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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 کردم..  یحرکت به روبرو نگاه م  ی روزگارم شده بود و من همچنان ب   یکی بود که هوا به تار یدو ساعت

بود،   ایدن  نیممکن تو ا زیچ  نیمن مهم تر یانداختم.. از اونجا که زمان برا ینگاه میساعتم ن به
از دست رفته م رو داشتم.. ساعت لکسوس با بند چرم   یها هیاحتساب تمام روزها و لحظات و ثان

 منبه  ییطال  ییکوچکتر که دوازده هرشب رو با عقربه ها ی رهیگرد و سه دا یاصل که با صفحه 
 کرد..  یم ییمچ دستم خودنما یداد رو ینشون م

 اهیس  یو به منظره  دمیباال کش اهمویس یچشم ها  رمایسرم رو باال ب  نکهیحالت بدون ا درهمون
 نگاه کردم و گفتم:  ومدیم دی سف  بیروبروم که عج 

 ..هیو سه ثان  یو س قهیو صد و نود هزار روز و دو ساعت و هجده دق ونیلیدو م-

وزنه   کردمیحس م   یتحرک یزدم.. دست چپم رو وادار کردم به حرکت.. به خاطر دوساعت ب  پوزخند
 درخت گذاشتم.. فیسرد و لط یتنه  یبهش وصل کردن.. مشتم رو باز کردم و دستم رو رو

  یشب آذر ماه برا نیسرد اول یهوا  نیمنتظرم، روبرو رو هدف گرفته بود.. من خسته نبودم.. ا نگاه
لبم  ی.. دوباره گوشه دمیلرز یو پر از درد.. اما من نم یشده بود.. طوالن لدایکه شب من سال هاست 

http://www.romankade.com/
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اون هم امشب.. فکم رو به هم فشردم و   شدمیکار خسته نم نی..  من منتظر بودم و از ادیباال پر
 زمزمه کردم: 

 هرگز..  -

 ..یرت ی غ یراه برگشت داشت.. ب کی افتاده بودم که تنها  یر یتو مس من

  یبرا ییکه جا ادیز نقدری.. اکردمی نبودم.. زهرش رو تو وجودم حس م شرفی و ب رتیغ یمن ب.. هه
  نیتر کیمن نمونده بود.. تا عمارت روبرو هشتاد و پنج متر فاصله داشتم.. درست سمت راست تو تار

 قسمت کوچه.. 

 هی.. مثل از دست رفتن دنید ی روبروشون هم نم یکه حت ییاما فقط اونا.. اونا دید یمنو نم  یکس
 .. یزندگ

 بود.. درست به موقع..   دهیوقت حساب رس دمیرو د نشیماش  دیکوچه نور سف چیپ از

 بهتر از خودش..  یشناختم.. شک نداشتم حت یآدم رو خوب م نیساعت نبود ا دنیبه د یاز ین چیه

هم بود..  ادی ه زخوک کم نبود بلک نیو البته شناختن ا  یکس ی درد، رنج، عذاب، ب یسال برا هشت
رو   نیدنگ حواسم رو به روبروم دادم درست مقابل عمارت ماش  شیرو پاهام جابجا شدم.. ش یکم

  نیزمان داشت تا از ماش  هیضرب گرفتم.. االن درست شش ثان نیزم  یمتوقف کرد.. بانوک کفش رو
سه  ییکه خودش به تنها نیماش ستمی از س شیبرداشتن پالتو.. دو، جدا کردن گوش ک،یبشه  ادهیپ
  ادهیچرم و پ فیبرداشتن ک یبرا هیضرب داشت و دو ثان  نیبرد.. هنوز پاهام به زم  یزمان م هیثان

 شدنش.. 

 دنیاما حاال صورتش درست روبروم بود.. با د دمید  ینم  زیچ چیبود، ه نی که تو ماش  یمدت  تمام
ماه.. نگاهش به من بود اما شک    ییبه روشنا  یجوون.. با پوست  یخوردم.. دختر  کهی ناشناس شخص 

بودم رو   ستادهیحرکت ا یب   ینداشتم که هرگز امکان نداشت که من رو که بالباس سرتاپا مشک
.. از  کردیداغم داشت من رو ذوب م شهیبه عقب برداشتم.. بدن هم یحال قدم  نیص بده.. با ایتشخ

فکم رو باز و   یبود.. آب دهنم خشک شده بود.. چند بار  ده یچند ساعته، لب هام به هم چسب یکالم یب
 زبونم رو حرکت دادم نفسام کشدار شده بود تنها تونستم بگم:  یبسته کردم به سخت 

 .. ومدین-
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بود بردم    بمی که در ج میرو به سمت گوشبه خاطرم اومده باشه شتاب زده دستم  یز ی انگار چ ناگهان
.. باغبون عمارت.. پنج  ری شناختمش بش ی.. مزدی حرف م  یبود و داشت بامرد ستادهیاون دختر هنوز ا

رو به گوشم  ی.. گوش دیلرز یبه گلوم زدم.. وجودم از خشم م ی..  کالفه چنگکردیکار م  نجایسال بود ا
 نگرانش بلند شد:  یبوق صدا  نیزدم با اول

 الت خوبه؟ ح-

تر باشه..  کینزد  یکه لبم به گوش یرو به دست چپم دادم و به همون سمت سرچرخوندم طور   تلفن
 : دمیغر یکفر 

 .. ستمیخوب ن-

 زده گفت:  شتاب

 ؟ ینتونست شدیچ-

  ییمن هشت سال بود توانا گفت؟یم یاز همه جا باخبر، داشت چ  نی.. نتونستم؟ ادیباال پر ابروهام 
شب سال.. درست از ده سال  نیتر  یآذرماه.. طوالن یلدایامشب.. شب  یهام رو جمع کرده بودم برا

 .. دمی.. صداش رو باز شنشیپ

   ؟ییاونجا اری الو تاو-

 کالم گفتم:  کی

 .. یبهم حساب پس بد  دیو تو با ومدین-

.. دمیت.. نترس شونم قرار گرف یرو یرو از گوشم فاصله دادم که دست یگوش  یهر عکس العمل  وقبل
 صدا بلندتر از حد معمول بود: 

 باشه داداش.. ری خ-

 گفتم:  یجد  یلیو خ  دمیبه سمتش چرخ  ییپراستهزا یخنده  با

 دستتو بنداز.. -
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 بلند سد راهم شد   یبا موها یکل ی.. خواستم از کنارش رد بشم که مرد درشت هدیخند  مزخرف

 ..میکجا کجا؟ ما که هنوز کارمون رو نگفت -

 درشت تر از من..  یو حت  دهیورز ییها  کلی بودن.. با ه دونفر

تحمل دو تا راهزن احمق رو نداشتم.. االن   چیو خراب شدن برنامم، ه شیچند لحظه پ یاز ماجرا بعد
 یشتر ینور ب نجایاز درخت فاصله گرفتم ا یروبروم بود.. کم یگر یپشت د یکیبودم  نشونیدرست ماب

 .. شمرده شمرده گفتم: دمیشن  یداشت.. موتورشون هنوز روشن بود و من صداشو م

 از سر راهم گم شو کنار..-

 دو مرد...؟ نیبود و حاال ا ختهیبه هم ر زیهمه چ ومد؟یاز عمارت گرفت.. عمارت؟ چرا ن  نگاهشو

 گفت:  یپشت مرد

 ان.. قرب  دیامر کن  یچشم هرچ-

بلند شروع کرد به خنده.. حالم بد بود.. صداشون سکوت کوچه رو شکست.. دستمو باال بردم تا از   و
از تماس دستم بابدنش مشمئز شدم.. به جاش مشت گره کرده م   یلحظه ا یسر راهم کنارش بزنم برا

  ونخودش  نخورد  هردو به نیانتظارش رو نداشت که به عقب پرت شد، اما زم دمیکوب نشیرو به س
 اومدن خنده هاشون تو گلو خفه شد  

  یکم ی.. صداش رو از فاصله  دم یخند ینم گهیبودم.. ده سال بود د زاری متنفر بودم ب ندیفرا نیا از
 : دم یشن

 ؟ یکرد یتو چه غلط-

صورتم    یمتر  یچند سانت یکتم رو تودست گرفت و تو فاصله  قهیحرکت به سمتم اومد و  هیتو  و
 نعره زد: 

 ها؟ یخورد  یچه گه نمیبگو بب-

که تا اون لحظه تودستم بود افتاد.. گره ابروهام رو محکم تر کردم و برخالف   لمیتکونم داد موبا محکم
 خونسرد گفتم:  یل یخ میآشوب درون 
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 مراقب رفتارت باش و بکش کنار.. -

  یگلوم م ری درست ز قمی یمشتش رو دیباریخون م  زدیم یقهوه ا بیکه عج اهشیس یچشما از
 که با خشم و لرزش صداش همراه بود:  دیلرز

 شه؟یم یمثال اگه مراقب نباشم چ-

.. دادیگند م  ی.. بوخوردیداغش به صورتم م ی.. نفس هادادیسرشو تند تند تکون م یعصب  و
صبر نکرد.. بامشت به صورتم زد.. سرم به راست کج    نباریخونسردتر به سوالش تنها پوزخند زدم.. ا

االن  نی.. خواست دوباره حمله کنه اما دوستش که تا همکردیفکم گذاشتم درد م یشد.. دستم رو رو
 :دادی و فحش م زدیساکت بود مچشو گرفت و مانعش شد.. مدام داد م

 ..  کشمتیم ؟یبامن بود  یعوض-

 خودشو به من برسونه..   خواستیم و

 کن جواد بذار برم مادرشو به عزاش بشونم ولم کن..ول -

 تراز قبل گفت:  یزدم.. مادرم.. هه.. خندم رو به خودش گرفت جر   پوزخند

 به من؟  ؟یخندیم-

کردم  ومشت گره کردم رو قبل از اون تو  یدست شی پ  دییبه سمتم دو بای آزاد کرد و تقر دستشو
اون مرد که با مشت     دمیبه صورت ملتهبم کش یافتاد.. دست نیزم  یکردم همونجا رو ادهی صورتش پ

 بلند شد..   نیبلندشو کنار زد و از زم یزده بودمش موها

تف کرد.. رو برگردوندم..  نیزم ی خشمو از چشماش خوند آب دهنشو رو شدیفاصله هم م نیهم از
 دن؟ یشن  یبودن.. سر و صدا رو نم ستادهیا ر ی هنوز اون دختر و بش

 نداره.. ی.. واسمون سودسی دار ن هیبابا طرف ما میبر ای ولش کن ب-

 یدرد چی .. حق بااون بود من به هکردی جواد بود که باترس تمام کلمات رو ادا م قشیرف یصدا نیا
 هم نداشتم.. باز پوزخند زدم که صداش بلند شد:  یسود  یواسه کس خوردمینم

 مصرفا نداره.. یبه ب  یاز ین چیه  ایآره درسته پس دن -



 نگهبان آتش 

7 
 

 که من مخاطبش بودم ادامه داد: یدرحال قشیو رو به رف  دیباال کش  ینیب

 ..هیکار ماهم پاکساز-

قدم عقب رفت و من برق چاقو رو   هیآورد.. جواد  رونیب   ییفرو برد و چاقو بشی رو داخل ج دستش
 شدم..  خکوبیدادم و سرجام م صیتشخ

 آغا؟  شدیچ-

 بلند، گردن کج کرد:  یخشن و موها  ی افهیبا اون ق یلعنت

 نکنه ترسوندمت؟ -

 اما....  کردمی وقت بود به مرگ التماس م  یلینه من خ  دم؟یترسیمن م  ترس؟

 .. دیبس کن فر-

 بود..  دیاسمش فر پس

 م یبر  ایب-

متر هم تکون  یسانت میشد.. ن ک یحرکت خودشو آزاد کرد و به من نزد هیکه تو  دیدستش رو کش  و
 درونم گفتم:  یاآرومنخوردم.. آروم بودم.. از ن

 ؟ یمنو بکش یخوایم-

-... 

 پس زود باش -

 ضربه زدم   نشیاراده صدام باال رفت و با دست به س یب

.. سر و صدامون هیحد کاف نی.. در همومدهین  یتا کس می بر ای ب کنهی م کتی نکن نزن داره تحر دینه فر-
 کل کوچه رو برداشته.. 
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به   رهیکردم.. هنوز خ ی صدا فکر م یبلند نیو من داشتم به ا دیکوب  یبار م   ادهای لیم یا هیثان قلبم
 حسمو از نگاهم بخونه.. زمزمه کردم:  خواستیچشمام بود انگار م

 .. یار یبه دستش نم یهست یدنبال هرچ -

 خودمو نشون دادم:  وبادست

 پس منو بکش.. -

 داد زدم:  باتحکم

 کنم؟ ی ولگرد التماس م یبه تو میواسه زندگ ینکنه فکر کرد ؟ههیدید زود باش ترس-

 ... دینه فر-

 گفتم:  دی.. رو به فر زدی بود و حرف م ستادهیفقط ا جواد

 ی ستیتو آدمش ن -

 رفتن گفتم:  درحال

 تمومش کن  یدیاگه کش ای چاقو نکش  ای-

.. من به چشم ستادمیچند گام دور شدم.. هنوز چندان فاصله نگرفته بودم که با صداش درجا ا و
 .. حاال وقتش نبود.. نه.. یی.. امان از شنوا ننیکردم که هرلحظه ممکن بود ما رو بب یفکر م ییها

 کنم ی پس تمومش م-

اون مرد، برق چاقو و درد و درد... دهنم  یلحظه اتفاق افتاد چشما  کیتو  زیهمه چ دیباال پر ابروهام 
محل درد گذاشتم.. هنوز سر پا   یو من مشممو رو  دمیشن  یکه نزدم باز بود.. صداشون رو م  یادیاز فر

 کردم..  یخون رو حس م یبودم و داغ

 ؟ یکرد  کاری تو چ-

.. جواد محکم به سر  دمیرو د دیررنگ ف یسورمه ا  ریساده و بادگ  پی.. تدم یچشم باال کش  ناباور
 و بلندتر داد زد:  دی لرز یدستش م  نیقدم عقب رفت.. چاقو ب هی  دیو فر دیخودش کوب
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 خفه شو.. خفه شو.. -

 : دمیجواد رو ببه خودم د ی دهیترس نگاه

 ..مارستانیب  مشیببر  دیبا ؟یکرد کاریچ ی.. لعنتدیفر یخراب کرد-

 : د یعرق شد و از کنار گوشم چک سی کل وجودم خ کبارهیمنقطع شده بود و  نفسم

 ..  میفرار کن دینه نه با-

به هم  ی.. همه چیفشار دادم.. آخ نه.. لعنت یز یشکمم خم شده بودم.. دستم رو محل خون ر یرو
ه فرار  و هنوز داغ بودم.. هردو پا ب   ومدیباال م نمیس یاز صندوقچه  یبود.. نفسم به سخت ختهیر

به ترس و   هیشب   یز یرفتنشون زل زدم.. نگاه آخر جواد به پشت سر من چ ری گذاشتن و من به مس
  یو سوار موتور شدن.. باالخره زانو زدم.. حت شدیم دهیکش  دیبود.. جواد همچنان توسط فر  یمونیپش
رو تو ذهنم  یبد  یزهایامکان نداشت.. کجا بود؟ کجا؟ خون، چ نی.. انمی بب تمو یخواستم وضع  ینم

 بد..  یلی کرد.. خ یم یتداع

افتاد که االن کنارم بود به صفحش   می.. چشمم به چراغ چشمک زن گوشدمید  یکم داشتم تار م کم
مدام زنگ   میبود.. گوش ختهیو چشمام ر یشونیپ ینسبتا بلندم رو یموها یر ینگاه کردم به خاطر درگ

 زدم:  داز سر در ی.. پوزخندمانیدادم.. نر  صیرو تشخ  رنده یفاصله شماره تماس گ  نی.. از هم خوردیم

شده بود.. اونقدر که دندونام   شتری رو گذاشتن تا خودم به داد خودم برسم.. لرزشم ب یشد گوش  خوب
که  نیزم یبزرگ خون رو یقطره ها دنیبرسونم که باد یکردم خودمو به گوش یسع  خوردیبه هم م

 سراغمبه   یرسابقید یزد.. سرما  خیتن داغم مثل قطب  کبارهیبه   زد،یم اهیس  لیموبا فینور ضع ریز
.. سرم رو رو به آسمون دمیشن  ینم یز ی گوشم چ یناقوس مرگ تو یاومد... صداها قطع شد وجز صدا
 پرت شدم..   بایتقر نی زم یگرفتم درد امونم رو گرفت و رو
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تا   دیطول کش کمیشکم و پهلوم چشم باز کردم نگاهم رو به اطرافم چرخوندم  هی ناح تو   یدیدرد شد با
.. انگار داشتم تار  یاز جنگل بارون بایز  یتابلو  کی یآب ی وارهایاتاق بزرگ با د هیمتوجه  اطرافم بشم 

 ..دمشید یم

 کتاب خونه و...  هی

 سر کردم؟  یخبر   یداشتم.. من چند ساعت رو تو ب یزور پلکمو باز نگه م به

 ؟ یشد داریباالخره ب -

 هی.. سرمو به چپ کج کردم.. نگاهم تو دیبود که درست از کنارم به گوشم رس یخوش آهنگ یصدا
 نگفتم که ادامه داد:  یز ی گره خورد.. چ زدیم ی آب ب یییکه عج یجفت چشم آب

 سالم..-

-.... 

 حالتون خوبه؟ -

..  نیآوردم.. دوساعت انتظار.. اون ماش ادیاومده رو به  شی پ یزود اتفاق ها ی لی.. خ خودم اومدم به
 زن ناشناس.. اون ولگردا.. درآخر چاقو خوردن.. قلبم ضربان گرفت و زمزمه کردم: 

 من چ چ چاقو خوردم -

 که آخم به هوا بلند شد:  دیچ یتو شکمم پ  یخواستم ازجام بلند شم که چنان درد و

 آآآخخ -

گاه بدنم قرار دادم که باز به حرف   هیگذاشت و مانع بلند شدنم شد.. آرنجمو تک نمیس یرو رو دستش
 اومد: 

 .. نیهوشی.. ده ساعته که بقهی .. شما زخمتون عمنیلطفا دراز بکش-

 حرف شوک زده گفتم:  نیا دنیشن  با
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 د..د.. ده ساعت؟ ؟یچ-

 بود؟  یدختر ک  نیها منو شکار کردن و حاال.. اصال ا ن یبود؟ هرچند به حتم دورب دهی.. منو دیلعنت

هنوز   ختی صورتش ر یتکون ساده به رو هیشدم که با   شی تکون داد و من متوجه لطافت موها سر
 که گفت:  دمیبود.. دوباره دراز کش نمیس یدستش رو

 ن؟ یخوب -

  مانی هرچه زودتر با نر دیآورد.. من با یگارم در م هم داشت دمار از روز  یتشنگ ،ی خبر  یو ب   یکالفگ جز
 .. زدمی حرف م

 آب..-

 دهنم آورد و گفت:  کیشد و سرشو نزد کمی .. نزددینشن

 ..دمینشن ن؟یگفت  یز یچ-

 منتظرش تکرار کردم:  ی گوش ها یموهاش گرفتم و حرفمو برا یاز عطر خوشبو یق یعم دم

 آب-

 لهجه داشت..  کمی.. دیخند

 .. حتما دیآخ.. ببخش -

رو   وانیپر کرد و به طرفم گرفت دست لرزونم رو باال آوردم.. ل یآب  وانیکنار تخت ل  یاز پارچ رو عسل و
رو از   وانی به سرعت ل  ختی تخت ر یاز آب رو یبه لرزش بدنم افزود کم شی که به دستم داد سرد

 دستم گرفت..

 ..نیاز دست داد یادیمن کمکتون کنم.. خون ز نیبذار-

سرم گذاشت و با   ری خم شد دست راستشو ز  یتخت نشست.. کم یاعمالش بودم.. کنارم لبه  مات
آب جون رو به تنم برگردوند.. بادست پسش   یآب رو به لب خشکم چسبوند.. خنک  وانیل یگر ید

 انعطاف گفتم:  یزدم.. متعجب نگام کرد ب
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 کجاست؟  میگوش-

 دم: بر بلند شدن داشتم ادامه دا  یکه سع یدرحال 

 برم..  دیبا-

 : دمیرو دلخور شن   صداش

االن مرده  کردمی نم داتونیاگه من پ نیدونست یم  چیه ن؟ی کن یتشکر م   ینجور یا شهیشما هم -
 ن؟یبود

 با غرور ادامه داد:  و

 من نجاتتون دادم آقا..-

 مخصوص خودم جواب دادم:  یتفاوت یزدم و باب  یصدادار   پوزخند

 درخواست کمک کرده باشم.. یاز کس  ادینم  ادمی-

  زونی مردم هم اصال مهم نبود.. پاهام رو به زحمت از تخت آو یبرام نداشت م یتیاهم  نیتر کوچک
که از جاش بلند شد و   دینکش ی.. به کمک دستم خودمو نگه داشتم.. طولرفتی م جیکردم.. سرم گ 

 مقابلم قد علم کرد.. دست به کمر زد و گفت: 

   ن؟یهست ی چه جور آدم گهیواقعا که شما د-

 چون من اصال آدم نبودم  دونستمینم  جوابشو

 ..یبرم.. ممنون که جونمو نجات داد  دیشه و با رمی.. من واقعا دستیمهم ن-

درد  یداشتم اما منشا اصل یدگیدرد و کشبلند شدم.. احساس  یتشک فشردم و به سخت  یرو مشتمو
دستم  کی  یاندازه  بای .. تقردیاندامم ترس یاز درشت  دیقدم عقب رفت شا هیبود..  نمیدرست وسط س

 پوزخندم عمق گرفت..   شدیم

 .. یاما فکر نکنم تو نجاتم داده باش-

 اشاره کردم.. متوجه منظورم  نشد..  فشی چشم به اندام ظر وبا
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 .. دمیداد چند نفرو شن یخونه که صدا رفتمیمن داشتم م ن؟یفکر کرد یمعلومه که من.. پس چ-

  فیتعر جانی و باه دادیتوجه به من که روپا بند نبودم تند تند دست تکون م یهام فعال شد ب  شاخک
 : کردیم

 بود کینزد یل یا خخواستم برم اما صد  امیکه ب دمیراستش خودم ترس -

 شکم خم شدم..  یرو یکردم اما کم  ستادنیحرف زانوهام شل شد و خودمو وادار به ا نیباا

 آآآآخخ  -

 به سمتم اومد: دهیکش نیموند و ه مهین حرفش

 ن؟ی خوب یوا یا شدیچ-

 : دی صورتم دست کش وبه

 ن یباز تب کرد یوااا-

همون دختر بود؟ چشم به صورت نگرانش دوختم   نی.. اکردمی فکر م زیچ کیو من تنها به  زدی م حرف
 پر از خط و خش لب زدم:  ی.. با صداومد یم ادمی تازه داشت 

 شد بگو؟  یبعدش چ -

 و صاف نشست    دیکش ختشیبه هم ر یبه موها یدست

 چه خبره...  نهیخواستم که بب ریخوب بعدش از آقا بش -

 کردم:  زمزمه

 ر یبش-

 حواس گفت:   یب

 ومد ینم ییصدا گهید میآره.. باهم اومد-

 کرد ی م یداشت مدام با انگشتش باز  استرس
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افتاده بود و مدام زنگ   نیزم یرو   لیموبا هی می.. صدا رو که دنبال کرددمیآهنگ شن هی یمن صدا-
 زدم..  غیج  نیشما که غرق خون بود دنیکه شدم با د کی.. نزدخوردیم

 اراده باعث شد چهره درهم بکشم دست رو دهنش گذاشت:  یخون ب اسم

 ن یمرده باش دمیترس یل یخ-

ناله نکردن به هم فشردم.. دست  یشده بود اونقدر که لبمو برا شتریتو جام جابجا شدم دردم ب یکم
 گذاشت:  میشونیرو پ

 ن یتب دار-

 دم یچ یپ ی .. مثل مار به خودم مشدیسرد و گرم م بدنم

 دم یفکر کنم اثر مسکن ها رفته االن بهتون دارو م-

 رفت..  رونیگفت و زود از اتاق ب نویا

چه خبره؟ از   نجایبود؟ ا  نجای.. اون اشدیمسئله ثابت نم   هی یافتاد و ذهنم رو ی هم م یمدام رو پلکم
 .. آخ.. زمزمه کردم: مانیخبر بودم؟ آخ نر ی ب ومدنشی ن  لیکالفه بودم.. چرا من از دل یسردرگم نیا

 ها..  یاون عوض-

بدنم  یجا ی.. درد رو تو جاشدی م لیتبد ادی.. انگار ناله هام داشت به فرگفتمیم ونی.. داشتم هزآخ
 کردم ی حس م

 .. رمیم یدارم م-

  ینفس ها ی کل اتاق پر از صدا گهیکه درد باعثش بود متنفر بودم.. پس کجا رفت؟ حاال د یناتوان  از
مرد با کت   هیبازم همون دختر و  مهین یپلک ها نیکه در با شتاب باز شد و من بکشدارم شده بود 

که وارد رگم  یا هیدستم و ما یتو  یز ی بعد سوزش چ یکه وارد شدند.. کم دمیبه دست د فیشلوار و ک 
.. همون مرد که دیرس  یامانم.. کم کم صداها داشت به گوش کرم م یرفتن درد ب  نیشد درآخر از ب

 متوجه شدم دکتر بود منو مخاطب قرار داد: 

 ..یشد  نطوریا نیهم یهات فشار اومده برا هیبه بخ ؟یپسر جان چرا از جات بلند شد-
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 برم  دیمن با-

 کرده..  داتیم پ صدف خانو یشانس آورد یل یخورده.. خ  هیتا بخ زدهی شکمت س  ت؟ی وضع  نیکجا باا-

 حرفاش اخم کردم.. صدف..  دنیشن  با

 توجه به گره کور اخمم، رو به صدف گفت:  یب

 .. داروهاشم سرساعت بخوره.. دیآماده کن یز یچ  یواسش سوپ-

  یلیکه خ دمیکرد و من شن شی تا دم در همراه یسرتکون داد و تشکر کرد.. بعداز خداحافظ صدف
 آهسته گفت: 

 ..ستنیو صاحبخونه هم ن  نیکه شما تازه برگشت فتهی ب یاتفاق زمان  نیا شدیباورم نم-

درک کردم.. صاحبخونه؟ اون  یبه من رو گرفت.. اما من نگاه نگرانش رو به خوب  ینگاه میبا ن   صدف
توان موندن  نیاز ا شیرفتم.. ب یم  دیسوال رو به انفجار بود.. با نیکجا بود؟ سرم از تکرار ا یلعنت

 ..مانیبره اما.. آخ نر   شیشکل پ نیتونست به بهتر  یم زینداشتم.. همه چ

  نجایا  نیکنم.. دست شما درد نکنه.. ممنون که قبول کرد یم یدگ ی.. من خودم رسستین یمورد-
 .. نیمعالجش کن

 تکون داد:  یو سر  دیمرتب شده ش کش  یها شیبه ر یدست دکتر

 انجام دادم روز خوش..  فمویکنم.. من وظ  یخواهش م-

درد مشت شد.. صدف در رو بست و باز   ینگاه آخر رو به من انداخت و رفت و من دستم رو دکتر
 برگشت.. 

 ن؟ یاالن بهتر-

 دست خودم نبود:  حالم

 زنگ بزنم  هی دیبا ؟ یرو بد میگوش شهیم-

 م که گفت: گرفتنش دست آزادمو باال آورد یآورد برا رونی رو ب میشد ازداخل کشو گوش کینزد
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 رو انتظار نداشتم.. یبرخورد  نیاتفاق من چن  نیمن هنوز از دست شما ناراحتم.. بعد از ا-

شده  نینفر یزندگ نیا یبه خاطر وادار شدن به ادامه   دیرو داشت؟ با  یچطور برخورد انتظار
کردن  ی ابرو آوردم.. عذرخواه  نیب  یظیرو هوا بود.. اخم غل میداشته باشم؟ زندگ نیجز ا یبرخورد

 .. یاحد چیوقت از ه  چیجزو برنامم نبود ه

 برم..  دیکار دارم و با  یل یمن خ-

 : د یخند روزمندانهیپ

 واقعا؟ -

 باز کرد:   مویقفل گوش صفحه

 ه؟یک   امکیتا پ  43بار زنگ زده  149 نکهیها نگرانتونن.. مثال ا یل ی.. حتما خنطورهیالبته که هم-

  ییجواب بده.. عمال توانا تونستی بود نم میگوش یکه رو  یت یامن ستمیمطمئن بودم با س دیباال پر پلکم
 نداشت..  یکار  چیانجام ه

 فکر نکنم الزم باشه بهت جواب پس بدم.. زودباش بده من-

 و تخت رو دور زد و به طرف دست آزادم اومد تمام حرکاتش آروم و باناز بود: دیخند  طونیش

 ی جبران کن  دیاما بعد با دمینم ری بهت  گ  یضیچون مر-

 گفتم:  یشدم.. سرد و عصب لی به اول شخص مفرد تبد کبارهیرو به دستم داد..   یگوش و

 مونه.. یمنتظر جبران نم کنه ی لطف م یآدم وقت-

 گفتم:  یو بالحن خاص  دمیکرد.. چشم باال کش یداشت فغانمو به هوا بلند م درد

 صدف خانم؟  گمیدرست نم-

 کرد:  قتریلحن کالمم بود.. زدم به هدف.. سکوتش لذتم رو عم  ر ی تاث قیدق  جاخوردنش

 ه یحرفم خصوص   ؟یتنهام بذار  شهیم-
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بود.. تو  یکی ها و زنگها  امیکرد.. تمام پ یدر حرصشو خال دنیحرف به سمت در رفت و با کوب  یب
بوقم نخورد که  نیاول  یس کردم   حتو اسمشو لم دمیکش ی.. پوف مانیبود.. نر یک یفقط  ممی زندگ
 : د یچیخستش توگوشم پ یصدا

 الو؟  یمن مردم از نگران ؟ییتو کجا ؟یی کجا ؟یخوب   ار؟یتاو-

 گفت؟ یم  شیخبر  یاز ب یبا چه حق زد؟ی حرف رو م نیا یچه جرات با

  دم؟یکش یدعوا من چ یو اون صدا یحرف نزد هوی  یوقت  شبید یدونیم م؟ یتو چه حال یدون یم-
 اونجا.. امیخواستم ب

 و گفتم:  ختمی به صدام ر خشممو

 ..یبود هم نکرد  فتی که وظ  یتو کار  نجا؟یا  یایب  یخواست یکه م-

 توجه به حرفم لب زد: یب

 .. ییتو دمیحرف بزنم فهم ی.. از سکوتت که خواستیآخ خدارو شکر که خوب -

 آره من خوبم -

چه   دیفهم ی داشت؟ نم ی. اون چه آرامشدستمو مشت کرد. دیکش  ینفسش رو که ازسر آسودگ یصدا
 زده بود؟ یافتاده؟ چه گند  یاتفاق

 ؟ یتوخوب-

-... 

 ؟ ی ازم ناراحت-

 گفتم:  یو جد خشک

 .. یمنو قانع کن یخوا  یفکر کن که چطور م نیبه ا-

 اونجا..  امی باشه بذار ب-
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 .. تند گفتم:  دمیرو شن  چشیی برداشتن سو  یصدا

 .. یخودتو از چشمم ننداز   نیاز ا شیکنم.. بهتره ب  یمن حرفمو چندبار تکرار نم اینه نه ن-

 شناختمش..  یشک نداشتم.. من خوب م دینبود.. کالفه دستش رو تو موهاش کش دنیبه د  ازین

 .. کنمی حس م دونم یشده م یز یچ هی-

فقط عقل.. اطالعات   کردی اراده بود عمل نم یو ب یز یغر یبا حس کردن که امر   اینبود دن یکاف  حس
 بود   ازین

 که من برگردم..  ی.. تا زمانیچکار ی نکن.. ه یچکار یه-

 صدام کرد:  معترض

 .. یتاو-

 و با تحکم گفتم:   دمیحرفش پر نیب

 کنم.. خوب فکر کن.. یقطع م گهید-

 زیم هیابخونه اتاق جز کت  لیبه اطرافم چرخوندم کل وسا یسر  دمیکش یرو قطع کردم پوف  یگوش و
آدم توش نفس   هیوقته  یل یبود انگار خ  ینبود فضا بزرگ اما خال  یز یتخت چ نیتوالت و هم 

 پراز چراها شد کبارهیباز سراغم اومد.. سرم  می.. افکار لعنت دادیم  ییتنها ی.. بودهینکش

نداشتم که به انفجار   ینان یاطم چیه  کردی سرم درد م شد؟ی چرا؟ چرا نقشه هام خراب شد چ ومد؟یچران
توجه به سوزش شکمم بلند   یرو بشه.. ب  یهمه چ نکهیاز انفجار مخزن افکارم از ا دمیترسینرسه.. م
 چیاما ه درفته بو شیطبق نقشه پ  زیکه همه چ یگرفتم.. درحال یم دهیدرد رو ناد نیا دیشدم.. با

از تخت   یسمت پنجره که کمبه گلوم زدم به  یکالفه چنگ یقیخودش نبود.. تا دقا یسر جا یچ
خنک گرفتم اما خوب   یاز هوا قی داشتم چند دم عم ازین  ژنیفاصله داشت رفتم و بازش کردم به اکس 

 نشدم:  

 ی لعنت رمیگیاز دست رفته و اون ده سال رو ازت پس م  یها هیتاوان تمام ثان ؟ییتو کجا-
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 یپنجره  ی.. پشت کردم و به لبه دیچک یپارکت کف م  یو قطرات سرد عرق رو ختمیر  یعرق م مدام
از مورچه ها از  یمثل گروه بزرگ یشدم.. همچنان افکار منف  رهی زدم  به روبروم که در بود خ  هیباز تک

 بودن..  ی.. واقعکردمیحسشون م خوردنی درون مغزم رو م

دم الجرعه  رو از آب پر کر وانیخشک شده باشه ل یدرونم  به آن یای شد.. انگار در  یدر درونم خال یز یچ
  جیو سرم گ  دمیکش یرو پرکردم تند نفس م  وانیشد دوباره و چندباره ل شتری ... عطشم ب دمیسرکش

سکوت    نیخونه و ا نیمن تو ا نکهینداشتم.. ا ستادنی.. توان ارفتیم جی.. سر پاهام هم گرفتیم
که تو   یمرگ یوااتاق و ه نیا دنیرسوند.. د  یکننده تنها بودم داشت اعصابم رو به انتها م وونهید

 لرزوند.. یفضا بود قلبم رو م

 خراب شد؟  یهمه چ-

 به در وارد شد..  یبودم که تقه ا ستادهیا واریدرونم.. با کمک د شیسوخت از آت یم پوستم

  ی بود؟ خودم رو به تخت رسوندم  نشستم بادست موهام رو از آشفتگ  یچه حال نیخودم اومدم ا به
پشت اون در  یمنتظر شدم.. نگاهم به در بود انتظار داشتم ک قیآوردم و با چند نفس عم رونیب

و   دکه در کامل بازش دینکش یاومد و قلبم همچنان آروم بود.. طول نییدر پا یفلز  ی رهیباشه؟ دستگ
به دست و با لبخند وارد شد از ظاهرش معلوم بود   ینی تپل با قد کوتاه س  بای و تقر انسالی م یزن

 و پهن تر شد:  قیلبخندش عم دنمیخدمتکاره.. پوزخند زدم.. با د

   ن؟یداریشما ب-

-... 

 رو مقابلم گرفت:  ی نیشد و س کینزد

 سوپ قلم درست کردم  دییبفرما-

 نگاش کردم ادامه داد: رهیخ

 رحم کرد   تیواال پسرم خدا به جوون-

نزدم باز   یگذاشت حرف یعسل یکنم خودش اون رو رو ینم  ینی گرفتن س یبرا یاقدام چیه دید یوقت
 ادامه داد:  
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 ی.. محله میاتفاقات نداشت  نیاطراف از ا نیشد آخه..؟ ما ا ی.. چ ستیرنگ به روتون ن ی.. وایوا-
 ..هیامن

به   یبادوم  یبزرگ چشما یلبا یگوشت  ین یصورتش در گردش بود.. پوست سبزه ب یاجزا نیب چشمم
 بود..  اهیس  یمن همه چ ی.. براکردی م یرنگ ... چه فرق

 برداشتم.. لحنش نگران بود:  یرگیمقابل صورتم دست از خ یحرکت جسم  با

 پسرم؟  یخوب -

 خوبم.. -

 تعجب گفت:   با

 د؟یحرف بزن   دیتونیم یوا-

 باال رفته نگاش کردم که باخنده گفت:   یابروها با

 ...  نیهم یبرا دیکلمه هم حرف نزد هیاومدم  ی آخه از وقت-

 د؟ ید یاجازه حرف زدن م یمگه شما به کس-

 چیلحظه به باد رفته بود.. ه هی جا خورد .. دست خودم نبود.. تمام برنامه  هام تو  میناگهان  باحرف
..  خواستمیبود که االن م یز یچ  نیزن پرحرف آخر نی ابودم و حاال یتوچه عذاب کردی کس درک نم

 که گفت:  دمیکش یپوف

 .. دیببخش-

   ستیمهم ن-

 .. ارمیسوپ رو خانوم گفت براتون ب نیا-

 به داروها اشاره کرد:  و

 د یبخور نارویبعدم ا-
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 گفتم: یو با لحن جد دمی شد و به سمتم دست دراز کرد.. خودم رو عقب کش  کیبهم نزد یکم

 ؟ یکن ی م کاریچ-

 گفت:  ن یو غمگ  دیخشک شدش رو پس کش دست

 دی وقت تب نداشته باش  هیبخدا خواستم  چیه-

 جا بلند شدم:  از

 برم  دیندارم با  ازین  یچی خوبم.. به ه خوادینم-

 توجه به اون لباسم رو مرتب کردم..  یمن بود ب  یکارها مات

شکر که صدف خانومم از فرنگ   نی گ برگشت.. زبونم الل از مر شهیکه نم  یبا شکم خال ینطور یبابا ا یا-
 شد؟ یم یچ دونهی اومده بود وگرنه تو اون کوچه خلوت خدا م

   دمیشن  یحرفاش رو نم هی.. بقدیکش یبد ر یهام ت قهی حرفاش شق دنیشن  با

 دختر تازه از فرنگ برگشته تو برنامم نبود   درهمون حال گفتم:  ه؟یاون ک ؟یچ

 شونه؟یخونه ا نیصاحب ا-

نگام کرد انگار سوالم  ی.. سوالزدیزن چقدر حرف م  نیحرفش باز موند ا یادامه  یبرا دهنش
 باحرفاش هم گام نبود  باز تکرار کردم: 

 ه؟یخونه ک نیصاحب ا-

شد و متعجب ابرو باال   کیکه نزد دم یبازکرد به گفتن که در باز شد ومن رو برگردوندم.. صدف رو د لب
 انداخت: 

 ؟ ییچرا سرپا-

 به اون زن که شکوه نام داشت گفت:  و

 برو..  گهیتود-
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 هیبا  یشرت آب یت هی.. ستادیج شد من هنوز از جا تکون نخورده بودم.. مقابلم اخار   یکوتاه باچشم
به من زل   نهیسرش بسته بود.. دست به س یپاش بود موهاش رو باال یو صندل نقره ا  دیشلوار سف 

 گفت:  یزد.. با لحن خاص 

 چطورم؟ -

 گفتم:   میگرفتم.. پوزخند زدم و بالحن قطب منظورشو

 برم..  دیبا-

 م از کنارش ردشم که مچ دستمو گرفت باحرص گفت: خواست و

 ها؟  ؟یهست  یک یتو فکر کرد-

 حالت نگاهش کردم   یچرخوندم و ب سرمو

 چکس یه-

لوس متنفر   یتندش.. از دخترا یوالبته نفسا دمیاز لرزش دستاش رو مچم فهم نویبود ا یعصبان 
بود که داشتم.. هنوز دستم رو گرفته  یبودم.. نه.. من از همه متنفر بودم.. هرچند نفرت تنها حس 

 یرو برداشتم جا لمیتخت موبا یخم شدم و از رو یحرکت دستم رو آزاد کردم.. به سخت هیبود.. تو 
 ی.. دست رودکری بود و همچنان نگام م ستادهیحواسم بهش بود.. ا یچشم  ریسوخت ز یزخمم م

 ادیپس باالخره اونم  دمی.. تودلم خندستادیقدم به سمتم برداشت اما ا هیکه  دمیشکمم گذاشتم د
کت هم داشتم با چشم به دنبالش گشتم.. انگار  هیبود اونشب  ادمیاز من دور باشه..  دیگرفت که با
 متوجه شد: 

 ؟ یگردیدنبال کتت م-

 نگاش کنم گفتم:  نکهیا بدون

 بله-

 گفت:  یشد با لحن مهربون کیدنز یکم

 اما توهنوز.... -
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 من خوبم کتم کجاست؟ -

 گذاشت جانخوردم انتظارشو داشتم نمیس یو رو  دیجلوکش دست

   یبمون بهتر بش کمی-

دادم و با لحن   ریی نگاهمو از دستاش به چشماش تغ ری.. مس دیشدم چشماش خند کینزد  یکم  نباریا
 گفتم:  یز ی رآمی تحق

 ه؟ یکارا چ نیا-

 آخر..  ضربه

 اثرات از فرنگ برگشتنه؟-

 .. حتما انتظارشو نداشت دیاز صورتش پر رنگ

برش   دمیکرد؟ مجسمه ش رو کنار زدم در همون حال کتم رو کنار کتابخونه د یباخودش چه فکر  پس
  نینگاهش حاال به زم  دمیبه سمتش چرخ  دیبه ذهنم رس یز ی داشتم و خودمو به در رسوندم ناگهان چ

 بود

 ؟ یکه جونمو نجات داد یگفت-

 و به سمتش گرفتم:  دمیکش رونی کتم کارتم رو ب بیموند از ج رهی و منتظر به لبم خ دیباال کش چشم

 کارت منه توش شماره و آدرس محل کارم نوشته شده..   نیا ایب-

 رو تکون دادم:   کارت

 .. ریبگ-

قدر   نیدختر هم  نیشناختن ا  یتونستم از تک تک کاراش بفهمم ازخداش بود.. برا یرو م  یدودل
 بود.. اخم کردم:   یزمان کاف

 د یخوا یفرصت مناسب تر اما انگار شما نم  ه ی.. خواستم جبران کنم تو الی خی باشه پس ب-
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 ..دیکارتو از دستم کش  بایحرفم تند به سمتم اومد و تقر نی بهش بود با ا حواسم

 ه گفت: شد هول

 باشه.. -

بود.. منو کنار زد و در رو باز کرد و خودش جلوتر رفت منم پشتش راه افتادم تازه داشتم  دستپاچه
.. احساساتمو  شدیم دهیلوستر مجلل تر د نیچند یبزرگ که به واسطه  یفضا هی.. دمید یخونه رو م 

 تاقا به رنگ همون ا.. پارکت هکردمینداشتم.. نامحسوس نگاه م   یحس چیخاموش کرده بودم.. ه 
  زی آنال یداشتم برا یشتر یخوب بود زمان ب رفتمی.. کند راه مختمی ر یبود.. درد داشتم و مدام عرق م 

بود که به  یخونه.. از دو طرف، پله ها به باال راه داشت درست مثل هالل ماه.. سمت راست سالن 
به رنگ   ینتسلط یبزرگ با پرده ها ی.. سمت چپ سالن مهمون بود پنجره هاشدیم یآشپزخونه منته 

 بوارکوی تابلوها و د تونستمیجلوتر رفتم حاال م یو چند دست مبل به همون رنگ.. کم یر یکرم ش 
 ..ستالیپر از مجسمه و کر یا شهیبوفه ش هی نمیرو بب  متیگرون ق یها

.. خونسرد و با  شدیباز و بسته م  یگفتن حرف یو من حرکت نکردم.. لبش برا  ستادیا یلحظه ا یبرا
 شده گفتم: زیر یچشم ها

 شده؟  یز یچ-

 گرفت و در همون حال گفت:  یاز وهاش رو به باز  یدو انگشت تره ا با

  ری رو با شما کرده.. من و بش نکاریا  ییکه ک دیدکتر اومد از ما پرس   یشده.. وقت ری درگ یل یم خمن.. ذهن-
 .. چون..مینداشت یجواب

 : دیبه سمام اومد و لب گز یگام

 ..هی خشونت بار  یلیکرده باشه؟ چاقو زدن کار خ  نکارو یتونه ا یم یما هم سوال بود که ک یبرا-

 :: شدیجمع م یچهره ش با زار   زدیکه حرف م  همزمان

 خواستن؟  یپول م ن؟یبد  صیصورتشونو تشخ  نیوحشتناکه.. شما نتونست یل یخ-

 گفتم: میاتفاق بود.. مال  نیمثبت ا ینبرده بودن تنها نکته  مارستانیمن رو به ب  نکهیکج شد.. ا لبم
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 خواستن.. یبدم.. اما بله پول م صینتونستم صورتشونو تشخ-

و هر دو دستش رو در هم قالب کرد و مقابلش قرار داد و با همون لبخند کمرنگ   لبخند زد نامطمئن
 گفت: 

 تا کل خونه رو نشونت بدم..   ایروز ب هی-

 بحث رو عوض کرد:  انهیناش  کامال

 .. شبیکنم بابت د یو عذرخواه نمیروز که بتونم صاحب خونه رو هم بب  هیباشه -

 به هم بودن نگاه کردم..  رهیتازه به ما ملحق شد.. به هردو که خ  شکوه

 .. دیریآژانس بگ  هیمن  یبرا-

 با اخم روبه من گفت:  شکوه

 .. نیشد تیزبونم الل مثل م یهست  ضمیتازه مر یشما مهمون  هیچه حرف  نیوا؟ ا-

 ..یسوپ هم نخورد  یحت-

 حرفو زد:  ن یصدف بود که ا  نباریا

موندن رو نداشتم.. با لحن به   قهی دق کی بودم که به حرفاشون گوش بدم تحمل  نیحوصله تراز ا یب
 گفتم:   یظاهر آروم 

 .. ستین  یمشکل-

 گرفتن آژانس از ما دور شد..  یغرغر کنان برا شکوه

 پا بند نبودم  رو

 سرده   رونی ب  ؟یکمکت کنم کتت رو بپوش یخوایم-

ازت کمک   یکه تا کس یر یبگ اد یندارم.. تو هم بهتره  یاز ین  چیه یمن به کمک کس یممنون.. ول-
 ..یند شنهادشوینخواسته پ
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  گاریکتم پاکت س بیبگه که از ج ی ز ی کرده بودم... اصال مهم نبود خواست چ انیب  ضیآخرمو پرغ  کالم
  نبارسکوتیداد ا حی رجنخ گوشه لبم گذاشتم نگاهش به من بود اما ت هی.. دمی کش رونی مارلبورو، رو ب

ازش گرفتم.. حس آرامش بهم برگشت تازه متوجه شدم   یکنه.. با فندک روشنش کردم و کام تلخ
 ابروش آورد گفتم:  نیب  یز یچندساعت بدون دود بودن چقدر برام سخت بود.. اخم ر

 ..دمیکش گاریتو خونتون س  دیببخش-

فرستادم..  رونیرو ب نمیس یشده شکوه دود حبس   یتکون دادم و باز پک زدم.. با صدا یسر 
 به صورتش زد:  یلبم ضربه ا یگوشه  گاریس  دنیخودش رو به ما رسوند و با د مهیسراس

 آخه مادر؟  هیچ یزهرمار  ن یا یخدا مرگم بده پسرم باشکم خال یوا یا-

 شده گفتم:  یعاص 

 آژانس اومد؟ -

 رو محکم کرد     شیروسر گره

 کمکتون.. ادیبگم ب  ریبه بش دیبله بذار-

حالت براندازش    یانداختم و ب ینگاه میرو گفت و باز رفت.. فرصت مخالفت نداد.. رو به صدف ن  نیا
 کردم.. 

 : دم یبه سمت در پاتند کردم صداشو از پشت سرم شن و

 ..ابیکام اری تاو یآقا یکه کرد یممنون از تشکر -

  دمیکش نیی در رو پا ییطال رهیگ برنگشتم.. در سکوت تنها به حرفاش پوزخند زدم دست   یول ستادمیا
تو  یبدنم باعث درد بد یانقباض ناگهان  خوردیبه صورت تبدارم م  یلیرفتم بادسرد مثل س رونی و ب
  یبزرگ غروبروم با  یشکمم شد.. از درد کت تودستم مچاله شد اما به راهم ادامه دادم فضا ی هیناح

از چند پله  کردمی خوش گل هارو حس م یبود هنوز بو زیی پا نکهیبود.. باا با ی بلند و ز یپراز درختا
بلند   ه یپا یاومدن.. استخر رو که با چراغ ها یکه با شکوه به سمتم م دمی رو د  ریرفتم بش  نییپا
 بلند گفت:  شدیم کمیهمونطور که نزد ریشده بود رد کردن.. شکوه به من اشاره کرد و بش   نییتز
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 ن..صبرکن آقا بذار کمکت کنم بااون حالتو-

 .. دیکش یم  ریت  یدندون هام از شدت فشار عصب فیتر فکم رو به هم فشردم.. رد کالفه

   دیکن   یحالتون بد بود که من شک نداشتم تموم م  نقدریا شبید یعنی-

 باز همون حرفا  اوففف

 .. راستش خدا... دیاما االن خوشحالم که خوب-

 حرف بزنه:  نذاشتم

 تونم برم..   ی.. خودم منیایشما ب  ستی خدا رحم کرد من حالم خوبه.. الزم ن دونمیم-

نکردم   یبلند شد.. توجه  میزنگ گوش ینگفت.. صدا یز یبهتره مخالف نکنه.. چون چ  دیکنم فهم فکر
رو در چند   ی حال.. باالخره راه چند متر  نیکار داشتم اما نه االن و تو ا یلیبود.. باهاش خ   مانیحتما نر
که با   ری.. بشودب  یو من سوار شدم.. راننده پسرجوون م یچند نگهبان گذشت نی و از ب میکرد یط سال

 کرد راننده گفت:  یدست خداحافظ یاشاره 

   ن؟یبری م فیسالم کجا تشر-

 دو تا کوچه باالتر.. -

 : د یپرس یتعجب چشاش گرد شد و ابروش باال رفت سوال از

 د؟ یببخش-

 کالم گفتم:  کی

 ..فتی راه ب-

 گفتم:   یحرکت کرد درست مقابل لندکروز مشک  نامطمئن

 نگه دار..-

 شد..  شتریب  تعجبش
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رو فشار دادم و سوارشدم   موتیشدم ر ادهیدرآوردم و به سمتش گرفتم و زود پ   یتراول پنجاه بمی ازج
سرم رو   قهی رفت و من چند دق یمونده بود.. تاکس  نیعطرم تو ماش یبا بو گارمیس نیآخر یهنوز بو

شدم   ونهصبح بود.. من وارد اون خ میانداختم ده و ن یدادم.. به ساعت نگاه   هیتک یصندل  یه پشتب
باز زنگ زد.. رد تماس دادم و استارت   مانیافتاد؟ نر یم ی .. داشت چه اتفاق دمی و برگشتم و اون رو ند

 از جا کنده شد..  نیزدم.. به قصد خونه ماش

دستم مشت شد..   نی.. فرمون بکردیبلند افکارم درد م  یز صداکردم.. سرم ا یم  ی سرعت باال رانندگ با
خواستم به اون خونه   یموندم؟ م یخبر   ی.. من چطور ده ساعت رو تو بدمیلرز یم رونیاز درون و ب 

..  شدنرفت.. فکم منقبض  شی خواستم پ یکه من م  یاونطور  یچ یکه ه یبرم و رفتم.. اما در حال 
  یکه حت ی خبر بودم؟ من  یب ومدنشی.. چرا از نکردنیم  وونمیسرم، داشتن د  یآزاردهنده  یصداها

سوخت و فشار دستم رو دور   ی.. زخمم ممانیشمارش تعداد سلول به سلول بدنش رو داشتم.. آخ نر
  ینجور یا ادمد ی.. خشمم از دردم باالتر بود.. اجازه نم دمی د یرو خوب نم  ابونیکردم.. خ   شتریفرمون ب

 کردم..  یزمان از دست رفته رو جبران م نیاتموم بشه.. 

 ..یتمومش کن ذارمینم-

.. شدیمانع فکر کردنم م دیکردم.. خشم نبا یخودم رو کنترل م  دیفرستادم.. با رونیرو پرفشار ب  نفسم
  یصندل ی کوتاه سرم رو به پشت یلحظه ا یو برا ستادمیآوردم و پشت چراغ قرمز ا نییسرعتم رو پا

 دادم:  هیتک

 تموم نشه..   یچی ه نمیتا جون دادنتو نب خورمی.. من قسم مخورمیقسم م  یتموم کن  یتونیتو نم-

با   مانیخونه نر یبعد جلو قهیو هشت دق  ینفس نفس افتادم.. شهر شلوغ نبود و من درست س به
  کهنیدردناکم رو به دست گرفتم.. از ا یها قهیرو خاموش کردم شق  نی.. ماشدمیرس  کیسرام ینما

  زکشوند حالم ا  یم نجایمن رو به ا مار،یناخودآگاه ب ریضم  نیو ا کردم ی هربار به قصد خونه حرکت م
که اون پست فطرت از خشم   یشدم.. نبودم.. درست زمان  اریشد.. من واقعا تاو  یخراب تر م شهیهم

خونه  دنیا داز آتش درونم بودم.. ب  ی من، محکوم به پاسدار  نیو نفرت تو وجودم آتش روشن کرد.. ا
  به یلحظات یمحل درد گذاشتم و برا یو دستم رو رو  دمیکش یق یروبروم پلک بستم و نفس عم ی

که  یز ی همه چ یمرد.. دست راست اون ب نیا شیداشتم؟ پ  کاری چ نجایگذشته پرت شدم.. من ا
رو خوب   زی چ هیبودم.. پوزخند زدم..  چیرو به تاراج برده بود.. پر از ه میو زندگ   ندهیگذشته و حال و آ
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و از   شهبا  کیاندازه بهش نزد نیدشمنش تا به ا نیکرد بزرگتر یتصورش هم نم  یدونستم.. حت یم
 خبر.. اعتماد...  یوجودش ب

 آه خدا..  سوزمیدارم م-

و تماس رو    دمیکش یخورد پوف  زنگ میگوش دمیبه صورتم کش یشدم االن نه.. دست ینم  میتسل من
 زدم..  یوصل کردم.. امروز به شرکت سر نم 

 تو؟  یای چرا نم-

 بود:  ستادهیکه پشت پنجره ا  دمیبود خم شدم ود  مانینر

 تو..  ایلطفا ب  ار؟یتاو-

 فرستادم:  رونی رو شل ب نفسم

 باشه -

  یکه تنها دو باغچه داشت اما پراز گل با حصارها یکه قطع شد با باز شدن در، وارد خونه ا تلفن
هم به خاطر   یشدم.. ضعف بدن  ادهیپ یپارک کردم به سخت  اطیرو گوشه ح نی بود شدم.. ماش  یچوب

روشکمم خم شدم   یگذاشتم کم نیکاپوت ماش  یتوانم رو گرفته بود.. دستم رو رو  یدرد و گرسنگ
 ..ستمیقوا به زانوهام فشار آوردم تا محکم تر با ماتماب

 آخ -

 ..؟ یای چرا نم-

بازوم رو گرفت.. دستش رو   ریخودش رو به من رسوند.. ز  عیسر یل یخ دنمیبود که به محض د  مانینر
 پس زدم: 

 ؟ یکن ی م کاریچ یدار -

باال رفته و   یمقابلم بود.. متعجب نگاهش به من بود.. ابروها بهیغر هیکردم که انگار  انی سرد ب چنان
 بود..  زهایچ  یلیخ یا یبازش گو مهیدهن ن
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 تو چت شده؟-

 زد:  ش یشون یبه پ یا ضربه

 ؟یکه تو دار   هیچه حال نینگاش کن ا ده؟یرنگت چرا پر-

 پوزخند زدم:  شی نگران به

 چاقوخوردم  یمصرف جنابعال  یب یبه لطف ولگردا-

 ؟؟؟ یییییچ-

  کی.. تونستادیپله ها ا یرسوند و باال اطی خودش رو به ح مهی انقدر بلند بود که نگار سراس صداش
 گرفتم.. دهی بلند و شلوارش رو ناد

 ؟ ی زنیشده داد م یداداش چ-

 خونبار به من زل زده بود.. یباچشما مانیلبخند زد.. نر دیرو که د من

 جرات کرده رو داداشم چاقو بکشه؟   یشرف  ید حرف بزن کدوم ب-

آروم که   یل یکه لبه کتم رو گرفته بود کنار زدم.. نگاه از صورت نگرانش گرفتم در حال رفتن خ دستش
 فقط خودش بشنوه گفتم:

 .. یستیضمنا تو داداش من ن یهمون افراد قابل اعتماد جنابعال-

 اشاره کردم  کردیحرف نگامون م  یبه نگار که ب و

 سه آدمش خرج کنوقتتو وا-

 یکردم و به در ورود ی.. هشت پله رو با درد طستادمیخوردم اما ا یسکندر  یرفتم.. چندبار  و
 : دمی.. صداشون رو از پشت سرم شندمیرس

 ها؟ برگرد اتاقت االن..    رونیب  یایگفت ب  یک-

 .. ستی.. مهم نکردیم  یحرصش رو سر نگار خال داشت
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 ..بذار کمکت کنم  یلعنت سایوا اریتاو-

    دمیشد رو شن کمیپاش رو که نزد یصدا و

وارد اتاقم که  میکردن خونه نداشتم.. مستق زی آنال یبرا یخونه.. حاال وقت  یبایز دمانیگرفتم از چ چشم
  یوارد بشه در رو بستم و کتم رو رو مانیکه نر نیسالن بود شدم و قبل از ا یدرست کنار در ورود

 یدکمه ها ف یشده بود.. رد دهیهم پرده ها کامال کش نی هم یبودم برا  زاری تخت پرت کردم.. از نور ب
بدنم مدام در حال نوسان بود.. به سمت   ی.. دمااوردمین  رونشیکمربندم رو باز کردم اما ب  رهنیپ

 در زد:  مانیانداختم که نر یکفشم رو کنار عسل  دمی تخت رفتم و دراز کش 

 داداشم؟-

 حوصله گفتم:  یب دمیکش پوف

 خستم-

 .. رمیبعد م یبخور  یز یچ هی میحرف بزن  کمی.. دونمیم-

 چشمام گذاشتم..  ی .. ساعدم رو روشدیبود.. گره اخمام ابدا باز نم ری به شدت درگ ذهنم

.. حرفا و  میفقط تنهام بذار.. بذار حاال دربارش حرف نزن  مانی.. نرخوامیهم نم یچ ی ندارم ه یمن حرف-
 و منو قانع کن..  نی رو کنار هم بچ  حاتتیتوض

 آخه... یول-

 برووو.. -

 چشم باشه آروم باش -

 از صداش مشهود بود.. دوباره گفت:  ینگران 

 ؟ یدکتر رفت قه؟یزخمت عم  یل یحداقل بگو خ-

زده بود..  هیکنار در تک واریتخت بلند شدم در رو باز کردم .. به د یاز رو یرفتن نداشت.. حرص  قصد
 یرخش نگاه کردم موها میبود سخت نبود.. متوجه باز شدن در نشد.. به ن مونیکه پش نیحدس ا
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  لوار.. گرم کن شیقهوه ا یبزرگ و چشما یلبا کردیکه چهرش رو مردونه تر م  یشیو ته ر یقهوه ا
 : ختمیدادم و آرامش نداشته م رو تو صدام ر هیتفم رو به چهارچوب در تک بود.. ک دهیهم پوش  یراحت

 ..یگند زد دیکه نبا  ییدرست تو جا-

 میو از نگاه کردن مستق دیدندون کش نیرو ب نشیی.. لب پادیمتوجه من شد و به سمتم چرخ  باالخره
 موهاش فرو برد و گفت:  یبود.. پنجه ال یبه چشم هام متوار 

خورم.. من  یآروم بود.. قسم م یزدم.. منو مرخص کرد.. همه چ رونیمن تازه از اون خراب شده ب-
 افتاده.. من تمام مدت حواسم بود اما.. یاتفاق  نیکنم همچ یاصال باور نم 

 : دیچشم باال کش  مستاصل

 شده.. یبعد از من خبر  دیمنو که مرخص کرد خونه بود.. شا-

 گفتم:  یرو لمس کردم و کامال جد شمیر ته

خوام بدونم    ی.. من فقط میدیفهم یم نویا دیافتاده که اون از عمارت رفته.. تو با یاتفاق  هی.. قایدق-
حواستو جمع کن.. گفته بودم مراقب    شتری.. بهت گفته بودم که بیخبر  یتو هم ب یبوده که حت یچ

 نه؟  ایله.. گفته بودم و زلز لی س یهم باش.. حت رمترقبهی اتفاقات غ

به   مانینر  یانداختم و پشت کردم.. نفس کالفه  ینگاه میاتاق نگار ن  یکج کردم و به در بسته  سر
 و لب تخت نشستم.. دیگوشم رس

کجاست.. چرا   نی برس.. بب فتی .. به وظ میری اما گذشت.. االن راه دوم رو م شدیم ینطور یا دینبا-
 و االن کجاست..؟ ومدین

دادم.. نگاهش  هیگرفتنش داشتم به تاج تخت تک دهی در ناد یکه سع یاتاق شد و من با درد داخل
 آشفته ش زد: یبه موها  ی.. چنگ ستادیشد و درست کنار تخت ا کیهمچنان نگران بود.. نزد

 کنم..  یرو حلش م هیقض  نی.. خودم ایتو بگ  ی.. هرچاریباشه تاو-

 اد: تر ادامه د یجد و
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برات   یز یچ هینگار  گمیبرم عمارت.. م دیبا گهیکنم.. من د یم  یدگیموضوع زخمت هم رس نیبه ا-
 ..ارهیب

اونطور که   زی چ چی.. خسته بودم هزدمیگدار به آب نم  یابدا ب  نباریموند.. ا یم جهی نت ی ب دیدوم نبا راه
 حالت گفتم:   یبود ب ستادهی که همچنان ا مانینرفته بود.. هرچند فعال.. رو به نر شیخواستم پ

.. توقع داشتم حاال ی.. ده ساعت.. ده ساعت رو تو غفلت گذروندمانینر ینباش   یطبل توخال  دوارمیام-
 خبر نذار..  یبرو و منو ب گهی.. حاال هم دیداشته باش حیتوض هیکه اومدم 

 : دم یفت باز صداش رو شنقدم تا پشت در ر شی ش با

 کنارتم.. بازم...  شهیاشتباه کردم اما هم نباریا-

 .. یبر  یتون  یم گهی.. دستیدوبار اشتباه کردن ن یبرا ییمن جا یتوبرنامه ها-

 ...دمینفهم ی چیحرف رفت و در رو بست.. چشم بستم و ه یب

 

 

 

 

چشم باز کردم.. تمام اتفاقات دو روز گذشته رو به خاطر آوردم.. از   ومدیم رونی که از ب  ییسر و صدا با
که نگار آورد درد معدم رو ساکت کرده بودم.. شک نداشتم هم   ینرفته بودم و تنها با سوپ رونی اتاق ب

عادت داشت به   م،ینتلع یگوش ها نیاما ا کردنی صدا کار م  دیتول نی و هم خواهرش با کم تر  مانینر
 ..دی که نبا ییزای چ دنیشن

کرد و من هنوز کالفه بودم.. تمام شب خودم رو به زور به  یم  ییخودنما یعسل یتاپ روشن رو لپ
چشمام رو   یبودم.. بلند شدم و کم  دهیخواب  کساعتی.. فقط  شدیآروم م دیکار وادار کردم.. ذهنم با

  یاز رو ده اوم شی اتفاقات پ یادآور یتا باز بمونن به ساعتم نگاه کردم.. هفت صبح بود.. با  دمیمال
  هیداشتم   مینثار تمام دردام فرستادم.. تصم رلبی ز ی.. لعنتدیچی تخت بلند شدم و باز درد تو عروقم پ
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تاب نصف .. اصال مهم نبود که برام ضرر داشت.. آفخوردیداشت حالم از خودم به هم م رمی دوش بگ
هم  نی.. احتماال ادمیبود رو کش اهیس شتریکه ب یاتاق رو روشن کرده بود سرکج کردم و پرده قهوه ا

 کار نگار بود.. 

 االن بهتر شد..-

 کرد..  ینم  میراض یچ ی اون الشخور ه ی.. جز نابودتیاز لبخند باز شد اما نه از سر رضا  یبا طرح  لبم

  اهیشبح س  هی.. از خودم جز ستادمید رفتم و مقابلش اتوالت که سمت راست تخت بو  زی سمت م به
کش اومد همون جا لباس   یگوشه لبم به زهر خند نباریکه بودم.. ا یهمون قای .. دقدمید ی نم یز یچ

  دیدر حمام انداختم.. دوش آب گرم رو باز کردم.. قطرات آب فکر منجمدم رو آب کرد.. با یهام رو جلو
خوردم.. بانداژ زخمم باز شد و کف حمام افتاد.. به  یکردم.. من شکست نم   ینقشه دوم رو اجرا م

رو مرتب کردم.. حولم پشت در بود تعجب نکردم   شمیگرفتم و ته ر یندادم.. دوش کامل  یتیدردم اهم
 کردم:  یدست شی پ ی تو اتاق بود.. قبل از هرحرف مانیاومدم نر رونی ب  دمیپوش

 بشنوم    یز یچ خوامینم سیییه-

 به موهاش زد   یچنگ کالفه

 .. سوما آخه توچته؟ری اوال سالم.. دوما صبح بخ-

گذاشته بود رفتم برداشتم و با وسواس بو کردم.. صداش رو   یشد به سمت قهوه م که روعسل کینزد
 : دمیاز کنارم شن  درست

 درست کردم..  یهمونطور که دوست دار -

 :  دم یاز قهوه ترک نوش یا جرعه

 ؟یخواست ینم  حی شده؟ مگه از من توض  یچ یازم بپرس  یخوا ی.. نم زنمیبا تو دارم حرف م اریتاو-

شونم   یواسم آماده کرده بود بردارم که دستش رو رو مانیکه نر  یشدم تا کت و شلوار مشک خم
 گذاشت: 

 ..یگرفتیدوش م دیپسر؟ نبا یکن ی م کاریچ یدار -
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 تو دستم فشردم.. شتریتوجه به حرفش کت رو ب یب

 .. اصال پانسمانش کنم نمیبابا بذار زخمتو بب -

 تفاوت لب زدم:  یب

 شنوم..   یم  حتویتوض-

 لب زدم:  یجد   یلیهوا تکون دادم و خ رو تو  دمیاومد که من انگشت تهد جلو

 ؟یدار  یح یاشتباه بزرگ چه توض نیو ا  یو خرابکار  یخبر  یواسه اون حجم ب -

 ار؟ یتاو-

نداشت تا منو قانع کنه..    یحیدونستم توض یزدم.. قصد جواب دادن نداشت.. هرچند خوب م  پوزخند
 هنوز برنگشته بود؟

 ..رم ی می.. نگران منم نباش نم رونیب  سسسییه-

 به تخت اشاره کرد:  یواضح تو نگاهش جد  یمونیداد و با همون پش سرتکون

 ..میکن  ی.. به وقتش صحبت منمیدراز بکش و بذار زخمتو بب  ایاول ب-

 .. اونم االن.. رمیاز عفونت بم  خواستمیبود و ابدا نم قیکردم.. زخمم عم سکوت

 ؟ یسادیپس چرا وا-

 و به سمتم اومد.. دولبه حوله رو کنار زد.. تند گفتم:  دمیتخت دراز کش یرو باالخره

 ست؟یلباس تنم ن یفهم ی نم یکن  یم یچه غلط-

 ..  نهیاز حوله رو کنار زدم و تا زخم رو بب یگوشه ا خودم

 و من سرم رو محکم تر به بالش فشردم:  د یو پر اخم نگاش کردم.. ابرو در هم کش  رهیخ

 وجدانا.. یکردن ب کارتیچ-
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برداشته بود  هیاول یکمک ها یکه از جعبه  ینکرد با پنبه ا  افتی از من در یجواب یرو گفت و وقت نیا
 شدیکه م یی دادم سکوت کنم.. حوله تو دستم له شد تاجا حیبه جون زخمم افتاد.. درد داشتم اما ترج 

  زدی.. به من زل مدیکش یو خط و نشون م زدیحرف م  یرلب ی دندونم رو بهم فشردم تا داد نزنم.. مدام ز
 .. در آخر کارش تموم شد..میتوچه حال نهیتا بب

 اون...  کارکنمیچ دونمیخودم م-

 ..یدون  یهست و تو خوب م یمسائل مهمتر -

 شدم:  زی خ میحرفم ادامه نداد.. ن نیا با

 خطرناکه..  یل یدکتر خ  یکاش بر -

 بار هزارم پس زدم.. از جابلند شد  یکمکش رو برا دست

 ببرن   تویغرور لعنت نیاوف مرده شور ا-

 نشسته بودم..  حاال

 لباس عوض کنم   خوامیبرو م-

و هر   ستادی.. از کنار تخت فاصله گرفت و پشت پنجره ادی شد و پوف کش  مونیبگه پش یز ی چ خواست
  دمیلباس پوش مانیکه بود بلند شدم و پشت به نر یفرو برد.. به هر سخت بشی ج  یدو دستش رو تو

  یسکوت لعنت نیبود.. ا ومدهیو منتظر موندم تا خودش حرف بزنه اما انگار هنوز با خودش کنار ن
 گرفت و گفت:  یقیکرد.. باالخره دم عم یم دا یکش پ یادیداشت ز

بود که خودم حدسشو  یهمونطور   یهمه چ یدونم خراب کردم ول  یکنار.. م میسود و ضررش رو بذار -
مالقات با ما   نی" رو دو ساعت بعد از آخریب    اشاریخبر آورده که " وسفیزده بودم.. بعد از رفتن من 

 کشتن..

که  دمیچشم د یپوزخند زدم و از گوشه  نهیدرون آ اریبه تاو  رهیمشت شد و با فک منقبض خ  دستم
 رو بستم که ادامه داد: نمیسرآست یو من خونسرد دکمه ها   دیبه سمتم چرخ بی ر دست در جهمونطو 
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  یسال ها برا نیبود که تو تمام ا یاتفاق  نیگرون تموم شده.. خطرناکتر یلیما خ تی موقع یبرا نیا-
رفته.. اونم شبونه و تا لب   وسفیخودش شخصا بدون خبر دادن به من با  نمیما افتاده.. واسه هم
سر قرارداد  خهارتباط بوده.. آ یبه ما ب  یب   اشاریثابت کنه کشته شدن  نکهیا  یمرز.. فقط و فقط برا

 ..یبود  انیباهم بحث کردن.. تو که تو جر

 .. یبرنامه هام نبود.. لعنت  تو اشاریرو نکرده بودم.. مرگ  نیضربان گرفته بود.. حساب ا قلبم

 حالت نگاش کردم:   یو ب دم یبه سمتش چرخ دمی کالفش رو که شن پوف

 یهمه چ ؟یکن دایاون خونه راه پ یکردم تا تو تو  یخودمو گم و گور م دی رفته من با ادتیمگه -
اما  ومدهینباشه اگه اون ن ی.. هرچیدار  یراه هیوجود تو حتما   نیبه هم.. اما من مطمئنم با ا ختهیر

 تو پات به اون خونه باز شد..

بود.. با   دی .. اون دختر.. درست به موقع رسقهیساعت.. زمان.. دق یبود.. رو یا گهید یذهنم جا من
 .. دیلنگ یکار م یجا هیاون..  نیماش

هنگامم ربط   یشک به سکوت ب   یکه ب مانینر  یبرزخ یکراواتم رو محکم کردم و رو به چهره  گره
 : داشت لب زدم 

 ما خوب شد..  ی.. اما برادیمرد.. واسه اون شا اشاریپس باالخره -

  دهیرنگ پوش یسورمه ا یلبش رو خاروند. کت و شلوار رسم یکرد و گوشه   ریی تغ مانینگاه نر رنگ
  ی.. کت مشک زدی به عمارت سر م  کراستیبلندش رو از پشت بسته بود.. شک نداشتم  یبود و موها

  وم.. آرستادمیرو کم کردم و درست مقابلش ا  نمونیب یگاه منتظرش فاصله رنگم رو تن زدم و رو به ن
 لب زدم:  یاما جد

 یخبر بودن تو تو یدونم ب  یکه من م یی.. اما تا جاادمهی بود گذشت.. من قرارمون رو خوب  یهرچ-
کردم اما به چه  دای.. من درسته به اون خونه راه پمانیجزو برناممون نبود نر یمهم نیمسئله به ا

 زخم..؟  هیجز  میبه دست آورد  ی..؟ چیمتیق

 دونست گند زده بود..  یفرستاد و سر تکون داد.. خوب م رونیرو پوف مانند ب   نفسش
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  شهینم یمرده.. حت  اشاری.. ختهی عمارت به هم ر تی.. بهم فرصت بده جبران کنم.. موقعاریباشه تاو-
آدم هاش در آماده باش کاملن..   یمسئله به نفع ما باشه االن همه  نیشد.. هرچقدر هم ا شک ینزد
 .. یکارام سخت تر شده ول کمی

گذاشتم.. اجازه ندادم حرفشو تموم کنه..  یخودش م  یدونستم و به عهده  ی رو خودم خوب م نیا
 نافذش زل زدم و گفتم:  یگردن کج کردم و به چشم ها

تا    هیتو فرصت خوب یکنن برا یسوءتفاهم م نیبردن ا نیکه آدم هاش صرف از ب  یاون زمان -
دختر که   نینظرت درمورد ا  نمی خوام.. حاال بگو بب یدونگ حواستو م شی.. من شیاشتباهتو جبران کن 

 ه؟یتازه از خارج از کشور اومده چ

 پوزخند زدم.. هاج و واج و کالفه لب زد:  و

 موضوع خبر نداشتم.. نی.. به شرفم قسم از ایاوف لعنت -

 کنار پنجره گذاشت:  وارید یبه دور خودش زد و کالفه مشتش رو رو  یچرخ

اون دختر متعجب بود.. شرط   دنیهم با د  هست.. خودش یکس  نیهمچ یمن اصال خبر نداشتم حت-
آخر تو فرودگاه خبر داده   یدونستم؟ تو لحظه  ی بندم از اومدنش هم خبر نداشت.. من از کجا م یم

با   همتو فرودگاه بوده و صدف خانم  نشیرفته.. ماش  مایکه اون با هواپ یتو لحظه ا قایکه اومده.. دق
 .. اریتاو  یکنم.. ول یم کنجکاوتونست ینم  نیاز ا شتریهمون اومده.. من ب

 بود..  یخوب  یوی... سنارهیکاف-

رفتم و لپ    یکردم.. با پوزخند به سمت عسل  یحالت نگاش م  یبه سمتم برگشت و من همچنان ب  باز
 شده بود.. ختهیپازل به هم ر هیمثل  یجا دادم.. همه چ  فیو در ک  دمیتاپ رو از برق کش

 گرفتم و شمرده شمرده گفتم:  یق یعم دم

اطالعات جمع   یتون  یم یاما در مورد اون دختر هرچ یرو درست انجام نداد  یکار  چیتا االن که ه-
  نیو هم نجا یکن که هم  یبهت بدم.. منو راض گهیفرصت د هیتونه راه نجاتت باشه که  یم نیکن.. ا

از   مششدن من ه  یاز اون دختر.. زخم یاطالع یخراب شدن برنامم.. ب مان،یلحظه عذرتو نخوام.. نر 
 .. ازش استفاده کن.. دم یفرصت دوباره نم یمن به هرکس  یدون یتوئه.. م یسر ندونم کار 
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به سمت در   یحرف اضافه ا یبه لب آورد و ب   یتکون داد و لبخند کمرنگ دییبه تا  یسر  قدرشناسانه
به کتفش   یدر رفتم.. دست یرو دست به دست کردم و تا پا  فمی.. کمیرفت.. فقط چندگام فاصله داشت

 زدم و گفتم: 

 شروع کن.. -

برنامه  ز ی همه چ یشدن اون ب  دیو ناپد  اشاریدهنم رو قورت دادم.. مرگ  یو من آب نداشته    رفت
 من رو خراب نکرده بود اما حاال...  یها

شده   نییکه با مبلمان کرم رنگ تر شکل رو  رهیاتاق خارج شدم و در رو پشت سرم بستم.. سالن دا از
گرفتم از   قیرفته بود و من چند دم عم مانیشدم.. نر اط یبود رو از نظر گذروندم.. نگار نبود.. وارد ح 

 نداشتم جز سوختن..  یحس چیرفتم تازه متوجه بارش برف شدم ه نییپله که پا

که به هرجا پا   اریآتش س کوره کیکردم من داغ بودم  درست مثل   یرفتن ط رونیرو به قصد ب   اطیح
  نیتو ماش مانیکه بود.. نر یشدم تا بسوزونم هرچ اری تاو ااومدمیوزوند.. من به دن یگذاشتم م یم

.. خم شد و در  دمی.. اخم کردم و گره ابروهام رو محکم تر به رخش کشدیخند دیمنتظرم بود منوکه د
 رو باز کرد    نیماش

 سوار شو..  ا یخب بابا ب-

 کف دست در رو بستم و ابرو باال انداخت.. خونسرد لب زدم:  با

 که ازت خواستم برس..  ییزای.. تو به چرمیخودم م   نیمن با ماش-

با   مانیرو فشردم و دور شددم.. نر نیماش  موتیرو محکم تر گرفتم و ر فیک یرو گفتم و دسته  نیا
 شدم.. مقصدم شرکت بود..  رو به حرکت درآورد.. سوار  نیزد و ماشش  یتعلل تک بوق یاندک
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  یکرد.. مهلت دادم تا رو یم لشیتو بود تو دوروز تکم  یجا   یمن دو هفته بهت مهلت دادم.. هرکس-
شرکت   یشما تو   تیکه موقع نی.. متوجه هستستیکارم ن زیم  ی.. امروز هم رویچندتا پرونده کار کن 

 ه؟یمن چ

-... 

 باشمام خانم پاکرو.. -

 گفت:  دیلرز یصداش مکه  یمن کنان درحال  من

  ازیبه زمان ن شتریمن هون رروز هم گفته بودم که ب یم من شرمندم حق با شماست.. ول دیب بخش-
 کنم..  یدارم.. اما من تمام تالشمو م

 اخم کردم:  دید یم یکه انگار ازپشت گوش یطور 

  یم دیخوام.. حاضر و آماده.. تاک  یاون پرونده ها رو م یکار  میتذکرم بود.. امروز تا آخر تا نیآخر-
 کنم.. تا آخر وقت.. 

 چ چشم..-

 کارم گذاشتم:  زی م یقهوه رو رو فنجون

 فنجون رو هم ببر  نیا ایب-

بلند شدم.. به    یصندل یگرمم بود از رو دمیبه صورتم کش  یدستگاه گذاشتم.. دست یرو رو  یگوش و
 به در وارد شد:  یتقه اطرف پنجره رفتم و بازش کردم که 

 .. ایب-

 وارد اتاق شد.. یسست یباز شد و پاکرو با قدم ها در

 براتون قهوه آوردم...   دییبفرما-

 بذار و برو.. دمید-
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قهوه رو با   دی.. فنجون جدخت یر  شیشون یپ یرو ش ی شراب یاز موها یانداخت که کم ن ییسرپا
 در بود که گفتم: کیعوض کرد.. نزد یفنجون قبل 

 ..نمیبب -

 داشت.. یانداختم.. ظاهر کامال مرتب  ینگاه م ین شیادار یو من به مانتو و مقنعه  ستادیا

 ده؟یرس میکه سفارش داد ییقطعات -

شده بود رو به داخل   ختهیر رونی مقنعه ب نی که از ب ییو موها دیبه صورتش کش  یشده دست هول
 فرستاد و من من کنان گفت: 

 .. ارمی و فاکتورشون رو براتون م  ستی.. ل دهیح رسب بله صب-

گفت و عقب عقب از در اتاق خارج   یکوتاه دیتکون دادم و با دست اشاره کردم برو.. ببخش یسر 
 شد..

کارم رفتم.. فنجون رو   زیکنار پنجره فاصله دادم و به سمت م واریکردم و کتفم رو از د زیر چشم
 ،ییغذا یساعت ب  نیکنم.. بعد از چند یخال   یز یرو از هرچکردم ذهنم  یبرداشتم و بو کردم و سع

رفتن اثر مسکن ها درد داشت   ن یو از ب ادیاضطراب و از دست دادن اون همه خون و حجم کار ز
تونستم صبر کنم.. فقط زخمم انگار  یناهار وقت داشتم و م میتا تا یکساعتی گرفت..  یتوانم رو م

آوردم..   رونی گرفت.. اووفف.. از کشو چند تا پوشه ب یرو ازم م  یخشک شده باشه توان هرنوع حرکت
  وشهپ نیکه درون ا یرد شده بودن.. اسم هر شرکت نشیمرحله گز نیبود که از چند  ییکسا ستیل

ناهار همه   م یته تقاضا داده بودن.. تا تامدار بس نی و دورب یتیامن ستمینصب س ینوشته شده بود برا
 نهیآ ی آب خوردم و بلند شدم.. روبرو یوان یقرص با ل هیکردم.. ظرف غذا رو کنار زدم و  یرو بررس 

 کرده بود  قرارمی.. باند رو کنار زدم.. قرمز بود و دردش بدیبر  ی.. درد داشت امونم رو مستادمیا

 آخخخخ  یلعنت-

و از   دمی.. دست جلو کش دیرس ی زنگ تلفن مدام به گوش م یو صدا بود دمی درست مقابل د زخمم
 لمسش کردم.. لب زدم:  نهیآ یرو
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و   قیپر دردتر، پوزخند زدم عم ایمهلک تر، بدتر  نمیاگه از ا  ی.. حتیمنو رو متوقف کن یتونیتونم-
 .. ارمی.. من تاویحرص

جز    یچیکردم.. ه یبود نگاه م رهی به من خ نهیکه تو آ یار یاما من به تاو خوردی تلفن زنگ م همچنان
 خوندم  شی و قطب اهیس  یرو از چشما نیانتقام و نفرت مهم نبود.. ا

 وصل بودم..  ای دن نیبه ا یتنها کم  ییو حس انتقام جو نه ی.. من هم با کدنیفهم ینم  یچ یها ه مرده

به  یگر یکه از صبح پاکرو آورده بود پنبه و الکل برداشتم و با وحش یا هیاول یکمک ها یجعبه  از
چرک و   دنیچشم نبستم.. د نباریاما ا دمی.. خون رو ددمیاما خند دمیجون خودم افتادم.. درد کش

 کس.. چی بودم؟ ه  ی.. من اصال کومدمیآرامشم شد.. به خودم ن عیخون ما

که از من  یا هیخوب.. تنها به خاطر آن شصت ثان.. چه شیده سال پ اریخوب که نبود اون تاو چه
 .. من مردم.. نی سوزوندن و سوختن.. هم یآتش ساخت برا

کارم برگشتم..  زی بستم به پشت م ی گرفتم.. همونطور که دکمه هام رو م  نهیدر نگاه از من  در آ یباصدا
 اخمم رو حفظ کردم: 

 .. ایب-

 شد و پاکرو تلفن به دست وارد شد:    درباز

 خواستم مزاحمتون بشم.. ینم د ی.. باور کن دیخشب بب -

 حالت گفتم:   ی.. بیهمه فلسفه باف  نیا یبه جا  زدی حرف م  کاش

 کارتو بگو.. -

خم شدم   زیم ی.. روستادیسوخته با فاصله ا یشد و کنار مبل تک نفره قهوه ا کینزد یکم  باترس
نقش   یتن چه کس یآوردن که رو ادشونیانگار اون خشونت ها به  کردمیدرد رو ابدا حس نم گهید

 بستن.. به تلفن تودستش نگاه کردم: 

 ه؟یچ نیا-

 به لباش داد: یاومد چرا اومده  تکون  ادشیبه خودش اومد و انگار  تازه
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خاموشه.. به شرکت زنگ زدن..  تونیگوش  نکهیپشت خط هستن گفتن مثل ا ییآقا هیر ر راستش -
 نه اما شما..   ای که وصل کنم اتاقتون  رمی جازه بگخواستم ا

 بود.. کف دستمو به نشونه سکوت مقابل صورتش گرفتم:  مانی شک نر یب

 چشم..-

 گفت:  دی خاموش رو برداشتم.. سکوتم رو که د یگوش

 ...ای نیمن بگم کار دار نیخوایم-

 نه..-

 به در اشاره کردم..  و

به محض روشن شدن   دمیکش یرفت و در رو بست.. پوف   یکوتاه دیگفت و با ببخش یچشم  رلبیز
شماره   کیبود و    مانینر یاز دست رفته رو صفحه اومد.. تماما شماره  یو تماس ها امیپ  لیس یگوش
مکث دکمه   یزنگ زد.. ب  مانیرو باز کنم که نر  امیاز همون شماره.. خواستم پ  ام یپ  کیناشناس و  ی

گذاشتم و سرم رو به دست   زیرو بزنم مقابلم رو م  کریاسپ یمه دک  نکهیرو لمس کردم و بدون ا اتصال
 د یچی پ یتو گوش  شی حرص یگرفتم.. صدا

 خدا لعنتت کنه..-

 لعنت شده بود؟ یزندگ هیکمتر از  یزندگ  نینکرده بود..؟ مگه ا مگه

 .. زنمیکه زنگ نم  خودیکار مهم داشته باشم.. ب هی دی شا ؟یدیالو؟ تو چرا از صبح جواب تلفنمو نم-

-... 

 آورد  یرو در م  مانی کفر نر شهیهم نیگونه آروم بودم وا ماریامامن ب خوردی حرص م اون

 ..یبگو بفهمم زنده ا یز یچ هیصاحابتو خاموش نکن.. باتوام..  یحداقل اون ب -

 رو زدم..   دشیهم زنده نبودم پس ق من
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  هیچرخوند و منتظر  یمدستش  یتو گارشویاالن   س دونستمیفرستاد م رونی رو پر فشار ب  بازدمش
 رو روشن کردم:   گارمیس یتفاوت  یحرف از جانب من بود تا روشنش کنه.. با ب

 ..  ی.. تازه چاقو خورد شمیداداشم، من  مادر مرده فقط نگرانت م  ار؟یتاو-

 ادامه داد: ملتمس

 نکن.. -

 زدم  یتر   قیعم پک

 رو خاموش نکن    تیگوش گهید کنمی خواهش م-

 سکوت رو شکستم نیباالخره ا دهیفا یو ب  یطوالن مکالمه نیاز ا کالفه

  نیهممون باش.. به ا تیحالم، نگران امن  ی.. پس لطف کن به جایدیصبح حالم خوب بود و منو د-
هزارتا چشم و گوش   نجایشرکت زنگ نزن.. اون *" اونقدر بهت اعتماد داره که خونتو چک نکنه اما ا

 کن..  یکار  هیداره.. حاال هم واسم 

 فرستادم و گفتم:  رونی کرد و من نفسم رو شل ب سکوت

 کن تا امشب.. دای اون دونفر رو واسم پ-

 آخه..  یول  ؟یییچ چ-

 کن.. دایو آخه نداره.. پ یاما و ول -

 عجز اسمم رو صداکرد  با

 ار؟ یتاو-

 گشتم.. کالم آخر را به زبان آوردم:  یلحن بچگانه از حرفم بر نم نیبودم و با ا  یاز هر حس یخال  من

 کردنش با تو..  دایپ-

 .. دمیرو قطع کردم و پوووف کش  تماس
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گذاشتم.. هوا   زی م یرو رو سی م و خودنووقفه چشم از پرونده ها گرفت  یاز پنج ساعت کار ب خسته
 شده بود به ساعتم نگاه کردم..  کیتار

روشن   میی آوردم و با فندک طال  رونی ب یگار یکتم س بی شب.. از ج  قهیدق کی و  ستیده و ب قیدق 
 دادیکه نشون م ییسر و صدا  رونی شده بود اما هنوز از ب یساعت شرکت خال  نیکردم.. حتما تا ا
کرد..  یدود آرومم   نیدروغ، ا  ایبود  قتیرو گوشه لبم حفظ کردم.. حق   گاری.. سومدیپاکرو نرفته م
کتم رو   نهیکردم.. بلند شدم و مقابل آ یرو تصور نم   یخوب ی ندهیابدا آ گاری حجم س  نیهرچند با ا

رو برداشتم   میشدم.. گوش  رهی خ دیکش یبارش رو به دوش م  گاریدرونم که س شی .. به دود آتدمیپوش
 شتاب زده از جاش بلند شد:  دنمیبا د  یاتاقم خارج شدم.. منش ی اهچالهیو از س

 ن؟ی ری م نید دار دیببخش-

  دونستمیم یرو به خوب  نیا دیترسینگاهش کردم.. م پراخم

 ..رمیبله م-

 برداره که گفتم:  یز یشد تا از کشو چ خم

 بذار  یجلسه با مهندس زاهد هیفردا -

 در هوا تکون دادم یدست

 و مکان و ساعت جلسه رو اطالع بده    ریمدار بسته بگ یها نی دورب  یتماس با متقاض  هی-

 چشم -

 و خواسته هاشون آماده کنن  ستمیاز نوع س ستیل هی گدار به آب بزنم.. بگو   یب  خوادیدلم نم چیه-
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 .. کردیم ادداشتیو تمام حرف هام رو  دادیتند سرتکون م  تند

  ؟یز یچ هیا قربان فقط باشه حتم-

 نگاهش کردم:  یسوال

 ن یناهار وقت دار میتا تا ازدهیساعت  نیفردا.. فقط ب -

 .. ریتاخ  یب ازدهی قیپس دق-

در رفتم اما سر چرخوندم.. انگشت اشاره م رو مقابلش گرفتم.. منتظر نگاهش به لبم بود..  کینزد تا
فرصت   هی کرد..  یم یدست شیدادنش پ  لی تحو یدونستم هنوز پرونده ها آماده نبود وگرنه برا یم
 دادم.. بذار فکر کنه فراموش کردم..  ییبهش م گهید

 کن.. دیساعت تاک  یرو-

 بهشون.. گمیچشم م-

  رهیپشت کردم و به در خ نهی دادم و وارد آسانسور شدم.. دکمه همکف رو فشردم و به آ تکونسر
آسانسور تو   یتنها تو ارویدن یآهنگ ها نیبهتر رانیتو ا نکهینداشتم اما ا یعالقه ا کیشدم.. به موز
 داد.. یآزارم م  یشهردار  ونیکام یصدا ای  می دیشن یلحظه انتظار م

.. پس باالخره  دیدستم لرز ری ز یکنج لبم نشست.. با باز شدن درگوش یتلخ پوزخند کج  تیواقع نیا به
 سرعقل اومد.. 

 رو بشنوم    زیچ هی خوام یفقط م-

   دیچ ینفس کالفش توگوشم پ یصدا

 شو.. بسپرش به من  الیخ یتو ب  گمیمن م نیبب -

 به گلوم زدم:  یچنگ

 کالم  کیفقط  مان؟ینر-

 کرد:   فوت یپرفشار تو گوشش نفسششو
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 ؟ینکرد دایپس پ-

 باال برد:  یرو قطع کنم که صداشو کم  یگوش خواستم

 ..یشگیهم یانبار.. همون جا ایب-

 دندون گرفتم:  نیب  لبمو

 ..فتهی فکرش ازسرت ب  دیبلکه شا یازصبح اونجان نگفتم تابه کارات برس -

 یچسبنده ا یوقت بود که انتقام مثل ماده  یل یسوخت.. هرگز.. من خ یزخمم م فته؟ی ازسرم ب یچ
 بود..  دهیبه تمام لحظاتم چسب یقو

   ؟ییاونجا اری الو؟ تاو-

 اونجام..  گهید قهی تاچهل و پنج دق-

 اووفف شک ندارم.. -

بود افتاد.. زود  نگیرنگم که گوشه پارک  یمشکX3رو قطع کردم که چشمم به  یگوش یا گهیحرف د یب
..  کردمیم ی تو اتوبان رانندگ یاز جا کنده شد.. با سرعت سرسام آور  نیاش حرکت م هیسوار شدم و تو 
باد قرار   مقابلو دستم رو  دمیکش  نییرو تا آخر پا  شهی.. شدونمینفرت نم ایبود  جانیگرمم بود.. از ه
.. به جز  ستادمیا مانیانبار پشت لندکروز نر یبعد روبرو قهی از شهر خارج شدم پنج دق تی دادم.. در نها
 شدم..  ادهیموتور پارک شده بود.. زود پ هیو   نیمن دو ماش

بزرگ رو باز کردم و پا   یبود در آهن بداری ساختمون بزرگ با سقف ش هیجلو رفتم.. روبروم  یقدم چند
  یداخل  یبود.. محوطه  مانینر   شیکی چند نفر به گوشم خورد که  یبه داخل گذاشتم.. سر و صدا

کردم صداها واضح تر   یرو ط  کی بار یراهرو شدیمدام خاموش روشن م یفیر ضعبود و تنها نو  کیتار
 به گوشم خورد.. 

 .. دیکرتون روباز کن یو اون گوشا دیخب حاال دهناتون رو ببند-

 اکو شد:  یخال یکه تو فضا دمیدو نفر رو شن  یصدا

 چشم شما امر کن.. -
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 .. نیبسه ساکت ش -

  هی.. مانینر یانبار پر بود از نوچه ها نی.. شک نداشتم اشهیگذشتم آروم بودم مثل هم  یکوچک  چیپ از
 گودال مخوف..

 .. ادیکم کم آقا م-

 ازش حساب ببرن..  شتریتا ب   رفتی حتما داشت راه م دمیشن  یپاش رو م  یصدا

 مفهومه؟   نیالزم باشه نفس هم نکش ی.. حتادی صدا در نم  چکدومتونیاز ه-

  م؟یکن کاریدوتا سگ ولگرد چ نیب بله آقا.. با ا-

 :  دم یرو شن مانی نر یپراز نگران  یوصدا

 .. خدا بهمون رحم کنه.. میمون  یمنتطر م-

 یز یدونستم قرار بود با چه چ ینداشتم.. خوب م یعجلله ا چیداشتم من ه یهام رو آرومتر برم  گام
 دهیچ یکارتن ها  یکیوچک ی کهی بار یروبرو بشم.. دو اتاق بزرگ سمت راست سالن بود که من از ال

  ریمس نیاخورد.. باالخره   یبه گوشم م مانینر یو رو گرفتم.. همچنان مکالمه   دمیشده تا سقف رو د
 کردم:  یرو ط یطوالن

 م؟ ینکرد یما که کار  ن؟یدار کاریبا ما چ -

 کرده بودم؟  ینکردن؟ پس من خودزن  یباز پوزخند زدم.. کار  مهیپشت در ن  درست

 نکردم ستتیجا سربه ن نی خفه شو تا خودم هم-

انعطاف به گوش   یلرزوند.. من از چهارچوب رد شدم و صدام رو ب یچهار ستون انبار رو م  مانینر داد
 جمع رسوندم: 

 .. هیکاف-

هر   دهیاون مرد رو ول کرد.. اون دومرد به سمتم سرچرخوندن و من نگاه ترس  قهی مانی من نر باحرف
درست وسط   مانی اراده دستم مشت شد.. نر یشب نحس همچون آهنربا گرفتم و بدونفرو مثل  اون  
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  او جواد رو ب دی.. فردمیشن یفاصله م نیکوبش قلبش رو از ا یبود و من صدا ستادهیسالن بزرگ ا
تو هوا تکون داد و هر سه مرد کت   یدست مانیطناب پشت به پشت هم بسته بودند.. با ورود من نر

 ..ستادندیبودن چند گام عقب تر ا  مانینر یو شلوار پوش که احتماال از نوچه ها

درونم   ش ی از آت دونستمیداشتم.. خوب م ی شد و مچم رو گرفت اما من چشم برنم کمینزد مانینر
 صورتم سرخ شده بود.. 

دوتا رو برسن.. تو خودتو   نیم دارم که حساب اآدم دوروبر یکاف یداداش آروم باش.. من به اندازه -
 هست..  یمسائل مهمتر  نینکن.. بب ریدرگ

 ..  شدیدونست موفق نم یکار منصرف کنه و م  نیمنو از ا یخواست به هر نحو  یم

 بسپر به بچه ها  ارویکار فیکث نیا-

 به اون دونگاه کرد  و

 چطور رام کنن     ونارویح  دوننیاونا م-

داشتم..    ادیمرد رو خوب به  نیا یبود اما چهره  کیحرف اومد.. اون شب تار   به دیحرف، فر نیباا
 : دی بار  یاما همچنان شرارت از نگاهش م دیملتمسانه چهره در هم کش

 خان.. مانیشما نر ینکردم جز اطاعت دستورها  یبابا من کار  یا-

  دیتنها سر به تائ  زدیمهم نبود اما حرف نم دیترس  یم ا ی.. آروم بود دمید یجواد رو م مرخیتنها ن من
 .. دادیتکون م

 ..میضربه زد ما وارد عمل بش نیکه هروقت با پا رو زم  نیشما خواست-

  یضربه زدم ول نیزم یاون رو دنی.. من با دختیبه هم ر یز ی با برنامه ر زیبا اون بود.. همه چ حق
رو به جواد با    دیدستم رو گرفته بود.. فرهنوز  مانیخواستم نبود.. نر یکه من م یاون شخص، همون

 داد گفت:  

 تا بکشنمون..  نی بزن مثل بز نش یزر  هیمگه نه؟ تو هم -
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سرش   یبرداشت.. رو زی دستم رو ول کرد و به سمتش خ مانیاون تنها باترس به من نگاه کرد.. نر و
 و تو صورتش داد زد:  دیش رو به چنگ گرفت و به سمت باال کش  قهیخم شد و 

 گفتم چاقو بکش؟  یحروم زاده من گفتم دعوا ک  یمن؟ عوض-

 گفت:   ییکرد و با پررو یمضحک خنده

 کنن ی نم راتی بله درسته.. خب تو دعوا که حلوا خ-

تکون دادم و هر سه سالن رو ترک کردند و خودم با قدم   یرو به نگهبان ها دست الیخ  ی.. ب دیخند و
لکه   یو من از رو دیرس یبه مشامم م نیگند عرق و خون و بنز یآهسته کف سالن راه رفتم.. بو یها
 وقت ازش گذشته بود پابرگردوندم..  یل یدرشت روغن که انگار خ ی

 .. کشمتیم  شرف؟یب  یخند یم- 

 .. کننینم  راتیا خ حق با اونه.. تو دعوا حلو مان؟ینر-

 که دستپاچه گفت:  دید یتو چشمام چ  دونمیچرخوند و نم سر

 داداشم؟  یگیم یچ-

 کردم ی و گردنم رو حس م قهینبض دار شق رگ

 .. رونی برو ب گهی.. دیانجام داد فتوی تو وظ -

 ؟ یییچ چ-

 کج کرد..  سر

 عمرا..  رمی من نم-

  دیو فر دمیشن  یپچ پچ جواد رو م  یرو پرشتاب به عقب هل داد و به سمتم اومد.. صدا دیفر ی قهی و
  ییدونست من تا چه اندازه توانا ی کرد.. احتماال هنوز نم   ینگاه م مانیبه من و نر ییهمچنان با پررو

کامل هردو نفر شد.. چشم باال  دنیمقابلم قدعلم کرد و مانع د مانیخطرناک شدن رو دارم.. نر
 : زدی م یچشماش به سرخ   یدیبود و سف دهیبه هم چسب  مانینر ی.. چند تار از موهادمیشک
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 .. یبهتره بر -

 به وضوح رنگ باخت..   مانینر

 ار؟ یتاو-

سرد بود و    یخال یگذاشتم.. فضا بمی کراواتم رو شل کردم و کامل از دور گردنم بازش کردم و تو ج گره
خط   یو روشن انبار هم رو  کی کرد.. تار یکالفم م نیبنز   ی.. بوختمیر یعرق م  مانیمن هم مثل نر
 اعصابم بود. 

 کنم..  یتکرار نم گهید-

 تو حالت...  یول-

 رو به من بسپر.. هیقض نیبرو و ا ؟ یهست  یتو نگران چ-

به  یبه چپ و راست تکون دادم و قدم یما سه نفر رو تنها گذاشت.. سر  یتی کرد و با نارضا سکوت
 جلو برداشتم.. 

 واسه گفتن  دیحرف دار یل یفکر کنم خخب -

 دستم رو از پهلو باز کردم:  دو

 کن.. بذار صداتو بشنوم.. ف ی.. مثال آقا جواد شما تعردمیگوش م  دیبگ-

 تو جاشون جابجا شدن.. جواد لبشو با زبون تر کرد:  یکم

 م یبر دی.. بذار میندار یما حرف-

از باال نگاشون کردم..   ستادمیسرشون ا یتقال کرد تا خودش رو آزاد کنه.. با چهار قدم درست باال و
  نیحجم وجودم نفرت بود ا نیشتریب  نیقیوزن که به  لویمن با وجود قد صد و نود و هشتاد و پنج ک

 نبودن.. یچی احمق ها برام ه

 .. نیآروم باش شما به من چاقو زد-

 میگوه خورد می ردآقااا به خدا غلط ک -
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 نکرده بود  یجواد گفت اما اون که کار  نویا

 بود  یمن حضورش تو اون شب کاف یبرا هرچند

 کردم:  ینچ نچ

 .. ذارمیجواب نم  یرو ب یچ ی متاسفانه من ه-

  ی.. عقب رفتم ازرودمی.. من هم خنددنیهردو رو باز کردم.. خند ینگاه ناباورشون، دست و پا مقابل
 بلند شدن..  نیزم

 م؟ یبر میتون یم  ؟یاالن مارو آزاد کرد-

احمق باشن.. من از نداشتن گذشت حرف   نقدریکردم ا ی.. فکر نم کردمینگاشون م نهیبه س دست
 .. یخام ال یگفت؟ چه خ  یم یو اون داشت چ  زدمیم

مست   کمی.. من  نیبود که خودتون خواست یهمونطور  زی .. همه چمیگناه بود یآوردن ما ب  یمارو الک -
 بزنمت..  یکرد ریمنو ش  تی خودت هم بود.. تو اون موقع ری بودم.. تقص

 گفتم:  یمیبا غرور خواست از کنارم رد بشه که بالحن مال و

 ..یزود  نیبه ا دینر-

 به محض مکث کردنشون گفتم: و

 من چرا بازتون کردم؟  نیشما فکر کرد-

  یصندل  هیو  واریگوشه د یبه دور خودم زدم.. اطرافم جز چندتا گون  ی. چرخبه هم نگاه کردند. هردو
 : ستادمینبود.. درست مقابلشون ا یچیه

 و من تک..  نیهرچند شما دونفر بود می اون شب مابرابر بود-

- .... 

 دفاع نبودم  یاما دستم بسته نبود ب -
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 مسموم انبار گرفتم   یاز هوا ینفس

 من اهل مبارزه هستم اما عادالنه -

.. روبه  دیخند  یهم نم دیو فر زدیخشمم رو به سمتشون پرتاب کردم.. جاخوردن.. جواد حرف نم   ریت 
 گفتم:   دیفر

 چطوره؟-

 ادامه دادم: یبالحن کشدار  و

 خوشت اومد؟ -

 بود   از درون خودم شیآت نی سرم داغ بود و ا خوردیقدم عقب رفت خون خونم رو م  هی دهیترس

 کتم رو به هم رسوندم:  یبا دو دست دو لبه   زدنی نم یکدوم حرف چیه

 بدم     ادتونیقواعد رو  دی من با نکهیخب مثل ا-

پرت شد.. قبل هر   نی زم یرو یکردم  با آخ بلند ادهیپ دیکه مشت گره کردم رو فک فر  دینکش یطول و
 یاو هم کم دمیکرد، کوب  یله مم رو به  فک جواد که داشت به سمتم حم  گهیمشت د یعکس العمل

 افتاد  نیزم  یدورتر رو

توجه به ناله ها و التماس هاش   ینشسته بودم ب  دیفر ی نهی س ی.. روزدمی فقط مشت م زدمینم  حرف
 .. دمیکوب یمدام به صورتش م

  یبه سرم به راست پرت شدم و صدا یناگهان  یکه با ضربه  زدمیو م  زدمیدست خودم نبود م حالم
 : دمیرو شن دیفر

 ی پدر.. آشغال عوض  یب  کشمتیآخخ م -

 واقعا ضرب شصت جواد بود؟  نیم نشست.. ا قهیشق یرو دستم

 کشنمون  یبابا م  می بر نجایاز ا دیپاشو فر-

 مردم..  یعن ی خورمی .. حتما فکر کرده تکون نم کردی درد م شکمم
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 کشمش  یم  نباری.. استی خبرا ن نینه ازا-

 رو به چنگ گرفت:  قمیشد اجازه دادم بلندم کنه.. درد زخمم شروع شده بود.. از پشت    کیونزد

 اون روز نشد اما االن کارت تمومه.. ستیحاالوقت مردن ن نمیپاشو بب -

 ..میهچل افتاد نیا ی.. از اول هم به خاطر تو تومیبر ای .. بمانهینر یپر از آدما  رونیب  دیولش کن فر-
 ولش کن.. حرف منو گوش کن.. 

چرخش   هیحس کنم پوزخندم عمق گرفت.. قبل از او، تو  نی زم یتونستم کف پاهام رو رو یوقت
 ..دمیدستم شن  ی.. خورد شدنش رو با گوش هادمیدماغش کوب یدرست رو یمشت

 آآآآخخخ -

.. توچه کرد ی ناله م نیزم  یکرده بود.. جلوم رو رمیتسخ م،یوانیح  یکردم انگار خو یحس نم  یچیه
 گفت:  یکه کس  دمیقبل از مرگ گوش هام، شن  ومدیاما جواد به سمتم ن دونمیبودم نم   یحال

 و...  نینجات بد یروان نینه.. منو ازدست ا-

و چطور هردو دستم از پشت گرفته شد  یک  دمیشدم.. بازم زدم.. نفهم ی آروم م دیزدم.. زدم با مشت
مدام تکونم   ی .. کسدمیکش ینوز حالم بد بود تند و کشدار نفس مشدم.. ه دهیو با ضرب به عقب کش 

 دم.. باالخره چشم هام رو که از خشم بسته بودیشن ینم  یز ی سوت قطار چ یداد گوشم جز صدا یم
خواست بدونم زخمم تو چه  یو ابدا دلم نم  شدیم نیی م پرشتاب باال و پا نهی س یباز کردم.. قفسه 

 : زد یقابلم بود و حرف م درست م مانیبود.. نر یتیوضع

 منو نگاه کن   اریخدا.. تاو یا ؟یخوب   ار؟یتاو-

 ثابت شدم  مانینر  یذهنم رو یتمام صداها نی کردم از ب گوش

 ؟ یخودت خوب  ؟یرو ناکار کرد اروی یبگو.. زد یز یچ هی-

 به موهاش زد و فاصله گرفت:   یچنگ یرو که ندادم حرص   جوابش

  یدگ یجواد فرار کنه.. به حساب اون من رس نیتا سقط نشده.. نذار مارستانیپسره رو ببر ب  نیرضا ا-
 کنم.. یم
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بهتر شدم.. رضا و چند نفر داشتن نعش    یکردم حاال اندک  ی.. حس مدمیرضا رو شن یبلند باال چشم
ت سرم جدا  حرکت دستم رو از دست هردو مرد پش هی کردن.. تو  یرو از کف انبار بلند م دیمنفور فر

 : دمیبه کتم کش  یکردم و دست

 ش ی کشتیم ی داداشم داشت ار؟یتاو-

 کردم..   تیآشفته م رو به باال هدا یشک من قصد کشتنش رو نداشتم.. با دست موها یب

 ..هوی شدهیچ  ؟یتوخودت خوب-

  ینبودم م مونیبه تاسف تکون داد.. ابدا پش یسر  مانی.. نر کردیبه خودم دادم تمام تنم درد م  یتکون 
بود.. دست به   مانینر شتریب  تیعصبان  جشی که نت دمیکش  یاز سر آسودگ یمرد هم مهم نبود.. نفس

 شده گفت:   زیر یو با چشما ستادیکمر جلوم ا

به من صبر بده.. اصال   ایخدا  ؟یدیم لمیو تو پوزخند تحو شمیمن مثل اسپند رو آت ؟یخندیتو م-
 ؟یخندیکه م میخالص شد یاز تو چه مخمصه ا یمفه یم

بردن. هنوز دو    رونیرو ب  دیکه بود باالخره فر یبه اطراف انداختم.. به هر سخت  ینگاه میآرامش ن  در
و نفس حبس شده م رو پوف   دمی باال کش  ینی تو سالن حضور داشتن و من ب مانی نر ینفر از نوچه ها

مات اعمالم بود.. کتم رو مرتب   رهی همچنان خ مانیفرستادم.. خشمم رو کنترل کردم و نر رونی مانند ب
 رو با کف دست پاک کردم:  میشون یپ یتر کردم و عرق نشسته رو

 با توام..  اریتاو-

جواد رو از    یعربده ها یمتر کوتاه تر و الغرتر بود.. صدا یدرست روبروش بودم.. اون ده سانت حاال
 شدم..  کیمهم نبود.. منتظر نگاهم کرد نزد گهیو د دمیشن  یدور م  یفاصله 

که من  ییبعد مو به مو کارا نیاز ا گهیالزم بود.. د یگوشمال  هیکنم..  یم کاریدونم دارم چ یخودم م-
 انجام بده..  گمیبهت م

 کتش گذاشتم.. یدستم رو رو کف

 کارمون تموم شد.. -
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رو   مانی حرف نر  نیتفاوت از کنارش رد شدم.. باا یباال انداختم.. با دهن باز تنها نگاهم کرد ب  ابرو
رو به چالش   مانیحرف ها نر نی دونستم ا یشناختمش.. خوب م یچون خوب م دمیتموم شده ند

 : دمیبودم که صداشو شن  کیکرد.. نزد یحواسشو جمع م  شتری کشوند و احتماال ب یم

 ام یخونه.. باشه؟ منتظرم بمون م میبمون باهم بر-

 .. سرتکون دادم و رفتم..داد یبار انجام م نیچند  یکار سخت رو روز  نی .. چه راحت ادیخند و

رو به قصد رفتن روشن کردم که تند خودش رو به   نی منتظر نشستم.. ماش ن یتو ماش یا قهیدق ده
 ..رسوند و سوار شد  نیماش

 زده   ی اووفف پسر چه کرده.. عجب برف-

من سرد   ومدیدستش رو ها کرد.. برف؟ من متوجه نشده بودم.. اگه صدتا زمستون هم م وکف
 رو روشن کنه تند گفتم:   یآورد که بخار   شی.. دست پ شدمینم

 .. ای خودت ب ن یباماش یخوایمن گرممه.. م-

 نگاهم کرد:  متعجب

 ..کنمی باشه نم-

 گفت:  رلبیز و

 ..وونهید  یپسره  ارهیس یبخار -

.. هر دو وارد  مینزد یکدوم حرف چیزل زد.. منم نگاهم به جاده بود تا خونه ه رونی از پنجره به ب و
 آوردم:  رونی.. بعد من.. وارد خونه شدم و کفشم رو ب مانیاول نر  میخونه شد

 داداش؟-

 جانم نگارم؟ -

 ؟یسالم اومد-

 : دیجلو کش  یمن شالش رو کم دنیواومد و بادآشپزخونه جل شبندیبا پ نگار
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 ..نی س سالم خوش اومد-

 بودم  مانیپشت نر من

 سالم.. ممنون -

بود..   ییبای ز یل یبراش نداشتم.. نگار دختر خ یلیدل چی لبش بود و من ه یبه لبخند گوشه  نگاهم
 به رنگ شب.. مثل... اهیبوددم.. س دهیکه چندبار ناخواسته بلنداش رو د ییو موها  یگندم یپوست

 تا منم شام بکشم.. دیلباس عوض کن اریداداش با آقا تاو  گمیم-

 .. دیخند و

   شدمیو آخرت م ای.. من نداشتمت بدبخت دنزمیباشه خواهرعز-

 بسه پاچه خوار  یوااا-

و  م رو گرفتم  هیزدم باز چراغ روشن نکردم.. تک  هیصبر نکردم و وارد اتاقم شدم و به در بسته تک گهید
 : ستادم یبه در خورد.. ا یحمام بودم که تقه ا کیتمام لباسام رو تک تک از تنم کندم نزد

 ار؟ یتاو-

 بله..-

 ؟یخور یهم م یز یشام اصال تو چ ایب  میمنتظر-

 حوصله و خسته بودم.. یب

 د یشما بخور رمیدوش بگ خوامیم هیکاف-

وجود بدن خودم هم کوفته   نیزده بودم با ا  شتریمنتظر جوابش نموندم و وارد حمام شدم.. من ب و
 شده بود..

.. آب رو باز کردم قطرات آب سرد جون رو  دمیرو از خشک شدن پوستم فهم نیپراز خون بود.. ا  دستام
 لمیتخت بود موبا یکتم که رو بی از ج  دمیگرفتم.. حولم رو پوش یا قهیبه تنم برگردوند.. دوش ده دق

نم دارم رو   یوها.. مدمیشرت و شلوار گرم کن برداشتم و پوش  یت هیرو برداشتم و به برق زدم از کمد 
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هربار سرکوبش   شدیبود که نم یا زهیغر نیام نداشتم.. اما اخوردن ش   یبرا یل ی با دست باال زدم.. م
.. سمت چپ اتاقم  دمیشن یخاطر از اتاق خارج شدم.. سرو صداشون رو از آشپزخونه م  نیکرد.. به هم

   شدیال شکل به آشپزخونه وصل م یبا راهرو

 تمام حواسم رو در گذشته جاگذاشته بودم.. کردمیحس نم  ییبو چیه من

 داداش؟ گمیم-

 رو مخاطب قرار داد:  مانینگار بود که نر یصدا

 جانم؟ -

 ..فتهی .. آخه شام از دهن مومدین  اری چرا آقا تاو ینی بب  یکاش بر -

 یکاش م خورم؟یم یز یچ ا یچرا واسشون مهم بود من خوبم..  شدن؟یکردم.. چرا نگرانم م اخم
اشتباه  نیحجم توجه اخم رو به ابرم آورد.. بزرگتر نیندارم.. ا ینقش چیه شونی من تتو زندگ  دنیفهم

.. نداختا ری موند و نگار سربه ز مهی بود.. با وارد شدنم به آشپزخونه، صحبتشون ن یو دلسوز  یمهربون
 لبخند زد و قاشق پر از برنجش رو تو بشقاب گذاشت..   مانینر

 حالل زاده خودش اومد..  نیآهااا بب -

 ..دمیرنگ به رنگ شدن نگار رو د  ی. من ناگهاناشاره کرد. شیکنار یصندل  به

 ..نی کنار خودم بش ای ب  ا،یب-

چهارنفره به   یناهار خور  زیم هیو   یعسل  یها نتیبود با کاب یاطراف نگاه کردم.. آشپزخونه متوسط  به
 گفت:  رلبی نگار نشستم .. نگار ز یو درست روبرو مانی همون رنگ.. جلو رفتم و کنار نر

 باشه..  تی عاف-

انگار متوجه   یکرد ول یم ینگاهش کردم.. با همان سر فرو افتاده با قاشقش باز  رهی کردم و خ سربلند
 شد که دستپاچه ادامه داد:

 ..نیزرشک پلو بامرغ درست کردم که دوست دار -
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 ..دونستمیداشتم؟ نم دوست

-.... 

 فکر کردم..  نطوریا یعن ی.. نیر راستش اون روز درست کردم خورد-

 زد؟ی از کدوم روز حرف م اشتد

  یر یدرگ  نیاطالعات رو راجع به اون بهم داده بود ب نی مهم تر مانیکه نر یوقت ش،یپ یهفته  دیشا
شد هول و  ی .. سکوتم که طوالندونستمیتمام غذا رو خورده بودم .. پس غذا مرغ بوده؟ من نم ،یذهن

 شتاب زده گفت: 

 ..ارمیم گهید زیچ هی.. من دیببخش یوا-

 خواست از جا بلند بشه که مانع شدم.. و

 نه..-

 .. نشست

 .. یول-

 .. ممنون.. ستین  یمشکل-

 که تااون لحظه سکوت کرده بودنگاه کردم  مانینر وبه

 .. ینخورد  یز ی چ یسه روزه درست و حساب ؟یکنی بذار واست بکشم.. المصب چطور تحمل م -

و به  ختیغذا ر  ری.. دو کف گومدمی.. کاش نم دادنی.. نظر نمزدنی مشت شد.. کاش حرف نم دستم
.. قاشق رو به  ی.. نه معذب بودم نه خجالتدیخودش هم دوباره کش  یهمراه مرغ مقابلم گذاشت و برا

 دست چپم دادم و چنگال دست راست..

 کن  فیخب تعر-

 قاشق از زرشک پلو به دهن گذاشتم..  هی
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به من نگاه  یو گاه خوردیار درسکوت شام منگفتم.. نگ یز یکرد.. چ یبود اما معدم درد م خوب
 مانیداشت.. نر  ییبای ز یرنگ تنش با پوستش همخوان یا یپسته ا کی.. شال سبز و تون کردیم

 چنگالش رو به سمتم نشونه گرفت.. 

 .. دمیرو د یاون روز مرشد  یراست-

 لبش ادامه داد:  یش رو فرو داد و با لبخند گوشه  لقمه

 شد.. قبول نکرد..   یصحبت کردم منتف  یدوست داشت با من کار کنه.. وقت -

حاال آرامشم رو به هم   خواستمیمن نم کردیاون، داغون م یادآور یاعصاب نداشته م رو با  داشت
 .. ناخودآگاه اخم کردم: زمیبر

 گم؟ی م یچ  یکن یگوش م-

 نبودم..  هیحاش  و تمام حرصم رو با آب قورت دادم.. من دنبال ختمیآب ر وانیل

  یبهش گفتم که شک نداشتم قبول نم  ییزایتمام توانشو گذاشت تا بتونه وارد کار ما بشه.. اما من چ-
 ..ومدیکرد.. از پسش برنم

 کوتاه لب زدم:  یل یرونم گذاشتم و خ  یمشت شدم رو رو دست

 بمونه واسه بعد.. یکار  یحرف ها-

 کرد:   دییحرفم رو تا نگار

که منم بفهمم.. من حوصلم   نیبگ یز یچ هی یحداقل درباره   ای.. میقط شام بخورآره داداش.. االن ف-
 .. رهیسرم

 گفت:  دید نینزد و من در سکوت مشغول خوردن شدم.. نگار که جو رو سنگ یحرف   مانینر

 چسبه..  یم یهم پختم.. با چا  کی.. براتون ک ارمیم وهیبعد از شام براتون م-

 لب زد:  دمید یمرد م نیکه من کم از ا یمتیدست نگار گذاشت و با مال ی دستش رو رو مانینر

 باشه خواهرم.. دستت هم درد نکنه..-
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 نگار رو شکار کردم:  نی دهنم رو فرو دادم و لبخند نمک اتیمحتو یسخت به

 هم خوشمزه شده.. یلی.. شام هم خهیخوب یل یفکر خ-

 اشته باشن.. هم دوست د اریکه آقا تاو دوارمینوش جونتون.. ام-

 گفت:   یو با لحن خاص  دیبه سمت من چرخ  مانینر

  اریتونه از دستپخت خواهر من بگذره؟ مگه نه تاو یم  یدوست داره.. معلومه که دوست داره.. ک-
 جان؟ 

 تکون دادم:  د ییبه تا یگذاشتم و سر  زی م یآب رو رو وانیل

 بله..-

 پرفروغ نگار ادامه دادم: یرو به چشم ها و

 .. من.. بهتره برم تو اتاقم..نید یممنون.. زحمت کش -

رو عقب   شی رو خورده بودم.. نگار متعاقب من صندل یاز بشقل  یمین  بای رو گفتم و بلند شدم.. تقر نیا
 و گفت:  دیکش

 ..ارمی ب وهیمن قرار بود م ؟ی چ  کیو ک  یپس چا-

 به هردو لب زدم:  یسطح  ی اه نگ میگذاشتم و با ن  زیررو پشت م  یصندل

 .. ری.. باز ممنون.. شب بخ نیکار دارم شما راحت باش کمی-

 .. دمیفرستاد شن رونی ب  مانیکه نر یانداخت و من نفس  ریدلخور سر به ز نگار

 .. ریخب.. شبت بخ  یل یخ-

.. خم دمیگوشم رو شن برهیو یتخت کشوندم که صدا کی گرفتم و پاهام رو تا نزد شیاتاق رو در پ  راه
تخت   یبرداشتم.. به صفحش نگاه کردم ..همون شماره ناشناس بود.. رو یعسل  یشدم و ازرو

 نشستم و دست راستم رو ستون بدنم کردم و دکمه اتصال رو لمس کردم.. 
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 .. دییبفرما-

 سالم..-

 ناگاه ازشناختن صاحب صدا جاخوردم.. واقعا خودش بود؟ به

 شدم.. یم دیناام یداد یم هم جواب ن نباریاگه ا-

تازه از فرنگ   یجوجه  هی یها رعشوهی حس تراز اون بودم که تحت تاث یو من ب  زدیناز حرف م با
 .. رمی برگشته قرار بگ

 ؟ی پس باالخره زنگ زد-

 .. دیخند بلند

 ..یپس باالخره حرف زد-

 .. هیادآوری نکنه جهت  شده؟یچ-

 ..ستادمیاما بلند شدم و مقابل پنجره اسوخت..  یاش رو جمع کرد.. زخمم به شدت م خنده

 زنگ زدم.. اما... -

  نیدربرابر اون کوچک تر یکنجکاو دونستیشناخت.. نم یکنجکاوم کنه؟ اما اون منو نم خواستیم
 نداشت.. یتیاهم

 ؟ ییالو؟ اونجا-

 تفاوت گفتم:  یلبم گذاشتم.. ب نی برداشتم و ب یگار یس

 ؟یهستم.. توبگو چرا زنگ زد-

 رو روشن کردم..  گارمیتازه کرد.. س  ینفس

 ؟ یکشیم  گاریس نقدریتو چرا ا-

 باال انداختم..  ابرو
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 گرفتم؟یازشما اجازه م دیبا-

 گفت:  دستپاچه

 بود که واسه..  نینه من منظورم ا-

 ..کنمی.. من قطع مستیانگار کارتون مهم ن -

 رو از گوشم دور کردم که تند گفت:   یگوش و

 ؟ ی خوب  اریتاو-

 .. دیوز یباد م یروبروم زل زدم.. کم  یاهی و به س دمیکش شمیبه ته ر یدختر چقدر پررو بود.. دست نیا

 ؟ ییاونجا-

 من خوبم اما.. -

 مغرور..  ینگرانت بودم آقا ی لیهووفف راستش خ -

  ؟؟ی ... من چامنی زد؟یکرد؟ االن داره مخ منو م ی فکرم  یبود؟ مغرور؟ او راجع به من چ نگرانم

 نداشت..  ییدختر ابدا تو برنامه هام جا نیا دونستمیم فقط

 ار؟ یتاو-

 لحنم رو گزنده کرد   یپروا از زبونش، ناخواسته کم یب  نقدریاسمم اون هم ا دنیشن

 ؟ی دون یم  یتو از من چ-

 ؟ یچ-

 کردم..   روباز پنجره

 ؟ یبا من راحت باش نقدریا یتون  یم یکه احساس کرد  یشناسیچقدر منوم  یدون یم یگفتم از من چ-

 نبود..  یموندن دهنش و تعجبش حدس سخت باز
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 ؟ یکنی به اسم صدا م یشناسی رو که نم   یچطور کس-

 هام کشوندم.. هیرو به ر ژنیرو روشن کردم.. اکس  یسوخته رو لبه پنجره گذاشتم و دوم گاریس

 من .. خب راستش.. -

 داشت؟ یازمن چه انتظار  یعنیهول شد؟  چرا

 .. شنومیبگو م-

 .. نیکردم ناراحت بش  یخب فکر نم-

 از همدمم گرفتم: یقی کام عم کالفه

و   یطوالن  یاز مکالمه ها ادیخوشم نم چیباشه ممنون اما ه ؟یخوب گوش کن... توبه من کمک کرد-
 .. تی اهم یب

 و اون سکوت کرد:  زدمی حرف م من

من  مید یباز همو د گهید ی.. ضمنا.. اگه هرجاستمین  یمن همصحبت خوب ر ی بامن تماس نگ گهید-
 ..ادیاز سوءتفاهم خوشم نم  چیهستم ه ابیکام

- ... 

 شب خوش.. -

 تخت انداختم..  یرو محکم رو یکردم و گوش  قطع

 .. من چطور اون اشتباه رو کردم؟ دمیپنجه هام کش نیرو ب موهام

.. دادن شماره به اون دختر حماقت بود فکم از انقباض درد  کردمی م یطول و عرض اتاق رو ط  مدام
 ..کردیم

   دمیتوالت کوب  زیبه م ی.. مشتستادمیا نهیکمک کنه؟ مقابل آ تونهی فکر کردم اون م  چطور
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  یاهی..؟ به خودم نگاه کردم سختیر  یک مکمکم کنه؟ اون که با چهارتا کلمه اش خواستیبچه م اون
 کردم.. زمزمه کردم:  یفکر م دیدرون چشام خودم رو هم ترسوند.. با

 .. زود باش.. اریتاو-

هل دادم  ییکردم.. با پا هرکدوم رو به جا یخال نیزم یتوالت رو رو  زیم یلحظه تمام کشوها کی در
بود    کی.. تارکردمی م دایپ یراه دی ستم .. باتخت نش یآوردم و رو  رونی رو ب می کنترل  نیماش یاز عسل

 کرد..  یآرومم م شهیهم نکاری.. ادمید یخوب م  بای اما من تقر

و پاش ها نبود.. سطل   ختیرو هدف قراردادم که جزو ر یز ی.. چنی زم یرو  یها لیتمام وسا نیب
 ..فشیزباله گوشه اتاق.. درست مثل وجود کث 

هابرخورد  لیبود و مدام به وسا کیرد شدم تار می ساختگ یراه ها  نیازب ن ی زدم.. با ماش  پوزخند
 .. زدمی .. مدام با خودم حرف مکردیم

 هست.. هست..  یراه هیبه اون خونه برم..  دیبا-

نداشت..   تی اون اهم یمرده  ایمن زنده  یبود.. برا قتیحق نیا عرو باور نداشتم ام اشاری مرگ  هنوز
بود.. چه اول ماجرا چه آخرش.. فکر   یدونستم.. تهش نابود یرو م  گاهشیکه من از قبل جا یدرحال 

 کردم و تمام راه هارو امتحان کردم.. 

 بودم..  داریدونم چقدر گذشت اما اتاق روشن شده بود و من به خودم اومدم.. تمام شب رو ب ینم

 چه خبره؟ نجایا-

 که مات من بود..  دمیگرد شده د یباز و چشا مهیرو تو چهارچوب در، بادهن ن   مانینر

 تو؟  یایگفت ب  یک-

-... 

 رو کنار گذاشتم  موتیر

 کار متنفرم... نی از ا یدون ی.. مرونی ب-
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 م؟یکه هست حرف بزن یباهم درمورد هرچ  ستیت تو چت شده؟ بهتر ن-

نگاهشش  یز ی.. همچنان با اخم رستادمیرو کنار زد.. بلند شدم و ا  لیشد و با پا چندتا از وسا وارد
رو به دست    لی.. دست به کمر گرفت و من چند تکه از وسادیچرخ یکف م لیمن و اسباب و وسا نیب

 گرفتم و درون کشو جا دادم..

آدم   گفتی م شهیدونستم.. شک نداشتم.. بابام هم یم ؟یموند داریبازم طبق معمول تمام شب رو ب-
 کننیفکر م  شتری.. ب زننیباهوش کم حرف م یها

 حرکت بودم مثل مجسمه..  یب

 .. ندمیو آ  یدگ.. بااون انتخابم گند زدم به زننی.. اما من احمقم.. واسه همیتوباهوش-

در کنترلش   یکه سع یبود.. با خشونت  ریحرفاش نداشتم چون هنوز ذهنم درگ  دنیبه شن  یاز ین من
 من بود.. ی رهی داشتم ازش فاصله گرفتم.. تعجب کرد اما همچنان خ

.. یمنو بشناس یتون  ینم  چوقتی .. تو هیشناس  یکه انگار منو م یوانمود کن ینکن جور  یسع-
 .. چکسیتونه.. ه  ینم  چکسیه

 سرم ضربه زدم:   یانگشت اشاره رو با

 گذره..  یتو سرم م یفهمه چ  ینم چکسیه-

 .. دمیفهم یکرد که من نم  ینگاهم م  یسکوت کرده بود و با حالت خاص زدمی که حرف م  یمدت  تمام

 ؟ یکن  یفکر م یبه چ یگ ی.. چرا نمیکن ینم  یدونه و تو هم کمک  ینم چکسیآره.. ه-

 سوخت..  یشب گذشته م ی خواب  یهام از ب چشم

  یرو طراح   دهیچیپ ستمیاون شرکت و اون همه س یتون  یتونم بفهمم چطور م  یمن واقعا نم  مانینر-
احمق خوش   هیفقط  ای یبه اسم هوش هم دار  یز یتو واقعا چ ؟ی چطور هنوزم دست راست اون ؟یکن

 رو باور کنم؟  مانی من کدوم نر ؟ یشانس

 .. با دست کنارش زدم و گفتم: دمیفهم  ینم  ابی کام اریبود که من، تاو دهیچشم ها چه خواب نیا پشت
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 .. رونی برو ب-

 باشه.. -

بود و   ریفکر هنوز هم درگ نیبودم و ا یسوختم.. عصبان   ی کرد.. از درون م انیبود که ب یتنها حرف  نیا
  یم رو به دست گرفتم و برد شدم و حول نیزم  یرو لی وسا نینقشه م مشکل داشت.. از ب  یجا کی

نسبت به من   یشناخت چیه مانی کردم، نر  یحرف از کنارش گذشتم و وارد حموم شدم.. حاال که فکر م
به   ی و پاش اتاق پ ختیبا ر نکهیدادم.. ا  یشناختشون رو م یکه خودم اجازه   ییزهای نداشت.. جز چ

 نبود..  یبی زعجیبرد چ یفکرم م یدغدغه 

شرکت شمس تموم   یبرا یتیامن  ستمیسرم شلوغ بود.. نصب س ی لیاومدم.. امروز خ رونی حموم ب از
بودن.. من راحت به   انتیمن مظنون به خ یکس اعتماد نداشتم.. همه برا چی..  من به هشدیم
 سمکس.. از ا چیکس.. ه چیه دادمیبودم .. اعتبارم از نفسم با ارزش تر بود.. اجازه نم دهینرس نجایا

 ..کردم ی کار مهندس ها نظارت م یکنه.. امروز.. شخصا رو من استفاده

.. ساعتم رو  دمیپوش ی.. با کت و شلوار سورمه ایمردونه مشک راهنی لباس هام، پ ن یوسواس از ب با
پرپشت   یباارزشم بود.. با برس موها یها ییکردم.. زمان هم از دارا یوقت از خودم جدا نم چیه
مرتب بود.. ازعطر سرد   شمیشده بود.. اما ته ر شهیبلندتر از هم  یکمکردم..  تیرو به باال هدا اهمیس

رو باز کردم تا گردنبند بدون پالکم  رهنمی پ یم زدم.. دو دکمه باال نهیبه گردن و س  میشگیو تلخ هم
چرمم رو برداشتم.. لپ تاپم رو داخلش قرار دادم.. با برداشتن  فیکمد ک نیی مشخص باشه.. از پا

 حتما رفته بود و نگار هم..  مانیزدم.. نر رونی از اتاق ب چییو سو یگوش

 .. ری صبح بخ-

رو   شیرسم یحاضر و آماده مقابلم بود.. مانتو و مقنعه   یرونی.. نگار با لباس ب دمیطرف صدا چرخ به
 از نظر گذروندم و لب زدم: 

 م..سال-

 سرکار؟  دیریسالم.. م-

شکست.. به ساعتم نگاه کردم.. هفت   یانگشتاش رو م  وندیتکون دادم.. استرس داشت.. مدام پ  سر
 برابر بود.. 
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 منم مزاحم شدم..  دی عجله دار دیآخ ببخش-

 بله..-

برداشت کرد که شتاب زده نگاه متعجبش رو به  یمثبت من به عجله داشتن بود اما نگار چ پاسخ
 ..؟ دیکشرخم 

 برم..  دیبا-

زمان ساعت   چیکه ه یساعت واقع  هی.. درست مثل دمی رس  یبه موقع م شهیشده من هم رمید نگفتم
 انداخت.. ری من.. سربه ز ییهمه رک گو نی .. شرم زده از ادادیده نشون نم ینه رو به جا

فرصت   یبرسونمش.. مهم هم نبود.. من به کس   ییجا  هینخواستم تا  یشدم.. حت نمیسوار ماش  زود
 هیخواست وارد حاش یدلم نم چیکردم و ه یم یخونه زندگ نیدادم.. داشتم تو ا یسوءتفاهم نم 

کارم بود.. وقت تلف   نیانتخاب کردم.. ا دنیرس یرو برا انبرهایرو فکر کردم و م  ری بشم.. تمام مس
..  میبرج عظ هیساختمون صابر شمس بودم..  ی.. روبروقهینکردن.. درست هفت و چهل و پنج دق

  نیمرد درست هم نیهم شی داشتم.. هزار و نود و پنج روز پ  ادی.. خوب به شهی.. سرتاسرشدیسف
  یرو تو تجارت  زیندارم.. واون همه چ یحسن چی.. خطاب کرد که جز عقل هزیناچ یساعت من رو جوون 

 هوش سرشار بود.. ازمندیکه خودش ن  دید یم

استفاده   شی پناهگاه تجار تیامن یبرا یستم یمرد از س ن یبه عمق قلبم رسوخ کرد و حاال هم پوزخندم
باز   یمعمول یجوون بلندقد باظاهر   کیتوسط  نی کرده بود.. درماش یکه من، هوش من طراح  کردیم

 احترام کرد..  یشد.. ادا

 سالم.. مهندس.. -

 عقب برداشتم..  یرو از صندل فمی شدم وک ادهیپ

 هستم.. خوشبختم.. یمن محمد-

 نگاش کردم  یتکون دادم و با خونسرد سر

 کارها اومدم.. ینظارت رو یبرا-



 نگهبان آتش 

69 
 

 ..نیخوش اومد یل یب بله خ-

 ..ستادیکنار ا و

 د ییبفرما-

ببره.. چند قدم جلو رفتم که خودش رو   نگی رو به پارک نی خواست تا ماش یکه از کس دمیرو شن   صداش
 به من رسوند.. 

 .. دمید نجایتعجب کردم شمارو ا یل یخ-

که شبانه روز کارکردم آدم خودم   یی.. تو تمام سال هادادمیکار رو انجام م  نیا شهیمن هم  تعجب؟
 شده بودم..  

 .. ارمیب  دیرو بد فتونی آقا ک-

 دولبه کتم رو به هم رسوندم  داشتمیقدم برم  نانیرو گرفت.. سرم باالبود.. وبا اطم فیمکث ک  یب

پله  یمحوطه رد شد و باال یبودن ..  نگاهم از گل ها و درختچه ها  یانیپا یمشغول کارها  کارگرها
.. خودش بود همون مرد.. کردینگاهم م رهیآشنا ثابت موند که خ  یمرد یرو یدرست مقابل در ورود

  خندرو باهم از نگاهش خوند.. لبخند زد و من پوز  ریحق و ت نیفاصله، تحس  نیاز هم  شدیهنوزم م
جوونتر از   د یسف راهنی و پ یکاربن  یبودن و خودش با کت شلوار آب   یزدم.. کنارش دو مرد کت شلوار 

 گفت:  یکامال اصالح شده.. محمد یو صورت  یجوگندم ی.. موهاد یرس  یسنش به نظر م

 شمس هم اومدن.. یآقا-

 باال برد.. یصداش رو کم و

 آوردن.. فینظارت تشر یبرا اب یجناب مهندس کام-

 یاومدن از سه پله مقابلم قد علم کرد.. با لبخند  نیی از دو مرد فاصله گرفت.. بعد از پا شمش
 به سمتم دست دراز کرد و گفت:  شناختم،یرو خوب م  تشیکفا یکه من معمار ب یساختگ

 زمان..  نیو تو ا نجایخوشحالم.. اونم ا دنتیچقدر از د یدون  ی.. نمیسالم خوش اومد-
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آورد،    یبه حسابش نم  یکه روز   یهمه شرکت و آدم، از کس نیا نیب نکهیخوشحال بود؟ از ا واقعا
چشم هاش رو به   یخطوط ناخوانا  نیکمک کرده بود.. واقعا خوشحال بود؟ مطمئنا نه.. من ا یتقاضا
 یکوره  شهیردم.. اون سرد بود و من مثل هم بلد بودم.. دست دراز کرد و باغرور لمسشون ک  یخوب

 آتش.. 

 .. نمتیب ی م  نجایچه خوب که ا-

 حس نفرت هم نداشتم..    یشخص حت نینکردم آروم باشم.. چون آروم بودم.. به ا یسع

 ..نمتونیو کنار کارگرها بب نجایمنم انتظارنداشتم ا-

 .. اوردیخودش ن   یکالمم رو گرفت اما به رو طعنه

 .. میبابا.. کار کاره.. ما هممون کارگر یا-

 دروغ بزرگ تنها سر تکون دادم..  نیحد فروتن شده بود؟ به ا نیتا به ا یک از

 ..نکهیخوام با چند نفر آشنات کنم و هم ا یم  ایب-

 : دم یحرفش پر انیم به

 بهش برسم..  دیجلسه مهم دارم که با هیمن -

.. میباهم تنها شد  هیاز ثان یداد و در کسر  یاره اصورتش جابجا کرد و با دست اش یرو رو  نکشیع
از پله ها باال رفت پوزخند زدم و از جام تکون نخوردم.. انگار   یابروهاش نشست.. وقت نیب  یاخم کم

 گفتم:  یندارم با لحن معنادار  یاز ین  تیمنظورم نشده بود.. علنا گفتم به معرف یدرست متوجه 

شما   تی که از حساس دیدونیباشه م ستمیدر س  یخوام مشکل ی اومدم.. اصال نم یسرکش  یمن برا-
 کامال مطلع هستم 

 کج کردم و به چشماش زل زدم.. سر

 .. دارمیافراد رو کنارم نگه م نیاگرچه من بهتر-
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  یداشتم نه مقابلم.. من اجازه   یبود که من افراد قابل اعتماد رو کنارم نگه م نیا یرو دمیتاک  شتریب
 دادم.. ینم چکسیبه ه  یشرویپ

-... 

 با اجازه.. -

 دونستم..  یاز اول م-

 بود.. شمس

عطر   یزودتر از حس حضورش بو  یل یشد و خ کیکه نزد  دمیپاش رو شن یاما بر نگشتم صدا ستادمیا
 به مشامم خورد..  لشیاص

 اما نخواستم باور کنم.. دمیروز رو د نیا-

 ارزش..  ی خاص ب هیخاص بود اما..   لحنش

 یگذار  هی هوش خودت سرما ی.. رو یکن  هیتک گرانیبه هوش د  نکهیا ی.. به جایموفق شد یلی توخ-
 خوام تو رو کنارم داشته باشم.. ی.. فکر کنم میدیحاال هم به خواستت رس یکرد

 .. دمیباال انداختم و به سمتش چرخ   ابرو

 هیتک  یبه من به باور کس  ه یشب ی.. آدم هادیدون  یرو نم  زیچ هیاما  نیهست ی شما تاجر موفق-
 ..کنن ی .. تالش مکننینم

 من زل زده بود..   یخال   یحرکت به جا یکه ب دمیآسانسور د ی نهی زدم و رفتم.. از آ  یپلک

حالت انجام شده بود.. من  نیبه بهتر  زیبه کارها نظارت کردم.. هرچند همه چ قه ید یساعت و س کی
..  ومدینم شی پ یکردم مشکل  یمن به کارها نظارت نم یراحت که حت المیاعتماد داشتم.. خ یبه صابر 

 ..شدیم  لیمیمن ا یگزارش لحظه به لحظه برا

 اب؟ یجناب کام-

 ..دمیسبز مقابلم گرفتم و به سمتش چرخ ید چشم از فضابو یمحمد
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   دیخسته نباش-

بود مدام  دهی منو د ی.. از وقتدمید  یرو تو تک به تک رفتارش م نیسرتکون دادم.. معذب بود ا بااخم
شانس درکنارمن   نیو ا کردیشمس کارم یبود اما برا یدر جلب توجه من داشت.. پسر فرز  یسع

   گرفتیبودن رو ازش م

   ارمی قهوه براتون ب ای یچا  نیکاش گذاشته بود-

 ندارم..  لیممنون م-

 رو ازدستش گرفتم درحال رفتن گفتم:  فمیک

 ..  ارنیرو ب نمیبگوماش -

 االن   نیچ چشم هم-

 زودتر از من به راه افتاد  یدیبا ببخش  و

  یداشت و فضا رو کم رهی کف پوش ها طرح ت یبود اما دکور داخل شهیکه ساختار برج از ش نیباا
  نییجلب کرد.. از پله پا یبود که در تمام ساختار برج نظرم رو کم یز یتنها چ  نیکرد  ا یم  کیتار

 چشمم یآوردم و رو  رونی رو ب میدود نکیداخل کتم ع ب یرو نداشتم.. از ج دیرفتم.. تحمل نور خورش 
..  ختی ر نکمیو ع یشونیپ یرو  مینها چند تار موهازدم.. باد خنک پوست تبدارم رو درمان نکرد ت 

کردم از گوشه چشم شمس رو درحال صحبت باچند مرد   یط نمیمحوطه سنگ فرش رو تا کنار ماش 
  ارمد ریی تغ  ییمهارت، توانا نی کرد با هم یم الی سخنران ماهر بود و خ هیمرد  نیا دمید انسالیم
 رو هم داشت..  اراتیس

کم پشت   یاز اون مردها که ازهمه سن باالتر بود و با موها یکیکه  دمیو د  دمیبه کتم کش یدست
 یو لبخند زد.. اما نگاهم به چشما دیبه من اشاره کرد و شمس منو د اه،یس یدورنگ و چشما  شیر

  ی.. متوجه تکون هانهی رو بب میرگی تونست خ ینم نکیاز پشت ع کردیاون مرد بود اونم به من نگاه م
تکون داد..  دییبه تا  یسر  یکرد و اون مرد باچهره خاص   یلب شمس شدم.. شک نداشتم من رو معرف 

باشم به ساعتم نگاه  نجایا گهید  خواستمی.. نمومدینداشتم.. شمس داشت به طرفم م  یحس خوب
  چندگرفتم.. سوار شدم.. شمس تنها  یرو از محمد چییحرف سو  ی.. بدمیرس یبه جلسه م   دیکردم.. با

 قدم بامن فاصله داشت که صدام کرد 
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 پسرم؟  یر یم یدار -

 ستادهیسمت راست ا  نیماش شهیمرد چندشم شد..  حاال کنارش  نیلفظ پسرم اون هم از جانب ا از
 در گذاشت..  یآورد و آرنجش رو لبه   نیبود.. سرش رو به داخل ماش

 منقبض شد و دستم رو فرمون مشت شد  فکم

 آمرانه لب زدم:   یلیخ

خبر   گهی.. هردو از احساسات همدیکه منو پسرم خطاب کن  میباش   کیحد نزد ن یتا ا کنمی من فکر نم-
 ..میدار

 نگام کرد:  متعجب

 ؟ یهنوز از من دلخور  ؟یگ یم یتو چ-

 زدم:  یخند صدادار  پوز

 من شد.. نه توقف و درجا.. شتری شما باعث سرعت ب  ی.. حرف ها ونمیدلخور؟ اتفاقا من به شما مد-

گرفتن   اد یشناختن و  یکردم.. برا یمرد کار م نینظر هم  ریبه خاطر داشتم.. من چهارسال ز خوب
شناختم.. وجود  یمرد رو خوب م  نیرو جمع کرده بودم.. ا میوجود یتمام قوا  یو هر مهارت  یز یهرچ

 خواستم به گذشته برگردم..  ینم کرد و من  یمن به ثروتش کمک م 

 : شناختمیکه از همه بهتر م یو نگاهش پراز نفرت شد.. حس  دیباال پر ابروهاش

 ..یکرد یمن کار م شی تو پ  ؟یرد کرد یتفکر   چیمنو بدون ه شنهایپ   یبه راحت  یعننی نیا-

 گفتم:  یتفاوت  یب  با

 .. بله رد کردم.. روز خوش.. میمن ک یفهم ینگاه به قلب تجارتت بنداز م هی-

   دیکوب شهیش یلبه  یرو رو   شیحرص  مشت

 ت تو -
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 روبه رو زل زدم:  به

 کنار   دیمن عجله دارم لطفا بر -

کنار رفت.. صورتش برافروخته شده  ارهی که تاپشت لبش اومد رو به زبون ب یی حرف ها نکهیا بدون
  کیموز هی.. تمام راه تا شرکت با گذاشتن از جا کنده شد نی پدال گاز فشردم و ماش یبود.. پام رو رو

 گذشته خودم رو شکنجه کردم   یها یو با فکر تمام تلخ ییایاسپان

مشتم فشردم و وارد   نی چرمم رو ب فی.. کدمی.. زودتر از حد معمول به شرکت رس رفتمی تند نم کاش
 آسانسور شدم.. 

آروم درست برعکس   یظاهر  شهی مبه خودم نگاه کردم مثل ه نهیاول رو زدم.. تو آ یطبقه  ی دکمه
 آتشفشان فعال درونم..

 یزدم.. روبروم در ورود  رونی اما حاال وقتش نبود.. به محض توقف آسانسور ب خواستیم گاریس دلم
  یم یموضوع پ نیبه ا  یشده بود.. اما کمتر کس نییتز یبلند و مصنوع  یبود که از دوطرف با گل ها

.. شهیبود که به محض ورودم بلند شد.. دستپاچه بود مثل هم یسرگرم کار  یبرد.. وارد شدم.. منش 
 : د یکارم نبود.. اخم کردم که رنگش پر یدست و پا الزمه  یسالم کرد.. آدم ب 

 سالم..-

-... 

 رو هماهنگ کردم  زی.. من همه چنیخ خوش اومد-

 انداخت  ینگاه میمقابلش ن یبه دفترچه  و

 استقبال کردن  یلیجلسه خ  نیش از اراست-

 حد خاص نبود  نیموضوع تاا نی.. اومدیو مضحک م یمعن  یگوشه لبش به نظرم ب  لبخند

- ... 

 ..انیب گهید قهیتا ده دق دیکردم.. با ادیز  دیساعت هم تاک یرو-
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 گفتم:  یباسرد

 خوبه -

 به در برگشتم:  دهیرو دست به دست کردم و نرس فمیک ی دسته

 ار ی قهوه ب هیبرام -

 نگاهش کردم  معنادار

 .. نیبله چ چشم.. همونطور که دوست دار-

کردم.. دستم   یم یزودتر فکر  د ینبرده بودم.. با شیاز پ یگذشت و من هنوز کار  ی داشت م روزها
 متوقف شد:  رهیدستگ یرو

  ..ادی بگوب  یاونجا.. به مهندس صابر  ارشیاتاق جلسه.. ب رمیمن م-

 .. نیرفت  یسرکش یسراغتون رو گرفتن.. گفتم برا شونیباشه اتفاقا ا-

 مدت پشتم بهش بود   تمام

  ارهیب  ونسیقهوه رو بده -

 ها؟ ب بله چشم-

  یکردم.. درست کنار اتاق صابر   یزود عرض سالن روط  یلی.. خکردیداشت کالفم م گاریبه س لمیم
دور تادورش..   یبزرگ با هجده صندل یقهوه ا یل یمستط زیم هیسمت راست وارد اتاق جلسه شدم.. 

خودم که درست پشت به صفحه  یقرار داشت به طرف صندل  کروفنی لپ تاپ و م هی یمقابل هرصندل 
.. لپ تاپ خودم رو  دادیبهم آرامش م نیداشت و ا  ی بود رفتم و نشستم.. اتاق نورکم شگرینما ی
 به در وارد شد:  یگذاشتم.. تقه ا ز یم یآوردم و رو رونیب

 .. ایب-
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کرده بودم  سی اول که تازه شرکت رو تاس یاز همون روزها بایشرکت بود و من تقر یآبدارچ ونسی
قهوه  ینیمهربون.. باس  یو چهره ا  دیدست سف کی یهفتادساله و موها  یرمردی کرد.. پ  یبرام کار م
 واردشد.. 

 قهوه آوردم.. بااجازه.. .. براتونری سالم جناب مهندس.. روز بخ-

 ..ییجان.. چه عطر و بو  ونسیسالم.. ممنون -

 شد و فنجون رو مقابلم گذاشت.. کینزد

 .. نوش جان..یقهوه سفارش هی نمیا-

 تکون دادم.. سر

 ..یدیبازم منون.. زحمت کش-

 رو پررنگ کرد.. انگار انتظار تشکرکردن از جانبم رو نداشت  لبخندش

 ه؟یچه حرف نیبابا ا یا-

 گفت:  دیکاو یرو پشت کمرش گذاشت و همونطور که اطراف رو م  ینیس

 ..   نی سخته.. خسته نباش یلیکار شما هم خ -

 انداختم و در همون حال گفتم:  ینگاه میلرزون قهوه ن  اتیمحتو به

 ادی بگو زودتر ب ی.. سر راه به صابر یبر  یتونیجان.. م  ونسیعکس داره  یه رابط  یکار با راحت-

 .. دیفقط امرکن دیالزم داشت  یز یچشم چ-

 اتاق رو ترک کرد..  یحرف اضافه ا یتنهانگاهش کردم.. ب  درسکوت

که  یکس  یادآور یبا  دمی نوش  شی جرعه از تلخ ه ی.. و دمیدست گرفتم.. بو کش نی رو ب فنجون
 .... میزندگ
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  یهمون چند عدد ناقابل که خوب م دنیبا د  یکه حت یاسم  یآوردم رو رونیکتم ب ب یرو از ج میگوش
 دونستم به اون تعلق داشت مکث کردم و فکرم رو به ناکجاآباد پرت شد..

 صاف کردم..  نهیبه درخورد و من س یتماس ضربه ا یبرقرار  قبل

 .. دییبفرما-

  یم کی ش  اریمرد رو بس نی.. کت و شلوارش ادمیبشاش د یارو با چهره  ی باز شد و من صابر  در
غول  یدو ابر شرکت سازه ها   نی و دونفر پشت سرش وارد شدند.. همون صاحب ستادیکرد.. کنار ا

هر دو  یبودم.. قد راست کردم و صابر  ینگر خوب ندهی نبود و من آ یگذار  هیسرما  نی آخر نیآسا.. ا
 کرد..  تیهدا زی رو به سمت م دمر

 .. ابی کام یسالم آقا-

نفر وارد شد در اتاق رو بست و با سر سالم کرد.. اما   نیکه آخر  یجوابش تنها سر تکون دادم.. فتح در
تالشش رو کرده   یهمه  دنینرس ر ید یدرون کالبدش متوجه شدم که برا یفرستادن هوا رونی من از ب
 بود..

 ا هردو مرد دست دادم..کنفرانس گذاشت و من ب  زیم یدستش رو لبه  یپوشه  یصابر 

 ..داریسالم جناب مهندس.. حال شما.. مشتاق د-

گردش   نکیو ع یپروفسور  شیبه ر   ینگاه میداد و من ن یرو همچنان معلق  در هوا تکون م دستم
 انداختم و لب زدم: 

 ..نیخوش اومد یل یسالم.. خ-

از تاجران مشهور   یک ی .. پسر ارشدیداشت.. دست نفر دوم رو فشردم.. سعدآباد یبرق خاص  نگاهش
 شهر.. 

 ..میبود که به موقع برس  ن یما بر ا یسع دیدار دی زمان تاک یدونستم چقدر رو یاز اونجا که م-

 یشده بود و من سر  ختهیقهوه در هم آم یو بو یعطر تلخ سعدآباد یبه لب آوردم.. بو یمحو لبخند
معنادار   ی نگاه  مین یکردم.. صابر  بی نشستن ترغ یتکون دادم و قدرشناسانه هر دو رو برا دییبه تا
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رو   جلسه  نیا دیدونست با یراستم رو باال انداختم.. به حتم خودش م یابرو یبهم انداخت و من تا
ت  و هف  یس  نکهیشد.. هنوز التهاب داشت.. با ا کینزد  یکرد.. باالخره فتح ینحو تموم م  نی به بهتر

او   نیهم یبود و من برا  یکرد اما در کار به شدت حرفه ا یبچگانه رفتار م بیعج  یساله بود اما گاه
 رو به عنوان حسابدارم انتخاب کرده بودم.. 

 یکردم که دکمه  یبه فتح یاشاره ا  مچهینشستند ن یصندل  یو مهرآور که هرکدوم رو یسعدآباد
..  یسخنران  ینظارت اومده بودم نه برا یمن تنها برانشست..  یسعدآباد یکتش رو باز کرد و روبرو

 اهو به همر دیکف هر دو دستش رو به هم کوب یرو بر عهده داشت.. باالخره صابر  فهی وظ  نیا یصابر 
 فرستادن نفسش لب زد:  رونیب

جلسه رو   میتون یبشه بعدش م  ییرایتا پذ میاستراحت داشته باش قهیچند دق هیخب.. با اجازه -
 .. میشروع کن

زد و من   برهیدستم و نینکردم.. تلفن ب  یحال حرکت نیرفتم.. با ا   یم دیچندان وقت نداشتم و با من
 یکمکش کرد.. من همه  یوارد شد و صابر  ییرایپذ یبرا   ونسیکه  دینکش  یکردم.. طول   یتیاهم یب

  و کی ک یرار گرفتن بشقاب و ق ییرای و مهرآور بود.. به محض تموم شدن پذ یحواسم به سعدآباد
 شروع به صحبت کرد:   یقهوه مقابل هرنفر، صابر  یفنجون 

شده و با    سیدوساله که تاس اب یکه شرکت جناب کام دیهست انی شما کامال درجر کنمی من فکر م-
خودشون رو   گاهیداشتن و البته سن کمشون ازهمون سال اول جا شونیکه ا یادی ز یها ییتوانا
 مدار بسته به حد اعال رسوندن..  نیودورب   یتیامن یها ستمیدرس

 چی.. هرچند من هشدمیحرف سرتکون دادن و من داشتم کالفه م نیا دییو مهرآور در تا یسعدآباد
 بود..  زیهمه چ یایگو  زی م نیا ی.. حضورشون پادمید یحرف ها نم   نیا انیبه ب یاز ین

 هیبه خودم بهش فهموندم که حاش  ینگاه صابر  نیو در اول  دمیاز قهوه سرد شده رو نوش یا جرعه
 با لبخند نگاهم کرد:  ینرو.. سعدآباد

  رهمیطرح که کم نظ نیچند نی.. من شخصا از ب میشرکت روانتخاب کرد نیا ی ما با آگاه نطورهیهم-
 انتخاب کردم..  نجارویبودن ا

 بزنه که  قبل از اون  گفتم:  یخواست حرف یصابر 
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 هستن.. ری نظ  یمن ب یطرح ها-

پشت سرم پخش شد.. حاال هر   شگریصفحه نما یمورد نظرم رو از لپ تاپ باز کردم و رو ی صفحه
 چهار نگاهشون به من بود: 

 زنن ب یحرف توننیکه بامن کارکردن هم نم یکسان ستی ن انی به ب یاز ین چیه-

 به جمع کردم:  یکل نگاه

شمس   یانجام دادم نظر بدن.. کار برج تجار  یکه براشون من انفراد ییاز کارها توننیاونا فقط م -
 امروز تموم شد.. 

 نشست:   یکنه که جلو اومد و درست کنار فتح دییانداختم تا حرفم رو تا ینگاه  مین یبه صابر  رو

 کار رو تموم کردن.. شیپ قهیچند دق نیبله.. حق با جناب مهندسه.. من هم-

 بگه که با دست مانع شدم:   یز ی خواست چ مهرآور

بندم و   یو چهارچوب شرکت من باشه قرارداد م نیطبق قوان نمی اگه بب نمیب یمن اول مکان شمارو م-
  یمن تکرار  یکارها دیفتم که بدونرو گ  نی.. ادمیمداربسته رو انجام م  یها ستمیس یها یبعد طراح 

 کنم..  یم نیساختمونتون رو تام  تی .. درصورت قبول کردن شما.. من امن ستین

 بود.. تیو رضا  نانیاطم  ن،ینگاهش پر از حس تحس تو

 جمع گفت:  یجابجا شد و رو به نگاه همه  یکوتاه کم یصاف کرد با کسب اجازه ا  نهیس یفتح

 کنم.. یجناب مهندس محاسبه م ی هیدییقرارداد رو البته درصورت تا نیا یها نهیهز یمن همه -

خسته بودم و با   یل یرفت.. خ ینظارت م  یبه حتم برا  یجلسه ادامه داشت و صابر  کساعتی حدود
حس از تنم نرفته بود و سردرد    نیچند فنجون قهوه در طول جلسه خورده بوددم اما هنوز ا نکهیا

  ددغدغه.. اما سال ها بو یخواست.. ب ییم قیو عم  یطوالن ی. دلم خواببرعلت شده بود. دیمز دمیشد
اتاق کنفرانس رو ترک کردند..  یو فتح یکه من آرامش نداشتم.. باالخره ختم جلسه اعالم شد و صابر 

  یخواست.. نخ  ی م گاریس بیمشتم گذاشتم.. دلم عج  یرو رو  میشونیدادم و پ هیتک زی آرنجم رو به م
کردم.. به    شنرنگم رو   ییلبم گذاشتم و با فندک طال یگوشه  ییپروا یو با ب   دمیکش رونیاز پاکتم ب
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چال   یگار یرس یخاموش رو در ز گاری خودم وقت داشتم.. در آخر س یبرا گارینخ س هی یحتم به اندازه 
با  که  یزدم.. از کنار منش رونیاز اتاق ب فمی کردم و بلند شدم.. با برداشتن لپ تاپ و جا دادنش در ک

 یها یباز   ادیاستفاده کردم.. به  هآسانسور از راه پل یرد شدم و به جا   یتفاوت  یورودم بلند شد با ب 
خاطره درست حاال و   نیزودتر ماه رو تموم کنه.. زنده شدن ا یهرک میگفتیافتادم که م یدوران کودک

 یم شهین هم.. میانداخت.. مااه.. ماه لعنت یدگیبدنم رو به کش یعصب ها یلحظه همه  نیا
 جفت لبخند.. هی دنید یباختم.. از عمد.. فقط برا

  میشونی.. عرق پ دمیاز سر درد کش یبه نفس نفس افتاده بودم.. آآآآه دمیپله ها رس نییبه پا  یوقت
کردم.. نگاهم به  یهدف رانندگ یب  یقیشدم و به راه افتادم.. تا دقا  نیپس زدم.. سوار ماش یرو حرص

به خودم   کبارهی کردم معجزه بود.. بعد  یتصادف نم  نکهی.. ادمید یکجا رو نم  چیروبرو بود اما ه
 اومدم.. ناباورانه به اطرافم نگاه کردم با خودم زمزمه کردم: 

 رم؟ ی من دارم کجا م-

دستم قرار   نی فرمون گذاشتم و سرم رو ب یرو نگه داشتم.. دستم رو باال نی ماش ییاز پل هوا بعد
 نیکرد.. من چطور به ا یمداربسته رو چک م یها نیدادم.. من وارد اون خونه شدم.. اون حتما دورب

  ختر؟نه اون دختر.. د  شدمیموضوع فکر نکردم؟ فکر نکردم چون من مطمئن بودم با خودش روبرو م
 بود؟  یصدف؟ اون ک 

شدم.. من    رهی روبروم خ  ریکردم و به مس و به خودم لعنت فرستادم.. سربلند دمیبه فرمون کوب  یمشت
کردم به  یکه من خودمو وادار م یی.. جادیرس  یممنوعه م یبه اون خونه  ابونیخ  نیرفتم؟ ا ی کجا م

حرکت   بهرو    نیمن نسوزن.. ماش شی تو آت نکهی.. به خاطر اتشونینرفتن.. به خاطر اون ها و امن
بود.. با چشم باز به   مانینر یهدفم حساب شده خونه   نباریبرگشتم.. ا یدگیبر نیدرآوردم و از اول 

 .. ارمیها زل زدم که باز ناخواسته از اونجا سر در ن  ابونیخ

  یحال آشفته نم نیمنو با ا ینبود.. چه بهتر که کس یو کس  دمیسه بعد از ظهر به خونه رس ساعت
بدم.. به اتاقم پناه بردم و تمام لباس   حی توض ویزی کرد.. که الزم نبود چ ینم ممیج  نیس ی.. که کسدید

  ادمی ی.. حتشتمآوردم.. حس و حال خوردن ندا رونیپرواز به اونجا، ب  یهر حرکت احتمال یهام رو برا
مهم نبود..  ی سوخت.. ول یبه عنوان غذا خورده باشم.. زخمم عفونت کرده بود و م  یز ی چ ومدینم

بود.. قلبم از سوختن گذشته بود.. من طعم خاکسترش رو ته حلقم  شتریسوزش قلبم از اون هم ب
که  یی.. آرزودمن بو یآرزو ت ی نها دنشیپهلو به اون پهلو شدم.. د نیکردم.. کالفه از ا یحس م
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به ساعتم  کرد.. یداشت وجودم رو له م دنشیآوردم.. تب د یخودم به بادش دادم.. من دووم نم 
کردم و کالفه به  یاز سه گذشته بود.. بلند شدم.. طول و عرض اتاق رو ط  قهینگاه کردم.. پنج دق

 واریبه د  یبرم.. مشت دیرو نداشتم.. نبا دنشیرفتم.. من حق د  یم دیموهام چنگ زدم.. من نبا
کرد؟ من   یم  کاری ساعت داشت با دلم چ نیبود.. ا قهی.. به ساعتم نگاه کردم.. سه و هفت دقدمیکوب
داشتم..   گهیحس د  هیبرد.. امروز   یوجودم رو به غارت م یهمه  دنشیرفتم اما حس د  یم دینبا

راه برام به  ن ی.. امآورد یکم م دمشید ی.. اگه نمدیرس  یبه آخر م  ایدن نمشیکردم اگر نب یحس م
کرد و    یناآرومم م یقرار  یب ن یشدم.. ا ینم  اریتاو گه ی.. ددمیرس  ی.. به آرامش نمدیرس  یآخر نم

به   ینشستم و وقت وارید یگوشه   یک  دمی.. نفهمدمشید  یم دیرفتم.. با یم دیفکر کنم.. با ذاشتینم
کردم..   یحرکت به رفتن و نرفتن فکر م   یفرو رفته بود و من هنوز هم ب یک یخودم اومدم اتاق در تار

آورده   رونیرو که ب   ییبود.. تک به تک لباس ها دهیاما طاقتم طاق شد و بلند شدم.. صبرم به آخر رس
  نینبرد.. من چطور پنج ساعت دووم آورده بودم و ا شی از پ یآوردنشون کار  رونی .. بدمیبودم پوش 
  ی م دیزدم.. با رونی تاب تر از خونه ب یداد.. ب یرحم چطور به من هشت شب رو نشون م یب  یعقربه 

 ..دمشید

گلخونه قرار   ینسترن بود که تو ی.. در حال آب دادن به گل هادمید رفتم نگار رو  رونی اتاق که ب از
آزاد و بلندش کل   یخواست مزاحمم بشه.. موها ینم  ایدونست من خونم  ینم  ایداشت.. حتما 

 زدم..  رونی گذشتم و ب  واریسر و صدا از کنار د نیکمرش رو پوشونده بود و من چشم گرفتم و از با کمتر

 

 

 

 

خودم رو   شدیبد م  لیدل یکه حالم ب  ییوقتا شهی.. همدمیمکان رس نیو ا  نجایبه اکه چطور   دمینفهم
  دمیترسیم یشدم که حت  یم ره یخ  یا یخونه کاهگل  ی.. ساعت ها به در بسته کردمیم دایپ  نجایا

که   ییسازنده بودنم بودند.. ک  لی بشه که تنها دل رانیو  یسر کسان  یو رو ارهینگاهم تاب ن  ینیازسنگ
 یا هیثان یبرا یکه حت  یعذاب  نیرو و ا یدور  نیدرد ا کردمیمن باوجود مرده بودنم هنوز حس م

 .. کردیروحم رو ترک نم 
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 که..  یمکان نیکوچه ا نیا

 .. دمیناخودآگاهم خند ریدادن ضم بیفر یسوخت.. برا  ی.. چشمم مدمیترس  ی.. م دمیکش یم درد

کردم.. بلندتر   یکه راه نفسم رو مسدود کرده حس م  یبزرگ بی سوخت و من س یپلکم م پشت
 .. دمیخند

 من خوبم.. -

 اراده بودن.. ی زمزمه ها ب نیا

 .. دلم برات تنگ شده.. من به خاطر تو اومدم..ایب-

  بایتقر داشته باشه... دیاز کوچه پارک کرده بودم که کمتر د یفاصله و در قسمت  یرو با اندک  نمیماش
شدم.. درست مثل االن..   یم  یمخف  دمیرس  یم نجایبه ا ختهی افسارگس یبود که وقت  یمحل  نجایا
.. به شدکه در باز  دینکش ی.. دستم رو دور فرمون حلقه کردم و طولشدیگلوم با درد جابجا م بکیس

 زد    خیکرد.. تنم  دنیو با درد شروع به تپ ر یو با تاخ  ستادیقلبم ا یدم طوالن هی یاندازه 

 وجودم اثر کرد..  یرو شتریب شهیاز هم یهوا و سرد یکی حکم قبرم رو داشت.. تار  نیماش

نگاه من رشد کرده بود و حاال من   ری خودم رشد کرده بود.. ز یکه ذره ذره جلو  دمیرو د ی.. قامتدمید
 آوردم.. ؟ من آدم بودم؟ نه.. حتما نه.. ی.. چطور دووم مدنشیکردم از د یخودمو محروم م

قلبم نشست.. دوطرف کوچه رو نگاه کرد.. نفسم کند شده بود  یاراده دست مشت شده م رو یب
  کردیو مردونش من  مرده رو زنده م دهیقامت ورز دنید

 رام مثل جون دادن سخت و پردرد بود  ب دنیکش  نفس

مارک هم جذاب ترش   یازمن باکت شلوارها یکه تنش بود حت  یزرشک راهنیبا پ  یشلوار مشک نیهم
   یازخوش دمیکرد.. خند یم

 ماشااهلل .. منو ببخش -

خواستم منو   یشدم.. نم ینم دهیوقت بود د  یلی.. من خدید یسمت من بود اما منو نم نگاهش
 ..نهی بب
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 و بعداز مدت ها سرما تنم رو لرزوند..  دمیکش نییپا دنینفس کش یرو برا شهیش

سوخت که سوز سرما رو   یم  یشیداد.. اون تو چه آت یمرد داشت آزارم م نیتن کم پوشش ا 
و جواب سالمش رو کوتاه  دیاز کنارش رد شد و خودش رو کنار کش یکرد.. موتور سوار  یاحساس م 

رو واضح تر   رش ی و تلفنش رو مقابل صورتش گرفت و نور صفحه تصو  دمیشن  ید.. صداشون رو نم دا
کرم که  یبار چندم بود که فاصله ها رو لعنت م نی..؟ اد یخندیو م زدی حرف م ی باک  تلفنکرد.. پشت 

سرما به رعشه افتاده  نیتن او توا یتنم از کم پوشش نجایمن ا شد؟یصداش م  دنیمانع شن یحت
 بود..

 آخ امان از تو.. -

 .. ترس و برادر بودن..یزنده شدند.. پراز درد.. نگران کبارهیمرده به  کردمی که فکر م ییحس ها  تمام

.. که سرش داد بزنم.. اما  یدر رفت که برم.. که بگم چرا لباس گرم تنت نکرد رهیبه طرف دستگ دستم
  یتوکه برادر  یتوکه اون رو ول کرد  ؟یهست یدرونم گفت تو کدر  ییحق رو داشتم؟ صدا نیمن ا

 ..یندار   یحق چی.. توهیروفراموش کرد

گرفت.. دو طرف سرم رو   شی آت تشیمظلوم یمخالفم رو گرفت و با عجله به راه افتاد.. دلم برا سمت
 مشت گرفتم.. نیب

 رو فراموش نکردم    ی نه نکردم.. من برادر -

 شه گفتم: اون کنارم نشسته با انگار

 .. من فراموشت نکردم.. من.. من..سوزمیکردن م یباورکن به خدادارم تو تب برادر بودن و برادر -

فروکرده بود.. سردش بود.. من خوب  بشیکوچه رد شد دستاش رو داخل ج  چی نکردم.. تند از پ  تحمل
 ..دونستمیم

 . خاموش بود. نیکه متوجه نشه بافاصله پشتش حرکت کردم چراغ ماش  یطور 

  زهیچقدر برام عز دونستیفرمون مشت شد.. م ی.. دستم روکردیلج م ستمین گهیکه د یبامن داشت
.. از  کردیلباس گرم سوء استفاده م دنیبه سرما وپوش تمیرو ثابت کنه از حساس  نیمدام ا خواستیم

 کرد..  یکارو م  نیهم  یبچگ
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رو باز کردم درد و   راهنمی.. دو دکمه پ دمیکش رونی.. منم مثل خودش بودم.. کتم رو ب دیپوش ینم
ها  شهیهم مهم نبود.. تمام ش دی د یکه منو نم نیعفونت شکمم استخونم رو لرزوند اما مهم نبود.. ا

دست بلندکرد و سوار شد.. پشتش  یتاکس هی یزود برا  یلیشد.. خ  ابونی.. وارد خدمیکش نییرو پا 
 بار از خودم متنفر شدم    نیهزارم  یرو روشن کردم.. برا  نی نشدن چراغ ماش مهیجر یرکت کردم براح

  یمن در قبال اون حق تیوضع  نیکرد؟ با ا یتردد ور م یبودم و جونم با تاکس  نی توماش نجایا من
 به موهام زدم کالفه بودم:  یکردم.. چنگ افتیاز خودم در یداشتم؟ جواب تلخ

 پسر؟  یر یکجام  یدار -

فکر کردم که از کجا   نیرو داد و من به ا هیشد کرا ادهیپ  یخونه از تاکس هی یبعد جلو  قهیدق ستیب
کرد و حاال چندان خبر نداشتم..   یکار م قش یرف  ینت یرو تو کاف  یآورد؟ خبر داشتم که مدت یپول م

باشه.. زنگ   نطوریتمام آرزوم بود که هم  کرد؟یاز کردم استفاده مکه براش ب  یمادر از اون حساب  یعنی
که  دینکش  یداشت؟ طول کاری چ نجایبودم ا جیرو فشرد.. گ کیسرام  یبانما کیش  بای تقر یخونه ا

  یاومد دست دادن.. آرزو م رونیپسر همسن خودش ب هی جواب سوالم خودش اومد.. درخونه باز شد 
به دستش  ی ز ی که اون پسر چ دمیدوربودم د  یلی من خ یول  دمیشن یصداشون رو م   شدیکردم کاش م

داشتم.. تو  یداد و وارد خونه شد اون که رفت چند قدم عقب رفت و به اطرافش نگاه کرد.. حس بد
اومد و در   رونی از خونه ب دیسف  یایزانت  هیباز شد و  یدربزرگ  ؟یکن ی م کاریچ ی سرم تکرار شد که دار 

   دمیب شد و اون سوارشد.. شوک زده به فرمون مشت کو ادهی همون پسر پ یور کمال نابا

 زد و رفت.. رفت..؟ بوق

 .. خوردی رو به حرکت درآوردم خون خونم رو م  نیماش

 ؟ی کنیم  کاری چ یتو دار -

 عوض شده؟ آه خدااا..  ی.. در نبود من چدمیترس  یرفت.. م یکه تو سرم رژه م ییفکرها از

 شلوغ نبود.. ترسم صد چندان شد.. ادیز شهیبه نسبت هم ابونی .. خرفتی به سمت باال شهر م داشت

..  رهی کجا م نم یتا بب  ستادمیتونستم دنبالش برم.. سرکوچه باچراغ خاموش ا یکوچه باغ شد نم هی وارد
که از  دمیرو د   یبعد شبح قهیپنج دقنشد..  ادهیپ  نیاما ازماش دمید یخوب نم ستادیا الیو هی یجلو
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 یکه موها دم دا صیرو  تشخ یکه دختر  دینکش یاما طول کیاومد کوچه خلوت بود و تار رونی خونه ب
 برادرم.. نی شد.. ماش  نی چشمم رو گرفت.. سوار ماش یک یبلوندش توهمون تار

 یصحنه  دنیشدم و با د کی .. نزددیلرز ی.. دلم مد یلرز یشدم پاهام م  ادهیپ  نیاراده از ماش  یب
 شدم..  دهیکش  بیروبروم انگار به صل

  یب  دیتپ  ی قلبم انگار تو چشمم م دم؟ید یم ی.. من داشتم چدیبوس  یداشت اون دختر رو م  برادرم
کردم؟ هنوز   کاریمن چ وفتمیزدم تا ن واری.. دستم رو به ددیپر یو مدام پلکم باال م  زدمیاراده پلک م

و   گرفتمداشت  دنیتموم که شد دست نگاهم رو که لجوجانه اصرار بر د بوسه ادامه داشت.. نیا
کوتاهه.. حالم  ایکه مردم و دستم از دن دمیفهم گهیبار د  کیثبات امروز  یب یپشت کردم.. باقدم ها 

 بست:  خیکه باصداش خون تو رگم  دمیکش واریقابل وصف نبود.. دستم رو به د

 داداش؟  یه-

 بود.. منو شناخت؟  اوشیاز تنم رفت.. اون س روح

 ؟ یزن یم  دیباتوام الوو مارو د-

  یفرار کردم ب شیشدم و مثل ده سال پ  نیبهم داد تا برم.. فرارکنم.. سوار ماش یپاش جون  یصدا
دونستم   ی.. نم ومدینگاه کردنم.. بازم فرار کردم.. من رفتم و اون دنبالم ن  یتوجه به کار احمقانم.. دزدک

 ناراحت؟   ایخوشحال باشم  دیبا

دل  دمیکش یرو م  دنشیکلمه که ده سال حسرت شن کی.. تنها به ی.. همه چیهمه چ الیخ  یب
 خوشش کردم.. داداش.. زمزمه کردم: 

 داداش گفتنت بشم..  یداداش.. جانم جانم فدا-

 .. یهمه ناآروم  نیا نیوقفه.. مهم نبود کدوم داداش.. دلم آروم گرفت ب ی.. بلند و ب دمیخند

 برادر رو   نیری لفظ ش کردمی ها مدام باخودم تکرار م وونهیمثل د کردمیم  یباال رانندگ  باسرعت

  مانی خونه نر دنیباد دمیبه خونه رس یک  دمینفهم
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دوباره به  اریرفت.. انگار تاو  نیوانتقام... تمام حس خوبم از ب  نهینفرتم، ک  یادآور یبا میشاد تمام
 شدم.. باز مردم... خیندم محو شد.. لبم سرد.. مثل وجودم برگشت  لبخ

 

 

 

 

رو تو بدنم انجام    تی فعال نیشدم مفاصلم کمتر ادهیپ  نی انعطاف شده بود از ماش یکند و ب  حرکاتم
 وارد خونه شدم..  دیبرگشته.. باکل  اریتاو یعنیها  نیا یهمه  دادنیم

 دستم بود گرفت   یلبه کتم که تو ی اومد وخودش روبه من رسوند باحال نزار  نیی باعجله از پله پا نگار

 .. دیکمکم کن  اریآقا تاو-

 من خونسرد بودم   ی ول کردیم هیگر اون

 شده؟  یچ-

 اشکاش غرق شد  یایشد و صورتش تودر  یچشماش خال  ی کاسه

 بهش زنگ زد..  یکیداداشم.. -

 : دیلرز لباش

 بد شد    یلیحالش خ -

 : دیپر باال ابروهام 

 بود؟  یک  نیدینفهم-

 به چپ و راست تکون داد.. یسر 

 تو هوا سرده.. میبر کنمیم  شیکار هیباشه من -
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 ی بود.. چه حس دهیشال هم نپوش ینازک باشلوار حت کی تون هینگاهش کردم  یلحظه ا یبرا
   یچیداشتم؟...ه

 نگاهش کردم  یدستاش پوست داغم رو سوزوند.. سوال یکه دستام روگرفت سرما روگرفتم

 .. نیکن  یکار  هی.. کنمی من فقط اونو دارم شمارو به خدا خواهش م -

 .. دیلرز  یو لبش م  ختیر یصورت اشک م  یپهنا به

 باشه -

 نفر رو داشتم.. فقط..  هیحرف وارد اتاقم شدم.. منم فقط   یب و

شده؟ کتم رو   یزنگ زده بود اصال سخت نبود اما چ مانی به نر یکه ک نیشده بود حدس ا  ریدرگ فکرم 
 کردم..  یتخت انداختم.. مدام با خودم فکر م یرو

 یچ دونستمینم  یوقت یچاره بودم.. دستام رو قالب کردم و پشت گردنم گذاشتم اما چه راه دنبال
 پاسخ   یآوردم.. هشت تماس ب رونیب بمی رو از ج میشده.. گوش

 .. خوب؟ ایافتاده.. بد  یشک نداشتم اتفاق بد گهیا.. حاال دبهم زنگ زده بود ام اوووفف

 کردم؟  یم کاریشمارش ثابت شد.. به سقف نگاه کردم.. من داشتم چ یرو دستم

گوشه لبم گذاشتم و  یگار ی .. س ستادمیپنجره ا یرو برداشتم کالفه تر از قبل جلو  گارمیس پاکت
 آتش بود.. لب زدم:  یسرد گذاشتم.. بدنم کوره  شهیش  یروشنش کردم.. کف دست چپم رو رو

 .. ای.. زودباش پسر ب یکه فقط برگرد خوامی ؟ م ییکجا-

.. ظاهرش مثل دمیرود مانی نر اطیروشن ح   کیتار  نیبود که ب  یخال گارمی اما پاکت س دمینفهم
 اما چشماش... .. کیبود.. آراسته و ش شهیهم

بود که من خوب  یز یبه پنجره اتاقم انداخت ..تکون نخوردم تونگاهش چ  ینگاه یلحظه ا یبرا
.. ومدیورودش آماده کردم.. قطعا به اتاقم م ی.. از پنجره فاصله گرفتم و خودم رو براشناختمیم

 سربلند نکردم:   یکه در باز شد و من حت دینکش  یتخت نشستم طول یهمونجا رو
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 ار؟ یتاو-

 دمید  ختیرو که کنارم فرور یشد و من کوه  کیبود؟ نزد  یچه لحن نیا

 ..ختهیبهم ر یهمه چ-

 .. ومدی خسته تر به نظر م شهینگاهش کردم سرش رو روبه سقف گرفته بود.. ازهم  یرچشمیز

-... 

 کجا بودم.. یدیفهم دونمیم-

 اشم نگاهش کردم تفاوت ب یچنان پربغض بود که نتونستم ب صداش

 کمکم کن..  اریتاو-

 شد یم زششونیمانع ر یکه مردونگ ییاز اشکا زدی برق م چشماش

 گفت؟  یچ-

 دستاش گرفت  نیروب   سرش

 انبارش لورفته  -

   دیلبم باالپر گوشه

 خب؟ -

 گفت:   یرو گرفت و از گردنش فاصله داد و کفر  رهنشی پ ی قهی یکالفگ با

داره بهم    یهمه چ یمرده و با لو رفتن انبار اون لعنت اشاریاز حد توانم گذشته.. خسته شدم..  گهید-
 چوب اشتباه بابام رو بخورم؟  دیبا  ی.. د آخه من تا کارهیفشار م

از جاش بلندشد درست   یآوردم.. حرص رونیب  یعسل یاز پاکت رو  یا گهید گاریدراز کردم و س دست
 ستاد یمقابلم ا

   میافتاد یتوچه هچل یفهمی م اریتاو-
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 فرستادم  رونی زدم دودش رو ب  یپک

 .. نینه.. افتاد میافتاد-

 گفت:  دشدهیکل یدندونا  نی و از ب دیبه صورت برافروختش کش یدست

 ست؟ ی برات مهم ن  یعنی.. کنهیم  یداره منو روان یخونسرد   نیبس کن ا-

  یبهم م مانینر یفکرشو بکنه.. حاالت عصب  تونستینم  مانینر یکس حت چیبود اونقدر که ه مهم
 دوم در حال اجرا بود..  یفهموند که نقشه 

 اونجا؟   یچرا گفت بر  خواد؟یم یاالن چ-

 ..  دیکوب زیبه م یرفت ومشت نهیآ  کیتانزد

 آروم باش.. -

  لویک هیکارمون تمومه.. حرف  مینکن دایجا واسه جنساش پ هیزود  یل یچطور آروم باشم؟ گفت اگه خ-
 کشور رو هوا مونده.. هیمواد  نیتام ی.. اندازه  ستی ن لویو کد

 شد..  کینزد

 حرفاش به من بود یرو  اریتاو-

 ضربه زد  شی شون یدست به پ باکف

 آروم نباش   نقدریتوروخدا ا-

  یدرد ب یچاره  دینگاه کردم که شا یپاهاش نشست و من به مستاصل بودن مرد یرو مقابلم
 درمونش من بودم..  

 مشکل منه نیباشه باشه ا-

 روگرفت..  دستم
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جونم رو زدم.. گرچه که وارد شدنم   دیکار شدم ق  نیوارد ا یوقت  ستمیمن اصال به فکرخودم ن نیبب -
 نداره  یگناه چیاون ه یدست من نبود.. مجبور شدم ول 

 به در اشاره کرد   و

 ازدستش بدم.. من.. تونمیمن نم-

 .. دمیرو پس کش دستم

 ار؟ یت تاو-

   رونی برو ب-

 کا..  نینکن تو ا-

 : دم یحرفش پر انی حوصله به م یب

 ر یهفته زمان بگ کیازش -

داد..  یجواب م دیراه حتما با نیگفتم.. ا دمیکشیتخت پشت به اون دراز م ی که رو یرو درحال  نیا
 روشن شده بود که گفت:  مانیتو دل نر یچند کلمه نور امد نیانگار با هم 

 و واقعا؟ -

 .. زدیبود.. داشت تو کثافت خودش دست و پا م  ری.. من ذهنم بشدت درگدیخند و

 .. من.. یل یخ یباهوش  یلی تو خ دونستمیآره؟ م ؟یدار  یفکر -

 کرد..  یم م یعصب دوارشیام لحن

 تنهام بذار  ر یشب بخ -

 د یخندیقطع شد اما صداش م خندش

 دم یمن بهش خبر م -

 آورد رونیرو ب شی گوش زدم حدس
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 االن نزن..-

 ستاد یکه تخت رو دور زدم ومقابل ا دمیهام بسته بود اما شن چشم

 چرا؟ -

 د؟یفهم  یخودش نم  یعنی

 فردا ظهر بگو.. -

 ..کنهی حق باتوئه شک م-

 شد..  وخم

   رونی برو ب-

جز   ی.. بهت اعتماد دارم.. هرچند من چاره اشمیمزاحمت نم  نیاز ا شتریباشه استراحت کن.. من ب-
 ..شمیاعتماد ندارم.. دارم غرق م

 مضمون فرستم  نیبه ا  امیپ  هیرو برداشتم و  میرفت پوزخند زدم.. گوش و

 "هیکاف گهیبود د ی"کارت عال 

   دیتودستم لرز یبعد گوش  هیکه کردم درست پونزده ثان ارسال

 ک شما" .. خوب بود.. البته به کمکنمی"خواهش م

 ندادم.. جواب

 قالب کردم.. باخودم زمزمه کردم نمیس  یدستم رو رو دمیپشت خواب به

 .. یعقرب وحش شمیمرگت م  شیآت  ،یلعنت-

 به سقف بود که خوابم برد.. نگاهم
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 چشم باز کنم شتاب زده مچش روگرفتم..  نکهیبازوم بدون ا یرو  یز یچ باحس

 هه؟ یییچ-

   کردیگردشده به دستم که رومچش بود نگاه م یبود که با چشما مانی نر دمیچرخ

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا-

   زدمینفس م نفس

 ولم کن -

 رو ازم دورکرد   وخودش

 ؟ یمگه دزد گرفت-

 بودم گفتم:  ج یکه هنوز گ نیرو جمع وجور کردم با ا خودم

 نجا؟ یا یا یچرا هربار سرخود م -

 دادم:  هیآرنج راستم تک به

 اد یخشم نم چیکارت ه  نیاز ا مانینر-

 نشده باشه گفت:   یچ یبود انگار ه راحت

 ساختم پاشو..  یعجب قهوه ا  نیبب الیخ ییب-

 کردم خواست پرده روکنار بزنه که تحمل ازکف دادم اخم

 بسه-

 : ومدمیرو هوا خشک شد نگاهم کرد اما کوتاه ن دستش

 کارونکن   نیبگم ا دیمدام با نکهیمن خسته شدم از ا-

 مداوممو تکرار کردم:  یاومدم و خونسرد و شمرده شمرده حرف ها نییتخت پا یرو از
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 چراغ رو روشن نکن،   مانی نکن، نر مانینر-

 .. ایمحبت نکن، نکن، ن  ن،یاجازه وارد اتاقم نشو، منونب  یرو نکش،حرف نزن، ب پرده

. خوب خشمم رو به سمتش پرتاب کردم.  ریکه هنوز فروکش نکرده بود ت  یتیعصبان یهمه  با
اراده   یکنارم باشه متنفر بودم ب  یخوابم  کس  یکه وقت  نیمن ازا دهیمنو ند نطوریتاحاال ا دونستمیم

 زمزمه کردم 

 متنفرم -

 ؟ یاز چ-

 نگاهش کردم و با انگشت نشانه م با تحکم گفتم:   باخشم

سط مسائل  کن.. نذار و  تی رعا یکه از من شناخت دار  ییحداقل تا اونجا ؟یدینکن فهم  نکارو یا گهید-
 ..میبش  هیمهم وارد حاش

 د آخه کدوم کار ؟ من فقط واست.... -

 ..  ایخوابم ن  یوقت  ی چی.. واسه هیچ یه-

 حمام شدم که گفت:   کیحرف نزد  یب  کردمی بود مدام عرق م گرمم

 کن..  یو خوب  ای حاال ب  یهست  یواقعا تو روان-

 شده گفتم:  دیکل یدندون ها نیو پر حرص و از ب  دمیحرف رو که زد به سمتش چرخ  نیا

احمقانه چقدر به نظرم   یو خنده ها  یساختگ یها یخوشحال   نیکه با ا یتصورشم بکن یتون ینم-
.. نهینگهت داشته هم ششیهنوزم پ  نکهیفهمم علت ا یو اونموقعست که تازه م  یرس  یم چارهیب

شناسمت.. تو فقط    یمن خوب م یه.. ول شک هم نکن چکسی که ه یرسی چون اونقدر احمق به نظر م
 .. یبودن زد  حمقخودتو به ا

 تمام مدت سکوت کرده بود.. در

 ه؟ یمنظورت چ-
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 و زخمم...   دیکش یم ر یاز خواب ت دارشدنیهوا ب یب ن یسرم از ا کردیرو ندادم.. فکم درد م  جوابش

  نیاول یگرفتم  برا  یحموم شدم و در رو محکم بستم و دوش آب سرد رو باز کردم.. دوش کامل  وارد
الغرشده   یل یانداختم خ ی.. به خودم نگاهستادمیکوچک حمام ا نهیبار چراغ روشن کردم.. مقابل آ

 تمداش ینزار  یچشم گود افتاده بود درکل چهره ا ی.. پادادینشون م شتریبودنشو ب  یبودم فکم مربع

آورد، هه اگه نبود  یاجازه با قهوه برام م یب  یکه منش ییها کیخوردم جز ک ینم  زیچ چیروزها ه  نیا
  یزدم.. امروز شرکت نم  رونیرو مرتب کردم و ب شمی.. موها و ته ردمیفهم  ینم   یخوردم و حت ینم

.. هنوز وهقه ین یس ستادمیا یعسل  کیباز گذاشتم. نزد  دیق  یوکمربندش رو ب دم یرفتم.. حوله رو پوش
 میکنترل  نی باز بود و چشمم به ماش مهی .. سرد و تلخ..  کشو ندمیاونجابود.. برداشتم و الجرعه سر کش

 ..یمشک  ینیکردم المبرگ  ی رو بررس اشیآوردم.. تمام زوا رونشیخورد ب 

م کرد.. اون رو به کشو برگردوندم کنار بالش میو خواه میداکردیهست ما با هم پ یراه هی شهیهم-
 روبرداشتم شماره شرکت روگرفتم. میگوش

رو بزنم تلفنم رو مقابلم گذاشتم برس رو   کریاسپ یدکمه  نکهیتوالت رفتم باز بدون ا زی سمت م به
   دیچی پ یپراز عشوش توگوش یبرداشتم بعد دوبوق صدا

 ..دییسالم شرکت افرا بفرما -

 زد؟ یحرف م  نطوری بود؟باهمه ا یچ یهمه ناز برا نیکردم ا اخم

 منم..-

 خم شدم..  ی روگوش ومدی ن ییصدا

 الو؟ خانم پاکرو؟ -

 ن؟یب ب بله ش شما ه ست-

 باشه؟   یک نی خواست یبله م-

 د یب ببخش-

 گفتم:  یحرص
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 ؟یدستپاچه شد نقدریچراا-

 بزنه گفتم:  یکه حرف  نینداشتم قبل از ا  حوصله

 تمام قرارها رو کنسل کن-

ها تا چه   یت یمسئول  یب نیخواستم بدونم ا یها رو بازگو نکردم.. مبار موضوع پرونده  نیهزارم یبرا و
 ..شدیادامه داشت.. بدون پاکرو هم شرکت من اداره م یزمان

 امروز.. یها؟ ول-

 الزمه تکرارکنم؟  -

   نیشما دستور بد ین نه چشم هرچ-

 شد بهم زنگ نزن فقط اگه واقعا مهم بود زنگ بزن.. مفهومه؟  یخوبه هرچ -

 شده گفت:  هول

 ن؟ یایفرداهم ن نم   یعنی ی-

 کرد ی م میبود که قرارهارو تنظ یشک دفترچه ا یکرد به ورق زدن کاغذ که ب وشروع

 فردا ساعت....   یعارف  ی.. مثال آقا نیعالمه قرار دار هیهفته  نیاما ا-

 : دم یحرفش پر انیم به

 ؟یمتوجه نشد-

   کنمیب ب بله چشم کنسل م-

 خوبه .. -

 تلفن رو قطع کردم..  عیسر و

که من رو   یار ی .. باز به تاو گرفتمیخونه م  هی دیبا  زیبود قبل از هرچ رممکنیغ نی موندنم بعد از ا نجایا
 خودش کرده بود نگاه کردم  ری تسخ
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مردانه و   راهنیدست پ  کیخدمت کنم از کمد  اریبه تاوگرفتم امروز رو   می.. تصمکردمی م یکار  هی دیبا
  ی.. کفش کالج مشکدمیرنگ برداشتم و پوش یطوس یکت تک دکمه  هیو  یشلوار کتون جذب مشک

  هشتکامل بود به ساعتم نگاه کردم  زیبه خودم زدم همه چ  میشگی..از عطر همکردیم  لیرو تکم پمیت
زدم و از اتاق خارج شدم   چییبه سو یرو برداشتم چنگ می و گوش فیداد.. ک یرو نشون م قهیدق یو س

 زدم    رونی خونه ساکت بود.. از در سالن ب

 بود رفتم  اطیح یکه گوشه   نمیشده بود به طرف ماش  دیاز برف سف اطیح

 ار؟ یآقا تاو-

 به سمت صدا برگشتم متعجب

 شده از سرما به من نگاه کرد سرخ   ی نیخودش رو بغل زده بود و باب  یرون یب  یبود بالباس ها نگار

 بله-

 سرتاپام نگاه کرد   به

 شرکت؟   دیریم ادیلباس بهتون م نیچقدر ا-

 رو وادارکردم که تعجب نکنم  خودم

 نه..-

 .. ادیب  رمیراحت گ یبرف فکر نکنم تاکس  نیتوا د؟یبرسون   ییجا هیمنو تا  شهیم-

   تونمیداشتم بگم نه نم دوست

 باشه.. -

به جز    ییدختر جا نیرنگش زل زدم.. ا یمشک یو مقنعه   یآب  یو من به پالتو دیخند  تیبارضا
 خوند..  یدرس م اوشیکه س یهمون مکان قایرفت؟ دانشگاه؟ دق یدانشگاه نم

 کنمی پس من درو باز م-

 وچهارسال درست مثل..  ستیرفت.. نگاهش کردم.. چند سالش بود؟ فکرکنم ب و
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  یشدم نگار داشت در رو م ادهیزدم و پ  رونیدم.. از خونه ب ش نیو سوار ماش   دمیاز سردرد کش یآه
 بست.. 

 شما برو سوار شو هوا سرده -

 دهنش گرفت و ها کرد    یکرد دولبه پالتوش رو به هم رسوند کف هردوستش رو جلو  نگاهم

   یباشه مرس-

  ن ی خنده ها داشت با من و ا نیگرفت.. ا شی.. دلم آتدیخندیرحم م ینبودم چه ب میرگی متوجه خ اصال
 آورد  رون ی مقابل صورتم منو از عالم هپروت ب یحرکت جسم  کرد؟ی م کاریخاطرات تلخ گذشته چ

 حالتون خوبه؟ -

 زدم و سرکج کردم  پلک

 ن یلطفا سوارش-

 نزد.. بعداز بستن در سوار شدم   یحرف 

 .. نگاهم به روبه روبود  کردیداغ بود و قلبم درد م تنم

 دم؟ یرس ری کنم؟ چرا د یآرامش کجا رفت؟ چرا نتونستم کار  اون شد؟یچ چرا؟

  نیهست  یمرد خوب یل یشما خ-

 پام مشت شده بود و دست چپم به فرمون بود  یدست راستم رو دیخوب؟ پوزخندزدم که شن آدم

  یلیشما خ یاون برا نکهیا یعنیآخه..  دیدون ی.. منیخوب  یل یو با داداشم خ  نی هست یآدم مرموز -
 ارزش قائله.. 

 آروم زمزمه کرد:  و

 زود از دست دادم و پدرمم که..  یل یکه من مادرمو خ  نیرو ندارم.. خبر دار  یمنم جز داداشم کس-
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  یم ی.. بار عظدمیفرو دادن بغضش بود به گوش شن  ینداد و من قورت دادن آب دهنش که برا ادامه
دختر نداشتم اما  نیا یدرد و دل ها یبود که جا برا  ادیز یکرد به حد یم ی ن یدوشم سنگ یکه رو
 نزدم..  یحرف 

محبت خواهر  ینیسنگ نیا  ریچقدر ز دیفهم ی .. کاش مشدیکاش ساکت م  کردی تمومش م کاش
 دمیحرفش پر  انی.. به مکردی شدم کاش بس م یداشتم له م شونیبرادر

 روشن کنم؟   یبخار  ستیسردت ن-

 .. جا خورد اما خودش رو نباخت  سوختمیخودم داشتم م من

   شمیبله ممنون م-

که   یرو روشن کردم و خدارو شکر تاوقت  ی.. ناچار بخار ختمیر  یداشتم بگه نه.. من داشتم عرق م آرزو
 زده نشد.. یحرف میدیبه دانشگاه رس

 ممنونم بهتون زحمت دادم   یل یخ-

 ه؟ یچه حرف نیا-

 خدانگهدار.. -

 ؟یبهتر بود بگم دنبال ک ایگشتم؟  یم ی.. دنبال چشدیم دهیگاه کشدانش ری م یاراده رو یب نگاهم

مدام خودم رو لعنت کردم که چرا  کردی تکون دادم و از اونجا فرار کردم.. ضعف داشت کالفم م سر
از   یگار یرو باز کردم س راهنمیداشتم باز دو دکمه پ ینگفتم نه؟ کاش سوارش نکرده بودم حال خفگ

 نی.. اکردیشهر اعصابم رو خراب تر م  یو گوشه لبم گذاشتم.. روشن کردم.. شلوغآوردم  رونیداشبورد ب 
بست واز درون سوختم..  خیتنم  شی ادآوریبود و اون اتفاق.. با   روزید داریبه خاطر اون د یقرار  یب

 بود؟  پوووفف   یاون دختر ک

مرده، زنده بودن رو نشون   نیداشتم بعداز مدت ها به ا  میپارک کردم.. تصم یصبحونه خور  هی یجلو
تو  گهیاون د ذاشتمیهم وقت م دنییدو  یبرا  دیداشت با اتیبدم روحم نه اما جسمم هنوز آثار ح

نشستم  تتخ   نیاول یشدم و جلو رفتم.. رو ادهی پ نی... از ماشندهیدر آ یچنگمه.. هرچند امروز نه ول
 شد  کی لبخند نزبود با یکه پسر نوجوون  شخدمتیپ
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 ..نیخوش اومد یل یسالم خ-

رو سفارش   اوشیمورد عالقه س یتوجه به دست دراز شدش صبحانه   یمنو رو به طرفم گرفت.. ب و
 دادم

 املت با تمام مخلفات..  هی-

 کرد یدرد م  ،یدلتنگ ،یگفت و رفت.. دلم از دور  یچشم

که  انسالیگرم صحبت بودن و چند مرد م یدورتر از من پسر و دختر  یاطرافم نگاه کردم.. کم به
   دیکشی م گاریس یاز اون ها باحالت خاص یک ی و  خوردنیصبحانه م

  یمردم چه فکر  دنمیکش گاریحال س  نیو در ع کمی خواست اصال برام مهم نبود با ظاهر ش گاریس دلم
 سون  دادم تا اومدن گار هیتخت تک  ی.. به پشتکنندی راجع بهم م

 ..داد یمن  مرده رو آزار م ن یمردم ا ینگاه ها رفتیداشت حوصلم سرم گهید دمینخ کش سه

 د یچی توگوشم پ  ییکه مقابلم قرارگرفت صدا ینیس

 شه؟ یمگه م ؟ی"نگو داداش دوس ندار 

 جان.. اوشینکن س -

 وقفه..   یب یها اصرار

 مادر   یر یبخور جون بگ  رمی گیاصالخودم واست لقمه م دارمیدست بر نم ینه تا نخور -

   دمیخند یکرد و من م  یمادربزرگ ها م هیرو شب  صداش

 ..یگیاونم چون تو م یک یباشه اما فقط -

 کردم.."  یو من  نگاهش م دی خند یبچه ها م  مثل

 .. دیدی.. چشمام تارمدمیکه به شونه هام خورد تازه نفس کش یتکون 

 پسرم؟  یخوب -
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 حرکت دادم..  یخشکم رو به سخت  ی.. لبادمیرو درست کنارم دصدا صاحب

 ستمینه ن-

از نون برداشتم و به دهن گذاشتم بغض   یا کهیگرفتم.. املت خار دلم شد ت رمردی از چهره نگران پ نگاه
 اما باز خوردم   کردی معدم درد م کردیگلوم رو ول نم  یلعنت

 کردم..  کاری سرشون آوردم؟ چ ییچه بال من

 ..یحال افتاد نی که به ا یکن  یرو تحمل م یادی حتما فشار ز-

کم  ی.. موهادمید یم اهیکه من س ییهفتاد ساله چشم ها یتر.. مرد قیبار دق  نیکردم ا نگاهش
 لبخند...  هیپشت و

 بود   یگار یکه نگاه کردم همون مرد س خوب

 قفل شد.. لب زدم:  دیخند یهام رو لباش که هنوز م مردمک

 دیکن  یکارو م نیطور اچ-

 شده نگاهم کرد زی ر یباچشا

 کدوم کارپسرم؟ -

  یشدم سرم رو رو  نیزدم سوار ماش رونیحرف ب   یگذاشتم و ب ینیس یپول رو ینزدم مقدار  یحرف 
 : دمیفرمون گذاشتم و نال

 بس کن.. اریزنده هارو در ن  یبس کن ادا ی.. تو مرداریآروم باش تاو-

 بود    ی.. مشاور امالکدیلرز بمی تو ج تلفنم

 الو؟-

 ن؟ یکرد دایاون که خواستم پ-

 و انجام نشه؟ دیشما امرکن شهی مگه م نیدار اریسالم حال شما چطوره؟ اخت-
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 کار دارم..  کمیممنون آقا فاتح امروز  -

 دم یعرق کردم کش یبه موها یدست

  شتونیپ  امیفرصت م  نیتو اول-

   یباشه خوش اومد-

 قطع کنم  دیمن با-

 نم مزاحمت شدم برو م-

 خدانگهدار -

 پرت کردم   یصندل   یرو یرو قطع کردم و حرص   یگوش و

 از اون جا دور شدم..  نی. پوزخندزدم و باماشستیگدار به آب زدن ن یاالن وقت ب  امی به خودم ب دیبا

بود که   یدرست همون شی شنهادیکردم.. به بنگاه سرزدم خونه پ یدگیالزم رس یبه کارها تاشب
زنگ زده بود و   یبار منش نیحال دور..  چند نی و در ع  کینزد  زی.. به همه کس و همه چخواستمیم

 دنیشدم.. د اطی برگشتم.. وارد ح مان ی رمق به خونه نر یمن جواب نداده بودم.. ساعت دوازده شب ب 
.  فاجعه بود. نیتونست خاموش کنه.. ا یبرف هم نم  یخشمم رو حت   شیحالم رو خرابتر کرد، آت برف

باد سرد باز هم من   نیشدم..عرق داشتم و ا ادهی پارک کردم پ اطیرو گوشه ح نی آروم بودم اما... ماش 
و فضا   داز سرحرص زدم و وارد ساختمون شدم.. تمام چراغ ها خاموش بو  یلرزوند.. پوزخند  یرو نم 

شدم.. اونم  رهی اتاقش خ یاتاق نگار بود روشن شده بود.. به در بسته  کیکه از آباژور نزد  یبا نور کم
گرفته بود  یشباهت ها که مدام دلم، احساسم و خاطراتم رو به  باز  نیاز ا د؟یترس یم  یکی از تار

گفتم طعم  یروزت چطور بود؟ قطعا م  دیپرس یم یدستم مشت شد.. اگه روزها طعم دار بودن و کس
 تلخ ازدست دادن.. 

چشم گردوندم کل اتاق رو از نظر گذروندم فردا دادم  هیاتاقم شدم.. در رو بستم و بهش تک وارد
کمد افتاد با چند گام بلند خودم رو به کمد  ی.. چشمم به چمدون باالشدیجنگ زده م  نیاستارت ا
 رسوندم  
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که به  یز ی و هرچ  یکنترل  نیازجمله لباس، ماش لمیاتاق رو از آثار وجودم پاک کنم.. تمام وسا نیا دیبا
 نداشتم   یادیز زیمن تعلق داشت، برداشتم چ

هنوز   مانیکردم.. از اتاق خارج شدم.. نر یحساب شده عمل م دی.. بادمی کش شمیبه ته ر یدست
باز   میقلبم نشست.. پشت پلک لعنت یشد.. دستم رو دهیبرنگشته بود باز نگاهم سمت اتاق نگار کش 

 سوخت.. زمزمه کردم یم

 برم..   نجایازا دیبا-

دادم.. درجه   یم یآتو دست کس  دی باهوش بود نبا  یلیرو به اتاقم بردم اون روباه خ  یجاروبرق یازانبار 
  دیتخت خوابم رو.. نبا ینشه.. با وسواس کل اتاق رو جارو کردم حت  داریرو کم کردم تا نگار ب  یجاروبرق

رو   .. کارم که تموم شد به ساعت نگاه کردم.. سه بامدادیگر ید زی از تار مو تا هر چ موندیم یز یچ
نبودم.. پوزخندزدم.. چمدون  نجایزمان ا چی.. به اتاق  بعد از خودم زل زدم.. من هدادینشون م

صندوق عقب    یشدم چمدون رو تو اطی زدم.. وارد ح رونیروبرداشتم پنجره رو باز کردم واز اتاق ب 
 : دم یرو از پشت سرم شن مانیمتعجب نر یگذاشتم که صدا نیماش

   ار؟یتاو-

 که دستش رو بازوم نشست  رو بستم   صندوق

 شده؟   یباتوام چ -

 سوار شو  یچ یه-

 ستادهیحرکت ا یهنوز ب  دمشید نهیرو باز کردم پشت فرمون نشستم.. از آ نیمعطل نکردم در ماش  و
 بود 

که در باز شد و   دیطول نکش ادیدادم و چشم بستم.. ز  هیتک  یصندل  ینزدم.. سرم رو به پشت یحرف 
 و گرمش تو فضا پخش شد..  نیری عطر ش   یزود بو  یلیکنارم نشست.. خ مانینر

 نداشتم. یامروز اصال روز خوب -

 برام مهم بود؟ کردی فکر م چرا
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-.... 

 ..ارهیبهم فشار م یل یخ  شرفیاون ب-

 بود.. ی ع ینشدم.. طب  کنجکاو

 هفته زمان خواستم.. کیازش -

 .. دیسمتم چرخ به

 ار؟ ی تاو یشنویم-

 شنوم یم-

 .. دیکش پوف

 تحمل ندارم  گهیمن د ادیبه سرمون ب یبگو قراره چ -

 من آروم بودم   یو کش دار شده بود.. ول قیعم  نفساش

 .. هیاون دختره ک دمیفهم یراست-

 کنجکاو شدم..   نباریا

 من داغونم اونقدر که.. ؟ی آروم نقدریتو چطور ا-

 ه؟ یاون ک-

بود اما من   کیتار نیاش یفضا نکه یسکوت کرد و من به سمتش سر چرخوندم.. با ا یلحظه ا یبرا
رونش گذاشت و کامل    ی.. مشتش رو رودمید ینبض دارش رو م یها قهیگردن و شق یرگ برآمده 

 : دیکه کمرش به در چسب ی.. طور دیبه سمتم چرخ

 دخترش -

 راندازش کردم.. نگاهش کردم و ابروهام در هم فرو رفت و موشکافانه ب  متعجب
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خبر   یبچه ب   هیتو از وجود  ؟یکن یم  یدخترش؟ پس اون موقع تاحاال کجا بوده؟ پس تو اونجاچه غلط -
 ؟ یبشنوم لعنت دیدختر داره و من االن با هی ؟یبود

 گرفت و من به فرمون مشت زدم..  رو

  زیسورپرا یبا چ  گهیو من قراره د ی دون یرو نم   زایچ  یلیهنوز خ یعنی نی.. ایاحمق.. تواحمق مان؟ینر-
دست و پا بودن تو باعث   ی.. احمق و بینه؟ موفق شد ین ی منو بب تی عصبان یدوست دار  یلیبشم؟ خ

 بشم..  یشد من عصبان

 تر ادامه دادم: یحرص

 اد؟ی به سر تو ب یمن کنترلمو از دست بدم ممکنه چ  یدون  یم-

 مشتم گذاشت  یرو رو دستش

ازش جدا شده بچه هم  هیچجور آدم دهیفهم یهمسرش وقت شیبوده از بچگآروم باش.. اون اصال ن-
آثارشو   یموضوع اطالع داشته باشن.. همه رو کشته.. همه  نینبودن که از ا  یادیز یبرده.. آدم ها

.. هنبود چوقتی پاک شده بوده.. انگار ه یمسئله  هی.. زدی نم یپاک کرده.. خودش هم درموردش حرف 
 ..ستمیحاال که برگشته با منم دربارش حرف زده.. قبول کن که من خدا ن

 رو پرحرص پس زدم:  دستش

 ..ستنیکدوم قانع کننده ن چیناهیا-

 ازصورتش لب زدم:  چیکتش رو به چنگ گرفتم و تو فاصله ه ی قهیحرکت  هیتو  و

نقطه  کنه؟ی فکر م یبه چ  ه؟ریم یک  خوابه؟یم یک  خوره؟یم  یرو بدونم .. چ  زشی همه چ خوامیگفتم م-
شدم؟   یبا اون روبرو م  دیبچه داره؟ اول من با هی یگی .. اما تو حاال میضعف و قدرتش.. همه چ ی

 دم؟یکه من ده سال تموم براش نقشه کش یتو شب 

 ..دیو از درد ابرو درهم کش دمشیمحکم به در کوب  و

 بدم.. ح ی آروم باش بذار توض-
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  زدیم یصورتم سرخ و لبم به کبود  دونستمیخوب م کرد ی ش رو ول کردم فکم از انقباض درد م قهی
 : دیلر  ی.. صداش از خشم مد یپر یمدام پلکم باال م 

 ها؟  ؟یجنگ ی م یچ یهمه سال برا نیتو ا ه؟یدرد من معلومه.. تو دردت چ-

دان موفق نبودم.. غضبناک  کردم آروم باشم اما چن یکه کتش رو مرتب کرد.. سع دمیگوشه چشم د از
 لب زدم:  ینگاش کردم و حرص

 بده منتظرم بشنوم  حیمنو وسط نکش.. توض یپا  یکه مرتکب شد یفرار کردن از اشتباه یبرا-

 دونست که من تنها شانسش بودم:  یرو خوب م نی.. ادیترس یم ازم

  یول کرد البته با کلمنم چون پسر اون فرهاد بودم قب  کردهیاون زمان من نبودم بابام واسش کارم -
هنوزم تو دم و دستگاه اونم واسه  ینیب  یآورد.. اگه م ی من بود کم م یجا یامتحان که اگه هر خر 

تونستم  ی.. من چطور مرسهی راه ها به مرگ نگار م  ی.. همه رونی ب امینکردم ب دایپ یکه راه نهیا
ما  یمن و نقشه ها ی.. براستی ن  یمهم یبچه داره؟ حاال هم اون دختر اصال مسئله  هیخبردار شم 

 من بود که پام به اون عمارت باز شد.. یارث پدر  نمینداره.. ا یضرر  چیه

 حالم رو خراب کرد..   وپوزخندش

 .. مانیشو نر ادهیکنم.. پ یم نییبه اهداف ما باشه من تع دنیاون مانع رس نکهیا-

 گرفتم تا از التهابم کم کنم..  یس منف  نامحسوس

  یو کثافت کار  زنمیسگ دو م یعوض نیبهت گفتم.. دوازده ساله که دارم واسه ا زویمن بارها همه چ-
مبهم بود.. فقط  یمن همه چ  یکرد برا یکنم.. اون زمان که بابام واسش کار م  یهاش رو جمع م

 گمیمدختر خبر نداشتم.. دارم  نی ز وجود اا چوقتیگشت.. من ه یوقتا آشفته برم یبابا بعض ادمهی
کنه اما بهم حق   یرو دوا نم  یدونم گفتنش درد یبا اون تعجب کرد.. اوففف.. م داریخودش هم از د

 وجود نداشته.. یبده که راه

 فرستادم:  رونی سر تکون دادم و جفت دست هام رو چفت فرمون کردم و نفسم رو شل ب یکالفگ با

 دهیفا چیخوام باهات بحث کنم چون ه ی. االنم نمیواسه گفتن نذاشت  یوقته حرف یلی.. تو خ مانینر-
 نداره.. فقط.. یا
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 سمتش سر کج کردم:  به

 یدی.. اگه دیاز وقوع خبردار شکن از اتفاق، قبل  یلطف در حق من و بعدم خودت بکن.. سع  هی-
 قرار نده.. تیموقع نیمنو تو ا گهید یکن.. ول  ییشگویالزمه خدا باش و پ

 شد..  رهیحرفم بدون پلک زدن بهم خ   انیپا تا

مراقب باش..   شتری.. بنهی خونه خطرآفر نیوجود من تو ا گهی.. درمیکه دارم م یدیبگم د  ستی الزم ن-
 .. ییتنها گهیبه بعد د  نجایاز ا

 بشه.. ادهیزدم و منتظر موندم تا پ   استارت

 .. یچند مرده حالج   شهیفردا مشخص م-

 فردا؟ -

 بود.. ییموندم.. هوا روبه روشنا رهی جابجا شدم به روبرو خ  یصندل یرو

 .. یشیبعد متوجه م-

 ؟ یمرموز  نقدریچرا ا-

 .. دمیم حی بار توض  هیمن فقط -

 .. دیکش پوف

 ..نیی برو پا-

 رفت..  نزد و   یحرف 

آوردم وروشن   رونیب  یگار یاز داشبورد س ومدیمزاحم درحال انفجاربود.. خوابم نم یازهجوم فکرا سرم
کس وجود   چیه یوقته برا یلی داشت؟ من خ  یتیباال رفته بود.. هه چه اهم  گارمیکردم  مصرف س

 روگرفته بود..   اطیاز ح یم یبه خودم اومدم آفتاب ن  یندارم.. وقت

ها بخار    شهینفسام ش یو گرما  رونیب  یمونده بود به خاطر سرما یباق  نیزم  یاز برف رو یکم  حاال
  کیشدم به ساعتم نگاه کردم.. هنوز  ادهی پ نی ازماش دمی گرفته بود و من باز عرق کرده بودم پوف کش
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  ششدم  فواره خامو کینزد اطی کردم.. به حوضچه وسط ح یحس نم  یچیربع زمان مونده بود.. ه
 توجه به هوا خم شدم و چندمشت آب به صورتم زدم   یبود.. ب

رو    اطی.. توعذاب بودم آه خدااا.. بلند شدم.. تمام حشدیخاموش نم  شیآت ن ینداشت ا یفرق چیه
از دکمه هاش باز بود مدام عرق   یم ین  بایکه تقر راهنیپ  کی بود ومن با  نیکتم توماش رپاگذاشتمیز
  دمشد.. خودم رو به درکوچه رسون  ریآرامش به وجودم سراز  دمیموتور رو که شن ی.. صداختمیریم

 برد که صداش کردم   فونیآ یک یدستش رو تا نزد یمن یباکاله ا یموتورسوار 

 صبرکن.. -

 کرد. نگاهم

 .. یسالم شما آقا-

 خودمم..-

از نظر   اطیاحت  یمتعجب نگاهم کرد.. دو سمت کوچه رو برا ..دمیبسته زرد رنگ دستش رو کش  و
 گذروندم و گفتم: 

 کجارو امضا کنم؟   دیبا-

 رو به سمتم گرفت.. یک یالکترون  یامضا دستگاه

 .. دیانگشت بزن نجارویفقط ا-

  رونشی ب بمی .. از جدیلرز بمیتوج  یو وارد خونه شدم.. خواستم پاکت رو بازکنم که گوش دمیکش  ینفس
 آوردم  

 بود.. بازش کردم    امیپ

 "د؟ی"سالم.. رس

 باش.." می"آره کارت خوب بود.. منتظر خبر بعد

 "چشم" 
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تکون دادم و وارد ساختمون   یکه خواسته بودم.. سر   یها و برگه ها ستیرو باز کردم تمام ل بسته
متوجه شدم..   ومدیکه از آشپزخونه م ییرو از سر و صدا  نیا کردی شدم.. نگار داشت صبحانه آماده م
 خواب آلودش بلندشد  یرفتم و آروم در زدم.. صدا  مانیبدون جلب توجه به طرف اتاق نر

 .. خوامینم  یچ یبله نگار من ه -

 ش بلند شد معترض  یرو باز کردم و داخل شدم صدا در

 خواهش کردمااااا -

 انعطاف گفتم:  یب

 کم چرند بگو پاشو -

 محض شناختن صدام مثل فنر توجاش نشست   به

 ار؟ یتاو-

  ی.. حتدیرس یبه نظر م  دهیبست ژول  یبلندش رو که م  یقرمز شده بود و موها یخواب  یازب چشماش
 شدم..  کینزد  زدیاتاق چشمم رو م  ادی هنوزهم همون لباس هاتنش بود.. نور ز

 اتاقم؟  یومدیوقت نم چیتوه شدهیچ-

 رو به سمتش گرفتم.. نگاهش کرد    پاکت

 ه؟یچ نیا-

 گفتم:  یحرص

 ندارم واسه تلف کردن یمن اصال وقت اضاف ؟یدارش یب شهیم مانینر-

چند قدم به چپ و راست برداشتم تا باالخره   بیرو جلوش انداختم بازش کرد.. دست به ج  وپاکت
 یها ی وار یبا اتاق خودم نداشت و فقط کاغذ د یاد یتفاوت ز دمانشی.. چادیبه خودش ب  منینر

 داد:  یبه اتاق م یشتر یکه کنار پنجره بود روح ب یو گلدون گل ومدیبه چشم م ی ادیز  دشیسف  یمشک

 گمیبار م  هیخوب گوش کن چون فقط -
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 کرد ی برگه ها رو نگاه متک به تک  داشت

 ه؟یچ  نایا اریتاو-

 نفرهست..  هیتمام اون برگه ها اسم  یباال  ستیبه دونستن تو ن  یاز ین-

 و واج نگاهم کرد  هاج

 خوامی برگه هام نیتک تک ا یاون رو پا یامضا-

از نگاهش   ی .. حاال انگار تازه داشت رخوت و خواب آلودگستادمیشدم و درست کنار تخت ا کینزد
 رفت.. یم

 تا فردا -

 تخت بلند شد   یرو از

خودش هم  ی هیاونم االن؟ به سا ه؟یامضا گرفتن ازش کار راحت یکن  یها؟ فکر م  یشد وونهیتود-
 شک داره..

 کج شد و گفتم:   لبم

 ..ست یهم ن یشن باز  یحت  یواسه توکه دست راست اون روباه  نیا-

 د یپرپشت بلندش کش یبه موها یدست

 ؟یخوا یم یواسه چ ه؟یچ ن یآره درسته اما بگو ا-

 مقابلم قد علم کرد.. درست

 کنم..  یمنم بتونم کار   دیشا گذرهیم ید آخه به منم بگو توسرت چ -

  نیم باال آورده بود ب قهیگرفتن  یتر از قبل فاصلمون رو کم کرد اما دستش که برا یزدم که جر   پوزخند
 راه خشک شد.. 

 .. تا فردا آماده باشه یندار  یکار انتخاب کردم بهت گفته بودم راحت نیا یکه تو رو برا یاز همون روز -
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تخت انداخت   یموهاش گذاشت و به چنگ گرفت.. هر سه برگه رو رو یمشت شده ش رو رو دست
 دمی در رفتم اما به سمتش چرخ  یک یو من تا نزد

 .. رمی من دارم م یو راست  یبفهمه ازش امضا گرفت   دینباخودش  -

 کرد..  نگام

زنگ    یشناس  یمنو نم گهیبه تو شک کنن اما مواظب خواهرت نگار باش.. تو د  ستی هرچند ممکن ن-
  دی.. به خواهرت بازم تاک میفقط دشمن میدیبه بعد هرجا همو د نی.. از ازنمیهم نزن فردا خودم زنگ م

 بدونه..  دینبا چکسی بودم.. ه نجایه امدت ک  نیکن درمورد ا

 برم که صدام کرد:  خواستم

 ار؟ یتاو-

 ستادمیا

 ؟ یر یکجا م -

 خونه گرفتم -

 کجاست؟ -

 بدم..  حیتوض  یرو به کس یز یچ  دمید ینم  یاز ی ن یحوصله بودم و حت یب من

 .. خدافظزنم ی .. فردا زنگ میدشمنت رو نداشته باش  یبهتره از االن آمار خونه -

 بودم.. ستادهیرفتم و در رو بستم.. هنوز پشت در ا رونیب

 حالتون خوبه؟ -

 نگرانش به من زل زده بود ی.. باچشماشبندی.. سرچرخوندم طرف صدا.. نگاربود با پپوووفف

 ممنون خوبم..-

 بگه که تند گفتم:  یز یچ  وخواست
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 .. من عجله دارم خدافظ .. گهیحتما به شما م مانی صحبت هست که نر یسرر  هی-

 پرواز کردم..  نمی صبر نکردم تا ماش و

 

 

 )صدف(.. 

 

 

 

آب بخورم..    یکردم توهمون حال کم یچشم بازکنم سع نکهیزدم بدون ا یتو جام غلت یحال یب  با
  کردمیکه خوابم  بپره چشم باز نم نیبود و من از ترس ا یپارچ آب روعسل  دمیخودم رو توجام کش

 یشیموند کالفه ا جهی نت یپارکت ب  یپرت شدنش رو ت یودر نها وانیتالشم با خوردن دستم پشت ل
 دادم..  تیو به بلندشدن رضا تمگف

به بدنم دادم.. به اتاقم  یبهم خورده بود کش و قوس  زمی ساعت خواب و همه چ رانی به ا بابرگشتن
به همون رنگ که  ییبا پرده ها  یصورت  دیدو هفته نگاه کردم.. کمد سف نی بار تو ا نیهزارم  یبرا

  نگاهم تی که از اول بود درنها یو همون کتابخونه ا دیتوالت سف ز یقرار داشت م یپ در ورودسمت چ
و   دمی.. خنددادیبهم آرامش م واراید یبرخورد کرد.. رنگ آب یجنگل بارون  هیشده از  ینقاش  یبه تابلو

دوتا پنجره    یبود.. به واسطه  ی.. باز فکر اون پسره دلم رو لرزوند.. عجب آدمدم یتخت دراز کش یرو
 بود..   یر ینورگ ی لیبزرگ اتاق خ ی

همون تخت که   یگرفتم تو همون اتاق بمونم که اون اونجا مونده بود.. رو می چرا اما تصم دونمینم
 اومدم..  نیی حد گشاد شد و مثل فنر از تخت پا نیفکر چشمام تا آخر نیبود.. با ا دهیخواب

 به سرم زدم.. یومنم... مشت  دهیخواب  نجای.. اونم امی تخت نگاه کردم.. اوووفف.. من چه احمق به

 تو آخه؟   یکنی رفتارم دایبد دیصدف احمق چرا مثل ند یا-
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روشنم رو که   یتونیز  یرو از نظر گذروندم موها مینارنج  ی.. لباس عروسک ستادمی ا نهیرفتم و مقابل آ اه
رو خمارکردم   میآب  یخودم شکلک درآوردم و چشما یرو کنار زدم برا   دیرسیتا وسط کمرم م شیبلند

 .. اخم کردم  دارشدنیانقباض صورتم، تازه از خواب ب  نیکه چال هردو گونم از ا دمیوبه خودم خند

که   نجای.. خودم رو لوس کردم انیو هم  نیاون قدر بد باهام حرف زد؟ من فقط نگرانش شدم هم  چرا
   دمیشن یرو بهتر م رونیب  یبودم صداها

.. یو صدا  دمیشکوه روشن یچشم گرفتم و تا پشت در رفتم.. گوشم رو به در چسبوندم.. صدا نهیآ از
 اون...

  دمیشا دمیدو هفته ند نیازش تو ا یعالقه ا  ای یحس ی عن یباهاش راحت باشم..  تونستمینم هنوز
خوشحال شد.. تلخ بود و   دنمیاز د یقبالم اومده بود و نه حتاون منو دوست نداشته باشه.. نه به است

.. مداشت یتونستم انکار کنم که چه حال بد یکردم.. نم یبودنش رو حس م  یمن به وضوح ناراض 
.. حالش  مینداشت یدلچسب  یساعت بعد از ورودم رخ داد و ابدا مکالمه   نی مالقات ما چند نیاول

اومده بودم.. برخوردش با من فرسنگ ها با تصوراتم فاصله داشت..   یتیآشفته بود و انگار تو بد موقع
 روبرو شدم.. یا گهیاحساس کردم با کس د یلحظه ا یکه من برا یطور 

  ایچون همش  ادی تا اون از خونه بره.. سخت بود اما نه ز کردمیخاطر منم خودم رو حبس م نیهم به
 نبود.. ای کهمون داشت 

  ی... هووم چه بهتر.. دستم رو رورفتیلحطه هم داشت م نی هم یمتوجه شدم که حت ازحرفاشون
 معدم گذاشتم 

 گشنمه.. کاش زودتر بره  یل یآخ آخ خ-

   رمی گرفتم تارفتنش دوش بگ میتصم

االن کجا بود؟   یعن ی رفتی نم رونیدوش هم فکرش از سرم ب  ری رو برداشتم و وارد حمام شدم..ز حولم
 کردم   یآدم حسابش م  یحت دیاون حرفش نبااووف قانونا بعداز 

گنده و  موندی که مثل درخونه ارواح م کلشیاثرات فرنگ رفتنه؟ نفهم بااون ه نایبهم گفت ا  شعوریب
 خودم خندم گرفت..  هیحرف بزنه..؟ خودم از تشب   یخشن چطور جرات کرد با من اونجور 
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 به هوا بلند شد   غمیکنم آب سرد رو تا آخر باز کردم ج هیکه خودم رو تنب نیا یبرا

 شوک فکرش رو از سرم کامل ناک اوت کرد..  نیخوب شد ا اما

  رونی ب  دیسف یو شلوار راحت  یخاکستر  ی رودوش هیبا  یتاپ سبز بند هی.. از کمد  دمیرو پوش حولم
ک کردم و آزاد ولش  نشستم.. موهام رو باسشوار خش ی صندل  یرو نهی.. مقابل آدمیآوردم و پوش

 آوردم و به صورتم زدم  رونی کردم.. از کشو کرم مرطوب کننده ب

   کردینبود اما پوستم رو خشک م ادسردیبه نسبت نروژ ز رانیا یآب و هوا  اوووف

نداشت.. البته   ملیبه ر یاز یبلندم ن یزدم مژه ها یصورت   میبارنگ مال یک ی زیم یرو یرژلب ها  نیازب
 نداشت ها.. حساس بود.. ی حساس بود ربط ملیکه چشمام کال به ر  نیا

 الی .. پس با خستیخونه ن  یخودم فرستادم و ازجا بلند شدم.. شک نداشتم که کس  یبوس برا هی
 ستادهیمغرور ا  یکه اون آقا یزدم.. چند قدم که برداشتم باز چشم دلم به سمت رونی راحت از اتاق ب

 . شونه باال انداختم..افتاد. دیکشی م گاریبود و س

 شکوه جووونم؟-

- .. 

 سمت آشپزخونه رفتم.. باز صداش کردم   به

 شکوه.. من.. -

 لبش به لبخند کش اومد..  دیاومد تا منو د رونیکه از آشپزخونه ب  دمید

 ن؟ ی دارشدیخانومم ب -

 زدم..   ییعمارت خوشحال بود.. لبخند دندون نما نیبود که از حضورم تو ا یتنها کس اون

 بله..-

 انداختم.. یبه اطراف نگاه و

   ستین ینگران نباش خانومم کس-
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 دادم..  سرتکون

 یماشااهلل چقدر خوشگل -

 خم کردم وباناز گفتم: یعادت زانوهام رو کم طبق

 ممنونم.. صبحانه حاضره؟-

 .. دییآره بفرما-

 هاپرشد..   یزود مقابلم از انواع خوراک  یل یدوازده نفره نشستم وخ زی.. پشت ممی به آشپزخونه رفت باهم

   دمیهردو دستم رو به هم کوب کف

 گرسنه بودم  یلیخ یوااا-

 ن؟ یشد داریوقته ب  ی لیحتما خ  رمی آخ بم-

 گذاشتم.. سر تکون دادم.. یکره وعسل به دهن م یطور که لقمه ا همون

 شکوه خانم؟   نیخوایشما نم-

 .. زمی بر  ریواستون ش  نی.. بذارمیزودتر خورد ری ممنون منو بش-

 ..کردی بود و به من نگاه م  ستادهیبرداشت.. هنوز ا  زیم  یپاچ رو از رو و

 ..نی شیخسته م نی نیبش-

 خدا خواسته نشست  از

 شدم    ریپ گهیآخ آخ منم د-

 برم  رونی خواست امروز رو از عمارت ب ینزدم دلم م یزانوهاش.. حرف   دنیکرد به مال وشروع

 شکوه جووونم؟-

 لحنم خندش گرفت   از
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   ن؟یخوای م یز یچ-

 .. دی... اووم مثال خررونی برم ب  خوامیاوهوم م-

 ... یآره خوبه ول-

 کرد و ادامه داد:  زی رو ر  چشماش

 .. یبرا  نیاجازه دار-

 رو متوجه شدم منظورش

 ه؟ یچه حرف نیا-

 بلند شدم  زیپشت م  واز

 بابت صبحانه    یمرس-

 د و گفت: شده از جاش بلند ش هول

 منم چون اخالق .. د یوقت ناراحت نش هی-

 .. ستینه مهم ن-

 نداشت   یر یگرفت اما اونم تقص دلم

 ؟ یبرام قهوه درست کن  شهیم-

 لبخند زد:  یباخوشحال

 .. ذارمیچشم رو سر م-

وقت نبودم..   چی.. اون واقعا منو دوست نداشت.. چون هدمینگفتم و وارد اتاقم شدم.. آه کش یز یچ
دل من، پرده رو کامل   یبود مثل هوا ی.. هوا ابر ستادمیپنجره ا کیاجازه اومده بودم.. نزد یچون ب

 .. دیعمارت رو د یاز محوطه جلو یمین شدی جا م نیکنار زدم.. از ا
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سن آزاد بودم و   نیتو باغ نبود.. درخت ها همه به خواب رفته بودن.. به خودم اومدم.. من تا ا ریبش
 .. کردنی مثل پرنسس باهام رفتار م یحت

رو باز کردم آه   شیی .. خودم رو به کمد لباس هام رسوندم در کشوشمیفکر کنه من زندان ذارمینم هرگز
بود که   ییزها یتماما چ  رون؟یرفتم ب  یم دیم چطور بانداشت یلباس مناسب چیاز نهادم بلندشد.. من ه
 ..  یکیاز نروژ آورده بودم.. جز 

مانتو  نهیآ  یکنم .. جلو دیالزمه حتما خر نباری.. ادمیپوش رانیهم همون که شب اول ورودم به ا اون
رو   میمشک فیو ک  نیتن کردم پوت  ی.. پالتو خزدار سورمه ادمیپوش یآسمون ی شال و شلوار آب  دیسف
اومد من رو   مقهوه به سمت ینیکه باس دمیاز اتاق خارج شدم.. شکوه رو د میبا برداشتن گوش  دمیپوش

 گفت:  دیکه حاضر د

 د؟ یبر  دیخوایواقعا م-

 زدم و فنجون رو برداشتم   لبخند

 .. ستمی ن یمنم هست درسته؟ پس من زندان  یخونه  نجای.. ارمیآره.. م-

 آخه... یول-

 ردم مکث ک یدر ورود کینزد

 ذارمی م ینگهبان یبخاطر قهوه ممنون.. من دوست دارم در آرامش قهوه بخورم.. فنجون رو تو-

   دیباریاز نگاهش م یت ینارضا

 چشم خانومم..-

کردم بو و    کینزد مینیشدم باد سرد که به صورتم برخورد کرد فنجون رو به ب  اطیو باز کردم وارد ح در
رو در   دنیکش  یگل ها حس نقاش  دنیبود.. د  یازش خوردم.. عال یداشت .. کم  یگرماش حس خوب 

 قهوم تموم شده بود..  دمیرس ی به در اصل ی .. وقتکردیمن زنده م

اون شب و   یادآور یهم که مال اون بود.. از  نیندارم اون ماش نیلحظه به خودم گفتم من که ماش هی
به   نمی.. من به محض رسیچه استقبال گرمکه داشتم وجودم پر از درد و زهر شد..  یا بانهی ورود غر
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زنگ زده بودم.. همون لحظه هم حس کردم ابدا خوشحال نشد اما من به حساب شوکه شدنش  
دادم اما دلم..  ی.. بهش حق ممینکررده بود یرو با هم زندگ یادیز ی.. به هر حال سال هاذاشتمگ

حاضر نشد من رو تا عمارت برسونه..   یحت  آورده بود و نی .. رانندش برام ماشدی فهم یرو نم نیواقعا ا
از حال بد   یست خودم هم درک در ی کرده بودم.. حت دایپ اب یمکان  یبرنامه  هیو    ینقشه و کروک هیبا 

که.. باز   دنمیگم بشم.. در آخر هم به محض رس دمیترس ی .. مبیشهر غر هیاون شب نداشتم.. تنها تو 
 ..دمیاون مرد.. آه کش یادآور یبا 

 رفتم.. رونی زدم و از خونه ب اینگاه کردم ده صبح بود.. دلم رو به در میگوش به

 د؟ یریم ییجا-

 قلبم گذاشتم..  یدستم رو رو  یپوش اهیمرد س دنیو با د دمیبه سمت صدا چرخ دهیترس

 شرمنده ترسوندمتون..-

نگرفته   ادیرو فراموش کردم انگار هرگز  یفارس  مثل اون شب اول ورودم و اون دعوا، از ترس کلمات باز
 بودم  دستش که رو بازوم نشست پسش زدم: 

 م من شرمندم  -

 شده بودم..   آروم

 من خوبم -

 : دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 .. دیبازهم ببخش-

 : دم یبه شالم کش یدست

 .. از سر راهم بروکنار ستیاصال مهم ن -

 خواستم از کنارش رد شم که مانع شد..   و

 .. دیبر کن ص-



 نگهبان آتش 

118 
 

 باال انداختم:   ابرو

   ؟یچ-

 من شرمندم اما.. -

 : دم یحرفش پر انیم به

 رفتن ندارم؟  رونی حق ب ؟یاما چ-

تونستم خودم رو   یم  ی.. من تا کشدیرحم تر م  یب  تیواقع  هیبه ثان  هیانداخت.. ثان ریسربه ز شرمنده
 بهم کمک کن..  ایبزنم؟ خدا  یبه نفهم

 داخل..  دینه متاسفانه لطفا برگرد-

 حرص دستشو پس زدم که دوباره دستم رو گرفت  با

 ولم کن.. ؟یکن ی م کاریچ یدار -

 ..نهیدستور ا شهیگفتم که نم-

 افتاد..  نیرو زم  میدست فی.. کدیرس یبهش نم  زورم 

 ولم کن.. ولم کن لعنت به.. به.. -

  ه؟ی چه جهنم  نجایخدا ا یپر اشک شد.. ا  چشمام

 .. رمی اشه نمب-

 دستم رو رها کردم   ضی پرغ و

 ا یلعنت-

و   فیتوجه به شکوه وارد اتاقم شدم.. ک یرو برداشتم و بادو خودم رو به عمارت رسوندم و ب  فمیک
.. مدام به بالش  هیگر ر یتخت انداختم و بلند زدم ز یپرت کردم و خودم رو رو  نیزم یپالتوم رو رو

 در زد توهمون حال گفتم: ی.. کس زدمیمشت م
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 تنها باشم   خوامیم  دیولم کن-

 با خودم تکرار کردم   و

 بودم کاش... دلم .. ومدهیکاش ن-

  یکنار در رو فمی م رو کنار زدم.. ک ختهی بهم ر یرفتم موها  نییسکوت کردم.. از تخت پا میگوش  یباصدا
بازش   ستادمیپنجره ا کینزد  دمیبغض خند نیشماره نروژ ب  شی پ دنیبود برش داشتم و با د نیزم

 :زدی حرف م  یسی.. انگلدیبغضم ترک  دیچ یکردم دکمه تماس رو لمس کردم صداش که توگوشم پ

 سالم پرنسسم..-

 م شد.. لحنش نگران شد  هیمتوجه گر یوقت

 شده؟  یچ زمی عز-

 حرف زدن نداشتم  توان

 صدات رو   یبه  من بگو بذار بشنوم آوا-

- ... 

 صدف جان؟ -

 ..  دیلرز یم لبم

 من دلم ت تنگ ش شده-

 کردم:  هیبلند گر و

   زهی ر یمنن که از چشمات م  یدهای.. اونا مروار زمی نکن عز-

 دوست دارم   یل یمن من خ یخوبه که هست-

 قرارم رو با گفتن دوست دارم ساکت کنم..   یتونستم دل ب ی آخ.. کاش منم م-

 فاصله..  نیکردم اون هم باا  ینگرانش م دیرو پاک کردم نبا   اشکام
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   هیعیمن خوبم فقط دلم گرفته اونم طب-

 .. دیکش آه

 باشه.. خب واسم حرف بزن پرنسسم..-

 نبودم اما گفتم:  یاصال راض  نجایحالم خوب نبود و از ا  نکهی.. با ادمیدرد خند پر

 کردن  باتو رو کرده ینقاش  یبازم دلم هوا هی عال  یلیجا هوا خ  نیا-

   ؟یاوه جد-

 برگ شدن..  یدرختا که ب ی نیبب   دیآره با-

 .. دادی کردم.. هنوز گوش م رون ی رو از پنجره ب سرم

 .. هیهوا بارون نجایا یابرا.. راست  یگل ها حت-

 گفتم:  یدلخور  باحالت

   یهوارو دوست دار  نیا یلی تو خ-

 د یخند جذاب

 من تورو دوس دارم.. صدفم؟-

 جانم؟ -

 .. اما به خاطر من  یندار  دوست دونمیمواظب خودت باش.. شبا روت رو بپوشون.. م-

 بغض راه گلوم رو فشرد..  باز

 چشم-

 برم   دیمن با-

 باشه  -
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 وقت خنده هات رو..  چ ی.. هزنمی بازم زنگ م-

 : میکرد انیب باهم

 نفروش..  هیبه گر-

 تلفن رو قطع کردم   یکوتاه  یومن قطره اشک گوشه چشمم رو پاک کردم..  بعد خداحافظ دیخند

 بود..  یواقع کتاتورید هی یآخر جهنم بود.. اون اسطوره   نجایشده بودم.. ا  آروم

 

 

موندم.. تنها هم صحبتم شکوه بود و البته  یگذشت و من فقط خونه م یاز اون ماجرا م یروز  دو
 با نروژ..  یر یتصو یبود و تماس ها پیاسکا  میدلخوش یهمه 

 کی ی رو مقابلم گرفته بودم اما حت  یوفسکیتخت نشسته بودم و کتاب ابله از فئودور داستا یرو
 به در وارد شد..  یصفحه هم نخونده بودم.. حوصلم سرفته بود که تقه ا

 بله؟ -

 داخل؟  امیب  تونمیم دیببخش-

 آشنا نبود.. کتاب رو بستم:  صدا

 تو..   ایب-

قهوه   یسبزه باچشما یبه خدمتکارها بود وارد شد دختر  هیکه شب  یبا لباس  یشد و دختر جوون   درباز
  یا

 سالم  -

 نگاهش کردم  یسوال

   ؟یدار  یسالم کار -
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 شد   کمینزد

 مهم هست دستور دارم شمارو حاضر کنم...  یدورهم  هیبله امشب -

 ..دیکه ممکن بود باال پر  ییتا جا ابروهام 

  ؟یاما واسه چ ؟یدورهم  یچ چ-

 گفت:  کردی روم  ریکه لباس هام رو ز یطرف کمدم رفت.. درحال  به

   کنمی فقط دستور رو اجرا م دونمیمن نم-

 ؟ یکن یم  کاریچ یدار  ن؟یدستور؟ مگه شما برده هست-

 فتم  سمتش ر وبه

   ز یرو بهم نر لمیوسا-

 نگام کرد:   خونسرد

 با من..  شیبق  دیریدوش بگ دی.. شما برنیانگار لباس مناسب ندار-

 دهن باز نگاش کردم. با

 هستم  بای من ز یراست-

 در رفت   کینزد وتا

 .. امی نم ییمن جا-

 : زدیحرف م   یواضح یکرد و همچنان با خونسرد  ینم  رییابدا تغ لحنش

 .. شهیعمارت برگذار م  نی.. تو همدیبر  ییجا  ستیقرار هم ن-

 گفتم:  یحرص

 برو به اربابت بگو  ستیو برام هم مهم ن  خوامی.. لباس نم یحاال هرچ -
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 نشستم  نهیتخت دست به س یورو

 چون... دیباش دیاما شما با-

 قطع کردم  حرفشو

 تنهام بذار  رونی نداره.. االن هم برو ب یتیبرام اهم -

بودنم باهام برخورد شده بود.. داشتم به  رانی چند وقت ا  نیکه توا یتیوضع نی رفتم اونم با ا  ینم من
 شد دهیکه بازوم باشتاب کش  کردمی موضوع فکر م نیا

 ولم کن    ؟یکنی م کاری چ ی.. دار یییآ-

 کردیبود که داشت به حاضر شدن وادارم م   بایز

 اما مجبورم   دیمنو ببخش دیبا-

 گفتم:  ملتمس

 آخه چرا؟ من دوست ندارم ولم کن -

به در مشت    دهیحرکت منوبه داخل حمام انداخت ودرو قفل کرد.. ترس هیبود تو  شتریازمن ب زورش
 دم یکوب

 ن؟ یگرفت ریرو باز کن.. کمک.. مگه اس  یدر لعنت نیا ؟ی کن  یکار م یچ یدار -

 دم یهام صداش رو شن  هیوگر   غیج  نیب

   نیدکری کاش مجبورم نم   نیحاضر ش دیبا-

 به التماس برداشتم دست

 در رو باز کن  نیتوروخدا ا-

  نیشرمنده حق انتخاب ندار-

 در گذاشتم  یدستم رو رو کف
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 در رو باز کن   نیفقط ا اااایب باشه لعنت -

 .. ریدوش بگ -

 .. بلند داد زدم: دمیشن شدیپاهاش که دور م یوصدا

   ؟ییرییکجا م -

  یزمان برم ن یاومدن اصرار نکرده بودم.. تو اول یوقت برا چیکاش ه اینداد و رفت.. آه خدا جوابمو
 گشتم .. با اجبار دوش گرفتم که باز در زد..

 ..  میوقت ندار رونی ب  ایزود باش ب-

تاپ   هیاومدن چشمم به  رونیاومدم  به محض ب رونی و ب   دمینداشت.. حوله رو پوش دهیفا اعتراض
 تخت بود..   یرنگ داشت افتاد که رو  یشل و دامن کوتاه مشک ی  قهیه ک دیسف یمجلس

   نیبش  ایب-

 .. پراخم نگاهم کرد  دمیسمتش چرخ به

موهام.. مدام  دنینشستم.. شروع کرد به سشوار کش  نهیمقابل آ یصندل  یربات جلورفتم و رو مثل
 بودم و کالفه.. ی.. عصبشکستمیانگشتم رو م وندیپ

 سکوت رو شکستم:  نیکردن موهام که تموم شد.. باالخره ا خشک

 ه؟ یو در مورد چ هیبا ک   یدورهم-

   گستید زیچ فمی وظ  دونمیمن نم-

   دمیکش پوف

که با رنگ   یآب  نی با نگ یو با سنجاق سر   ختیدوش سمت راستم ر یرو به حالت کج رو موهام
 داشت درست کرد..  یقشنگ یچشمهام هارمون

 دم یست بزنه که خودم رو عقب کشبه صورتم د خواست
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 خوام ینم-

 . کردمینم  شیآرا ادینروژهم ز یحت من

 بذار کارم رو بکنم  -

 کرد   اخم

 ..ستمیرفته من  برده ن ادتیانگار  ؟یقدر بد اخالق نباش نیا شهیم-

 نزد.. یبودم.. انگار متوجه شد که حرف  یجد کامال

 ی هینبود اما خوشم اومد.. سا می مال شمیدوساعت بعد حاضر بودم به خودم نگاه کردم.. آرا درست
قرمز رنگ که با  یکرده بود.. رژلب و رژگونه  بیو دلفر  بای چشمام رو ز ،یاز آب  یکم  بیو ترک  ینقره ا

  یطال ددنبناز گر ی نزدم.. ست کامل ملیشد.. به خواست خودم ر یم دهید شتری ب  یقرمز  نیبرق لب ا
رو  میهم فکر کرده.. در آخر صندل نقره ا زیرنگ داشت.. جالبه.. به همه چ یآب  یها نیکه نگ دیسف
دعوت   یتخت نشستم.. جالب بود.. من از طرف کس یبه همان رنگ رو  یدست فیو کنار ک  دمیپوش

 یتلخندد.. یرس یآورد.. کل مکالمات ما به ده تا جمله هم نم یشده بودم که من رو به حساب نم 
 ..یمزخرف یزدم.. چه تراژد

  یمجرم رو داشتم دوست داشتم با کس هیمکان حس  نیو در ا نجایابدا استرس نداشتم اما ا من
  ز یم یبه هفت شب بود امروز شکوه رو فقط پا قهینگاه کردم پنچ دق وارید یحرف بزنم.. به ساعت رو

 بودم..  دهیصبحانه د

 به من سرنزد..    یکه کردم حت یادیبود بااون داد و فر  بیعج

بود به من محبت و   فشیوظ  با ی بقول ز ای که حق داشت  یناراحت بودم انگار اون هم تازمان  یلیخ
 کرد یتوجه م

 گفت منتظر خبرش بمونم..  بایز شد؟یاحمقانه شروع م  یدورهم نیا یپس ک اووف

باز شد..  ی بردم در با تقه ا فمیاما تا دستم رو سمت ک بزنم.. پی به اسکا یسر   ادی گرفتم تا م میتصم
 بود..  بایصندل بلند تر شده بودم.. ز  نیو هفتاد بود اما با ا کیقدم   ستادمی اراده بلند شدم و ا یب
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 ؟ یحاضر -

 تکون دادم  سر

 ا ی پس دنبالم ب یاوک-

.. درست همونطور که رفتمیراه م  نهیحرف پشت سرش راه افتادم طبق عادت آروم وبا طمان  یب ومن
بود که بعداز ورودم باهم   یبار  نی دوم نیا میرفت  نییپرنسس.. از پله ها پا کی بزرگ شده بودم مثل 

   میجا باش   کیقرار بود 

بود به اطراف نگاه کردم  سالن بالوستر ها روشن شده بود تمام پرده ها کنار رفته   بیعج یل یخ نیوا
.. دوخدمت کار درحال کارکردن بودن.. همه جا باگل  شدی م دهید دیباریکه م یبارون  یبودن و به خوب

  یدم.. با صداید یبود و شکوه هم نم ومدهیشده بود لبخند زدم.. اما اون هنوز ن نییتز   یعیطب یها
 ازخدمت کارها و..   یک ی ییخوش آمد گو

..شوک زده به دیاسارت رو فهم  یشد.. ودلم تازه معنا دهینگاهم به سمت در کش  ،ییآشنا یصدا
 شدم    رهیکه تنها چند متر با من فاصله داشت خ یشخص

 .. اون هم متوجه من شد..کردمی من حسش نم زد؟یم قلبم

 لب زدم:  یسخت به

 ت تو؟ -

 

 

 

 (.. ار یاو)ت
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که هشت سال و شونزده روز منتظرش بودم به  یرو روشن کردم.. باالخره روز  گارم ینخ س نیهجدهم
 ..  دیسر رس

بود.. به ساعتم نگاه کردم... پنچ عصر رو نشون  کیتمی بودم.. تنفسم آروم و ر ستادهیپنجره ا پشت
 نیضرب گرفتم.. ا نیزم  یش روفرستادم.. با نوک کف  رونی زدم و دودش رو ب ی تر  قی.. پک عمدادیم

 فرو کردم..  میشلوار مشک بیشده بود.. شستم رو داخل ج میتمام زندگ ییاشنا نیقرار، ا

مثل قبل نخواهد شد.. درست مقابل   یچ یه نباری.. خودش بود ا دمیرو د مانینر یمشک لندکروز
از   یک یش  اریبس یکه با کت و شلوار مشک دمیرو د مانیو من نگاهش کردم.. نر ستادیساختمون ا

رو ازم گرفت.. حق زنده بودن رو از   میزندگ یبود که روز   ییشد و من باز نگاهم به جا ادهیپ  نیماش
.. در  فتادیتو دامم م  نباری.. آره اون قطعا ادمیکش یکه هنوز نفس م یگرفت.. منو کشت درحال  جونم
 باز شد.. من آروم نبودم..   نیماش

  یحاال رو کردمیفاصله هم حس م   نیچرمش رو ازا یبو ی که حت  دمیچرمش رو د نیپوت زیرچ از ه قبل
بسته   نی.. در ماش رمی رو ازش بگ ستادنیقرار ا یبود و من قسم خوردم که روز   ستادهیجفت پاهاش ا
 .. لب زدم: دمیند چیه یا شهیسبز ش یشد و جز دو گو

 ... یپس اومد-

 کمرم رو لرزوند  ی رهی ت نگاهش

آتش انتقامم رو شعله ورتر   گرفتی اون نگاه درست رو به روم قرار م گهید قهیکمتر از پنج دق نکهیا فکر
 روشن رو کف دستم خاموش کردم..  گاریکرد و من بازم سوختم س

 شروع شد..  یباز 

پرت   نیبه کف زممچاله شده رو  گار یبودم.. س دهیچسب ن یوارد خونه شد اما من هنوز به زم  مانینر با
 ..دادیخاطراتم آزارم م   یسوختگ  یکردم.. بو

 ...ایگم شده بودم  ایچون من  ومدمیخودم ن به
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نبود.. من واسه مبارزه   نهیبه آ یاز یو دو دکمه ش رو بستم.. ن دمیو مارکم کش یبه کت مشک  یدست
 کرد..  ینفسمو تنگ م  ورمیپول ی قهی....  یاومده بودم نه برا

  شیپ ومدیم دینرفتم.. اون با ن ییبه دست آوردنش تالش کرده بودم پا  یکه سال ها برا  یآرامش با
تو   نریرنگ و ت  یهنوزهم بو یساختمان تازه ساخت که حت هیجالدش... در رو از قبل باز گذاشته بودم  

 شناختم  ی پاهاش رو خوب م یفضا پخش بود.. صدا 

 حاال صدا درست پشت در بود..   انگرریتق تق و نیها کابوس هرلحظه ام شده بود ا سال

در که   ی رهی.. دست گ دمیعرق کردم کش یبه موها ی.. دستستادمیدر فاصله گرفتم و وسط اتاق ا از
عطرش تمام مشامم رو پر کرد.. به  یبو هیاز ثان  یشد پشت کردم.. وارد شد و درکسر  دهیکش نییپا

 دم یانزجار رس 

 بو همون حس آه خدا.. همون

 ن؟ ی هست نجای سالم.. شما صاحب ا-

 .. دمیزدم.. خوبه.. به سمتش چرخ  ییصدا  یبود؟ پوز خند ب مانیواقعا نر  یلحن جد نیا

.. جوشش خون رو درست از کف  دمید یم کیرو از نزد  یوحش یبود اون زمرد ها یبار  نیبار اول نیا
نگاه سرد تنم رو با انجماد   نیتارشد.. ا دمیو د دیکش ی ربدی لحظه سرم ت کیپاهام حس کردم و در  

 داد.. وندیپ

غرورم حس  ینگاهش رو رو ینیبود اما سنگ یا گهیاز سرما سوختم.. نگاهش به سمت د نباریا
 داشت خودش رو خونسرد جلوه بده بااخم از نظر گذرونم  یمن سع دنیرو که باد مانی نر کردمیم

 ن یخوش اومد-

 ..ستادمیاز اون دو نفر ا یکمتر  یبه جلو برداشتم و در فاصله  یقدم و

و جوشش   دمیچنان بلند و رسا بود که به سمتم چشم چرخوند و من باز اون نگاه سبز رو د صدام
بود و شال سبز..   ختهی صورتش ر یرنگش رو رو  یتونیز  ینفرت رو تو تمام وجودم حس کردم.. موها

 .. درست مثل درونم مثل اسمم.. یآتش  یلبا
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 به نام من دراومده..  ینابود نیباور کنن قرعه ا ای تا تمام دن شدیمعلوم م  یچ دیبا گهید

 ..دمیشن  ادیرو ز  فتی تعر-

 درخشنده.   یلیخودش بود.. ل  نیا

 .. ستین  یبی عج زی ج-

 باال انداخت    ابرو

 .. یایبه نظر م  فیمکان درست برعکس تعار نیااما با-

  یمن.. جوون  دنیزن قدرتمند و شکست خورده که به عالم و آدم شک داشت.. به حتم بعد از د هی
خواستم عجله کنم.. بهش   یکنه.. من هم ابدا نم دایپ یتونست اعتماد کاف  یو هشت ساله نم ستیب
 به صدام دادم.. یدادم تا کم کم من رو باور کنه.. حالت خاص  یفرصت رو م نیا

 واقعا؟ -

 به اطراف نگاه کردم  و

 د؟ یکن یسنگ و آهن مشخص م کهی و ذکاوت من رو از چندتا ت یشما صحت وجود یعنی-

شد..  کمینگاه رو از حفظ بودم  نزد نیجواب رو نداشت.. خوشش اومد من خط ا نیانتظار ا انگار
 .. دیرسی قدم فاصله داشت قدش تا چونم م ک یحاال تکون نخوردم  

 .. ینه خوشم اومد چه جسارت -

 .. سرد جواب دادمزدیعطرش داشت حالم رو بهم م یبو

 قته ی.. حقستیجسارت ن نیا-

 کرد..  دنیبازموند اما بعد بلند شروع به خند لباش

 تکون دادم  ی.. سر جایب ی.. پنهون کردن تعجب پشت خنده هازدمیعکس العمل رو حدس م نیا

 کار دارم   یل یمن خ-
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 به حرف اومد:  مانیبار نر نیکنارش رد شدم و به سمت در اتاق رفتم.. ا واز

 کجا؟ -

 .. دیخند ینم گهید یلی.. لستادمیا

 ستادهیجلوت ا یمواظب رفتارت باش بدون ک-

  مانینر نیل ا.. من دنباشدیبهتر نم نیازا نیکرد..آفر ی م انی حرف هارو تک تک و پرحرص ب  تمام
 دوختم..  یلیاز غرور پنهون کرده بودم به ل یا هیرو که پشت ال رمیبودم.. نگاه پراز تحق 

 .. دیشناس یطراحم که شما حتما منو م هیمن فقط   نجایا دیایمن از شما نخواستم که ب-

 عطرش رو دوست داشتم یکتم رو به مشت گرفت.. بو قه ی مانی حرکت نر هیتو

 دهنت رو ببند مواظب..-

 قطع شد   یلیل ی حرفش باصدا وادامه

  ارهی ..حق با آقا تاو هیکاف-

 ستادم یرو از دستاش جدا کردم و درست مقابل اون روباه ا کتم

 گمیم یچ دی نی بب دیخوب گوش کن-

 نگاهم کرد   خونسرد

.. فکر  ادیبه اسم صدام کنن خوشم نم   اسنشنیکه منو نم ییکه کسا نیهستم واز ا ابیکام اری من تاو-
پس   نیاالن گوشزد کنم.. گرچه که فکر کنم شما منو باور ندار نیموضوع رو هم  نیکنم بهتره که ا یم

 تمومه..  نجایکار ما هم 

 .. دیو پوف کش ستادیا یل یدست ل یکنه که با اشاره  یباز خواست کار   مانینر

 .. نجامیو من االن ا دیشما خواست-

 شکست:  مانی سکوت رو نر نیبود؟ ا  ی.. دنبال چکردینگاهم م رهیخ
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 هست.. اون کجاست؟   یز یچ هی  نجایا میدون ی.. مامیکن  یکه با ما باز  یستیمطمئنا اونقدر احمق ن -

 نزدم..  یکه با اون حرف نیاصال مهم نبود.. حتما به خاطر ا ؟یبود.. ازچ  یعصب

 ؟یباتوام نکنه مارو االف کرد-

چندش آور   یرو به نگاه ها کردمی و با فندک  روشن م ذاشتمیرو گوشه لبم م  گارمیطور که س همون
 بود گفتم:  ستادهیکه االن وسط اتاق ا یلیل

 واسطه..   ی.. بزنمی که ازم درخواست کرده حرف م یمن فقط باکس -

ش به پرپشت یبلندشو پشتش بسته بود.. ابروها یبود نگاه کردم.. موها ستادهی که کنارم ا مانینر وبه
  یکه من م یساخت.. همون  یم  دیفرد جد کیها ازش  نیا یشدت در هم گره خورده بود و همه 

قه ی که بهم حمله کرد و باز  دید ی توچشمام چ دونمیزن، تماما چشم و گوش بود.. نم نیخواستم.. ا
  نیجز ا یحس  چینگاهش کردم دست خودم نبود من ه ری کتم رو به چنگ گرفت با نفرت و تحق

..اما من دیکشینفس م  یپنهان نموند تند و عصب نمی زب ی از نگاه ت ش یشونینداشتم.. رگ نبض دار پ
 یبرا یآروم بودم.. حت یمار یب کی .. من مثل شدیآروم بودم اونقدر که نه عقل و نه احساس قانع نم

نگفته بودم تا   مانیسوخت.. به نر یلبم م یگوشه  گاری س ..اوردمیکردن خودم دستم رو باال ن  خالص
سرچشمه   یخبر  ی حرص از ب نی بود و ا یحرکاتش واقع  ی.. همه نمیعکس العمل رو ازش بب نیهم
کردم اما مهم نبود... صداش ازحرص   ینم دایدادن پ حی فرصت توض چوقتی ه دیگرفت.. شا یم
 .. دیلرزیم

 .. یداده باش مونی به حالت اگه باز یوا-

من نبود   یجزو باز  مانی نر نکهیکردم.. با ا یم یبود.. داشتم باهاشون باز  قتیحق  نیحرفش ع نیا
 .. زنمی قولم نم ریز  چوقتیکرد.. انگار فراموش کرده بود من ه ی فکر رو م  نیاما اون ا

 روشن گوشه لبم بود که از لبم جدا شد:   گاریس هنوز

 سرخ اون قرار داشت اخم کردم.. یلبا نیب   گارمیبود حاال س یلیکج کردم لراست سر  به

 .. مانیولش کن نر هیکاف گهید-
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که  یل یل یمتر هم تکان نخوردم.. من حواسم به همه بود.. حت یلی م مین یولم کرد.. من حت مانیونر
 بود.. ستادهیدو قدم از من ا یبا فاصله 

بود که   یشد تونگاهش حرف  کتری زد نزد  گاریبه س  یقیمنقبض شد پک عم یشرم  یهمه ب نیاز ا فکم
بدنش بهم حالت تهوع داد به خودم   یشد اونقدر که گرما کیبه پنهان کردنش داشت.. بهم نزد یسع

رهاکردن   یکه به سرم زد داغ کردم و از کنارش رد شدم صدا ی.. از فکر دیکش  یاومدم اون نفس نم
به فوت کردن  یداد که حت یگرفت.. چطور به خودش اجازه م یباز  حبس شدش روانم روبه  نفس

چرا  یتو فراموش کرد دیدادم.. با خودم گفتم شا یتو صورتم فکر کنه.. من اجازه نم فشی نفس کث
 .. دمیاما من طعمه ام رو از دست نم یینجایا

 تا.... دیخانم حالتون خوبه؟ فقط امرکن-

 ..شششییه-

 چشم-

 نیبودن رو.. خب من واسه هم اری درد بد بودن، مرده بودن و تاو دهیبد بود؟ هه.. پس نکش   حالش
 .. پشتم بهشون بود..نجامیا

 .. نجاستیا نیکه دنبالش هست ییجا-

 و به اتاق اشاره کردم..   دم یسمتشون چرخ به

 نجا؟ یهم-

 بود.. ستادهیا ی ل یقدم پشت سر ل کی  یبه فاصله   مانینر

 کنم..  یم ی.. من شما رو همراهمیهتره برخانوم به نظرم ب -

 با خشم به من نگاه کرد  و

 فرصت مناسب تر..  هی یهم بمونه برا شونیصحبت من با ا-
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زن   نی.. از امیترس یم یکم دیبا  دیمن زوم شده بود و من شا یرو  یلیل  یشده  زیر یها چشم
  یهمه سال رو نیجهت نبود که ا ی .. من شک نداشتم.. بومدیبرم یالغراندام و محسور کننده هرکار 

 قدرت نشسته بود.. یصندل

 ... هیتو فقط   یبردار  دی.. بهتره دست از تهدهیکاف-

 حرفم رو پوزخند زدم ادامه

 ت تو.. -

 انداز شد:  نیسالن طن  یخال   یدر فضا یلیل یزنونه و کوبنده  یصدا و

 رونی برو ب  ینجاباشیا یتونیاگه نم مانی بسه نر-

بازش رو بست و از   مهیشکست خورده به من دهن ن  ینگاه میبا ن  مانیفرصت اعتراض نداد.. نر و
 رفت..   رونی اتاق ب

 یاما من برا ومدیبرنم یهرکس یاز عهده  یلیل یحاالت کالفه   صیبرداشت.. تشخ یقدم چند
 داد یبه من لذت م نیرو داده بودم.. ا  میشناختنش زندگ

نگاه  زیبه همه چ ری و باتحق زدی به خواستش برسه تواتاق چرخ م  یراحت ن ی خواستم به هم ینم
 ..کردیم

 نجاست؟ یا یگیم-

-... 

 ؟یو چهارمتر  ستیاتاق ب نیتو ا-

 شد    کیپنجره نزد به

 پنجره؟  نیاون هم با وجود ا-

 .. زدیم یستش به کبودپو یبود و االن به خاطر کالفگ دیسف
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نگاهش  نهی.. به طرفم اومد.. من در چهار چوب در، دست به سدیرو که د میو خونسرد  سکوت
 ..کردمیم

 .. کشمتیم  لیمن خودم باکمال م یبد  یمنو باز  یخوب گوش کن اگه بخوا-

  یلیآشکار خ دیتهد نیشناخت و ا  یحجم صراحت باعث شد ابرو باال بندازم.. هنوز من رو نم نیا
 .. یل یبغرنج ل طی.. البته نه با شرادیرس  ی احمقانه به نظر م

..  دیبارینگاهش خون م یبود.. از سبز  زی کار نفرت انگ نی اشارش رو به سمتم نشونه رفت.. ا انگشت
سبز رنگ رو   ی.. دکمه یسه دکمه رنگ نیآوردم.. ب  رونیب  یز یدستم رو داخل کتم فرو بردم و چ 

 فشردم..

  یفی گرفت بود.. تکون خف یرو از نگاهم نم  نیاتصال ننگ نیکه همچنان ا یلیدونگ حواسم به ل شش
 یبود.. صدا ستادهیپله ا یپشت سرم رو  مانیخورد که وحشت زده نگاهش رو از من گرفت نر

به   یلیبلند ل نیخودش رو به ما برسونه و ه مانیسطح متحرک کف اتاق باعث شد نر لیر  دنیچرخ
 .. ردگوشم خو

 ه؟ییچه صدا نیشد خانم؟ ا یچ-

 فته؟یداره م یچه اتفاق-

  یلی تر شد و قبل از اون، ل ک ینزد مانیزد که نر یبلند   غیمتحرک با ترس نگاه کرد.. ج  نیبه زم و
حرکت کنارم   یخودش رو به آغوشم انداخت و دستاش رو دور گردنم حلقه کرد شوکه شدم دستم ب

 افتاده بود

 شد؟یشد؟ چ  یچ ییوا-

به کف   رتیکه بابهت و ح دمیرو از گوشه چشم د  مانیعرق شدم نر سیشد و خ  شمیآت  زمی ه نفساش
 بود ییکذا یهمون پنجره  ریتا ز شی که حاال بلند کردینگاه م  یپوش

 ..نجارویمن ا یخدا یواا-

 بود   دهیبهم چسب  ی انعطاف  چیه  یب هنوز
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  نیرزم یکفپوش تا ز ری که از ز یتحمل نکردم باشتاب از خودم جداش کردم و با دست به نردبون گهید
 گفتم:  یادامه داشت اشاره کردم و بالحن تند

 .. یانبار مخف هی.. نیکه خواست یز یهمون چ نمیا-

 رو حدس زدم..   ریروباه پ  نیتمام حاالت ا دهیو من ند دیبه سمتش چرخ   مانینر یباصدا

 .. رهینظ ی ب  نیا دین یخ خانم بب-

زد    یکرد.. لبخند کج یو کف پوش نگاه م یل یباز به من و ل مهی با دهن ن  مانی.. نرکردیتنها نگاه م یلیل
 و گفت: 

 م یدار ازی که ما بهش ن ییهمون جا قایدق-

 باز سکوت کرد  یلیل

 من... یعنیاما چرا؟ -

اما  دیپشتم لرز  دیهام رو در هیقرن  یاه یشد و س  شهیو نگاهش.. نگاهش ش  دیسمتم چرخ به
 همون نگاه بود؟ خودم رو جمع وجور کردم   نی..استادمیا

 جاداره.. طرحش رو خودم زدم..   یز یواسه هر چ نیزم  ریز  نیبرم ا دیمن با-

آسون بود  دنشیاما راه فهم هی فکرش چ  دونستمیپوزخندزدم من نمرو به دستش دادم و  موتیر
 من..  یبرا

 هیبه   چکسی برگرده.. طبق نظر شما ه هیبه حالت اول ینوع استفاده فکر نکرده بودم..وقت  نیالبته به ا-
شدست   قی کنه.. ضمنا کامال عا یراه داره شک نم   ابونیپنجره که به خ  هیبا  یو چهار متر   ستیاتاق ب
 تونن بو بکشن..  ینم سی پل  یسگ ها یو حت

 ساعتم نگاه کردم.. هفت شب بود..  به

 کردم.. پشت

 برم..  دیمن با-
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گرفتم..  شی رو در پ  یباشم راه خروج یمنتظر عکس العمل  ایکنم  یکنجکاو نکهی راه افتادم و بدون ا به
 توقف شدم رفته بودم که باصداش م نیی پله پا کی تنها 

 ..کنمی قبول م-

 : دیکش یزبونه م   شی.. از کل وجودم آت دمیو چشم باال کش دمیچرخ متعجب

 د؟ یببخش-

 زد؟یشد.. لبخند م  کینزد

 هوشت رو دست کم گرفتم.. نکهیا-

 انداختم.. ابروباال

طرحو با   نی از اول نشون ندادم.. انگار قسمت بود ا نجارویا نیحق شماست خوب منم واسه هم نیا-
 چی.. بهتون خودم رو ثابت کردم.. گرچه هوهیمنم باهمون ش یسنگ و آهن بزنم .. شما قضاوت کرد

 به اثبات نبود  یاز ین

لب   یلی روبه ل  یلیم یب  تی .. درنهاکردی بود و نگاه م ستادهیانداختم که تنها ا مانیآخر رو به نر نگاه
 زدم: 

 .. ری ت بخوق-

 پله بودم که باز صدام کرد..  نییرفتم.. درست پا و

 اب؟ یجناب کام-

از   شیبا اون ب یکیاما برنگشتم.. نزد ستادمیصفت رو نداشتم.. ا طانی زن ش ن یتحمل ا  نیاز ا شیب
   کردیحد تصورم سخت بود.. گرما داشت تا مرز جنون بدرقم م

 .. نمتیباز بب   خوامیمن م-

 بود  زاریکار ب  ن یرگردم.. اون از انداشتم به سمتش ب قصد

 مال شماست..  گهیمکان د نیاما ما کارمون تموم شده.. ا-
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رو اسناد  نیمکان واقعا متعلق به خودش بود.. ا نیاز من.. ا  شتریزده بود اما به حتم نه ب جانیه
 داده بودم.. مانیکه به نر  یکرد.. همون چند تکه کاغذ ناقابل  یثابت م 

 ؟ یبه من نگاه کن شهی.. ممیشد یباهم وارد چه راه یمتوجه نشده باش دهیذکاوت بع نیاما از تو با ا-

 یاز نگاه سبزش استفاده کنه.. هه.. برا خواستیزن هوس باز  خوک صفت.. م  نیا اوردیطاقت ن آخر
بود.. اجازه   ریمن هم گ یدادم که فکر کنه پا یاجازه رو م  نینبود من بهش ا ی مرد مرده؟ مشکل  کی
مجذوب خودش کنه   راشیگ یتونست من رو با چشم ها   یم نکهیخامش به ا الی دادم تا با خ یم

 د؟ یخند یسرخش رو ازهم باز کرد داشت م  یباشه.. نگاهش کردم.. لبا  خوش

 هاکار کردم اما وارد کار نشدم..  یلیطراحم و با خ  هیمن  دیکه ندون دهیاز شما هم بع -

 ادامه دادم: یبالحن خاص  و

  نارویخلوتش و با خودش ا یکه تو   نینیطراحه.. بب  هی تفکرات  یزاده  نای.. است ی من کارم خالف ن-
  ینم یعنی.. به ی ما با هم عج ییآشنا ی قهیافتاده.. طر ریکشه.. حاال دست بر قضا کار شما به من گ  یم

انبار   نیا دوارمیمبرم.. ا دیشده و با رمی د یلی.. من خ ستیاما مهم ن نیکرد دای پدونم شما چطور منو 
 .. ادیبه کارتون ب

داشت؟ سکوت که کرد سر تکون دادم و از اونجا فرار کردم وارد کوچه  یوضوح جاخورد.. چه انتظار  به
مشت   ورمیپل قهی یهمه نفرت... دستم رو نیاز ا شدمیداشتم نابود م خواستیکه شدم دلم هوام

و   دمکر  یباز  قهیچند دق ینظر داشت.. من آرامش رو برا ری حتما االن منو ز ف یشد.. اون آشغال کث
  نیرو فشردم و سوار ماش  موتی وجود دولبه کتم رو به هم رسوندم ر نیااب شدمیحاال داشتم ذوب م

x3  از اون جا دور شدم... ینگاه چیه یشدم و ب 

 حالم دست خودم نبود..  کردمیم  یباال رانندگ  باسرعت

 زدم.. یلعنت بهت..خدااااا.. چرااا چرا.. مشت م-

.. من یی .. لعنتی.. لعنتدیکوب  یقلب هنوز م نیحس شده بود اما ا یمداومم ب یاز مشت ها رونم
 ..دمید یداشت رو تو خودم نم   انیکه در عروقم جر یزهر  نیو ا قیزخم عم  ن یا ختنیر رونیتوان ب

 .. کنمیم  یخودم تک به تک کاراتو تالف  یتقاص پس بد دیبا کنمی نابودت م-
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 شده بود.. دهی نزده، خراش ادیفر گلوم

 کنم ی رو درست م  زیمن همه چ-

 : زدمیبامادرم حرف م المیتوخ

  یگوش فلکو کر م ادهاشیحاال چطور فر شدنیکه همه به زور متوجه حرفاش م یپسر   ینیبب   یستین-
 بزنم.. ادیفر تونمینم ادهیز  یلیکنه.. مادر دردام خ 

شلوغ تهران خارج از تحملم بود مشتم   شهی.. هنوز سرعتم باال بود.. شهر هم سوختیپلکم باز م پشت
  یلی.. خ دیچیکه به سمتم پ  دمیرود یعرق شدم.. موتورسوار  سی و بازم خ دیزلر   یفرمون م یرو

  غی ج یبا صدا نیو مغزم دستور صادر کرد و پدال ترمز رو فشردم و ماش  دمیموتور رو مقابلم د یناگهان
متوقف شد.. اما اون کنترلش رو از دست داد و افتاد..  یموتور  کیآسفالت درست نزد یرو کیالست

ضربه زد.. پنجه هام از شدت فشرده   نیماش شهیمحکم به ش ی.. کس زدمیچشم بستم.. نفس نفس م
  ننداشتم.. اون با م دنی.. چشمام هنوز بسته بود جرات ددمیکش نیی رو پا شهیشدن درد داشت ش 

 کرد؟ کاریچ

 ..دیچ یتو گوشم پ یمرد ی عصب یصدا

 ؟ یکن  یم یداداش معلوم هست چه غلط  یه-

 کردم  یپشت پلک بستم به روبرو نگاه م  از

 .. یکن رم ینمونده بود ز یز ی.. چیتا کجا اومد نی بب ن ییپا ایعمووو؟ ب  یه-

 د یدر رو به سمت خودش کش رهیدستگ  دیاون راننده موتور بود.. سکوتم رو که د پس

 ..ادی افسر ب دیبا نیی پا ای ب  ستین ت یکه حال  نینه مثل ا-

آدم که انگار اومده بودن  یبود و کل  نیبود.. باالخره چشم بازکردم اطراف پراز ماش یقفل مرکز  در
باز لبه   مهین شهیسوخت.. راننده موتور انگار به خودش گرفت که از ش  گرمی.. پوزخند زدم که جنمایس
 کتم رو به مشت گرفت..  ی

 که؟ی مردت یخندیم-
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 .. اهیمجعد و س  ییوسه چهار ساله با موها ستیسر بپ هیکردم..  نگاهش

جلواومد واون رو از در فاصله داد.. بدن خشکم رو   ی بست درست به سن برادرم.. شخص خی قلبم
 شدم  ادهیپ  نیشد از ماش  کیکه به اون جوون نزد یدادم و همزمان با مرد مسن  یتکون 

 پسرم حالت خوبه؟ خدا رحم کرد.. -

 بود که محکم اون پسر رو گرفته بودن.. یبه دو مرد نگاهم

 من شرمندم سرعتم باال بود.. -

 داشت گفت:  یدیسف  یمرد که موها اون

   هیکاف نیکه هردوتون سالم هست نیهم-

ا فکرم دنبال  به اون پسر بودم ام ره یو خ  کردی م یرویچشم هام به خواست دلم پ یول زدی حرف م اون
خودش رو   کردیمن افتاده.. مدام تقال م نیع  یآدم عوض هی ری .. االن کجاست؟ نکنه اونم گاوشیس

 آزاد کنه..

 برسم..  کهی مردت نیتا به حساب ا نی.. دستمو ول کننیولم کن-

  یداشتم رو خودمم نم یطرفش رفتم.. مات نگام کرد.. به اون دو مرد گفتم ولش کنن.. چه حال به
 دونم.. دستش رو که ول کردن، خواست بهم حمله کنه که گفتم: 

 .. دیببخش-

 زد و به موتورش اشاره کرد و بلند داد زد:   پوزخند

 ..ایبودم االن کجا بودم؟ هان؟ اون دن دهیجنب   ریاگر د یدون یم چیببخشمت؟ ه -

 شونش گذاشتم..  یرو رو دستم

 .. دمیم اگر الزم باشه خسارت مداشتم.. حاال ییباال  یلیحق با توئه.. من سرعت خ -

دونستم  ی.. خوب مدیبه موهاش کش یبه چپ و راست تکون داد و دست یحرفم، سر  نیا با
من که انگار از   نیرفتار کنم.. ا ینطور یا شدیبود که باعث م  میحس درون نینشده ا شیچ یموتورش ه 
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  دیدونست با یکرد.. نم یون پا مپا و ا  نیوقته که مرده.. مدام ا یل یاومده بود خ رونیخاکستر ب  ریز
 باهاش صحبت کرده بودم جلو اومد و گفت:  شی پ یکه کم یرمردیبگه.. پ یچ

 .. یپسرجون؟ موتورت که سالمه خودتم که خداروشکر خوب  یزن ی م هیچه حرف نیا-

 روبه من گفت:  و

 .. نینکن کیتراف یخودی.. شما برو.. بستی ن یز یچ-

  شهیقطار شده بودن.. سرشون رو از ش یادیز یها نی و ماش دیرس  یبه گوش م یادی ز یو صدا سر
 کردم.. یآورده بودن و من گوش نم  رونیب

 .. ستیمهم ن-

 آوردم و مقابلش گرفتم.. رونی کتم، چندتا تراول ب بی از ج و

 .. ریبگ-

 زده نگام کرد..  شوک

 ؟ یدیصدقه م یدار -

 گفتم:  خونسرد

که به خاطر من تلف شد..  هیحق زمان نی.. ایمهم برس  ی جا هیبه  دیو با ینه.. قطعا تو هم کار داشت-
 بهتره.. مینکن کی تراف  نیاز ا شیب

 رو گرفتم و پول رو کف دستش گذاشتم..  دستش

 برم.. دی.. باادی وسط ب سیپل یخوام پا   یداشته باشه.. من فقط نم ازین  ریموتورت هم به تعم دیشا-

و سر و صدا نجات دادم.. هنوز شوک زده بود و من   یشدم و خودم رو از شلوغ  نیحرف سوار ماش یب
 یمهم نبود.. ربع ساعت بعد به خونه  گهیرو به حرکت درآوردم و دور شدم.. د  نیبا تکون سر ماش

  یب مدل باال پارک بود..  نیمن سه ماش نیگذاشتم جز ماش نگی پارک یرو تو نی .. ماش دمیرس دمیجد
 .. یشناس فهیهمه وظ  نیزدم به ا ینبود زهرخند ینگهبان یتو ی شدم.. کس ادهیرمق پ
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درحال پخش   میمال کیرو باالرفتم وارد آسانسور شدم طبقه چهار رو فشردم در بسته شد.. موز دوپله
خون و کتم  ینگاه کردم چشمام مثل دوکاسه  نهیکرد.. به خودم تو آ ینم  جادیدر حالم ا یر ییتغ

رو اعالم   هطبق یزنانه ا یمتنفر بودم صدا یا گهیاز هرکس د شتریبود.. روگرفتم.. از خودم ب   نامرتب
وارد خونه شدم   دیکرد و من عقب عقب از آسانسور خارج شدم.. سمت چپ واحد من بود باکل

سمت   یبهداشت  سیسرو هیتمام وجودم رو در بر گرفت.. درو بستم.. بعد از چهار قدم  یکی باورودم تار
اتاق خواب   کیفاصله  یکوتاه آشپزخونه بود.. روبروم با کم  چیپ  هیپ قرار داشت و دو قدم بعد با چ
آشپزخونه بالکن   یروبه رو  ستادمیسالن ا نیبه چپ روبه روش حمام.. جلوتر رفتم درست ب  لیما

بود مثل روز اول وارد آشپزخونه   ی بهش نداشتم خونه خال  یاز یبود.. برق رو وصل نکرده بودم چون ن
آب   نیهم ی... براچیه گهیو د خوردم یبرداشتم من تنها قهوه م  نتی کاب یشدم.. قهوه جوش رو از رو

 کردم و  گاز رو روشن کردم..  ی آب و قهوه قاط یو گاز داشتم.. کم

و مدام   فتری م جیسرم گ کردی که قلب و احساسم رو رها نم ی.. جز دردکردمیفکر نم زیچ چیبه ه من
 .. زمزمه کردم: گشتیو برم  ومدیمعدم تا گلوم م ینداشته   اتیمحتو

 حد تنها شدم؟ نیتا ا یک-

جوش قهوه رو خاموش کردم و    نیشدم بااول  رهیخ شدیگاز ساطع م یکه از شعله ها  یفی نورضع به
 رفت..  نیهم از ب فیهمون نور ضع

که  یزدم باوجود ضعف بد هیتک  نتیتفاوت فنجونم رو پرکردم وبه کاب  یشد ب شتریتهوعم ب حالت
معدم تمامش رو پس زد و باال آوردم.. فنجون   هیاز ثان ی که در کسر  دمیاز قهوه نوش یداشتم جرعه ا

  بادردهام رو  هیشد.. به سرفه افتاده بودم پاره شدن نخ به نخ بخ کهی افتاد و صد ت کی سرام یرو
 بست    خیحس کردم.. تنم 

 شدم   ختنمی مانع فرور نتیشل شد و با کمک کاب  زانوهام

شکمم گذاشتم..   یو کف آشپزخونه افتادم.. دستم رو رو اوردمی بار تاب ن ن یا کردمی سرفه م هنوز
 :  دمی.. نالفهمهی نم یهم کس رمیجا اگه بم  نی لرز به تنم انداخت.. آه خدا ا  کیسرام یسرد

 لعنت به من -

   دمیچی پ یشد.. مثل مار به خودم م س یخ  یگرم عید با ماشکمم بو یکه رو دستم
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 .. آخ مادر شدیم  یعلن  ،یمرگ روح نیآخ.. کاش ا-

  ریکه گوشم ت نیتا ا دمیشن یکه نبود رو هم م ییو من پوزخند زدم.. صداها د یلرز بمیج  یتو یگوش
 ... دمینفهم یچیه گهیو د دیکش یبد

 

 

 

 

 

 بسته م رو از هم باز کردم   یدرد پلک ها با

 آخخ -

خشکم پاره شد   یروشن شده بود.. چشم چرخوندم.. تو آشپزخونه بودم.. پوزخند زدم که لب ها خونه
 خون رو با زبون زدن به لبم حس کردم.. زمزمه کردم.. یو طعم شور 

 باز هم نمردم -

..  دمیچپ چرخ یتکون دادم و به پهلو یتحرک  یبدن خشک شدم رو از شدت سرما و ب یسخت به
  چهیکردم بلندبشم هنوز ضعف وسرگ یبه دست چپم سع هیشکمم گذاشتم و باتک  یدست راستم رو رو

 یخشک شده بود و دونه ها نیزم  یامونم رو گرفته بود.. فنجون خورد شده خار چشمم شد قهوه رو
کش اومد..  یحال تراز قبل لبم به پوزخند  یشباهت به افکار مغشوش مغزم نبود.. ب  یک بی سرام یرو

  دمیبودم.. تا به اتاق رس ستادهیبود و به زور سرپا ا  نیاز جا بلند شدم.. سرم سنگ نتیبا کمک کاب 
  تکنار پنجره سم  یعسل هیخوردم.. وارد اتاق شدم تختم درست روبه روم بود با  یبار سکندر  نیچند
تخت   یآوردم رو رونیکتم رو ب  ینصب بود.. به سخت واریبه د نهیآ هیدر  ک یکمد نزد هیست و را

کرده بودم..  شی بود که تو اعماق وجودم زندان  یار یبود درست همون تاو نهیکه تو آ  یانداختم.. کس
و خون  بند انگشت فرورفته بود لبم زخم بود هیچشمام به اندازه  یاز حد الغرشده بود پا شیصورتم ب

  دنیرو از تنم کندم باد میزرشک  وریزدم.. پل  یق یرفته بود.. به حال نزارم پوزخند عم  شیچونم پ  یتا رو



 نگهبان آتش 

143 
 

  بمی توج  میباز گوش دمیگشاد شد پووف کش سی چشمام به اندازه دوتوپ تن م یزخمم وپاره شدن بخ
آوردم   رونیب  بمیاز ج  روبانداژ زخمم برنداشتم در همون حال تلفنم  یخون رو یچشم از لخته ها  دیلرز

 : د یچینگرانش توگوشم پ  یوبه گوشم چسبوندم صدا

 ؟ یخوب   اری الو تاو-

 گفتم:  سرد

 سالم زندم.. -

رونش ضرب گرفته بود.. باز به حرف   یدونستم احتماال االن با دست رو یخوب م دیپوف کش  یعصب
 اومد: 

 م؟ یلتوچه حا یدون یم چیه-

-... 

 صدام کرد:   یحرص

 ؟ یفهم  یخبرداشته باشم م زیاز همه چ دیمن با ؟یمگه قرار نبود خبر بد ار؟یتاو-

 دادم    یو من گوش م زدی حرف م مدام

 .. گرفتمیدوش م دیهمون حال به سمت کمد رفتم با در

 خونم..   این ی گیبهم م-

 باال انداختم:   ابرو

 .. ایوقت ن  چیدرسته ه-

 گرفت    یرنگ دلخور   صداش

کنم؟ تا صبح پلک   کاریمن چ ید یجواب نم شبیتنها راه زنگ زدنه و مثل د ی کنم؟ وقت  کاری پس چ-
 هم نذاشتم.. یرو
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 بودم و در حال مرگ.. هوشیمن تا صبح ب  هه

 رو بهت بگم.. یبود داریکه به خاطرش تاصبح ب یز ی نگرانم نباش بذار چ-

 حولم رو برداشتم  دینفس کش یحرص

 زنهی بهم زنگ م یباشه.. بزود دیهمون طوره که با یمه چه-

 شدیمنجربه سکوتم م یهر حرف دونستیچون م زدینم  حرف

 زنگ نزن و منتظر خبرم بمون   گهید-

 تو حالت خوبه؟ -

 زخمم نگاه کردم  به

 م یعال-

 بعد از مکث کوتاهش گفت:  یکالمم شد ول یکنم متوجه طعنه  فکر

با   یاونجور  گهیخوام که د یزنگ نزنم چون نگرانتم.. من فقط م تونمیباشه منتظر خبرتم.. اما نم-
 ..مینش  زیجونت سورپرا

 کردم.. نگران..؟ چه مسخره.. اخم

 .. کنمیشرکت.. االنم قطع م  رمیم-

 به خودت برس   کمی دکتر برو  هیزخمت  یباشه برا-

 خداحافظ..-

 باشه برو خدافظ  اری اووف از دست تو تاو-

 رو قطع کردم و وارد حمام شدم.. دوش آب گرم رو باز کردم.. یگوش

بود.. گوشه باند روگرفتم.. درد داشتم و از سوزشش سرم رو به   دهیبه خاطر خون به زخمم چسب بانداژ
 کو شد..حموم ا  یآخم توفضا یحرکت از زخمم جداش کردم و صدا ه یعقب هل دادم و تو 
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 آخخخ.. -

آب هم طاقتم  زشیسوخت و ر ی.. م ومدینثار خودم کردم و باز به زخم زل زدم.. داشت خون م یلعنت
   گرفتیرو م

  رونیحوله ب  دنیگرفتم و بعد از پوش  یدوش زجرآور  زدمیبه دکتر سرم دیخراب بود با   تشیوضع
رو کنار تخت به  میکردم گوش تینمدارم رو بادست به باال هدا یداشتم.. موها جه ی اومدم.. هنوز سر گ

و چشم بستم.. مدام فکر اون زن   دمیتخت دراز کش یبا حوله رو یشارژر وصل کردم.. همونطور 
 آورد   یبه سرم فشار م ارصفتم

 دلم رو سوزوند افتادم  یاون حرف که روز  ادیخودآگاه به  نا

 هشت سال.. دی.. چندسالم بود؟ شادیرو بوس اوشیسر س "ماشااهلل.. پسرم درست مثل باباشه و

 "دیپسر منه پسر جمش فهمهی م نهیاون رو بب  ی"هرک

سبز   یبااون چشم ها اوشی نگاه آخرش به من که االن علتش رو درک کردم.. پدرم حق داشت س  وطرز
ت  برابر با اصل پدرم بود وپوس   یدرست کپ کشی کوچ ی.. لباییخرما یدرست مثل پدر.. موها 

 مثل مادر.. دش یسف

 کدوم از خاندان نبود.. چی به ه هیکه شب اهیس یچشم ها ؟یمن چ اما

.. دمیدل خوش بودم.. تلخ خند نیتنها شباهتم به پدرم بود ومن تنهابه هم  نیکه ا یگندم پوست
 گفتم:  رلبیز

 داداشم.. یستی من ن ی.. چه خوب که تو جایانتخاب  نهیچه خوب که من بودم گز-

 ی.. افکار مزاحم رو با باز کردن چشمام از خودم دور کردم به ساعت رودیپر کش دنشید یباز برا دلم
 عدد چهار جون داده بود نگاه کردم..  یکه رو وارید

دست کت شلوار   کیانداختم نه صبح بود بلند شدم و از کمد  ینگاه  مین میبه ساعت مچ  تیدر نها و
  شدیتکرار م شبیاتفاقات د دینبا  گهی.. د دم یتک به تک پوش نهی دم مقابل آآور  رونیب  یتماما مشک 
.. از اشتمو لپ تاپم رو برد فیموندم .. ک یسرپا م  دیو قرار بود بکشم.. با دمی ها که نکش یچه سخت

.. نگاه آخر رو به اتاق دمیرو از برق کش یرو برداشتم.. گوش چییخونه و سو  دیکل شبمیکت د بیج
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مشکل هم  نیامروز ا نی.. سرتکون دادم همکردی م یبهم دهن کج یانداختم و خارج شدم سالن خال
 .. باچشم گرفتن از آشپزخونه از خونه خارج شدم.. شدیحل م

که انگار عجله داشت   یتوطبقه پنج بود خواستم با پله برم که در باز شد ومن دختر جوون   آسانسور
 اخم کردم  باز دمید

 من برم عجله دارم   دیبزار  ای دیایب  دیاگه قراره سوار ش شهیآقا م-

 ابروم رو محکم تر کردم و وارد آسانسور شدم   گره

فرو   بمیدست آزادم رو داخل ج کردی م یباز   فشیک ی.. مدام بادسته ستادمیفاصله ا تیبا نها کنارش
 کردم   

 شد اووف..  رمید ییوا-

 ه زد  ضرب ن یکفش به کف زم وبا

زود   یل ی.. خ دمیرس  نگیمرتب کردم.. باالخره به پارک  نهیموهام رو تو آ شیقرار  یبه ب  یتفاوت  یباب 
از  دنمینگهبان با د  نیپرت کرد.. منم پشت سرش راه افتادم حس رونیخودش رو از آسانسور به ب

 بلند شد   زشی پشت م

 ..ری سالم آقا صبح بخ-

 ..دیخندیکه م ییمو و لب ها یب ی.. صورت ینک یچهل ساله ع  یکردم مرد نگاهش

 سالم.. ممنون.. -

 رو فشردم   موتیرفتم و ر نمیسمت ماش به

 دم یرو شن  وصداش

 نی داشته باش یروز خوب -

  رونینزدم و تنها به تکون مختصر سرم اکتفا کردم.. در رو باز کردم و سوار شدم و از اونجا ب یحرف 
  یهام رو م هیبخ شدی.. مقصد اولم درمونگاه بود امروز اگر میزدم.. باز برف اومده بود و هوا ابر 
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و   ستادمیا رمونگاهد نیشلوغ نبود.. مقابل اول  ادیها ز ابونیخ گه،یهر علت د  ای.. از هوا بود دمیکش
زدم.. زخمم عفونت کرده بود   رونیساعت که زخمم رو پانسمان کردم و دارو گرفتم از اونجا ب  میبعد از ن
 ها رو ندادن.. هی بخ  دنیکش یو اجازه 

 

. داشتم همونجا صبحونه بخورم. میرو به سمت شرکت به راه انداختم.. تصم  نیو ماش  دمیکش پوف
به طرف آسانسور   فمیرو پارک کردم و بعد از برداشتن ک نی.. ماش دمیکه به شرکت رس  دینکش یطول

.. متوجه دمیکه سمت چپ نشسته بود رو درحال صحبت با تلفن د یرفتم.. وارد سالن شدم منش
رو به دست راست دادم   فمیک ستادمیا یقهوه ا زیم یحضورم نشد با چند قدم درست روبروش جلو 

 دست چپ تلفن رو قطع کردم وبا 

 . امیمنم باهات م  زمی نه عز-

 ابروهام کاشتم  نیب  یظیغل اخم

 جون؟  دهیالو سپ-

  یمتوجه من شد باالخره.. چنان تند از صندل  رهی دستم رو برنداشته بودم.. خواست باز شماره بگ هنوز
 برخورد کرد..  واریبلند شد که به د

 ن؟ ییش ش شما-

.. دیقابل تحمل نبود.. شال قرمزش رو جلو کش گهیدختر د نیاز ترس مثل گچ شده بود.. ا صورتش
 فکم منقبض بود 

 ؟یدار یتلفن شرکت رو مشغول نگه م یبه چه حق-

 ..دیلرزی م لبش

-.... 

 کج کردم..  گردن

 .. دمینشن یجواب -
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 من م من  دیب ببخش-

 ..دیکش نیو ه  دیکه توجاش پر دمیکوب  زیبه م یدست چپ ضربه ا باکف

 ببخشم؟  یپس گفت -

 :  دمیشن  یکم یرو با فاصله    یانداخت.. باز و بسته شدن در اتاق نییسر پا شرمنده

 به به جناب مهندس..-

 شد..  کیبود که بهمون نزد یصابر  یصدا نیا

 متعجب گفت:   یسکوت دست باال آوردم و صابر  یچشم از پاکمهر بردارم به نشانه  نکهیا بدون

 شده؟  یز یچ-

  دمی د یپاکمهر رو به صابر   ینگاه ملتمسانه  ومن

 خانوم..   گذرمینم گهیبار د نیا-

از دو  ش یکه ب یباز مقابلش افتاد.. پرونده ا یبه التماس برداشت و من چشمم به پرونده  دست
کاره بودنش لبم کج شد و چشم باال  مهی ن دنیبده.. بلندش کردم و با د لیقرار بود تحو شیهفته پ

 : دمیکش

  کنمیشمارو به خدا خواهش م-

 ..شدینم دهیاز ظاهرم د یحالت  چیدست روشونم گذاشت جز اخم ه یصابر 

 شده؟  یچ  نی بابا خوب بگ یا-

 گفتم:   یبا خونسرد دمیبه کتم کش یدست

 ..کنمیحل م شهی که حل نشدن رو از ر  یدارم مشکالت یچ یه-

شه.. پرونده   یدوختم که آماده بود حرف آخرمو بشنوه تا کاسه چشمش خال  ی نگاه آخر رو به منش و
 گفتم:  رفتمی که به سمت اتاقم م یآشفته ش پرت کردم.. درحال  زیم  یرو  بای رو بستم و تقر
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 اتاقم   ایکن و ب   ییراهنما  یخانم رو تا حسابدار -

کارم افتاد   زی پشت م یه تابلوتوجه در رو بستم چشمم ب ی بلند شد.. ب شیگر یرو که باز کردم صدا در
  رترینظ  یکه اون تابلو رو ب  یوپر برف.. حس خوب زیبلند و نوک ت یکوه بلند جوان با قله  هی ریتصو
گرفتم کت   لهو از در فاص  دمیپوف کش  دمیشن  یبودنش بود.. هنوز صداشون رو م دیوسف اهیس کردیم

رو باز   راهنمیپ  ی.. گرمم بود.. دو دکمه باالکارم گذاشتم زی م کینزد یمبل زغال نی اول یرو رو  فمیو ک
من   یاما ابدا برا دیوز یپنجره که سمت راست قرار داشت رفتم و بازش کردم.. باد م  کیکردم.. نزد

که متوجه زخم کف دستم   دمیبه دور لبم کش  یدرونم پوزخند زدم.. دست شیهواسرد نبود به آت  نیا
 ..ییاون روز مالقات کذا گاریته س یخط عمر.. هه جا  یشدم درست رو

 گرفتم  یبه در وارد شد.. نفس یکه تقه ا دمیکش پوووف

 .  ایب-

 باز شد:  ودر

 داخل؟  امی ب تونمیم-

 داشت یظاهر آراسته ا ی. با اون کت شلوار نوک مداددمیبود به سمتش چرخ یصابر 

 ..دین یالبته بش-

نشستم.. جلو اومد دو طرف   یصندل  یرو دور زدم و رو زی مبل تک نفره اشاره کردم و خودم م وبه
هم قالب  یچپش انداخت.. دستم رو تو یپا یراستش رو رو  یکتش رو به عقب هل داد و نشست پا

 گذاشتم   یا شه یش زی م یکردم و رو

 خب؟ -

 نبود   یربط به اخراج منش  یب دونستم یزدن حرفش دودل بود خوب م یرو جابجا کرد.. برا  نکشیع

 خب راستش من..-

 نگاهش کردم  منتظر

 نداره اما  یارتباط  چیبه من ه-
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 کردم..  زیر چشم

   گمیاون دختر.. خانم پاکمهر رو م-

 آوردم   رونی ب یگار ی زدم واز کشو پاکت س  هیتک یصندل  یپشت به

برام نداشت.    یتیاصال اهم نی رو دوست نداشت و ا  گاریاون ستمام اعمال و رفتارش بودم  متوجه
 لبام گذاشتم  نیب  یکی

 داره   ازیکار ن  نیبه ا یل یاون خ دیدونیم-

فرستادم با آرامش   یم رونی که دودش رو ب یزدم در حال ی ق یروشنش کردم و پک عم  مییطال بافندک
 گفتم: 

 حق باشماست.. -

 د یخند لباش

 نداره   یموضوع به شما ارتباط  نیا-

 صاف کردن اکتفا کرد.. نهیوضوح جا خورد اما خودش رو نباخت تنها به س به

.. تلفن شرکت رو اشغال  ستیاز لطف ن یاما دونستنش خال  نمیب  ینم  حیبه توض یاز یگرچه که من ن-
  یفراد به عهده استخدام ا ای.. اخراج فشی در وظا یضرور و سهل انگار  ریغ یصحبت ها  یکنه برا یم

 نیهست.. تمام ا  شونیازمندیخالف ن شونیدارم.. ضمنا رفتار ا یقانع کننده ا لیمنه و من دال
 و مشتاق به کار هم فراوون..   ازمندیندارن.. آدم ن ازیکار ن نیبه ا یعن ی شونیبرخوردها از ا

 جمله م رو تموم کردم:  یخونسرد  تیاما در نها شدمیداشتم کالفه م باز

من از  یکه سود و ضرر شرکت برا نی و بدون نیمنو شناخته باش دیبا ستیقابل بخشش ن  نیا-
 تره.... تی با اهم یز یهرچ

 .. یبله ول-

 .. هیکاف-
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 ادامه دادم:  یتند  بالحن

از شما بااون  ؟یچه اندازه وقت تلف کرد یواسه کار نه دفاع.. خوب متوجه هست یای گفتم ب-
 ی با من بحث کن   یبخاطر منش دهیدر شرکت بع  هتگایجا

 کرده باشم   ی من فقط خواستم کمک دیدون  یبله شرمندم شما بهتر صالح کارو م -

 نزد  یحرف  دی متحکمم رو که د نگاه

 .. دیجد انیمتقاض یهم سر  نیا دییبفرما-

 زدم و پوشه رو باز کردم گارم یبه س یا گهیگذاشت پک د زیم یمقابلم رو یرنگ  یپوشه آب  و

 .. نیکه اون روز باهاشون جلسه داشت یسعدآباد  یآقا یراست-

رو   سمیشد و خودش رو جمع و جور کرد.. خود نو  یطوالن ی.. مکثش کمکردمیو رو م  ریهارو ز برگه
 گذاشتم یگار یس ر یز یرو تو  یخال لتریبرگه ها گذاشتم و ف یرو

 شده؟  یبگو چ-

 بسازه    ساختمون هیخودش قراره -

  ؟ی نگفت چه ساختمون -

 لبش رو با شصت خاروند   گوشه

   یساختمون مسکون هیانگار -

 تکون دادم سر

 ن؟یبهش بگم قبول کرد-

   دمیباال کش چشم

 زدم؟  یحرف   نیمن چن-

 .. دیبله ببخش-
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 کنم   یکارم یو تجار  یبزرگ ادار  یبگو نه من پروژه ها-

 حرف بزنه که گفتم:  خواست

 یاضطرار  یآگه هی عیسر یلیرفتنش رو انجام بده و خ یکارا ی.. مطمئن شو اون منشیبر   یتونیم-
 بزن.. 

 از جاش بلند شد:  نامطمئن

 چشم-

 طرف در رفت..  وبه

   نیکردی فکر م شنهادشونیاما کاش به پ-

 برو..  گهی.. دکنمی بده فکر نم یشنهادیچه پ  دیبا یبه ک دونه یکه هنوز نم یکس  شنهادیمن هرگز به پ-

 .. تلفن رو برداشتم و آبدارخونه رو گرفتم: دمینزد و از اتاق خارج شد.. پوف کش یحرف 

 جونم آقا.. -

 اتاقم ایب  ونسی-

 چشم رو سرم  -

دادم.. چشم  هیدستگاه گذاشتم دستم رو پشت سرم قالب کردم و سرم رو بهش تک یرو رو  تلفن
 بستم.. سرم و معدم درد داشت..

 باز شد..  یتقه ا که در با دینکش یطول

 سالم آقا.. -

و سر تکون    دمیرو از دستم گرفتم نگاه پر سوالش رو به خودم د  میفرستادم.. تک رونی رو شل ب نفسم
 دادم:

 ونس؟ یشده  یز ی ج-
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 گفت:  دستپاچه

 نه نه فقط، فقط... -

 قدم به داخل برداشت   هی

 نگران شدم  دمیخسته د  نقدریشمارو ا-

 : دمیکش پوف

   نیکارم دار نیگفت-

 آره.. -

 کاغذ به طرفش گرفتم کیو

   اری و فاکتورش رو برام ب ری همه رو بگ هی خوراک  ستیل  نیا ایب-

 به دست دراز شدم بود..  رهیخ

   ونس؟ی-

 ب بله چشم-

 برگه رو از دستم گرفت و به طرف در پاتند کرد   و

 صبر کن.. -

 د یپاشنه پا چرخ یو رو ستادیا

 درست کن   یز یچ هیواسم  یدار  خچالیتو   یزود از هرچ یل یخ-

 چشم.. -

 برداشتم با همون سر فروافتاده گفتم:  زی م یرو از رو میگوش

 برو..-



 نگهبان آتش 

154 
 

 چشم آقا..-

 مکث کردم..  اوشیشماره س  یورو  دمیبه موهام کش یرفت.. دست و

 .. دمیکارو نکن.. موهام رو با حرص کش  نیا اریکه نه تاو  دیچ یتو سرم پ  ییصدا

 کردم:  زمزمه

 من رفتم تا اونا عذاب نکشن -

  یا گهید گاریشد.. دلم تنگ بود.. س  نییگلوم با درد باال و پا بکیانداختم.. س زیم  یرو رو یگوش
چسبوندم از    شهی.. کف دستم رو به شستادمیبلند شدم.. مقابل پنجره ا  یصندل یروشن کردم  واز رو

 .. دیکش یزبانه م شی دستام، دلم آت  سرم،

اراده دستم رو شکمم نشست و روش خم   یکه به سرفه افتادم ب دمیزدم و دودش رو بلع یق یعم پک
 شدم: 

 آخ..-

 به در وارد شد و من خودم رو جمع و جور کردم   یا تقه

 ناهار..  نمیا دییبفرما-

 باال انداختم..  ابرو

 ...نیآقا ساعت دو ظهره واسه هم-

 گفتم:  تند

 .. زی باشه بذارش رو م-

 چشم..-

 ..کردیحواسم بهش بود آهسته کار م   یچشم ریز

 ونس؟ ی-
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 بله-

 زود برو.. -

 به طرفش رفتم   میگوش  برهیو یکه رفت.. باصدا ونسی 

 شمارش نگاه کردم و بااخم جواب دادم:  به

 بهت نگفتم زنگ نزن؟ -

 ؟ یسالم خوب -

 بود:    خونسرد

 ..میمن عال -

 .. با فک منقبض گفتم: داد یاطرافش آزارم م یتازه کرد صداها   ینفس

 .. یزنی به من زنگ م  یباشه که اونجا هست یبار  نی آخر نیا-

 باشه.. -

 .. دمیرو جلو کش  ینیمبل نشستم.. س یخوب نبود انگار.. رو  حالش

 شده..  یچ-

 ی چ یه-

 .. ناهار جوجه کباب بود.. هه.. دونستن اصرار نکردم یگفت اما برا دروغ

   ؟یپس چرا زنگ زد-

 حاضره   یکه خواست یکارت  میخواستم بگم س-

 دهنم رو فرو دادم  لقمه

   ؟یبگ  امیتو پ  شدینم-
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 صدات روبشنوم   تونستمینم  امی نه چون با پ-

 گذاشتم..  زیم  ینوشابه رو رو وانیل

  ازیباشه که من نه، تو به من ن ادتی نمیندارم.. ا  ازیرو که نگرانم بشه ن یخوب گوش کن من کس-
 ... االنم من شرکتم..یدار 

 نزد  یحرف زدن انتخاب نکرده بود.. تمام مدت حرف یرو برا ی مناسب میتا یعنی نیا

.. پس مواظب رفتارت  شهیم یچ  زمی اگه بهم بر یدونی .. خوب میزنی با زنگ زدنت تمرکزم رو بهم م-
 اش ب

قرص  هی فمی داشتم.. بعد از خوردن ناهارم از ک ازی ن ییمنتظر نشدم تلفن رو قطع کردم.. من به تنها و
به چهار بود.. بلند   قهیدق ستیآب خوردم.. به ساعت نگاه کردم.. ب یآوردم و ب رون ی چرک خشک کن ب
از اتاق خارج شدم   لی گذاشتم وبا برداشتن موبا فیرو داخل ک  انیپوشه متقاض  دمیشدم.. کتم رو پوش

 به طرفم اومد   یمسئول حسابدار  ی.. به محض خارج شدنم.. فتح

 ..زیعز  ابی سالم جناب کام-

 گرفتم.. یمکث دستش رو به سرد یدراز کرد.. با کم  دست

 د یفهم  یمنو نم  چکسیه شدیم  هیبق  دنیداغم مانع فهم شهیهم یدستا اما

 سالم  -

 زدم که نابود شدم یآثار غم.. پوزخند درون یداشت.. بدون ذره ا یمرد چه دل شاد نیزد ا  لبخند

 ..شم یاومد پ یمنش نیا-

 بااخم گفتم:   هودهی از بحث ب کالفه

 نبود..  یاز ین  شیبه همکار گهیمن گفتم.. د-

 داد..  سرتکون

 و.. ضهیمادرش مر گفتیم کردیم هیگر یلیبگم؟ خ  یچ-
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 ..یشگیهم  یگرفتم همون دردا رو

 برم.. خدانگهدار..  دی.. من باکردیبه مادرش فکرم ن،یاز قوان یچی وقت سرپ دیبا-

 جناب مهندس  دی.. منم مزاحم شدم.. بردییباشه بفرما-

رو جمع کرده بود.. احتماال تا تموم    لشی.. هنوز وسادمیبه راه پله رس  یمنش یخال یتوجه به صندل  یب
اراده   یحماقت اون روزم افتادم.. ب  ادیب افتاده ش همچنان مهمون شرکت بود.. باز عق  یکردن کارها

  دمیدستم مشت شد.. آه کش

 شدم و حرکت کردم..   نیزود سوار ماش  یلی.. وارد آسانسور شدم.. خ شدیباز تکرار م دینبا

  شدیم دنمیگلوم مانع نفس کش  یتو یز یپرسه زدم حال دلم خوب نبود.. چ  ابونیساعت ها در خ  

به خودم اومدم از   ی.. وقتدمیکش  یم قیعم یو دم ها دادمیمدام آب نداشته دهنم رو قورت م من
 رو پارک کردم و زمزمه کردم   نیخوردم.. ماش  کهیکه بودم  ییجا

   کنم؟یم  کاری چ یچ  نجایمن ا-

 .. کردمیو منگ به اطرافم نگاه م جیگ

که همونجا   دیرس  یم ییقرار داشتم که به جا یر ی.. من تو مسدیتپ ینمقلبم.. آه خدا قلبم  ضربان
 دم یمرده بودم.. نال 

 امکان نداره.. -

دلم   دیلرزی.. پاهام مدیلرزیرد نشده بودم.. دستم م یاتوبان حت نیا یلومتر یاز صد ک یسال بود حت ده
   دادمیداشتم کنترلم رو از دست م  دیلرزی.. پلکم م

 آروم باش.. -

  دمیصورتم کش یرو رو میلرزون و عصب  ی..  دست هاشدیتار م  دمیمدام د دمی کش یکشدار م  ینفسا

.. من مقصر بودم.. من کردم.. من داشتم کم دونمی.. نمانهی که از ترس بود  ییشد از عرق ها  سیخ
 آوردم.. تند تند سر تکون دادم  یم
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 ارم ی من تاو-

 داد زدم:  بلند

 ار یتاو-

  دمی رمون مشت کوببه ف و

ساعت هشت شب   دمیتوان پدال گاز رو فشردم.. به خونه که رس نیدور زدم و با آخر یدگی بر نیاول از
موفق بودم خواستم سوار آسانسور بشم که نگهبان    شهیآروم باشم و مثل هم کردمیم یبود.. سع

 صدام کرد  

 اب ی کام یآقا-

 ستادمیا

 چند نفر اومدن -

 چرخوندم  سر

 .. دونمیم-

 شد  کینزد

 ارن ی م لیآره خودشون هم گفتن دارن وسا-

 .. دونمیم-

 آمرانه لب زد:   یل یکالمم باعث تعجبش شد اما خ یسرد

 فقط خواستم بگم هنوز نرفتن.. -

ترک خورده بود.. در باز شد و    یآب  یو لبام از ب  ختمیر  یحرف وارد آسانسور شدم.. مدام عرق م یب
 دو مرد به گوشم خورد  یمتوجه باز بودن در خونه شدم.. وارد شدم.. صدا

 مونده  یبابا هنوز کل  یا-
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 گفت:  یکی اون

 شه یچراغ داشته باشه؟ اوووف بابا آدم کور م دیخونه نبا نیکار ها به جهنم د آخه ا-

 بودن.. دهیمن رو ند هنوز

 .. یاز گشنگ رمی م یدارم م  میبر میتمومش کن  ای ول کن ب-

  یکیاتاق خواب بودم که  کیبه هوا بلند شد.. جلو رفتم نزد  نیزم  یرو یز یشدن چ دهیکش یصدا و
 بلند گفت: 

 ؟یهست یک گهیتو د ؟یه-

 کنم گفتم:  جادیتو حالتم ا یر یی تغ نکهیا بدون

 ن یزنی پست سرش حرف م شنوهیو م نیهمون که تو خونش هست-

 شده باهم گفتند:  هول

 م ینداشت ی.. به خدا منظور میم م ما ما شرمنده ا دیببخش ن؟یآها شما صاحبخونه هست-

 زدم چرا فکر کردن واسم مهمه؟  پوزخند

 ن یشما راحت باش  رمی من باز م ستیمهم ن-

آوردم و با کت شلوارم   رونی... بیبا خطوط سورمه ا  یوارد اتاق شدم از کمد گرم کن و شلوار مشک و
 کردم..  یحس رو از خودم دور م نیا  دی.. بادمییدو یم کمی  دیعوضش  کردم.. با

رو هم برداشتم من تمام اطالعاتم   فمی .. از اتاق خارج شدم.. کومدیبحثشون از سالن م یصدا هنوز
ساکت شدن..  به  دنیهکش کرده بودم.. باز تا من رو د ستمیس هیلپ تاپم بود که خودم با  یتو

 گفت:  شونیکیرفتم که    یطرف در خروج

 شرمندم    یلیآقا من خ -

 خانوادم رو شرمنده کرده بودم..   شتر؟یاز منم ب یعنیگفتم  باخودم
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   دی.. تمومش کن گردمیبر م  گهی.. تا دو ساعت دستیمهم ن-

 چ چشم  -

دو   ستیمسئول پ  نایاره سرو به گوشم زدم و شم یکه شدم هندزفر  ن ینکردم و رفتم.. سوار ماش صبر
 رو گرفتم: 

 .. دی چ یپ  یشادش تو گوش  یاز پنج بوق صدا بعد

 واقعا..   ینه بابااا؟خودت-

 ..دمیچی به راست پ دونیم نیاول از

 باور کن  -

   دیخند

 دل تنگت شدم پسر   یل یخ-

 بستن در به گوشم خورد.. یاطرافش کم شد و صدا یصداها سرو

 ..یممنونم لطف دار -

 بامرام  هیچه حرف نیا-

 زحمت دارم  هیراستش واست -

 مکث گفت:  یب

 جون بخواه؟-

 تو چهرم ندادم  یر ییتغ

 بدوم  کمی  خوامیم-

 .. تو همون حال گفت: دیخند  بازم
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   کنمی .. باشه.. حلش میخوا یم  یجان.. بابا حاال فکر کردم چ یا-

 ممنون -

 قابل نداره داداش..-

   دمیشنیرو از جونم ملفظ   نیا کاش

  کمی.. نزدرمی پس من م-

  کنمیپرژکتورهارو روشن م  ینباشه تا برس  تی باشه.. برو کار-

 پس تا بعد   یاوک-

 خدافظ مهندس -

که نور   دینکش ینظر داشتم.. پوزخندم عمق گرفت.. طول ر ی رو ز  ابونی کل خ نهیبا خنده قطع کرد.. از آ و
.. از پله دمیگلوم کش ریگرم گنم رو تا ز پیپارک کردم.. ز یرو گوشه ا  نی.. ماشدمیچمن رو د نیزم
شدم..   نیوارد زم یرنگ  یرو رد کردم و از در آب   یرفتم حصار آهن نییتماشاگرها پا  یسکوها نیب یها
مغزم رو    انهیمثل مور یذهن یها یر ی.. مدام درگدنییپرچم شروع کردم به دو  نیاز اول یمعطل یب
 ..  خوردنیم

  شدم ینم زیچ چیومتوجه ه دمیدو یم کارکردم؟یمن باهاشون چ کنن؟یم  کاری دارن چ یعنی

.. واسه  کنمی شروع کرد اما من تمومش م یا گهیتمومش کنم کس د دی.. نه سرما.. من بایخستگ نه
 ..  دیهارو از دست دادم.. که نبا یلی.. خزایچ  یلی.. خشهیهم

.... پس   نیپس زده شدن ها ا نیهام، دردام، ا یکس  ی.. تک به تک.. تمام ب دهیرو پس م  تقاصش
 مال من هست رو.. باال خره متوقف شدم.. یهرچ رمیگیم

 بود   شیتنم کوره آت دم یکشی بود.. سخت و کششدار نفس م یعرق از سر وروم جار  دیکوب یتند م قلبم

 .. نیگاد.. آفر یاوه ما-
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بود..  یلیبرگشت.. ل ری نفسم رفت و با تاخ یلحظه ا یم بود براکه درست پشت سر ییصدا دنیباشن 
 یکه با اون چشما زدمی پوزخند زدم که با چندقدم خودش رو به مقابلم رسوند.. هنوز نفس نفس م

 عکس العمل نشون دادم.. سرد.. یسبزش کل وجودم رو از نظر گذروند.. نه تعجب کردم نه حت 

کاله شالگردن سبزش باعث   دنیپوست مار پوشونده بود از نظر گذروندم.. د یرو که با پالتو  اندامش
 پوزخندم شد 

 ن یاومد ینم  نجایهوا، تا ا نیکاش توا-

بود..  ستادهیا رهیذخ  یها مکتیچشم توچشم شدم بافاصله ازما کنار ن مانی پشت کردم که با نر و
 .. یچیاما من... ه کردی باخشم نگاه م

و به سمتش  دیممکن باال پر یقدم به جلو برداشتم که مچ دستم رو گرفت.. ابروهام تا جا هی
 به رنگ خونش رو از هم فاصله داد:  ی.. لب هادمیچرخ

 ..ای  یگستاخ  یلیخ  ایتو -

 دستم رو از دستش جدا کردم و گفتم:  زیهر چ  قبل

 نشده.. فیخوب براتون تعر یگستاخ  یکدوم.. حتما شما معنا چیه-

 خاطر ادامه دادم: نیداشتم با حرفام اون رو به چالش بکشونم به هم یعس

 آورده؟   نجایافتاده که شما رو تا ا یاتفاق -

 بوده..  یمهم یاومدم حتما مسئله   نجایتا ا ین یب یاگه م میندار یباهم کار  دونمیم-

  دایمکان پ  نیمن رو تو ا یکه چطور  دمیچپ زدم و نپرس ی عل یتکون دادم و خودم رو به کوچه  سر
 کرده..

 شنوم..   ی.. مدیالبته که مهم بوده.. پس بگ-

 .. یایبه خونم ب  خوامیمن ازت م -
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که دنبالش بودم من منتظر   یبود همون فرصت  یعال نیشدم.. ا  رهیزده به حرکت لب هاش خ  شوک
 کرده بود   یز یبا اومدنش ناپره ری تماس بودم اما اون گرگ پ

 قبوله؟  شد؟یچ-

بود؟ اگه بود  یز یداشت؟ اصال چ   ینشون دادم و باز نگاهش کردم تواون چشما چ  لکسیرو ر مخود
 ..دمید ینم یز یو نجاست چ ی.. من جز پست کرد ی نم افتشونیمن در یها گنالیپس چرا س

 رم یرو بپذ نیاومد نجایدعوت رو که به خاطرش تا ا نیکه قانعم کنه تا ا اری ب لیدل هی-

 گفت:  اوردیهرزش رو به طرفم م یدست ها  یکه با لوند یشد درحال  کمی حرفم نزد نیا با

 ..ادی ازت خوشم م-

 بار اخم کرد..  نی.. ادمیبه روش زدم و خودم رو عقب کش  یپوزخند

 خوب گوش کن.. -

 گفتم:  یز ی تمسخرآم  بالحن

 دم یگوش م-

ضعف نشون  دیخوردم نبابرخوردم جلو اومد و گوشه گرمکنم رو گرفت.. تکون ن  نیتر از ا یحرص
 جنگ اومده بودم.. نیبه ا ی.. من با زره آهن دادمیم

 .. یکن یتو دعوت منو قبول م -

 چون؟-

 شد..  کمینزد شتریب

 .. خوامیچون من م-

 که بهش دست بزنم با کمربند پالتوش از خودم جداش کردم نیا بدون

 ؟ ی کنی م بیمنو تعق نیپس واسه هم-
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 گرد شد  چشماش

به خودم قبول   یاحترام یب نیتر  کیضمنا اصال کوچ یبااحمق طرف شد دیرو گفتم که فکر نکن نیا-
 کنم..  ینم

 .. دمیشن شدیم  دهیتارتان کش یرو که رو مانی نر یپا یصدا

 هست خانم؟  یمشکل-

 کرد و من ادامه دادم: سکوت

 .. نی نکن ف یتکل   نییمن تع یوقت برا چی.. اما هنیهست یک  ستیبرام مهم ن-

 ازشون فاصله گرفتم  ستادیکه کنارمون ا مانینر

 پس منتظرت باشم؟-

 دمیچه قدر دو دونستمیدهنم گذاشتم.. زخم شکمم باز درد داشت نم  یرو مشت کردم و جلو دستم
.. دمید  نمیرو درست پشت ماش   مانیلندکروز نر دم،یکه رس  نمیروپا بند نبودم به ماش  یاما از خستگ

 زمه کردم: فکم رو به هم فشردم و زم

 منتظرم باش.. امیحتما م -

 از جا کنده شد...  نیسوار شدم و ماش یمعطل ی رو فشردم و ب موتیر

 

 

 

 

 رو خوندم   امشی بار پ  نیکمی هزارو   یهنوز حوله تنم بود.. برا ستادمیا نهیآ مقابل

 "  ایرو جبران کنم.. تو فقط ب  تیناراحت  دمی"قول م
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 .. چارهیهه ب که من خوب بلد بودم.. یآدرس.. آدرس و

 ی  ندهیشرف و آ ، یلذت تمام زندگ هیام که بخاطر  ییمن مثل تمام نامردا کردی.. فکر م جبران
انداختم و از  یعسل  یرو رو ی.. گوشکردنی تخت معامله م یخودشون و خانوادشون رو همون جا رو

  یآوردم.. حوله رو از تنم کندم رو رونیگرفتم رو ب  ژهیدعوت و نیکه مخصوص هم یکمد کت شلوار 
  کیبا  یآن میتصم  هیکرد.. تو  یم دایکش پ  یادی تخت انداختم.. باز نگاهم به زخمم افتاد.. داشت ز

نخ آخم به   نیاول دنیرو نداشتم.. باکش نیتحمل ا گهی هام افتادم... د هیبه جون بخ  کیکوچ  یچیق
 هوا بلند شد  

دندون گرفتم و اون قدر فشردم که طعم  نیکندم.. لبمو ب یک ی یک ی نکردم و  ی.. اما توجه ومدیم خون
 خون رو حس کردم..  یشور 

 آخخ  -

کار رو   نیزمان ا جیلحظه از خودم شرم کردم.. من ه کی  یبرا ر یاتاق خارج شدم.. با همون لباس ز از
 کردم..   یم یکار برخورد بد  نیبابت ا اوشیبا س  یکردم حت  ینم

   دمیوارد اتاق شدم و حولم رو پوش یمعطل یب

   دیچک  یها م کیسرام یو رو ومدی از شکمم خون م مدام

 مردم؟  یحجم از خون نم  نی با از دست رفتن ا چرا

 هیاول یجعبه کمک ها  نتی تفاوت رد شدم و وارد آشپزخونه شدم.. از کاب یب یقهوه ا یکنار مبل ها از
 رو برداشتم.. اووفف..

آوردم..  رونی رو ب نیکنار اوپن نشستم.. پنبه و بتاد یبلند هیپا یصندل  یو.. ر شدیسردم م  داشت
.. ذاشتمیکس و کارها رو زخمم مرهم م   یب ن یبه بدبخت ها شده بودم.. داشتم خودم ع هیچقدر شب 

بلند شدم   نی بانداژ بستمش و از زم هیکردم، با  شیضدعفون ی هه.. مگه نبودم.. مگه نبودم ..؟ وقت
را که  یرنگ  ینفت یآب  راهنیپ نهی زود مقابل آ یل یپراز رد خون بود.. از کنارش رد شدم.. خ نی زم یرو

کرد.. با   یم  یتخت بهم دهن کج ی رنگم رو ی.. کت و شلوار مشک دمیبودم برداشتم و پوش دهیتازه خر
 یم  زمی تو نوک   یورن یکه به کفش ها یبراق مشک ی قهی.. جلدمیهمون پوزخند جگرسوز پوش

  چیخواست با ه  یداشتم که دلم نم یادی اخت ز یبه خودم انداختم.. من با مشک ینگاه  می. نخورد.
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  رایکردم بدون ژل و کت ینامرتبم رو به عقب هول دادم و سع یعوضش کنم.. با دست موها یز یچ
  یر یجلوگ  اسلب   یاز تنگ یرو باز نگه داشتم تا کم راهنی پ یباال یحالتش بدم که موفق بودم.. دکمه 

حاال با    یدونستم ول  یرو خودم از عمد انتخاب کرده بودم.. علتش رو خودم هم نم یتنگ نیکنم.. ا
 یر ی هم نبود.. حداقل از افتادن بانداژ جلوگ یشکمم تازه شده بود چندان نظر بد یکه رو یوجود زخم

نگاه  کردم.. چهل  رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.. به ساعتم  میکرد.. به خودم پوزخند زدم.. گوش  یم
برداشتم و در خونه رو بستم با آسانسور به طرف   یدیرو از جاکل  چییزمان داشتم.. سو قهیو پنج دق

بود   یک  نمیمن منتظر نشدم بب   یوارد آسانسور شد و حت  یرفتم در که باز شد با عجله دختر   نگیپارک
سالم و حرکت کردم   یبه معنا دادم رتکونس  دمیرو د نی حس  نهیرسوندم از آ نمیتند خودم رو به ماش

خارق   ی تلخ  کیکردم..   یخودم خال یآوردم و رو رونی اونم دست بلند کرد.. عطرم رو از داشبورد ب
و پوزخند زدم.. با   دمیعطرو به کالبد کش ی حهیداشتم.. را ازیامشب ن یکه برا یز یالعاده.. همون چ

  کردمیم  یآرامش رانندگ

لحظه   نیکه امروز و تو ا ری گرگ پ نیشناختن ا یداشتم؟ هرگز.. من سال ها تالش نکردم برا استرس
  یکس حت چیشناختمش  که تو باور ه  یشدم بترسم.. من اونقدر م کیحد به هدفم نزد نیکه تا ا

 ..دیگنج  یخودش م

بود که نه   ییشدم.. عمارت فقط ده قدم با من فاصله داشت اما من نگاهم به جا  یکوچه اصل وارد
.. من با  دمیبسته د یدرخت.. پشت درها نیسال اونجا ذره ذره بزرگ شدم.. نر بودن رو پشت هم

رو   نیدر بزرگ عمارت ماش  ی.. جلو دیوقت مرگم رس  ی ک  دمیبزرگ شدم.. اونقدر زود که نفهم  دنید
شدم دولبه    ادهیپ  نی.. از ماشومدی اما ن ومدی م دیکه اون شب با ییکردم.. درست همون جا  اموشخ

از اونا که کت شلوار تماما   یکی دنمیبودن به محض د ستادهیکتم رو بهم روسوندم.. دو نگهبان دم در ا
 داشت به طرفم اومد.. یبود و ظاهر خشن  دهیپوش یمشک

 ن یخوش اومد-

 اخم گفتم:  با

 ت؟ هس  ستیرئ -

 بله-

 به عمارت اشاره کرد   وبادست
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 منتظرتون هستن. دییبفرما-

  یکی.. اون داشتمیقدم برم  نانیزدم.. منتظر من بود.. از مرگ خودش خبر نداشت.. با اطم  پوزخند
سنگ فرش   اطیاحترام.. سرخم کرد و در عمارت روباز کرد. پا که به ح  یبرا می پسر با اشاره مرد کنار
چشم   دننبودم.. درخت ها همون ها بو زیچ چیمتوجه ه گهیزمان سفر کردم دشده گذاشتم انگار تو

 مادرم و ساختمون عمارت..  یبلند اطرافش باغچه گال  هیپا یاستخر تمام چراغ ها یچرخوندم.. حت

باز شد   یبه خودم اومدم  درست پشت در بودم.. در توسط کس  یاز پله ها باال رفتم وقت یک  دمینفهم
 ی.. سرم پراز صداهادمیکه چهره در هم کش دیکش ی بد ری هالل ماه روبه روم قلبم ت دنیو من باد

 زجرآور شد 

 از من جلوبزن ..  یتونیاگه م ااایب  اوشی"س

 به وضوح  دمش ید ی.. مایخدا آه

 کار منه.  نی ا یشک نکن تو باخت-

 زد..  غی اون ج و

   ذارمینم-

 صدا کرد  ومنو

    کنهیم تمیاذ اوشیداداش؟ س-

 پله ها بودم  یباال درست

 قدم جلو رفتم   هی از افتادنش..  دمیترس

 اون"   شیپ ی ر ی.. میباز یم  یدونیاااههه... بسه.. هربار م-

مثل   ،یزن  یکنه.. اما با صدا هی نکن بذار اون برنده بشه نذار گر اوشیبزنم.. بگم س  یحرف خواستم
 برگشتم..      ایبرگشته به دن  یکه با شوک به زندگ یمرده ا

   نیخوش اومد-
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 فرستادم.. خدمتکار بود.. لبخند زد  رونی نفسم رو شل ب نامحسوس

 هوا سرده دییبفرما-

کوتاهم کرخت شده   یاز فشار ناخن ها.. کف دستم د یلرز یوجودم م یعرق کرده بودم.. همه  من
  یچیخونه حضور داشتم ه نیکه تو ا  شیپ یدادم.. انگار دفعه  یفشار م نی زم یبود.. پاهام رو رو

 کرد..   یرو بهم حال  تی توهم بود؟ درد زخمم واقع هی ایبودم.. واقعا اومده بودم  دهیند

 دوتا وروجک رو کنترل کن.."  نیا ار ی"تاو

 نکردن" وونهیتا منو د ری "تو جلوشون رو بگ

دونستم از چهرم   یخراب بود.. اما خوب م  یلیو من حالم خ  شدیمادرم تو سرم تکرار م یصدا مدام
داد اما سال ها بود که به  یآزارم م شهیمن بود.. هم تی خصوص نی.. استی مشخص ن یچیه

و خودمو   دیتپ  یبودن نداشتم.. قلبم تند و نامنظم م  یجز راض یبودم.. من چاره ا  یداشتنش راض
راه رو   نینداشتم.. من ا یمن چاره ا یراه رو انتخاب کردم.. ول نیکه چرا اومدم؟ چرا ا دملعنت کر

 اون منو؟ پوزخند زدم..  ای انتخاب کردم 

د تازه  به من بود افتاد به حرف که اوم  رهیمجسمه که خ هیقدم به جلو برداشتم که چشمم به  کی
 اون آدم بود..   دمیفهم

 ت تو؟ -

 چهره.. همون دختر.. رو گرفتم.. و خدمتکار گفت:   نیصدا.. ا نیا

 اون سمته ییرای سالن پذ دییبفرما-

 به سمت چپ اشاره کرد بازم پوزخند زدم..  و

 .. اونقدر که چشم بسته نقشش رو بکشم.. شناختم یرو م  نجایا من

 ن؟ یندار  لیم یز یچ-

 نه -
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 : دمیلرزونش رو شن یاز کنار اون دختر رد شدم که  صدا و

 ؟ یواقعا خ خودت -

..  وستیبه جمع ما پ یل یل یاما قبل هرعکس العمل نجاست؟ی.. با خودم فکر کردم اون چرا استادمیا
 اون ساکت شد  

 ؟یپس باالخره اومد-

.. درست توفاصله چند دمیپاشنه پا چرخ  ینظر داشت.. رو ری انگار نه انگار تمام وقت من رو ز هه
  میداده بود  لیمثلث رو تشک  یبود.. شکل هندس ستادهیاز ما ا یقدم

تنگ  ی کم  نیینقصش بود از زانوبه پا  ینگاهش کردم لباس دکولته قرمز که متناسب بدن ب رهیخ
قدم به سمتم برداشت و من   هیصندل قرمز..   کیهم سوار شده بودن و  یمدل پر مانند روو شدیم

برق    بیو خوش تراشش  که عج دی سف یشدم و پاها شدی که درست از رونش شروع م یمتوجه چاک
   زدیم

  یم قیحد دق  نیبود تاا  بینگاهش به من بود.. عج ی.. با لبخند مشمئز کننده ادمیباال کش چشم
  دمید

بود.. نگاه سبزش.. بازهم همون نگاه  ختهیبرهنش ر یشونه ها یباز رو یرو با فرها  شیتونیز یموها
  یلیبه ل ره ی بود به اون دختر نگاه کردم اون هم خ دهیاندازه به خودش رس  ینداشتم ب  یحس چی.. ه
 گفتم:  تتفاو  ی.. ب رهیگرگ پ  نیهه نه.. چون اون هم از هم  کرد؟یدخترش شرم نم  یجلو یعنیبود.. 

 ..دیکن ی م ییرای از مهموناتون سرپا پذ دونستمینم-

 نگاه کردم:  ومدیکه داشت به طرفم م یل یبه ل و

 .. تو..هیچه حرف نیعه.. ا-

 با خنده گفت:   دیرو که د میجد نگاه

  می.. بذار باهم راحت باشیبابا تو چه حساس  یا-
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گذشته بود کنارم که   یزن از سخت نیهم فشردم تحمل ا یرو  ییهر گونه حرف نابه جا یرو برا  لبام
رو دور بازوم حلقه کرد ومن   فشیکث یعطرش حالت تهوع بهم داد دست ها یقرار گرفت  باز بو

 باالجبار سکوت کردم.. 

 احمق  یخدمت کار ها  نی.. اووف از دست اایبامن ب-

 بود..  یرز هلند یبه گلدون گل ها نگاهم

 چطور رفتار کنن..   دیمن با ی ژهیو یهاصدبار گفتم بامهمون  -

  میشده بود باال رفت  نییتز ی سلطنت یکه از دوطرف باپرده ها یدوپله ا از

  دهیچ یو حت  یدار یمادرم خر قه یچرم اصل که  به سل  یعوض نشده بود؟ مبل ها زیچ  چیه چطور
کر کننده که منو  یصدا نیاز ا دمیشده بودن، دست نخورده بودند.. قلبم به کوبش افتاد و من ترس

 رسوا کننوو  

 ن یبش  نجایا ایب-

جا نشست و    نیتر  کینزد ینشستم خودش هم رو یمعطل  یمبل اشاره کرد ب  کیچرخوندم به  سر
 بود گفت:  ستادهیروبه اون دختر که هنوز ا

 ؟یستادیچرا ا-

 به خودش اومد هول شده گفت:  انگار

 ؟ یچ چ-

 .. دیبلند خند  یلیول

 ی هست  رهی اومدن همش خ شونیا یما.. از وقت شیپ  ایباتوهم ب -

 من نگاه کرد در همون حال ادامه داد:  وبه

 .. نیبش ایب  یاگه دوست دار -

 من نشست   یگفت و روبرو یلب چشم  ریز
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اون دختر گرفتم و   یقرار  یداشتم.. نگاه از ب یباوجود آشوب درون شک نداشتم ظاهر خونسرد من
 گفتم: 

 هستم نجایمنم االن ا ام یب  یخب ازم خواست-

.. ناراحت شد اما باز خودش  دمیدست هام گذاشت.. دستم رو پس کش یشرمانه دستاش رو رو یب
 ما چرخوند و رو به صدف گفت:  نیرو بشک تاحاال پس زده نشده بود نگاهش  یرو نباخت.. ب 

 زم؟ ی عز یشوک بود نقدر یچرا هنگام ورود ا-

داد و با همون حالت خاص نگاه، پارو پا   هیمبل تک  یکرد و به من نگاه انداخت و به پشت سرباال
 انداخت:   

 ن؟ یشناس یهم رو م دیمن فکر کردم شا-

 .. اون شک کرده بود؟  زدیم یدست هی داشت

 شک دامن زد.. شتاب زده گفت:  نیه انگاه اون ب ترس

 ؟ یچ-

 و با حالت تمسخر گفت:  دیخند  یلیل

  یاومد رانیاما توکه تازه به ا-

  نجایبدو ورودم به ا  یاون خونه و حت یتوچشماش بود که اون روز تو یز یکردم همون چ نگاهش
 ..کردی.. اون داشت منو امتحان مکردمیبودم و حاال داشتم درک م دهید

  یلی .. خ دیرس  یم انیآخر راه بود.. شروع نشده به پا نجایشناختمش قطعا ا یحد نم  نیتا ا اگه
 گفتم:  لکسیر

 .. دمیخونه گذاشتم فهم  نیباز پا به ا یوقت نویاومدم ا  نجایمن قبال ا-

 و تعجب نگاهم کرد.. یبا کنجکاو  یلیباترس و ل  اون
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کمکم   شونیواسم افتاد و ا ندیاتفاق ناخوشا هی نجا،یا یک یتو نزد شی چند وقت پاما  بهی عج کمی-
 کردن.. بهتون گفته بودن؟

 شد.. خونسرد ادامه دادم: نهیبه س دست

 .. ی.. چه تصادف جالب امیب  نجایکردم بازم به ا  یفکر نم-

 زدم و گفتم:   یرو به صدف که مات و مبهوت مونده بود زهرخند و

 نیدونستم قراره مالقاتمون به ا یاما نم امیم یعذرخواه یروز برا هیاتفاقا همون روز گفته بودم -
 صورت باشه.. 

بود..  دهی ها د نینزده پس حتما از دورب  ی.. اگر اون حرفاوردمیمدار بسته ن ن یاز دورب  یعمد اسم از
بود   یکه از قضا همون کس شخدمتیبزنه که با ورود پ ی .. صدف خواست حرف کردی داشت امتحانم م
 بود ساکت شد..  دهیکه روز اول منو د

 خانم جان شام حاضره -

 حد گشاد شد.. حواسش به تمام اعمالم بود    نیبه من نگاه کرد.. چشماش تا آخر و

 خدمتکار منو تو تله بندازه.. ههه  کیو دختر بچه  هی ی لهیبه وس  خواستی م چارهیب

 خانوم هم اون روز اونجا بودن   نیاتفاقا هم-

 گفت:  یتعجب ساختگ  با

 جالبه..  یلی جدا؟ خ-

  دیشما اونجا نبود ادمهینداشتم اما خوب  یبله.. البته من حال مساعد-

 برو.. گهیباشه شکوه تو د-

 چ چشم خانم..-
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به سنگ خورد اصال مهم نبود که چرا نگفته.. اما اون از اول بانقشه جلواومد..  رشی ت نباریرفت.. ا و
.. من به صدف هم شک داشتم.. شباهت  ستادیبود.. بلند شد و مقابلم ا نیهم  یهم برا یمهمون نیا

 کرد..  یم میمادر و دختر عصب  نیا یظاهر 

 گفتن هست..  حرف واسه  یل یحد داستانمون جالب باشه پس خ نیتا ا دونستمینم-

و از جا   دمیبود.. چشم باال کش ستادهیگرفتم درست روبروم ا واریکنار د یا شهی ش  کیاز بار کوچ  چشم
بود که چرا ما رو به   نیا ریبلند شدم.. حاال قدش تا لب هام بود با کمک اون کفش ها.. من ذهنم درگ

 راز بمونه؟  هی  تخواس  یه..؟ مدختر رو انکار کن نیخواست وجود ا ی کرد..؟ همچنان م  ینم یهم معرف

 بود  ندیاتفاق ناخوشا هیاون فقط -

مبل فرو رفته بود  یکه نگاهم رو به پشت سرش که صدف باترس تو ی سرم رو کج کردم.. در حال و
 شد با حرص گفت:   میمحل یمتوجه ب  یتازه کردم.. وقت یدوختم، نفس 

 تا شام سرد نشده میبهتره بر-

 .. کردی فرار م داشت

 .. میحتما بر-

ها رو از نظر گذروندم.. همه  وارکوبی.. از گوشه چشم تابلوها و دمیرفت یبه طرف سالن غذاخور  باهم
   زدی از ما جلوتر بود و داشت با دو خدمتکار همزمان حرف م یلیسرجاش بود.. چرا؟ ل زیچ

 حاضره؟  زیهمه چ-

 بله خانم.. -

من خودم رو سرگرم نگاه   ی.. ولمیرفت  یار هم راه مبه ما بود که حاال بافاصله از هم اما کن حواسش
 کردن به اطرافم نشون دادم..

   ایخوبه تو برو.. شکوه تو دنبالم ب -

فرو کردم..   بمی ج یبود.. دستم مشت شده م رو تو مونیخانوادگ   یکه کم بود عکس ها یز یچ  تنها
 : دمی گرفت.. باز صداش رو شن  یلباس نفسم رو م ی تنگ نیگرمم بود و ا
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 ناراحت نباش  زمینشده عز یز یصدف جان چ ؟یستادیچرا ا-

 طعنه ادامه داد: وبا

 .. یکه بهم بگ یفرصت بود هیحتما منتظر -

نزده  یدختر حرف نیدختر چقدر آروم شده بود.. اگر ا نیانداخت.. ا ری کردم شرمنده سر به ز نگاهش
 خدمتکارها... ای دهیها د نیمن رو از دورب  ایبود پس 

.. موهاش رو  دی کش یم  نییکوتاهش رو پا یهم دامن مشک یکرد و گاه  یم یبا انگشتاش باز  داشت
 .. پوزخند زدم: نمینب یز یاز صورتش چ مرخی ن هیجز  شد یبود باعث م  ختهیشونه راستش ر یکه رو

 گهید نی ایب-

  م یرفت  زیحرف جلو رفتم و باهم به سمت م یب

 .. دییبفرما-

تک تک خانوادم رو به   کردم؟یم  کاری چ نجایبود؟ من ا ی چه عذاب نیدوازده نفره افتاد ا زیبه م نگاهم
 .. آه خدااا..یصندل  ن یهم یآوردم رو ادی

 .. ایراحت باش.. صدف توهم ب  نیبش-

چطور   دمیو نفهم ختی.. قلبم فرو ردیمادرم بود رو عقب کش یکه جا  یرفت و صندل  شیپ  وخودش
 حرف رو به زبون آوردم  نیا

 نمی شیجا م نیمن هم-

 راه متوقف شد..  نیب

 چرا؟ -

 . نهیمادرم نش یصندل یمن رو یجلو خواستمیفقط م من

 گفتم:  سرد
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 راحت ترم..   نجایا-

فرستادم.. به صدف   رونی رو دور زد و مقابلم نشست  نفسم رو شل ب زینشستم.. م  یصندل  یرو و
رو   دمیشک و ترد  دیزن با صدف با نیا یرفتارها دیاون هم اطاعت کرد.. شا نهیاشاره کرد زود بنش
همدست بود اما.. حضورش درست راس ساعت   یلیصدف با ل دیبرد که شا یم  نینسبت بهش از ب
 داد.. یاجازه رو بهم نم ن یا ییتو اون شب کذا

اون لباس زننده درست مقابل   تو نش یس ی.. برآمدگ یاشراف ینگاه کردم.. پر بود از انواع غذاها زیم به
 عمد بود..  یحرکاتش از رو یبود.. همه  دمید

که در  یی تنها سالح ها دادیکه جوونتر از سنش نشون م ینقص و صورت  یو اندام ب  دیسف  پوست
 نداشتم..  یحس چینبودم چون ه  یخوب  یانتخاب  نهیبود.. اما من گز نیدست داشت هم 

ها رو از   نی ساده تر یشده بودن، پوزخند زدم.. اون حت ده ینقره که برعکس چ ی قاشق و چنگال ها به
 نبود.. بیچپ دست بودنم.. ابدا عج نیدونست... مثال هم یمن نم

 اما آروم قاشق رو به دست چپم دادم که گفت:   کرد یگردنم فشار وارد م  ینگاهش رو ینیسنگ

با من به   ییافتاد که باعث شد تو قبل از آشنا یچطور  ندیخوشاخب از خودت بگو.. اون اتفاق نا-
 جالبه..   یلیبرام خ نی.. ایای خونم ب

  ری و به دهنم  گذاشتم و در سکوت خوردم دستاش رو ز دمیبر کیاز است یو خونسرد کم   لیم یب
ش فرامو یکه حت  گرفتیم دهی قدر صدف رو ناد نیا کرد ی به من نگاه م ییچونش زده بود و با پررو

 اوهم حضور داشت..  کردمیم

  گهی.. اون هم دژهیبه عنوان مهمون و یکه به خونتون دعوتم کرد دیشناس  یشما حتما من رو م -
  یاطراف مکان ها نیا دیحد که بدون نیاز اتفاقات تلخ صحبت نکنم.. در هم   دمیم  حیگذشته و ترج 

 کنم..  یبرگذار م یهست و من قرار کار  ادیز یتجار 

 که با حرفم ساکت شد..  دی.. بلند خنددمیآب نوش یکم

 شما ازخودتون بگو.. -

 به غذاش دست هم نزده بود نگاه کردم..   یبه صدف که حت و
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   دیکن ی رو معرف  شونیمثال ا-

 بهم نگاه کردن  هردو

 نبود..   ییواسه آشنا طی اون روز شرا-

 در صد هم نسبتشون برام مهم نبود.. کی ینگاهش کردم.. حت  منتطر

 ..هیمیدوسته قد هی.. فقط دختر ستی ن یقابل توجه  زیچ-

  نباریا کنمیافتاد.. اما من.. اعتراف م  زی م یصدف رو یو قاشق از دست ها دیآن ابروهام باال پر کی در
انکار کردنش بود.. طبق گفته   بهیکه عج  یز یگفته بود اون دخترشه اما چ مانیبدجور متعجب شدم نر 

  یحالت ی.. با بکردمزود خودم رو جمع و جور   یلیبعد از رفتنش نابود شده و اما حاال...  خ مانینر ی
 گفتم:  

 .. نطوریپس که ا-

 صدف لب زدم:   روبه

 .. میحساب شد  یخوشبختم.. اون روز نشد بگم اما حاال ممنونم.. فکر کنم با هم ب-

   دمیچشماش رو د یابر  اهیس یا یباال کرد و من در سر

 گوشم رو به لرزه انداخت:  یاز خشم داشت حلزون  ی که آثار  یل یل یصدا و

 برو تو اتاقت    یستیانگار گرسنه ن-

   داشتیاز من بر نم  چشم

 ستم؟ یمگه با تو ن-

 بود؟  یچه برخورد نیکردم ا نگاهش

 صدف؟ -
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  یمعمول یداشت خوددار باشه.. اما من مثل آدما  یبلند شد.. مشخص بود سع  زیاز پشت م وصدف
زن *" مثل قطار سوت   نیا یکه مغزم از پست ینشون دادم در حال  ی مشاجره خانوادگ هیخودم رو مات 

 نلرزه گفت:  کردی م یکه به زور سع   یی.. با صدادیکش یم

 .. رمیممنونم.. من.. من م یل یخ-

 .. دمیکه نفهم  داشت یز ینگاه آخرش چ  و

 نوش جان -

 با دو از سالن دور شد.. و

 شام چطور بود؟  -

 جواب دادم: الی خ  ی.. منم درست مثل خودش بشدیچ ش ی پ کمی نه انگار  انگار

 دارم  لی تما شتریب  یرانیا یممنون اما من به غذاها-

 به ساعتم نگاه کردم.. و

 برم..  دیمن با-

 یمن طعمه  یعنی نیشده بود.. ا یبلند شد و با اخم به سمتم اومد نگاهش وحش  زی پشت م از
 ..میبش نهی به س نهیکرد که س یکار  یکنارم قرار گرفت بلند شدم که کامال عمد ی بودم..  وقت دشیجد

 د یآخخ ببخش-

 تماس چندشم شد ازش فاصله گرفتم.. نیا از

 ؟ یترس یاز من م-

 زدم..  یصدادار   پوزخند

 ؟ یچ-

 فاصله رو پر کرد یلوند با
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 ؟ی ترس یگفتم از من م-

لحظه خندم رو خاتمه دادم.. متعجب نگاهم کرد.. انگشت اشاره م   کی.. اما دمیمحابا خند یو ب  بلند
 رو به سمتش نشونه رفتم.. 

 حد خودت رو بدون  -

 گفتم:  زیرو به م و

 بابت شام    یمرس-

خواستم.. اون کثافت   یبه گلوم زدم هوا م یچنگ کرد؟یفکر م یاز کنارش رد شدم.. اون باخودش چ و
 کرد با کمک اون... کسانی رو با خاک  مونی زندگ

مکان دور بشم که از بد  نیاز ا یخواستم قبل از هر کار احمقانه ا یداشتم.. م یبلند برم  یها گام
 با شکوه روبه رو شدم..   یشانس

 .. نیریم  نیآ آ آقا دار-

 بله..-

 کنارش رد شدم..  واز

 آوردم   یم یدن یاما من داشتم نوش-

 ..ستادمیا

 ممنون شب خوش -

 .. دونمیبودم هم نم  یرسوندم هوا سرد بود اما من.. توچه حال اطی زود خودم رو به ح و

.. نه خودش نه نوچه هاش.. آروم محوطه دید یمن رو آشفته م دینظرم نبا ریدونستم االن ز یم فقط
  دمید  نی کردن ماش زیرو سر گرم تم  ری کردم و بش یرو ط   اطیسنگ فرش ح

 یباز ادا دنی.. من رو که ددمی در که خارج شدم.. باز با همون نگهبان ها رو به رو شدم پوف کش از
 احترام کردن
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 ن؟ یبری م فیتشر-

 ست؟ ی مشخص ن-

 دمیرو شن مانینر یبزنه که صدا یحرف  خواست

 کنار..  نیبکش هیکاف-

   شهیمثل هم پی کردم خوشت  نگاهش

 ..مانیچشم آقا نر-

 بودم که بلند گفت:   نمیحالت از کنار هر سه شون رد شدم.. کنار ماش یب

 ی ایکردم ب  یفکر نم-

 و با پوزخند به سمتش برگشتم ستادمیا

 هه.. رم؟یاز شما اجازه بگ  دیبا-

 گفتم:  یدر گذاشت حرص  یرو باز کردم که دستش رو رو نی ماش در

 ها؟ بکش کنار..  یکن ی م کاریچ یدار -

 آورد.. کیرو نزد  سرش

 به کفشت باشه چون حواسم بهت هست..  یگ یمبادا ر-

ضربه زد..  شهیبه ش کرد؟یم  یزدم و سوار شدم.. صورتش برافروخته بود داشت چه غلط   پوزخند
 گفتم:  ی.. کفر دمیکش نییرو پا شهیش

  بیحرفو بزنم.. تعق نی.. فکر کنم بهتره من انیکرد دایکه شما منو پ  یفراموش کرد نکهیمثل ا گ؟یر-
در هر صورت بهتره که   ست؟ین  نطوریو خالف و خطرناک.. ا ییایماف ی.. سوال و جواب.. کارازیو گر
 ..یدار  یگاهیچه جا یبفهم

 تو چشمام بود لب زد:  رهیرو به داخل آورد و تو همون حالت که خ  سرش
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 گاهمویجا یذار یپاتو کج م نمی... بب یو شاخ و شونه نکش  ینکن  یکه کنجکاو تو هم بهتره یبرا-
 ..دمینشونت م

رو از جا   نی بود.. از در جدا شد و من ماش  یگذاشت نگاهش کردم کامال جد شهیش یرو لبه  دستش
شدم..   یداشتم خفه م دمیبه فرمون کوب ی.. مشتیبه همه چ زدی احمق.. داشت گند م یکندم.. پسره 

 رو باز کردم.. اووف اووووفف قمی کت و جل یدکمه 

رو   چیی.. سو دمیبه صورت ملتهبم کش ینشستم.. دست نیماش یتو یکم  دم،یبه خونه رس یوقت
کاغذ چشمم رو گرفت.. به اطرافم نگاه  کهی ت کیشدم.. اما قبل از بستن در  ادهی پ  نیبرداشتم و از ماش

 در برداشتم و بازش کردم  یاز کناره کردم و زود کاغذ رو 

چک کن تو   نتو یماش ی.. خوب گوش کن تمام لباس هات رو.. خونت رو و حتنمتیبب   دیمن با ار ی"تاو
 فرصت بهم زنگ بزن   نیاول

 " مانینر

کارو نداشتم.. پوزخند زدم در رو   نیدادم.. انتظار ا یدستم مچاله کردم و به فکم تکون  نیرو ب  کاغذ
 رو فشردم    موتیر رفتمیطور که به سمت آسانسور م بستم و همون 

 سالم نگهبان سر تکون دادم و در بسته شد.. درجواب

 

 

 

 

 )صدف(.. 
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و   دمییدهنم گذاشتم و به سمت اتاقم دو یاشک هام رو گرفته بودم. دستم رو رو زش ی ر یزور جلو به
 نشستم  نی زم  یدروپشتم بستم همون جا سر خوردم رو

 :  دمیافتادم.. نال  هیاشکام شکست و بلند به گر سد

 چرا؟ -

 : دم یپا کوب نی به زم لجوجانه

 کردم؟  کاریمگه من چ-

 رو رو به سقف گرفتم   سرم

 صدام رو بشنوه  یو اصال مهم نبود کس  کردم ی م هیگر بلند

 اشکام نداشتم  یرو ی اون دلم رو شکست.. من کنترل  ختمیتمام موهام رو به هم ر یحرص

 دلش اومد؟  یچطور؟ آخه چجور -

 دادم  هیرو به در تک سرم

 چشمام آوردم   ادیبستم.. و اون لحظه رو به  چشم

 کرد. شتریرو ب   می... اسمش شدت گراریتاو یوقت

 و جواب اون.... میمن ک دیپرس  یوقت

به  یخودم تکرارش کردم.. من رو به عنوان دخترش قبول نداشت؟ دست یورانه بارها برا.. نابابدجنس
به چپ و راست تکون دادم..  یدوستم؟ سر  کی.. چطور تونست بگه من دختر  دمیکش سمیصورت خ 

 کردم ی.. گفت... هق هق مدونهیاون منو دخترش نم

 .. بامن بود ستمین یمهم یگفت .. گفت.. من اصال مسئله -

 زدم:   داد
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 من..-

 بابا االن کنارم بود. کاش

 باباجونم.. بابا...-

 زمزمه کردم:  رفتمیسرد بلند شدم و در رو قفل کردم.. همونطور که به طرف تختم م نیزم  یرو از

 اون اونجا بود..  ینه وقت گفت یبهم م  یی کاش تو تنها-

تخت رو انتخاب کردم و با همون لباس ها دراز   یبا فکر بودن اون شدت گرفت.. گوشه  اشکم باز
 ومدهیاون مرد کنار ن  دنیو دست و پاهام رو تو شکمم جمع کردم.. من هنوز از شوک دوباره د دمیکش

 ...  یلیبد بود.. خ  یلیبا حرفش... حالم خ  ی لیبودم که ل

پاسخ از   یآوردم.. سه تماس ب  رونی وش کردم ببرمش بتخت بود و فرام یکه رو فمی رو از ک میگوش
 نروژ داشتم.. با خودم فکر کردم که چرا اومدم؟ چرا اون امشب خواست منم باشم؟  

 رو چنان نشونم بده که نتونم ردش کنم   گاهمیجا  خواستیجواب دادم.. چون م وخودم

  یداد بهم دهن کج ینشون م م،یدیخندیکه از ته دل م  یکه من و پدرم درحال میگوش  ی نهیزم  عکس
 کرد 

 کردمی نم  غیاومدنم از خودمون در رانی خنده هارو به خاطر ا  نیکاش ا-

  دیدستام لرز  نیب یعکس بوسه زدم.. که گوش به

 رو آب کرد یمحبت  یب نیا خیگرمش،   یو تماس رو وصل کردم و صدا دمیخند  هیگر نی بود.. ب  بابا

 پرنسسم؟ -

 داشتم لب زدم:  دنشیبر نلرز  یکه سع یاباصد

   ییجانم بابا-

 .. دنشیبود نفهم  بیعمق دردم رو.. که عج دی گرفت انگار فهم ینفس
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 دلتنگتم دخترم  شمیبرگرد پ -

 : دم ینال

 بگو..-

 بگم؟  یچ-

 ناراحت بودم.. لب زدم:   یلیخ

 بهم بگو دخترم.. بگو بابا.. -

 .. دخترم  زمیباشه.. دخترم.. عز-

   کردمیم هیوقفه گر یبودم  ب  گانهیواژه ب  نیکه با ا ییومن مثل کسا  کردی م تکرار

 شده؟ یصدف؟ چ-

 ی چ یه یه-

 فندکش متوجه شدم   کیاز ت نویآورد.. ا رونیب  گاریس

 ؟ ییبابا-

 مکث گفت:  یب

   زمیعز دم یجان.. جانم خورش-

 صورتم رو گرفتم  یسیدست خ  باپشت

 تم که من دختر  یچه خوب که دارمت که دوسم دار -

  دمیمنم خند دیخند بلند

 ؟ یو دختر من نباش یباش  ای تو دن یتونستیمگه م-

   دمیغرور خند با
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 حال انداخته؟   نیتورو به ا ی.. فقط بگو چ یتو فقط دختر و پرنسس من-

 یم دی و اون زن تا چه اندازه دل منو شکسته بود... نبا  نجایا یفهمی م دی.. اون نبادمیباال کش  ینیب
 کرده..  کاری امشب چ دیفهم

 من خوبم.. اونجا هواچطوره؟  ستی ن یز یچ-

 فرستاد.. کالفه بود  رونی رو  ب  نفسش

 من؟  شیپ یبرگرد یخوا ینم  ست؟ین  ی.. کافهینبونت بارون یهوا نجایا-

 گرفت.. اما گفتم:  دلم

 من چقدر بهت وابسته م.. یدون  ینگو.. م ینجور یکنم ا ی. خواهش مچه خووب.. اما نه. یییوا-

که بحث رو ادامه نداد خوشحال شدم.. چون اگه  نی.. ازاستادمیرفتم.. پشت پنجره ا نییتخت پا  واز
 بودم که صدام کرد  اطیبه ح رهیبمونم.. خ ذاشتینم  دیفهمیم

 صدف؟ -

 خودم اومدم   به

 جانم؟ -

 حواست به کجا سرگرمه؟-

 .. رفتی که آروم به طرف در عمارت م دمیرو د اریبزنم که تاو  یحرف خواستم

 قطع کنم.. دیبابا من با-

 : د یپرس نگران

 ؟ ی شده؟ خوب یز یچ-

 بوسمت یآ آره خوبم.. م-

  دمی رو بوس یدهنه گوش و
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 منم برم   ریباشه.. شب بخ -

 . داشتمیبر نم چشم

 باشه خداحافظ.. -

 بود؟ ینگفتم؟ اون ک  یچرا از اون به کس دونمینم  یحت  رفت؟ی رو قطع کردم.. داشت م  یگوش و

رفتارش هست.. مثال    یتو یآرمش خاص  هیبی مرد عج یل یداره؟ خ  یزن  که... بااون چه ارتباط  بااون
 تو لحن صداش و...  یراه رفتنش.. حت  نیهم

 شام مقابلم زنده شد.. از در خارج شد.   زیسرم  اهشیس یمردمک ها ریناگاه تصو به

ماه هم تو آسمون  یکه حت  یشب، زمان یتو ایبودن.. درست مثل نگاه کردن به در اهینگاهش س چه
به چپ و راست تکون دادم.. من چرادارم به اون  ی.. سر دیاما مخوف.. پشتم لرز ری نظ ی.. بستین

 .. پشت کردمکنمیفکر م 

 چرا؟ -

به  نهیآ  یتوالتم رفتم.. تو زی.. به سمت مدادینگاه کردم.. نه شب رو نشون م وارید یساعت رو به
  ی.. رد اشک رودیرس  یخودم نگاه کردم.. چشمام دو کاسه خون شده بود و تمام صورتم قرمز به نظر م

 گونم جامونده بود  

   ؟یکرد کاری چ بامن

آوردم و   رون ی رو ب می.. از کمد لباس خواب خرس یکور خوند کشمیکارا پا پس م نیبا ا یفکر کرد اگه
 که تو حمام بود شدم و صورتم رو شستم.. و با حوله خشک کردم   یبهداشت  سیوارد سرو  دمیپوش

..  چراغ رو خاموش کردم و با روشن کردن  کردمی تحمل م دینبود با یضعف داشت اما چاره ا معدم
 روشن شد   یکه به شکل عروس بود اتاق کم  یشب خواب 

 اون مرد..  یمرموز چشما یاهیس ادی

رو   میچشم بستم و تمام سع یشب لعنت نیتموم شدن ا یو برا دمیپتو خز ری.. ز دمیترسیم  یکی تار از
 خوابم برد..  یک دمیکه نفهم  نیبه کار گرفتم تا ا دنیبر فکر نکردن به اون چشما.. و خواب 
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چشم باز کردم آفتاب تا وسط اتاق اومده بود به ساعت روبروم نگاه کردم.. هشت  یحال   یبا ب صبح
تخت    یرو کنار زدم.. دو دستم رو لبه  یو ملحفه صورت  دمیبود.. با کمک دستم خودم رو باال کش

 کردم..  زونی گذاشتم و پاهام رو آو

 شد و اون مرد.. دهیکش شبیناگاه فکرم به سمت د به

   دمیکرد.. آه کش کی کوچ بهیغر کی که اون زن منو مقابل  نیجز ا  یچیاشتم؟ هد یچه حس  دیلرز دلم

حس خوب    هی یحت یعنیذره هم دوست نداشت.. اصال دوست داشتن نه..   هی یچرا منو حت واقعا
 کرد؟ یهم نسبت به من تو وجودش حس نم 

در رو   رهیدستگ ی.. نگاهم به در بود کس دمیتوجام پر دهیدر ترس  یافکار غرق بودم که باصدا نیتوهم
   دیمتوجه قفل بودنش شد باز به در کوب  یو وقت  دیکش نییپا

 صدف خانم؟-

 نزدم که باز صدام کرد:   ی.. حرفدمیکش  یاز سر راحت یبود نفس  شکوه

 ن؟ ی خواب-

 گفتم:  یحرص

 انه؟ ی  دارمیمگه مهمه ب دینه ولم کن-

 ه؟یچه حرف  نیوا؟ ا-

 نازم رو بخره..  یکس  خواستی چرا اما دلم م دونمیتخت بلند شدم و به سمت در رفتم.. نم یرو از



 نگهبان آتش 

187 
 

 ..یمهمون ساده نباش هیبهتره نگران  ؟یکه االن به فکر من  یبازم از خانمت اجازه گرفت هیچ-

بچگانه بود و    یلیحرفم خ نیدونستم ا  یپشت کردم و موهام رو به عقب هل دادم..  خودم م و
بدم.. باز    ریخواست غر بزنم و به عالم و آدم گ یبه شکوه نداشت اما من دلم م یربط  ی حت دیشا

 : دم یصداشو شن 

 ..دی درو باز کن  نیا دیاینگرانتونم.. ب شهیمن هم-

کرد که دلم سوخت من که مثل  انیحرف رو ب نیگوشه چشم به در بسته نگاه کردم.. چنان مظلوم ا از
که  یشدم و قفل در رو باز کردم و بادو خودم رو به تخت رسوندم و طور  کیاون سنگدل نبودم.. نزد

من رو پشت در داشت   دنیتخت نشستم.. در باز شد وشکوه وارد شد انتظار د  ینشده رو یز یانگار چ
 تعجب کرد:  دیتخت د یمنو رو یچون وقت

 سالم..-

 انوم خوشکلم.. بهتره که..  سالم خ کیعل-

 : دم یحرفش پر نیب

 خانمت خونست؟ -

 کردم  زینشوند.. چشم ر زشیر یلبا یرو ینگاهم کرد و لبخند رهیخ

 ؟ یخندیم یب چ-

 رف..  یواال بله هنوز خونه هستن من وقت یچ یه-

 گفتم:  تند

 .. امی صبحانه م  یخوبه منم امروز برا-

 : دیپرس  متعجب

 ..؟دیایب  دیخوایم ؟یچ-
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رنگش افتاد و   یکرم  یروسر  یتخت بلند شدم و شکوه چند قدم به داخل اومد و من نگاهم رو یرو از
 داد.. یرنگ صورتش رو شاداب تر نشون م نیزود چشم گرفتم.. ا  یلیخ

 ام یم پوشمیلباس م یبگ یز یچ  یبه کس خوادی برو نم-

کنم.. حولم رو برداشتم    ینخودم رو محروم و زندا خواستمیبودم نم یاما من کامال جد شدینم باورش
 بود ستادهیو در حمام رو باز کردم.. هنوز مات ا

 .. یبر  یتونیم گهید-

  دنیگرفتم و بعد از پوش یحمام رو بستم هنوز لباس خوابم تنم بود شونه باال انداختم دوش کامل  ودر
ستم.. نش نهی اومدم.. تختم مرتب بود و شب خوابم هم خواموش شده  بود مقابل آ رونی حولم ب

 هیزود موهام روخشک کردم واز کمد   یلیمداد تراش گرد.. خ  هیچشمام ورم کرده بود درست مثل 
  یساپورت مشک هیگذشته گرفته بود..  سمسیکر یرو بابا برام تو  نیا دمیشل پوش قهی یبافت نارنج 
 برداشتم  

... از دمی پوش  یراحت یو صندل مشک ختمیبستم و رو شونم ر یگل سر نارنج هیرو بافتم و با موهام
از بر   شبیاسترس داشتم.. بعداز د یل ی.. خومدیصحبت م یاتاق خارج شدم از آشپزخونه صدا

درست   زی که پشت م دمیاما به خودم جرات دادم و جلو رفتم.. وارد که شدم د دمیترس یخوردش م
سبزش توجهم رو   یچشما سرش بسته بود ورژلب قرمز و یجانشسته بود موهاش رو باال نی باالتر

 ..ومدیم یل یخ  دشیرنگش به پوست سف  یطوس  وریپل  یجلب کرد.. حت

 ..کردی نگاهش نم یاونم با غرور حت ختیری م ری داشت براش ش  شکوه

 ؟یستادیچرا ا-

 زده دستو پام رو گم  کردم  شوک

 متوجه اومدنم شده بود اما اون که.. نگاه ازش گرفتم.. آروم گفتم: یعنی

 سالم  -

 بزنه روبه شکوه گفت:    یحرف نکهیزد و بدون ا  پوزخند
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 به مهمونمون برس.. -

 گفت:  یتا حد ممکن گشاد شد و شکوه با ناراحت چشمام

 که... شونیاما ا-

 باال برد  یرو کم   صداش

 برس از تو نظر نخواست.. به کارت   یکس-

شدم خواستم برگردم که با حرفش در جا خشکم   مونی اشک توچشمام حلقه بست از اومدن پش  باز
 مادر منه؟ یل یدونست که ل ییشکوه هم نم  یعنیزد.. 

 دست و پا..    یاحمق ب  هی.. یتوهم درست مثل خودش-

  ری با تحق زد که  دلم خون شد.. چاقو رو به طرفم گرفت و ینگاهش کردم.. پوزخند صدادار  بانفرت
 ادامه داد:  

 کرده.. تیهمون چشم ها و همون نگاه عاجزانه.. تو رو درست مثل خودش ترب -

 .. گفت: دینوش  ریاز ش یطور که کم  وهمون

 اندازه توان داشته   نیفقط تا هم -

 کنه  نیاون حق نداشت به پدرم توه شدمیم وونهید داشتم

 که بلند شد گفتم:  زی سر م از

   نیری درم پس بگحرفتون رو راجع به پ-

 گفت:  باخنده

 ؟ یچ-
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نزار و    ی.. من با حالدیکش ینفس م یدرست روبروم بود سر تا پاشو از نظر گذروندم.. تند و حرص  االن
  زیداد و به حتم چ یما گوش م یکه سردرگم به صحبت ها  دمیشکوه رو د دیکوب  یکه محکم م یقلب
 ..دیفهم  یمکالمه نم  نیاز ا یادیز

   ریگفتم حرفتو پس بگ -

 باشم..  یخواستم قو ی و من همچنان م  دیلرز یم صدام

 کنه.. یاحترام یکس بهش ب  چی نه شما نه ه دمیاجازه نم فهی مرد شر هیاون -

 حرفام تکرار کرد  نیباا

 نبود.. من آدمش کردم..  شتریبدبخت ب  هی... اون ف؟یمرد شر-

 لبش گفت:  یگوشه  زیقرارم زل زد و با همون لبخند تمسخربرانگ یب یتوزانه به چشم ها  نهیک

 .. برو.. یبرس  رونیب یشکوه تو بهتره به کارا -

و   دمیبلع  یهوا رو م ژنیاکس قی گفت و رفت و من هنوز تند و عم  یچشم عی تند و سر  یلیخ  شکوه
 : چونم گذاشت  ریتر شد و دست ز  کیبه خودش اشاره کرد.. نزد یل یشدم.. ل  یآروم نم

  نجای.. خوب گوش کن ایبدون  دمیرو آدم کردم.. البته که تو نبا فیمن اون مثال مرد شر ؟یفهم  یم-
هم  رانی تو ا یچون من خواستم چون من اجازه دادم و گرنه حت  یموند  نجایمنه.. تو ا یخونه 

 .. دیخر یبر  دیدختر جون.. حاالهم صبحانه بخور.. چون با یبمون   یتونستینم

  دم ینگاه کرد که خجالت کش یبه لباسم طور  و

لوس متنفرم.. پس مواظب  یمسخره رو نپوش.. دو... از دختر ها یلباس ها  نی.. توخونه من اکی-
  یچندش آور رو دار  اتی خصوص نیرفتارات باش.. تو تمام ا

شدم.. کف هر  رهی نقصش از پشت خ  یو ب فیاز کنارم رد شد.. به ااندام ظر یقبل از هر عکس العمل و
کردم اما توان  یمدام لب باز و بسته م یدورافتاده از آب  ییعرق بود و من مثل ماه سیدو دستم خ

.. به  مو با دست صورتم رو پوشوند ختمیفرو ر یصندل یحرف زدن نداشتم... رفت و من همون جا رو 
 م شدت گرفت:  هیرو وارد آشپزخونه شد و گ دمیشکوه رو شن  یصدا قدم ها ،یل یرفتن ل  رونیمحض ب 
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 خانم..  شدیچ یوا یا-

 حالم تند به سمتم اومد.. دنیبود که باد شکوه

 د یناراحت نباش-

و شونه هام رو   کردی نگاهم م یناراحت نباشم؟ نگاهش کردم که با مهربون گفت؟یم یداشت چ اون
 .. لب باز کردم: دادیماساژ م

 ن؟ یدیشما هم شن -

 شد..  ری.. موهام رو نوازش کرد و اشکم سرازکردیاز حجم بغض درد م گلوم

 باش   ینکن دخترم قو هیگر-

 نقص نگاه کردم و از خودم حالم بهم خورد زمزمه کردم:  یب  زیم به

 .. دی.. نباومدمیم  دینبا-

 بودم   دهیحد حقارت نکش  نیتاا میتوزندگ 

    نینخورد یز ی تاحاال چ شتیاز د نیصبحونه بخور نی ایب-

 ..خوامینم-

.. خانوم تو شرکت به مشکل خوردن..  ستی.. خانوم به خدا مشکل از اومدن شما نمیندار خوامینم-
.. خودشون خواستن من بهتون برسم و نذارم آب تو دلتون تکون بخوره..  نیهست ژهیشما مهمون و

 و چهارساعته حواسم به شما باشه.. ستیخواستن ب

مراقبت از من گذاشته  یم خاتمه دادم.. شکوه رو برا هیو من به گر صورتم کنار زد  یرو از رو دستم
اگه  یسوخت.. وا یمن براش دردسر درست کنم؟ قلبم م  دیترس یم نکهیا ایمهمون  هیبود؟ به عنوان 
  زیم لیسا ازم فاصله گرفت و خودش رو مشغول به و د یسکوتم رو د ی... وقتد یفهم  یبابا مهردادم م 

 کرد  
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از  ر ی آقا بش رمی ش نیکره هم خودم درست کردم.. تازه ا نیآوردم.. عسل.. ا یبراتون چ   دینیبب -
 روستامون آورده

 نامعلوم زل زده بودم.. یملتمسانه به من نگاه کرد که هنوز شوک زده به نقطه ا و

..  استی خانوم؟ ماشاهلل چشماتون مثل در  ستیخوش رنگ ن یها لهیت نیا  فینکن با خودت.. ح-
 که شفافه.. مخصوصا حاال.. نقدریا نهی تتونه خودشو توش بب یآدم م

 نشست..   یصندل  یانداخت و کنارم رو ی نگاه  میاطرافش ن به

 رم یخودم براتون لقمه بگ  نیبذار-

 غم زدم رو بهش دوختم  نگاه

 ؟ یکن ی کارو م نیچرا ا-

 راه خشک شد  نیب دستش

 نی ندار یچون شما گناه-

 ؟ یاخراج بش یترس ی.. نمی ستیاما توکه مادرم ن-

 گرفتم:  ورو

 ادیبر م یاز اون همه چ-

 عسل رو به طرفم گرفت  لقمه

 به شما رو دوست دارم..  یدگی .. رسدمیانجام م فموی شما نگران من نباش من دارم وظ -

 .. با اکراه از دستش گرفتم..دیآه کش و

 بچه داده بود االن از شما هم بزرگ تر بود..  یحت ایه خدا بهم دختر منم اگ-

 ..کردیم ریس یا گهیعالم د هیبود انگار تو رهیخ  یی.. نگاهش به جاستادیا دنیاز جو فکم

 ن؟ یشیمن شما بچه دار نم یآه خدا-
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 دستش گذاشتم  یرو رو دستم

 ..دیببخش  دونستمیمن نم-

 د ی.. لبم لرززدیاز اشک برق م  شیقهوه ا یکرد چشما نگاهم

 د ینکن  هیشما گر کنمی خواهش م-

 با دست گونش رو لمس کردم.  و

 روندارم    یکس هیگر دنیمن طاقت د-

 و بلند شدم   دمی.. خجالت کش دی رو گرفت و بوس دستم

 د؟ یکن یم  کاریچ-

 :  .. شکوه گفتخواستیدلم مادر م شهیخوشحال م دنمیاون از د کردمی فکرم شهیهم لبخندزد

  دی.. از خانم ناراحت نش کنمیناراحت نشدم خانم.. شما رو مثل دختر نداشتم دوست دارم خواهش م-
 هیچند وقت  هی ستنین ینجور یا شهی.. همنیرو بکن  خوادی که م یکار  نیکن یسع  نی هست نجایا یتا وقت

 ..شهی.. درست مختنیکه به هم ر

 سوخت..   ی. کل وجودم مزدیبه قلبم م یحرف ها چه ضربه ا  نیشکوه متوجه نبود که با هم احتماال

 بردش بشم؟ یعنی-

 از رو تجربه گمینه نه من واسه خودتون م-

 بحث رو نداشتم.. نیا یادامه   یحوصله  گهید

 حاضر بشم    رمیممنون م یبابت همه چ-

 بلند شد..  

 .. چمیبپ  یز یلقمه چ دیبذار ی.. واانینخورد  یچی اما شما که ه-

 بخورم  یز یچ گهید تونمینه نم-
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مرد شدم خوب که  هیاون زن با  یراه متوجه حرف ها ن یاز آشپزخونه خارج شدم اما ب  یمعطل یب و
بود که حاال   یکارش چ  ی. راستکرد یبودم باهاش.. حتما براش کار م  دهید ادیمرد رو ز  نینگاه کردم ا

  یم وکردن به پدرم ر  نیو به خودش جرات توه  زدی حرف م ینجور یبا من ا ختنشیبه خاطر به هم ر
تونستم به خودم بقبولونم که با دخترش..   یدادن؟ من نم یچه کار بود که همه بهش حق م  نیداد؟ ا
  یپدرمو مقصر م هشیرحم باشه.. من هم  یب نقدریاومده ا نشید یو حاال برا  دهیکه هرگز ند یدختر 

 حاال...  یول  شدیمالقات ها م نیدونستم که مانع ا

 ی.. همون مرد با کت شلوار سورمه ادمشونید یجا خوب م نیاز ا ستادمیا  یبلند هیگلدون پا کنار
بلند که    ی.. موهادمید یرو م مرخش یگردن کج کرده بود.. ن یل یدرست مقابل ل یمشک  راهنی باپ

 .. زدنی کردم بشنوم در چه مورد حرف م یپشتش بسته بود.. سع

 کنم خانم؟  کاری چ دیبا-

    دیخر یر ی باهاش م-

 .. در جوابش اون مرد گفت: زدنی راجع به من حرف م داشتن

 باشم؟  شتونیپ  ستیمن بهترن ؟یاما شما چ -

 رو بکن..  خوامی که م یکار  مانینر-

 دی به موهاش کش یدست

 چشم..-

  دمیآورده باشه باز برگشت.. حاال فهم ادیبه  یز ی که انگار چ ادیکه من هستم ب  یخواست به طرف اون
 تند گفت:  مانهیاسمش نر

 ن؟یفراموش کرد یز یچ-

 ..زهی عز یلینذار گرسنه بمونه.. مهمونم خ رشدی عجله نکن د زی چ چینه فقط واسه ه-

 کرد..؟ انیداره؟ چرا حس کردم باحرص ب  دی کلمه تاک نیرو ا نقدریمشت شد.. چرا ا دستم

 چشم-
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 جا منتظر باش  نیهم-

از پله  فیظر یلیکه با ناز خ  دمیشدم.. د ی کامل پشت گلدون مخف عیسرتکون داد.. سر مانینر و
 یکرد.. ازش متنفر بودم؟ نبودم؟ من تو یم یباال رفت که از روبرو هالل ماه رو تو ذهنم تداع ییها

.. سرد  اشتبه اون نبود.. راستش اون اصال به مادرها شباهت ند هیکه اصال شب   داشتم یتصوراتم مادر 
پلک زدم و خودم   یشده بودم.. چند بار  رهی خ شی خال یاحساس بود.. به خودم که اومدم به جا  یو ب

.. به خودم عطر زدم و با برداشتن  دم یرو به اتاقم رسوندم.. از کمد همون لباس شب اول ورودم رو پوش
مبل   کی  یو رو دماز اتاق خارج شدم.. وارد سالن که شدم به دنبالش چشم چرخون میو گوش فیک
 زود متوجه حضورم شد   یل یخ دمشید

 بودن.. از جا بلند شد و گفت:  اریچقدر هوش نجایا یها آدم

  یلیاست خانوم.. من امروز به دستور لو دست ر اریهستم دست مانی.. من نرریسالم خانم.. روزتون بخ-
 م؟یبر میتونیکنم.. م  یم تونیخانوم همراه

مرد هم از نسبت من و   نیا یعنی..  دمیرو د  شیحرکت  یب   یو نگاهم کرد.. وقت ستاد یکردم که ا سکوت
 کرد.. گفتم:  یم زی خبر نداشت؟ همچنان به من زل زده بود و وجب به وجب وجودم رو آنال  یلیل

 م؟ یری چرا نم-

 محترمانه لب زد:  یلیاشاره کرد و خ  یراحت رو گرفت و به سمت در خروج  یل یکردم که خ یز یر اخم

 د ییمنتظر اطالع شما بودم.. بفرما-

 خودش جلوتر راه افتاد.. و

هم   اطیح  یتو یمن حت میرد شد یحرف دنبالش رفتم باهم از در نگهبان  یب   ن؟یک گهید نایا اوف
ابر   کهیگرفتم.. لبخند به لبم نشست.. نگاهم به آسمون بود که چند ت یسنف یز ییپا  یاز هوا ومدمینم

 رو در من قلقلک کرد  یدو ابر حس نقاش  نیداشتن از هم بگذرن.. باز جدال ا یباسرعت سع 

 صدف خانم؟-

 دوختم   مانیاز آسمون گرفتم و به نر چشم
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 در باز عمارت قرار داشتم..  یبود ومن درست روبرو  ستادهیا نیماش کنار

.. نگاه غضبناکم رو به دو نگهبان دمیرو د نی کردم و از در خارج شدم.. ماش میدوشم تنظ یرو رو فمیک
 انداختم 

 رو دور زد و سوارشد.  نیحرف سوار شدم و خودش ماش یرو باز کرد و من ب   نیدر ماش  مانیونر

 به حرکت دراومد..   نیاحترام کردن و ماش یادا هردو

..  کردمیرو نگاه م   رونی روز.. از پنجره ب  ییبودم اون هم در روشنا دهیزمان تهران رو ند چیبحال ه تا
که دست دو بچه  دمیرو د ی.. مادر پدر شدنیشهر شلوغ بود.. مردم باعجله از کنار هم رد م 

 مااطالعات داشتم ا ادیو فرهنپ و پوشش مردم ز رانیرو گرفته بودن.. من در مورد ا کشونیکوچ
که درست کنارم قرار   ینی که پشت چراغ قرمز متوقف شد، ماش نیداشت.. ماش  یبی حال عج دنشید

  ی.. حتگشتیبرم   کیبه تراف ت ی عصبان  نیحتما ا دیکوب   یکه با مشت به فرمون م دمیگرفت و د
نگاه کردم اما اون کمربند داشت..   مانی.. به نرستین ی کمربند هم نبسته بود اصال انگار مسئله مهم

 گفتم:  مانیاطرافم شدم و رو به نر الی خیکرد ب ینگاه م لشیبه موبا یساکت بود و گاه 

 ؟ یهست یمنتظر کس -

 رو به حرکت درآورد.. جوابمو نداد.. با تشر گفتم:  نی سبز شد و ماش  چراغ

 نه؟ یجواب بد یحتما اجازه ندار -

 گفت: که نگاهش به روبرو بود  همونطور

 بزنم..  جا ی اجازه ندارم حرف ب-

 جاست؟ یجواب دادن به سوال من حرف ب   یعنیآها.. -

 نگاهش به من بود.. نهیتو آ از

 کنم.. ینم  یجسارت  نیمن چن-
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شماره ثابت   کی یدفعه رو  کیشدم و  نمیمخاطب   ستیآوردم.. وارد ل  رونی رو ب میگوش  فمیک از
  نداخت یآتش سرخ که شعله هاش آدم رو به وحشت م عکس  هیو  اریموندم.. همون مرد مرموز.. تاو

 حس گرمابخش هم داشت.. هیاما 

داشت و باهام بد حرف زده بود و اگر اون   یبد  یلیکه باهاش حرف زده بودم لحن خ یبار   نیآخر
شدم و تلفن قفل شده رو   الی خ یتونستم االن بهش زنگ بزنم.. ب  یم دیافتاد شا یاتفاق نم  نیشب ا
 هب یچند لحظه ا یرو شکست.. برا نمونیسکوت ب  مانی تلفن همراه نر یانداختم.. که صدا فمیدر ک

که اصال مشخص نبود.. هنوز هم  یکردم دستپاچه شده در حال ینگاه کرد.. حس م  یگوش یصفحه 
 گفتم:   یحواسش به من بود.. با حالت خاص  نهیاز آ

 ..گمینم ی ز ی به خانومت چ من ی صحبت کن  یتون  یم-

 خونسرد گفت:   یلیخ

 .. هی.. تماس کارنیبگ نی تون ی.. مستین  یمهم زیچ-

اتصال رو زد و   یزل زدم.. اما گوشم به حرف هاش بود.. دکمه  رونی رو گرفتم و از پنجره به ب  یحرص
 خونسرد شروع کرد به حرف زدن...  یلیخ

 نه.. ادی سالم.. منتظر تماستون بودم.. آره اما ز-

-..... 

 باشه.. -

-..... 

 پاساژ برم و برگردم..  هیشرکت.. خانوم دستور دادن که تا  امیتونم ب ینه.. نم-

-..... 

تونست با اون   ی.. چطور م ستین  یچ یکرد.. اون زن ه ی خانوم خانوم م  یشد وقت یحالم بد م چقدر
  یچ یپشت خطه.. از صحبت هاش ه یتونستم بشنوم ک ی. کاش حداقل متحملش کنه.   ایکار کنه 

 ..هیشغلشون چ دمیفهم  ی.. کاش حداقل مدمیفهم ینم
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 .. قایآره آره.. دق-

-... 

مهمه خانوم   یل یجلسه خ نیرسونم.. ا یشما فقط امر کن.. ساعت جلسه رو اعالم کن من خودمو م-
 کردن.. دیتاک  یلیخ

-..... 

 .. منتظرم.. نیکن ی لطف م-

 : دم یهوا پرس  یکه قطع کرد ب تلفنو

 ؟یچه جلسه ا ؟یچه شرکت ه؟یشغلتون چ--

 براندازم کرد و در آخر گفت:   کنجکاو

 ن؟ یداد یمن گوش م  یشما به صحبت ها-

 .. دمی.. ناخواسته شنستمی کر که ن-

 نگاهشو به روبه رو دوخت و گفت:  دوباره

 ..نهیچرم.. شغلمون ا-

 گفتم:  یآهان

 م؟ یرس  یم یک-

 .. دیاز سواالم کالفه شد که پوف کش انگار

 .. گهید ی قهیده دق-

 ادهیشد و درو برام باز کرد و من هم پ ادهیپاساژ نگه داشت.. پ  کیبعد مقابل  ی قهیده دق درست
و در   میرو کل پاساژ رو گشت یداد.. دو ساعت یصبح رو نشون م  میشدم.. به ساعتم نگاه کردم ده و ن

 هم  ی.. وقتدیپرس یکرد و اصال نظر من رو نم  یمن لباس انتخاب م  یبرا مانیکمال تعجب نر
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چه  گهید نایمثل شکنجه بود.. ا  قهیگفت خانوم دستور داده.. هر دق یکردم م  یاعتراض م  ایمخالفت 
  لونینا یبود که با کل میو ن کیهستن؟ خسته بودم و حالت تهوع داشتم.. حدود ساعت  ییجور آدما

 ..میرفت نیبه طرف ماش  دیخر

 بذارم صندوق عقب..  نارویمنم ا نیشما سوارش-

بعد در  ی قهی.. چند دقدمیباز کردم و سوار شدم و محکم درو به هم کوب نویدر ماش  یحوصلگ یب  با
 مون نشست.. باز کرد و پشت فر  نویماش

 خونه.. میبر-

 بعد..  میخور ی اول ناهار م روقتهید-

 خونه.. میبر ستین یاز ین-

 گفت:  یحالت خاص با

خودتون  ی قهیغذا رو با سل  دمیداره.. قول م یخوب یشناسم که غذاها یرستوران خوب م  هیمن  یول-
  ییبهتون بد بگذره و جا رانیا نی باره اومد نی اول ستی .. انصاف نادی.. مطمئنم خوشتون منیبخور
 .. نینر

 زدم:   پوزخند

 ه؟ینطوریا-

رو به حرکت   نی حرف ماش یگرفته باشد ب  هیدییسکوت تا  نیکرد و من سکوت کردم.. انگار از ا نگاهم
رو نگه   نیماش یا شهیش یرستوران با نما هیساعت بعد مقابل  مینزدم.. ن  یدرآورد.. من هم حرف

باز    امبود.. درو بر  یلوکس یرستوران مشخص بود که جا ی.. از نماشد ادهیداشتو خودش قبل از من پ
اومد.. خودش جلو رفت و من هم با اکراه پشت سرش    یمرد خوشم نم نیشدم.. از ا ادهیکرد و من پ 

داشته باشد.. از جنتلمن بودن فقط در   یخانوم چه رفتار   هیبا   دیدونست با ینم  یحرکت کردم.. حت
 باز کردن رو بلد بود.. 

.. در به طور خودکار باز شد به محض ورود توجه چند نفر به ما جلب شد می دو پله کوتاه باال رفت از
 .. آروم گفت:  ستادیکنارم ا مانینر
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 م؟ینی کجا بش دیدوست دار-

سمت راست   یشکل رد شدم و گوشه  رهیدا زیحرف از سه تا م یب  هیبق  رهیخ  یتوجه به نگاه ها یب
 داشتم  دیجا به همه جا د نیگلدون گل نشستم از ا کیکنار 

 هم رو به روم نشست:   مانینر

 خب  -

 کردم:  نگاهش

 ن؟ ی دار لیم یچ-

 انعطاف گفتم:  یب

 .. یفکر کنم با زور منو آورد ستیبرام مهم ن-

زود گارسون کنار   ی لی.. خمردمیزد ومن اخم کردم.. به گارسون اشاره کرد.. داشتم از معده درد م  لبخند
   یجوگندم یمرد چهل و پنج ساله با موها هیقرار گرفت  زیم

 ن؟ یدار لیم یبه رستوران خودتون.. چ دیخوش اومد  یلی سالم قربان خ-

 گفت"  مانینر

 دوتا جوجه  -

 گفتم:   تند

 من جوجه دوس ندارم -

 سکوت کرد و گارسون با لبخند به سمتم سر چرخوند.. مانینر

   ن؟ی دار لیم یشما چ -

 افتادم  انگشت اشارم رو به لبم زدم و حالت متفکر به خودم گرفتم اریتاو  ادیچرا به  دونمینم

 با تمام مخلفات    دیاریب  اری من خاو یاوووم.. برا-
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   کردیبا تعجب نگاه م  به من مانیچشم گفت و نر گارسون

 گفتم:  یجد  یلیخ

 ؟ یکن ی نگاه م یبه چ-

 شده گفت:  هول

 د یببخش یچ یه-

اما  گفتنیم یچ  دونمیاونطرف تر نشسته بودن نگاه کردم.. نم یکه کم یگرفتم و به دختر پسر  رو
فرستادم..  رونی نفسمو شل ب   کردی و پسره بالبخند دستاش رو نوازش م شدیدختره مدام سرخ م

خوشمزه بود و هم   یلیزود شروع کردم به خوردن.. هم خ  یلیگارسون سفارش ها رو آورد  من خ 
 بخورم..    شتریبر علت شده بود که ب دیمز میگرسنگ

 نیگرسنه بود یل یخ  نکهیمثل ا-

نشستم خشک و  یصندل یگشاد شده نگاهش کردم لقمه دهنم رو قورت دادم و صاف رو یباچشا
 گفتم  یجد

 نداره..   یبه شما ارتباط-

 بلند شدم  و

   نیبرم توماش  خوام یرو بده م چییسو-

   کنمیم تونینه من خودم همراه-

 کج کردم   سر

 خوبه  -

تنم رو    یزدم باد سرد  رونیبار من جلوتر راه افتادم.. از در که پ  نیگذاشت و ا زیم  یناهارو رو پول
 لرزوند  خودم رو بغل زدم 

 خودش رو به من رسوند  مانیکرده بودم لباس گرم بپوشم نر فراموش
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 خانم سردتونه؟ -

 گفتم:   یحرص

 نه؟ یب  یچشمات نم-

 .. واقعا هوا سرد بود..  کردیهام به هم برخورد م دندون

   دیزود سوار ش  دیایب-

 گفتم:   یلجباز  با

 قدم بزنم   خوامیم-

 در ثابت شد.  ی  رهیتگدس یرو دستش

 ؟ ییچ-

 گفتم:   خونسرد

 که گفتم  نیهم-

 : دم یرو گرفتم و به راه افتادم صداش رو شن ن یجهت مخالف ماش  و

 هواسرده  دیصبر کن -

شونم حس کردم و در کمال تعجب   یرو یز یبعد چ ی کم ینکردم و به راهم ادامه دادم ول ییاعتنا
 دمید

چند لحظه کوتاه نگاهمون در هم گره خورد و من   ی.. برادوشم انداخت  یبود که کتش رو رو  مانینر
 افتادم.. زود چشم گرفتم    اریتاو یچشم ها اهیس  یدوگو ادیاراده به  یب

 من کنان گفت:  من

 م یبرگرد  دیای لطفا ب شهیبد م یل یاگه  خانم بفهمه.. خ-
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عطر   یتلخ ادیباز مثل احمق ها به  شدیبلند م مانیکه از کت نر  یعطر گرم ی و من بابو زدی م حرف
 زدم  بی.. به خودم نه شدمیداشتم کالفه م گهیافتادم.. د اریتاو

.. میدور شده بود نیاز ماش  یلیفکر نکن.. خ یقدر به اون کوه غرور لعنت نیا وونهیصدف د گهید بسه
 گفت:   مانینر ستادمیراه ا نی.. بدادیعطر داشت آزارم م یبو

 خانم؟  شدیچ-

 آوردم و به سمتش گرفتم به دست دراز شدم نگاه کرد   رونی رو ب کت

 هوا.. دیبپوش-

 : دم یحرفش پر نیب

    اریرو ب ن یبهش ندارم.. برو ماش یاز ین-

  ادمیکه از اون کوه غرور  ییزای نبود.. اما اون مرد با چ شتریب یلجباز  هیکارام بود.. تمام کارام  مات
 لب گفتم:   ریز زدی اعصاب و دلم رو برهم م ستمیکال س ومدیم

   یلعنت-

 متعجب گفت:  مانینر

   ن؟یبامن بود-

 کردم   اخم

 آره -

 . شترشدیب  تعجبش

 م؟یسیتو سرما وا دیبا ی تا ک-

 و دستپاچه گفت:  هول

 حق با شماست.  دیب ببخش-
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بود رفت.. هوا سرد بود و پرنده   ن ی که ماش ییبلند به طرف جا یبه محض گرفتن کتش، با گام ها و
درو باز کردم و سوار   ستادیکه مقابلم ا مانینر نی.. ماشگشتنیگرم م یجا هیها باسرو صدا به دنبال 

  عکس چی اومد و اون ه شیبه گوش امی پ هیپوست سردم رو مورمور کرد..  ن یگرم ماش  یشدم هوا
از نگهبان ها   یک یتوسط  نی.. درماشمیدنز یکدوم حرف  چیبه عمارت ه دنینشون نداد.. تارس یالعمل

 لب زد:  مانیگذاشتم نر  رونیب  نیرو که از ماش میباز شد پا

 خوام یاگه ناخواسته ناراحتتون کردم عذر م -

 کردم ناراحت بود نگاهش

 ست یمهم ن-

 نگهبان در رو باز کرد و من وارد امارت شدم  یک ی شدم.. اون  ادهیپ و

 ها رو ببر داخل   دیپاکت خر نیا ای ب دیسع-

 د؟ یایشما نم مانیچشم آقا نر-

 من کار دارم.. حرف نزن عجله کن  -

 رد شدم و وارد ساختمون شدم    اطیح از

  یلیلخوب که گوش دادم.. متوجه  دمیزن رو شن هیخنده  یصدا ژهینبود اما از سمت سالن و یکس
 چیمانع رفتنم شد.. اطرافم رو خوب نگاه کردم ه یراه کنجکاو  نیشدم.. خواستم به اتاقم برم اما ب 

لبخند   هاراد ی.. ب دمیمرد رو شن هی یآهسته به سمت صدا رفتم.. کم کم زمزمه ها  یلینبود.. خ  یخبر 
 ..دمیشن  یبود.. آروم از سه پله باال رفتم حاال کامل م  اری زدم.. حتما تاو

 ره یم  شیپ  یعال زیهمه چ-

   زدی کشدار حرف م یبود که بالحن یلیل

 حرف زد:  ی لیباز ل  یصدا بودم ول   کی دنیمنتظر شن من

 ست یجاش ن  نجایا-



 نگهبان آتش 

205 
 

  شدیم ادیصداش کم و ز ومدام

شده و   وونهید یل یل کردمیکه فکر م زدی باش حرف بزن.. زود باش.. اون قدر مرد آروم حرف م زود
اما  نمشونیبب یاگه هم شده کم یجلوتر رفتم تا بتونم حت  یکم نیهم ی.. برازنهیباخودش حرف م

..  مخودم رو نگه داشت ی صحنه روبروم درجا خشکم زد.. زانوهام شل شد و با کمک پرده سلطنت دنیباد
  یلیاما ل دمی د یخم شده بود.. صورتش رو نم یل یل یرو با ینشسته بود و تقر یل یاون مرد درست کنار ل

و   زدی حد گشاد شد.. مرد مدام حرف م نی .. چشمام تا آخردیخند یدستش بود و مدام م یجام شراب 
... آخ   یلیول  کردی خورد و مرد بادست موهاش رو نوازش م  شیدن یاز نوش یکم  یلی.. ل دمیشن یمن نم

  گهیرفت رو گرفتم د یل یلباس ل قهی کردم.. دست مرد که به طرف  رتی ح دمید  یکه م یز یخدا.. از چ
   دمیمرد رو شن ی نداشتم.. پشت که کردم صدا ستادنیتوان ا

با هم خوش   میسر اصل مطلب و وارد معامله بش میبر نکهیبذار قبل از ا ؟یکن ی م کاریچ یدار -
 ... میبگذرون

 با همون لحن کشدار ادامه داد:   یلیول

قراررداد  یبه امضا ینجور یمنو ا یتون ی.. تو نم ستیابدا راهش ن نمیو ا  ستیجاش ن  نجایاالن نه.. ا-
 .. عجله نکن..یمجبور کن 

تندش رو تو تار به   یکه من رگه ها یو مرد با اعتراض و حرص دیچ یتو فضا پ  یل یبلند ل  یخنده  یصدا
 تار صداش حس کرم لب زد: 

 ..با ی ز یجان.. بانو یل یل ری نگ میزود تصم نقدریا-

  ینبود.. و با دو خودم رو به اتاقم رسوندم.. دستم رو رو اری فکرکردم.. اون تاو  زی چ کیمن تنها به  و
ن شرم کردم.. به طرف  بودم نه.. بلکه از نسبتم با اون ز  دهیکه د یز ی از چ دیکوب یقلبم گذاشتم تند م

  ه؟یآدم نیهمچ  ناو یعنی یمن  یخدا ی.. وادمیکش قی نفس عم نیپنجره رفتم و بازش کردم.. چند
که مادرمنه  یمادرم.. کس  یعن یعرق بودم و لبم خشک خشک..   سی.. خدمیبه صورتم کش یدست
خواد   یم یتونست با هرکس  یزن آزاد بود.. م هیکردم خودمو قانع کنم.. اون  یسع ه؟یزن  نیچن

  خیهام  رگ خون تو  اریتر.. با فکر تاو یجد  یلیخ  دیشا  ایمرد دوستش باشه   نیا دیباشه.. اصال شا
 .. ناباور گفتم: ایباهاشه؟ کار  نیهم یاونم برا یعنیزد.. 
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 نه نه -

 آوردم؟   یسردر نم یز ی من چرا از چ یم گرفت.. وا هیگر

 امکان نداره.. اون اون.. نیا-

..  دمیچرا اما اون نه.. در اتاقم که باز شد از ترس زبونم بند اومد تند به طرف در چرخ دونمینم ایخدا
 خدمتکار بود: 

 خانم.. م من فکر کردم..  دیب ببخش-

 بود   دامیخر یها لونیدستاش نگاه کردم نا به

 بذار و برو..-

 چشم شما حالتون خوبه؟-

 اجازه وارد اتاقم نشو  یب گه یذار و دفقط تنهام ب-

از اتاق خارج   یکوتاه دیتخت گذاشت.. با ببخش یرو رو دهایانداخت و بسته خر ر یسر به ز شرمنده
 .. با حرص زمزمه کردم: دادیعصر رو نشون م قه یدق یشد.. به ساعت نگاه کردم.. چهار و س

 امروز منو از خونه دور کرد.. پست فطرت..  نیپس واسه هم-

  چیتخت نشستم.. تصورم از مادر ه یمنو دختر خودش ندونه و چه خوب که قبولم نداره رو دمیبا
 نروژ.. گردمیفردا برم نیزن نداشت.. اشکام رو پاک کردم.. با خودم گفتم هم نیبه ا  یشباهت

 

 

 (.. ار ی)تاو
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انگشتم نگاه  نی ب کی بودم و داشتم به جسم کوج دهیتخت طاق باز، دراز کش یبود که رو یساعت سه
 ..کردمیم

 دستگاه شنود  هیبهم داده بود..  مان یکه نر یغام یپ طبق

 زدم..  ی.. پوزخندکردی هنوزم کار م که

.. حتما  دمیآوردم، د رونیکتم رو ب  یرو گشتم و در آخر اون رو وقت  نیچهارساعت تمام خونه وماش  یتو
آروم لب   دم یمشتم گرفتم وبه تشک کوب یم چسبونده بود.. اون رو توشده به لباس کیبهم نزد یوقت
 زدم: 

 ر؟ ی.. پس کو اون هوش و ذکاوت، گرگ پ چارهی ب-

  ری که بود گذاشتم درست ز ییتخت بلند شدم و در کمد رو باز کردم شنود رو درست همون جا یازرو
  یعسل یرو از رو لمیسمت چپ کتم و باز پوزخند زدم.. در رو بستم موبا  نی آست کیکوچ یلبه 

 یکارش مثل شنود گذاشتن تو نی کرده بود؟ ا یزدم.. اون با خودش چه فکر  رونیبرداشتم و از اتاق ب 
  امکینگاه کردم ودر آخر پ  میگوش اهیس نهی به زم هیرو باز کردم چند ثان میقبره.. چه احمقانه.. قفل گوش

 که منتظرش بودم رو باز کردم. یباز نشده از کس 

همه  دیبه دستش رس   شیربع پ کیدادم.. و از  لیبسته رو تحو  شی"سالم.. درست چهار ساعت پ
 " ؟یکنیم کاری چ یآرومه؟ دار  یچ

   دمیکش پوف

 .. جای ب ییسوال ها دنیپرس  بازم

 دادم  امیپ

 خوب بود باز منتظر باش.."  "خوبه.. تو نگران نباش کارت 

   گرفتیوگرنه آروم نم زدمی حرف م  مانیبا نر دیبا



 نگهبان آتش 

208 
 

  دمیکش  یاز ته دلتنگ  ی.. آهنداختیم اوشیس ادیمنو به  ایدن یها یقرار  یها، تمام ب یناآروم تمام
داشتم.. دلم  ازی به وجودشون ن یهر زمان  شترازیو ششم آذرماه و روز تولدم بود و من ب ستیامروز ب 

 اما.. دمشونید یاز دور هم که شده م یحت  خواستیم

تراس رو باز   یا شهی.. در شدمیکش رونیب  یگار یرو از تنم کندم.. س رهنمی.. پکردی داشت ذوبم م گرما
زدم.. ساعت ده صبح بود   ی قیپک عم  کردمی رو گوشه لبم گذاشتم سرما رو اصال حس نم  گاریکردم س
 پام نگاه کردم..    ری به شهر شلوغ ز روگرفتم مانیشماره نر

 مکالمه داشتم  هیو پنج ثان ستیو ب  قهیدق کی قیدق

گذاشتم و به جلو خم شدم..  یا شهیش  واریلبم نگه داشتم و هردو دستم رولبه د یرو گوشه  گاریس
گره ابروهام رو محکم تر کردم.. چرا انکار کرد   د؟یرفته خر یل یاون با دختر اون زن به خواست خود ل

 که اون دخترشه؟  

رو   زامی از عز  یکیکمرم نشست شوک زده از فکر خارج شدم.. به آسمون که  یقطره بارون که رو نیاول
 داده بود نگاه کردم..  یتو خودش جا

ها به من شباهت داشتن.. پوف   یاهیس نیاز آسمون رو احاطه کرده بود چقدر ا یمی ن یاه یس ابر
 مرده رو همون جا انداختم..  گاریو س دمیکش

  رونیب میشلوار کتون مشک  بی تلفنم رو باز از ج  یزدم و وارد خانه شدم.. گوش  مانیبه نر یامک یپ
  دمیرحمم با خط جد یاجازه از عقل ب  یو ب درنگ یهست.. ب ادشی.. شک نداشتم تولدم رو دمیکش

  سآورد.. پ ی مکالمه از پا درم م نیا دونستمیهم صحبت کردم شمارش رو گرفتم خوب م مانی که بانر
 رو به گوشم زدم  ینشستم.. گوش مییمبل تک نفره به حرمت تنها یرو

 بوق   نی.. اولدیلرزیم دستم

 بوق  ن یدوم دیلرزینشسته م هم م یپاها یحت

 صداش..   ابینا نیطن و

 الو؟-

 رفت..  نفسم
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 ؟ یزنیالو؟ صداتونو ندارم.. الو.. چرا حرف.. نم -

از حنجرم   یینامش باز و بسته کردم اماصدا یصداکردنش لبهام رو به آوا  ی.. براتونستمیم کاش
 خارج نشد  

 خالصم رو زد  ری ... اما اون با حرفش تدهیبر  دهیبر  ینفس ها جز

 ارم؟ یتاو-

اشک چشم هام باال گرفتم.. فکم رو محکم به   ختن یفرو نر یرو از گوشم فاصله دادم سرم رو برا یگوش
 دندون هام بلند شد.. ی دگییسا یهم فشردم و صدا

 .. دستم رو مقابل دهنم گرفتم: دمیمنم آه خدا.. خدا.. باز صداش رو شن  دیفهم

 مادر..    زیعز ار؟یتاو-

 خواست جواب بده بگه جانم.. آخ.. یتنم، روحم م  دلم،

 برگرد خونه.. برگرد -

   زدمی باکف دست به دهنم ضربه م 

 و بازهم صدام کرد    کردی م هیگر داشت

 ار؟ یتاو-

 اوردم ین  طاقت

 م مادر.. مادر؟  -

اسمم رو  یصحبت کردن رو نداشت.. مدام به کرد   یتوان فارس گهیشدت گرفت اون قدر که د شیگر
 .. رفتیآورد و قربان صدقم م یم

 قزات..  کهیدا ار،یجانم، قزالم، برکم تاو-

 گفتم:  یم  زی چ کیاما تنها  من



 نگهبان آتش 

210 
 

 مادر.. -

   یزن یدونستم زنگ م  یم-

 ..  یمادر  یب ،ییاز جنس طرد شدن ،جدا یش ی.. آتزدی م شیرو آت گرمیهقش ج هق

 برگرد  -

 برگردم    خواستی ازم نم کاش

 مادر    زدلی تولدته عز یراست-

 زدم    لبخند

 باال سر داداشت باش  هیبرگرد سا ؟ی چرا رفت-

 گفتم:  یحال خودم رو فراموش کردم.. جد اوشیس بااسم

 اومده؟ شی پ یشده؟ براش مشکل یچ-

 .. ختی که دلم فرو ر دیکش آه

 مادر بگو.. -

 ی.. مدهیرو گوش نم یاحد چی که اون جز تو حرف ه  یدون یکنترلش کنم.. م  تونمینم  یرفت  یاز وقت-
 تونم برادرتو کنترل کنم؟  یمن چند وقته که نم یدون یچند وقت شده؟ م یدون

 گفتم:  رفتم،یکه راه م نطوریجا بلند شدم هم  از

   ره؟ید دانشگاه م-

 .. اما..رمیم گهی بگم به من که م یچ-

 .. کالفه گفتم: دمیپرس یم دی آروم کردن مادر با یرفت.. اما برا  یم ونیدر م کیخبر داشتم..  من

 ؟ یاما چ-
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- ... 

 دمیبه موهام کش یدست

 حرف بزن..  کنمی مادر خواهش م-

   خورهیرفت و آمدش به حرفاش نم  یساعت ها-

 ؟ یکنی م کاریچ یآخخ.. دار  اوش یس آخ

 :  د ینال

 برادرت باش..  ش یپ  ایتورو کم داره.. نور چشمم ب مونیزندگ -

 قرارم رو گرفته بود.. روپا بند نبودم.. تند گفتم:  اوشی س باز

 مادر؟ شما نگران نباش.. من.. -

لطفش رو    یو صدا  دی.. مادر خندشدینابود م یهمه چ د یفهم ی م ری اگه اون گرگ پ گفتمیم یچ داشتم
 : دم یشن

 ؟یبرگرد یخوایم-

 گفتم:  عاجزانه

 نابودم نکن..   نی از ا شترینکن مادر.. ب -

 ..!یگردیپس برنم -

 زدم:   هیشدم دستم رو بهش تک کیکنار اتاق خواب نزد وارید به

 !یبازم برگرد یخواینم-

 و پردرد لب زدم:  غمزده

 ..تونمیمادر نم تونمینم-



 نگهبان آتش 

212 
 

   سوختیاما من پلکم م کردینم هیگر گهید

 پس نگران ماهم نباش..-

 در؟  ما-

 رو قطع کرد.. ناباور لب زدم:  یگوش

 م مادر؟  -

 صفحه خاموش زل زدم:  به

 نه نه..-

زمزمه   دمیکوب واریبه د یبا گوش  یرو به گوشم چسبوندم و مدام اسمشو صدا کردم.. مشت یگوش
 کردم: 

 .. اوشیس-

 بر آروم بودن و داد نزدن داشتم  یزور سع  به

داده بودم رو   هیتک واریشدم..؟ دستم رو که به د ختهیگسخودم افسار  یرامت کنم داداشم وقت  چطور
که نقش  یوار ی.. نگاهم به کاغذ ددمیکوب واریو کمرمو به د دمیپاشنه پا چرخ  یسردادم و رو  نییبه پا
 داشت افتاد.. یز یر یگل ها

  یبود که من وقت نیا ت یحال نفرت داشتم اما واقع نیبه خاطر آوردم.. از ا مانیقرارم رو با نر ناگهان
 سرد جدا کردم و به اتاق برگشتم..  واریسوگوار نداشتم.. خودم رو از د یبرا

 بود  قهیدق یانداختم ساعت سه و س  ینگاه میبه ساعتم ن  دمیپوش یشلوار مشک راهنی کمد و پ از

رو   نکمی و ع   یو دستکش چرم کاله نقاب دار مشک  دمیبرداشتم و پوش یا ستادهیا قهیبلند   یبارون
.. نگاه کردم.. خودم رو به آسانسور رسوندم.. مییبرداشتم و قبل بستن در کمد باپوزخند به کت کذا

   دمیرس  نگیزود به پارک  یلیخ
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رفتم   نیی.. از پله پادمیو متوجه من شد.. نگاه کنجکاوش رو به خودم د خوردیم  ییداشت چا نیحس
 واسم نزاشته بود یجون اوشینشون بدم.. س یحوصله تر از اون بودم که عکس العمل یب

 .. ری نه من عجله دارم  روز بخ-

که مشکوک باشه   چکسیاونجا دور شدم دو طرف کوچه رو از نظر گذروندم.. در کمال تعجب ه از
کتم رو درست کردم و از عرض   قهی یدود نکیسرم گذاشتم و بعد از زدن ع ی.. کالهم رو رودمیند

افکار مزاحمم خاکستر   ی.. من داشتم از گرماومدیپوشش ابدا به من نم  نیکوچه به راه افتادم ا
 ..شدمیم

 انداخت: بهم  یدست بلند کردم.. راننده نگاه پراز تعجب   یتاکس هی یبرا ابونیبه خ  دنیمحض رس به

 کجا داداش؟ -

 دربست.. -

 حرکت کرد شروع به حرف زدن کرد.. نی سر عالمت داد که سوار شدم.. تاماش با

.. میخرج سوخت کن دیبا یار یدرم یواال هرچ کیشهر شلوغ.. همش تراف  نیاز دست ا یوا یا-
 گوشت بامنه؟ 

 گوشش گذاشته بود  یکردم دستاش رو رو نگاهش

- ... 

 ؟ یست یاهل تهرون ن  نمیبب -

 گفتم   یحرف رو زد خشک و جد نیبه خاطر ظاهرم ا  حتما

 .. پس ساکت باش و عجله کن  یبرس تیکه به رانندگ نهیکه ارتباط داره ا یز یبه شما چ -

 گفت:  یبود اما با لحن کوچه بازار  شوکه

 ی خب بابا انگار نوبرشو آورد-
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حال آرامش من   نی.. با اکردیلب غرولند م ریدام ززل زدم.. م رونی به ب شهیتوجه رو گرفتم و از ش یب
 رو نگه داشت..   نیماش یکافه ا ینبود.. باالخره روبرو  بیعج

   نجاست؟یا-

 د یبه طرفم چرخ و

 تومن..  ستیب شهیم  تیعمو کرا یه-

 آوردم و به دستش دادم و با طعنه گفتم: رونی ب یکتم سه تا ده تومن بیج از

 .. تی بخاطر خوش صحبت نمیا-

آوردم و با   رونیرو ب  نکمیکافه نگاه کردم.. وارد که شدم ع ینوستالژ  یشدم.. به نما ادهی پ نیاز ماش  و
به   هیکنار پنجره که شب  یصندل  یرو  دمیفضا رو شکستم و د یک یچشم دنبالش گشتم و در آخر تار

 شد   کیبهم نزد ینمود نشسته بود.. گارسون  یم یخ یتار یبناها

   ن؟یجا رزرو کرد  نیسالم خوش اومد-

 نه -

 ..نی نی اون سمت بش نیتون یم نی بکش  گاریس نی دار لی کنم.. اگر تما تونییراهنما  دیپس بذار-

 بود.. مانی ش به نر اشاره

 هم سن خودم بود گفتم:  بای مرد که تقر روبه

  دمیممنون انگار همراهم رو د-

 داده بود و چشماش رو بسته بود  هیتک یصندل  یرفتم.. به پشت مانیزد و من به طرف نر  لبخند

 نشستم  یصندل  یافراد حاضر مقابلش رو رهی خ یتوجه به نگاه ها یو ب  جلورفتم

 گذاشتم:  زیم یرو که با دستکش پوشونده بودم رو رو دستام

 از کرده بود.. کتم جاس یشنود رو تو-
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 به ما نگاه کردن با تته پته گفت:   یجا خورد که چند نفر  چنان

   ؟یخ خودت-

 حالت گفتم:  یب

  ؟یباز مثل احمق ها شد -

 رو به سمتم گرفت  دستاش

   ه؟یچه سرو وضع نیا-

 ؟ یکه راجع به لباسم بحث کن  امی ب یاالن خواست-

 گارسون ساکت شد..رو جمع و جور کرد و خواست حرف بزنه که با اومدن   خودش

   ن؟یدار لیم یز یچ-

 داشت گفت:  یفرفر  یچشم از ظاهرم و به گارسون که موها  مانینر

 قهوه ترک -

 و شما؟ -

 ..یچ یه-

اونقدر راحت نبود که بشه بدون  ط یشرا گهینبودم.. د یمالقات راض  نینگفت و رفت.. من به ا یز یچ
موضوع   نی بشم و هم  کیبود نزد مانینر تیکه تو موقع  یمتوجه رفت و آمدم بشه به کس ی لیل نکهیا

  نیب  هذر ری نه اما من بشدت ز مانی.. به حتم نرارمیرو به عمل ب  اطیجوانب احت یهمه  شدیباعث م
 بودم.. 

 خب؟ -

 اون روز تو..  ؟یکن یم  کاریچ یاول بگو دار -

 ضربه زدم  زیانگشت به م بادو
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 ر.. آروم ت  شییه-

 آورد: نییخم شد و تن صداش رو پا زی به اطراف انداخت و روم ینگاه

 ی کنی بهم کمک م  یتو گفت-

 گفتم:  خونسرد

 سر حرفم هستم..-

 کرد.. اخم

 مکان.. یهمون ماجرا یکارداشتیپس بگو تواون خونه چ-

داشت و من حتم   یخاص یمرد جذبه  نیبلندش گرفتم.. ا  بای تقر  شیمرتب و ته ر ی قهیرو از  نگاهم
 گرفتم و لب زدم:  نشیری از عطر ش ینداشت.. دم یباک یز یکنارش از چ  مانیبا حضور نر  یلیداشتم ل

 .. یگیخب خودتم م-

 گفت:  یحرص

 ار؟ یتاو-

منم دادمش.. البته با سند و مدرک که زحمتش رو   خواستیسادست اون جا م  یلی.. خ مانینر هیکاف-
 ی.. حداقل سه روز زودتر از تصورم تونستم مالقاتش کنم.. میداد بشوی زود ترت یل ی.. خیدیتو کش

 و فرمانبردار..   اری.. هوشیباش  ینطور یهم شهیخوام که هم

آدم   مانیآب... نر  وانی ل کیو موی ل هیفنجون قهوه با  هی خواست حرف بزنه که گارسون قهوه آورد   باز
 به نفعم شد..  نباریعجله کردنش ا نیبود که البته ا یباهوش اما عجول 

  نقدریکه ا یکن  یمصرف م یز یچ هی آرامش تورو ندارم.. حتما  نیمن تحمل ا یتوبگ   یباشه اصال هرچ-
کشتنش تو وجودم اونقدر   لیم یخورم که گاه یقسم م  اری.. من تو خوابمم قرار ندارم.. تاویآروم باش 

 که.. شهیم ادیز
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کرد..   کی تاد و فنجون قهوه رو به لبش نزدفرس رونیدرون کالبدش رو ب  یهوا ینداد و همه  ادامه
 .. ناخواسته پوزخند زدم: زدی آرامش؟ داشت ازکدوم آرامش حرف م

  یبه پشت نه یو باز به چشم هام زل زد و دست به س دیکوب زی م یرو  یسوخت و فنجون رو حرص لبش
 داد: هیتک   یصندل

مکان شدم و به اسم تو  ریگیپ ی بهتره نگم که وقت دیپس شا ؟یزن یحال من پوزخند م  نیت تو به ا-
 تو اون خونه.. دنتی.. آخ که بعدشم ددمیرس

 نبود که فراموش کنم.. کالفه به موهاش چنگ زد:  یز ینگاهش چ خشم

   یستیمن ن  ی.. توکه جایآره خب.. حق دار -

 دونست..  یهم نم مانی نر یدردم رو حت ستی من ن یکس جا چیگفتم درسته و ه باخودم

 ار؟ یتاو-

 : دمیباال کش چشم

   ؟یکن کاری چ یخوایبگو با من م -

 فقط بدون قولم قوله  ستیمن مشکلم با تو ن یچ یه-

 کرد:  رییراحت شده باشه رنگ نگاهش تغ  الشیخ  انگار

 ؟ یشد یحاال راض-

 خم شدم:  زی روم

 اما تو بازم به رفتار بدت با من ادامه بده -

 اومد گفت:   ادشی ی ز ی حرف انگار چ نیباا

 ؟ یاشتباه فکر کردم دورم زد یعن یپس -

-... 
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 باال آورد:  میتسل یکه دستشو به نشونه   دمیکش یکالفه ا پوف

  نقدریا روزها  نیبد باهات حرف زدم.. باور کن ا  یلیباشه متوجه شدم.. داداش به خدا شرمندتم خ-
 تحت فشارم که.. ولش کن..

 با تشر گفتم: شدیداشت اعصابم متشنج م گهید

 ؟یدهنتو ببند شهیم مانینر-

 باز موند  دهنش

 الزم بود از من بد بگو     یشک کنه حت  دی.. نبای مثل قبل باش دیگفتم؟ با یچ یدیاصال شن -

 دنبالت   فتهیآخه شک کنه م یول-

 : دمیکش پوف

واسش خبر    یکنه؟  ک قیقراره واسش تحق  یفکرتو کار بنداز.. اگه شک کنه ک کمی.. دونمیخودم م-
 اره؟ یم

 زد:  لب

 خب من.. -

 دندون گرفتم:   نیمشت شد و لبمو ب دستم

 ولیبابا ا-

 بود:  جیگ هنوز

 بابا..  نی آره آفر-

 .. شدمیم  دیداشتم ازش ناام من

 . کارت هم باش بهم آمار بده. میبرم مواظب اون س  دیبسه من با-

   دیشده قهوه سرد رو سر کش هول
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 ..دیراستش امروز ازم خواست بادخترش برم خر -

 بود..  اوشی س رینداشت.. من ذهنم درگ یت یاهم برام

 چرا؟ یدونیدوسته م کی اون روز که خونش بودم گفت اون دختره -

 .. دیباال پر ابروهاش

 کردم حداقل به تو بگه..   یمن فکر م  ست؟یگفت صدف دخترش ن یعن ی ؟یگیم ینگو.. جد-

 تکون دادم:  سر

 اما من شک ندارم دخترشه -

 : دیچهره درهم کش و

   هیدختر خوب  یدنده ول کیغد و  هی عجب دختر یدونینم-

 بحث گفتم:  نیبه ا  لیم یب

 ..  اری ته توش رو در ب-

 به خاطرم اومده باشه گفتم:   یز یچ انگار

 کجا بود؟ یلیل یبود رونی با اون دختر ب یوقت-

 راحت گفت:   یلیخ

 خونه -

 ابروهام نشست..  نیب  یظیغل اخم

 چرا؟ یخونه؟ خبر ندار   یچ یعنی-

 .. ستین ی .. اما حدسش کار سختنینه بابا از کجا بدونم.. به من گفت عجله نکن و باهم ناهار بخور-
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 دیگفتن حرفم ترد ی.. برافیدونستم.. آشغال کث یفرستادم.. من علتش رو م رونی نفسم رو ب کالفه
 داشت اما لب زدم:  یکمتر  تی امن شتر،یداشتم.. گرچه که تعداد افراد ب

امور رو   یست یتو ن یوقت یو بتون یکه بهش اعتماد داشته باش  یشناس  یرو تو نوچه هات م  یکس-
 بهت گزارش کنه؟ 

طول   ادیچشمش افتاد.. ز ی گوشه  ین یچ و دیرو که گفتم به فکر فرو رفت و ابرو در هم کش نیا
 که گفت:  دینکش

وسط   نیا ی کس  یکه پا یندار  ی.. اگه تو مشکلدمیروش کار کنم.. بهت خبرشو م دیهست اما با یکی-
 باز شه بسپر به من.. 

 زل زدم و گفتم:  مانیجامونده از ته فنجون نر  اتیتککون دادم و به محتو یسر 

رو تو نبودت فراهم   یلیل  تیامن یخوا  یببره.. بذار فکر کنه م  ییخوام از اصل ماجرا بو یفقط نم -
 .. یکن

 بلند شدم و گفتم:  زی پشت م از

 برم..  دیمن با-

 فاصله گرفتم که گفت:  زیاز م  یکم و

 گه؟ید یکرد داشیپ-

  یتاکس نیاول  یبرا زدم به اطراف نگاه کردم و رونی شنود بود تنها سر تکون دادم و از اونجا ب منظورش
 دست بلند کردم و سوار شدم.. 

اگه همون جا    یحت رفتمیم دیو منگ آدرس خونه مادر رو دادم.. من با  جیگ د یکه آدرس پرس راننده
هم از  اوش ی س ذارمیاما مطمئن بودم که نم کردم یدرنگ جونم رو فدا م ی.. بشدیخراب م زیهمه چ

 دست دلم بره.. 

ترکش   شی قرارداشت که درست ده سال پ یکه انتهاش خونه ا یکی بار ابونیساعت بعد به خ  کی
داشتم  یرد شدم.. آروم قدم برم   یکی کوچ یاز آبراهه  ه یزمان.. باپرداخت کرا  نیکرده بودم.. تو بدتر
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  ربا چادر د  یشده بود.. اونطرف کوچه زن  نیجا گذاشتم نفسام سنگ یاما خودم آرامش رو تو تاکس
متوجه  د، یکه به قدماش بخش   یمن متعجب شد.. من از سرعت  تی باوضع یشخص  دنیکه باد  یحال

که توزمان گم  یهم مرد دیبودم شا هیبه قاتل ها شب  شتریترسش شدم.. پوزخند زدم حق داشت ب
 به صورتم چسبوندم..  شتر یکتم رو ب قهیشده 

  کیم رو به درخت نزدبلند خود  یبا گام ها نهیمن رو بب  یکس  نکهیزود به خودم اومدم و قبل از ا  یلیخ
 شدم.. یرسوندم و مخف  ستادمیا یم دنشونید  یبرا شهیخونه که هم

 چیه  کردمی فکرم میخونه اومد نیبه ا  یخونه افتاد.. به خودم گفتم وقت یکاهگل یوارهایبه د نگاهم
خونه بودم تجربه   نیتوا یازدست دادن رو وقت یواقع  یاما من معنا میاز دست دادن ندار یزبرایچ

 کردم  

 کنم..  زامیعز یرو سپر بال میتکرار نشه تا جونم رو، زندگ گهی.. رفتم تا درفتم

  ومدیبودم.. اما ن ستادهیحرکت ا یب  اوشی بود که به انتظار س یتر شده بود دوساعت کیتار هوا

مرده  ستادهیاوقت بود که  یلیکه خ  یکس به  مرد چیاما ه شدنیاز کوچه رد م ییبار کسا نیچند
 کرد یشک نم   یبود حت

 مرده بود..  شیبر عصا هیرو داشتم که چهل روز باتک  مانیسل حال

 به انتقام سرپا بودم   هیبود اما من باتک  شیاون قدرت و بزرگ یمن.. عصا مثل

 بزنم    ادیبسوزونه ومن باسقوط هولناکنم مرگم رو فر شهیمنو از ر نهی ک نیآتش ا یتاوقت

 به خاک سپرده شد..   یمرد اما در هشتادسالگ یسالگ ستیکه در ب یمرد بگم

و   اوشیکرد.. چشمم به در بود اما نه س ی م فیبود که حالم رو توص یز ی متن تنها چ نیزدم ا  پوزخند
 ..ومدنین رونی مادر ازش ب ینه حت

شده بود و تنها بانور    کیسخت و دردآور.. کوچه تار  دیکشی داشت خونم رو از رگ هام م یقرار  یب
 سوز روشن بود..  مین  یچراغ ها فیضع
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.. اصال متوجه گذر زمان نشده دادیشب رو نشون م  میانداختم.. هشت و ن ینگاه میساعتم ن به
 اصال خونه نبود   اوشی بودم.. انگار س

و از حرص چهرم   دمیدرخت کوب یکجا دنبالش بگردم؟ دست مشت شده م رو به تنه  دیخدا با آه
 درهم شد 

 پام جابجا شدم خسته بودم؟   یرو یکم

 .. کوچه خلوت شده بود.. با خودم تکرار کردم پوزخندزدم

   ؟ییکجا-

  نیگرفته بود.. لبم رو ب نیازش ماش اوشی س شیافتادم که چند وقت پ یاون پسر  ادینا گاه  به
 دندون گرفتم و زمزمه کردم: 

 ... یاگه اونجا هم نباش -

 ستادیا یبد  غی با ج نیخودم رو پرت کردم.. ماش   بای تقر یتاکس هی یسرعت از کوچه رد شدم و جلو به
 آورد  رون ی ب شهیبوق گذاشت سرش رو از ش یو همونطور که دستش رو رو

  ؟یدار  یقصد خودکش  ییهوو-

کاپوتش سر دادم..  یکنم مرگ هم برام کم بود.. دستم رو رو داشیپ تونستمیخوب نبود اگه نم  حالم
 نگاهم کرد  جیگ

 ؟ یخواب نما شد ه؟یختیچه ر نیا-

 رو باز کردم و نشستم.. متعجب گفت:    نیمن زود در ماش اما

 دنبالته؟ سی مل سیشو نکنه پل ادهیپ  خوره؟یم رم ی کجا؟ من گفتم مس-

 گفتم:  ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییبا صدا تند

 نه خالفکار لطفا حرکت کن  وونمیمن نه د-

 قلق گفت:  بد
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 شو  ادهینه پ-

 آوردم  رونی ب یکتم تراول صد تومان  از

 فقط برو برو.. تیکرا نمیا ایب-

 چشاش برق زد و گره اخمش باز شد    دیرو که د پول

 چششم -

 ..دمیکش  یو کشدار نفس م  قیآوردم و عم  یبه راه افتاد.. مدام نفس کم م و

  دمیشنیاما من نم  دونمیرو نم   زدیحرف م  راننده

 دادم  صیخونه رو تشخ  یک یسرام یکه از دور نما نیضرب گرفتم .. تاا ن یپا کف ماش با

 گفتم:  تند

 نگه دار..-

   نجاست؟یا-

منتظر موندم.. نگاهم به در بود که باز شد و من اندام   قهیاز پنج دق  شی .. باوشیس کنمی م خواهش
 .. باچشم دنبالش کردم  دمی چاق همون پسر رو د

 که...  نیماش  نیپارک شده بود رفت و سوار شد.. اما ا وار یکه گوشه د  یرنگ یمشک  یسمت پرادو به

 رسهی بابا کال انگار صدا بهت نم یا-

 حرکت کرد   ابونیخ  یکه سمت فرع دمید

 راننده گفتم: به  رو

 کن  ب یرو تعق  نیماش نیا-

 گرد شده گفت:   یچشا با
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 ؟  یییچ-

 زود باش    دمیبهت م ی عجله کن.. پول خوب -

 بافاصله به راه افتاد  نیپشت ماش   زدی که غر م یحال  در

   یمواظب باش گمش نکن-

 کنه..   ری استغفوراهلل.. خدا امشبمون رو بخ ست؟ین یامر -

  داشتمیازش بر نم چشم

 ..  دیکوب یشهر که خارج شد.. قلبم شروع  به تقال کرد تندو سرسام آور م از

    شکافتیرو م نمیقلب س نینکرده بودم  ا یاگه با ورزش عضالتم رو قو  خورمیم قسم

   یشهر  نیتوشهرم نه ب ی.. منه مادر مرده تاکس میشیاز شهر دور م میداداش دار-

 : دمی.. متعجب پرسستادیکوچه راننده ا هیتو  د یچ یاون پسر که پ نیبود.. ماش  دهیترس  انگار

 ؟یستادیچرا ا-

 که نگاهش به رو به رو بود گفت:   همونطور

 تونستم   نجایشرمنده داداش من تا هم-

 شدم    ادهیپ نی نکردم و از ماش معطل

 داد زد: که

 شه؟یم یمن چ هیکجااا؟ پس کرا-

بود   کی همه جا تار دمییپول کف دستش گذاشتم و به سمت همون کوچه به سرعت دو یکتم مشت از
هراس داشتم  زی چ کیتنها از  دیرس ی پارس سگ بگوش م ی.. مدام صدادمیدو ی توجه تنها م   یو من ب
 نباشه..  اوشیکوچه س نینکنه ته ا
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چشم که چرخوندم   ستادمیرنگ بود.. ا ی همون پرادو مشک ونیکشیکه  دمید  نویماش  نیچند باالخره
بودم روح از تنم رفت و من حسش کردم.. به نفس   دهیرو با اون د اوشیکه قبال س ینی ماش دنیباد

 بود.   نجاینفس افتاده بودم؟ نه.. پس اونم ا

 پلک زدن.. ینداشتم حت ی حرکت چیبودم.. توان ه ستادهیخوشحال نشدم؟ مثل مجسمه ا چرا

 :  دمی بود.. نال الیو نیاما مال هم ومدی از دور م کیموز یرو به روم زل زدم صدا یالیو ینما به

 چرا؟ -

 رفت ی رفته داشت صدام باال م رفته

   یبرس نجا یچرا؟ من نرفتم که تو به ا اوشیچرااا؟ س-

 ..  کردی .. عذاب وجدان داشت خفم مگرفتمیم شیآت داشتم

 اراده دستم به سمت کتم رفت  یب

   ار؟یتاو-

 .. باز صدام کرد دادمیصدام کرد.. داشتم عقلم رو از دست م  یکردم کس حس

   ؟ی خوب  اریتاو-

 برادر مجنون نام داشت    هیبودم که بخاطر عشق  یمثل مجنون ها من تنها کس  دمیخند خوبم؟

 شونم نشست   یرو ینگاهم به مقابلم بود که دست هنوز

   ؟یکن  یم کاریچ یدار -

 دستم وادارم کرد نگاهش کنم.. لب زدم:  دنینه اما اون با کش من

 ح حامد..-

 ار؟ یشده تاو یچ-

 : دیلرز  یاز خشم و حرص و جنون م صدام
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 ... اون.. اون توئه..ی.. اون پسره اوشیس-

 گرفت.. ینفس

 .. نمیبب   نجایا ایب-

 نزدم:  یکشوند.. من اما حرف  واریمن رو با خودش به گوشه د و

 .. کنمی م  بتی از صبح دارم تعق ؟یکن ی م کاریچ یدار -

 و مبهوت نگاش کردم..  مات

  یمتوجه من نشد یتو با اون هوش حت  ه؟یچه حال نیا-

 زنگ بزن..-

 نگاهم کرد  یسوال

 ؟ یچ-

 کردم:  تکرار

 همه رو ببره   ادیب  پیاک هیزنگ بزن -

 متر هم تکون نخوردم   یلیم میزد داغون بودم اما ن نمیکف دست به س با

 برادرت اونجاست..  ؟یگ یم یمعلوم هست چ -

 اشاره کرد.. خونسرد بودم انگار..   الیبه و و

 زنگ بزن..  گمیم نیو به خاطر هم  دونمیم-

 گفت:  یحرص

 .. میبر  ایبسه زده به سرت؟ ب -

 .. با خشم دستم رو آزاد کردم که نگاهم کرد: دیدستم رو کش و
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 م؟ی تو چه حال یدون یتو م-

 : دم یمشت کوب  وارید به

  یرو بهترر از من م زایچ  نجوریدستش بدن.. تو که ا یممکنه چ  یلعنت ی تواون مهمون ستیمعلوم ن-
 ولش کنم؟ که هرچه بادا باد؟ بگن به من چه؟ یخوا ی از من م یعنی.. یدون

 به عقب هلش دادم   یشد تهاجم  کمینزد

 ار؟ یتاو-

 ی فهم ی .. بخدا نم یفهم ینم-

 پلکم باز سوخت:  پشت

 مه یآروم بشم اون زندگ  تونمیحامد من نم-

 مشتش کردم   دیلرزیم دستم

 هست.. ز ی همه چ ایمهمون  نجور ی تو ا گمیمن واسه خودش م نیآروم باش بب-

 بود؟  ینگاهش کردم اون منظورش چ  رهیخ

 حال بد..  هیتو  س ی اگه پل گمیم یعنی-

 پرت شد.. ن یزم یو رو دمیفکش کوب  یو چطور مشتم رو تو یک  دمینفهم

شده   دیکل یدندون ها  نی .. باحرص و از بشدیم ادیبدنم کم و ز یو مدام دما دمیکش ینفس م کشدار
 گفتم:  

نزن.. اونو من بزرگش کردم.. مثل کف  یحرف   نیچن اوشی وقت راجع به س چی ه گهیوقت.. د چیه-
 شناسمش..  یدستم م

 افتاده بود تکون دادم: نیزم یکف هردو دستم رو مقابلش که هنوز رو و

 جناب سرگرد..  کنمی م نکارویخودم ا   ایزنگ بزن  ای-
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و با وجود   یکی تار نیتو اکرد.. من برق چشم هاش رو   ینگاهمون در هم تالق  یطوالن یا هیثان یبرا
 خار چشمم شد..   الیحرف بلند شد و من پشت کردم و و  یتکون داد و ب ی.. سر دمیحال خرابم د

 یاون برادر  گهی.. حاال که من دشناسمیکه م یباش   یاوشیشرمنده نکن.. بذار هنوز همون س منو
 ..یکه دوسش دار  ستمین

.. بند دلم پاره شد.. مکالمش که تموم شد صداش رو  زدی تلفن حرف م یکه پا دم یحامد رو شن  یصدا
 : دمیازپشت سرم شن 

 .. رسنیاالن م-

- ... 

   یمشت آروم شده باش  نیبا ا  دوارمیام-

 جواب دادم:   خونسرد

 من آرومم اما تو... -

 بود رو از نظر گذروندم   اهیس یک ی .. خون گوشه لبش رو که تو تاردمیسمتش چرخ وبه

 تموم شه  ینطور یا دمی.. قول نم یحرفارو بزن نیراجع به برادرم ا گهیبار د کیاگه -

 از کنارش رد شدم   و

 بودم..  یحت ایتو داشتم  نیبرادر ع هیکاش -

 و پر درد.. زمزمه کردم:   قیزدم.. عم   پوزخند

 رو داره اقتشیل اوشمیسخت اما س یل یسخته خ-

  سیپل  نیو بعد دوماش دمیرو شن  س یپل نیماش ریآژ یگذشت و من آروم و قرار نداشتم.. صدا یقیدقا
 .. سرعتم رو باال بردم دمید  ومدنیکه از رو به رو م
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و   دمیحامد رو د  نیکردم.. ماش یم  کاریچ  دنشیدونم باد یرو نداشتم.. نم دنشیو د ستادنیا تحمل
ضرب گرفتم که در باز شد و   نی.. باز کف ماشدیرس یمسوار شدم کم کم داشت سر و صداها به گوشم 

 بود گفت:  شهیفرستاد.. روبه من که نگاهم به ش رونیحامد سوار شد.. نفسش رو پوف مانند ب 

 کردم.. ی که خواست یکار -

- ... 

 ؟ یرو تو خطر انداخت  ت ی مامور ی دونست یم-

 زدم:   پوزخند

 تو نگران نباش -

 ار؟ یتاو-

 حرف زدن نداشتم:   یبرا یو حال  حس

 برسون   ییجا هیمنو تا -

 رو به حرکت انداخت  نیو ماش   دیکش پوف

  یخودتم مجازات بش دیبا  یحاال که طالب عدالت-

 ادامه داد:  یلحن جد با

 برسونتت خونه   یگیبه مامور دولت بعدم م  یزنیبامشت م -

م گذاشت شتاب زده رون یدستش رو رو دینداشتم.. سکوتم رو که د یشوخ یحالو حوصله  اصال
 نگاهش کردم  

 بابااا؟ هیچ-

 انعطاف گفتم:  یب

 حد خودت رو بدون دستت رو بکش -
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به مقصد  دنیبهم محبت کنه.. تارس  دیکه با ستمین یشد من آدم یادآور یرو گرفتم اونم انگار بهش  و
ه طبق  ک نی رو با تکون سر دادم و از نبودن حس   شیشدم جواب خداحافظ ادهی حرف پ ینزد.. ب  یحرف 

  نیمعمول نبود استفاده کردم و با آسانسور باال رفتم و وارد خونه شدم تک به تک تمام لباس هام رو ب
 تخت پرت کردم و چشم بستم..  یآوردم در اتاق رو آروم باز کردم و خودم رو رو رونیراه ب

 

 

 

 

 هی.. نگاهم به سقف بود و گوشم به انتظار شدیمتمرکز نم   زی چ کی ی.. ذهنم رودم یتخت دراز کش یرو
.. دمیکش رونیرو ب   میشلوارم گوش بی چشم از سقف گرفتم و از ج میگوش برهی .. با واوشی خبر از س

 از حامد بود.. امیپ

بگم حق با تو بود.. امشب   دیحالش خوبه و با اوشی.. سیر یگیراحت نشه آروم نم  التیتا خ  دونمی"م
 آزاده" اما فردا  میدار ینگهش م

 دادم امیپ تند

 بود؟"   ی"توچه حال

 *" 

   دمیکش یپوف

 "باشه ممنون" 

 اومد امی تشک انداختم که باز پ یرو رو  یگوش و

 کارتو تکرار نکن"  گهی"د

 زدم و چشم بستم..  یچپ غلت  یندادم.. به پهلو  یکردم و جواب اخم
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تخت بلند شدم حولم رو برداشتم و پا به   یشدم از رو داریاز خواب ب شی ساعت ش شهیمثل هم  صبح
 حمام گذاشتم  

 زدم.. وارد اتاق که شدم   رونی حوله از حموم ب دنیرو مرتب کردم و باپوش  شمیگرفتم ته ر یکامل  دوش

برداشتم و شماره شرکت رو گرفتم.. با دو بوق مشفق تلفن رو جواب داد..   یعسل   یرو از رو لمیموبا
مرد استخدام  هیگرفته بودم  میبار تصم نیپاکمهر مشغول به کاربود.. ا یابود که تازه به ج یچند وقت

 کنم 

 .. دییشرکت افرا بفرما-

 گفتم:    خونسرد

 شرکت..  امیامروز م -

 زود گفت:  یل یصدام اول تعجب کرد اما خ دنیباشن 

 ن؟ یدار یسالم مهندس.. متوجه شدم امر -

به   کردمینم دارم رو مرتب م یبود.. همونطور که بادست موها اریبودم.. هوش  یراض  ییجورا هی ازش
 سمت کمد لباسام رفتم و بازش کردم: 

   خوامیهارو که مال چند روز گذشته ست م ستیآره خوب گوش کن.. تمام ل-

 جواب داد:   عیسر

 هم هست؟  یا گهید زیچشم.. چ-
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  زدمی باال انداختم و مدام لباس ها رو کنار م  ابرو

 باشه..   زمیم یهارو آماده کن اومدم رو  یمتقاض یو مشخصات مکان  یامروز اسام -

   رمی گیم یصابر  ی بله حتما قربان از آقا-

 گفتم:  خشک

 نداره.. فقط آمادش کن.  یاونش به من ارتباط-

 بله حق  باشماست چشم.. -

 .  نزدم و تلفن رو قطع کردم یحرف 

پوزخند زدم و    ییباز به کت کذا  دمیپوش  یو کت و شلوار مشک  دیسف راهنیپ ک یهمه،  نی ازب باالخره
از   اهمیس یکردم چشما تی.. موهام رو به باال هداستادمیدر ا کینزد نهیدر کمد رو بستم مقابل آ

   دم یبه صورتم کش ینبودن.. دست یفروغ تر شده بود گره ابروهام باز شدن  یب شهیهم

رو برداشتم از اتاق خارج   میو گوش  فیو گردنم زدم ک نهیعطر سرد و تلخم رو برداشتم و به س شهیش
داخل کتم  ب یج یتو یکانتر گذاشتم و با قرار دادن گوش  یرو رو فمیشدم به سمت آشپزخونه رفتم.. ک

  ی.. صندلتمکانتر گذاش ینون رو یآوردم و با کم  رونی رو ب ری ظرف پن خچالیونه شدم از  وارد آشپزخ
گرفتم و به دهن  ری نون و پن یلقمه ا  لیم یبود رو برداشتم و نشستم.. ب نتی که کنار کاب یبلند هیپا

کل  بخورم.. در همون حال با چشم  یکردم حداقل چند لقمه ا یگذاشتم باز حالت تهوع گرفتم اما سع
  یو کنارش باکم  ید یس ال کی .. روبه روم یاجبار  یزندگ یاجبار  لیخونه رو از نظر گذروندم.. وسا

پوشونده شده بود..   ینه متر  چهی قال کیهم با  نیزم   ی.. رویدست مبل چرم قهوه ا کیفاصله 
افتاده بود رد شدم   نیزم یکه رو شبید یتفاوت از کنار لباس ها  یپوزخندزدم و از جام بلند شدم.. ب

نداشتم به ساعتم نگاه  یچ عجله ایزدم.. دکمه آسانسور رو فشردم و منتظر شدم.. ه رونیواز خونه ب 
  دمیبچه پنج ساله د کیبود در آسانسور باز شد و من باز همون دختر رو با قهیدق یکردم.. هفت و س 

 .. پسر بچه گفت: توجه وارد شدم و در بسته شد ینگاهش به من بود اما من ب رهیخ

 سالم..-

 بود.   کی کوچ تی نها یکردم.. در برابر من ب نگاهش
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 سالم.-

  کردی داشت که حالم رو خوب م یز یچ نگاهش

 نجاست؟ یشما خونتون ا-

 سس یه-

 یباچشا کردی همون دختر بود که ازش خواست ساکت باشه  هنوز داشت به من نگاه م یصدا نیا
 منتظر. 

 کوچولو  نجاستیآره خونم ا-

 دختره گفت:   بازم

 نداره..  یربط  زایچ نیبه شما ا  مایعه ن-

 روبه من گفت:   و

 من واقعا شرمندم بچه ست  -

 رو فشردم سوار شدم   موتیبهش انداختم و با باز شدن در زود از آسانسور خارج شدم و ر یسرد نگاه

و گوشه لبم  دمیف کشنخ توش بود.. پو کیآوردم.. فقط  رونی رو ب گارمیداشبورد پاکت س از
 یم شهی ش  یچند قطره رو یبارون اومده بود و االن تنها گاه شبیگذاشتمش روشنش کردم  باز د
به  یآرومم کرد.. وقت  یو باد خنک کم دمیکش نییرو پا نی ماش شهیافتاد.. من اما بازم گرمم بود ش

  یصندل یکردم.. از رو شرکت پارک  یرو گوشه محوطه جلو  نیربع به نه بود.. ماش کی  دمیرس  تشرک
 داشتم.  گار یس  لیشدم بازم م ادهی رو برداشتم و پ فمیک

وارد سالن شدم مشفق از جا بلند شد   یرو فشردم  وقت ک یرسوندم و طبقه  یرو به اتاقک فلز  خودم
 بود..  یپسر جوون  قد بلند و خوش پوش

 ..ابی سالم جناب کام-

 ساعتش گرفتم و گفتم:  نیاز نگ چشم
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 تواتاقمه؟ -

 زد:   لبخند

  دیالبته همونطور که خواست-

 تکون دادم  دییبه نشانه تا  یسر 

 ارهیواسم قهوه ب  ونسیبگو -

 : دمیدر اتاقم بودم که صداش رو شن  کینزد

 ..کنمیبخره.. من درست م  لهی چندتا وس خچالیرفته واسه   ونسیآغا -

 زد  یکردم که لبخند پت و پهن  نگاهش

   خورهی که من درست کنم م یچطور درست کنم آخه آغاجونم مثل شما قهوه ترک دونمیم-

 تکون دادم:  دییبه تا یسر 

 خوبه عجله کن -

  رونشی افتاد.. دکمه کتم رو باز کردم و ب  زکارمیکوه پشت م یوارد اتاقم شدم بازم چشمم به تابلو و
به پشت گردنم  یآرنج تا زدم.... دست هام رو تا نی کردم و آست زونیآو یصندل   یآوردم.. به پشت

  زیم یواما قبل از اون از کش دمی که خواسته بودم رو د  یینشستم.. پوشه ها  یصندل یو رو دمیکش
زود روشنش کردم .. پوشه رو باز کردم   یل یآوردم  وخ رونی مارلبوروم رو ب گاریس یپاکت باز نشده 

  یق یبه در وارد شد کام عم یشدم رو عالمت زدم که تقه ا رفتهیپذ یها و اسم ها نهیگز سیوباخودنو
 گرفتم:  

 .. ایب-

  دمیحس کردم چشم باال کش ظی دود غل نیناب قهوه رو از ب یبو  زیباز شد و من قبل هرچ در

 د ییبفرما-

 رو مقابلم گذاشت   شد و فنجون کینزد زیبه م و



 نگهبان آتش 

235 
 

 ادیخوشتون ب   دوارمیام-

 نگاهش به من بود   رهی دو انگشت راستم گرفتم و فنجون رو برداشتم خ نیرو ب  گاریس

 شدم:  ستادنشیکه متوجه ا دمیبود باز بو کش  یعال دمیبو کش  قیعم

 ؟ی کن ی چرا به من نگاه م-

 گفت:  دستپاچه

 نظرتون رو بدونم  خواستمی خب م-

 نگاهش کردم   معنادار

  نانیاطم  دهیکه انجام م  یبه کار  دیاما آدم با ابزرگیباشه  کیکوچ یکن یکه م یکار  ستیمهم ن-
 داشته باشه.. 

 به دهنم بود..  رهیخ

 .. یبر   یتونیم-

حرفام روش اثر داشت که   یلی .. انگار خدمید یحرف ها رو زدم چون خودم رو تو وجودش م نیا
کردم و   کیگفت.. عقب عقب از اتاق خارج شد.. فنجون رو به لبم نزد  یندش رو حفظ کرد و چشملبخ

 چال کردم.  یگار یس ری رو تو ز گارمیدادم.. س  هیتک یصندل  یبه پشت

خورده رو   میبه خودم اومدم.. فنجون ن  زی م یرو  مینخورده بودم که با لرزش گوش شتریب یجرعه ا چند
زدم و همزمان با بلند   یپوزخند صدادار  یلیشماره ل  دنیرو برداشتم.. با د میگذاشتم و گوش ز یم یرو

 جواب دادم  خوردیبار دوم زنگ م یرو که برا یگوش یصندل   یشدنم از رو

 حالت چطوره؟ -

 .. ستادمیپنجره ا مقابل

 کردم  انیرو ب   میبهم بازم زنگ زد.. حس واقع اون

 خوبم... یل یسالم.. خ-
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 رو داشت..   ریگرگ پ  هیحکم زوزه  شتریصدا برام ب نیاما ا دیخند پرعشوه

   یهست یآدم خاص  یل یخ یدونست یم-

 پوزخند زدم.. نامحسوس

 واقعا؟ -

 گفتم:   یبالحن جد و

 دونستم.. ینم-

 روشش بود؟   نی.. هنوز ازدیو حرف م کردینفسش رو نامحسوس تو گوشم فوت م  مدام

 من االن سرکار هستم؟  نیدونس  یم-

 رو که به ندونستن زد باز پوزخند زدم..  خودش

 دونستم...  یواقعا؟ نم -

 تلفن حرف زدم.. یدونست چون خودم از عمد صبح پا یهم خوب م  یل ی.. خگفتیم دروغ

 نداره یاشکال-

 انداختم..  ابروباال

   نییالبته چون شما -

فرستاد   رونی خوشش اومد که باز نفسش رو چنان بکه به عنوان طعمه بهش گذاشتم  یاز احترام انگار
 انگار درست کنارم بود دیکه پشتم لرز

 .  ابی کام اریتاو  یآقا ادی ازت خوشم م-

  یم شدم،ی م کیحد بهش نزد نی که تا ا یبود.. هر روز  ی نفرت حس کم  یزن متنفر بودم.. حت نیا از
   زنمیدست و پا م   یتوچه جهنم  دمیفهم

  نی بوده که شخصا تماس گرفت   یحتما کار مهم-
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 کردم  انی حرص ب  یو کم دی آخرم رو با تاک  کلمات

 عمارتم   ایب نطورهیاوهوم هم-

برام گرون تموم شد.. پنجره رو باز کردم    یلیخ  تی مالک میم نیلفظ خونم به جوش اومد.. ا نیا از
 هواسرد بود؟ 

 .. دیسرم شلوغه و با یلیچرا؟ من خ -

 :  د یم پرحرف انیم به

 منم فقط واسه تو وقت دارم  -

 زن... آرامش خودم رو حفظ کردم..  نیمنقبض شد.. من به ا فکم

 کارمه و طرحام   میاما من تمام زندگ-

 جونم بود.  اوشی من مادر بود س یگفتم زندگ  دروغ

 نبودم.. اصال من لقمه نبودم   ی.. من براش لقمه راحتدمیپشت تلفن هم اخمش رو د از

 کارت برات مهمه؟ یعن یپس -

 .. قایدق-

 ..نمتی ب یعمارت م  شی ساعت ش میباهم کار کن خوامیپس بهتر شد.. چون م یاوک-

 خونسرد گفتم: -

 د؟ید یکار م شنهادیپ دیدار-

 آره  -

 اما من قبول نکردم  -

 شده بود.  کالفه
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 م؟ یاول راجع بهش صحبت کن ستیبهتر ن-

 باشه.. -

 پس ساعت...  هیعال-

 ..  نمتونیب  یهفت م -

 : دم یرو از خودم دور کردم که باز صداش رو شن   ی.. با انزجار گوشد یمحابا خند یو ب  بلند

 آتش.. یآقا یر ی نظ ی تو ب-

 نکردم یاسم که مال من بود گر گرفت اما توجه نیا یاز معنا پوستم

   نمتونیب  یشب م-

 مشتاقم یل یخ-

  رونیرو باز کردم و سرم رو از پنجره ب  راهنمی رو قطع کردم.. دو دکمه پ  یو گوش  دمییرو به هم سا فکم
 فرستادم  

و باز پوزخندزدم.. از پنجره فاصله گرفتم.. کل اتاق رو از نظر    دونستیاسمم رو هم م یمعنا یحت
  زی سمت راست اتاق افتاد عقب عقب تام یا شهیبوفه ش یرو  یگذروندم چشمم به گلدون مصنوع

 غولمش  ی.. پوشه رو دوباره باز کردم چندساعتدادمیاون هدر م یتمام وقتم رو برا  دیکارم رفتم.. نبا
 ماساژ دادم.  یدادم گردنم رو بادست کم هیتک یصندل یکاربودم.. به پشت

 انداختم  ینگاه میضعف داشت به ساعتم ن معدم

نگاه   میگذاشتم.. به گوش فمیداخل ک یطراح یکرده بودم رو برا دییکه تا ییظهر بود تمام برگه ها سه
 نداشتم.. پوزخندزدم  یامیپ  ایتماس  چیکردم.. ه

ابروهام   نیب  یظیکه کرده بود اخم غل ید؟ از حدس کار کرده بو دایاون شب چطور من رو پ  حامد
 بوق جواب داد:  نی درنگ شمارش رو گرفتم.. با اول ینشست. ب 

 ار؟ یتاو-
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 مقدمه گفتم:  یب

 چرا؟ -

 : دیپرس  متعجب

 چرا؟  یچ-

 دمیبود کش ختهیصورتم ر یبه موهام که رو  یدست

 گفتم؟  یمن بهت چ  ؟یکنی گفتم چرا منو شنود م-

   ادین  شی پ یوقت مشکل  هی کارو کردم تا  نیمن ا-

 رو به هم فشردم دندونم

 مثل اونشب    یی وقتا یشده؟ اتفاقا خوبه برا یحاال مگه چ-

 رو به گوشش رسوندم..  پوزخندم

.. پس  یشیخودش بخواد رو متوجه م اریتاو ی.. برو بهش بگو تو هرچهیکار سرهنگ ناج نیا دونمیم-
 خودشو خسته نکنه..  خودیب

 ضربه زدم.   زی دو انگشت به مبا  و

 و اما تو.. -

 گرچه حرفام تند و گزنده بود..  زدمی . من با آرامش حرف مدادیسکوت گوش م  در

 ..یشناخته باش  کمیمنو تا حاال حداقل  دیتو با زدمیمن خودم زنگ م  یومدیاگه اون شب هم نم-

 باال انداختم..  ابرو

 . ستیشناختن من آسون ن یاگرچه حق دار -

 رو قطع کنم که مانع شد   یباز خواستم گوش و
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   کنمیاما منم دستورات رو اجرا م ی گیبازم توراست م-

 .. ستی ن حی به توض یاز ین-

 دوستتم   زیازم ناراحت نباش من قبل هرچ -

 زدم..   پوزخند

 . یسرگرد هیاما واسه من تو-

 : دینفس کش یحرص

 .. یزن یچطور باهاش حرف م  نمیبب  خواستیم مدل یل یراستش خ  ؟یر یپس امشب م-

 دادم هیگذاشتم وسرم رو بهش تک  زیم یرو رو ارنجم

  یرو به ناج  غاممیعادت ندارم پ  ،یاما من به راحت یکار منم راحت کرد یآره توکه خودت گوش داد-
 برسون. 

  دمیبه صورت ملتهبم کش یتلفن رو قطع کردم .. دست و

  فیو دکمه ش رو بستم و با برداشتن ک  دمیبود بلندشدم کتم رو برداشتم و پوش شترشدهیمعدم ب درد
تکون   یانداختم وسر  یبه دربسته اتاق صابر  ینگاه میزدم.. ن رونی از اتاق ب گاری و چند بسته پاکت س 

.. دمید  وتریدر کامپ یز یکردن چ پ یدادم از دور حواسم به عملکردش بود.. مشفق رو مشغول تا
 بلند شد   یصندل یاما متوجه حضورم شد و با لبخند از رو گهید زیچ  ای م بود نگاه ینیسنگ

 ن؟ یریم  نی دار دیخسته نباش-

   یبر  یتونیم گهیآره توهم تا دوساعت د-

 کرد  سرخم

 ممنونم  -

 شدم که گفت:   کی.. نزدزدی برق م چشماش



 نگهبان آتش 

241 
 

 . دیگفت حتما کار دار یناهار بهتون خبر بدم اما جناب صابر  یخواستم برا-

 نگفتم  یز یاما چ  رهیبگ میمن تصم  یجا  یکس  ومدیخوشم ن چی ه نکهیکردم.. با ا اخم

 درسته اما..-

 زدی پلک نم یزل زدم.. حت  اهشی س یعسل ینگاهم کرد.. تو چشما منتظر

 نکن    یاحترام ی. اما ب یر یگیدستور م ی و از ک  یکنی کار م یفراموش نکن تو واسه ک-

 زدم:  لب

 مفهومه؟  -

 ب بله بله -

 رو مرتب کرد.. کمرم رو راست کردم و گفتم:  شیطوس شرتیباوسواس ت و

 رفت واسه نظارت؟   یصابر -

 بله..-

 گفتم:  رفتمی که به سمت آسانسور م ینزدم.. درحال یحرف 

 ..  ارهیرو فردا واسم ب داشیخر یبگو فاکتورها  ونسیبه -

 اومد  رونیاز آبدارخونه ب ونسیگفت و درهمون حال  چشم

 عه سالم مهندس.. خدا قوت   -

 برم   دی من با یکن  کاریگفتم که چ نیممنون.. به مع-

 باشه مهندس خدا به همراهتون. -

رو به قصد رستوران به حرکت   نی رو فشردم سوارشدم وماش  نمیماش  موتیزدم و ر رونی آسانسور ب از
ودستم رو لبه اش گذاشتم  بازم شهر شلوغ بود نگاهم به برج ها و   دمیکش نیی رو پا شهیدرآوردم ش
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فکرم رو باز   کردمی رو م نکاریبودم ا ستممیس یبرا دهیدنبال ا یوقت شهیبود هم  یتجار  یساختمون ها
  کردیم

شدم   ادهیپ ن یداشت.. ازماش یو مدرن  کیش ینگه داشتم.. نما  ییایتالیرستوران ا ک یبعد مقابل  یکم
به سمتش  یکس یصدا  دنیکنم.. که با شن دایپ  یمناسب  زیو وارد رستوران شدم.. چشم چرخوندم تا م

 ..دمیچرخ

 اب یکام یآقا نیخوش اومد-

 دست دادم:  ری تاخ ی.. دست دراز کرد و من با کم نجایکردم.. رسول بود مسئول ا نگاهش

 سالم-

 ی .. چه عجب افتخار دادابیجناب کام  کمی سالم عل-

 جواب دادم:  سرد

  مونهیواسه نهار خوردنم وقت نم یحت  رکارمیدرگ-

 کرد  مییلبخند راهنما با

  ستمی جور کاران ن یکه توا نیباا  دمیشن اد یدرسته آوازه ت رو ز-

 پر بودن   زهایم یشلوغ نبود اما تا حدود ادیز فضا

 صداش سر چرخوندم  دنیباشن 

 شماست   یچشم انداز جا نیامروز ا  نیبش  نجایا ایب-

 متشکرم..  یل یخ-

 خم کرد:  سر

 بچه ها خدمت برسن   گمیم-
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نشسته بودم نگاهم رو از اطراف   یدونفره ا زیمربع شکل بودن منم پشت م  زهای دادم.. م سرتکون
.. گارسون که شدیم دهیرستوران د یمحوطه پشت  نجای زل زدم از ا رونیبه ب  میگرفتم واز پنجره کنار

ک  یشدم.. غذا که تموم شد باز رسول بهم نزد رهی خ رونیمخصوص سفارش دادم و به ب کیاومد است
 شد..

 ؟ی بود یچطوربود راض -

نبودم مخصوصا با   تی می بود که من دوست نداشتم.. من اهل صم یز ینگاهش کردم تونگاهش چ باز
   ادی نمخوشش  ادیخوندم که اونم از من ز   ی.. از نگاهش میاشخاص فرصت طلب نیچن

 بود  یممنون.. عال -

 آوردم   رونی ب یپولم تراول  فیک واز

 د یرو به رخم کش شی مصنوع یدلخور 

   نیشما مهمون ماهست هیچه کار نینه ا-

 گفتم:  یبلندشدن با حالت خاص  درحال

 رم ی نم  یمهمون ییخبر جا ی عنوان من ب  چیبه ه-

گذاشتم نگاه آخر رو به صورتش انداختم  زیم  یباز موند.. پول رو رو مهی و دهنش ن  دیباالپر ابروهاش
 و با پوزخند اونجارو ترک کردم.. 

عصر بود.. وارد آشپزخونه شدم گاز رو   قهیدق یپنج و س دمیبه خونه رس یشدم.. وقت   نیسوارماش
  وانیقم شدم لو وارد اتا ختمیخودم ر یبرا یبزرگ  وانیخودم قهوه درست کردم.. ل یروشن کردم و برا

تخت   یروآوردم و   رونی رو ب راهنمی دکمه هام رو باز کردم اول کت بعد پ فیگذاشتم  ر یعسل یرو رو
  یل یوفکر ل  کردیانداختم.. خودم هم نشستم تا قهوه بخورم دستم رو ستون بدم قراردادم سرم درد م 

بودن به اون  کیمن تنها نزد دونستمیدر انتظارم بود رو نم یلحظه هم رهام نکرده بود.. امروز چ  کی
هدفه و  ن یسوم وقتهکه کردم االن  داکنمیخواستم به خونش راه پ یکه دارم.. م خواستمی خوک رو م
دم  .. به خودم که اومدم قهوم تموم شده بود زود حولم رو برداشتم و وارد حموم شنشیسخت تر

با    ی.. کت زرشکدمیپوش  یگرد وشلوار جذب مشک قهی راهنیپ  نهیگرفتم و مقابل آ یا قهیدوش ده دق
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  لیتکم یسورمه ا ترو با شال گردن باف   پمیت  یتنم کردم کفش کالج مشک یسورمه ا کیبار یخط ها
برداشتن  به خودم زدم.. با یاد یتر.. از عطرم به مقدار ز  کیش شهیکردم. به خودم نگاه کردم از هم

بار از نگهبان    نیبه هفت بود.. ا قهیده دق دمیبه عمارت رس  یاز خونه خارج شدم.. وقت فمیو ک  یگوش
کالفش کرده بود که داشت  تظارنبود. دربزرگ امارت باز شد.. پوزخندم عمق گرفت پس ان یها خبر 

  دیدرخش  یم نشی باغ و عمارت که مثل الماس ماب دنی.. درکه کامل باز شد بادزدیم دیاومدنم رو د
 خونه نبودن اخم کردم و نفرتم باز جوونه زد.  نیدر ا گهید یکه صاحبان اصل یدرحال 

سر   ییومن با خودم فکرکردم چه بال یباغبون  ی لچهیبا همون ب ومدیکه به سمت درم  دمیرو د  ریبش
پارک کردم.. در توسط   مانینر نی ت ماش رو درست پش  ن ی طاهر باغبون سابق اومد؟ وارد شدم و ماش

 باز شد    ریبش

 .. نیسالم خوش اومد-

سرتاپام رو از نظر گذروند انگار تازه منو  ستادمیشدم و مقابلش ا ادهی پ نیتا کمر خم شد.. از ماش و
 شناخته بود. 

 اومد؟ ادتیمنو-

 حالتون بدبود بخدا..  یل یها؟ ب بله حالتون خوبه؟ اون روز خ-

 کردیاون کارم یبود که برا بی عج یلی خ نیو ا دیرس  یبه نظر م یخوب  مرد

 االن خوبم..-

 به آسمون گرفت.. دست

 دمتون ید نجایخدا رو صدهزار مرتبه شکر.. خوشحال شدم ا-

 هول شده گفت:   دیرو که به عمارت د نگاهم

 داخل.. خانم منتظرتونه دیی.. بفرمایر یبابا من چه حواس پرت شدم امان از پ  یا-

. از پشت باغ  دیدو یدنبالم م  بایتقر ری از سر راهم کنار رفت.. به سمت ساختمون پا تند کردم بش و
مکث کردم و سرم به سمت صدا کج شد.. سگ.. از پله  یلحظه ا یو من برا ومدیپارس سگ م یصدا



 نگهبان آتش 

245 
 

ه پوستم خورد حالم بدشد.. به مکث وارد شدم باد گرم که ب یها که باال رفتم درباز شد ومن باکم
به خودم   یلی ل یکه با صدا  ربودمی.. با خودم درگدمید یرو نم   یبود که کس بیاطرافم نگاه کردم.. عج 

 اومدم..

 درست به موقع-

پاهاش رو   یکرد.. صدا داشی فعال گوش هام پ شهی دنبالش کردم که باالخره سنسور هم باچشم
 نگاه کل وجودش رو برنداز کردم    کی.. درومدیم نییکه داشت از پله پا دمیشن

وخوش تراشش رو کامل   دیسف یکه ساق پا  یزانو وصندل مشک یتاباال یشب کوتاه مشک  لباس 
درشت   نیرو از انگشتر نگ نی سبز.. ا یست کامل جواهرها تی باز و در نها یموها دادینشون م

 شدم...دست راستش متوجه  یانگشت اشاره 

 . رسمی به موقع به تمام قرارهام م شهیمن هم-

  یشدم که  برخورد پاشنه ها  رهیرخی تو کو یماه کی یپله رو که رد کرد سرچرخوندم وبه تابلو  نیآخر
تا منو متوجه خودش کنه اما   داشتیمحکم قدم برم کردی کارو م نیصندلش آرشه روحم شد ازعمد ا

  مشال گردن  یدستش رو رو دمیفهم فشی وجود کث یاز گرما نویشد ا کمینگاهش نکردم.. نزد یمن حت
 بود     ینگاهش کردم جنگل مخوف نگاهش طوفان نباریگذاشت ا

 ؟ یکن ی م کاریچ یدار -

 و آروم شال رو از گردنم باز کردم من اما آروم بودم..   گرفتیاز نگاهم نم چشم

 ی بازم جذاب  ینطور یا-

 .. ازش فاصله گرفتم و گفتم:  کردیبرابر م  نی فکرش نفرتم رو چند ی بود که حت ییپراز حس ها  لحنش

 کار خدمت کارهاست  نیشما چرا؟ ا-

 به اطراف نگاه کردم   و

 کجان؟ -

 گفت:   نهیبه س دست
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 .. یمرخص -

تا   داشتی قدم برم یبرام نداشت.. همونطور که با ناز طور   یتیاهم چینگاهش کردم.. لبخندش ه تند
 ادامه داد:  ادیچشمم ب به شتری ب  دشیسف  یرون ها

 نترس.. ازمن نترس -

   زدی ته گلو حرف م از

 پوزخند زدم:  ترسم؟یمن از تنها شدن باهاش م کردیفکر م  اون

 شم یتنها دعوت م یمالقات کار  ستیبارم ن ن ی.. من اولنیکرد یفکر  نیشما چرا چن-

بااخم تمام رشته هاش رو پنبه کرده   دونست یکه اخم کرد.. نگاهش کردم.. اگه م ومدیخوشش ن  انگار
  بمیموند.. دست راستم رو داخل ج  ینم  نجایا هیثان کی  یجوون و شاداب حت  یساختن چهره ا یبرا

 ادامه دادم: یز یرآم یفرو کردم و با لحن تحق

 .دیانگار شما به سرپا نگه داشتن مهون عادت دار -

 شد و گفت:   کینزد باخنده

 باشم یخوب  زبانیم شهیمانع م تتیجذاب نیحق باتوئه اما ا-

نزدم که کنارم قرار گرفت به همون سالن دفعه قبل اشاره کرد. بازم همون مبل خار دلم شد آخ  یحرف 
 و درکمال تعجب خودش هم کنارم نشست:  نمیمبل دونفره بش کی ی مادر.. ازم خواست رو

 کن امروز کارت چطور بود؟  فیخوب تعر-

 تو حالتم بدم سرد و خشک گفتم:  یر ییکه تغ نیا بدون

 بزنم؟ ی از کارم به شما حرف دیمن چرابا-

 نبود:   یحال چاره ا نیهم نبود باا  یاحترام لفظ نیا قیال

 میخوب چون قراره باهم کار کن -
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هاش   یدیق  ینجاست بود نخوره اما اون با ب نیبود تنم به تنش که ع  نیام برا ینامحسوس سع من
 کجاست؟   مانینر  نی.. پس اکردیگ مداشت عرصه رو برام تن 

 کمک کنم.. تونمیمن بهتر م  دیخوایاز من م یچ  دیبگ هیحاش  یاگه ب-

و با شتاب دستش رو   دیرونم گذاشت ابروهام باال پر یحرفم رو کامل نزده بودم که دستش رو رو هنوز
 کنارزدم و با تشر گفتم: 

 ه؟یستیچه کار ناشا نیا-

به موهام   ی دست  سوختیرونم م ی تک به تک انگشتاش رو  یبود جا  بیمبل بلند شدم.. عج یاز رو و
   دمیکش

 بازوم گذاشت   یبار دستاش رو رو نیا که

 نکردم  یمن که کار -

 خونسردش دوختم  یپر از خشمم رو به چهره  نگاه

آرامش خودم رو حفظ کردم..   ی.. به سخت کردمیبرد من.. من احمق داشتم کمکش م  یلذت م  داشت
بود کتم رو    اریعرق بودم اما صورتم باز همون تاو  سیشکنجه دستاش نجات دادم.. خ ری بازوم رو از ز

   ستادمیمرتب کردم درست مقابلش ا

  یورودم حرف  یمن بازم اومدم اما از لحظه  دیاالن سرکار بودم شما خواست نیمن وقت ندارم و تاهم -
 د یاز کار نزد

 کرد..  سی بازبون خ رو  لبش

.. گرمم نبود داشتم ذوب دمیدیم  شیوجود یبود؟ شهوت رو تو تمام اجزا یچجور جونور  نیا یلعنت
 از نفرت..  شدمیم

   نیبش  ایحق باتوئه ب زمیباشه عز-
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زن انسان نبود بلکه جزء به   نیدرست مثل آفتاب پرست ا  کردی بود.. مدام رنگ عوض م یکامالجد
  قراربودمیو من باز نشستم. ب نیداد.. باسر اشاره  کرد بش  یم لی تشک یوانیجزء وجودش رو صفات ح 

 نفس بکشم  مدام حواسش بهم بود  تونستمینم یوحت

 . ارمی برات ب  یدنینوش  هیاول بذار -

لباس چسبون هم  نیداشت و ا  یرفت اندام خوب  شیمنتظر من نشد بلندشد وبه سمت بارخونگ و
  بیاطرافش رو فر یبدن تمام مردا نی.. شک نداشتم باهم دادینشون م شتریبودن کمرش رو ب  کیبار
.. برام با  کردمینبود من به اون به چشم زن نگاه نم ریپذ  کیکدوم تحر چیمن ه یاما من.. برا دادیم
اما از نفرت.. نفسم و ضربان نامنظم قلبم، همه و همه از  دیلرز ینداشت.. دلم م  یفرق وونیح کی

  ریو ز کردی *"رو لمس میدنی نوش  یها یکردم.. با سر انگشت تمام بطر  ینفرت بود.. نگاهش م 
موفق نشد  یشون بفهمه  وقت یک یرو به  لمیخواست از نگاهم تما یحواسش به من بود.. م یچشم

بود که موفق به  یبطر  ن ی شمیشت نظر من شرو بردا  یبطر  نیسوم پنجم  فیاز رد دفه یب
 بلند برداشت *"  هیروبرو دوجام پا  زیخم شد واز م  ومدینشد.. همونطور که آروم به سمتم م دنشیفهم

زن طاقتم رو  نیا شترازیدونستم.. گرما ب  ینداشت و من خوب م ییایشرم و ح  چیزن ه نیا
شکار   دیرو د میعضالن ی*"و بازو  یرو وقت   آوردم و برق چشماش رونی .. شال گردن و کتم رو بگرفتیم

 قرمز رنگ پرکرد و به سمتم اومد.. جام رو مقابلم گرفت:  عیکردم.. هر دو جام رو از ما

 دست یچ ی.. عضالتت هم مثل خودت پ یروش کارکرد   یلیمشخصه خ یدار  یچه بدن-

   چارهیجام رو گرفتم که دستام رو لمس کرد... ب نشستی .. همونطور که کنارم مدیاغواگرانه خند و

 کنم ی تالش م زیمن واسه همه چ-

 تو    ینابود یبرا  نیتو دلم پوزخند زدم.. همچن و

 ... تویبه سالمت میبخور-

کنارم   یا شهیش  زی م یو رو دمیازش نوش یچهره درهم نکرد اما من آروم کم یوحت دیجام رو سرکش و
راستش رو   یداد و پا هیچشم.. به مبل تک  یازگوشه   دمشید یگذاشتم نگاهم به روبه روبود اما م 

 ..زدی نور لوسترها برق م ریبود که ز دهی چپش انداخت انگار به بدنش روغن مال  یرو
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   سازمی ساختمون م هیدارم -

 خب..؟ -

 باشه  یسر   یجا هیاون جا قراره -

 حالت..    یکردم اما ب نگاهش

 خب؟ -

 . یرو فراهم کن  تشیتو برام امن   خوامیراحته.. م یل یخ-

 ؟ی رقانونیغ  یبود؟ کارها نیا شنهادتونیپس پ-

 تر شد:  کینزد

  یما خبردار  یاز کارها گهیآره چون تو د-

 شدم چشماش برق زد  کیبار منم نزد نیا

 کنم ی من قبول نم دبگمیبا-

کردو گردنم رو گرفت چشمام گردشد  رمیحرکت غافلگ کیه تو ک  رمیخواستم ازش فاصله بگ و
 نفس بود.. متعجب گفتم: کی انتظارش رو نداشتم  حاال فاصله تنها 

 ؟ یکن ی م کاریچ-

 صورتم لب زد:  تو

 جز قبول کردن..    یندار  یراه چیتو ه-

   مردمی م ینفس یاز ب داشتم

 انصراف دادم...  دنیاز نفس کش یکی نزد نیتو ا من

 نفسش منو به انزجار رسوند و با خشم ازخودم دورش کردم و بلندشدم که دستم رو گرفت   یگرما
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 ..یدار  یاهیس یچه چشما-

 مشت شد و از دستش جداش کردم   دستم

 حرف نزدم نگاهش نکردم و با برداشتن شالگردن و کتم خواستم برم که باز گفت:   نباریا

   ادیجواب مثبتت حتما م دنیشن یبرا مانیبهش فکرکن نر-

 یدر بودم که صدا کینزد دمیراه پوش  ن ی.. کتم رو بشدیزن متنفر بودم اونقدر که تصور نم  نیا از
 به گوشم خورد.. پوزخند زدم پس تنها نبود.. یآهنگ میمال

 

 

 

 

لحظه سر   کی  ؟ییتو کجا یی.. کجا کردیم  یبهم دهن کج  مانینر نیشدم.. ماش کینزد نمیماش به
فکرش   یحت  تونستمیفاصله هم م نیاز ا کردیکه به من نگاه م دمیرو پشت پنجره د یل یچرخوندم و ل

انجام بده..  شنهادشیکه قرار بود بعد از قبول پ  یی.. اونم کارهاکردی فکر م زیچ  کیرو بخونم تنها به 
که به محض   دمید یکنار  یو در پنجره   واریقسمت د  نیتر یرو از گوشه ا یکس  ی هیلحظه سا کی
  یل یبوق زدم و اون خ ری بش یرو باز کردم و سوار شدم برا  نیشد.. رو گرفتم.. در ماش دیمن ناپد دنید

کالفه  نطوری که ا ودب یبار  نیدوم ن یرو ترک کردم ا یعمارت لعنت یمعطل یزود در رو باز کرد.. و من ب
تموم   یرد دستاش.. ازش متنفربودم.. آخ.. ک  یدرست رو دمیرونم کوب   ی.. مشتم رو روزدمیم رونیب
 بوق.. دو بوق.. اما جواب نداد.. کی.. شمارش رو گرفتم.. جواب بده.. مانی لعنت بهت نر شه؟یم

. دستم.. *"   ی انداختم کالفه بودم حس لمس دستش رو  یصندل یرو قطع کردم و رو یگوش  یحرص
سام رو کنترل کنم زودتر از حدمعمول به خونه تونستم نف ی.. حال انزجار داشتم.. نم کردی م میروان
ومن پرحرص پسش  ومدیتا حلقم م یترش  عیتوجه وارد آسانسور شدم.. مدام ما  یب  دمیرس
همونطور وارد حمام شدم.. دوش آب سرد رو باز   اوردمین  رونی لباسام رو ب یخونه شدم حت  رد..وازدمیم

  یادآور یبود به زور ازتنم کندمش با  دهیتنم چسب  کردم قطراتش حالم رو بهتر کرد.. تمام لباس هام به
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  نجاهمو  دادینم نمیبار.. دوبار.. سه.. چهار.. شستم اما تسک  کیلمس شدنم صابون رو برداشتم 
 نشستم دستام رو دوطرف سرم گرفتم زمزمه کردم:  ردوشیز

.. من ستمیاون نامردا ن هیابق ی.. چون من بابام یتون ینم  یتوبرنده بش  ذارمیخدالعنتت کنه.. نم-
   زنمیم  شتیآت  ارمیتاو

 ام گذاشتم:  قهیشق  یاشارم رو رو انگشت

 خاک هم قبولت نکنه یحت کنمی م یکار  نجایباا-

 و پوزخندزدم    دمیدستم رو شن یخوردشدن تک به تک استخون ها ی.. صدادمی کوب نیرو به زم مشتم

 تازه شروع شده صبرکن-

 هیوارد اتاقم شدم تنها  دیچکیکه آب از سرو روم م یرو بستم درحالبلند شدم.. دوش  نیزم  یرو واز
سرم گذاشتم وبه سقف زل زدم بازم آروم   ریدستم رو ز دمیتخت دراز کش یپام بود رو  یشلوار  ریز

به بود دلم یشده بود.. خواب با چشمام غر  کی تمیبودم.. همون آرامش قبل از طوفان.. نفسام آروم و ر
 توان بلند شدن رو ازم گرفته بود   یحت  مارگونه،یب  یآروم نیخواست اما ا  یم گاریس

که حس لمسش به دستام قدرت    یواقعسقف اتاق زنده شد اونقدر   یرو  اوشی س ری .. تصوپوزخندزدم
 داد  

..  دیشن ی مغزم  هنوز م یچپم رو باال آوردم اما... نابود شدم اون نبود.. چشم بستم اما گوشا دست
تاک ساعت حس   کی ت یبودم وصدا داریچندساعت گذشت و من چشم بسته ب  دونمی. نم کردیدرک م

بستم  ی.. از پشت پلکا دیکشیم  نیزم  یپاهاش رو رو  یچارگ ی رو داشت که ازدرد و ب یمرد خسته ا
کرخت شده  یتحرک یمتوجه شدم بدنم از ب  یقهوه ا میضخ  یاز پشت پرده ها یآفتاب رو حت  دناوم

 دمیبه دستم خواستم بلندبشم که ازدرد چهره درهم کش ه یزدم و با تک یبود غلت

 آخ..-

گشتم اما  میو منگ کل خونه رو به دنبال گوش جیزدم گ  رونی.. از اتاق ب هینبود علتش چ ادمی یحت
خودم ثابت شدم.. تازه    یهمه جا رو از نظر گذروندم و در آخررو ستادمینبود درست وسط سالن ا

رو از خاطرم   شبی. انگار تمام ددیتنم نبود.. ابروهام باال پر  زیچ چیه یشلوار   ریز هیمتوجه شدم جز 
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تمام لباسام کف حمام پوووف   دنیمام رسوندم و با دپاک کرده بودن.. با عجله خودم رو به ح
 آوردم.. رونیرو ب میبود گوش  سیداخل کتم که هنوز خ بی .. ازجدمیکش

   یلعنت-

رو    مانیشماره نر  یمعطل ی.. بمانی از نر امی پ کیپاسخ داشتم.. سه تا حامد، پنج بار و  یتماس ب چند
 گرفتم 

 د یچی پ یخواب آلودش توگوش یبوق صدا  شی ش بعداز

 بله..-

 آروم حرف بزنم شنود هنوز داخل کتم فعال بود کردمیم یرفتم سع  رونی ب ازحمام

  ؟یکجابود شبید-

 زده گفت:  شوک

 بهت زنگ زدم    یلیخ  اریت تاو-

 پوزخندزدم 

   ؟یک  قایدق-

 بار... لی جا واسه تحو هیاومد ازم خواست برم  شیپ  ییهوی  یلیراستش خ -

 ..شبیشستم.. آروم بودم برعکس دمبل ن یرو

 چرا اونجا بود؟  نتیماش ؟یچرا جواب نداد تویگوش-

 ..دیپوف کش  یعصب

 رو نزنم.  دتیتا قانع بشم و ق  زبگویچ هی مانینر-

 زده گفت:  شتاب

 نگو داداش..-



 نگهبان آتش 

253 
 

 فک قفل شده گفتم:   نیب از

 به من نگو داداش فقط منو قانع کن..-

 خواب..  جیو دستپاچه بود و هنوز گ هول

 نه اما منم خبر نداشتم.. ای کنهی م یتو رو راض دونمیبه خدا نم -

 زدم:   پوزخند

 ها؟   یکه خبرنداشت-

 ار؟ یتاو-

 .. یکار  گهیمن د هیکاف-

 .. دیحرفم پر انیم به

  دمیرس   ی.. اما وقتیایتو قرار ب  دونستمیکه م نیباا  تی د آخه نامسلمون ازم خواست برم مامور-
 ازم خواست برم.. همونجا کل لباسام رو گشتن منم شاخم دراومد.. هوی عمارت 

 مبل باشتاب بلند شدم  یرو از

 ..یخوای م یعنی-

 آوردم:   نییصدام رو پا دمیشنود افتادم.. کالفه موهام رو کش ادیبه  ناگهان

 نبود.. فیتمام مدت دست اون خوک کث  ی.. بگو که گوشکشمتیم مانیبگو که شک نکرده.. نر -

 وکامم رو مثل زهر کرده بود ومدی نداشته معدم تاحلقم م اتیمحتو مدام

  یعنی شانس آوردم که فراموش کردم ببرم  میو گوش کردیرفتم شک م  یاگه نم ؟یفهمینه نه.. م-
 ار کرد؟ ک  یچ یشد اون عوض  یچ شبی.. ح حاال بگو دشهیالزم م دونستمینم

   کردیم یاط ی احت یحد ب  نیتاا د ینبا بردیازم حساب م  د یبا دمیکش  یاز سر آسودگ ینفس  نامحسوس

 نداره تو فقط مواظب باش   یبه تو ارتباط -
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   کنمی دقت م شتریب  نباریچشم ا-

  یبامن بد باش   دیبا گمیم نیخوبه خوب گوش کن اون روباه مکار حواسش بهت هست واسه هم-
   یبش  ریغافلگ د یتکرار بشه نبا شبید  دینبا گهی.. دهیمثل بق

 باشه  یتوبگ یهرچ-

 به دور خودم زدم   یچرخ

 ..داکنیپ تی واسه گوش یمخف یجا هی-

 ه؟یبرنامت چ  یبگ یخوایاونم چشم نم-

 گر گفتم:  مواخذه

 ..؟مانینر-

 نداره..  یخب به من ربط  یل یخ-

 تکرار نکنم.  گهیپس د-

 رو قطع کردم   یگفت ومن گوش یا باشه

 موهام رو درست کردم  نهیو مقابل آ دمیپوش یاتاق شدم از کمد کت شلوار تماما مشک  وارد

  زیکردم و به همه چ یرانندگ  ابونیهدف تو خ  یاز خونه خارج شدم.. ب چیزدم و با برداشتن سو عطر
 فکر کردم  

 ... کردمی نم یو من توجه زدیم برهیمدام و میگوش
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رو درمحل    نیکار، قرار گذاشته بود .. ماش یگرفتن جواب مثبتم برا یبرا مانی روز گشته بود و نر دو
معلوم بود که نقشش  نیاخم داشت و ا ومدیکه به سمتم م دمیرو د  مانیقرار پارک کردم که از دور نر

منم  دنید  یبرا هبفهم مانینر نکهیبدون ا یگرفته به اطرافم نگاه نکردم شک نداشتم حت ادی گهیرو د
رو باز کرد و   نی درماش مانیبوده باشه.. پوزخند زدم که نر  نجایممکنه قبل از ما ا  ی.. حتومدیکه شده م

   ینفت یو کت آب دیسف  راهنیگرفت نگاهم به روبرو بود اما خوب نگاهش کردم.. پ یجا  یصندل یرو
من هم چنان نگاهم به روبرو   ابه سمتم سر چرخوند ام  یجد ی.. با چهره انیر یوهمون عطر گرم و ش 

 بود.

 اومدم پس طفره نرو یواسه چ  یدونیخوب م-

اما  رهی رد بشه گرفتم و خ ابونیاز خ  خواستیکه تنها م یداشت.. چشم از دختر بچه ا یلحن تند کامال
 سرد نگاهش کردم.  

 خودش بوده. شنهادیپ نیا ومد؟ی چرا خانمت خودش ن-

 د ادامه دادم: با پوزخن و

 داد نوچش رو بفرسته؟ حی ترج-

دست   ی.. مدام به گوشش به حالت کالفگدیرس یخشک بود به نظرم جالب م  نقدریا مانیکه نر نیا
 کرد   یکرد. اون داشت به مکالماتمون گوش م لیتبد ن یقی. شکم رو به زدیم

 : دیشده غر  دیکل  یدندون ها نیاز ب مانیدادم. نر هیتک  یو به صندل  پوزخندزدم

 ؟ یزنیحرف م یحد خودتو بدون بفهم باک-

 گفتم:  خونسرد

 ست؟ یحق منه، ن نیداده ا  شنهادیکه بهم پ گمیم  یمن جوابم رو به کس -

تمام حرف هاش   هیچند ثان  یرو به مشت گرفت و برا قمیحرکت  هیبا چشم کل پارک رو گشتم.. تو و
 زد: که من متوجه شدم.. تو صورتم لب  ختیرو به نگاهش ر

 خودش باهات قرار بذاره؟ سیی که ر یهست  یتوک-
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 تکونم داد.. ومحکم

 ؟ یهست یها ک-

 گذاشتم:  دیلرز یمشتش که م یرو رو دستم

 .. زنمیمن فقط با خودش حرف م -

 .. انگشت اشاره م رو سمتش گرفتم: دم یکوب نیخودم جداش کردم وبه در ماش  واز

 ی زن یرو به من م  فتی بارت باشه دست کث نی آخر نیا-

 : دمییرو به هم سا فکم

 کنم یدفعه بعد دستات رو خورد م-

 گفتم:  کردمیکتم رو مرتب کردم.. همونطور که به روبرو نگاه م و

 قبول کنه تا جواب بدم    دیشرط دارم که با هی-

 ؟ ییچ-

 محابا.. انگار واقعا تو نقشش فرو رفته  یبلند و ب  دیخند و

 ..؟ یکه شرط دار -

 سراسر معنا.. ینگاهش کردم نگاه  تنها

حواسم بهش    یچشم ری تلفنش مانع شد.. ز برهیو یبگه که صدا یز یشد و خواست چ یبرزخ چهرش
ل کتش  رو داخ یزود گوش   یلیباال رفته نگاهم کرد اما خ یبود.. بازش کرد و با ابروها امیپ هیبود.. 

 انداخت و گفت: 

 .. یمواظب باش سرتو به باد ند-

 بود؟   یبا خودم فکر کردم ک ومن

 زدم:   پوزخند
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 ؟یر ی سر  من رو بگ زه یجا یخواینکنه تو م -

 کج شد:  لبش

 .. ابیکام ی منتظر خبرم باش آقا-

سوارشد   مانی ونر  ستادیمقابلش ا  ییمدل باال نیکه ماش  دینکش یشد. طول ادهی پ نیو از ماش  صبرنکرد
و   دمیو باسرعت از اونجادورشد پوف کش  نمیبود ونتونسم شخص داخلش رو بب یدود نیماش شهیش

   دمیمشتم رو به فرمون کوب 

بود سرم   ی کی آوردم و روشن کردم.. هوا رو به تار رونیب  یگار یبود؟ از داشبورد س یمنظورش چ  یلعنت
زدم تمام دودش رو پوف    گارمیبه س  قیعم  یدادم و چشم بستم و پک ها هیتک  یصندل   یرو به پشت
  یز یهول شده چشم باز کردم. چ شمیصورت و ته ر یرو   یز یفرستادم.  باحس لمس چ رونی مانند ب

 .  کردیزننده کنارم نشسته بود وبه من نگاه م یدختر بالباس ها هیکردم..  یرو باور نم  دمید یم هک

 ؟ یهست  یتوک-

 گفت:  یپاهاش گذاشت و با لحن بد یخشک شدش رو رو دست

 داره؟ ی شتر یمگه دونستنش پول ب کنهی م یچه فرق-

 دستم رو گرفت.. با شتاب پسش زدم:  و

   یشو راهو اشتباه اومد ادهیزودباش پ -

 ..دیخند

 ی باش سیخس  ادیبابا بهت نم  یا-

 سوت زد:   و

 .. نیماش نیا-

 مات کاراش بودم.. روبه من کرد  من
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سوارشدم    یوقت یفک کردم مرد یخوردی تونختم تکون نم هیلباس ها.. راستش چن ساعت نیو ا-
 یمرد ی.. گفتم آخ که جدیدینفهم

 .. دمیکش  ینفس م  یو عصب تند

 حداقل بهت دست بزنم امی گفتم ب-

 صورتم آورد  کیدستش رو نزد و

 بخدا خوش به حال... یجذاب  یل یخ-

   دادمیاز دست م کیکوچ یزایآرامشم رو واسه چ  دیدستش رو پس زدم.. نبا محکم

 ؟یخوایچقدر م-

 گفت:  متعجب

   ؟ییچ-

 نگاهم کرد؟  یرو باز کردم سوال  داشبورد

 ..رمی گیمن واسه کار نکرده پول نم که؟ی مردت یکن ی م یچه غلط یدار -

 بشه که گفتم:  ادهی پ نیخواست از ماش  و

 قط گمشو..پول هست بردار.. ف یهرچ-

 دمیرو د  شیدر ثابت شد.. سرچرخوند و من نگاه بارون  رهیرو دستگ دستش

 پاهاش انداختم یآوردم و رو رونیبزنه که خم شدم و چند تا تراول از داشبورد ب  یحرف  خواست

 برو  گهیحاال د-

همراه بود رو درست   هیفرمون مشت کردم  صداش که باگر ی.. دستام روکردیداشت نگاهم م هنوز
 دم یشن  یکنار گوشم م

 .. مارستانهی.. اما.. خواهرم تو ب رمی باشه.. م-
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 .. دمینشن یز یچ گهیبست.. نفسم رفت و من د  خیتنم  یتو خون

 بود؟ خواهرش؟ آه آخ خدا آخ..  مارستانیتو ب   خواهرش

  دشیگردنم مانع بازگشت نفسم م یحرفش رو فشار

  یفرمون گذاشتم  بدنم انگار فلج شده بود درست مثل حمله  یرفت.. سر دردناکم رو رو یک  دمینفهم
بود.. من نتونستم  زی چ کیو در ذهنم فقط  دیکوب یرو نداشتم قلبم محکم م یچ ی توان ه یحت  یعصب
 ..دمینفهم یچیه گهیو د

 

 

 

 

بود.. سر بلندکردم و به اطرافم  نی فرمون ماش دمیکه د یز ی چ نیچشم باز کردم و اول  میگوش  برهی و با
 ینگاه میبودم.. به ساعتم ن شبینگاه کردم.. صبح شده بود و من هنوز درهمون مکان شوم د

  تدرس  کردی .. بازم بدنم درد مزد یم برهیهمچنان و می.. گوش دادیانداختم که هفت صبح رو نشون م
  ادیبه  یخال  یصندل  دنی.. سرچرخوندم که بادنشسته بودم نیو در ماش  نجایچهارده ساعت بود که ا

کرد.. بازم قلبم ضربان گرفت کف   یم یو حرف هامون افتادم. در باز داشبورد بهم دهن کج   مانینر
آخر   در.. دادیو من انگار مغزم فرمان نم  خوردیمدام زنگ م میگوش دمیهردودستم رو به صورتم کش

 دم: رو به گوشم ز یدادم وگوش  یبدن خشکم رو تکون

 ..نمتی بب دیبا-

.. زبون خشک شدم  دنیشن یجفت گوش شدن برا کی تمام حواسم رو برگردوند و همه   یلیل یصدا
 رو تکون دادم: 

   ام؟ی بگو کجا ب-

 تا ساعت.. -
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 : دم یحرفش پر انیم به

 ساعتش با من فقط بگو کجا؟ -

 گفت:  باغرور

 تو خونم.. -

   شدیجنازم هم سرپا م  ریگرگ پ نیخوب نبود اما واسه ا حالم

 ؟ ی.. اشکال نداره منتظر بمونستین  یاز ی.. ساعت نلیبا کمال م-

 از ته گلو حرف زد:  باز

 .. ایتوفقط ب -

وارد   دمی رس یرو به قصد خونه به حرکت درآوردم.. وقت  نی رو قطع کردم.. ماش یو گوش  پوزخندزدم
 .  دیچی به پرو پام نپ ادیهم ز  نیآسانسور شدم حس 

  رونی دوتا تخم مرغ ب خچالی.. از کردمی خودم حس م  یرو یادیروزها فشار ز نیدم.. اخونه ش وارد
  یگذاشتم.. خونه ب نکیس یرو تو  فیکه تمام شد ظرف کث نیدرست کردم.. بعد از ا مرویآوردم و ن

به تاسف تکون دادم و تند وارد اتاق شدم حوله روبرداشتم ودوش ده  یبود.. سر  ختهیاندازه بهم ر
از کمد لباس مورد نظرم رو انتخاب کردم و   کردمی رو مشخص م فمی تکل دیگرفتم.. با یا قهیدق

 الزم رو انجام دادم و از خونه خارج شدم..  ی.. کارهادمیپوش

 ن؟ یری م نیبازم دار-

پا تند   نی بهش انداختم و به سمت ماش ینگاه غضبناک شهیبرخالف هم نباریبود.. ا  نی .. حسپووفف
 شدم..  ادهیباز شد و من پ  نی ساعت بعد عمارت بودم. درماش میکردم.. درست ن

   نیسالم آقا خوشش اومد-

به چشمام سر تکون داد و در عمارت رو باز   رهی نگاهش نکردم و به جلو قدم برداشتم.. نگهبان خ یحت
 باز شد..  یزود در توسط خدمتکار  یل یکجا نگاه نکردم.. خ چیبه ه نباریکرد و من وارد شدم.. ا 
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 ن یسالم خوش اومد-

 ..  ومدیکمک به شکوه م ی.. حتما برادمشید ینم  نجایا  ادیساله با قد کوتاه.. ز  یبود س  یزن  خدمتکار

 خانم هستن؟ یل یسالم ل-

 .شدیم داشیداشتم که االن پ حتم

 ..یبر  یتون یپونه تو م-

 زدم خودش بود..  پوزخند

 بله چشم خانم  -

  دمیو نگاه پراز تعجبش رو به خودم د  دمیکه رفت چشم باال کش خدمتکار

 ن؟ی که منتظر نموند ادیز-

  کیتا نزد ش یکه بلند زی سرش جمع کرده بود گوشواره آو یبود موهاش رو باال دهیبه خودش رس  باز
 سرخ..  یسبز و لب ها  ی.. چشم هادیرس  یچونش م

 .. دست به کمر گرفت: یرنگ با صندل نقره ا یگردنبند زمردش چشمم رو گرفت.. بلوز دامن نبات  رقب

 نه منتظر نموندم  یایم  یک دونستمیچون نم-

 چشم به سرتا پاش اشاره کردم  با

   نیهست کیحاضر و آماده و البته ش شه یپس هم یچه عال-

 لذت رو از نگاهش گرفتم و در دل پوزخندزدم:   برق

 ..ی هست یتو چه آدم رک-

 .  یشگیهم یشد همون کارا کینزد و

 منه رو راستم.. تیجزو شخص  نیا-
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 کردم.. انی رو با طعنه ب نیا

هالل ماه راه پله  دنی.. با د ستادمیکه از کنارش رد شدم و چندقدم جلوتر ا رهیدستم رو بگ خواست
ماجراها باز نشد.. با صداش به   نیپاش به ا اوشیو باز خدارو شکر کردم که س گرفت شیدلم آت

 خودم اومدم  

 .. مینیبش  میبر  ایب-

به خودش گرفت..   ی.. خودش نشست و ژست به خصوصمیتکون دادم و بازم به همون مکان رفت سر
ز هم باز  سرخش رو ا یچونش گذاشت و منتظر نگاهم کرد.. لب ها یرو رو فشی ظر یسر انگشت ها

 کرد: 

 ی با من حرف بزن  یخوایم ی.. گفت دمیخب گوش م-

 گرفت..  یم  ی.. داشت با همون انگشت ها چونش رو به باز دیخند و

 .. ادی.. از جسارتت خوشم میکرد وونهید یرو حساب مانینر-

 کردم..  یرو پا انداخت و من نگاهش م پا

 ؟ ینی ش یچرا نم -

 شرط دارم بهتون نگفت؟  هیبه نوچتون گفتم -

 کرد:  اخم

.. تهیبااهم ی لی.. حضورش تو تمام مالقات ها و در کل کنارم خ ارمهی.. دستستی من ن ینوچه  مانینر-
 .. نی.. بشنیخواد باهم به مشکل بربخور یابدا دلم نم

ط قرص کرده بود و االن فق یل یخودش رو کنار ل یپا یجا  مانیخوشحال بودم.. نر  یلیبابت خ نیا از
 خونسردانه لب زدم:  شهیحال مثل هم  نیداشت.. با ا ت ی موضوع اهم نیهم

 نه؟  ایگفت -
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.. سن و سال دمیابروش نشست د نیکه کنار چشم و ب  ی واضح  بایتقر نیشد و من چ یجد  حالتش
  یبهش جوون  ییبای عمل ز چیرفت و به حتم ه  یباال م  یادیها بچگانه داشت ز یباز  نیا یبرا یلیل

 گردوند:  یگذشته رو برنم

 ..  یواسه من شرط بذار  ی تون یحرفتو بزن تو نم-

 : پوزخندزدم

 کنم یپس قبول نم-

 کرد گفت:   یم یو لحن پر از عشوه ش مخف  فیظر  یکه پشت صدا یپشت کردم که با حرص و

 ار؟ یتاو-

 ستادمیا

 اونو بگو.. ؟یخوایم یچ-

 دمشیکج کردم و درست پشت سرم د گردن

 .. یبامن کار کن یخوایاگه م-

 قدش تا شونم بود از باال بهش نگاه کردم  دمیچرخ کامل

.. پس فراموش  میدون  یهم من و هم شما خوب م نویبا شرط و شروط همراهه.. ا یکار  شنهادیهر پ-
 تو..  یاما نه برا کنمی ارمضمنا به من دستور نده. من باتو ک ستمیکارفرمات ن اینکن که من برده 

مورد نظر   یدستم ثابت شد.. درست همون جا یدستم رو باال آوردم نگاهش رو دمیرو که د  سکوتش
 آوردم.. دهنش باز مونده بود:  رونیرو کنار زدم و شنود رو ب 

 لباس رو؟   نیا نیو هم چن گهید دیشناسیرو م نیا-

 بند اومده بود اما خودش رو نباخت..   زبونش 

 ی ستیکه خائن ن  شدمیمطمئن م دیبا-
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 نکردم    یبار پوزخندم رو مخف نیا

.. نکنه  ن یکار داد شنهادیشما به من پ ن؟یکن  یم داشیکه شما خودتون پ ه یچه خائن نیخائن؟ ا-
 ست؟ ین  ینطور یا

 جملم رو تموم کردم:   یظیرو جلوش تکون دادم .. با اخم غل  زیناچ  یتراشه  و

 فکرتون بود؟ تینها نیا یعن ی دهیاز شما بع ؟ینطور ی کردن خائن، ا دایپ-

 شد:  یفاصله گرفت و لحنش خشک و جد یکم

 ..یبود  یمداربسته.. زخم نیدورب یتو دمتیاولش.. تو خونم د-

 و من در سکوت به حرفش گوش کردم.. باز ادامه داد:   زدیحرف م داشت

 نگفت    ی ز یبه من چ  یاما کس-

 شدم   نه یدش زد و من دست به سبه دور خو  یچرخ

که بهش    ییاز کسا یکی انبارم لو رفت..  ن،یرو پشت سر گذاشتم.. تو همون ح  ندیاتفاق ناخوشا هی-
پوشه واسم آورد بازش کردم..   هیکرد و  قیواسم تحق مانی کرد.. نر یرو بهم معرف  یاعتماد داشتم.. کس

  ؟یکرد یشک نم  یمن بود  ی.. خب حاال تو بگو جایعکس که تو بود هی دمیکه د یز ی چ نیاول

 بود .. اما.. دهی رو فهم  زیباهوش بود و همه چ یل یحدس زده بودم اون خ درست

 جاسوسم؟ یخب پس فکر کرد-

 شد و دو طرف صورتم رو گرفت.. تکون نخوردم االن وقتش نبود:  کمینزد

 یدندارم.. تو امتحانت رو پس دا گهیآره اما د-

 بستم و از خودم دورش کردم   چشم

 حد شکاک هست.. نی که تابه ا  یکس شنهادی واقعا متاسفم.. من پ -

 تکون دادم:  سر
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 تونم ینه نم-

  ری خون مثل نور رو از کف پام تا مغزم حس کردم.. سرم ت انی خواستم برم که از پشت بغلم کرد.. جر و
 آروم باش   اری.. نه تاودیکش یبد

 نرو.. -

 *"کرد؟ ی التماس م داشت

 اراده مشت شد   ی خدا خدا.. دستم ب آه

 اما به منم حق بده  یتو حق دار -

 رو..  انی پا یعذاب ب نیفشار دادم تا نرم تحمل کنم ا نیزم یرو رو پاهام

 کردم تا ازخودم جداش کنم *"سرمو روبه سقف گرفتم یسع

.. دستاش *"حکم  کردیشتباه برداشت م درصد ا کی یحت  دیبدنم از نفرت باال رفته بود اون نبا  حرارت
 چاقورو داشت: 

 بسه    ه؟یچه کار نیا-

اصال خوب نبود.   نیو ا ختمیر یداشت خودش رو احمق نشون بده؟ مدام عرق م  یزن چرا سع نیا
 بود    دهی بهم چسب  یمرض پوست هیبود.. بدبخت معتاد به جنس نر.. درست مثل  ماریب هیزن  نیا

راه داشت..   یبود که به سالن اصل  ییبزنم.. نگاهم به روبه رو  شیآت نجایاز اخودم رو بعد   شدیم کاش
 کالفه گفتم:  

 خانم؟   یلیل-

 انزجار داشتم.. حال

.. من با حرف و منطق قانع  نیکردن منو اشتباه انتخاب کرد  یمن حرفم رو زدم و بهتره بگم راه راض-
 ..شمیم

 به سمتمون پاتند کرد. نیشد.. تا متوجه ما شد خشمگ ی م کی که نزد دمیرو د  مانیتعجب نر درکمال
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 شده خانم؟  یچ-

درست کنارمون  مانیکمتر شد و من تازه قلبم به تپش افتاد.. نر نمیس یخفه کننده ش رو  فشار
  ستادمیدورتر کنار مبل ا یتامل ازش فاصله گرفتم و کم  یو من ب ستادیا

 نگاه کرد   مانیاول به من و بعد به نر یلیل

 خونسرد موندن به کار گرفتم..   یمهارتم رو برا امتم

 ؟یکرد ریچرا د-

سرخم   یل یپنهان نموند.. رو به ل ی لیل  نیزبیاز نگاه ت نیرو از من گرفت که ا نشینگاه خشمگ مانینر
 کرد: 

 از بچه ها.. یک یشرمندم خانم -

 آورد..  نیی مکث کرد و صداش رو پا یکم

 .. رخوردهی ت اتیسرعمل -

که به سمت   ی.. حواسم بهشون بود.. در حال شدمیکار م نیهرچه زودتر وارد ا دی.. بادمیمن شن اما
 پوزخند زد:  یل یکردم.. ل یمخالفش رو نگاه م

 ..یدست و پا چلفت -

 ه؟یخب خانم دستورتون چ-

 دادم..  ینشون م میمن نگاه کرد من همچنان خودم رو سرگرم به گوش وبه

  م؟یبعد حرف بزن نیخوایم-

 نه..-

 گفت:  زیتمسخرآم  یحالت و با لحن  یب و

 .شهیعرضگ یتاوان ب نی.. ارهی بذار بم-



 نگهبان آتش 

267 
 

 اما خانم؟ -

 بود..  مانیمتعجب نر یصدا نیا

به من  ی نگاه مین  مانی. نرکردی خودش هم رحم نم یبه آدم ها  یبود که حت  یچه جونور  نیا اووف
 لب فروبست..  مانیدست باال آورد و نر یلیبزنه اما ل یانداخت و خواست حرف

 ..میدار  یمهم تر  یاالن کارها-

گذاشتم.. با لذت و حرص   بمیرو داخل ج  میبه سمتم اومد و من گوش  یلیگفت و ل یچشم  عانهیمط
 .. سرد گفتم: کردینگاهم م

 با اجازه  میشی که همکار نم نیمثل ا-

.. هرچند کامال ستادمیعلم کرد.. شوک زده امقابلم قد  مانی حرکت نر هیاز کنارش رد شدم که تو  و
 .. یتصنع

 ؟ یبر  یتون یکجا پسرجون؟ خانومم گفت م-

.. اما خواستمیرو م نیتا نابودش کنم من هم کردیمنو وادار م دیکردم.. اون با یرو مخف  پوزخندم
 به خودم گرفتم:  یحالت کالفه ا

 کاردارم.  یمن کل ه؟ یچه مسخره باز نیا-

 گفت:  یل یباز خواست حرف بزنه که ل مانینبود.. نر  ای دن نیافتاد.. انگار توا یلیبه ل نگاهم

 ..؟ یبامن کارکن  یکنی قبول م-

 رو خط اعصابم بود.  مانینر  یحرص  یها نفس

 ندازم یشما فقط امر کن.. جنازشو جلو الشخورا م کنمیخودم ادبش م دیخانم؟ بگ-

   دمیدستش رو به سمت کتش برد و من اسلحه اش رو د و

 .. مانینر هیکاف-
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  یدستا ریصورتم اس   مانیتکخند زدم.. قبل نر هیبار صبر نکردم و اول   نیا کرد؟ی کار م یداشت چ اون
  یشد و من گره ابروهام کور شد... رگ گردنم شروع کرد به نبض زدن.. تو فاصله پنج سانت  یلیل  فیلط
 از صورتم لب زد:  یمتر 

 اد یخراب شه من ازت خوشم م یقبول کن نذار همه چ -

 و اون....   دمیکش  یدار نفس م کش

هردو   انم یحد گشاد شد و نر نی به عقب هولش دادم که به مبل برخورد کرد  چشماش تا آخر محکم
 : د یفک منقبض شده غر نیدستم رو از پشت گرفت و به خودش چسبوند.. کنار گوشم از ب

 ها؟ ؟یکرد یتوچه غلط-

 بود.  یلیاما نگاهم به ل من

 شرف   یب یعوض  کشمتی خودم م-

  یجد یلیداد.. خ یآخرش رو پس م  یحرف ها نیتاوان ا  مانینر خوردمی.. اما قسم مزدی تند م قلبم
 گفتم:  

 کس نبودم و نخواهم شد.. چیمن برده ه گمیبازم م-

 ..دیکه با ییقرار داشتم.. همونجا یدرست یتو جا االن

 خفه شو اون دهنت رو ببند -

 بلند گفت:  و

 پاتون بندازم..  ی تا ُمردش رو جلو دیکالم بگ کیخانم؟ فقط -

معامله که نه سال  نیا ذاشتمیدستش رو دور گردنم انداخت.. جو متشنج شده بود اما من نم و
از   مانیترسوند؟ پوزخند زدم.. نر  یمردم خراب بشه.. اون منو از مرگ م  یو حت دمیبخاطر زجر کش 

 چشم و لب هام در گردش بود..  ن ی .. نگاهش بکردیخونسرد به من نگاه م یلی و اما ل  دیلرز یخشم م

 ترسم یبدون من از مرگ نم نویا ایخانم..   یلیقبول کن ل  ایشرط دارم که گفتم  هیمن -
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     کردمی خالص کردن خودم نم  یبرا  یتالش چیه من

 مقابلته  یک یچون فراموش کرد یتومرد ؟یدیخودت رو مرده بدون.. فهم-

 چه خبره؟ نجایا-

 صدا متعلق به صدف بود    نیداشتم ا حتم

 ..نیباشما بودم ا-

 : دیحرفش پر  انیبه م یوافر   تی صدا به سمتش سر کج کرد و با عصبان نیا دنیشوکه از شن  یلیل

   ؟یکن ی م  یچه غلط نجایتو ا-

 تکون لب گفتم:  نی اومده استفاده کردم و با کمتر شیپ  تیبود اما من از موقع  یعصب

 ..یدی وانشو پس م.. تایکرد یرو  ادهیتو حرفات ز-

  تی.. تو موقعدیشل تر شد و پوف کش  مانیدست نر ی.. حلقه شدیسالن اکو م  یتو بزرگ  یلیل یصدا
 کرده بود..  ریگ یبد

 برگرد اتاقت..   ؟یگذاشت نجایپا به ا یاصال باچه اجازه ا-

 .. کردی شک م  یز ی به چ دینقشه من بود نبا نیکردم ا یو من از عمد تقال نم دیعقب نکش مانینر

 دختر وجود داشت؟  نیا یصوت یدر تارها  ی.. چدیلرز یم  بی عج نباری.. ادمیصدف رو شن یصدا  بازم

 .. خواستم..دمی اما من سر و صدا شن -

 ولش کن   مانیبرگرد اتاقت االن.. نر هیکاف-

 اما خانم؟ -

   ؟یرشدی گفتم ولش کن از جونت س-

رفتم و کتم رو مرتب کردم و تازه چشمم به نگاه گفت و با اکراه ولم کرد.. ازش فاصله گ یچشم  مانینر
 داشتن؟ یچشم ها چ نیمن پراز تعجب شده بود.. ا دنیصدف افتاد که با د ی دهیترس
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بود.. لب باز   دهیپوش یشلوار زرد و مشک راهنیپ هیبود و  ختهی رو شونه و بازوش ر دیق ی رو ب موهاش
 کرد  

 ب بازم ش شما؟ -

 داشت؟  یمن.. از من چه انتظار  آره

 گفت:  مانیبه سمتم اومد و رو به نر یلیل

   نیببرش اتاقش و ما رو تنها بذار-

  یلی.. لدیکه در نگاهش بود پشتم لرز یز ی لحظه از چ ک ینزد اما صدف نگاهم کرد..  یحرف   مانینر
دستشش رو گرفت و به دنبال خودش کشوند   مانیکرد در برابر من خوددار باشه.. نر یم یسع  یلیخ

رو   شترحواسمیب  کردمی م یاما سع دمشید یچشم م یداشت.. من از گوشه  یاما اون چشم ازم بر نم 
 زن..  نیکنار ا نجایمتنفرتر شدم .. مگه نبودم؟ من ا یلحظه ا یبدم که داشت *".. از خودم برا  یلیل به

  نیتحمل ا  نیاز ا شیابروهام رو کورتر کردم.. ب  یکه رفت با اخم نگاهش کردم *". گره  دمیمقابل د از
.. از خودم جداش کردم و  دیکش ی م  ریبودم.. فکم از انقباض ت  زی ناموس رو نداشتم واسه امروز لبر یب

 بودم؟   دیبه سمت پله ها رفتم.. ناام

 ار؟ یتاو-

 .. هرگز

 فقط تو..  -

 داشت..  یهش کردم.. نگاه و حالت خاصنگا یسوال

 ..کنمی قبول م-

 دندون گرفتم.. اخم کرد و صورتش سرخ شد:  نیرو ب لبم

 ..کنمی منم قبول م-

 : د یخند سرمستانه
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   یباش  دی با  رمیگ یم یمهمون هیشراکت  نیفردا واسه ا ن یپس، هم هیعال نیا-

 بشه که دستم رو مقابلش گرفتم   کمی باز خواست نزد و

 ..گهید زیچ هیو -

 نبود..  یخبر  ششیپ  یچند لظه  تینگاهم کرد.. از عصبان  مشتاق

 ..نی مواظب رفتارتون باش -

 ضربه آخرم.. و

 بزرگ ترها احترام قائلم.. یمن برا-

و من صبر نکردم اون رو با حساب و کتاب هاش تنها    دیآن رنگش کبود شد و پلکش باال پر کی در
 .. ریگذاشتم.. گرگ پ

اومد که من شب حادثه  رونیب  یکه از همون اتاق دمیرو د   مانیسالن خارج شدم.. نربا پوزخند از  و
 اونجا بودم..  تند به سمتم اومد قبل از اون گفتم: 

 برو به خانمت برس -

حس   نیرو از نظر گذروندم و از کنارش رفتم.. حالم خوب نبود اما به ا  شیکت و شلوار سرتا پا مشک و
و بازم پشت پنجره    دمیبه پشت چرخ ینگاه  ینیر عمارت با حس سنگد کی .. نزددیارز یم یروز یپ

 ..  دمیرو د هیهمون سا

رسوندم و به سرعت از اونجا   نمیتصور صدف پوزخند زدم و از عمارت خارج شدم و خودم رو به ماش از
بخش از بدنم   نیدوست داشم ا دم یکش نمیس یها پنجه هام رو رو وونهیدور شدم.. باحرص و مثل د

 ..دم یو چند بار به خودم و فرمون مشت کوب نی رو داشتم چند  یجزام مار یب هیرو ببرم.. حس 

بود شمارش رو   میدادم.. تلفن رو برداشتم و همونطور که حواسم به رانندگ یبه حامد اطالع م  دیبا
 : دمی داش رو شن بوق ص نی رو به گوشم زدم.. انگار منتظر تماسم بود که با اول   یگرفتم و هندزفر 

 ار؟ ی الو تاو-
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 .. دمیچ یبه راست پ  یحوصلگ یقرمز شد و من از ب چراغ

 خوب گوش کن حامد من امروز باالخره نظرش رو جلب کردم.. -

 گفت:  یخنده مردونه ا با

 .. یبود دشیی تو که از اول مورد تا-

خواستم..  یبودن نه.. من اعتمادش رو م دیینداشتم.. مورد تا یحرف برداشت خوب  نیکردم.. از ا اخم
 ه؟یدونستم اون زن چجور آدم  یخوب م

 مقابلت منم..   یدرست صحبت کن وقت-

 شد:  یجد  لحنش

 ..یشده؟ تونست یپس بگو چ -

 گفتم:  خونسرد

 کار داد  شنهادیبهم پ-

 پوزخند زدم  و

 .  یدونی شدم.. علتش رو خوب م یالبته به زور راض -

 گفت:   یجد  یلیشد.. اما خ  یو سکوتش طوالن دیکش یمنقطع نفس م  یز یهرچ ایبود  یخوشحال  از

 بود..  یعال   یلیکارت خ -

 دادمی درسکوت گوش م  من

 ..یازت نداشتم.. تو فوق العاده ا یا گهیانتظار د نیجز ا-

   شدیم ادی و صداش کم وز دیخندیم مدام

 ..یبهم داد یخوب   یلیبفهمه.. خبر خ یناج  سیی خبرو ر نیآخ اگه ا-
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 رو..  یهمه خوشحال نیا کردم ی درک نم چیه من

که   ییها هیرو از دست دادم.. تمام ثان  میخالفکار بود اما من.. زندگ هی ی ر یدردشون دستگ اونا
 برادرم مادرم و.... یکنار خانوادم باشم برا تونستمیم

. هنوز کردنیبود که حامد و تمام مافوق هاش هم درک نم  یز یازدست دادم وحاال من هدفم چ من
 زد یداشت حرف م

اطالعات کامل و   دیدونم شا یبهت بگم.. م  یز یچ هیتو.. فقط بذار   یخبر رو امروز داد  نیجدا بهتر-
  دایمواد مخدر پ ییجابجا یبرا یدی جد یها دهی.. ایکه بدون ستیاز لطف ن ینباشه.. اما خال  یجامع

 مشکل رو دوش توئه..  نیز مواد تو پوشک بچه جاساز کردن گذشته.. بار اکردن.. کار ا

ادامه   دیسکوتم رو د یتو شکمشون خبر داشتم.. وقت نییهرو  یو جاساز کردن بسته ها دنیاز بلع من
 گرفت.. یحرفش رو نداد.. صداش رنگ نگران

 ار؟ یتاو-

- .... 

 ؟ یستینکنه خوشحال ن  ؟ی زنی چرا حرف نم-

 گرفتم؟یرو جشن م   یچ دیکردن نداشتم من با یواسه شاد  یزدم. خوشحال بودم اما وقت  پوزخند
 سوختنم رو؟ 

 گرفتم؟یجشن م دیرو با  یمن چ گشتم؟یاالن از شکنجه گاه برم نکهیا

 ؟ یخوب   ار؟یتاو-

 دستم مچاله شد..  نیبودم.. من واقعا چطور بودم؟ فرمون ب  زاریسوال ب نیازا

 دارم ینگه مخوبم.. حرفتو تو خاطرم -

 بگو دردتو.  زی تو خودت نر نقدر یا کنمی خواهش م-

 بگم؟ تحملش رو داشت؟ سرد گفتم:   دردمو
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 کارا برس و منتظر خبرم باش..  هی.. برو به بقشی.. نابودشیریعذابه.. دستگ  نیدردم تموم شدن ا-

 ار؟ یتاو-

 کیرو قطع کردم.. نزد  ینبود اما من گوش یدردم نبود.. گفتن یهمه  نیدونست باز ا  یم خوب
ها در حرکت   نیرو از نظرگذروندم.. ماش ابونی کل خ نهیپارک کردم از آ  یرو کنار  نی ماش ی اصل ابونیخ

رو   نیکس مشکوک نبود وا چی.. هدیبار ی.. بارون نم نم مرفتنیرو راه م ادهیپ  یتو یبودن چند نفر 
  یا گهیروش د کیبعد از  یو حتما دفعه  کردی نم یکار  گهیدونستم که بعد از اون شنود د یخوب م

فرصت    گهی .. ممکنه دومدیم شیپ  یچ ندهی خودم رو گرفتم معلوم نبود.. در آ می .. تصمکردیاستفاده م
 رو به حرکت درآوردم   نینشه.. ماش

 نبودم   ا ی دن نینداشتم انگار من اصال در ا یحس چیه

از سر   یمادرم..  پوزخند یمن بود.. خونه  یخانگ  ینمایس شهیکه هم  ییبه جا دم یساعت بعد رس  کی
  دهیکش یخاک نی زم یرو  ینیشدم.. نگاهم به روبه روم بود اما پاهام از سنگ ادهی پ نیدرد زدم.. ازماش 

 . شدیم

 یپاهام توان نگه داشتن وزنم رو نداشتن.. راه صدساله رو بادرد و عذاب ط ایاز درد دلم بود  دونمینم
داشتم.. کوچه  ختنی. دل پاهام به لرزه افتاد. زانوهام عزم فرورستادمیا یکاهگل یونه کردم ومقابل خ

.. نگاهش ختیفرو ر نم یبود که جا وارید نیا نباریاما من نه، ا وارگرفتمیخلوت بود.. دست به د 
گرفت.. چطور اجازه دادم   شیآت گرم یجدا شده بود.. ج وار یکه دستم بود گلش ازد ییکردم درست جا

اومدم؟ پشت پلکم باز   نجایا ییبودم..؟ از خودم شرم کردم با چه رو یبمونن؟ من چطور آدم نجایا
 .. پشت کردم که برم.. که برم و گورم رو کنم.. که.. سوختیم

 مانند..   یب یباز شد و همون آوا در

 ؟ یهست  یتوک-

 .. ستادمیبود.. ا مادرم

 افتاد؟ یقلب از کار نم  نیو من چطور هنوز زنده بودم چرا ا دیتپ یبار م ونیلی چهل م یا قهیدق قلبم

 مادر؟  زدلی عز-
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 بودم؟ زشیمن هنوزم عز یعنیخدا مادر..  آخ

حرکت   کیو تو   دمیاز کف دادم.. چرخ اری پاهاش و بعد دستش که رو کمرم نشست.. اخت یصدا اول
زانوهام   اهشیس یبه داخل هولش دادم.. به صورتش که ازترس کبود شده بود نگاه کردم و چشم ها

 شمبه مادرم پناه آوردم و در آغوش گرفتمش.. صداش کنار گو   وفتادنین یبرا  نباریرو خم کرد و من ا
 اومدم نجایشد که به خاطرش تا ا یهمون آرامش

   ار؟ی. تاومادر. زیقد و باالت بشم.. عز یفدا-

 نیکرد.. تو آغوشم فشردمش ا ی تجربه م هیهرثان اوشیزمان آغوش مادر رو نداشتم اما س چیه من
 کرد ی .. داشت نابودم مشدیکم نم یدلتنگ

 نبودت چقدر سخته.. یدونینم-

 : دم یبودم.. نال دهی سخت بود؟ نشن واقعا

 مادر؟ -

 منو به خودش فشرد  شتریب

   ارمیشده بود تاوصدات تنگ   یجان مادر؟ دلم برا-

 و خش دار شده بود   دیلرز  یم صداش

 ؟ یثابت کن  ویتا چ یرفت-

 آب.. یحرف از خودم جداش کردم.. صورتش از اشک پر بود درست مثل عکس ماه تو نیا با

 .. دیهاش لرز لب

 م؟ یما قدرتو ندونست یتا بگ یرفت-

 سر تکون دادم:  ناباور

 نه نه نههه مادر نه خدا لعنتم کنه-
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   دمیرو گرفتم و محکم به صورتم کوب  دستش

 فک نکن.  نطوریا ی نگو مادر.. بزن ول-

.. انگشتش دمی.. نکنه.. دو طرف صورتم رو قاب گرفت.. خندختی.. قلبم فرو ردیرو پس کش دستش
 .. دیرو به صورتم کش

 بگو چرا؟ -

 دوختم  نیبه چشماش رو نداشتم نگاهم رو به زمشدن   رهیدستش رو بوسه زدم.. طاقت خ کف

 گرفت  یخاک بارون خورده مشامم رو به باز  ی بود و بو یجا گل همه

 باتوام؟ -

.. با دستش که رو صورتم بود وادارم کرد نگاهش کردی م هیباال کردم.. آروم شده بود اما هنوز گر سر
 کنم: 

 ؟یدزد  یچرا نگاهت رو م -

 بزنم: لرزش صدا حرف   یکردم ب یسع

 رفتمی م دیبا-

 .. ستادیگل رز ا یبوته  کیکرد و ازم فاصله گرفت و نزد ولم

 اوش؟ ی من؟ س ؟یپس ما چ -

 قدم به سمتش برداشتم که باز گفت:  هی

 ..میرو از دست داد زمونیخانمان سوز ما همه چ  یبعد از اون بال-

 راه نفسم رو مسدود کرد.   بغض

 خواهرت مرد.  -

 .. ملتمس ناله کردم: دیکش  ریگرد شد و قلبم ت چشمام
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 نگو مادر توروخدا -

 با خودم تکرار نکرده بودم   یحت من

 ؟یکرد دایمهم تر پ  یاز ما چ ؟ی توچت شد؟ چرا رفت-

 حرف مادر گفتم:   نیاز ا متعجب

 ن؟یگی م نی دار یش شما چ-

 اشاره کردم:  نمیس به

 من فقط به خاطر شما هنوز سرپام  -

پوش خواهرم بود.. آخ آخ.. جلو رفتم  اهیتنش قلبم رو فشرده کرد.. مادر هنوزم س  ین مشک و دام بلوز
 و دستش رو گرفتم..

 .. دمیرو م زمیغمت شم من به خاطر شما همه چ یمن فدا یاله-

 تندتر شده بود. دست باال آوردم تا اشک و بارون رو از صورت مادر پاک کنم..  بارون

 رو بکش.  فتی دست کث-

 هوا خشک شد.. نیاما گر گرفتم دست بدون لمس مادرم ب دیناگاه خون در بدنم به انجماد رس  به

 ..؟ اوشیس-

بامن   اوشیاسمش رو صدا کرد؟ در آخر س نیحد خشمگ نیمادر بود که تا به ا  نیبود؟ ا اوشیس اون
 بود؟ 

 ؟ یکن ی م یتو خونه ما چه غلط ستم؟یمگه باتو ن-

 گفتم ساکت شو اون برادرته.. -
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  دمیشونم رو گرفت و محکم به سمت خودش چرخوند ومن تازه د یسرجا خشکم زده بود که کس من
  سی خ شیلباس سورمه ا صدارو.. ابروهاش رو به شدت در هم گره کرده بود و  نیرحم ا  یصاحب ب
 آب بود  

 ؟ یچرا الل شد-

 برادر کوچکم بود.. لب زدم:   اون

 سالمت رو.. دمینشن-

 .کردی بود و به ما نگاه م ستادهیگوشه ا هی مادر

 تو حالتم ندادم.. درست بود که رفتم اما اون هنوز برادرم بود.   یر ییتغ چی.. هدیبلند خند اوشیس

 که خندش رو جمع کرد.. اون پرخشم من اما آروم بودم.. دمیکش نییرو از شونه هام پا دستش

 سالم کنم؟ دیپس که با-

 .. زدیحرف م  ض یباغ

 دستت رو هم ببوسم؟   یخوای نکنه م-

 از لحنش گرفت اما ابرو باال انداختم   دلم

 ی کنی کارم م نیالزم باشه ا-

 لباسم رو به مشت گرفت.. اختالف قدمون تنها چند سانت بود   قهی  نیحرف خشمگ نیا با

 ی ندار  یحق چیه گهی خوب گوش کن تو د-

 .  دیباریسبزش بودم که ازش خون م یبه چشما  رهیخ

 ..ارمی من هنوزم برادر بزرگت تاو یکن ی اشتباه م-

ت و با  رو گرف  اوشیس یگوشم رو کر کرد.. مادر زود خودش رو به ما رسوند و دست ها پوزخندش
 گفت:  هیگر
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 اون برادرته..  ؟یکن ی م کاریچ یدار -

 : زدی گوشم رو لرزوند.. پر خشم و حرص حرف م ی پرده  ادشیفر یصدا

 داره؟  یبرادر  ی.. بعد از ده سال برگشته ادعاستین ستین-

 : دینال  مادر

 هست پسرم.. -

خواست.. بارون هر لحظه   یحال دلم بغل کردنش رو م  نیو نفرت.. با ا نهینگاهم کرد سراسر ک  باز
برخورد کردم..   واری.. دست باال آوردم تا بغلش کنم که محکم به عقب هولم داد و من به دشدیتندتر م 

 ها فرسوده؟ وارید نیا ایبود  یشوکه شدم ضربه کار 

 : د یکش نیو مادر ه ختیسرم ر یرو وار یاز د یگر ید ی کهیت

 ار؟ یتاو-

 که بادست مانع شدم  ادیه سمتم بخواست ب و

  دهیو روحم خراش دمینبض دارش رو د یشون یو من رگ برآمده گردنش و ب کردی به من نگاه م اوشیس
پوزخند  اوش ی جونم رو به غارت برد.. س شدیم نیی که مدام باال و پا نشیقفسه س دنیشد.. د
 لب زدم:   انهیزد و من دلجو یصدادار 

  یکن یبرادر بزرگ ترت دست دراز  یبرسونه که رومن، رو  نجایتورو به ا تی عصبان  دیآروم باش نبا کمی-
 ندادم.. ادتی  نارویمن ا

 رو به عقب هول داد و با تمسخر گفت:   سرش

 به من؟ ؟ینداد  ادیتو بهم  ؟یچ-

 گفت:  ینامعلوم یکج کرد و رو به نقطه  سر

که تو  ستمیاون پسر چهارده ساله ن  گهیگذره.. من د یآموخته هات ده سال م  نیمتاسفم که از آخر-
 برادر؟  یگیبه خودت م  یی.. تو با چه رویولش کرد
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 تو گلوش انداخت و بلندتر داد زد:  یباد و

   ؟ییها با چه رو-

 به دور خودش زد:  یچرخ

 خوب نگاه کن.. ؟یدید نجارویا-

 رو گرفت   دیلرزیم هیکه از شدت گرمادر رو  یشده بود شونه ها وونهیمات کاراش بودم انگار د من

 خوب به مامان نگاه کن.  ؟یدید-

 ملتمسانه نگاهم کرد..  مادر

 .. تو..  یتو ولش کرد-

 رو رها کرد:  مادر

 داره؟ ها؟  یخرابه چه فرق هیخونه نگاه کن با  نیبه ا-

 .. شدیپاره م شیصوت یکه حتم داشتم تارها زدی بلند داد م نقدریا

 حاال من.. -

  گهی.. ددیکوب واریو درست کنار گوشم به د دمیحرکت مشت گره کرده ش رو د کی اومد و تو  جلو
 :  خت ی فرو ر  واریپرشد.. بازم د اوشیس یخوردشدن انگشت ها یگوشم از صدا دم یمادر رو نشن یصدا

 خونمونه..  نیا ؟ینی ب یم-

 خواست مشت بزنه که دستش رو گرفتم    باز

 نکن.. بسه..-

 صبر نکردم و به زور خودم رو به آرزوم رسوندم..  محکم تو آغوشم گرفتمش..  و

 منو ببخش  -
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 ازم جداشه؟  خواستی.. مزدی به کمرم چنگ م  مدام

 دلم برات تنگ شده.. یل یخ-

 حرص گفت:  پر

  یستی ولم کن تو برادر من ن-

 : دم ینال

 .. اوشیهستم س-

 دم ی.. خنددیکمرم مشت کوب  به

 ازت متنفرم.. -

 : کردم یموقع تکوند.. باور نم  یبارون ب نیبارون و ا یس یازم فاصله گرفت و لباسش رو از خ و

 دوس دا...  شتریاز باباهم ب یتو منو حت یهست  یتو عصبان-

 : د یحرفم پر انیم به

د از ده .. بعدم ید نجایتو رو ا یکه چقدر پر از نفرت شدم وقت یتصور کن  یتون ینم  یاشتباه کردم.. حت -
 آوردم..  یکه من بدشانس  نیهست یی.. شما هردوتون نامردایلیخنده داره.. خ  یلیسال.. خ

 .. اوشیخفه شو س-

 : دیبه سمتش چرخ  اوشی حرف مادر س نیا با

موندن رفت، اونه..  یمرد، به جا هیسا یکه وقت یکه ده ساله مارو ول کرده.. کس  یمادر.. کس یول-
 نامرده..  هیمادر اون 

کرد؟   یرو آروم نم  اوشیفاصله گرفتم.. سرتاپام رو از نظر گذروند.. چرا قطرات سرد بارون س وارید از
 کرد؟   یمنو خاموش نم شی چرا آت

 ... مید یرو فقط ما فهم یو بدبخت  یپول یلباساشه هه ب نیا نیخفه بشم؟ ها؟ چرا؟ بب  دیچرا با-
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 : دمید ی.. مادر به سمتش رفت و من لرزش تنشو م زدمیم حرف ن من

 داخل..  میبر نیای بسه ب-

 با تمسخر گفت:  اوشیس

 ..  خورهیباالست به ما نم یل یبس کن مادر اون کالسش خ-

و   ومدیاز دستم برم یکردم؟ اصال کار  ینم یچرا کار  زدم؟ی نم  ی.. چرا حرفمیچه حال دونستمینم  یحت
که   یاز زبون کس دنشیشن  کردمی .. منت نبود اما فکر نم دمیرس  نجایکردم؟ من به خاطر اونا به ا ینم

  کینز مادر پوزخندزد وبه  دیحد دردآور باشه.. سکوتم رو که د نیتاا کنمیجونم هم بخواد فداش م
 شد..

 داخل مادر.. فقط من و تو..  میبر-

 به من نگاه کرد:  مادر

 .. ادیب  ارمیتاو-

 مرد..  اروی نیا یاونم به خاطر بابا  هی.. فکر کن مرده مثل ساستیاز ما ن گهیدنه اون -

 رحم شده بود؟   یحد ب نیتا به ا اوشیزور سرپا بودم.. س به

.. من  رمی رو که آورد بغض داشت.. د آخه المروت من رفتم تا تاوان بغض صدات رو پس بگ هیسا اسم
  دهیچسب  یتحمل نداشتم بمونم.. پاها گهیمال تو بود.. د شهیگرفتم اما اون هم شی مثل بابامم؟ آت

اما  کردم  اه شده م رو به زور تکون دادم و به سمت در رفتم.. آرزو داشتم بگه نرو داداش.. ببخش اشتب
 .. رهی پا بگ یدلخوش نیاجازه نداد ا یحت

 .. دارمیاحترامت رو نگه نم گهید نمتیمحل بب  ایخونه  نیباز تو ا-

 زدم.. پس احترامم رو نگه داشته.   پوزخند

 پسرم؟  اریتاو-

 : دمیاسم متنفر بودم.. در کوچه رو باز کردم بازم صداش رو شن  نیازا
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 خوشحالم مثل تو نشدم -

 .. لب زدم: دنیهمه لرز م،یمردونگدلم،  دیلرز دستم

 منم خوشحالم.. -

رو داشتم   ی.. حال آتشفشاندمیدو  نیتا ماش  بای گرفتم و تقر دهیمادر رو نشن یها و التماس ها  هیگر و
آتش در   یا کهی قلم مثل ت کردمی حس م یخون رو به خوب  یکه سال ها خاموش بوده.. حاال گرما

و   دادم هیتک یصندل   یرو به پشت کرد ی م ینیبدنم سنگ ی.. سرم رو که مثل کوه رو دیتپ یم نمیدرون س
 به در بسته خونه نگاه کردم  

به حلقم  می وخاکستر تمام اعضا و جوارح درون سوختمیکرد؟ به وضوح از درون م کاریبا من چ  اوشیس
  رونی ب یاز اختالف دما که شهیش  یآتش بودم.. بخار رو ی.. به سرفه افتادم.. مثل کوره شدیم دهیپاش

 یا رندهب  یکه لبه ها یگلوم درست مثل سنگ بکی.. سکردیبود حالم رو خراب تر م  نیو داخل ماش 
 . شدی داشت با درد جابجا م

روح خسته به قبر برگرده   نیندونستم.. مرده بودم و حاال وقتش بود ا  زیموندن رو جا نیاز ا شیب
  دیپاهام بلند کردم.. نبا یخشک شدم رو از رو یشده بود.. دست ها هیکه جسمم تجز ییهمون جا
 ی هیروح   هبود ک یرفتار  نی بهتر ن یشدم؟ ا ابیکام اریزاده چرا تاو  ریام اری.. من.. تاوکردمی فراموش م
ناخواسته کارم رو   اوشیناراحت نبودم.. س یداشت.. پوزخند زدم.. حاال حت  ازیم بهش ن  انهیانتقام جو

.. دمیکش یم  یچ کمی که تو گور تنگ و تار ستیناراحت ن یکس گهیراحت کرد.. من مردم.. پس د
 قلبم آروم شده بود.. 

از جا   نینگاه آخرم رو به خونه ننداختم و پدال گاز رو فشردم و ماش  یشدم و استارت زدم.. حت خم
شدم و به   ادهی پ نی از ماش دمی کردم تا به خونه رس یزمان ط   نیکمتر کنده شد.. راه دوساعته رو در

  نی ماش درانداختم.. هشت شب بود و من تمام روزم رو باشکنجه گذرونده بودم..   ینگاه میساعتم ن
 رو فشردم   موتیرو بستم و ر

.. دمی رو د شیی چا یخوابش برده بود و فنجون دست نخوره   یصندل یکه رو  دمیرو د  نیحس
سر و   یکه نبود. ب ییگرفتم از هوا یهم نتونسته سرپا نگهش داره.. دم  ییچا نیسرتکون دادم.. انگار ا

دادم .. امشب دلم  هیصدا وارد آسانسور شدم و خودم رو به خونه رسوندم.. در رو بستم و بهش تک 
دکمه کتم رو   رفتمی واست.. از در جداشدم و همونطور که به سمت اتاقم مخ یم  گاریاز س شتریب یز یچ
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  دمیبود.. چرخ نهیخودم در آ ریکه نگاه کردم تصو یز یچ  نی باز کردم.. در اتاق باز بود.. با ورودم به اول
 .. لب زدم: ردمنگاه ک نهیدر آ اری تاو یبه سرتاپا ری .. با تحقستادمیا نهیو درست مقابل آ

لباس ها نشون داد من حالم خوبه.. برادرم فکر کرد من دارم   نیا ؟یبد باش   نقدریا ی چطور تونست-
 ... برمیلذت م ایدن یها یاز خوش ییتنها

.. پاره شد و چند تا از دکمه دمیرو گرفتم و کش راهنمیباز پ قهیدوطرف  ارمیب رونی کتم رو ب نکهیا بدون
  کهی رو.. دلم صد ت  واریدر و د دمی بود.. چشم چرخوندم و د افتاد.. نفسام تند شده نیزم  یرو شیها

 شد 

 داد زدم   بای.. تقر دمیکوب واریگره کردم رو به در و د مشت

 لعنت به من.. به شماها..-

 ..  دمیفهم یو نم   زدمیم مشت

 چرا چراااا   ن؟یزیری پس چرا فرو نم-

 انداختم.. با پا لگد کردم   نیآوردم و کف زم  رونی.. کل لباس هام رو بختمی اتاق رو به هم ر تمام

 .. ستنینو ن  گهیتموم شد د-

کردم.. مدام عرق از سرو و   کهیت کهی نشستم و با دست تمام لباس هارو ت نیزم  یآروم نگرفت.. رو دلم
ل زهر تلخ بود و  .. کامم مثشدیم  نییباال پا نمیدادم.. قفسه س هیدر آخر به تخت تک  دیچک  یروک م 

   دادیگلوم طعم خون م

از حرف زدن عاجز بودم.. تنها سکوت کردن بلد بودم   شهی نداشتم که با خودم بزنم هم یحرف  یحت من
.. خم دی بدنم استخونام لرز یسرد گذاشتم.. از داغ  یها  کیسرام ی.. کف دستم رو روچیه گهیو د

  نیاول  ییجورا هی یلیه کردم.. به جز همراه با ل .. بهش نگادمیکش رونیب یا یتخت بطر  ریشدم و از ز
  گرفت، یکه بابا هم م ییها یتو مهمون  یرو امتحان کنم.. حت  یزهرمار  نیخواستم ا یبود که م  یبار 
خورده  یدوازده سالگ  ازدهی.. تو سن یبودم که تو همون عالم بچگ دهیرو د اوشی خوردم.. اما س ینم

تند الکلش    یو بو دمرو باز کر یگوشه لبم نشست..  در بطر  یخاطره لبخند تلخ  نیا یادآور یبود..با 
که هنوز سرپا بود.. در آخر   یوار یو د  نهیاتاق رو از نظر گذروندم کمد و آ گریباعث اخمم شد..  بار د
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.. گلوم دمیرو به لب زدم و سرکش یمقابلم افتاد و بطر  یشده  کهی ت کهیت  یچشمم به لباس ها
  شهیش اتیاز محتو یمیاز ن  شیب ما مهم نبود.. دلم سوخته بود غرور و شرفم سوخته بود.. ا سوختیم

من آروم بودم و   یول  شدیخون باسرعت پمپاژ م شدیاز قبل هم داغ تر م یرو خوردم.. بدنم داشت حت 
 .. اری هنوزم هوش

 

 

 

 

 )صدف(.. 

 

 

 

 

  یروبرو ی صندل یعمارت رو یمحوطه  ی.. دوساعت بود که توگرفتیم یخنک موهام رو به باز  باد
به بوم   یگرفته بود.. نگاه  شتردلمیحوصله بودم اما ب ی استخر  وپشت به ساختمون نشسته بودم ب

 انداختم   مینقاش

دستم بود اما جز چندتا خطوط مبهم که به  ی.. قلم مو تورهی خواسته بودم که برام بگ  مانیاز نر تازه
حد داغون   نی.. اصال چرا تابه ادمیاز ته دلم کش ینبود.. آه یچیه گهیبودم د دهیشقصد درخت ک

 بودم؟ خودم جواب دادم..

دونستم   یمانعم شد.. خوب م ی برم اما اون زن مادر نما با خودخواه رانیاز ا  خواستمیچون م دیشا
 یخواست با همه  یداد.. م  یمانع شدنش آزارم م  نی باشم اما هم رانینبود که من ا  یاصال راض

  یپرده دوستم نداشت.. چند تار موهام رو یمخالفت کنه.. رک و ب  شدیکه به من مربوط م  ییزهایچ
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از رفتنم خوشحال   کردمیتکون دادم تا کنار بره و به آسمون نگاه کردم.. فکر م  ی.. سر ختیصورتم ر
ازش متنفر شده بودم.. به خاطر   بابت خوشحال بود.. نیازا ی.. اما نه گذاشت برم و نه حتشدیم
 .. پلک زدم..  دیگونم چک یرو  ی.. قطره اشکدمیکه ازش د یز یچ

.. نگرانم بود و کامال  زدمی حرف نم ادیبا اون هم ز یروزها حت نی.. ایبابا جونم.. کاش کنارم بود آخ
  دنشید یکه برا دمید یسن باال رو م یاصال امن نبود و من رفت و آمد مردها نجایحق داشت ا

  رتباطا هیتونست با همه  یخودمو قانع کنم.. نم  ین یتونستم با خوشب  یکم کم نم گهی.. دومدنیم
نداشتم.. حاال شک نداشتم که اون ها  یو اصال حال خوب ومدیمثبت داشته باشه.. از خودم بدم م 

  یصبح م یها کینزد یو حت ومدنینصف شب م دمیچون بارها د ومدنینم  نجایکار به ا یبرا
تواتاقم  خواستیازمن م یشرم  یبود که با ب  نیا دادیکه آزارم م  یز یرفت.. چ  یم یکس دمیفهم
 از همون ها شده بودم   یکیتا متوجه اومدن  یروز از لجباز  کی.. من هم نمبمو

بارم رفتنشون رو از پشت پنجره  نیآهنگ گذاشتم و پشت در اتاقم نشستم و ا میاالن با گوش مثل
شد و زود خودم رو کنار   یقلبم ته  اری تاو دنیمن با د دی و به سمتم چرخ  ستادیا یم اما وقت نگاه کرد

 بشم  ختنشونیو من نتونستم مانع ر  دیاون لحظه چشمه اشکم جوش یادآور ی.. با دمیکش

 بوده؟ اما چرا؟   نجا یگفتم اون ا باخودم

 به خاطر...  هیاون هم مثل بق نکهیا فکر

اون تونگاه  کردمی .. با پشت دست  کنارشون زدم اما من باور نمسوزوندیاشکام پوستم رو م یداغ
من  یفراموشش کنم.. هرچند متوجه   تونستمینم یول   دمیفهم یداشت که من نم یز ی چ اهشیس

.. اما  ستی آدم هم ن  کردمیحس م یمرموز بود حت  یلی .. اون خ دیفهم دهمیشا دونمینشده بود.. نم
  یکس نبود حت چیاومدم ه  رونی از اتاقم ب دمیترس  یکه م نی.. با ادمیسر و صدا شن یوقت امروز 

ترس به   ومدیم دمشیکه قبال با اون مرد د ییمتوجه شدم صدا داشت از همون جا یشکوه.. وقت
 دمید یم اد یدادم. چون اون رو ز  صیرو تشخ   مانینر یجونم افتاد.. خواستم به اتاقم برگردم که صدا 

 .. یلی به دستور ل رفتمیم  رونی ب یگاه  ونو باا

که   اریتاو دنی.. با وجود ترسم به سمتشون رفتم اما باز هم بادکردیم دیرو تهد  یداشت کس انگار
بعد که به دستور اون زن ولش   دمی ازپشت دستاش رو گرفته بود جا خوردم هرچند اول نفهم مانینر

  اشحالت نگاهم کرده بود ک یک زده بودم اما اون ب.. من شو میکرد هم من وهم اون متوجه هم شد
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از   یاون کوه غرور اون آدم که حت اریبرام مهم نبود اما تاو گهیتونستم بهش فکرنکنم اون زن د یم
چرا؟ چطور و چرا   ومد؟یم دنشی داشت؟ چرا همش به د کاری با اون چ د،یلرزی نگاهش تنم م یسرما

آهنگ  اولرو برداشتم   می.. گوشچوندمی دور خودم پ شتری رو ب میآشنا شدن؟  سردم شده بود.. رودوش 
 یشد و با اون چشما  یبرزخ دنمیبا د یل یل یرو عوض کردم و به ساعت نگاه کردم.. پنج عصر بود حت 

  نیهم ی خواستم کنارش باشم برا ی.. نم دمیترس یم ییجورا هیمثل زمردش منو شماتت کرد.. ازش 
.. انگار ازمن متنفربود داشت  کردی بخورم معدم درد م ی ز یزه نداد چاجا گهیناهار نخوردم.. اون هم د

به خودم   یکس  یکه دخترش بودم.. باصدا نیا دهمیکه به خونش اومدم.. شا کرد ی م یباکارهاش تالف 
 اومدم

 ن؟ ینشست  نجایهوا ا نیخانم چرا تو ا-

که از ظهر تا به  یحرص  نگران نگاهش به من بود.. با یکه با چشما دمیرو د مانیباال کردم و نر سر
 گفتم: یکردم و با لحن بد  یحال ازش داشتم اخم تند

 سرت به کار خودت باشه برو به خانم برس -

 بلند شدم:  یصندل   یاز رو و

 دارم به شما هم خدمت کنم.   فهیمن وظ  هیچه حرف نیا-

 حرف ها چندشم شد..  نیا انیب از

 توفقط از من دور باش..-

دور نشده بودم  یل ی.. خکردیتنه زدم واز کنارش رد شدم پاهام از سرما کرخت شده بود و درد م وبهش
 ستادم یکه باصداش ا

 .. دیصبرکن-

 تر از قبل گفتم:  یزود کنارم قرارگرفت.. حرص یلی خ دیدو یپاهاش که داشت م یصدا و

 ه؟یباز چ -

 شماش امروز روشن تر شده بود  چ ینگاهش کردم.. رنگ قهوه ا و
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 ؟یتو اصال غرور ندار  نمیبب -

 گفت:  ینیغمگ یانداخت و با صدا نیی پا سر

 .  نیرو جا گذاشت تونیاما گوش  دیببخش-

که با   دمیبد حرف زده بودم چون د یل یخ  دمیبه دستش نگاه کردم.. ازخودم خجالت کش متعجب
   یل یپر از خشم ل  یبگم که صدا یز یاونطور رفتار کرد.. خواستم چ اریتاو

 رو تو گلو خفه کرد: حرفم

 اونجا چه خبره؟ -

 : دیشتاب زده به سمتش چرخ  مانینر

 خانم.. یچ یه-

 ها؟   یکارکن ی گفتم چ مانینر-

ش  بود اما من مخاطب  مانیبود حرفش با نر ستادهیدرست مثل ملکه ها ا یپله ها با ژست خاص یباال
 بودم: 

 ؟ینکنه کارت رو دوست ندار  ؟یر یگیدختر بچه م نیوقت من رو به خاطر ا یچرا دار -

و بهش زل   ختمیچشمام ر یعادت کرده بودم.. تمام نفرتم رو تو  رهاشیبه تحق گهینزدم د یحرف 
 دستپاچه تند تند کلمات رو ادا کرد: مانیزدم.. نر

 کنم..  یم یدگ ی حاال رس نیهم ه؟یچه حرف نینه نه خانم ا-

 بود گفت:  یلیرو به من که نگاهم به ل و

 .. دیمنو ببخش-

 به صورت برافروختم پوزخند زد و گفت:   یلیرو به دستم داد و دور شد.. ل   یگوش و

 ..یبه خونه هم برگرد یاجازه ندار  یتو خونه حت یبرنگرد گهید هیثان  ی.. اگه تا سیناهار که نخورد-
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.. دمی انداخت و رفت.. دستام رو مشت کردم و به رونم کوب  بود بهم ری آخرش که سراسر تحق نگاه
نداشتم..  یارزش  چیاون ه یکرد.. من برا یکار رو هم م نیگفتم.. شک نداشتم که ا یلب  ری ز یلعنت
  ونانداختم و با دو خودمو به ساختم بمی کرد قطع کردم و به ج یرو پخش م ک یکه هنوز موز میگوش

  نییرو پا رهیگرفتم و خودم رو به اتاق رسوندم و دستگ دهیو نشن ر  یلیرسوندم.. پوزخند صدادار ل
 که گفت:  دمیکه صداش رو شن دمیکش

 ..یحتما از من به ارث برد   نویباهوشه.. ا ی.. مال آدماهیخوب   زیترس چ-

تخت بذارمش که متوجه  یآوردم وخواستم رو رونیبافتم رو ب  یاتاق شدم و در رو بستم.. رودوش  وارد
تخت نشستم   یشدم.. ناخودآگاه لبخند زدم.. موهام رو به عقب فرستادم و رو  یعسل یغذا رو ینیس

غذا خوشم اومده بود.. حتما کار   نی اومدم از ا یرو مقابلم گذاشتم.. زرشک پلو با مرغ از وقت  ینیو س
اصل نروژ رو درست   یغذاها شتریداشت اما فلور خدمتکارمون ب یشکوه بود.. بابا دست پخت خوب 

 .. قاشق اول رو که به دهن گذاشتم تازه درد معدم شروع شد. کردیم

 خدا  ییآ-

 ام رو مرتب کردم  یکرم ور یگذاشتم پل یعسل یرو خوردم و رو   تمامش

  دیباغ د یکنار  یبه محوطه   نجای.. از ا ستادمیسررفته بود.. تخت رو دور زدم و مقابل پنجره ا حوصلم
حرف   یبا کس خواستیدلم م بی و من عج  دیبار ی.. بارون نم نم منمیتونستم تاب رو بب یو مداشتم 

پائول  یبرادلم  یساعت از روز سرش شلوغ بود حت نیبزنم خواستم با بابا صحبت کنم اما اون هم ا
  یبهم گفته بود که نسبت به من ب ام،یزندان ب نیکه به ا  نی.. قبل از امیهم تنگ شده بود استاد نقاش

خوشگل بود و    یلیاستاده.. اون خ نیدوست و بهتر هی.. اما من بهش گفتم که برام مثل  ستین لیم
پنجره  ی.. خم شدم و آرنجم رو لبه دیسف  یبور و پوست یهم داشت موها  ییبایز یآب یچشم ها

دوست   اهیس  یقد بلند با چشم ها یدادم با خودم گفتم اما من مردا هیگذاشتم و چونم رو بهش تک 
 دهید اریرو تا به امروز فقط در تاو   اتی خصوص نی.. تمام ایعضالن یها نهیبا س دهیورز یدارم.. اندام

 فکر محکم به سرم ضربه زدم.. نیبودم.. باز با ا

 .. اری اههه.. همش تاو-

بزرگ تر از   ی بدبخت که عاشق زن ها هیاون کوه غرور جذابه؟ اون.. اون احمق خودخواه  یکجا آخه
 خودشه..
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ولو شدم و زانوهام رو بغل گرفتم..  نیزم  ی.. رودمیپنجره فاصله گرفتم و با انزجار چهره در هم کش از
 مظلوم گفتم: 

 .. نهی ب یمنو نم  شی لعنت یچشما یحت-

 زدم:   غیج   بای. تقر.ختمیکل موهام رو به هم ر یحرص

 شعور..  یب  ی کهی مرت نهیب  ینم-

 وحشت زده به سمتم اومد یکه با چشما دمیزدم که در با ضرب باز شد و شکوه رو د غی ج و

 صدف خانوم.. یوا یا-

 مقابلم نشست.. خونسرد گفتم:  و

 تو اتاقم؟  یچرا اومد-

 زده نگاهم کرد:  بهت

 نگران شدم..  دمیشن  غیج  یراستش خانم صدا-

 زانوهام گذاشتم:  یسرم رو رو  یو به حالت دلخور  دمیبه سمت مخالفش چرخ  یکم

 من خوبم تو برو.. -

.. بازم بغضم گرفت بابا مهردادم  دیموهام کش یشد.. دستش رو رو کیاما حس کردم که نزد دمیند
   خواستیوقت واسم کم نذاشته بود اما من بازم دلم مادر م چیه

 ..  دیخور ی زبونم الل سرما م ؟ینشست  نیزم  یچرا رو-

 دادم..  سرتکون

 .. ستیمهم ن-

   دیخند

 .. نیخوریهم نم یز یروزها چ  نی.. افهیشما بدنتون ضع ست؟یچرا مهم ن زمی عز-
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 اومد گفت:   ادشی یز ی انگار چ بعد

   ن؟یردم خوردبراتون ناهار آو  یراست-

 اوهوم ممنونم  -

 د یخند  بازم

 شونیا نیکردیکاش با خانم بحث نم  ی.. انیومدیناهار ن  یسوخت برا یلینوش جان.. به خدا دلم خ-
 حساسه..   یلیخ

 : دمیکش یهوم

 باشه  -

درد و دل کنم.. به خودم و دلم چند تا فحش آبدار دادم و از  خواستیسرم رو پاهام بود.. دلم م هنوز
 .. ستادمیبلند شدم.. باز مقابل پنجره ا نی زم یرو

 خانم؟  یندار  یبامن کار -

 نه برو -

 .. دیبار یشده بود و بارون هم تند م  کیگفت و رفت.. هوا تار چشم

داشتم  یال انداختم.. مدام حس .. شونه باشدیم  سیبارون خ ری افتادم که داشت ز میبوم نقاش ادی به
و با خودم کلنجار رفتم تا   ستادمیچقدر سرپا ا دونمیخواست بهش پروبال بدم.. نم یکه ابدا دلم نم

هشت و    عتآوردم.. سا رونیب بم ی رو از ج میاحساسم شدم.. گوش میاز پنجره دل کندم و تسل نکهیا
از عکس العملش..  دیلرزیبود.. دودل بودم اما شمارش رو گرفتم.. دستام م  قهیوهشت دق یس

 .. ومدیوحشت داشتم اما من ازش خوشم م

 چرا؟   دمی لرز یو من داشتم از سرما م خوردیتخت نشستم.. مدام بوق م یرو

 گردنم باال بردم.   ری و پتو رو تا ز  دمیدراز کش همونجا
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که   دمیرو شن  یینفس ها یق قطع شد و من به جاش صدابو یکه صدا شدمیم دیداشتم ناام گهید
.. تمام توانم رو جمع  دیتپ  یدونستم به خودش تعلق داشت حرف نزد قلبم درست تو دهنم م یم

 کردم و گفتم: 

 سالم..-

 جز سکوت و نفس هاش    دمینشن ییصدا  بازم

 بدموقع زنگ زدم اما..  دونمیمن م-

-... 

 ..شدمیکالفه م داشتم

 حرف بزنم  یمن دوست داشتم با کس-

 : دم یصدا شن هی

 الو؟-

 گرفتم   یاز موهام رو به باز  یا دسته

   زنم؟ی حرف م  یکه من دارم واقعا با ک دیحداقل بگ شهیم-

 ؟ی حرف بزن یخوایتو م-

کننده گوش کردم و بارها تو سرم   وونهید یصدا نیلحظه شوکه به ا  هی.. ایباز موند.. آه خدا  دهنم
 خشدار واقعا متعلق به خودش بود؟ با خنده گفتم:  یصدا  نیتکرار شد.. ا

 ؟ یخودت  اری آره.. تاو-

 دادم  هی قرار گوش هام هد یصداش رو به دل ب   باز

 بود که تذکر دادم    یبار  نیآخر  نیوقت به اسم صدا نکن  ا چیپس خوب گوش کن.. من رو ه-

 فت هرچند انتظارش رو داشتماز لحنش گر دلم
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 ازمن انتظار جواب نداشته نباش..  یحرف بزن  یکه خواست نیو ا-

از   یچی ه نیکرد اما ا یم انیتوجام تکون خوردم.. حروف به حروف حرف هاش رو کشدار ب  یکم
 کرد  یو گزنده بودن کالمش کم نم یجد

 اما آخه من.. -

 ..دمیکه کرد پوف کش سکوت

 حرف بزنم. خوادیمن دلم م شهیکه نم ینطور یا-

 مکث کردم..  یکم

 و حرف هم بشنوم... -

-.... 

 فرستادم.  رونی رو شل ب نفسم

 حس کردم.. نطوریآخه ا  ؟یخب بگو.. تو مست -

 نداره.."  یکردم جواب دادم.. "به تو ربط  دایکه ازش پ یبار سکوتش رو خودم با شناخت کم  نیا

   زدمیمثل شما زنگ نم یاحساس  یرنه هرگز به مرد مغرور و ب رو ندارم وگ یتنهام.. کس یل یخ  نجایمن ا-

 االن قطع کن"  یستیخودم جواب دادم.. "خب مجبور ن   بازم

 تر از قبل به تشک چنگ زدم...  یحرص

 بود؟  یبه خاطر چ  یر ی.. اون درگیبود تیچرا تو اون موقع ؟یبود نجایاصال بگو امروز چرا ا-

 .. بغض کردم: شدیقطع م یکه اون هم گاه دمیشن یجز نفس هاش نم  یچیه

 .. کنمیکردم؟ خواهش م  یمن کار  یتازه که زنگ زدم حرف زد شه؟یم  یچ یآخه حرف بزن-

 کردم نفس هاش تندتر شد.. صداش کردم حس
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 اب؟ ی کام یآقا-

-... 

آورد اما    یکه سکوتش حرصم رو در م  نی. باادمیبه حرف زدن.. به پهلو چرخ  کردمی وادارش م دیبا
 آروم شده بودم  

 ؟یشنویمن از کجا بفهمم صدام و حرف هام رو م-

   نیبه زم یا شهیمثل افتادن به ظرف ش  دمیشن نیزم یرو یز ی برخورد چ یصدا

 شد؟   یحالتون خوبه؟ چ-

داشت راه   مرد مرموز.. حس کردم   نی.. ادادیچقدر راحت انجام م ارویکار دن  نی کرد سخت تر سکوت
 .. گفتم: رفتیم

 چقدر اونجا ساکته..-

-... 

 فکر کردم ممکنه در کمد باشه.. دمیرو شن  یز ی باز کردن در چ یصدا

داشتم  ی اون سمت خط بود.. سع یصدا ها یو من چشم بسته بودم و تمرکزم رو زدیحرف نم  اون
فندک    کیت  یصدا نکهیکنم.. انگار لب هاش رو بهم دوخته بود تا ا دایخودم جواب سوال هام رو پ

 : دی.. ابروهام باال پر دمیشن

 ؟ یکشی م گاریتو س-

روشش   نیفندک.. باخودم گفتم ا کیت یبار سکوت نکرد اما حرف هم نزد.. به جاش بازم صدا نیا
 بود؟ 

 سوال بپرسم؟ هی شهیم-

  ومدی ن  ییصدا  چیبار ه نیا

 انتظار جواب داشت..   دینبا  یوال از هر س یعنی نیا
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    دیکشیکم حرف بودنش رو به رخم م نمیواسه ا یحت دمی دندون کش نیرو ب لبم

 ؟ یایم نجایبازم به ا-

 فندک.   ک یسکوت و بعد ت  اول

 ..دنشی.. بذار اونم نفهمه من خوشحالم از دوباره دیاما پنهون  دمیخند

 ؟ یایخب چرا م -

-... 

 شده گفتم: هول

 .. ای ی ایکار م یبهم بگو برا-

نزدم اما   یبار من حرف  نیو خوشحال شدم.. ا دمیفندکش رو شن  کیت یاز تموم شدن حرفم صدا قبل
 د؟ یکشی م گاری .. داشت سدمیفندکش رو باز شن کیت یصدا

 رو بلند تکرار کردم  سوالم

   ؟یکشی م گاریس یدار -

 فرستاد    رونی که بافشار ب ینفس یسکوت و صدا بازم

 ؟ یکنیم ی.. تنها زندگ یتو چقدر آروم  ؟یتو واقعا مست-

  شدمی داشتم کالفه م گهیشد د بمی سکوت نص بازم

سوال کردم آخه دوست   یلیاصال خ زنمیحرف م   یلیخ  دونمیم ن یبب ؟یار ی اون صدارو هم درنم یحت-
 کال بشناسمت.. یعنی.. شتریدارم ب

- .... 

 الو؟-

 کردم.. زونیو لب هامو آو دمیکش  میشونیبه پ یدست
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 الو؟ تو رو خدا حرف بزن.. ییاونجا-

نگاه کردم   ی.. به گوش دمیشن ینفس هاش هم نم   یصدا یکردم حت زیگوش ت زدیحرف نم گهید
 صفحش خاموش بود و تماس قطع شده بود 

  ی.. گوشارمشیبه حرف ب شدمیقطع کرد؟  اووففف.. تازه داشتم موفق م ایقطع شده بود  یلعنت اههه
 دهیژول  یتصور کردم موها یبالش انداختم و به سقف زل زدم اون رو درست توحالت مست یرو رو

  سرو تودلم ح  یز یفکر آب شدن چ نی.. از ااهشی خمار و تبدار س یباز ونامرتب و چشما  یبادکمه ها
 نیا یروو چشم بستم  دمیسرم کش یدندونم فشردم و پتورو رو نیکردم و از خجالت لبم رو محکم ب

 ..ییایح  یب

 

 

 

 

 (.. ار ی)تاو

 

 

 

 ؟ یصدام رو دار   اریتاو-

گذاشتم.. باز   نمی س یزدم و رو  کریاسپ  یرو رو یداشتم.. گوش یو منگ بودم هنوز عالئم مست جیگ
 صداش بلند شد: 

 مهم بوده که زنگ زدم  دیخب کارت دارم شا ؟ی زنی چرا حرف نم-
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حامد بفهمه   خواستمیبودم و لباس هم تنم نبود نم دهیخواب  نیتکون خوردن نداشتم کف زم ینا
 کردم لحنم کشدار نباشه یمست کردم. سع

  ؟یفقط بگو چرا زنگ زد -

 .دم یکالفش رو شن پوف

 ؟ یکنی آخه پسر چرا باخودت و من لج م-

 زدم:  یصدادار   پوزخند

   ؟یر یاگه کارت مهمه چرا طفره م  یر ی وقتم رو نگ شهیم-

 ..نمتی بب دیبا-

 مکث گفتم:  یب

 .. ستیامکانش ن-

 االن ادارست.. دونستمیخوب م دیکوب  زشیکه بادست به م دمیشن

 . نمتیبب دیگفتم با هیکاف-

  نقدریباشه که حامد ا یمسئله مهم د یبا زدی وقت داد نم چی لحن و تن بلند صداش جا خوردم اون ه از
  ومدمین نییحال از موضعم پا  نیشده.. با ا  یبرزخ

 رو روانم نرو..  گهیدرانتظارمه.. حامد تود یامروز چه روز  یدونیمن حرفم رو زدم خوب م-

 اتمام حرفم خونسرد گفت:  بعداز

   گهیمنتظرتم. تادوساعت د ی شگیهم یهمون جا-

 گفتم:  یعصب

 چون.. امینم-

 د یحرفم پر انیم به
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   گمیچون من م یایم-

 .. دمیخند کیستریه

 ؟ یهست یمگه توک-

 ..رزادهیام سرگرد حامد-

 اراده باال رفت..  یحرف صدام ب نیباا

 ؟ یدیانجام بدم فهم یچه کار  یکن  ینم نیی من تع یتو برا هیکاف-

 شدم..  زیخ میبه دستم ن هیتلفن رو مقابل دهنم گرفتم و با تک یگوش

 .  نیمن هم یبرا یسرگرد هیتو فقط   یار ی رو م  تیلعن یلیمن اون فام یبارت باشه جلو نیو آخر-

بر علت   دی هم مز یفشار عصب نی و ا کردی سرم درد م کردمی م انیتک کلماتم رو آروم اما پرحرص ب  تک
 فکر کنم..  یلعنت یو اون مکالمه  شبیخواست به د یدلم نم  یفشار.. حت نیشد و علت ا

 اومد گفتم:  ادمی  یز یبودم.. بعد انگار چ زاریب  لیفام ن یتاچه حد از ا  دونستیخوب م  زدی نم یحرف 

  یایب یخوای . مرمی م شی و تنها پ زنم یرو م  دشیبه خداقسم ق ی کن دیمنو تهد گهیبار د  کی.. یستو را-
 در خونم؟ 

 ومن داغ داغ بودم..  کردی.. خون به سرعت تو رگم عبور م دمییرو به هم سا فکم

 کنه؟یضرر م یک  نمیبب ایخوب ب -

 گفت:  آروم

 فرستاد.  رونیمهمه.. نفسش رو شل ب  یل ی. خنمتیبب دیباشه امامن با اریباشه تاو-

 .. ایلطفا ب-
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بود که مانع  یچه حس نیاما ا شده؟یشدم وقلبم ضربان گرفت خواستم حرف بزنم و بپرسم چ نگران
افتاده بودم اما  ریدونستن و ندونستن گ  یدو راه نیکه ب نی.. سرم رو رو به سقف گرفتم.. با اشدیم

 گفتم: 

 گرنه..سرساعت اونجام فقط طولش نده و -

 خب باشه..  یل یخ-

   دمیرو قطع کردم و پوف کش یگوش

 یم  نیزم یشده بود. دستم رو لبه تخت گرفتم. وبلندشدم.. پاهام رو رو  نیمثل کوه سنگ بدنم
  یمن دنبال آرامش م شیپ نکهیفکر ا زد؟یبودم.. او دختر چرا به من زنگ م  یعصب یل ی.. خدمیکش

نبود که   ی ز ی بود؟ مشروب اصال چ یچه حال نی.. اشدی و عضالتم منقبض م شدیگشت فکم فشرده م
آخ.. اون   ؟یچ زدمی م یحرف نیاومده بود و اگر من اون ب  نییپا میاریکردم.. سطح هوشیفکر م 

 صدا....

داشتم معلوم نبود   ازی کامل ن یار ی. من به هوش خورمیمشروب نم گهیرو برداشتم و زمزمه کردم د حولم
 بود  گاریس  یها لتریپراز ف نیزم  یشدند.. رو  یاز کدوم سمت به طرفم پرتاب م ینامرئ یرهایت نیا

مشروب رو   یخال  شهیشده خارچشمم شد ش کهی ت کهی ت یو لباس ها وارید گهیدرهم بود و بارد اتاق
بودنش پوزخندزدم.. وارد حمام شدم. بدن تبدارم رو به قطرات آب سرد سپردم..   یو به خال  دمید
زود   ی لی بلندشده بود.  خ یکم  شمیچشمام سرخ بودن و ته ر ستادمیحمام ا کیکوچ  نهیابل آمق

 اومدم    رونی رو اصالح کردم ازحموم ب  تمصور

رو به شارژ زدم و  وارد   میزود اتاق رو مرتب کردم.. گوش یل یداشتم و معدم ناآروم بود. خ جهیسرگ
مبل نشستم به کنارم   یخاموش رو  ید یال س خودم قهوه درست کردم و مقابل  یآشپزخونه شدم برا

 نگاه کردم  

 بود..   نجایبارهنوزم ا نی از آخر میشارژ نیماش

 دهیامشب کش یحس و حال صبحانه رو نداشتم . مدام فکرم به سمت مهمون  دمیاز قهوه ام نوش یکم
 . شدیم
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 .. کردمی کارمی چ دیبا من

 یکار بدون نگاه کردن به اون جنگل وحش نیحرکت بعدش رو حدس بزنم اما ا تونستمیم کاش
نگاه  وار ید یرو یفرستادم و به ساعت پاندول  رونیهدف ب یدشوار بود..نفسم رو ب  یلی نگاهش خ

 کردم. 

 ی هیرو کنار بق  یمبل بلند شدم و فنجون خال ی.. از روکردی صبح بود. هنوز از موهام آب چکه م نه
 گذاشتم  فیث ک یظرف ها

. سرتکون ذاشتینم زیچ چیواسه ه ییجا یفکر  یر یروزها درگ  نینبودم اما ا  ینظم یابدا آدم ب من
ولم   اوشی اومدم. در کمد رو باز کردم..فکر س رونیآب از آشپزخونه ب  وانیل  کیدادم و با خوردن 

   کردینم

 .. کردی چشمام رو ترک نم یلحظه ا یبرا یخون بار و رگ متورم گردنش حت یچشما ریتصو

 یروز   کردمی باور نم یحت  یآب نیوباشلوار ج یسورمه ا راهنی پ کینپوشم..  یگرفتم لباس رسم میتصم
کم   یلیشناختم خ  ی.. خودم رو نمستادمیا نهینداشتم مقابل آ  یالوات فرق یبزنم با آدما   یپی ت نیچن

کردم و   ختهی ..  با دست موهام رو به هم رگرفتیم یمن رو جد یکس دیشده بودم نباسن و سال تر  
  یمعذب بودم اما چاره ا یل یرو باز کردم خ راهنمیدو دکمه سه دکمه از پ یبه جا ختمیر میشون یپ یرو

کردم.. باز به   ضیتعو یبند مشک   یساعت معمول کیرو تا آرنج تا زدم.. ساعتم رو با نمینداشتم.. آست
لباس ها رو گرفتم؟ به  نیاشناختم.. باخودم گفتم چرا  ی عنوان خودم رو نم  چی خودم نگاه کردم  به ه
 انداختم.. از اتاق خارج شدم  بمیبرداشتم و در ج   یعسل  یرو از رو میخودم پوزخند زدم. گوش

  رونی از در آسانسور ب آروم  یلیشدم.. خ  یبدون جلب توجه رد م  دیبود. با یتو نگهبان  نیحس حتما
جهت به گوشم زدم و از کنارش رد شدم و   یبود و من تلفنم رو ب  نیزم دنی کش یزدم.. مشغول ط

  یشک نم  یو به راه افتادم.. ب دم یرو شن   دشینگاش کنم دست بلند کردم و خسته نباش نکهیبدون ا
که با فاصله پارک    نیماش کی  ی.. نامحسوس نگاهم رو در اطراف کوچه چرخوندم و متوجه دیفهم

شد حدس    یم نیماش ی.. اما از مدل ساده دمید یرو هم نم  نیماش یها نی شده بود شدم.. سرنش
فرو   بمیدستمو در ج تم،یفکر کرده بود؟ متناسب با موقع ی.. با خودش چ ستی ربط به او ن یزد که ب

دست تکون  یتاکس  نیاول یشدم.. برا ابونی آروم جهت مخالف کوچه را گرفتم و وارد خ یل یو خ مکرد
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  یرو پرداختم و از تاکس هی.. کرادمیساعت به محل قرار با حامد رس میدادم و سوار شدم.. بعد از ن
 کنم.. دایشدم چشم چرخوندم تا حامد رو پ ادهیپ

رو انتخاب کرده  نجایا نیدر کل شلوغ بود و به خاطر هم قیبود پر از درخت و آالچ  یپارک محل  هی
باال   کیاز حامد نبود.. از دوپله کوچ  یخبر  چیاما مرتبش نکردم ه  دمیبه موهام کش ی.. دستمیبود

به گوشه  هک  دمیرو د  یرو از بخار ساطع شده از نفسم متوجه شدم.. چندنفر  نیرفتم.. هوا سرد بود ا
 .. دوپسر و سه دختر.. چه عادالنه..رفتنی از پارک م یا

که هردو  نمیمجنون قرار داشت رد شدم.. خواستم بش دیدرخت تنومند ب  ری که ز مکتین  هیکنار  از
 شد ومن به عقب پرت شدم.. شوک زده به دونفر نگاه کردم..  دهیدستم توسط دونفر کش

   دهیورز یواندام  یباکت شلوار مشک دومرد

 ه خبره؟  چ نجایا-

 بودمشون   دهیحال ند تابه

 آروم باش..  ششییه-

 گفت:  یکیگفت و در ادامه ش اون  میرو مرد سمت راست نیا

 حرف نزن تا.. -

 باشن    یلینگاهشون کردم.. باخودم گفتم نکنه از طرف ل رتی حرفش رو نزد.. با ح هیبق

 کردم خودم رو آزاد کنم    یسع  ادیکاش نتونه ب ی. ایرو خراب کرد  زیحامد.. همه چ آه

 ه؟یچه کار احمقانه ا نیولم کن ا-

 محکم تر دستم رو نگهم داشتن اما

 جلب نشه..  یتا نظر کس یبهتره صدا ند-

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ن؟ یهست یاز طرف ک -
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 ساکت شد. یبگه که باحرف کس یز ی باز کرد چ لب

 .. دیولش کن-

 ج کردم. صدا به سمتش سرک دنیوباشن  زدمینفس م نفس

اورکت بلند.. جلو اومد و اون دو نفر ولم   ک یو  یمشک  راهنی و پ یبود.. باکت شلوار سورمه ا حامد
 شده کردم.. سرتاپام رو از نظر گذروند.. زیر ی.. با چشم هادنیکوب  نیکردن و به احترام پابه زم

 نشناختمت..  یچقدر عوض شد-

 کرد؟ ی م یابروهام نشست.. اون داشت چه غلط نیب  یظیغل اخم

 ها؟ ی چ یعنیکارها  نیا-

 نشیبه س نهی قدم جلورفتم و س هی. ومن ستادنیبا اشاره دست حامد چند قدم عقب ا دومرد
نداشت.. قد و  دید ییحرف زدن انتخاب کرده بود.. چون به جا یرو برا  یخوب ی. جاستادمیا
و   یسرگرد س هیو بدنم آماده بود اما اون  رفتمی ه من  باشگاه مک نینداشت باا  یتفاوت  ادی ز کلمونیه
حال کم   نی انتخاب شده.. با ا تیمامور  نیا یکه باوسواس برا یبود. کس دهیآموزش د ی ساله شیش
 : دمیو تو صورتش غر اوردمین

 که..  امیب  یجا چه خبره گفت نیگفتم ا-

   دیحرفم پر انیم به

 بابات سکته کرده..  -

 حامد مدام توسرم تکرار شد.  یوصدا دمینشن  ییصدا چیه یلحظه ا یحرف  برا نیا با

 گفت:  یشونم گذاشت و با نگران  یبود که حامد دست رو دهیبست و فکر کنم رنگم پر خی تنم

 ؟ یخوب   شدیچ اریتاو-

 توان بستن فکم رو نداشتم حامد تکونم داد  یحت امامن

   ار؟یتاو-
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به لب   رهی .. اون هم در برابر اون مرد؟ خودم رو جمع و جور کردم خدادمیداشتم ضعف نشون م من
 لب زدم:  شدیهاش که تند باز و بسته م

 زندست؟ -

 کرد ومن مثل مسخ شده ها ازجام تکون نخوردم   ولم

 به دور خودش زد.    یچرخ کالفه

   ستادیو مقابلم ا دی کشوند؟ پوف کش نجای منوتا ا نیا یبرا یعنی

 آره خوبه..-

 گرفتم   ینفس  نامحسوس

 امروز تازه مرخص شده.. مارستان یسکته کرد و بردنش ب شی چند روز پ-

 نزدم که خودش ادامه داد: ی حرف زدن اما حرف یمردده برا  دمیانداخت.. فهم  نییرو پا  سرش

 .  نتتی بب خوادیعمو م اریتاو-

منو؟   نه؟یمنو بب خواستیاون م ؟ی کج شد.. چ  یو لبم به طرح پوزخند دیحد باال پر  نیتا آخر ابروهام 
 رو به حد اعال رسونده.. باز حامد گفت:   یشرم یهم ب دیاز حسم به خودش خبرنداشت؟ نه.. شا یعنی

 اون پدرته.  گه؟ی د یر یم  دنشید یبرا-

.. کردیچقدر از درون نابودم م   موقع یآرامش ب  نیا  دونستمیکه خوب م نی بازم آروم بودم با ا من
 پشت کردم  

 رو نداره.    یوقته کس یل یبرو بهش بگو خ  ستی اون اصال برام مهم ن -

 ار؟ یتاو-

اومده؟ به سمتش  نهایباخودم گفتم حامد چرا با ا  کردنیبه دومرد بود که به ما نگاه م نگاهم
 کرد ی منتظر نگاه م دمیچرخ
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 .. ادیب  ادشیبگو تا -

   دمیخواستم برم که صداش رو شن و

 متاسفم..  یل یمن خ-

 اما برنگشتم   ستادمیا

 ... یایخواهش اون بود وحاال اگه ن  نیو ا ستی عمو حالش خوب ن-

 گفتم:  یسرکج کردم وبا لحن خاص  دمیدندون گرفتم و به سمتش کامل چرخ نیرو ب لبم

 شه؟ یم یچ  امیاگه ن-

 بود  ی کرد. کامال جد نگاهم

 .. برمتیزور م  اون وقت با-

به سمتم اومدن و محکم منو گرفتن.. اعصابم داغون   هیاز ثان  یبه اون دو مرد اشاره کرد و تو کسر  و
 شد و تو صورتم لب زد:  کینزدم حامد نزد یشده بود اماحرف

 دستور بود.. هی نیا-

 گفتم:  ری تحق با

 ؟ ی زندان هیدستور از -

 باپوزخند ادامه دادم:  و

  ؟یشد چارهیب  نقدریا یاز ک-

 کرد تند گفت:  اخم

 . دشی.. ببرهیناج  سیی دستور ر نیا-

 دو مرد به زور وادارم کردن به راه رفتن حامد جلوتر رفت که گفتم:  واون
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 م؟یی حواست هست کجا-

 : دیو چرخ  ستادیا

 پر آدمه نجایاحمقانست.. ا یل یبگو ولم کنن خ-

قدمم برنداشته   هی یرو حدس بزنه؟ حت  یاز نگاهم چ خواستیشده اول نگاهم کرد.. م زی ر یباچشما
 زد.  نمیشد و انگشتش رو به س کمی بودم.. نزد

 : دم یشده غر دیکل یدندون ها  نی کار متنفر بودم. از ب نیکه از ا آخ

 با دست با من حرف نزن.-

 رو مشت کرد   دستش

 حامد..  رنیبگو ازم فاصله بگ یوادارم کن یبه کار  یتون ینم-

 . دی لرز یصدام م دونمیحرص نم ای سرما بود  از

 ..یدیکارت رو پس م نیحساب ا-

 از اون دو نفر گفت:  یکی

 جناب سرگرد هستن..  شونیمواظب حرف زدنت باش ا-

 .. دیولش کن-

 سرگرد؟   یول-

 تر گفت:  یجد

 .. نی ماش یتو دیبر-

و انتقام نبود..   نهیک  یباالتراز زور بازو یتوان چی.. اما هیقو ولم کردن هردو جوون بودن و بااکراه
ازش آتو   یتا کس دادمیضعف نشون م دیلباسم رو مرتب کردم  وبا اخم از کنارش رد شدم من نبا

 یپراز صداها  رمنبود اما رفتم.. در س یتلخ  مثل زهرمارم راض  یدلم، پاهام و گذشته  نکهیبا ا رهیبگ
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و بچه هاش رو به باد داد نداشتم..  ندهیو آ یاون مرد رو که تمام زندگ  دنیآزاردهنده بود من تحمل د
  تی بهش نداشت.. من چطور به رفتن رضا یجز عشق حس شهیبه همسرش رحم نکرد که هم  یحت

.. آروم قدم کنمی م یآه حامد.. تالف ؟یکشتم چ  یآوردم و اون آدم رو م  یدادم؟ اگه تحمل نم 
باز کردم و   نویشد در عقب ماش  کی آورد.. حامد که نزد یتناقض، آخر منو ازپا در م  نی.. اداشتمیبرم

کنارش نشسته بود. حامد کنارم نشست و من   یگر یپشت فرمون د ی کیسوار شدم.. همون دو مرد 
 زل زدم..  شهیبه ش

 اداره..  میریم-

  نیتا کف ماش کردمی هام رو وادار مپا یزل زدم حت  رونی و من کالفه در سکوت به ب  زدیحرف م حامد
 . شدیباخبر م میاز حال درون دیکس نبا چیه رنیضرب نگ

   ار؟ی. باشه تاومیدیرس  یآروم باش وقت کنمی اما خواهش م ستیالزم ن دونمیم-

 نینشون خواهم داد. باا یهمه سال چطور عکس العمل ن یبعد از ا دونستمینم ی بود چون من حت  الزم
 حال گفتم: 

 ینخوا  یچی بهتره تو ازمن ه-

 کردم   ونگاهش

 امروز..  نیچوب خطت پر شد هم-

و حرف   دمی رو زجر کش  ری نزد.. تمام مس یدوختم.اونم حرف  شهیحرف بزنه که نگاهم رو به ش  خواست
داشت متوقف شد  یدر بزرگ آهن  هیکه  یمقابل ساختمون  ن یبعد ماش قهینزدم درست چهل و پنج دق

 بودن.  قلبم ضربان گرفت و حامد گفت:   ستادهیفرم ا یور بالباس ها و دو مام

 شو..  ادهی پ میدیرس-

اما من نگاهم  ستادیحامد درست کنارم ا ومدنین  نییشدم.. اون دو مرد پا ادهیپ  نیحرف از ماش یب
 ..یبلند آجر  یها  واریساختمون بزرگ با د هیبه روبرو بود.. 

 ؟ یحاضر -
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 قدم جلو رفتم.  هی.. دونستمیخودم هم نم یخودم تکرار کردم. حت یبود.. سوالش رو برا حامد

 .. دیدر رو باز کن-

احترام کردن و در باز شد. چشم بستم اما زود به خودم مسلط شدم حاال وقتش  نبود..   یادا هردو
ها به   چهیدر نی. از اقرارداشت.. پوزخند زدم. کیکوچ یعالمه پنجره ها  کیبزرگ  با   یفضا هیروبروم 

فرق   هیهاش با بق سنفر از مامورا که لبا کیآدم مرده..  هیبود و من  یزندان هی اون  کرد؟ی نگاه م ایدن
 داشت جلو اومد. 

 سالم جناب سرگرد.  -

 ؟ یسالم احمد جان خوب -

 سرخم کرد   احمد

 به لطف شما..  -

 .. نگاه پراز خشمم رو بهش دوختم: گفتنیم یحالم خوب نبود اونا داشتن چ من

 اتاق مالقات.. میریما م-

 برده..   یهمه شباهت پ نینگاه به من انداخت و سرتکون داد.. حتما اونم به ا هی

 هستن؟ شونیا-

  دیرو همون پسر پرس  نیا

 آره.. -

 گفت و رفت حامد روبه من گفت:  چشم

   ؟یتوخوب-

 انعطاف گفتم:  یب

 یبپرس دیرو نبا یچه سوال یگرفت  یم ادی کاش -
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  نجایبار که به ا نیکجاست. مهم هم نبود. از آخر دونستمی نم  یکه حت نیرفتم باا یبه سمت در ورود و
به   کردمی .. فضابزرگ بود اما حس م شی.. درست هشت سال پومدمین دنشیمنتقل شده بود به د

  وشنر مهی شدم فضا ن لیطو یراهرو هیاز پله باال رفتم وارد  ستیمال من ن یقبره که حت هی یک یکوچ
ربات   هیروشن بود.. حامد به سمت چپ اشاره کرد و من درست مثل   یسقف مهتاب یبود با فاصله تو

بود  بی براش عج دی.. شاداشتی.. حامد چشم ازم برنم داشتمیبه همون سمت رفتم.. آروم قدم برم 
هر قدم   باکستر.. پاهام رو خا  ریقرارتر بودم درست مثل آتش ز یب شهی.. اما من از همیتفاوت یب نیا

  هیاتاق  کینداشت  پشت در  یراه تموم نیرفتم.. ا شی پ بی.. دست در ج دادمیفشارم نیبه زم
  یچیباز ثابت شد.. ه یما در رو باز کردو خودش کنار رفت.. نگاهم به رو دنیبود. باد  ستادهیسرباز ا
 نشسته بود؟ زی اون سرم یعنی .. دمید ینم  زیم هیاز  یم یو ن  یصندل هیجز 

 .قهیفقط ده دق ی وقت ندار  ادی بروتو ز-

پلک زد ومن قلبم به تب و تاب   نان یاطم یهمون سرباز بود. به حامد که کنارم بود نگاه کردم برا نیا
نشسته بود اون....   زیکه پشت م دمیرو د یرمردیمثل کوهم رو تکون دادم. باورودم پ یافتاد  پاها

بود و انگار متوجه    نییبند اسارت دور مچش، چشمم رو کور کرد. سرش پا خودش بود؟ برق دست
 . ستادمیسرش ا ی.. به خودم دل و جرات دادم وبه سمتش رفتم باالشهی حضورم نشد. مثل هم

 ممنوعه.. یک ی زیتماس ف-

ر  .. از شکسته هم شکسته ت دمیسبزشو د یاخطار سرباز سرباال کرد و من غم لونه کرده در چشما نیا با
 ترک خوردش رو باز کرد واز قلب من خون اومد    یبلند شد.. لبا یصندل  یبود.. تند از رو

 پسرم.. -

   کردمی رگ هام حس م یخون تو یرو به جا  نفرت

قدرم دور شدم وبه دست بند دستش زل زدم.. آب نداشته دهنم رو قورت   کیبغلم کنه که  خواست
 دادم 

 ممنوع  یک ی زیتماس ف-

 یبود .صدا بمیهنوز دستم داخل ج کردی که سرد به روبه روش نگاه م دمیپشت کردم سرباز رو د و
 و دستم مشت شد    دمیرو شن  ختنشی فرور
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 ؟یومدیچند ساله که ن یدونیبرات تنگ بود م  یلیدلم خ-

 خوب نبود.   حالم

 ؟ یکنیپسرم چرا نگاهم نم -

 انداخت؟   یاون زن م ادیمنو به  دنشیکه د یینگاهش کنم؟ نگاه به اون چشما خواستیم ازم

 پراز بغض بود. اما من خود بغض بودم.. خود درد..  صداش

    یلیپسرم خ مونمیپش یل یخ-

   دمیگرفتم به حرفاش گوش بدم . به سمتش چرخ  میتصم

 ش نشستم.. لبخند زد اما من...مقابل یصندل  یبه من بود.. جلو رفتم.. با چشم دنبالم کرد رو نگاهش

بسته شده ش رو جلو آورد.   یخم شد و دستا  زیم یگذاشتم.. رو زی م یرو درهم قالب کردم و رو دستم
افتاده  نی داد.. گوشه چشماش چ ینشون م یرو به خوب  یر ی .. صورتش آثار پدمیدستم رو پس کش

 نداشتم.   یحس چیبود.ه

 اومده  اوشی. فکرکردم سیچقدرعوض شد-

 گفت:  انهی.. دلجودیبار پوزخندزدم.. فهم نیا

 ی ایب  کردمی اما من منتظر تو بودم باور نم-

 خم شدم زی م یبار رو نیا

 وقت پسرت نبودم.  چیمن ه یاما فراموش کرد-

 گفت:  تند

 من... یز ی عز  یلینه پسرم.. بخدا قسم تو واسم خ-

 باال آوردم و سکوت کرد   دست

 ..ی. اما تو به اون دوتا بچت هم رحم نکردیبه من دار  یچه حس ستیاصال مهم ن -
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 با حرص و نفرت ادامه دادم:  و

 ..یعاشقشون بود یل یکه خ-

 چشماش پر شد و من بغض سرکشم رو پس زدم   ی کاسه

 اما من.. -

 رو بگو .  ز ی چ هی.. فقط ششیه-

 اشکاش رو پاک کرد.. پوزخند زدم:   بادست

 من اصال مثل تو نبودم.    یتوحق داشت-

 : د ینال

   ری ازاون زن فاصله بگ-

 زدم:  زهرخند

از من تصور   هیکه بق یز یبه چ  هیشب کمیهم که شده مثل تو باشم..  کمیمنم دلم بخواد  دیچرا؟ شا-
 خودت..  هی صدم ثان کی یبرا دیشا   یدارن.. همسرت.. پسرت.. برادرزادت حت

 رو با دست کنار زدم   موهام

 .. نیاما من که به تو شباهت ندارم بب -

 ..کرد یآروم بودن داشت لهم م  گهی.. حاال ددادمی از کف م  اریاخت داشتم

 ؟یحاال جواب بده چرا؟ چرا نابودمون کرد-

 ناله وار گفت:  دمیکوب  زی مدست به  باکف

 متاسفم..  -

 جلو اومد   سرباز
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 آروم چه خبره؟ پاشو وقتت تمومه  -

 اراده باال رفت:   یبلند شدم و از کنارش رد شدم و صدام ب  زی نکردم.. از پشت م یمن توجه  اما

 ؟ یکه متاسف-

   کردی م هیبه دور خودم زدم.. حاال داشت گر  یچرخ

 ؟ ین یب یم  یبه من نگاه کن.. چ-

 ..  هیو گر  سکوت

 از اون زن دور شم؟  یخوایازم م-

 داد  سرتکون

 پس بگو از تو چطور بگذرم؟ بگو.. -

 . دیکوب یپرفشار م قلبم

 کنه.. تو..  نکارویاون باهات ا یتواجازه داد-

 اون نبود   یها هیمن و گر دادیجز داد و ب ییصدا چیه

شدم و    کی.. با دو قدم بهش نزدکردمیرو دور م  زدیرو که بهم دست م ینبودم اما مدام کس متوجه
 نگاهم کرد.  دهیترس یلباسش رو گرفتم و بلندش کردم.. با چشما قهی

 چرا؟  -

   زدمینفس م نفس

 کارو... خدا منو لعنت کنه..  نینکن باخودت ا-

 از پشت گردنم رو گرفت   یکبود شده بود کس رنگش

 بود    ادیدستش ز فشار
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 خ آ-

   ؟یکن  یم  یچه غلط یتودار -

 لباسش.. تو چنگم بود   قهی بود.. هنوز  حامد

 مرد از مرگ برگشته.  نیا  اریگفتم ولش کن تاو-

 پوزخند زدم:  بادرد

 اما من مردم.  -

نشسته  یصندل  یرو از لباسش جدا کرد و من حامد رو به عقب هول دادم.. بهش نگاه کردم رو دستم
 . دییکه به سمتش دو دمی.. به گلوم چنگ زدم.. حامد رو دکردی بود و سرفه م

   ؟یعمو؟ عمو خوب-

 من داد زد:  روبه

 ره؟ یاونم بم  یخوایم-

 برام گرون تموم شد.. پوزخند زدم..  یلیحرف خ  نیا

 کنه.. حق داره..   یبذار خودش رو خالحامد -

 ..  کردمیفکر م زیچ کیمن به  اما

 ؟ ی لعنت یحامد ازچ  ؟یخبر دار  یکارکردم؟ تو از چ یمن چ-

 بود.  یاراد  ریدستم غ حرکات

زن از دست داد... اما   هیرو به خاطر  شی مرد.. تمام زندگ نیپس خوب گوش کن.. ا ؟ینگران عموت -
 دخترش مرد، خودش نمرد..  یآدم وقت  نینمرد.. ا

 هاش شدت گرفت   هی.. گرکردیداشم قبض روحم م بغض

 لحظه غفلت.   هیرو ول کرد.. با   زشی آدم پسر عز نیا-
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  یگام به عقب رفتم و حت هیکه  رهی.. اون به سمتم اومد و خواست دستمو بگدمیمشت کوب نمیبه س و
 دم..نگاش نکر

 بابا؟  میتوان ندارم.. من چ گهینکن بابا نکن نابودم نکن. من د-

 کرد   سرکج

 . یدی زمان ند چیتو منو ه-

 .. تو..یهمه باعث افتخارم بود یکه جلو  یبود یار یتو تاو یکن ی اشتباه م یدار -

 رد  امون حرف زدن بهش نداد.. دست بسته شدش رو باال برد و سرم رو ازش عبور داد و بغلم ک هیگر

 آرزوش رو داشتم:  یبودم که روز  ی.. من تو آغوش مرددمید یحامد و اون سرباز رو نم گهید

 که... یکرد یتو کار -

 یشونش بود.. بو یتنها راه بود.. سرم رو  نیبسته ا یکرد چون بادستا یموهام رو نوازش م مدام
 شناختم..  یبدنش رو نم 

 ..یبود یقو شهیتو هم-

 : دم ینال

 کاش نبودم.. -

 افتادم.  یروز نم نیوقت به ا چیکه من اگه داشتم ه یداشت  یز یتوچ-

   دمیفهم ینم یچی انگار ه من

 من مرد یدستا یاون تو-

   دمیاراده دستام رو به کمرش کوب  یب و

 دست ها.. نیهم-

 کردم و طناب دستاشو رو از خودم جدا کردم   یرو حس م  دنشینزد اما من لرز حرف
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   شیتو کشت-

 داد و دستاش رو مقابل صورتش گرفت  سرتکون

 بود.   مینه اون جونم بود.. دخترم، زندگ-

 ..کی تریبلند و هس دمیخند

 ؟یپس چرا زنده ا-

 و چه بهتر..  زدی نم  یزده نگاهم کرد.. حامد حرف شوک

 شد؟ مگه جونت نبود؟ االن مرده  یچ-

 : دمیرو به رونم کوب مشتم

 ده ساله..-

   ؟یشیراحت م  رمی بم- 

 مشت زد درد داشت اما از جا تکون نخوردم   نمیس به

 گرده؟ید حرف بزن من نباشم اون برم-

   سوختیکردم.. بدنم تو تب م پشت

 اتفاق بود.. هیاون -

   نیبش ای عمو ب هیکاف-

 کردم:  درد و حرص زمزمه با

  یکه تو باعثش شد یاتفاق -

 بهش نگاه کردم.. و

 شاهد وجود داره هیکه  یخبر ندار  یو حت  ومدیجرمش ن یکه سر صحنه  یهست یتو تنها قاتل-
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 خودم اشاره کردم..  وبه

 .  یتند رفت  یل یخ  هیکاف گهید اریتاو-

 شدم   کیندادم و نزد  یتیحامد اهم به

 سخت باشه واست.  دیمنو فراموش کن نبا  گهی.. دامینخواه ب گهیخوب به من گوش کن.. د-

 باز کرد که دامه دادم: دهن

 نشو  ضیمر گهید-

   دیخند چشماش

 . نمتی بب  خوامی.. فقط نمگمیم نویفکر نکن چون واسم مهمه ا-

 انداخت   ری به ز سر

 آدم بده باشم  ومدن ین یبرا خوامینم-

 خشدارش گفت:  یباصداخواستم برم که  و

 و مامانت چطورن؟  اوشیس-

  ستادمیا

.. اما تو می دیاز کجا به کجا رس  نی . مثل بدبختا.. ببکننی م یزندگ  یکاهگل یخونه  هیبرات مهمه؟ تو-
 .. یحرفا هنوزم زنده ا نیباوجود تمام ا

   ؟یپ پس توچ-

 پوزخندزدم 

 من؟-

 بود..  ختهیر  یبود که ازشرمندگ  ییاز اشکا  سیخ  صورتش
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 تا آخر   رم ی راه رو م نیپسرت منو به خاطر شباهت به تو نخواست.. گفت مثل تو نامردم.. اما من ا-

 گفت:  ملتمس

 پسرم؟   اریتاو-

 نزدم و رفتم.. بازم صدام کرد یحرف 

 کنم یتو ولم نکن خواهش م ار؟یتاو-

 کردم:  زمزمه

 .. دارمیم نگه نمیآغوشت رو تا ابد توس نیاول-

 زد یرو باز کردم.. هنوز حرف م  در

 .. اری.. تو نکن تاوریاز اون فاصله بگ-

 یبد هم نبود.. داشتم م یبهم نگاه انداخت رد شدم.. حالم حت یکه نگاه غضبناک یکنار سرباز  از
 تجربش کرده بودم  ادیسال ها ز نیبود که ا یروز  ن یسوختم امروز بدتر

شدم.. حامد خودش   ابونی بفهمم وارد خ نکهیتحمل نداشتم.. بدون ا.. من فتهین  یبراش اتفاق کاش
 عرق بودم  سی اما من خ د یاریبه من رسوند داشت برف م مهی رو سراس

  ؟یبود که زد  ییچه حرفا نایا-

 حالت گفتم:  یب

 دوست.. هیبه عنوان  یبشنو یکه اصرار داشت ییهمون حرفا-

   دمیدستم رو از دستش کش و

 کجا؟ -

 شب حاضر شم   یواسه مهمون   رمیم-

   دیکش پوف
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 .یا وانهیتو واقعا د-

 دست بلند کردم   یتاکس ینزدم و برا حرف

 گفت:   باز

 رسوندمت..  یمن م-

  نی.. سوار شدم و بعد از دادن آدرس از امیتسل  یعنیلبش گذاشت  یکردم که دستش رو رو نگاهش
 چشم بستم.. چسبوندم و یصندل  یمرگبار دور شدم.. سرم رو به پشت یفضا

 

 

 

 

  رمردی.. خداروشکر راننده پومدیمعدم تا حلقم م دیاس ن یماش  یدرد داشت و مدام با تکون ها معدم
کرد.. اون از من خواسته بود  یاعصابم خدشه وارد م یرو  دیشد کیموز یصدا  نیبود اما ا  یکم حرف

  قشیسلقدر خوب  نیداد که ا یرو در ذهنش پرورش م  اوشی.. انگار س دینفهم  یحت  دنمیبرم اما با د
 .. اما من؟ پوزخند زدم..  زدی رو حدس م

 ؟یدار یجوون ب میدیرس-

 حوصله گفتم:  ی.. بکرد ی بودم.. چشم باز کردم و نگاش کردم.. لبخند به لب نگام م داریب

 شه؟ی چقدر م  هیممنون کرا-

راننده فکر کرد پول    ستیه شدم من کت تنم ن که متوج ارمی ب رونیاز کتم پول ب شه یخواستم مثل هم و
 ندارم  

 قابل نداره مهمون من باش جوون   -

 و به سمتش گرفتم.. دمی کش رونی ب هیبه اندازه کرا نمیشلوار ج  بیج از



 نگهبان آتش 

318 
 

 خدا برکت بده. -

 رو باز کردم. حالم خوب بود؟ من چرا هنوز هم سر پام؟   در

فرو کردم باد موهام رو از   بمیشدن و من دستم رو داخل ج  یزن با دو تا بچه سوار همون تاکس هی
کل کوچه رو از نظر گذروندم   دمی بشم اما چشم باال کش  رهی خ  نیدادم به زم حی ترج  زدیصورتم کنار م 

  یرو دنش ینباشه وارد ساختمون که شدم با د ینگهبان  یتو  نیبودم حس دواریکس نبود. ام چیه
 کار دارم    نجایا نیصاحب  نیاز ا ی ک ی بذار فکر کنه من با  دمیپوف کش  یصندل

 که اون مرد هم متوجه من نشده بود. یدرحال دیفهم ی حتم نم به

 خونسرد از مقابلش ردشدم    یلیخ

 سالم  -

   پووفف

به خودم نگاه کردم.. موهام   نهیآ ی زود وارد آسانسور شدم. تو یل یو تنها دست بلند کردم و خ ستادمیا
 از چشمام رو پوشونده بود زمزمه کردم:  یمین

 ؟ ی رو نشناخت اهمیس  یچطور نفرت چشما-

طبقه رو   نیبمونه؟ من ا نجایا یقرار بود کس یعن ی. دمیرو شن یواحد کنار  یشد و من سر و صدا  درباز
 نبود.. با اخم وارد خونه شدم   یکس  نجایانتخاب کردم چون ا

چند   ستادمی ا ییفاصله داشت رو باز کردم.. مقابل روشو یاز در ورود یرو که کم  یبهداشت سی سرو در
 از التهابم کم شه و موفق شدم  ی.. تا کمدمیمشت آب به صورتم پاش

به خودم در    ارهیپا در ب اون مرد منو از  دادمی.. هرگز اجازه نمذاشتمیم یل یل یتمام توانم رو برا دیبا من
 شدم وتکرار کردم:  رهی خ نهیآ

.. من از پا  کنمیسوزونم.. نابود م یم ارمیمن تاو  ستیکار اصال راحت ن   نیا امی من از پا در نم-
 .وفتمینم

 فشار دادم.. هدف تو چنگمه.  نیرو به زم  پاهام
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 فک قفل شده گفتم:  نیب از

خودم آتش جهنمت    رمی گیازت م یخون مردم به دست آورد  دنیکه با مک یزا ی تمام چ یدار  یهرچ-
 . یلیل شمیم

رو باز   راهنمیپ یدکمه ها فیرد شدم،یکه وارد آشپزخونه م  نطوریرو که هنوز باز بود بستم و هم آب
  دی.. بادمیبودن تمام طبقات   درش رو محکم به هم کوب یخال دنیرو باز کردم با د  خچالیکردم.. در 

   کردم یم یفکر  هی

  دهیپرس کوب کیبر که قبال بهش سفارش داده بودم گرفتم و  رونیب  هیآوردم شماره  رونی رو ب لمیموبا
  ی مهمون ری دادم نگاهم به روبرو اما فکرم درگ هیبه کانتر تک   نهیخواستم.. پشت کردم و دست به س

 یم یادی خواهد بود.. زمان ز  بی عج هیبق یبرا شهیم  شتریب یاونجا باشم حت  یبود.. آرامشم وقت
و   شدمیکه مدام خاکستر م  یدرحال شی تو جهنم وسط آت یگذشت که به خودم آموزش داده بودم حت 

 هم آروم باشم   شدمیمثل ققنوس باز زنده م 

با    یپسر جوون یم رو از کانتر گرفتم و به سمت در رفتم ازچشم هیزنگ در به خودم اومدم.. تک  یباصدا
 .. درو باز کردم: دمید کاله و لباس فرم

 ش؟ یسالم آقا مشترک شصت و نه نود ش -

رو به سمتم گرفت.. پول به اضافه انعام به دستش  دیسف  لونیبه نشونه مثبت تکون دادم.. نا یسر 
  یبودن اما حاضر نبودم ازظرف ها فیدادم.. با لبخند تشکر کرد و من در رو بستم.. تمام ظرف ها کث

 . بار مصرف استفاده کنم کی

 کانتر گذاشتم  یرو رو لونینا

که   یها متنفر بودم.. بد به حال کسان یف یبه اندازه تمام کث  ینظم  یتمام ظرف ها رو شستم از ب و
 اما آتش...   کردی نجاست بودن.. اون ها رو خاک هم قبول نم ن یخودشون ع

رو پشت کانتر گذاشتم و شروع کردم به خوردن.. اولش   ی.. صندل ختمیبشقاب ر هی یرو تو  ناهار
  کینوشابه رو به لبم نزد وانیموندم. ل ی زنده م دی. باخوردمیم  دیدرد معدم کالفم کرد اما من با یلیخ

 انداختم  ینگاه میکردم و هم زمان به ساعت مچ
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تم.. بلند شدم.. من  رو خوردم و مقابلم گذاش وانیل  اتیاز محتو  یمی به پنج عصر بود. ن قهید ستیب
  رونی به خاطر من بود و تلخ پوزخند زدم.. وارد اتاقم شدم لباسم رو ب ی مهمون نیکار داشتم ا  یلیخ

نبود..  بودنشاز مشکوک  کیاومد فراموش کردم.. دکمه هام باز بود پس نگاه اون پ ادمیآوردم تازه 
رو مرتب   شمیگرفتم مو و ته ر یساعته ا می.. دوش ندمیرس  یبه خودم م دیحولم رو برداشتم.. با

.. دمیموهاش رو کوتاه کنم.. آه کش خواستیاز من م شهیهم  اوشیکارو خوب بلد بودم س نیکردم. ا
 .  کردیشبه قبول م گفتمیباورم داشت.. اگه م یل یبرادرم خ

م رو  اومدم.. در کمد رو باز کردم.. لباس مورد نظر  رونی به سرمون اومد داداشم؟ ازحمام ب یچ
  یم اینداشت.. امشب  یفرق چیمراسم ختم ه هیبود امشب با  یمشک  راهنیبرداشتم.. کت شلوار و پ

  نهیرو انتخاب کردم.. مقابل آ  یکمد که مخصوص کراوات بود، مشک  نیی.. از طبقه پاکشتمی م ایمردم 
تاباال بستم..   دکمه هام رو شهیرو داخل شلوارم مرتب کردم. برخالف هم راهنمی.. پ دمیتک به تک پوش

 کردم به ساعت نگاه کردم   تیکراواتم رو بامهارت بستم ومحکمش کردم بادست موهام رو به باال هدا

  هیثان یرو باز کردم و برا یعسل ی. من عزادار خودم بودم.. کشو دمیبه هشت.. کتم رو پوش  قهیدق یس
 شدم کراواتم رو باوسواس دوباره مرتب کردم   رهیخ یا

عطر   دمی ام رو پوش  یمشک  یمچ راستم بستم و از کمد کفش ورن یرو برداشتم ساعتم رو رو میگوش
 زدم و از اتاق خارج شدم . 

 افتاد.  یباز واحد کنار  مهینگاهم به سمت در ن  باز

  یق یعطرسرد وتلخم پر شد.. دم عم یکل فضا با بو هیاز ثان  یحرف وارد آسانسور شدم.. در کسر  یب
رو فشردم.. سوار شدم و به راه افتادم.. از داشبورد   نمی ماش موتی گرفتم در که باز شد از همون جا ر

زدم و تمام دودش رو   یق یآوردم و گوشه لبم گذاشتم به محض روشن شدن پک عم رونی ب یگار یس
بود.. اونقدر آروم بودم که   کیتمیآروم و ر  گرمم هم نبود  قلبم، نفسم یفرستادم حت رونی پوف مانند ب

روشن کردم..   یا گهید گاری.. سشدیمن م یایآخر دن  د ی.. قطعا امشب نبادمی ترس یخودم از خودم م
  گاریس ی.. بو دمپاکت رو دود کر هی مهیاز ن  شیبه عمارت مرگ، ب  دنی. تارس  دمیکش نییرو پا شهیش
کوچه باغ عمارت که  چیداشتم به خودم عطر زدم.. از پ نی ماش یکه جدا تو یا شهیاز ش دادمیم

بودن..  ستادهیکه ا دمید دیسف راهنیبا پ   یاز چهارنفر با کت و شلوار مشک  شیگذشتم مقابل در ب
جلو   ستادیا یم دردم  شهیپارک کردم. همون نگهبان که هم یرو گوشه ا نیچه خبر بود؟ ماش  نجایا

 رو باز کرد.   نیاومد و در ماش 
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 قربان    نیخوش اومد یل یخ-

ندادم   یشدم  که در رو بست.. جواب ادهیپ  نینزدم و بادست چپ دو لبه کتم رو گرفتم و از ماش یحرف 
 در دو نفر از همون گردن کلفت ها جلوم رو گرفتن..  کیو او از مقابلم کنار رفت. نزد

 صبر کن -

 گفتم:  پراخم

 از سرراهم برو کنار. -

 سرتا پام نگاه کرد.   به

 ؟یدرست اومد  یمطمئن -

 بپوشن.. پوزخند زدم    یبود.. قرار بود همه کت و شلوار کاربن  یبه خاطر مهمون حتما

 .یخوش برخورد یل یخ ژشی وقت خانومت ناراحت نشه با مهمون و هی-

 داشت گفت:  یکه سن باالتر  یک یجا خورد اما اون   یحرفم کم نیباا

 ..میکنی مهمون هارو قبل از ورود چک م یمه اما ما ه دیببخش یل یخ-

.  ارمیخوشم اومد.. اما منم تاو نی حس خطر رهاش نکرده.. آفر  ریجا نخوردم.. پس هنوز گرگ پ  اصال
 قدم به عقب برداشتم و دستام رو ازپهلو باز کردم   هی

داشته  ی وقت عواقب بد هی. وممکنه براتون ادیمن از االف شدن خوشم نم  دیپس عجله کن یاوک-
 باشه. 

 بود گفت:  یعصب  یکه کم  یاول مرد

 ؟ یکن ی م دیشما مارو تهد-

 گفتم:  یخاص  بالحن

 من فقط حرفم رو زدم -
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 هم داشت مانع شد..  یپر  یها  لی بیبگه  که همون مرد که س یز ی چ خواست

 فاتح.  ری آروم بگ-

 مشت گره کرده ش رو پشتش پنهون کرد  واون

 روهم روشن کردن.    لمیموبا یکردن  گوش ی و بازرسبودم.. تمام بدنم ر ستادهیآروم ا من

انفجار رو داشتن؟ اما اونا خبرنداشتن مواد منفجره خود منم و ضامنش مغزم.. اون   کیانتظار  یعنی
 بودن؟  یها دنبال چ چارهیب

   گشتیمشکوک بودم چون هنوز داشت منو م یلیخ  انگار

 متوقف شد.  ییباصدا که

 . هیکاف گهید-

او هم لباسش مثل تم امشب بود..  پیخوش ت  شهی.. مثل همدمیبه سمت راست چرخبود..   مانینر
شد و    کی. پر اخم نگاهم کرد همونطور که انتظارش رو داشتم.. نزدیکت و شلوار با کراوات مشک

 باطعنه گفت: 

  گم؟ی. درست نم میخسته ش کن   فاتیتشر  نیخانومه.. زشته باا ژهیمهمون و دیولش کن-

 دادم:  سرتکون

 خان..  مانینر نی کن  یعمل م فتونیبه وظا  ریدرسته اما انگار د-

 کردم   انشیب  زی لحن تمسخرآم  نیعمد باا از

بودم..   نهیگز نیاون من بهتر یآورد وبرا یحرصش رو در م یک ی دیبا کردمیکمک م مانیبه نر دیبا من
 شونم گذاشت و فشرد..  یدستش رو رو

 هست.   زیسش به همه چبگه حوا خواستیکارش م  نیباا اون

 شدم..  اطیدر عمارت رو باز کردن من زودتراز اون وارد ح   مانیاشاره دست نر با
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 که با تحکم گفت:   دمیرو شن مانینر  یبشدت جد یصدا

 ..سنمین ابی با جناب کام  یبرخورد نیچن گهید-

 درهم گره خورد..  شتریابروهام ب دمیکه د یز یو از چ  دیابروم باال پر یتا هی

نفر قرار داشتن شک نداشتم مسلح بودن   یاز س شی بود در دو طرف باغ ب  یل یجا پراز افراد ل همه
 کنارم قرار گرفت و روبه من گفت:  مانینر

 ا یدنبالم ب-

 حرف دنبالش راه افتادم.   یمن ب و

اون ها که به چهل  از  یک یاحترام کردن رو به  یادا مانیتک به تک به نر می کنارشون که رد شد از
 گفت:  دیرس  یم یسالگ

 ی دار یاز بچه ها چشم برنم  یمجتب -

   دم یشنیاما م ستادمیفاصله ا یبا کم  من

 راحت  التی خ مانیچشم آقا نر-

از   ی.. پاهاش رو کم ستادیا هیقدم جلو اومده رو برگشت و کنار بق کیسرتکون داد و اون مرد  مانینر
 هم فاصله داد و دستش رو پشت سرش گذاشت.  

بود. به  یا گهید زی بود هدف چ تهیفرمال  یمهمون نیشد که امشب ا لیتبد   نیقیشکم به  حاال
 نگاه کردم.    دیدرخش یساختمون که مثل الماس توشب م 

 دادم.   امیآوردم و به حامد پ  رونی رو ب میگوش

 .هیخبر نجایامشب ا-

حالت نگاهش کردم که   یبرگردوندم.. ب بمیرو به ج  یرم قرار گرفت و من گوشکنا مانیکه رفت نر امیپ
 گفتم: یتفاوت یمشکوک حواسش بهم بود.. با ب 

 داخل؟  میبر شهیم-
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نکردم.. در توسط خدمتکار باز   یومن توجه  دیدستم لرز  ریحامد ز امیزود پ یلیحرف جلو افتاد.. خ  یب
 شد 

 .  نیسالم خوش اومد-

نکردم و به سمت سالن رفتم    یباخدمتکار توجه مانینر یگرم پوستم رو مور مور کرد به حرف ها  یهوا
روشن   ی شراب یبا رنگ گو یینداشتم تا به خدمتکار بدم.. همه جا با لوسترها  یاضافه ا زیچ چیه

   زدی شده بود.. نور چشمام رو م

اون مکان ممنوعه  یعنی نیاخته بودن ارو اند شی سلطنت یافتاد.. پرده ها ییکذا ژهیبه سالن و نگاهم
 اومده بودن و ته سالن گرم حرف زدن بودن  یبود. چند نفر 

فاخر به همون رنگ.. چشم   یکرده بودن.. و دو زن بالباس ها تی که تم رو رعا انسالیمرد م سه
. همه گرم صحبت بودن و  یمتفاوت اما آب ینفر زن و مرد همه با طرح ها ستیچرخوندم حدود ب

مقابلم گرفت.. پر   ین یکردم که خدمتکار س ی.. تمام فضا رو با نگاه بررسشدیپخش م یمیمال کیموز
  کیبودم اما من تنها به  دهید ادیز  گرفتیکه پدرم م ییها یکه در مهمون ییها  یدنیاز انواع نوش  دبو
  ینیو در س دمیدم سرکش کیبرداشتم و  رو   یاون همه تنوع جام آب انیداشتم.. آب.. از م ازی ن زیچ

 گذاشتم 

همشون زل زدم  یربط به ظاهرم نبود تک به تک در چشم ها  یچند نفر به من جلب شد که ب توجه
  کیاز سالن  ی.. درست گوشه اکردمی نگاه م زیوبه همه چ  زدمیکه ازم رو گرفتن.. آروم قدم م  نیتاا
  انینبود ومن خوشحال بودم.. از م یل یبه چشمم خورد.. ل  یدنیو نوش   یبزرگ پراز انواع خوراک زیم

  نجایدادم که اگه ا صی رو تشخ یمکان نبود شخص  نیجا ودرا نیاون ها ا یکه به نظر جا رمردیچند پ
بود به  که از سر تعجب  یبالبخند ی اومده.. قبل از هرعکس العمل  ای کردم آخر دن  یباور م دمشید ینم

 سمتم اومد.. از دور دستاش رو به سمتم درازکرد 

 . نمت یب یم  نجایچه جالب که ا ابیمهندس کام-

 پوزخند بود به لب آوردم  بااکراه دست دراز شدش رو گرفتم   شتریکه ب  یتصنع  لبخند

 جناب شمس. دارتونیاما من تعجب نکردم از د-

 و گفت:  دیرو به رخم کش  پشیتوتون پ یبو تی .. مرغوبدیسکوت و بعد خند  اول
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 منو متعجب کرد   یلیخ  دنتید نجایا-

که منو   ییبرسونه توتمام سال ها نجایبود که منو به ا  ینگاهش کردم.. اون خبر نداشت که پل  تنها
  یاالنم نم یرو از او گرفته بودم اون حت یل یمن تمام اطالعات مربوط به ل دی د یپسر احمق م کی

 احمق بود؟ ی.. واقعا ک دیفهم

 باشم.  تونمیم ییراستش منم به خاطر کارم، هرجا-

 تکون داد  دییبه نشونه تا یسر 

 . دونمیندونه من م یهرک نویالبته.. شما کارت حرف نداره ا-

شمس نگاهشون به اون  یرو خاموش کرد وهمه، حت کی موز یسروصداها به ناگاه قطع شد کس  تمام
منم   ری تاخ  یخوک صفت بود.. باکم  ینرها نیباز ا مهیمخاطب دهن ن یلیسمت بود.. شک نداشتم ل

 هم به همون سمت نگاه کردم.. حدسم درست بود 

.. دمیخوش تراشش رو به تاراج گذاشته بود، د یکوتاه که رون وپاها تینها یلباس ب  کیرو با   یلیل
اندازه در   یبند نازک به دور گردنش وصل بود و تمام اندامش رو ب  کیلباسش تنها با   ییباال ی مهین
من  یورو  ذرونداومد.. تک به تک تمام مرد هارو از نظر گ نییاز پله ها پا کردی م انینما یسبز  نیا

 یاز هم باز کرد و من با انزجار رو گرفتم.. ب یسرخش رو به طرح لبخند شهیهم  یثابت شد لب ها
 بود بانفرت نگاه کردم.   رهی م.. به شمس که هنوز خشر

 دست وسوت مردها وزن هابود   یسالن پراز صدا تمام

جام پر از آب    کیکنارم  کی کوچ زیخبر؟ از م  یاز همه جا ب  یآدما دیکن ی م نیرو تحس یگفتم چ باخودم
 باز آتش درونم فعال شده بود     دمینوش

 دستتون رو ببوسم.. دیبذار  بایز  یبانو-

به سمتم اومد و دست دراز   یلیکه ل دمیمرد، جاخوردم.. ازگوشه چشم د نیهمه حماقت در ا  نیازا
آخر   یزود اون از کنارمون رفت.. لحظه  یل یگفت که خ یز یشمس رو پس زد اما با نگاه چ  یشده 

شد..  دی و در دلم گفتم نگران نباش هردوباهم و درکنار هم نابود خواه دمیصورت برافروختش رو د
 و فکم منقبض شد..  دمیصداش رو درست کنارگوشم شن
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 .  یشد پی چه خوشت-

 زد..  شمیآت کرد،ی براندازم م دارانهی.. نگاه سبزش که خردمیخودمون د یچند نفرو رو ی رهی خ نگاه

ها  نیاز ا  شیبه من ب  دیطعنه حرف بزنم اون با یهم که شده به خاطر هدفم ب یداشتم کم یسع
 کرد یاعتماد م

 .. دییبایز  شهیشماهم مثل هم -

 د یخند سرمستانه

هم شده بود اون رو درست همون  شتریب  شیکه با آرا ییبایهمه ز نیگفتم من باوجود ا دروغ
 گفت:  ومدیکه اصال بهش نم  ی.. همهمه شده بود باناز دمید یکه بود م  یوون یح

 کنم.  یتا هم تو و هم شروع شراکتمون رو معرف  ایبه خاطر توئه پس ب  یمهمون  نیا-

نزدم از کنار   ی.. من اجبارا حرفم یمن نموند و دست دور بازوم حلقه کرد و با هم همراه شد ومنتظر
به   یکروفون ی از خدمتکارها م  یک ی ستادیکه به کل سالن اشراف داشت ا ییچند نفر ردشد و در جا

 نگاهم به روبه رو بود  دستش داد.. 

 . ونیخانوم ها و آقا-

که   یبودم نفرت داشتم.. اکثر کسان ستادهیزن ا نیکه کنار ا نیتوجه ها به ما جلب شد.. از ا همه
 مجلس حضور داشتن  نیاحترام درا یبرا شتریبودن و ب ی.. آدم حسابشناختنیبودن من رو م نجایا

 من و..  یتا همکار  نیهست نجایهمه امشب ا-

 .  دیسمتم چرخ به

 ..دیکن  ییرایلطفا از خودتون پذ میریرو جشن بگ ابیکام  یو آقا-

تا    یترش اتی دور بازوم تنگ تر شد.. محتو یل یدست ل یهمه شروع کردن به کف زدن... حلقه  باز
 گفتم:  یلیرو به ل  کردمی خودم رو کنترل م  دیبا  زدمیومن پسش م ومدیگلوم م

 نبود.  فاتیتشر نیبه ا یاز ین چیه-
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 کرد نگاهم

 کنم.  تی معرف کی به همه از نزد خوامیتازه م  ه؟یچه حرف نیا-

 آورد   کمیکردم که سرش رو نزد اخم

 . کنهیاخم چقدر جذابت م  یاگه بدون-

   زدمیمرد و زن که حدس م کیو باهم به سمت  روگرفتم

 ..میباشن رفت  زوج

 .یدرخش یجان مثل الماس م  یلیل-

داشت گفت وبه من نگاه  یقهوه ا یسبزه باچشما یپوست  یجوگندم یرو همون مرد که موها نیا
 کرد.

   ؟یکردیم فیهستن که ازش تعر یهمون کس شونیپس ا-

 فاتحانه لبخند زد.  یلیل

 درسته محمود جان. -

  یل یبه ل یل یکه خ  یبردم.. محمود رازق.. کس  ینم ادیچهره رو از  نیا دی.. نگاهم به مرد بود بادیخند و
 بود.. دست دراز کردم   کینزد

 خوشبختم. -

 شد و دستم رو گرفت:  یجد  یلحن خشکم کم با

 .  شتریمن ب-

 انداختم. لبخند زد ومن سرتکون دادم که گفت:  ینگاه میزن کنارش ن وبه

 دارند  یخوب یانتخاب ها شهیخانم هم   یلیل-

 خونسرد جواب داد:  یلیحس کردم؟ اما ل  ینطور یمن ا ایطعنه زد  اون



 نگهبان آتش 

328 
 

 مشهورم هما جان.  رمی نظ یب  یمن با انتخاب ها-

 گفتم:   رانهیمچ گ  دیدست من رو کش و

   ادیاز شما خوشش نم ادیخانم ز نیانگار ا-

 زد:   پوزخند

 . یزن هارو بشناس نیجان هنوز زوده تا ا اریآخ تاو-

 رو مشتاق نشون دادم  خودم

 واقعا؟ چطورمگه؟-

 ..گمیعد بهت م ب-

 بودم  دهیخودم د  ینگاهش رو رو  یرفت که از اول مهمون  یگر یطرف مرد د وبه

 . یا یممکنه ن  یگفت یینجایسالم خوشحالم که ا-

 نگاهش به من بود..  دیبوسی رو م  یلیهمونطور که دست ل مرد

 اما چه خوب که اومدم. -

مرد خود ساخته بودم.. موشکافانه   هیارتباط نداشت من  یلیحس ابدا به ل  نینگاهش کردم.. ا پرغرور
 به نحو احسنت استفاده کردم تا چهرش رو به حافظم بسپارم..   نیبراندازم کرد من از ا

 سبز.    یوچشم ها یمعمول ی گرد با چونه   یبلند.. چهارشونه.. صورت  قد

 جا بود.   نیا یبودن چشم همه مرد ها یکه جالب بود رنگ یز یچ

 بهراد کاشف  یهم آقا شونیا-

 رو به من لب باز کرد که گفتم: و

 هستم. ابیکام  اریتاو-
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 ادامه دادم:  یل یو رو به ل دمیداد ودستم رو فشرد اما زود دست پس کش سرتکون

بعدها با هم کار   یباشه.. ممکنه حت  ادیز  ییبعدا وقت واسه آشنا  کنمیسردرد دارم فکر م  کمیمن -
 ..میکن

 روبه بهراد گفتم:  و

 ست؟ ینطورنیا-

 : تندگفت 

 از مالقاتت خوشبخت شدم   گمیو بازم م   نطورهیبله هم-

گدار   یب دینبود.. نبا یهم خبر  مانیشدم.. از نر کینزدم و ازشون فاصله گرفتم تازه متوجه موز یحرف 
 راه گلوم رو سد کرده بود   نجایمسموم ا ی.. هوازدمیبه آب م

زن نفرت داشتم.. تمام زوج ها وسط  نیبودن باا ک یخودم رو به پنجره رسوندم ازنزد  باچندقدم
 بود  اطیبودن ومن نگاهم به ح دن یدرحال رقص ستیپ

 ی  هیو بق گفتیم یز ی.. داشت چدمیرو د یتعداد محافظ ها اضافه شده بود و من مجتب به
  کی*" با یرو درحال  یل یل ش یپ یبود.. کم  ییخبرا هی نجای.. امشب ادادنیتنها سر تکون م  نیمحافظ

 اون بود..  یاز طعمه ها یک ی  نایقیو  دمینشده بود، د یمرد که معرف

  مییاوردم و گوشه لبم گذاشتم بافندک طال رونیب  گاریس  بمی .. از جارمی ب رونیکتم رو ب خواستیم دلم
 روشنش کردم  

 حوصلت سر رفت؟ -

 بود..  یلیل

منوبه   شتریب  شینگران نیبود اومده.. ا  رونیچون نگاهم به ب دونستمیزدم.. خوب م  یمحکم پک
 .  رسوندی م نیقی

 حال چشم نگرفتم: نیباا
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 ه؟یچ ی همه محافظ برا نیا-

 سوالم جاخورد اما گفت:  از

 هستن   نجایوقت ها ا  نطوریا شهیاونا هم  یتوتازه وارد جمع ما شد یچ یه-

  یز یهمه همون چ حات،یتوض  نیآرامش، ا نیخبر نداشت ا ی حت کرد؟یاالن داشت منو قانع م اون
 خواستم.   یهستند که من م

 زدم.. بازوم رو گرفت نگاهش کردم   یا گهیباال انداختم و پک د  ابرو

 .میبرقص   ایب-

 فرستادم. ناخواسته به صورتش خورد  رونی رو ب دودش

 ..دمیجنگل نگاهش د  ین یو من بازهم برق شهوت رو تو ن  دیخند  بالذت

 در رقص ندارم  یمن مهارت-

که اونجا بودن کنار   ییرقص کشوند. باورود ما تمام کسا ستینزد ومن رو به دنبال خودش تا پ حرف
نگاه کردم که با دست سرم رو به سمت   یاختگ س یبه اطراف با تعجب   دیحد رس  نیرفتن و نور به کمتر

 خودش چرخوند.. لب زدم: 

   ؟یکن ی کارمیچ-

 : زدی گلو حرف م ازته

 رقصمی فقط م-

کمرش گذاشت قلبم باز از خشم و نفرت به تپش   یحرکت افتاده بود رو گرفت و رو یکه کنارم ب  دستم
 افتاد. 

 گوشه لبم بود  گارینزدم خودش رو بهم چسبوند و دستش رو دور گردنم حلقه کرد هنوزس یحرف 

 ه؟یچ-
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انداخت..   نی زم یازدستم گرفت و خودش رو یلیرو برداشتم و ل  گاریرو از کمرش جدا کردم و س دستم
 من مات کارش بودم.. 

   ؟یتر  رینظیهستن ب نجایکه ا ییازتمام کسا  یدونست یم-

.. هدفش دادیبغلم تکون م ینزدم.. خودش رو تو یآشکار اما حرف یشرم یب ن یمنقبض شد از ا فکم
 بود؟   یچ

 .. دمیدیبد*" مرد هارو م یبود اما خوب نگاه ها  کیتار

 دادم.. یزن م  نیبخاطر هدفم تن به کثافت باا  دیداشتم؟ نبا کاری چ نجایا من

 ار؟ یتاو-

 م: تر از قبل گفت یخودم جداش کردم جد از

صدا   کمی بگم.. فقط مجبورم بهت بگم که من عادت ندارم همچنان منو با اسم کوچ یدونم چ ینم-
 .. یکن

 شد..  یپراز حرص و ناکام نگاهش

 م؟ یمواظب کارات باش بدون من ک-

  دمیبه موهام کش یدست

 بعد وقت کار مشکل ساز شه.  یک ی نزد نیهمکارها هم حق دارن باشما باشن ممکنه ا هیفکر کنم بق -

 کردم:  زیر چشم

 ستم ین هیاهل حاش  دیبفهم  دوارمیام-

 باز صدام کرد  یلی فکر کرده؟ ل یازش دور شدم اون آشغال با خودش چ یهر حرف  قبل

 باشه آروم باش.. -

 بود  ستادهیا مانیکه کنار نر دمیف رو دبار صد  نیآرامش دستم مشت شد سرچرخوندم و ا نیازا
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  یباال یلیدادم.. قرمز.. دکولته بود و موهاش رو برخالف ل  صی رنگش رو تشخ یلباس بلند که حت  هی با
 به من گفت:  یل یشدن.. ل کیبه ما نزد مانی کنارم قرار گرفت و صدف و نر یلیسرش جمع کرده بود.. ل

 هم از صدف جون  نیا-

و   دمیشده ش رو د شینگاهش کرد.. باز لوسترها روشن شدن و من صورت آرا ضی پرغ صدف
 پوزخندزدم  

 .. ابی کام یسالم آقا-

 جواب دادم:  سرد

 سالم-

 گفت:  یلیل

 واسه مهمونام کامله؟   زیهمه چ مانینر-

 داد:  سرتکون

 بله خانوم  -

بود  دهی اندازه بهم چسب یب یل یحالت به روبرو بود.. دوست داشتم دستم رو ب ُبرم.. ل ینگاهم ب من
  یل یو ل مانی نر یچشم یچشم متوجه مکالمه  ینداشتم.. من از گوشه  یحرکت چ یه یبرا یومن مجال 

  داشترفتند و من با صدف تنها شدم.. سرو صدا  یلیبه همراه ل  مانیکه نر دی نکش  یشدم.. طول  یم
. کجارفتن؟  ستادمیحرف باز کنار پنجره ا ی.. ب کردمیم یامشب نقشه ام رو عمل   دی.. من باکردیمکالفم 

 . رفت ی م دیکه نبا  ییمدام فکرم به جاها

 حالتون خوبه؟ -

 ..پووفف

 خواستن؟   یم یمادر و دختر از جونم چ نیبود ا  صدف

 انعطاف گفتم:  یب
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 ام  یبله عال -

چند نفر حواسشون به ما بود انگار    کردی م یدرست مثل مادرش.. مدام با انگشتاش باز  ستادیا کمینزد
 جز ما وجود نداشت    یمهمون نیدر ا یسوژه ا چیه

 رو باز کردم  امی خونسرد پ  یلیآوردم.. نگاهش به من بود خ رونی رو ب میحرف بزنه که گوش خواست

 "ه؟ یاونجا بگو برنامت چ امیم پ یاک هی"من با 

 دادم   امیدادم.. پ هیه مشکوک نباشه به پنجره تکک یطور 

 نده." امیپ گهی"دنبال فرصتم د

 مقدمه گفت:  یب کامال

 آروم شدم.    یلیممنون.. خ شبیبابت د-

که   ییکنار زدن موها یبرا دیدستپاچه به صورتش دست کش دینگاهش کردم.. نگاهم رو که د یسوال
 نبود.. 

 ..شبیب ب به خاطر د-

 .. جواب صدف رو ندادم و پشت لبم جا موند.. ومدیکه به سمتمون م دمیرو د  یلیل

 من برگشتم..-

 شد:   کیمن نزد وبه

 .یتنها موند یکم  دیببخش-

 .. یاصال نبود کاش

 اومده باشه..  شی پ ی.. فقط نگران شدم که نکنه مشکل ستیمهم ن  ه؟یچه حرف نیا-

که باز دور بازوم حلقه   یل یدست ل  داد.. ینگاهش از وجودم گذشت.. وجود صدف داشت آزارم م برق
 شدم:  یشد عصب 
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 .. ستیتو ن یهم باشه برا ی.. مطمئن باش اگه مشکلیمن  یتو مهمون افتخار -

 ما ابروهاش در هم شد و خواست که بره  دنیباد  صدف

 گفت:  ری باتحق یلیل

 ؟ یر یم یدار -

 بودم  ستادهیمجسمه ا مثل

 بله اجازه هست؟ -

 انگار توحال خودش نبود   یلیکرد اما ل انیپرحرص ب  نویا

 جوون ها خوش بگذرون.. ن یاز ا یک ینه برو و با -

.. صدف که  دادیرفتارش حالم منقلب شد کامال بهش اجازه خوش بودن بامرد ها رو م  نی.. با ادیوخند
 رفت از خودم دورش کردم  

 تکرار کنم؟  دیبا گهیچندبارد هیکاف گهید-

  ستادیبود ا ستادهیصدف ا شی پ یکه کم ییمقابلم جا درست

 ندارم   یمن که باهات کار   ؟یکنیم  نطوریتو چرا ا-

 ادامه داد:  یچندش  وبالحن

 .  ادی بدت م هیفقط از حاش  یترسیتو نم  یزن بترسه.. آآآ راست هیاز  دیمرد که نبا-

 بخوره   یز یچ دمیمست بود اما من ند انگار

 رو نگاه کردم.. تعدادشون کم تر شده بود   رونیحال بازم سکوت کردم و از پنجره ب  نیباا 

  یام یپ نیسوم نی.. ادیلرز بمی باز تو ج یبود... گوش یا گهید یزود چشم گرفتم.. نگاهش به جا  یلیخ
نده و احتماال   امی کنم.. گفته بودم پ یتونستم کار  ینم  یل یو من در مقابل ل دیرس  یبود که بهم م

  مانیاز نر انببرم.. همچن یموضوع پ نیفرصت بودم تا بتونم به ا هیاومده بود.. دنبال  شیپ  یشکلم
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از گارسون    یکی شدم..  ی م یسرسام آور در حال پخش کفر  کی بلند موز ینبود و داشتم از صدا یخبر 
کوتاه به من انداخت و گارسون درست   ینگاه مین  یل یشد و باالخره ل کی به دست نزد  ینیها س

 : ستادیکنارش ا

 ..نیکه خواست یز ی خانم چ  یلیل-

 *" به سمتش گرفت: یدنیدو جام نوش  و

 دل تنگش بودم..  شیچه خوب که آورد  یوا-

 گفت:  یرو به من با شوق  خاص   یلیکه ل کردمی به هردو نگاه م من

 .. یکن ی ولش نم گهیشک ندارم د یتوهم بچش  خوامی*" که من امشب مهای دنینوش نیاز بهتر یکی نیا-

نداشتم که منو به   ینیتضم چی مواد بود و ه یقاچاقچ هیشد.. اون  رهیبهم چ ی.. نگران دیخند  بازم
 معتاد نکنه.. یز یچ

   ستمی *"نیدن یمن اهل نوش-

 فرق داره..   نیاما ا-

  یتر شده و درحال ک یمثل لحظه ورودم نبود.. جام سمت خودش رو برداشت و گارسون نزد نگاهش
 درون جام برنداشتم:  اتیچشم از محتو زدیهمچنان حرف م یلیکه ل

  تی جمع نیتمام ا نی .. خوب دقت کن.. بیبنوش کیپ هی با من  یتون  یم  یاگه اهلش هم نباش یحت-
 محبوب منه.. یدن یمختص تو آوردم.. نوش نویمن ا

 یکه تک به تک سلول ها ی .. آروم بودم در حالدمیو من برق نگاهش رو د دیکتفش رو به بازوم مال و
آرامش   یو لبخند زد و من برا  دیسکوت من رو که د کردم؟یم  کاریچ دیبدنم در حال جنگ بودن.. با

 کردنش  پوزخند زدم:  قراریخودم و ب 

زودتر از من جامش رو   یل یاز دستش گرفتم و ل یمعطل  یباالخره جام رو مقابلم تکون داد و من ب  یلیل
 یو خنده  دیرو سر کش   اتشیمحتو  یهمه  یبه چشم هام با همون نگاه وحش رهی به جامم زد و خ
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و جلو اومد و من از حرکت لب    دیکتم کش یلبه  یرو رو فشیظر یکرد و انگشت ها  ییدندون نما
 که گفت:  دمیفهم  هاش

اونم   یامشب برا دیکنه.. هووووفففف.. فکر کنم با یمدام داره به ما نگاه م یهمسر فرهاد  دیمهش-
 وقت بذارم.. 

رو مالقات   یو فرهاد دیمهش نکهیکه با چشم اشاره کرده بود نگاه کردم اما قبل از ا یر یمن به مس و
کرد اما به محض برخورد   یسالن به ما نگااه م ییبه ستون انتها هیکنم نگاهم به صدف افتاد که با تک

کرد و من   یم  میداشت عصب یل یمتصاعد شده از بن ل  ی نگاهمون رو گرفت و از نظرم دور شد.. گرما
چهره در هم نکردم.. به سمت    یحت شی .. از تنددمینوش  دیجام رو با ترد اتیاز محتو یباالخره کم

بود و من نگاه  دهیدم.. به شدت ابرو در هم کشچشم تو چشم ش مانیر چرخوندم که با نر  یلیل
 نگاهم کرد:  یلی.. لدمیغضبناکش رو به جام دستم د

 دارم.. ادی *" فوق العادست.. من بهش اعتیدنینوش نیزود باش همه رو بخور.. ا  ه؟ینظرت چ-

  خودش رو به آغوشم انداخت و نگاه  یلیو ل  دمیبرگشت نداشتم.. تمام جام رو سرکش یبرا یراه من
 زانوهام رو لرزوند:  مانیمواخذه گر نر

 ..میباز برقص  ایب-

 بود؟ باز از خودم جداش کردم اما آروم گفتم:  یچ نیا یعنی

 خستم..  کمینه من -

از خدمتکارها   یکی دست  ین یجام رو درون س مانی نگاه کردن به نر ینگفت.. ب یز یاون هم چ و
 .. دیکش یم ری گذاشتم.. فکم از انقباض ت

 حرف بزنم   کمی دیتا شام نمونده من برم با مهش یز یچ-

 خورد..   یلختش تو هوا تکون یکج کرد و موها سر

 بشکنه..  ینکنه دل کس-

   دیتمام وجودم لرز وفتهیکه قرار بود اتفاق ب ی ز یرفت.. از تصور چ  و
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 بدنم داغ شده بود و  سوختیخدا.. پشت گوشم م  آه

  یگرچه تمام حواسش به من بود تا متوجه نگاهم شد ب  زدی حرف م  یکه  با پسر جوون دمیرو د  صدف
   کردمی دختر رو درک نم نیحرف از کنار اون پسر رفت.. ا

حالتم رو    رییداشتم تغ یسوخت و به خوب  یموضوع اصال مهم نبود . معدم م  نیکه داشتم ا یباحال
 حال آروم بودم.. به گلوم چنگ زدم    نیکردم باا یحس م

از مردها گرم گرفته بود   یک یکه باز با  دمید یرو م یل یحکم طناب دارم رو داشت.. تمام مدت ل  کراوات
 نظر داشت...  ری و منو ز

کنم   یرو عمل نقشه نکهی.. قبل از ای وفتیب  ری اگه خودت گ ی حت یکارت رو انجام بد دیبا اریزودباش تاو-
اون   دیکردم.. احتماال نبا یرو حس م  مانینگاه نر ینی آوردم.. همچنان سنگ رون ی ب  بمیتلفنم رو از ج 

بود و من بازش   مانیاز نر امیربط به اون نبود.. هر س هپ  ینگاه ب  نیخوردم و ا یرو م یدن ینوش
 نم یپلک زدم تا بهتر بب یو چندبار  دمید یکردم.. تار و ناواضح م

 هست" یاطرافم حواسم به همه چ نی"من هم

 نقشه داره" هییبه دام انداختنت  یبرا ی لیمن تازه متوجه شدم که ل ار ی"تاو

 شدم"   ریزنج   نجایجواب بده.. من ا  یرو نخور.. لعنت یدن ی"اوون نوش

جونم هم که   متی.. به قرفتمیمتا طبقه باال  دیداد با ینم  ریی رو تغ یز یچ نی.. ا یزدم.. لعنت  پوزخند
.. نگاهم به همون سمت بود که شدیکار امشب تموم م نیدادم.. ا یکار رو انجام م  نیا دیشده با

که ازش به   ییهوا یبودم و سرد شهیبه ش  کیکه کجا رفت رو متوجه نشدم.. نزد نیصدف رفت اما ا
 انداخت  یلرز به تنم م خوردیپوست داغم م

   دندیرقص ی شد که م  یپر از کسان  ستیپ یلحظه ا یبرا

.. باز همه جا با رقص نور  کردی.. سرم درد مدندیخند یجوون بلند م  یتند شده بود و دخترها کیموز
  دینبا  نیاز ا شیبود.. ب ستادهیمرد وکامال پشت به من ا هینگاه کردم توبغل  یل یروشن شد.. به ل

   کردمی معطل م

 کردن یم  ییرایها مدام از مهمون ها پذ خدمتکار
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عذاب آور باال رفتم حاال   یآروم از همون پله ها یلیگرفتم خ دشیداشتم اما ناد  ینی احساس سنگ یکم
 و پنج پله رو باال رفتم    ستیب  قایشدن نبود.. دق یوقت احساسات 

به  ی.. چشدیمست نم  کیپ کی کس با  چینبود چون ه یآهسته شده بود به حتم از مست حرکاتم
 خوردم داده بود؟ 

به نور   یاز ی اتاق خواب مادر و پدرم ن داکردنیپ یبود و من برا   کیجا تار  نیراهرو شدم.. ا وارد
 نداشتم 

اتاق خواب مشترک مادر و   شیک یطبقه پنج تا اتاق داشت سه تا چپ دوتا راست که اون دوتا  نیا
داشتم.. به ساعتم  جهی.. سرگرفتمی جلو م دیا.. بدمیاز ته دلم کش یپدرم بود و کنارش اتاق کار پدر.. آه
از اتاق ها روشن بود   یک یآروم به سمت ته راهرو رفتم چراغ  وارینگاه کردم از ده گذشته بود.. از کنار د

 خوب که نگاه کردم  

که من و  یاتاق  نیاتاق کار پدر ب  یموند.. درست روبرو ی خواهرم اونجا م هی سا یبود که روز  یاتاق
   میبود اوشیس

  ن؟یبه خوردم داد  یچ ختی ر ی.. از سرو روم عرق م ومدمیاز پا درم دی. اما نبادیکش یبد ری ت قلبم

 .. به پشت سرم نگاه کردم  دمیصدا شن هی

 سخت تر بود   کردمی که فکر م یز یکار از چ  نینبود ا یکس

برق رو نزدم..    دی.. کلدمیکش یاز سر راحت یرو باز کردم  نفس یل یبود.. دراتاق ل یبه هر سخت  باالخره
 فرو رفته بود.  یکی کل فضا در تار

  کیدر که به تراس راه داشت و  هیکنارش..  یتخت وعسل هیتوالت..  زیاتاق.. کمد.. م لیوسا تمام
دادم.. تخت مادرم... از   هیعطرش هنوز تو هوابود به درتک  یپنجره که با پرده پوشونده شده بود.. بو

..  دیرسی م  گشتبند ان کیآوردم اندازش به زور به  رونی ب یمدار بسته ا نیکراواتم دورب  یداخلگره 
 کنم   دایرمز گاوصندوقش روهم پ یکه حت ذاشتمیکار م  ییرو جا نیا دیبا

  مانیکاش نر ی.. اکردی کارم ونیخط درم  کی.. آه خدا.. مغزم دمیاز عرقم کش سی خ یبه موها یدست
 ینبود.. قدم ها یباهام ارتباط برقرار کرده بود.. کل اتاق رو از نظر گذروندم.. چاره ا یا گهیاز راه د
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کمد  یروبه رو  نجرهکنار پ تی در نها ستادمیاتاق ا ی لرزونم رو به راه رفتن وادار کردم تمام  جاها
 شد. زمزمه کردم:  دهی کش یعسل ی.. گاوصندق در کمدش بود.. نگاهم به آباژور روستادمیا

 دشه.. خو-

 کردم   ینشه جاساز  دهیکه د ییزود اون رو درجا   یلیخ

  کیآوردم و  رونی رو ب می.. گوشدید یباروشن شدنش هم اون رو نم یرو روشن کردم.. حت  آباژور
هم نداشت.. آباژور رو خاموش کردم و ازش فاصله گرفتم.. حالم از قبل   تیپاراز یشماره گرفتم.. حت

زد..   غی ج  یبرم که حس کردم کس رونی .. خواستم از اتاق بدمیدیخوب نم ی هم بدتر شده بود حت
   زدمیتوهم هم م  یحت ایخدا

  غیمدام ج یزدم.. کس  رونی از اتاق ب یکه باز همون صدا.. به آروم  دمیبه صورت ملتهبم کش یدست
 نیاومده بودم ا یباز بود.. با خودم گفتم وقت میکه ن دمیدرهمون اتاق رو د  خواستیو کمک م زدیم

 انگار.. دمیشنیدر بسته بود.. صداهارو از دور م 

 به دادم برسه.. نه... نههه   یکی ولم کن توروخدا -

د؟ چرا صدف کمک  افتاده بو یبودم.. چه اتفاق ریصدف بود.. با خودم درگ یکه گوش دادم صدا خوب
طبقه خبر نداشت اما دلم  نیاز حضور من تو ا چکسی کردم.. ه یمداخله م د یخواست؟ من نبا یم

 دنیچطور خودم رو به داخل اتاق انداختم  باد دمیهم اثر مشروب بود.. نفهم دی.. شااوردیطاقت ن 
..  کردیو خونش رو به چشمام پمپاز م زدی مقابلم درجا خشکم زد.. قلبم درست تو گوشم م یصحنه 

صدف افتاده بود آه  یکه رو دمیرو د ی.. پسر دیکش یبد ری بود قلبم و سرم ت دهیچسب نیپاهام به زم 
 دم؟یدیم یخدا.. داشتم چ

 .. کمک..ینه ولم کن عوض -

کردم.. درست   ینم رفت.. ناباورانه بهشون نگاه مو جو دمیرو د دشیسر چرخوند و من نگاه ترس و
 درست مثل...  کردیتوهم بود؟ پاهام توان حرکت نداشت.. اون پسر داشت به اونم ... م ای دمید یم

 واسه ازدست دادن ندارم اونا ازم گرفتنش"  یز یچ گهی.. داداش من درمیبم  خوامی"داداش من م
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.. هی. درست مثل ساخواستی... اونم از من کمک م کردی که منو صدا م دمید  یصدف رو م  یها لب
 لباس قرمزش باال رفته بود و من.... 

چطور   دمی .. نفهمشدیخراب م زی داشت همه چ دمیبه رونم کوب یمردن بود؟ مشت یچه وقت برا االن
 اون پسر رو از صدف جدا کردم و با مشت و لگد به جونش افتادم  

 چطور بود؟   حالم

 .. زدمیکه به تن و بدن اون کثافت م ییمشت ها دمی فهم یکه م یز یچ  نهات

 کشمت..  یشرف؟ م  یب یکردیم کار ی ها؟ چ ؟یکرد  یم  یچه غلط یداشت-

 شدم.   دهیلباسم رو گرفت ومن به عقب کش قهیاز پشت  ی.. کسدمی فهم یزدمش و نم یم

  نیاز زم  ی.. حس کردم کسدنی شن  ینم یز ی اون قدر تند و کش دار که  گوشام چ زدمینفس م نفس
  ز،یچ نی .. اولدمیشن یو من تازه داشتم صداها رو م دادیداشت.. مدام تکونم م یادیبلندم کرد زور ز

  رهنشسته بود و من لباس پا  نی زم  یکه رو دمیدختر بود.. چشم باز کردم.. صدف رو د هی یها هیگر
 نگهم داشت   هینستم کدو یکه نم یو پاهام شل شد و باز همون کس دمیشدش رو د

 آرومه.  یآروم باش همه چ-

 ثابت شدم.. لب زدم:  مانینر یکه رو  نیبودم رو مرور کردم تاا دهیکه تا به حال شن ییصداها  تمام

 شد؟  یچ-

 ها... هیگر نیشد.. ا که ی صدف شدت گرفت و من دلم صد ت هیگر

زدم.   یبود که موفق شدم.. پوزخند محو  بیو عج سمیکردم رو پاهام وا ی..؟ سعدمیرس  ریبازم د پس
 گفتم: یخش دار  یباصدا

 ولم کن -

   خوردم؟یم یصدف رو نداشتم من به چه درد دن یولم کرد.. توان د و
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بودم؟ کتم رو مرتب   یسرخ بود؟ من تو چه حال  ی.. صورتش از چدمیرو د مانی پشت کردم و نر  بهش
که به  یدرحال  نهیرو دست به س یلینشده.. خواستم از کنارش رد بشم که ل یز یکردم  انگار چ

شد و من تکون   کمی.. نزددی .. لبخندش وجودم رو به آتش کشدمیزده بود د هیچهارچوب در تک 
 نخوردم.. مچم رو گرفت.. مخالفت نکردم  

 .. ایدنبالم ب-

 بود.. یلیل

 برم خونه..  دیمن با-

 ه هام کج کرد .. سرش رو از کنار شوندیخند

 احمق رو.   نیا نیصدف رو ببر اتاقش وهم چن مانینر-

 اشاره کرد  یگوشه ا وبه

 رفت.   جیجسم غرق در خون همون پسر   سرم گ  دنیو باد سرچرخوندم

 لبم نشست.. چقدر حرکاتم کند شده بود  یرو یل یبگم که دست ل یز یچ خواستم

    ششییه-

خوردم اما   یسکندر  یمنو به دنبال خودش کشوند.. چندبار  یل یو ل  دمیرو از دور شن مانینر چشم
 گفتم:  ی.. بالحن کش دار ومدینم  ییصدا چیه  نییهنوز متوجه اطرافم بودم.. از پا  ستادمیا

  ؟یبود بهم داد یاون چ-

 سرمستانش گوش احساسم رو کر کرد..  یها خنده

 .  یب یعج   یلیتو خ  ییاما هنوزم سرپا  یچ یه-

 ...می اتاقش برد.. در رو باز کرد و باهم وارد شد که من رو به سمت دمید

از   ریغ یز ی داشت.. من مست نبودم و هنوزم مطمئن بودم که چ یزن چه هدف  نیا دمیفهم یم خوب
   دمی*" به خوردم داده.. دستم رو از دستش کشیدن ینوش



 نگهبان آتش 

342 
 

 پشت کردم که برم اما از پشت خودش رو بهم چسبوند   و

 نفرت شدم.. با تمام توانم کنارش زدم اما باز خودش رو بهم چسبوند.. پراز

 نرو.. -

 شرفم رو بهش ببازم؟   هیکه منم مثل بق نی خواست؟ ا یم ی*"داشت ازمن چیعوض نیا

 ر ی ازم فاصله بگ-

 تخت پرت شد..  کینزد زد وتا ی کوتاه  غی و به عقب هولش دادم ج دمیچرخ

.. سرم  دیبه سرم کوب   یز یبود که باچ دهیو خواستم که برم اما هنوز دستم به در نرس دمیباال کش  ینیب
شده بود اما گوشم  نیافتادم.. پلکم سنگ نیزم یحال از هوش نرفتم رو   نیگرفت با ا یدرد بد

زنده   وزمطمئن بشه.. آره من هن.. حس کردم که ضربانم رو گرفت تا از زنده بودنم مدیشن ی همچنان م
 باترس گفت:  دیاومد من رو که د مانیکه رفت و باز نر دم ی.. شنیلعنت یایدن نیبه ا  بندی بودم و پا

 شده خانم م مرده؟ یچ-

 خونسرد گفت:   یلیبود .. ل دهیصدام کرد اما زبونم انگار به سقف دهنم  چسب یچند بار  و

    شیبکش دیاگه الزم باشه من بخوام با یحت  ؟یدهنت رو ببند نکنه نگران-

 خانم.   یول-

 تخت.  یساکت شو زود باش بخوابونش رو-

   دیدر رگ هام به انجماد رس خون

 چیبود.. لب باز کردم اما ه یاونم تند و عصب یسرم رو گرفت نفس ها ریز مانیخدا نه.. دست نر نه
 از گلوم خارج نشد.. ییصدا

توان بلند کردنم رو نداشته باشه.. هرچند سخت اما موفق شد و منو   مانی ام رو کردم تا نر یسع تمام
 پدرم روش ... آه خدااااا..   یخوابوند که روز  یرو تخت 

 برو..  گهیتود-
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 تنها نذار.   وون یح  نیبار التماس کردم که نرو.. منو با ا نی اول  ی.. براشدیکه دور م مانینر یپا یصدا و

شدم..   یلی.. با فرو رفتن تشک متوجه نشستن لدیکش رونی بسته شدن در روحم رو از جسمم ب یصدا
 .. دیسرم جهت مخالف اون بود.. اول به صورتم دست کش

 کار..  نیبه ا یکه مجبورم کرد یمغرور  نقدریا-

 کرد*".. من چرا زنده بودم؟ رولمس   شمیانگشت ته ر باسر

 ؟ یکار کرد یتو با اون چشمات بامن چ-

سرم حس کردم   یرو به گوشم چسبوند نفس داغش رو تو گوشم فوت کرد.. هجوم خون رو تو  سرش
 عذاب.. ادامه داد:  نیشدم از ا یو من خالص م  دیترک یسر م  نیکاش ا یو آرزو کردم که ا

 می برد  یباهم لذت م اهتیس ین به اون چشماتا با نگاه کرد یشدی م یکاش توهم راض-

زدن.. باالخره ازم فاصله گرفت اما من هنوز   وندی و تمام وجودم رو انگار با نفرت پ دیکش یآ کشدار  و
 ی.. کرواتم رو باز کرد و من هنوز نفس نداشتم.. دستش رو به سمت دکمه هادمیکش  ینفس نم

 دستم مشت شد  نیلباسم برد.. تشک ب 

دکمه هام رو نه، عمرم رو به آخر رسوند.. خدا لعنتت کنه خودم نفست   کیبه  ک ی.. نکن... یلینه ل نه
  دیکش  رونی رو پرخشم ب راهنمی خودم.. پ  رمی گ یرو م

 .. اری وتا  یشیتومال من م-

کرد؟ من تحمل حس دست  ی م یرو تالف   ی.. داشت چکردی .. مدام اسمم رو باشهوت تکرار ماریتاو
 زد یبابا تو گوشم زنگ م یبدنم نداشتم.. صدا  یرو رو فشیکث یها

 " یبشناس  یتون یوقت نم چیاونو ه  ری "از اون زن فاصله بگ

تنم نشست   یم و مردم.. دستش رورو حس کرد ادشی اندازه ز یبابا آخ.. قبل از دستش حرارت ب آخ
داغ کرده بود..   شی سرانگشتش رو انگار با آت کرد؟ی م کاری و من به تخت فشار آوردم.. داشت با من چ

 : دم یاز لمسش.. باز صداش رو شن سوختمیم

 زخمته؟   یجا نیپس ا-
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 .. یخبر ندار   مونهیکه به جا م  ییاز درد بودم.. تو سرم تکرار شد که از زخم ها پر

.. بلند شد  کردیهمه انقباض درد م نیرفتم؟ بدنم از ا ی چرا از هوش نم  کردم؟ی چرا هنوز حس م من
..  دمیترس  یزن م نی.. من داشتم از ادمیترس یچطور ممکن بود؟ من داشتم م ی شرم یهمه ب نی*". ا

   کردمیکنترلش م  یهام به شماره افتاده بود به سخت *".. نفس

 ..دیبلع  یومنو م  کردی دهن باز م نیزم  ایشکست  ی تخت م نیکاش ا یا

توان تکون دادن دستام رو   یبدنم رو فلج کرده بود.. حت ی که بهم داده بود تمام اندام ها ییدارو انگار
 نداشتم 

پر   ی.. نفس هاکردمی و آه خدا.. ازهمه بدتر حس م دمی فهم  یرو م  زیکه تو کما بود همه چ یکس مثل
 داشتم؟ کاری چ ماریزن ب نی.. من با اکردیحالم رو خراب م  ازشیاز ن

 کرد.   قینداشت تزر  یمرده فرق کی حسش رو با دستاش به وجودم که با  تمام

 .. مال من یشیتومال من م-

 کار از آتش دردناک تر بود   نیعاقبت ا کرد؟ی مکار   ی*" با من چ حرکتش

باز شدن    یمعدم تا حلقم اومد ومن پسش زدم.. صدا اتیوجودم پراز نفرت شده بود.. محتو تمام
صورتم انداخت    یآورد اول اون رو رو  رونشیشد که گوشم رو نشونه رفت.. ب  یخطر  ری لباسش آژ پیز

  م.. داشتم خوداریکردم؟ من، تاو ی فکر م  یمرد بودم.. آخ.. داشتم به چ هی.. من دمیومن نفس نکش
 و حس... آخ  نه نه نه  ختیمن*" ر یخم شد و موهاش رو ؟یکردم؟ به چ  یرو قانع م

 دلم حس کردم.  یرو تو یز ی *"پاره شدن چ یهرگونه حرکت قبل

   دیمتوجه شد که بلند خند یلیل نوی شل شد و انگار ا بدنم

ت دارم..  نیواسه هم-  دوس 

جا آخر راه نبود  نیترشح کرد و تا گلوم اومد.. ا دی. *" باز معدم اسدمیفهم  ینم  یچیه گهیمن د اما
 زن رو باال آوردم..  نیا یذاشتم.. با تمام وجودم، تمام نفرت و پست یمن نم
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. دیچ یپ  یوجودم م   یه تنم برگشت نفرت مثل مار توزد *".. به سرفه افتادم.. انگار جون ب   غیج  یلیل
خبر ندارم.. رو به  یز ی وانمود کردم که از چ یشدم و طور   زیخ  میکردم؟ ن کاریبار از خودم.. من چ نیا
 بود گفتم:  ستادهیکه*" ا یلیل

 چه خبره؟ نجایا-

 بدن رو..  نیا دمید یتازه داشتم با چشم باز م  من

. دیکش  یبد ری تخت بلندشدم سرم ت یخون شده بود.. شتاب زده از رو یگرفتم.. بدنم به سرخ رو
  یکه به خوردم داده بودن، تنها کم یز یبودم.. *". اما بعد از باال آوردن آن چ  اری حال من تاو نیباا

 حالم بهتر شده بود.. به سمتش حمله کردم و بازوهاش رو محکم گرفتم و داد زدم: 

 ها؟  ؟یکرد یم کار ی چ یداشت گفتم تو-

کرد.. پوزخند زدم و ازش فاصله گرفتم..  یم زی که داشت با انزجار خودش رو تم دمیکرد و د سکوت
   زد؟ی چرا حرف نم یل یل دیلرز یتمام دکمه هام رو بستم.. دستم م

 م یستیهمکار ن گهیتموم شد د-

 تر داد زدم:  وبلند

 تموم شد.. -

 در بودم که گفت:  کی.. *".. نزددمید یرو م زیبود اما همه چ  کیاربه سمت در رفتم هنوز اتاق ت  و

 ..شهیاما هروقت من بگم تموم م یرو تو شروع کرد یهمکار -

از نفرت   زتری جا بود.. با فک فشرده و لبر نیرفتن از ا خواستمیکه م یز ی وصف بود تنها چ رقابلی غ حالم
  یرسوندم و پام رو رو نمی رفتم و خودم روبه ماش  نییتمام پله ها رو پا  یک دمیزدم. نفهم رونیاز اتاق ب 

و   دمیتمام وجودم نعره کش ا.. برم یحس بم  نی.. رفتم تا بعد از ادنینرس  یپدال گاز فشردم.. رفتم برا
کار کردم.. حالم دست خودم نبود..   ی.. من چدمید ینم  یچی .. هدمیبه خودم و فرمون مشت کوب 

و من   دیچی جلوم پ   نیماش دمید  یلحظه ا ی.. برادمیدم.. به سر و صورت خودم کوبفرمون رو ول کر
محکم به همون  کیالست غیچ  یبا صدا نیترمز فشردم و ماش  یبه پاهام دستور دادم و پام رو رو

 برخورد کرد و من چشم بستم..  نیماش
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 .. ای.. خورد شدن غرورم بود دمیرو شن  یز یخورد شدن چ  یصدا

و من انگار   شدیدستم له م ینداشتم.. فرمون تو  یحرکت  چیباشم توان ه دهیچسب یبه صندل انگار
 باز شد..  ن یکه درماش دمی.. اما گوشم هنوز زنده بود. شندمیفهم ینم یچیه

 ار؟ یتاو-

 دادم:  صی حامد رو تشخ  دهیترس یصدا

 آه خدا.. ار؟یتاو ؟یخوب -

فرمون زد. لرز به تنم افتاد.. دستم رو آزاد کرد.. تند نفس   یبه مشت گره کردم رو  سردش رو دست
 . دیکشیم

 .. اریتاو-

 :دادی صورتم رو قاب گرفت هنوز چشمم بسته بود.. مدام تکونم م  بادست

   کنمید حرف بزن خواهش م-

 .. دمیپا شن  یصدا  باز

 خدا..  یشده؟ وا یسرگرد چ-

 بشه..  نتی کمک کن سوار ماش اینگو ب یچی حرف نزن محسن ه-

 چرا بغض داشت؟ حامد نگرانم بود؟ اون

 چشم اما سرتون قربان شما.. -

 داد زد:  وحامد

 که گفتم رو بکن.  یکار -

  شیشونی شده بود و از پ   یبازوم گذاشت و من چشم باز کردم.. حامد سرش زخم  ریدستش رو ز و
 .. ومدیخون م
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داشتم.. لب  یآوردن و من همچنان حال گرگرفتگ رونیب  نیشدم رو از ماش  ن یسنگ مثل کوه یپاها
 زدم: 

 ولم کن.. -

 لرزش صدا هنوز پابرجا بود.  نیاما ا دیکش ی از سر آسودگ یتا متوجه من شد نفس حامد

 سرت اومده . ییبال هیگفتم -

 بغل کردنم اومد رو پس زدم.. شوک زده نگاهم کرد.. یرو که برا دستش

 باشه. دهید بی آس تیی ا ممکنه جاام-

  جینداشتم.. هنوز گ ستادنیشدم توان ا ادهی کامل پ نی نکردم و از ماش  یمحسن هم توجه  یحرفا به
 یو دستا ن یانصراف دادن اما با کمک ماش یستادگیشده بود.. زانوهام از ا شتری بودم وحالت تهوعم ب

 : ستادم یا د،یآخر به دادم رس یحامد که لحظه 

 بذار کمکت کنم  -

کردم راه برم اما   یدلم رو لرزوند. دستش رو پس زدم و سع شی شونیحالت نگاهش کردم و خون پ  یب
و   ومدیمعدم تا گلوم م اتیشدم؟ حالم خوب نبود.. مدام محتو ادهیپ نی باخودم گفتم  من چرا از ماش

 دمی کش نیبدنه سرد ماش  یکرد.  کف دستم رو رو یکامم رو مثل زهر م 

 نبود   ی.. برخورد فکم به هم  اصال نشونه خوبدمیلرزیاز درونم م ای بود  رماازس

 حالت؟  نیباا یر یکجا م -

 .. حالم؟ ستادمیا

 .. یمن باش  شی پ دیامشب با-

 روبه روم کشوند و من تنها سکوت کردم    دیسمند سف ن یمکث بازوم رو گرفت و به سمت ماش یب و

 جلورو باز کرد و من سوارشدم.   در
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شد.. به زور    کیبه ما نزد نمیکه از سمت ماش دمیرو د یرو دور زد پسر جوون قد بلند   نیماش خودش
   ارم؟یرو باز نگه داشتم.. من واقعا چرا هنوز هوش  نمیسنگ یپلک ها

 .. مارستانی ب دیسرگرد بر-

ها رو.. ببخش   نیماش نیتورو ببرن هم اهم  انیخونه.. زنگ بزن دو تا از بچه ها ب  رمینه من م-
 ..برمی رو م نتیماش

 .کنمی من حلش م نیقربان؟ شما بر هیچه حرف نینه نه ا-

بودم کرد..  رونی به ب رهیبه من که خ  ینگاه میشد. ن  نیحامد به شونش دست زد و سوار ماش  و
 دمی. ددمیدی م نیماش شهیمنعکس شده ش رو تو ش ریبه راه انداخت.. تصو نی وماش   دیکش یپوووفف 

 کودک لب زدم:  کی به حرف اومدن  یرو روشن کنه به سخت یکه دست دراز کرد بخار 

 روشن نکن.. -

 راه ثابت شد.. جوشش عرق رو درست از فرق سرم حس کردم..   نیب دستش

 ار؟ یتاو یخوب -

   د؟یپرس   یبودم چرا هربار م  زاریسوال ب نیا از

 برس..  تیخوبم به رانندگ -

 حس کردم..  نمیس  یرو درست رو  دیرو که به فرمون کوب  شیحرص  مشت

 ؟ ی زنی چرا حرف نم-

- ... 

 رو باال برد و خم شد و شونه هام رو گرفت.   صداش

 به من نگاه کن.   ستم؟یمگه با تو ن-

 .  دیلرز ینگاهش کردم مردمک هاش م  کردمیحس بود اونقدر که دستاش روحس نم   یبدنم ب تمام
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 حد خودت رو بدون.. -

 رو گاز گرفت و با شوک به عقب هولم داد.   لبش

  قشیداشتم اما آروم بودم.. روحم زخم عم یبد یل یگفت و نگاهش روبرو بود.. حس خ یرلب ی ز یلعنت
 .. یخونسرد نیدوباره سرباز کرده بود و ا

  یآرامش.. ب نیاون زن بودم و ا ی شکنجه ها ری از شب بود و چندوقت ز یچه ساعت دونستمینم  یحت
 در رفت..  ی رهیاراده دستم به سمت دستگ

 .. میدیرس-

 یچ مید یرس  ی.. اما من... اگه نمامیب  نجایحامد بود.. هرگز دوست نداشتم به ا یکردم.. خونه  نگاه
 شد؟   یم

 شو تا به زور متوسل نشدم.   ادهیگفتم پ-

توانم رو گرفته  جهیشم اما سرگ  ادهیحرف در رو باز کردم که پ   یگرفتم از تحکم کالمش.. برو  نگاهم
 ی.. دستم رو که روستادیرو دور زد مقابلم ا نیشد و ماش   ادهیپ  نیبود.. متوجه شدم که حامد از ماش

 : دیدر بود رو گرفت و پوف کش

 .یار یسگم رو باال م یاون رو یدار  ار؟یتاو ار؟یتاو-

 واسم مهمه؟  زدی که ازش حرف م ییاون رو دنیحالش و د  کردی فکر م چرا

 دست از سرم بردار. -

 کردم  انیبه چشماش ب میبانگاه کردن مستق نویا

 کس... چیو به ه  ارمی بفهم که من تاو-

 صدام رو حفظ کردم.    یتو تیرمق بودم اما هنوز جد یب

 : تکرارکردم 

 ندارم.   ازیکس ن  چیبه ه-
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و رگ   یشون یحال خون پ نیبا ا دیدیرو به در فشردم و مقابلش قد علم کردم.. چشمام تار م ودستم
سنگ  یمتورم گردنش رو از نظر گذروندم.. بادست آزادم کنارش زدم و به سمت خونه دوطبقه با نما

 رفتم 

 کمکت کنم؟ یبذار  شهیم ی چ یخودخواه یل یخ-

حد داغونم کرد وحاال اون   نیضربه تا ا هیکمکم نکرد و  یبودم و کس  ستادهیخودم ا  یرو پاها شهیهم
 اندازه بد بود اما..   یحالم ب  میزود در باز شد و وارد خونه شد  یلیگفت؟ خ یم  یداشت چ

 تو اتاق من بمون   ایب-

برق رو زد.. اتاق روشن شد..   دیاعتراض رو نداشتم وارد اتاق شدم که حامد کل ای زدن  دیو حال د حس
جاخوردم..  موهام نامرتب   نهی شخص در آ دنیتوالت.. به ناگاه از د زیتخت کمد وم هی لیکل وسا

 بود   ختهیصورتم ر یتو

 یبخور  ارمیب  یز یچ هیمن برم -

دکمه هام که باال  دنی. جلوتر رفتم.. دزدیم یبه خودم بودم.. صورتم به کبود رهیرفت من اما خ  و
 بسته شده بودن نابودم کرد..  نییپا

به  کیشد..   دهیاومده به آتش کش شی پ یدونستم ک ینم  یکه حت  یاتفاقات  یادآور یرو با  وجودم
   دمیکه حس کرده بودم مقابلم جون گرفت و من د ییزای دکمه هام رو باز کردم.. تمام چ کی

آورد.. آه خدا.. زخم شکم و.. و.. و اون حس..   یبه حرکت در م  نمیس یکه رو  دم یرو د دستاش
   دمیکش  ی.. تند و نامنظم نفس م سوختیکه نشسته بود، م ییدرست جا

لو با مرغ.. پوزخند زدم.. بود.. زرشک پ یعسل  یظرف غذا رو هی دمیافتاد سرکج کردم د انیبه غل خونم
 .. دمیحامد اومده بود و من نفهم

 من چطور کم آوردم؟   شدیزن ازمن پاک م نیرد ا دیتوسرم بود.. با  زیچ کی  تنها

تر شد و فندکم رو از   قی.. پوزخندم عم ستادمیا نهیقاشق رو برداشتم ومقابل آ  ینیحرکت از س  کی تو
   گرفتمینم نهیآوردم چشم از آ رونی ب  بمیج
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 حرارتش گرفتم    یرو روشن کردم و قاشق رو رو  فندک

بود روز مرگ   ادمی مراقبت کنم؟ خوب  هیبخورم؟ چطور نتونستم بازم از سا بی چطور تونستم فر من
که خواهرش تو  یبار نگفتن مرد کی یکردن خوبم اما حت  یبازم آروم بودم و همه فکر م هیسا

از حد   شیمرده ب هیاون روز جونم رفت از  دیکس نفهم چی تونه خوب باشه.. ه ی نم دستاش جون بده
گذاشتم.. چهره   نمیس یچپم قفل شد و صبر نکردم و قاشق داغ رو رو نهیس یداشتن... نگاهم رو قعتو

 پوستم رو حس کردم از درد لب زدم:  یرو دنشی.. چسبدمیدرهم کش

 .. دنهیتاوان لرز نیا-

  یقرمز سوختگ یجا دنیرو حس کردم.. با د یسوختگ یسرم رو به عقب سوق دادم.. کم کم بو و
بار نگاهم به  نیشعله فندک گرفتم.. ا یکردم انگار که باز قاشق رو رو یحس نم   یچ ی پوزخند زدم و ه

رو    شقاگذاشتم و ق زی م ی.. فندک رو رودیبود که اون زن با زبونش نر بودنم رو به فرق سرم کوب  ییجا
کسب اجازه از من   یرفتارم نداشتم.. گلوم ب  یرو  ی.. کنترلدمیاز حرص کش یزخمم گذاشتم.. آه یرو

عرق بودم و طعم دهنم ترش و شور   سی آورد که من قادر به مقابله نبودم.. خ یم رونیب  ییصداها
هنوز به   ما اسوخت  یافتاد.. تمام وجودم م نیزم یبود.. آروم نشدم و قاشق از دستم رها شد و رو

 .. دیرس  یدرونم نم شی آت یپا

تندم خشک   ینمک پاش چشمم رو گرفت و به سمتش حمله کردم لبم از نفس ها نباریا ینیاز س 
 شده بود 

 داد زدم:  نباری.. ادمیهام کش یسوختگ یو رو  ختمینمک رو باز کردم و کف دستم ر در

 آخخخ  -

 زانو زدم:  نیزم  یشد..  در که با ضرب باز شد رو دهی از ته دلم، حس کردم گلوم خراش  یادهایفر از

 ار؟ یتاو-

 تم،یوضع دنیکه با عجله خودش رو بهم رسوند، با د حامد

 : دم یخند دمی چی پ  یکه از درد به خودم م ینشست. درحال   نیزم یو رو دیزده به فرق سرش کوب  شوک

 ؟ یکار کرد یت تو چ -
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 م که از درد منقطع شده بود گفتم: نفس ها انیم از

 .. دیکه ب با با یک ک کا کار -

 حامد رو شونم نشست:  یگذاشتم.. دست ها نی زم یدستم رو رو وکف

 خدا لعنتت کنه..  ؟یهست یتو چجور آدم ار؟یآخ تاو-

 تر از قبل گفت:.. یکفر  دهیدرد پوزخند زدم و حامد ترس با

 .. شدیم نطوریا دینبا-

 من..-

 حرفم رو نداد: لی تکم اجازه

 .. پاشو  وونهید یپسره  هیکاف-

اون   یجا گهیداشتم.. د یحس بهتر  شدیم شتریبلند بشم.. هر لحظه که دردم ب نیکمکم کرد از زم  و
 دست ها رو تنم نبود.. روپا بند نبودم.. 

 دکتر  میبر دیخرابه با  تتیوضع یل یخ-

 دست پسش زدم.. بهت زده نگاهم کرد   با

 ور باش حامد..گفتم ازم د-

 شده بودم..  وونهید باز

 تو کارم دخالت نکن.. نگرانم نشو حامد.. من.. -

برنگشتم تا  یکه سرکج کردم اما حت دیبه فک چپم کوب یاجازه ادامه حرفم رو نداد.. مشت محکم  و
 دورگه از خشم داد زد:  ینگاهش کنم.. باصدا

بال رو   نیزن ا  هیکه به خاطر  یهست ی.. تو کسیاحمق ه ی.. تو گمیمن.. حاال من م یگفت نقدریبسه ا-
 ..یسر خودت آورد
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و جلو   دیبه موهاش کش یحرف به چشم هاش که مثل دوکاسه خون شده بود نگاه کردم.. دست نیا با
 اومد 

 کارو نکن..   نینکن.. ا اریتاو-

 کردم:   انیکه.. فکرم رو بلند ب یدرحال  زد؟ یحرف م  یاز چ اون

 بودم؟  یتوچه حال  یدیتوهم د-

 ..  دیباال پر ابروهاش

 و حاال..  یدید-

 شونم نشست.. تب داشتم انگار.. یتخت نشستم.. دستش رو ی.. روروگرفتم

 من متاسفم.. اریتاو-

 زدم..   پوزخند

 .. ریازم خون بگ-

 نشست گفت:  یکه مقابلم م یدرحال پرسوال

 رم؟ ی؟ خون بگ یچ-

 بودم   ارینشست اما من تاو یپشت لبم م  و  یشون یپ یکه عرق رو  سوختیچنان م  زخمم

 بهم داد که تمام عضالتم فلج شد.  یدنینوش هیآره -

 نزده بود؟ نگفته بود نخور؟  یاون مردک حرف ؟یکرد  یاشتباه نیهمچ هی یچطور  ؟یییچ-

   دمیباال کش چشم

  ی.. من براست یمهم ن نایرو بخونم.. ا  مکشیخبر داد.. نتونستم پ رید مانیبودم و نر یل ینظر ل  ریمن ز-
 هستم که... آخخ..  یخودم متاسفم که باکس 

 که به سمتم اومد رو پرحرص پس زدم و ادامه دادم: دستش
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 کنه من با اون زن بودن رو دوست دارم.   یکه فکرم -

 .. دیکش پوف

 ر یازم خون بگ-

تخت بلند   یبود.. حس کردم که از رو زونیوپاهام از تخت آو دمیتخت دراز کش یهمون جا رو و
 شد..

 ار؟ یتاو-

 کالفه بود.. نیکرده و االن به خاطر هم  یفکر  نیدونستم که همچ یم خوب

 ... یل یمن خ-

 : دم یحرفش پر انیم به

 کنه.. یاز من دوا نم  یدرد تی وضع نیا ی.. فکر تو توری فقط ازم خون بگ-

 ..هیاول یباجعبه کمک ها  نباریکه باز حامد برگشت اما ا دینکش یطول

 ی بذارکمکت کنم درست بخواب-

 گذاشت وبه سمتم اومد  یعسل  یرو رو جعبه

 کار کرده  یباخودش چ نیبب -

 سرم گذاشت   ری رو ز دستش

 بودم   اوردهیرو ن یکوفت یخدا لعنتم کنه کاش اون غذا-

 دیکش  یچهره درهم م ومدام

 کار داشتم.. لب زدم:  یل یمن خ ارمی بلند شدن ابدا دوست نداشتم کم ب یکردم برا خودم تالش  شتریب

 کردم یکارو م نیا گهید زی چ هیبا-
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 که محکم گردنم رو گرفت   دینگاهم رو دنبال کرد و انگار فهم ری ثابت شد.. حامد مس نهینگاهم رو آ و

 رو بزنم..   یلعنت تی مامور نیبودن و ا  سی پل دینکن ق یکشمت.. کار  یم-

 زدم:   پوزخند

 نکن..  کمی تحر ار؟یتاو-

   دمی.. آخ کشدیکش رونیرو هم ب  راهنمیتخت خوابوند.. کت و پ  یمن رو رو  یخشونت ساختگ  وبا

   ؟یدرد دار  شد؟یچ-

 : زدی حرف رو نم  نیبودم ا  یاالن تو چه حال دونستیاگه م آخ

 حامد.    ریازم خون بگ-

 براندازم کرد  موشکافانه

 کنم بعد..  یفکر  هی نی. بذار اول واسه استیسالم رو بدنت ن یجا هی  چارهیت؟ ب حال   نیبا ا-

 گرفتم:  رو

روش..؟ شک دارم عقل   یدی تازه نمک هم پاش  ؟یخودت رو بسوزون  یچطور تونست ایعه عه خدا-
 .. یداشته باش

آورد.. پماد رو که برداشت چشم بستم..  یهاش کفرم رو درم یمالحظگ یب نیداشتم و حامد با ا درد
 رو حس کردم.. یادی مکث سوزش ز یباکم

 وجود ملحفه تو دستم مشت شد.. لبم رو بهم فشردم تا داد نزنم: باتمام

 .. ینگهش داشت ی مدت طوالن  هیبگم خدا کنه تاول نزنه اما.. انگار  خوادی اووف دلم م-

 کرد..   ی.. کاش تموم مشدیم نیی باال پا یوم به سختگل  بکیاز انقباض درد، کرخت شده بود.. س بدنم

 به لپ تاپ وصل شد.. عی سر یرو که کار گذاشت ن یدورب  اری تاو یدون یم-

 کنه؟ با بانداژ زخمم رو بست    دایادامه پ خواستیم  ی.. حرکت دستش تا ک کردینم  یادآور ی کاش
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 ار؟ یتاو-

 عرق بودم   سیخ

 بگو..-

 بگو اونجا چه خبر بود؟  دمیشن غی ج یمن صدا-

 صدف افتادم و بند دلم پاره شد..   ادیحرف به  نیا دنیشن  با

- .... 

 ؟ یزنیحرف نم-

 پشت کنم که دستم رو گرفت   خواستم

 ازت.   رم ی صبر کن تا خون بگ-

 ازم خون گرفت..    یآروم بودن.. کم ینفسم برنگشته بود از تالشم برا هنوز

 ن.. کن ششیبچه ها آزما  دمیفردا م-

حرف بزنم..  خوامی نم یعنی نیعادت نداشتم اما ا دنیپهلو خواب  نیکه به ا نی پشت کردم با ا  نباریا
 برو.. اما حامد..  یعنی

 اما...  ست یوقتش ن دونمیم-

 حامد..   ستی وقتش ن-

 شده..  یبدونم چ دیمن با-

 و منتظر نگاهم کرد.    دمیبردار نبود.. به سمتش چرخ دست

 ؟ یبدون یخوا یم-

   دمیداد.. زبونم رو به لب خشکم کش سرتکون
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  طیکه شرا نی داشتم قبل از ا میرو خوردم حالم بد شد تصم یکه اون کوفت نیپس گوش کن.. بعد از ا-
 رو کار بذارم و وارد اتاقش شدم.. انجامش دادم نیبدتر بشه اون دورب 

 کردم   یم  انینفس ب  یو ب  تند

 اون صدا..؟ یگفت-

 باز کرد که باز ادامه دادم: دهن

برات   هی.. ساهیرفتم.. اتاق سا رونی حامد؟ ب  یفهم یفکر کردم توهمه اما نبود م دمیشن  یاون رو وقت -
 آشناست مگه نه؟

 زدم:   پوزخند

 .. گهی... د هی.. بازم دمیرفتم تو اتاق د ی.. وقتدمیاونجا د یآشناتر  زیمن چه چ یدون  یپس نم -

 باز شده بود  گهیداشت آرومم کنه اما زبون دلم د ی.. مدام سعشدیم  نییبادرد باال پا  نمیس

ازم کمک   دمیالتماس چشاش رو د ومدیازم برن  یکار   چیکرد ومن ه یپسر داشت نابودش م هی-
 کردم.. بازم نتونستم.. ریخواست اما من بازم د

 دهنم نشست و من ساکت شدم  یرو دستش

 ار؟ یاوآروم باش ت-

 باز پشت کردم  دمیچشماش رو که د یتو اشک

 ..شهیباورم نم-

 که من خوب باهاش آشنا بودم  یسراسر بغض و درد بود درد صداش

 هممون بود مخصوصا تو  و..  یشب زندگ نیاون شب بدتر-

حرفش   ان یسوختن نداشت.. به م یبرا ییجا گهیروح د نیرو نداشتم ا اوشیاسم س دنیشن طاقت
   دمیپر
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 خوب نبوده.. ادی.. پس واسه تو هم زیرو دوست داشت هی.. تو هم ساهیکاف-

 نداشت.. یحال خوب  زدمی کردم اما حدس م ی نم نگاهش

 راحتم بذار.. گهیرو گفتم.. د  یدیکه ند ییمن اونا یدیبود رو د یهرچ-

  یبود؟ ابروهام تا جا یچه کار  نی.. ا دیاما... حس کردم کنارم دراز کش رهی کرد ومن فکر کردم م سکوت
هم خونه و اتاق خودش بود.   نجایکه ا نینداشت و ا ینزدم.. اونم حال خوب  یممکن باال رفت اما حرف 

 نزدم و بادرد چشم بستم... یاز پنجره متوجه روشن شدن آسمون شدم.. حرف

 

 

 

 .. به اطرافم نگاه کردم..دم یاز خواب پر دمیکش  یفس م که تند و کشدار ن  یعرق درحال  سیخ

 من نبود چشمم رو دورتادور اتاق چرخوندم   یخونه   نجایا

جا خونه حامد بود؟ به ناگاه تمام اتقاقات   نیدر.. ا یروبه رو نهیلپ تاپ و آ هیو  زی.. کتابخونه.. مکمد
 و شکمم شروع به سوختن کرد.   نهیآوردم و س ادیرو به  شبید

 آخ.. -

 شلوار پام نبود   هیجز   یچیتخت بلند شدم.. ه یرو از

.. پنجه  ستادمیاتاق ا نی کردم. ب  یمحل یبه دردم ب شدی م یز ی متوجه چ دینبا  یلیرفتم ل  یم دیبا من
 و با چشم به دنبال لباس هام گشتم  دمیپر و آشفتم کش یموها یهام رو ال

 فی.. رددمی زود لباسم رو پوش یلی.. حالم بهتر بود.. خ دمشیحامد د  زکاریکنار م یلصند یرو  نکهیا تا
به  نهی دکمه هام رو بستم و با برداشتن کتم به سمت در رفتم اما به محض باز شدن در با حامد س

 .. حامد باتعجب گفت: دمیشدم و از درد چهره درهم کش نهیس

   ؟یدارشدیب-
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 حوصله گفتم:  یب

 نجا؟ یا یو منو آورد  یکار احمقانه رو انجام داد نیبرم چطور ا  دیآره.. من با-

با دست کنارش زدم و خواستم برم اما هنوز چند قدم نرفته بودم که حرفش صاعقه شد و درجا   و
 خشکم کرد  

 حالت بد بود..   یلیخ  یهوش  یب  ییجورا هیروز کامله که  هی بای تقر-

 بودم؟  هوشی.. من ب زدمیپلک هم نم یحت حرکت شد   یلبه کتم ب یرو دستم

 ؟ یبر  یخوا یکجا م -

 یگرمکن شلوار سورمه ا هیرو بازوم نشست.. فکم منقبض شد.. پرخشم نگاهش کردم..  ودستش
 گرد شده نگاهم کرد.  یتنش بود.. به عقب هلش دادم.. با چشم ها

 تو.. ؟ینکرد دارمیحامد چرا ب ؟ی چطور تونست-

 رفتم  اشارمو به سمتش گ انگشت

 ؟ یفهم یم ؟یقرار داد یط یمنو تو چه شرا یفهم ی توم-

 .. خودش رو بهم رسوند: دمیعرق کردم رو به صورتم کش  دست

 ..یبود  هوشیب گمیم-

 کردم که صدام کرد:  پشت

 نموندم که.. کاری بوده.. ب زیمن حواسم به همه چ ار؟یتاو-

خواست خودش رو از من نجات    ی.. مدیکوب  یم نمیباز دستم رو گرفت قلبم خودش رو به قفسه س و
 بده؟ 

 . میحرف بزن کمی  نیبش  ایب-

   یشگ یهم اریداشتم آروم باشم.. همون تاو یسع
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 تو همون خونست  یاصل  یاتفاق ها-

 بهش انداختم  ینگاه مین

 د یفهم شهیاون رو فقط با اونجا بودن م-

 نگاهش بود..  یرو از دستم باز کردم اما نگاهم به قهوه اهاش  پنجه

 اون کار  منه.. -

 رفتم   یباز کرد تا حرف بزنه اما من به سمت در ورود لب

 رد شدم   یا  شهیرنگ رو دور زدم و از گلدون کنار بوفه ش ی ال شکل عسل  مبلمان

 خونه؟   یر یاالن م-

 نزدم..  یحرف 

   ار؟یتاو-

 بود که ادامه داد: ییطال رهیدستگ یرو دستم

 امروز خونست.. دمیاز لپ تاپ د-

  دمی کش  نییرو پا رهی مشت شد و دست گ دستم

 ..کنمی مواظب خودت باش خواهش م-

 نگاهش به من بود.  نهیداده بود... دست به س هیآشپزخونه تک واریکه به د دمیو د دمیبار چرخ  نیا

 .یبه کشتن بد  نیبود خودت رو با ماش کینزد شبید-

  یکرده بود پشت موها یکه سع دم یرو د شی شونیو زخم پ دمیو چشم باال کش  دیحرف دلم لرز نیا با
 کوتاهش پنهان کنه..  

 آوردمت خونه و.. یوقت-
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 کرد.. اخم

 ... یاون کارو کرد-

 شد.   ک یگرفت وبهم نزد واریش رو از د  هیتک

 . شهیهنوزم باورم نم -

 قورت دادم و گفتم:   یدهنم رو به سخت آب

 کس... ارزشش رونداره.. چیه یجونت رو به خطر ننداز برا گهید-

 ..  یلیتو برام خ  یتو فرق دار -

 نداشتم.. دنیشن  تحمل

 و..  یسرگرد هیکس.. تو  چیه-

 به شونم زد:  دست

 ..یسرگرد نیا ی نهیو تو هم گنج -

به شونم وارد کرد و من صبر   ی. فشار حرف ها عادت نداشتم.  نیا دنیاخم کردم.. من به شن ناخواسته
 آسانسور بودم که باز صدام کرد  کیزدم.. نزد رون ینکردم از خونش ب 

   ار؟یتاو-

 ..دمیکش پوف

 برم..  دیحامد من با-

 گفت:  باخنده

 ن؟یباشه اما بدون ماش -

به سمتم  یچ ییکه سو دمید نهیدر آسانسور باز شد از آ ستادیلبم رو از داخل گاز گرفتم.. کنارم ا یحرص
 گرفت 
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 رگاهه یببر.. مال خودت تعم  نوی ماش نیا ایب-

 نگاهش کردم که ابرو باال انداخت   ضی پرغ

 آرومه من هستم.  ینگران نباش همه چ-

 رو زدم و حامد دست بلند کرد..  نگی گذاشتم پارک یرو گرفتم و پا به داخل اتاقک فلز  چییحرف سو یب

 منتظر خبرت هستم..-

 هیقض نیا  دیبود.. با ریدرحال پخش بود اما من ذهنم درگ یمینزدم و در بسته شد.. آهنگ مال یحرف 
 رو اعالم کرد..   نگی به پارک دنیزن رس  یضبط شده  یکردم.. صدا یبه نفع خودم عوض م  یرو طور 

  دمیحامد نبود.. پوف کش نیکدوم ماش  چیکه ه دمی باال دمدل  نیکه شدم سه ماش نگیپارک  وارد

 باز شد..  یمشک  یای زانت یرو فشردم وقفل مرکز  موتیر

به فرمون   ی.. مشتزدمیزنگ م  مانیو به نر زدمی سر به شرکت م هی دیزدم و سوار شدم.. با  پوزخند
   دمیکوب

اون   راتی شک از تاث  یاتفاق.. ب نیتباه کنم.. اون هم بعد از ا هودهی روز رو ب کیچطور تونستم  یلعنت
 یتو گذشته م دیدارو بود هرچند من همه رو باال آورده بودم.. حتما باهام تماس گرفته.. من نبا

رو به کتم  ادمکردم.. دست آز ت یدست فرمون رو هدا هیداشتم.. با  یبه جلو قدم برم  دیموندم.. با
کردم.. شهر شلوغ بود من ابدا آروم و قرار   داشیپ یداخل  بیشتم.. باالخره توجگ  میزدم به دنبال گوش

 نداشتم..

و دو تماس از   مانی پاسخ از نر یتماس ب   ستی از ب شی رو روشن کردم.. اووفف ب  یگوش ی صفحه
 رو باز نکردم.. االن وقتش نبود..   امیپ  ی از صدف.. آخ صدف.. حت امیپ  کیشرکت و 

رو پشت چراغ قرمز نگه داشتم.. شماره   نیبا سرعت از کنارم رد شد و من کالفه تر ماش  ین یماش
سوخت   ی.. زخمم مدمیکش قیبوق.. چند نفس عم نی.. اولدمیکش  نییرو پا شهی رو گرفتم و ش  مانینر

 بوق..   نینداشت.. دوم یتیاهم چیاما ه

 جواب بده.. -
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 .  دیچی پ یتو گوش شی پر از خشم و نگران یصدا  تی انه در

 ؟ ییمعلوم هست کجا چیه-

 گرفتم و با فک منقبض لب زدم:  ینفس

 شده؟   یچ مان؟ ی.. ها؟ نریدون یتو که بهتر م  گهیاومد د شی برام پ یکار  هی-

 حالم رو خراب تر کرد   پوزخندش

زمان   هیثان هیکردم.. فقط  ومدیاز دستم برم یمن هرکار  یدونم ول یم ؟ی.. کار داشتنطوریپس که ا-
 .. یمنو چک کن امیالزم بود تا پ

 گفتم:  یجد  یلیخ

 شده..  ینکن. بگو چ  یرو ادهی.. پس زدمیمن به تو جواب پس نم-

رو به قصد شرکت انتخاب کردم با لحن مواخذه  میکه به چراغ قرمز نخورم راه مستق نیا یبرا  نباریا
 گفتم:   یگر 

 بگو؟   یکه با خانمت به خوردم داد ین زهرمار مثال از او-

 گذاشتم.   شیرو به حساب شرمندگ  سکوتش

قبل از   دیکن؟ تو با ی نیب  شیمگه من بهت نگفتم اگه الزمه خدا باش و پ  ؟یزن یشد؟ چرا حرف نم  یچ-
 ..مانی نر ستمیتو من ن یها ی.. مقصر ندونم کار یباخبرم کن تهیاون عفر یاز نقشه   یاون مهمون

 رو به زبون آوردم  دیکه به فکرم رس  یز یآن چ کی

 اد؟ ینم  ادمی یز ی چ یبود که من حت یبگو اون چ-

 تته پته افتاد: به

 اما..  گفتمیم  دونستمیو واال اگه م-

 زدم:   پوزخند
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 .. یدونست یاما نم-

 رو دور زدم..  دونیم

 حواسش به منه..  یلیروزا خ نیبگم.. آخه اون ا خواستمی من م اریتاو-

 .. دیباال پر پلکم

 بهت شک کرده؟  یعنی-

 فرستاد   رونیرو شل ب   نفسش

 نظرمن انجام داد... ری محموله ز هینه بابا اون شب -

  سی مدرک معتبر دست پل هیو االن  شهیحرفاش شنود م  نیخبرنداشت تمام ا مانی نر دمیکش پوف
 داره تند گفتم: 

  ره؟ی م ییامروز جا هیکاف-

 .یاما جواب نداد میزودتر کارو شروع کن  خوادینه ازم خواست باهات قرار بذارم م-

   یرو انتخاب کرد دنیخانم... پس چرخ ی لی.. باشه لزدیشرف بازم حرف خودش رو م  یزدم.. ب   پوزخند

   می.. بچرخ تا بچرخ لیباکمال م باشه

   ار؟ی الو تاو-

 . مانی خوب گوش کن نر-

 باشه بگو.. -

 به من بدهکاره  حی توض هیاونجا.. به خانمت بگو  امیشرکت عصر م مری من دارم م-

   ست؟ی ن ادتی ی ز یواقعا چ  یعنیها؟ -

در اون لحظه هم  یحت یفراموش کنم وقت تونستمیگرفت.. من چطور م  یم  شی داشت آت زخمم
 بودم.    اریهوش
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 رو برسون.. غاممیفقط پ-

شدم لبه کتم رو به هم   ادهیتلفن رو قطع کردم و در کتم گذاشتم.. مقابل شرکت پارک کردم و پ و
  ستادیشوک زده ا دنمیرسوندم و به سمت آسانسور پاتند کردم.. مشفق باد

 د؟یآورد فیسالم قربان تشر-

 مرتب..  یآراسته و ظاهر  یکردم صورت نگاهش

  گهیبده تا دوساعت د بی سه هم ترتجل هیاتاقم و  اری رو ب   نمیبب دیبا یهرچ-

 ب بله چشم -

 سمت اتاقم رفتم  به

 ار ی واسه صبحانه ب ی ز یچ هیواسم قهوه و -

 باز کردم:  درو

 چشم..-

   دمیسمتش چرخ به

 ..رهی بسته مسکن وچرک خشک کن بگ هیبگو از داروخانه   ونسیبه -

 شد   مونیبزنه که پش یو پرسوال نگاهم کرد. خواست حرف نگران

 چشم -

 کرد  ینم  یمنو عصبان  یکارو کرد که با فضول نی اتاق شدم و درو بستم مشفق بهتر وارد

  یآوردم و رو رونی ب  ی. کتم رو به سختکردمی نظر م دیصورت تو طرز فکرم درموردش تجد  نیا رازیدرغ
پراز پوشه   زی م یشرکت رو روشن کردم.. پووفف.. رو توری بودم اما مان  اوردهیلپتاپم ن یمبل انداختم حت 

و بازش   ستادمیا هآوردم ومقابل پنجر رونیب  یگار یرو دور زدم واز کشو س زیو کاغذ بود درد داشتم م
 شدم   رهیگوشه لبم گذاشتم و روشنش کردم و به روبرو خ  گاریکردم باد سرد هم از حرارتم کم نکرد.. س
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ساختمون بهم آرامش   نیاتاق رو انتخاب کردم.. ا نی طبقه بود از عمد ا یساختمون س  هی لممقاب
  رونیکه از دهنم ب یزدم و به دود یق ینداشتم.. پک عم  یلیدل چیو من خودم هم واسش ه دادیم

 فرستادم زل زدم.. 

.. زخم  دم یکش  نییشده دستم رو پا  سیچپم گذاشتم.. حس کردم بانداژش خ نهیس یرو رو دستم
زود باز   ی ل یبه در خورد و خ یزدم.. تقه ا  گارمیبه س یتر  قیشکمم تنها درد داشت.. ازحرص پک عم 

 شد 

 براتون صبحانه آوردم.. -

.. سر باال  چال کردم یگار یس ری رو در ز گارمیرفتم جسد س زمیساختمون چشم گرفتم.. به سمت م از
بود که امروز تو   یز ینشستم.. توچشماش چ  یصندل یبه من بود.. رو رهی به دست خ  ینیکردم هنوز س 

 :  دمیآروم پرس یل یبودم.. خ دهیحامد هم د یچشما

 شده؟   یز یچ-

 گفت:  تند

 ..یچ ینه ه-

رو    زیم یبه خودم بودم.. کم  شی پنهون یگذاشت اما متوجه نگاه ها ز یم یرو رو  ینیجلو اومد و س  و
نزدم که به سمت در رفت اما به سرعت   یقهوه هوش از سرم برد.. سرکج کرد.. حرف یخلوت کردم بو
 خواست حرف بزنه که گفتم:   دیبه سمتم چرخ

    اری ب هیاول یبرام جعبه کمک ها-

 ندم   صی رو تشخ شی نتونستم نگران   نباریا

 من .. دهیگتون پررن یل ی.. اما خدیمنو ببخش  یل یشما؟ خ-

   دمیرو جلوم کش  ینیس

 رو که گفتم انجام بده    یکار  ستی ن یز یچ-

 حالش رو هضم کنم..  تونستمیقرار بود ومن نم یب



 نگهبان آتش 

367 
 

 .. ارمیچشم االن م-

 و به ساعت نگاه کردم   دمیرفت.. پوف کش  عیسر و

 .. قهوه رو برداشتم اول بوکردم  دادیصبح رو نشون م نه

وعسل و کره   ر یش  ینیتر از روزگارم بود.. در س نیری تلخ اما ش دمیازش نوش یداشت.. کم  یخوب  یبو
 هم بود 

ناهار   ییوعده غذا نیاز عسل وکره گرفتم وبه دهن گذاشتم آخر یفکر کرده فشارم افتاده.. تکه ا حتما
 ادم باز شد.. لقمه دهنم رو فرود یبود.. به خودم پوزخند زدم که باز در باتقه ا  روزید

 ..  ایب-

 وارد شد   مشفق

 هم توش هست   یآقا آوردم.. همه چ-

 اومد   کیونزد

  رسهیهم گفتم کم کم م ونسیبه -

 دادم   هیتک یصندل  یپشت به

 برو به کارت برس..   گهیباشه تود-

 داشت؟ که بهم کمک کنه؟ به من؟  ینگاهم کرد.. چه انتظار  مات

   ؟یمتوجه حرفم نشد یستادیچرا ا-

 فاصله گرفت.. دستپاچه گفت:  زیم از

 هم هستن   پشیو اک  یصابر   یجلسه رو هماهنگ کردم  آقا یچ چرا متوجه شدم.. راست-

خوردم و به  گهیرفت.. چند لقمه د رونیگفت و عقب عقب از اتاق ب  یدادم که با اجازه ا سرتکون
که سمت راست اتاق قرار   نهی کردم.. جعبه رو برداشتم و مقابل آ یتوجه یسرد شده ب  ری ش وانیل
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  یبداشت رفتم.. دکمه هام رو باز کردم.. بانداژ آلوده شده به عفونت رو جداکردم ابدا ظاهر جال 
..  زدمیم  شی روز کل وجودش رو آت کیاون زن سوخته بود...  یدست ها یحال جا  نینداشت.. باا
آوردم.. من خوب بودم اما  رونی ب  زینجاست هست.. از جعبه باند تم   رد بزرگ از  کی ییاون به تنها

 .  دیفهم یبدن نم نیا

 چسب بستمش اما به شکمم دست نزدم.   هی.. با کردی درد داشتم و مدام پشت لبم عرق م یلیخ

سطل زباله  یتف کردم.. و تو  فیدهنم که از درد طعم شور و ترش داشت رو به همراه باند کث آب
ها بودم.. مشفق  ستیل یرو مشغول  بررس   یساعت کیکارم برگشتم..   زیانداختم.. پشت م گوشه اتاق

دادم و  یهم برام قرص آورده بود  اما هنوز وقت نکرده بودم بخورم.. گردن خشک شدم رو تکون
    دمیرو د میگوش

 . دیتنها برادرم پرکش یصدا یدل گوشام برا دوباره

رو   یبفهمه؟  گوش خوادی اون از کجا م زنمیشه اگه زنگ بزنم؟ خوب حرف نم   یم یگفتم چ باخودم
.. شمارش رو وارد کردم و به گوشم زدم.. بعد از سه بوق صداش رو  دمیکش قیبرداشتم چند نفس عم 

 .. قلبم ضربان گرفت و دستم مشت شد..دمیشن

 د؟ ییجانم بفرما-

 . اوشمیجانت سالمت س  آخ

 الو؟ -

  شی داشت با کنار کردم؟ی لحن سکوت م نیدر برابر ا د یگرفتم.. آخه من چطور بادندون  نیرو ب لبم
 . زدی حرف م

 صداتو..    شنومیمن نم ؟یاون ور خطه الو؟ صدامو دار  یک نمی بب  نیلحظه ساکت ش  هی-

کردم..   ز یگوش ت  دم؟یرس  نجایبه ا  یسوخت آه خدا ک  یدهنم گذاشتم.. پشت پلکم م یرو رو مشتم
   زدیکه مدام حرف م دمیشن  یمرد رو م هی  یبود صدا  رونی انگار ب

 خط ها درست بشه..    دیدوباره زنگ بزن شا نیالو؟ بب -
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  یهمه دل تنگ نیدلم آخ از ا آخ

مشتم  نیرو قطع کردم.. سرم رو ب   یدر زد ومن شتاب زده گوش یکه باز کس  دمی کش شمیبه ته ر یدست
 تا آرامشم برگرده..  دمیکش قیبدنم باال رفته بود.. چند نفس عم یگرفتم دما

 بله؟ -

   دمیرو شن یصابر  یصدا  نباریشد و ا  درباز

 به به جناب مهندس.  -

 نگاه کردم.   شیرو باال گرفتم و به چهره خندون و باکت شلوار کرم سرم

 سالم-

 بلند شدم.. یصندل   یاز رو و

 شده؟   یز یچ-

 شد و لبخنش رو حفظ کرد   داخل

 نی گفت اومد نینه مع-

رو دور زدم و    زیمبل نشست.. منم م نی اول یدادم و به مبل اشاره کردم.. درو بست و رو سرتکون
 نشستم 

 راحته  المی کارداشتم بعدم شرکت که دست شماست خ کمیآره -

   دیخند مردونه

 دم یرو انجام م فمیمنم وظ  نیشما لطف دار-

 بودم   دهیرو شن  میزندگ لیتنها دل  یبا اون، صدا ش یپ ینگاه کردم که کم  یپا رو پا انداخت.. به گوش و

 که؟  دیاز جلسه خبر دار-

 گرفت و به من دوخت   یا شهیبوفه ش  یرو یاز گلدون مصنوع چشم
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 ان ینصب رفته بودن م یبچه ها هم که برا گهیساعت د میبله تا ن -

 گذاشتم    زیم یهام رو درهم قالب کردم رو پنجه

 ار یلپتاپ برام ب هیفقط من لپ تاپم خونست  ستی ن یپس مشکل  خوبه-

 نگاهم کرد.   یسوال

 خودم وصل بشم طرح ها اونجاست    ستمیبه س دیبا-

 مبل بلند شد   یگفت و از رو یآهان

   ارهیبراتون ب  گمیپس من برم واسه جلسه حاضرشم به مشفق م-

دادم و چشم  هیتک یصندل  ی.  سرم رو به پشتدمیکش  یرفت.. پوووف رونیب ی دادم و صابر  سرتکون
  شدیم دهیکش یلی بستم.مدام ذهنم به سمت ل

  گهیکه گفتم د نیشناختم.. با ا ی م  شتریاز خودش ب ماروی زن ب نیکنم. ازاولم من ا ین یعقب نش دینبا
   دمیداشتم.. پوف کش ادیاما حرف اون هم خوب به  میکن  یکار نم 

 ما مشفق لپ تاپ آورده بود..در زد حت یباز کردم که کس  چشم

 .   ایب-

 باز شد   در

   دیخسته نباش-

 تکون دادم  سر

   ؟یآورد-

   دمیزد و جلو اومد از دستش گرفتم.. چشم باال کش  لبخند

   اری من ب یآب هم برا وانیل هیبگو سالن کنفرانس باشن..  گهید قهیدق  ستیتا ب -

 نگاه کردم   زی م یبه قرص رو و
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 چشم با اجازه. -

 رو روشن کردم  ستمیس

 .  یبر   یتونیم-

 خودم وصل شدم   لیم یزود به ا  یلیخ

  یو درآخر خواستم طرح ها رو کپ  دیطول کش یساعت  کیرو گرفتم.. جلسه   دیجد  یطرح ها تمام
  دیجد یمتقاض هیانگار  زدیاومدم.. مشفق داشت با تلفن حرف م  رونی بزنن و خودم از سالن جلسه ب

 نداشتم  یکار  گهیخواست بلند شه که بادست مانع شدم و وارد اتاق شدم د دنمیبادبود.. 

به خودم نگاه کردم.. جز چشمام   نهیزدم.. سوار آسانسور شدم.. تو آ  رونی رو برداشتم و از اتاق ب میگوش
که روز و   یحد پوست کلفت شدم؟ چطور من   نیتا ا یآروم بود. به خودم پوزخند زدم.. از ک زیهمه چ

هم سرپا   وزکنم حاال هن یتونستم زندگ یدست مادر رو نبوسم نم نمی رو نب اوشی نبود که س  یشب
حرف   زیاون از همه چ میزد یمردونه م یحرفا اوشیرو شب ها با س یساعت میبودم..؟ من حداقل ن 

 ...شدیومن... تمام جونم گوش م زدیم

 م یزندگ یبرا  دمیتمام ام یبرا آخ

 . دمیادامه م یمردم فقط هنوز دارم به زندگ  من

  نیکرد.  ا  یکه باهر کلمه حرف سادش هربار اسمم رو صدا م ییمادر بود وقتا  یپراز زمزمه ها گوشم
   ار؟یمگه نه تاو ادیم ارمیلباس به تاو

 راه پدرش رو ادامه بده.  خوادیم اریتاو

 .. آخ مادر..اری. تاواریتاو

به خودم دادم و از آسانسور   یخواست بسته بشه که تکون  یبودم در م نگیبه خودم اومدم پارک یوقت
کردم..   یاخم کردم و سوارشدم.. تاخونه رانندگ ایزانت دنی گشتم و با د نمیاومدم.. به دنبال ماش رونیب

نکردم و با    صبربود   یرکار یرگد نی رو پارک کردم حس نیخوب بود.. ماش   یلیخ ن یکوچه خلوت بود و ا
  نیمبل نشستم.. ماش یآوردم و همونجا رو رونی وارد خونه شدم. کتم رو ب دیآسانسور باال رفتم. با کل 

گذاشتم..  ن یزم یداشتم.. اون رو برداشتم و رو ازیبهش انداختم بازم بهش ن  ینگاه می... ن یکنترل
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  یراه برا کی .. بازم کردی رو آروم م م کار ذهن نیفرش بود.. ا دیبه گل قرمز و سف  دنیهدفم رو رس  نباریا
 .. کنترل رو کنارم گذاشتم و بلند شدم  داکردمیبه هدفم پ دنیرس

   دمیتخت دراز کش یزخم ها ممکن نبود. وارد اتاق شدم رو نیاما باوجود ا رمیداشتم دوش بگ دوست

فکر   یساعت گوش دادم.. به همه چتاک   کیسرم گذاشتم و به سقف زل زدم و به ت ریرو ز دستم
صدف   امک یپ  ادیکشمکش فکرم به  نیشد ب  یچ دونمی.. نمکردمی فکر نم  زی چ چیو به ه کردمیم

 افتادم 

  یچه حس  دونمیآوردم.. نم رونی رو ب میشلوارم گوش بی واز ج   دمیکش رونی سرم ب ری چپم رو از ز دست
  امیگفته باشه؟ به خودم پوزخند زدم و پ یهراس داشتم.. او ممکن بود چ  امیپ نیداشتم اما از متن ا
بادست خودم رو    ؟یچ یعنی نی و دهنم باز موند.. ا دی ابروهام باال پر دمیکه د یز ی رو باز کردم.. از چ

  ینگاه کردم.. برا خشی .. به تارزدیهزار بار م هیثان کی ضربان قلبم هر  ؟یخال امی پ هی.. دمیباال کش
 عرق شدم.. آخ خدا.. نه.. نه نهه.. سی که به سرم افتاد خ یساعت هشت شب بود.. از فکر  زروید

کردم.. نفسام   یم یچطور شمارش رو گرفتم  مدام عرض اتاق رو ط  دمیتخت بلندشدم.. نفهم  یرو از
 تند و کش دار شده بود.. 

 بردار جواب بده؟ -

 .. نه..شدیقطع م ی.. داشت گوش دیسنخ به نخش به گوشم ر  غیکه ج دمی دست موهام رو کش با

 اب؟ ی کام یآقا-

 اون.. یعنی نیاز تعجب صدف بود؟ ا زی لبر یصدا نی.. استادمیا

 الو؟-

 کردم؟  کاری خودم اومدم من چ به

 حرف بزن..  یخودت  دونمیم-

به دور    یتخت انداختم.. من چطور نگران اون شدم؟ چرخ یرو قطع کردم و رو  یزده گوش شتاب
 خودم زدم.. چطور؟ من نگران دختر اون زن... نه نه..
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  دمی از درد چهره درکش دمی کوب  واریرو به د مشتم

عصربود.. صفحه   شیکرد.. ساعت ش  شتریخشم و حرصم رو ب م،یگوش برهیو یلعنتم کنه.. صدا خدا
 . زدهیاالن زنگ م نیم هنوز روشن بود.. پس تا ه میگوش

 یقهوه ا یاسک  قهی وریپل ه ی نباریکردم.. در کمد رو باز کردم.. ا تیموهام رو به باال هدا پرحرص
که تازه شروع به   یمثل من اصال خوب نبود اما به برف  یآتش یگدازه  یپوشش برا نی.. ادمیپوش
 ..ومد یکرده بود م دنیبار

آوردم.. کارم   رونیسشوار رو ب  نهیآ  یآوردم و به تن کردم..  روبرو رونیب  یو شلوار دو دکمه مشک کت
که بعد از دوروز مرتب نکردن بلند شده بود اخم  شمی ته ر دنیکه تموم شد. به خودم نگاه کردم باد

سمت تخت   بهدادم زودتر برم.. از عطر مخصوصم به مچ و گردنم زدم..  حیحال ترج   نیکردم.. با ا
خونه از کتم   دیو کل چییگذاشتم و با برداشتن سو بمی رو برداشتم اون رو داخل ج  میرفتم وبا اکراه گوش

رو    موتی و از همون جا ر دمیزدم و وارد آسانسور شدم.. پوف کش رونیمبل بود، از خونه ب یکه رو
زدم و از اونجا دور   ارتستشدم و ا  نیکه سالم کرد دست بلند کردم.. سوار ماش  نیحس یفشردم.. برا

اگه  شدیم  ی.. گرمم بود و حاال که تنها بودم چدمیکش گاریرو تا شکنجه گاهم س  ری شدم بازم تمام مس
 .. یچیدادم؟ به حتم ه یم نیی رو پا  نیماش شهیش

ساعت بعد به   می.. ندمیکش گاریدرقراردادم و بازم س یفرستادم و دستمو لبه    نییرو کامل پا  شهیش
   دمیعمارت رس

خونه   نیا یرو که با چه حال   یداشتم شب ادیدم در بود و همون نگهبان ها.. خوب به  مانینر نیماش
 رو ترک کردم.. 

به   یآوردم کم رونیزدم حاال وقت فکر کردن به گذشته ها نبود.. از داشبورد عطر ب  بیخودم نه  به
تعجب کرد و   دنمیرو بازکردم.. نگهبان با د  نیبشه.. در ماش  کمتر ایبره   نیاز ب گار یس یخودم زدم تابو

زد..  شش که به گو ویکه تلفنش زنگ خورد.. خونسرد نگاهش کردم.. گوش  ادیخواست به سمتم ب 
که از  دمی رو د  یلی زود در باز شد ومن ل یل یاشاره داد و خ یک یگفت و به اون   یکه تند چشم دمیشن

 بود    دهیبه خودش رس یل یزود متوجه من شد.. خ یل یاومد و خ رونی عمارت تند ب

هم پشت سرش   مانی.. نرومدیجوون تر به نظر م ی لیخ  د،یپوست و کاله شالگردن سف  یپالتو با
به دست... من از جا تکون نخوردم.. داشت کجا    یگوش یاومد با کت شلوار کامال مشک  رونیب
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برنده تر شده  شهینگاهش از هم یل یو ل ستادیا یلی لپشت  مانی.. نرامیمن گفته بودم م رفت؟یم
 گفت:  مانیکه به نر دمی نبود.. سرکج کرد ومن شن فیکث یاز اون نگاه ها یگه خبر یبود.. د

 خودش اومد.   یزنگ بزن  ستی الزم ن-

 رو بستم   نیشده بود؟ در ماش  یچ زد؟یبه من نگاه کرد.. اون داشت به من زنگ م مانیونر

   د؟ یریم ییجا-

 گفت:  یجد یل یشد و خ  کمینزد یلیل

 .  یایتو هم با ما م میریم ییجا-

 نشده .  یز یوانمود کردم که چ یطور 

 .  یدیفکر کنم گفتم شما به من دستور نم-

 مواظب حرفات باش و گرنه.. یه-

 ادامه نداد... یلیحرفش رو با باال اومدن دست ل  هیبق مانینر و

 اصال وجود نداشت  مانیبود.. انگار که نر یلیتو حالتم ندادم نگاهم به ل یر ییتغ من

 م یری کار م یحاالهم برا-

  دیبه کت مرتبم کش یدست

 .. کیشر-

 ازم فاصله گرفت   و

 بشه   ری د خوامینم  میبر-

 آروم گفتم:   یلیخ

 .  امیخودم م نی باشه پس من با ماش -
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 گفت:  شد یکه سوار م یرو براش باز کرد واون درحال  ن یدر عقب ماش مانینر

 . یایوجه.. تو با من م چیبه ه-

 دی.. شک نداشتم جددمید ن ی خودم و ماش یابروهام نشوندم نگاه آخرش رو رو نیب  یظیغل اخم
رو به من که  زدی رو دور م  نیدرو بست و هم زمان که ماش مانی بودنش توجهش رو جلب کرده بود.. نر

 به خون نشسته لب زد:  یبودم با چشما هستادیهنوز ا

 گفت؟ زود باش..   یخانم چ  یدیمگه نشن-

رو فشردم   موتیتفاوت ر یاما ب  دمیتنها پوزخند زدم.. مشت شدن دستش رو د شیصورت عصبان  به
.. پر از  نمیبا چشم بهم فهموند عقب کنار اون بش  یلیکه ل نمیبش مانیکنار نر ی صندل  یو خواستم رو

  رسترو دور زدم و د  نیبوق زد و من با فک منقبض تر از قبل ماش  مانینفرت شدم.. مگه نبودم؟ نر
حال انزجار گرفتم..   یک ینزد ن ی.. از امیباهم فاصله داشت فیک هینشستم.. به اندازه  مانیپشت نر

 . کردی نفس هاش حالم رو خراب م یتو هوا دنینفس کش یاز قبل گرمم شده بود حت شیب

قلبم؟   ای.. زخمم بود دیکش  ریت نمی افتادم.. س اوشیس ادی باز به   کردم؟ی چطور اون زن رو تحمل م من
 آوردم   یسر در م  دیشدم.. با مانینر یمتوجه نگاه ها  نهیاز آ

 من هم باشم؟  دیکه با  رفتی کجا م داشت

 زل زدم..  رونیبه ب شهی.. از ش کردیم ین یسنگ میمردونگ یشونه  یرو  یلیل یها نگاه

  یاما نم می ری کجا م دونستمیکه نم نیکاش کور بودم.. با ا یآخ خدا ا دمید یرو م  رشیتصو  انعکاس
  نیو ا زدیکس حرف نم چی.. همیر ی کجا م دمیفهم یم دی نگران هم نبودم.. فقط با ی. من حتدمیترس

 قلبش رو بشنوه یصدا یحت  میلعنت یگوش ها نی ا شدیسکوت باعث م

مثل   یهمه نفرت.. گاه نیتند کار دستم نده. از وجود ا ینفس ها نیبود که ا نیام بر ا یسع تمام
. دستش که رو رونم نشست چنان به سمتش سرچرخوندم که پاره   شدمیاالن خودم هم متعجب م

 . دی ندبلند خ یل یدرست پشت گوشم حس کردم.. ل یشدن رگ دردناک 

 کردم و دستش رو پس زدم  اخم

 ؟ یچرا تو فکر -
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 بود؟ سرد گفتم:  یچه کار  نیرو محکم تر گرفت.. ا دستم

باهات حرف   خواستمی.. بعدم من ممیو اول به کار برس می بر  شیآهسته پ دمیم  ح یجان من ترج   یلیل-
 من خبر ندارم..  یکه حت  ییجا امیب نی با من خواست  یقبل یز ی برنامه ر یبزنم.. شما ب 

 تر کرد.. لب زدم:   کیرو بهم نزد  خودش

 . ادی خوشم نم چیه یز یبرنامه ر یب یاز کارا-

  دمیرو د  زشیآو یکج کرد و من برق گوشواره ها سر

 ه؟ یزیبرنامه ر  یب  یدون یازکجا م -

 ابدا تحملش رو نداشتم کردمیپوست صورتم حس م یداغش رو رو  یشده بود و نفسا  کینزد  یلیخ

 ن هماهنگ نشدهبام-

به عقب   یافسونگرش رو از نگاهم گرفت و به دستم دوخت کم  یپالتوش رو گرفتم چشم ها ی قهی و
 صدام گفتم:  یبا تحکم تو  دمشیکش

 . ادیبا شرکام خوشم نم تی میاز صم ر یازمن فاصله بگ-

 هم متوجه ما شد.  مانی نر ی.. جا خوردم اما از درون.. حت دیخند بلند

     ؟یزن کار کرد هیمگه تا به حال با-

 نه اما کار واسه من، زن ومرد نداره  -

 چشم گرفتم. و

  م؟ی ریکجا م  دیحاالهم بگ-

  مینمونده برس  یز یچ-

 میراه افتاده بود  یمدل باال از وقت نیمتوجه شدم دو ماش نهیکالفه شدم.. از آ داد یکه جواب نم نیا از
  نجایخبر ا  یب  دیبود.. حاال نگران شدم من نبا ییخبرا هی نجا ین.. حاال شک نداشتم اپشت سر ما بود
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  یصندل  یو به پشت دمیکش ی .. پوف نامحسوس میکردیباشم.. همه جا پر برف بود و آروم حرکت م 
بود.. حامد االن   زی چ کی ریهمچنان حواسش به من بود.. من اما تمام ذهنم درگ یل یدادم.. ل هیتک

 به حرف اومد:  مانیماجرا خبر داشته باشه؟ باالخره نر نیتونه از ا یم  یعنیکجا بود؟ 

 ..میرس یم گهید  ی قهیکمتر از پنج دق-

 خونسرد گفت:  ی لیخ  یلیل

 کن..  ی ندارم.. آروم رانندگ یعجله ا چیمن ه-

.. باالخره راه  ارمیبا خودم ب که نی تو ماش یداشتم و نه حت بمی خواست اما نه تو ج  یم گاریس دلم
کاره بود  مهیکه ن بداریبزرگ با سقف ش یکارخونه  هی یروبرو نی و ماش د یرس انی صدساله به پا

  مانینرخواست؟ چرا  یم یاومد؟ چ یم  نجایبه ا  دیموقع از شب، چرا با نی.. متعجب بودم.. استادیا
حال   نیخوردن.. با ا یداد؟ اصال چرا منو آورده؟ تمام سواالم مثل خوره مغزمو م یبه من اطالعات نم
 رو باز کردم.. نیخونسرد در ماش 

 تو کجا؟ -

 بود.. شوک زده نگاش کردم..   مانینر

 ؟ یچ-

 .. دیسمتم چرخ به

 ..یا یگفتم تو کجا؟ تو نم-

در کنترلش نداشتم  یکه اصال سع یابروهام رو کورتر کردم.. با حرص یشگیمنقبض شد و گره هم فکم
 گفتم: 

 ن؟ یمنو مسخره کرد ؟یچ یعنی-

 نگاه کردم..  یل یبه ل و

 نم؟یبش نجاینکنه قراره من ا-
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 : ختمیتو صدام ر ینفرتم رو به حکم ناراحت  نباریلبخند زد.. ا یلیل

 ..کیشر  نیکه برام بخند نجایا نیاوردیقطعا منو ن-

 سمت خودش رو باز کرد و گفت:  در

 البته که نه..-

 متعجب گفت:  مانینر

 خانم..   یول-

 نمیبه س ش یواشک ی ینگاه ها یداشت.. حت ی کردم و او هم ازمن چشم برنم  ینگاه م یل یبه ل هنوز
 سوزش رو در قلبم حس کردم..   نیبار سوخت.. ا نیهزارم یو زخمم برا دمید

 .. اریتاو ایو دخالت نکن.. با من ب .. بعدم تکمهیشر نیاون بهتر-

وجه.. اون  چیشدم.. از اون ناراحت نبودم.. به ه ادهی دوختم و پ مانیرو به نر  رمی سراسر تحق نگاه
داشت   تی که اهم یز یبودم.. حاال تنها چ  یداد و من با تمام وجودم راض  یانجام م یکارشو به خوب 

شدن ما،  ادهی که با پ دمی.. دفتهیب  یچه اتفاق  کاره مهی ساختمان ن نیبود که قرار بود داخل ا نیا
هفت   مانی شدند.. شش نفر بودند که با نر ادهیکه از اول راه با ما بودند پ ینی و افراد دو ماش   مانینر

هم شک نداشتم که همه مسلح   نبار یو قدبلند.. و ا یو عضالن کلی شدند.. همه افراد درشت ه ینفر م 
.. همه دمی و اسلحه رو د دماز اونها هنگام درست کردن کتش شکار کر یکی دنیرو با د نیبودند و ا

بار   یکردم به خودم کنترل داشته باشم و خونسرد جلوه کنم و برا یداشتند.. سع یتماما مشک پیت
  مانیمن و نر نیدرست ب یلیشدند و ل  کیزود به ما نزد یلی چه خبره؟ خ نایا دم یچندم از خودم پرس

 هم داشت گفت:  ی خشن یاز اون ها که صدا یکی قرار گرفت.. 

 حاضره..  یهمه چ-

 سرتکون داد و روبه من گفت:  یلیل

 .. میبر میتون  یحاال م-

   دیجلورفت وبا کف دست محکم به در کوب مانیو نر میستادیا یدر آهن  ی.. روبروزدمی نم یحرف  من
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  چیه یکی دروباز کرد.. داخل جز تار یچه کس دمیباز شد و من ند یبد یکه در باصدا دینکش یطول 
 مشخص نبود.   زیچ

 خانم.   دنیبه موقع اومد یل یخ-

 کیکه   دمیازحد بلند د شیب ش یبا ر یبه دنبال صدا گشتم و در کمال تعجب مرد کوتوله ا  کنجکاو
 تکون داد  یبرداشت.. چشمش به من افتاد.. سر  رونی م به بقد

   ه؟یک نیا-

 که به تو ربط نداره..  یتوکار -

 لباش گذاشت   یدست رو واون

 .مانیدخالت نکنم.. چشم آقا نر-

بود و با بسته  کی.. همه جا تارهیو من و بق  یلیواردشد بعد ل مانیاز مقابل در کنار رفت.. اول نر و
 شد.   شتریب   یاهیس نیشدن در، ا

.. نامحصوص حواسم به وستمیبهشون پ مانیعادت کرد. بااشاره دست نر یک یزود چشمام به تار  یلیخ
 اطراف بود.  

 ه؟یچجور جهنم  گهید نجایا

 بزرگ و البته سرد که دورتادورش اتاق بود.. یفضا هی

تمام وقت سکوت کرده بود و  یل یل  رفتمیم  ومدیازش م یفی که نور ضع یبه سمت اتاق میما داشت اما
  مانی.. نرشدیم نطوریخاص ا یشناختم.. فقط جاها  یتر.. درست همون طور که م  یجد شهیاز هم
 گفت: 

 جالل؟   نیکرد کاریچ-

 گفت:  باخنده

 شما و خانم راحت.   الیها.. خ  یاغیکردن   یاهل ادی که فقط از عهده من برم یکار -
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   دمیرو شن مانینر یصدا اخم

 دروباز کن..   هیکاف-

 : دم ینگاه کردم آروم پرس  یلی.. متعجب به لدمیرو شن یمرد ادیفر یبار صدا نیا

 چه خبره؟  نجایبگو ا-

م مهر سکوت رو به لبم زد.. دوتا از اون مردا که و رو شد.. برق چشماش باز ریکرد که دلم ز نگاهم
پشت سرمون بودن بااسلحه جلواومدن و جالل در رو باز کرد و اول خودش واون دومرد وارد شدن.. 

شدن در  ازبه اطرافم توجه کنم.. با ب شتریکردم آروم باشم تا ب یحال سع نیشده بودم با ا  جیمن گ
 ناله واضح تر شد یصدا

 ه هم شما رو هم اون... خدا لعنتت کن-

 ساکتش کرد   یلیبا س دمید یکه نم  یکس و

 خفه شو حروم زاده تا دهنت رو به هم ندوختم -

 شدن و گفت:   کیاز اون دو مرد به در نزد یکی 

 آرومه    یخانم همه چ-

 گفت:  مانیخواست وارد بشه که نر  یلیل

 من تمومش کنم.. دیکاش بزار-

 گفت:  یجد ی لیخ  یلیل

 تودخالت نکن عقب بمون-

 من گفت:  وروبه

 .. ایبامن ب-
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در انتظارم بود..؟ اما  یبود.. چ ی انداختم نگاهش پراز نگران مانیوارد شد نگاه آخر رو به نر  وخودش
جز دومرد که    یچی نزدم و پابه اتاق گذاشتم.. چشم چرخوندم وکل اتاق رو از نظر گذروندم.. ه یحرف 
آب و خون    زپرا  نیزم یبسته شده بود وجود نداشت رو  یکه به صندلمرد  هیهمون جالل بود و  یکی

که اون دو مرد با اسلحه به سمتش نشونه  دمیاونطرف تر افتاده بود.. د ی بشکه که کم  هیبود و 
 رفتن..

 ن؟یدی دستور م یحاال چ  مشیخانم؟ مثل سگ زد-

   دیابروهام باال پر دمید یکه م یز یازچ

متورم از   یپلک ها  یو مرد با آخ بلند دیو جالل از پشت موهاش رو کش ستادی درست روبروش ا یلیل
 بود؟  یمرد ک نیداد ا صی تشخ شدیکتکش رو باز کرد.. غرق خون بود و صورتش رو نم 

 کرد..  یتنه برهنش پر از رد چاقو بود و مدام ناله م مین

   ؟یاومد یخب حاال بگو از طرف ک-

دونستم با مشت   ی از همون  دو مرد که اسمش رو نم یک ی.. مرد که سکوت کرد دیپرس یل یرو ل نیا
 صورتش گم شد..  یزخم ها  نیو گوشه لبش پاره شد و خون در ب  دیمحکم به فکش کوب

 اون دهنت رو باز کن وجواب خانم رو بده تا.... -

 اتا...  هیکاف-

 اتا شتاب زده گفت:  و

 .. شرفیب  زدیحرف م االن داشت  نی به خدا خانم تاهم-

  دیفرود آورد که آخ کش نشیس یمشتش رو رو باز

خونسرد    یل یخ  یلیخودم رو گرفته بودم تا تک به تکشون رو نکشم.. ل یداغ بود و به زور جلو سرم
 دوباره گفت: 

   ؟یشناسیپرسم.. از کجا منو م  یکه م هیبار نی آخر نیا-
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 ناله هاش گفت:   نیب مرد

 کثافت.  ی کهی زن گمیهم نم  رمی اگه بم یحت-

اون مرد  یخنده  یقدم جلو رفتم که صدا کیبه صورتش زد.   یمحکم  یلیجلو رفت و س  یل یل  نباریا
 ..ستادمیسکوت فضارو شکست.. ا

   ؟یزن یهم نه واست مهمه ونه حرف م  یر یپس بم-

 .. نطورهیهم  قایقید-

 وگلوش رو گرفت   دیپرخشم موهاش رو کش جالل

  ستادم؟یزدم؟ چرا ا ی نم ی. چرا حرف دمیشنیرو م  ومدیباال م   ینفساش که به سخت یصدا گهید حاال

 خونت حالله  ایبزن  احرفی*" یعوض  کهی مرت-

 روبه جالل گفت:   یلیل

 مرد گفت:  نبارمی.. اادیکنم تا به حرف ب کارشی چ دونمینه ولش کن من خودم م-

 خانم.. یل یل یکورخوند-

 کرد   انیباحرص ب  نویا

 مان؟ ینر-

 من بود رسوند   یکه درست روبرو یلی که تند خودش رو به ل دمیرو شن  مانینر یپا یوصدا

 خانم..   دیامرکن-

 رو از صداش حس کردم انگار حضورم رو به کل فراموش کردن   تی و عصبان خشم

 ببر   نجایهمه رو از ا-

 کنه؟   کاریچ  خواستیاون م ؟یچ



 نگهبان آتش 

383 
 

 گفت:  مانینر

 چشم خانم -

 روبه من کرد   و

 . میزودباش بر-

 دوختم:  مانیگرفتم و به نر کردی رو از اون مرد که هنوز ناله م نگاهم

 بمونه  اریتاو-

   دیباال پر ابروهام 

 خانم..؟    یول-

 نباشه..  نجا یکس ا چیه گهید هی.. عجله کن. تاده ثانمانینر-

 چیو اون مرد ه یل یمن و ل شد و جز  یکه اتاق خال دینکش   یبه تاسف تکون داد و طول یسر  مانینر
درست تو   یلیبود.. ل  دهی.. زبونم خشک شده بود و به سقف دهنم چسبمانینر یکس نموند حت

 . ستادیاز من ا یقدم کیفاصله 

 خبر خوب دارم..  هیبرات سخته اما  زایچ نیا دنید دونمیاونجا نمون. م-

 اما آروم بود   دیبار  یکردم از چشماش خون م نگاهش

 ادامه داد: باخنده

 االن اولشه.  یکنیعادت م -

 نیبشم اما االن... ا یاصل  یکه خودم خواسته بودم که وارد کارها نیباا زد؟ی حرف م  یداشت از چ اون
 بود؟ آب نداشته دهنم رو قورت دادم   یچه حال

 ؟ یکارکنیبا اون چ یخوایم-

 نزدم.   یرو گرفت حرف  دستم
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 .. یفهمیزود م  یل یخ-

و کش   قیعم ی.. مدام نفس هامیستادیاز اون مرد ا یرو به دنبال خودش کشوند و توفاصله کم ومن
   کردمیخون رو احساس م یبو یحت نجا ی. ازادیکشیدار م

از من دورشد من باچشم دنبالش کردم که رفت و درست   یل ی.. لسوختیتهوع داشتم ومعدم م حالت
خم شد و    یل ینگه داشتن سرش نداشت که افتاده بود. ل یبرا  یی. مرد انگار تواناستادیپشت سرش ا

 بادست سرش رو باال آورد.  

 ؟ی خوا یم  یازجونم چ-

 .. اما..پرسمیسوال نم گهی. منم دی.. تو که جواب سوالم رو ندادیچ یه-

 و مرد باشتاب سرکج کرد.  دی*"پراز خون اون مرد کشیسر انگشت روکه با  دمید

 رو به من نزن..  فتی دست کث-

 دهانش*" برد و *" آه خدا.. منزجر شدم.. شوک زده گفتم:  کیانگشت پراز خونش رو نزد یلیل

 ؟ یلیل-

   دیرو به سمتم گرفت وچندش خند انگتش

 بذار برم.  ای بکش  امنوی-

  نباریسرش خم شد وا یباز رو گرفت یرو ازم م یاجازه هرگونه عکس العملنگاهش به من بود و یلیل
 مرد گذاشت بانفرت رو گرفتم   نهیس یکف هردو دستش رو رو

 بود؟ یکارا چ  نیا کرد؟یم  یداشت چه غلط اون

   دمیمرد رو ش اد یاعتراض و فر یصدا

 .یشرم عوض  یولم کن ب -

 نگاهشون کردم.. آه خدا *".. حالت تهوع امونم رو گرفت   باز



 نگهبان آتش 

385 
 

 . دادیتکون م  یصندل  یوخودش رو رو زدی م ادیمنقبض شد.. مدام فر فکم

 منوبکش بکش.. *"آشغال..-

آه لعنت به من.. دست  نم؟یرو بب  اشیآورده که کثافت کار نجایمنو به ا کردم؟ی م کاری چ نجایا من
   کردیبه من نگاه م ی.. گاهدادیادامه مداشت وهم چنان به کارش  یبرنم 

سوخت.. چرا  یکردم و زخمم با تمام وجود م ینگاهش تمام جونم رو گرفت.. مدام عرق م یسبز 
 رفتم؟  یکردم؟ چرا نم ینم  یکار 

  کی دستم مشت شد و از اونجا دور شدم و درست نزد کرد؟یم  کاری مرد داشت با من چ نیا یها تقال
.. دستم مشت شد و من  دیچسب نی و چشمام تار شد.. پاهام به زم  دیکش ریگوشم ت یبی مه یدر باصدا

و   دمیبود به سمتش چرخ یخورد.. به هر سخت یبه گوشم نم ییصدا چیزدم.. ه یپلک هم نم  یحت
..  یلیل یدست ها یاون وسرکج شدش رو ی دهیرکسرهمون مرد.. مغز ت یاسلحه رو رو دمی.. ددمید

 دم؟ یکش ینفس م 

 تموم شد.. -

 روسرم خراب کرد لب زدم:  ارویو لبخندش دن  رهیو نگاه خ دمیباال کش چشم

 ش؟ یکشت-

 گفت:  یاز من گرفت و به جنازه غرق در خون اون مرد دوخت.. با لحن مظلوم چشم

 آخه جواب سوالم رو نداد -

   دمینم کوبمشت شدم رو به رو دست

 ش؟ یت تو چون اون حرف نزد کشت-

 از سر خشم و حرص زدم و گفتم:  ی.زخندپ

 ها؟ ؟یل یل هیمسخرست.. هدفت چ یل یخ نیا-
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تو چشم هام به سمتم اومد و با ژست   رهی افتاده باشه خ یانگار نه انگار اتفاق  ی لیپا بند نبودم اما ل  رو
.. پلکم  دمیغرق خون چهره در هم کش یانداخت و از برخوردش به کاش نیزم یاسلحه رو رو یخاص 

نشست..  شمی رو سر انگشتش به ته   ستادیدرست مقابلم ا یل یکه ل دینکش یو طول دیپر یمدام باال م
کرد *"..  یشرو یپ  شی.. دست لعنتدمید یاز لباسش م  یتکه ا  ینامحسوس خون رو رو یل یخ یلکه 

کنه  زمی پنوتی داشت من رو ه ی.. انگار سعدمیکش یفت و من تند نفس مگر یهمچنان نگاه از من نم 
  بیکه به ج یس یحرکت خودنو ه یدر اومدم.. تو  ریمن به تسخ یعنیمن  یتحرک یسکوت و ب  نیو ا

سبزش رد شد   یها هیکه از قرن  یبه لب آورد.. برق شرارت  یبود رو برداشت و لبخند کج  زونیکتم آو
  یحرکاتش پر از ناز و نوازش و شهوت بود.. من توان ادامه  ی.. همه دیکل وجودم رو به آتش کش

بود؟   یمرد ک نیازم فاصله گرفت و باز به سمت جنازه رفت.. جنازه؟ آخ... ا یل یرو داشتم؟ ل یباز  نیا
کردم..  زیچشم رنوشت و جنازه رو دور زد و  یز یخون آلودش چ  یشونیپ  یمن رو سی با خودنو
 دادم.. صی رو تشخ سی خودنو کی خطوط بار

 "آتش"

 ؟ یکن یم  کاری چ یتو دار   ؟یلیل-

 در باز شد و جالل وارد شد   هیاز ثان یجواب سوالم بلند جالل رو صدا کرد و در کسر  یجا به

 .. سییجون بخواه ر-

   دیجنازه اون مرد، پر از لذت خند دنیوباد

 پس باالخره سقط شد؟-

خواست  یدلم نم  یبه لب آورد.. من حت یا روزمندانهی اون رو ول کرد و لبخند پ یرحم یبا ب  یلیل
 : دمیبه سمتم اومدم و باز شن یلی جون اون مرد قلبم رو به درد آورد.. ل  یبزنم.. جسم ب یحدس چیه

 حق شد..  ارید ی*" چه خوش شانس بود که به دست شما راه یعوض-

 کرد و من پر از خشم و حرص نگاهش کردم:  سی.. لبش رو با زبون خ دیخند هیکر و

 کارمون تموم شد.. -

 شال گردنش خار چشمام شد پشت کردم:   یدیسف یخون رو دنیزدم.. د  پوزخند
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 ار؟ یتاو-

 ..ستادمیا

 عاقبت خائن هاست..  نیا-

 هنوز به من شک داشت؟ ایبود   ماتومیاولت هی زد؟ یحرف م  یاز چ اون

 وقته انتخاب کردم.  ی ل یهرچند من تورو خ-

 تنش سوختم   یترشد از گرما کینزد

 . یبر  رونیازش ب  یتونیکه فقط بامرگ م یدید یز یوچ یاومد  ییاما امشب توبه جا-

 خون تورگ هام چه دردناک شده بود    انیجر

 اتا؟ -

از   یلیبرنداشتم.. ل  یقدم یرفت.. من حتزود واردشد وبه سمت جالل  یلی و اتا خ  دمیدرهم کش چهره
 کنارم ردشد اما من...  

 بردن   رونیکه جنازش رو باهم ب دمید

که به راه   دنیبودنم رو فهم ی.. به پاهام دستور حرکت دادم و انگار جدکردمیآرامشم رو حفظ م  دیبا
سرد  یزدم عرق داشتم وهوا رونیزود از اون قتلگاه ب  یل یخون شده بود.. خ یافتادن.. مشامم پراز بو 

توجه به   ینبار بیرفتم و ا شی بوق زد و من پ  مانیبودن.. نر  نیلرز به تنم انداخت.. همه سوار ماش
 نشستم   مانیکنار نر یصندل یرو  یلیل

 خودم حس کردم    یهردو رو رو نگاه

 زل زدم..   رونی به ب شهیحال سکوت کردم و از ش  نیباا

 . شدیرو بشناسم مقابلم زنده م تششینتونستم هو یجسم غرق در خون اون مرد که حت ممدا

 هیسا ادی.. به یکرد  یباز نم مونیزن خوک صفت بدذات رو تو زندگ نیا یزمان پا چیبابا.. کاش ه  آخ
 یز یچ تونستمی.. کاش مدیلرز یم  دنشیدوباره د یبرا  زمیافتادم.. دلم، روحم، عقلم، دستام، همه چ
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.. اما  ارمی اد بیرو به  زدی تباه شدش حرف م ندهی و آ ایبغلم از دن یجون تو مهی آخر که ن یجز لحظه ا
گلوم  حس   یرو  قایرو دق  رفتیکه جون از تنش م یدستم لحظه ا یافسوس که حاال فشاردستاش تو

 تنها خواهرم که رفت و تنها برادرم رو هم از دست دادم  ی. آه براکردمیم

 اتفاقات هنوزم آروم بودم  تمام  باوجود

هم  یلیشک نداشتم ل یساخته بود که حت والیه هیازمن  یآرامش ظاهر  نی.. ایشگیسکوت هم  نیا
 انتقام ساخته شده بودم پوزخند زدم..   یبرا بیانتظارش رو نداشت به خودم که عج 

واسه زدن گذاشته   یبا اون کارش حرف یلی.. اصال مگه لمینزد یکدوم حرف چی به عمارت ه   دنیرس تا
 نیا شهیبودم  و بازم مثل هم  اری.. من تاودمشید  یبود که نم یابونیبود؟ همچنان نگاهم به خ

 وحشت داشتم.  اریتاو نیخودم از ا یحت  یبود.. گاه دهیگونه به دادم رس ماریآرامش ب 

  یند زدم.. خوب نگاه کن به شاهکار و در دلم پوزخ دمیبه خودم د رهیرو خ  یلیل  نیبغل ماش  ی نهیآ از
اوج  خواستی هدفش از امشب ترسوندن من نبود.. تنها م دونمی.. نگاه کن.. خوب میکه ساخت

  تمخواس یو شناخته بودم.و هرچند من هنوز نم دهیرو ده ساله د نیرو نشون بده که من ا تشیوانیح
مرد شکست خورده که  نیدرون ا تونست یفکر کنم.. اجازه دادم خوب براندازم کنه اون هرگز نم 

  دمیبشناسه.. باز جسم غرق در خون اون مرد مقابل د یوحت  نهی سرپا مونده رو بب نهیانتقام وک  یروی بان
.. چهره  ردنشروع به مرور شدن ک  ی رحم   یب  تی کسب اجازه ازمن درنها یزنده شد.. ناگهان خاطرات ب
 هم تواون شب شوم مقابلم جون گرفت... "آتش" هیجون سا  مهیکه بدن ن  یاون مرد کنار نرفت درحال

 خاطرات مرده شدم   یصدا  دنیشد که قادر به شن  یاونقدر قو مییخطر شد و شنوا ری آژ صداش

   رمیم م ی"د داداش م من م

 " رمیکنم من من م ی ندارم تا ب بخاطرش ز زنددگ زیچ چیه گهید

  یکی بسته بشن ومن جز تار شهیهم یسبز برا یکردم اون چشما یباز درد به جونم افتاد.. باورنم و
  نمی نب یرنگ  چیرفتنش تابه امروز ه  یاهیوس

و نفس کم آوردم.. چشم از  کردمیبغلم رو حاال رو گلوم حس م  یوقت جون دادن تو  فشاردستاش
  یاسک قهیچشما دستمو رو کنن.. نامحسوس به گلوم چنگ زدم و  نیا زاشتمی م دیگرفتم نبا نهیآ

 آزاد کردم   یلباسم رو کم
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 حرف زدن اومده بودم اما امشب شب گفتن نبود.  یبرا من

و پدرم   یلی ل یعشق باز  یکه من صدا یساخته شده.. درست مثل اون شب لعنت یز یچ یبرا یهرشب 
تا به امروز نتونستم حس اون  ی .. آخ از اون شب که حتدمیرو تواتاق خواب مشترکش بامادرم شن

 بود    یواقع یایرو هی شبم رو درک کنم مثل 

که وقت گفتن برسه.. اون زمان قسم   ی.. آخ امان از شبدمیکه د دمید یم دی حاال امشب.. من با و
منتظر   یل ی.. لکنهیم  نییهرکس رو خودش تع امتیق که شنیو همه متوجه م امتهی خود ق  خورمیم

به عمارت که رد   یمنته  چی.. از پکنهی خاکسترت م شمی نه اما من آت دیاون شب باش که خاک شا
  دمیرو د   نمیمن ماش میشد

 ازجا تکون نخورده بود   نی هم یدست خودم بود برا موتش یر

 رو فشردم   موتیشدم و ر ادهیپ  نیزود از ماش  ی ل یمحض توقف، خ به

 نکشم.  گاریهم س قهیدق کی تحمل نداشتم  یحت

 ار؟ یتاو-

 کتم پنهان کردم    ریبود. دست مشت شدم رو ز یلیل

 رسوند ودرو براش باز کرد:   یلیاز نگهبان ها بادو خودش رو به ل یکیکه  دمید

 خانم.    نیخوش اومد یل یخ-

رو که از خونه آورده بودم برداشتم   گارمیپاکت س یصندل یرو باز کردم.. رو نی زدم و درماش   پوزخند
   دمیپوف کش یمونده حرص  یتنها دونخ باق  دنیوباد

 لبه کتم نشست  یلبم گذاشتم که دستش رو نیب  گاررویس

 مارصفت نداشتم  نیا یبرا  شیگنجا نیاز ا شیخدا ب آه

  ؟یدیمن تورو صداکردم نشن-

 .  دیگوشه لبم خند گاریس دنیباد  دمیسمتش چرخبه  کردم ی که با فندک روشنش م یدرحال خونسرد
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 ؟یبامن حرف دار   یگفت-

 نظرداشت    ریآوردم.. منتظر تمام اعمالم رو ز  نییزدم و پا  یقیرو گرفتم و پک عم   گاریدو انگشت س  با

 گرفت   یقیدم عم یلی فرستادم ل رونیداخل دهنم رو ب  دود

 بو رو دوست دارم..  نیاوم ا-

 جواب سوال قبلش رو دادم   امامن

 دوست ندارم باز تکرار بشه  چیکه ه گمیم زیقبلش دوچ یول رمیدرسته اما امشب نشد.. من م-

 زدم: یا گهینگاهم کرد.. پک د ی سوال یلینگهبان رفته بود و ل اون

 .. یبهشت ببر  یمن رو حت  دیزمان حق ندار  چیبامن ه یبدون هماهنگ گهی.. دکی-

 شد:  نهیبه س دست

 یدستور بد اب ی کام اریبود که اجازه دادم به من، به تاو یشب   نیدو.. امشب آخر-

 باال انداختم:   ابرو

 خانم؟    یلیمفهومه ل -

 اون مرد..  یزن به همه نظرداشت حت  نی جلوتر رفتم و تکون نخورد. ا ینزد.. کم  یحرف 

اما من  دیساعت طول بکشه.. ببخش نیباشما تاا دارمیعجله دارم قرار نبود د یل یکنار من خ دیلطفا بر-
 .. کنمیم یز یبرنامه ر   زیهمه چ یبرا

رو   مانیرو دور زدم.. نر   نیقدم عقب رفت ومن درو بستم وماش کیپوزخند بود   شتریزد که ب  لبخند
 بود..  یل یسکوت و صامت بودنش هم امر ل نیداده بود شک نداشتم ا هیتک نشیکه به ماش دمید

 : دم یرو شن یل یل یشدم اما قبل از بستن در صدا سوار

هرچقدر هم با  یو ناش یکار دستت نده.. تو تازه کار  تتیجسارت درکنار جذاب   نیمواظب باش ا-
 .. مگه نه؟یگاف بد ییجا هیبازم ممکنه   یهوش و ذکاوت باش 
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 ربط به قتل نبود.. نگاهش کردم و به طعنه گفتم:  ی حرف ب نیا کرد؟یم دمیاالن داشت تهد اون

 دهیبحران به وقتش کار خودش رو انجام م  تیریمد-

پدال گاز  ی پوزخند زدم.. در رو بستم و پام رو رو یرپوستی خشمش روبه سمتم پرتاب کرد و من ز  ریت
 رو که سرجا خشک شده بود.  یل یل  دمید یفشردم.. حت

 بود اما من.. یاون زن قو دی به دادش رس  مانینر و

فرمون   ی.. دست راستم رو رودیلرز یم بمی مدام درج  میمبارزه آماده کرده بودم. گوش یرو برا خودم
 دنیحامد باشه.. اما باد  زدمی.. حدس مدمیکش رونیکتم.. ب بیتلفنم رو از ج گرمیگذاشتم وبادست د

 داد.  ستیابست.. عضالتم منقبض شد و مغزم فرمان    خیتنم  اوشیشماره س 

 موندم و لب زدم:   رهیکوچه توقف کرد. ناباور به تماس قطع شده خ نیباشتاب درست ب  نیماش

 .. اوشیس س-

لرزون تماس   یبازم خودش بود. نفسام به شماره افتاده بود.. با دست ها دیدوباره تودستم لرز یگوش
 نفس بکشم   ونیخط درم کیداشتم  م یرو لمس کردم.. تصم

 الو؟ -

 ..  اوشیفشار آوردم آخ س یصندل  به

  انه؟ی یالو صدام رو دار  ؟یه-

 واضح که.. انگار کنارم بود.   نقدری.. اداشتم

   ؟ی هست یک نمیبگو بب   یشما به من زنگ زد-

 گذاشتم.. داغ داغ بودم  م یشونیپ یرو رو دستم

 دردش رو باتمام وجودم حس کردم.   دیکوب یز یبه چ کالفه

 ؟ یزن ی د آخه چرا حرف نم یباتوام لعنت-
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 دهنم گذاشتم و سرتکون دادم.  یزود مشت لرزونم رو رو ی لیحرف زدن گرفتم اما خ  یبرا یناگاه دم به

مردونش که حاال پراز   یفرمون گذاشتم. بازم صدا  ی.. سرم رو رواوشیمردم آخ س یمن م  کاش
 : دم یشن د،ی لرزیبود و م  تیعصبان 

 اما خوب گوش کن.   ستین  یباشه مشکل ؟ یزنی توحرف نم-

 گوش شدم.   سراپا

   ؟ییاونجا-

 .  دیاراده سرتکون دادم اونم انگار فهم  یب

 پس حرف بزن.  ؟یدیکله فهم  یساوش ب گنیبه من م یدر افتاد یپس خوب گوش کن با بد کس-

تا   کردیر رو مکا  نیکه ازش ناراحت بودم ا  ییعادتش بود وقت ها نی.. ادمیصدا و پر از درد خند یب
 وحرف بزنم.. رهی من حرصم بگ

 بازم سکوت آره؟  -

 . دمیانقباض فکش رو د من

 کنم.   یم داتی.. پیمنتظرم باش.. خودت خواست یکه هست یخانم.. آقا.. هرچ   یاوک-

 خاموش زل زدم  و پشت پلکم سوخت   یرو قطع کرد. ناباور به صفحه   یوگوش

 فاجعه   یعنی زدی بودم زنگ م بهیغر هیبه من که  نکهیبود؟ ا یتوچه حال اوشیس

سرم   دمیکش یدادم.. با درد نفس م  هیتک یصندل  یپرت کردم. سرم رو به پشت  یصندل   یرو رو یگوش
 . دمی رونم کوب   یرو به چپ و راست تکون دادم و کف هر دو دستم رو رو

 کردم؟  کاری من چ ایداره.. خدا ازیاون به من ن-

   دمیشد مشت گره کردم رو به تن فرمون کوب  یه کردم.. حرکاتم تند و تهاجمشدت ضربه ها اضاف  به

 خدا لعنتم کنه -
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   کردمیرو ول م اوشی س دی.. من نبادم یخودم مشت کوب به

کنار خونوادم   تونمی. حاال که نمشدی. کاش موفق مدیکوبیم نمی س یاستخون وارهیخودش رو به د قلبم
 نمی س یسوختگ ادینشست آخم به هوا بلندشد.. به  نمیس یباشم چرا زنده باشم؟ مشتم که رو

 داشتم؟ آخ خدا؟  یدست گرفتم.. من با بابا چه فرق نیافتادم.. دردمندتر سرم رو ب 

  شاو یبه خونه با فکر س دنیاز جا کنده شد.. تا رس یبد  یبا صدا ن یگاز فشردم و ماش یرو رو پام
به خودم نگاه کردم موهام  نهی وارد آسانسور شدم.. تو آ دنیخودم رو شکنجه کردم.. به محض رس

 یاز واحد کنار  ستادمیخونم ا  ی.. روبروزدیم یبود و پوستم به کبود ختهی ر  میشونیپ یآشفته رو
م  انتظارداشت دیبودم؟ شا ستادهی.. من چرا پشت در ادمی حوصله پوف کش ی.. بومدیم کیموز یصدا
وارد    دیانجام داد.. با کل اوشینتونست رو س یلیکه ل یدر رو باز کنه.. به خودم پوزخند زدم.. کار  یکس

 خونه شدم  

  شدیم دهیکش نی زم یبرق رو بزنم.. به اتاقم رفتم.. پاهام رو دیکل نکهیآروم بودم.. بدون ا  بازم

 کندم و راه نفسم باز شد..  رونی رو از تنم ب  وریآوردم و پل رونی رو ب کتم

ندادم.. کمربندم رو باز کردم اما  یتی.. اهمدهیدونستم تاولش ترک یو خوب م سوختیم زخمم
.. دستام رو از پهلو باز کردم و چشم بستم.. فکر  دمیتخت دراز کش ی. همون جا رواوردمین  رونشیب

 . ترکم نکرد. یلحظه ا یبرا اوش،یس  یی.. وضربه نهایلیاون مرد.. ل

 

 

 

 

باشه وجودم   اوشی که س نی.. از فکر ادیلرز بمی در ج یحرکت بودم که باز گوش یدونم چند وقت ب  ینم
   دیلرز

بازم   زدیدونستم اگه زنگ م ینم ی .. حتدمیکش یاز سر راحت  یآوردم حامد بود.. نفس رونی رو ب یگوش
 : دم یرو شن شیجد ینه؟ تماس که وصل شد صدا ایکردم  یسکوت م 
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 ؟ ییکجا-

- .... 

 کالفه تر اسمم رو صدا کرد.   نباریا

   ؟ییگفتم کجا اریتاو-

 سرم گذاشتم.  ریچپم رو ز دست

 االن خونم.-

 االن اداره باشه.. زدمیکه ازش داشتم حدس م  یفرستاد. با شناخت رونیرو شل ب   نفسش

 فقط به سوالم جواب بده..-

 . هیحرفش چ دونستمیخوب م  دمیکش یهوم

  دمشید توریاز مان زدی داشت پشت تلفن حرف م  ی.. وقتنکهیا یعنیخبر دارم  یمن از همه چ-

 پام رو باال آوردم.. خونسرد گفتم:  کینگاهم به سقف بود  هنوز

 . یخبر ندار   یچی پس از ه-

 داد زد:  بای و تقر دیکوب زیکف دست به م با

 شد؟    ی. مغلطه نکن بگو اونجا چستیاالن وقتش ن  اریتاو-

حرف بزنم؟ نه.. به خودم   خواستی مشخص نبود دلم م  یعنیمن هدفم آزار دادنشه؟  کردیفکر م  اون
 پوزخند زدم  

 نفر رو شخصا کشت    کی یلیامشب ل-

 رو از گوشم فاصله دادم  یکه زد گوش یداد با

 ؟ یگفت  یت تو چ   ؟یییچ-
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 بودم   دهیکه ند زایمن نبود. من چه چ یکه جاکردم.. اون  ی همه تعجب رو درک نم نیا

 ..یدیکه شن  نیهم-

 .. میس  یآزاردهنده ب  یبلند شد و باز همون صدا ز ی که از پشت م دمیشن

 نه  ستیممکن ن  نینه ا-

 : دمیرو گرفت.. کنجکاو پرس یکه شماره ا دمیهم شن  باز

  ه؟یاون چجور آدم یدونست یتو چته مگه خودت نم -

 : کرد ی حامد فقط تکرار م اما

 ست یممکن ن  نیا-

 . دمیرو از پشت تلفن شن   یناج یاز حرف زدنم صدا  وقبل

 شده حامد؟   یالو خبر -

 : د ینال وحامد

 شده اما.. دایپ  یسرگرد عباس-

 توسرم حس کردم.. سرگرد؟  هیاز ثان  یحرف هجوم خون رو در کسر  نیباا

 حرف بزن حامد.. -

 شد..  دیامشب شه-

 م: لب زد ناباور

تلخ تر   شهی از عرق شد کامم از هم  سی .. تمام بدنم خدمی شن  ینم زیچ چیه گهیبود؟ د  سی اون مرد پل-
 بود..

حامد   ی.. حاال صدایمشت گرفتم و فکم منقبض شد.. لعنت نی و سرم رو ب دمی.. خودم رو باال کش اون
 : دمی رو از دور دست ها شن
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   ؟یخوب اریخدا تاو یشد؟ ا  یالو چ  ار؟یتاو-

 شدم    رهیخ  یروشن گوش  یبه صفحه   سرچرخوندم

 رو به گوشم زدم.. لب زدم:  یدراز کردم و گوش  دست

 چرا؟  -

 کرد آروم باشه.  یحال سع نینداشت با ا  یخوب حال

 داداش؟  یچرا چ-

 که..  یچرا نگفت -

 گفت:  کردیم ی که داشت بغض صداش رو مخف  یدرحال تند

   میچون ماه ها بود که ازش خبر نداشت-

 زدم   یاراد یب  خندپوز

 ار؟ یتاو-

 ..  یگفت یکاش بهم م-

 سرش آوردن؟  یی.. اون مامور مابود.. حاال بگو چه بالینداشت تو بدون  ی لیمن نگفتم چون دل-

.. گلوم خشک شده بود  دیچ یمثل مار تو تنم پ ماریاون زن ب ییفکر بدن پر از خونش و شکنجه ها باز
 گفتم:  یبه سخت

 .. دیکن داشی پ نیتون ینم یحت گهیفقط بدون که مرده و د-

 تلفن عرق کرده از دستم افتاد زمزمه کردم:  و

 چرا..   گناهیاون خائن نبود اما ب-

 ؟ یهمه تاوان رو پس بد نیا یتون یچطور م  ؟یلیل آخ
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 بسته شد؟  یکه پلکم ک دمیو نفهم زدمی با خودم حرف م مدام

 

 

 

 

 .. صدف

 

 

 

 

گذاشتم و  شیآرا زی م یحوصلم سررفته بود.. دستم رو رو  یلیاز شونه کردن موهام برداشتم.. خ  دست
ولم  یلحظه ا ی.. فکر اون شب براختیو رونم ر نهیس یدادم.. موهام رو هی دستم تک یسرم رو رو

چه  وشد  یم یفکر کنم که چ  نیخواست به ا یدلم نم یاومد.. حت  ینم  اریکرد.. واقعا اگر تاو  ینم
 یشد.. اون تو  یبرام سوال م زهایچ  یلیبودم.. اما هنوزم خ  یط یافتاد و االن تو چه شرا یم  یاتفاق
بود.. اگر من اون  یل یل ری ها تقص نیخواست؟ من چرا رفته بودم اونجا؟ تمام ا یم  یباال چ یطبقه 

بود؟  یک یباال.. اصال اون عوض  یتم طبقه رف ی.. با اون حال خراب نم دمید یشب اون هارو با هم نم
انداختم.. هنوز لباس خواب تنم بود.. با   ینگاه میبلند شدم و به خودم ن یصندل یحوصله از رو یب
شد اگه   یم  یشدم.. چ یم وونهیبرم اما داشتم د رونیب  دمیترس یبعد از چند روز هنوز هم م نکهیا
.. دوش آب گرم رو باز  گذاشتمزدم..؟ حولم رو برداشتم و پا به حموم  یباغ قدم م یرفتم و تو یم

کردم،   یو تا در رو قفل نم  دمید  یکردم.. از اون شب تا به حال.. آرامش نداشتم.. مدام کابوس م
خونه من چه   نیموندن تو خونه برام سخت شده بود.. به خاطر موندن تو ا  یبرد.. حت  یخوابم نم

هاشون   یل یداشتم که خ یادیز یل یخ  ینبودم.. من دوست ها یر یآدم گوشه گ  .. مندمیکه ند زهایچ
به من تعرض نکرده بودن.. دوش رو بستم و به   چوقتیه  میپسر بودن.. اما فقط دوست بود یحت
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اون مرد هنوز هم به  ی.. چهره دمیکش  یاز خودم هم خجالت م یبخار گرفته زل زدم.. حاال حت  ی نهیآ
  اریرفتن مصمم نبودم.. تاو یبرا  امابرم  رانیخواست از ا یدلم م  یلیاخت.. خاند یوجودم رعشه م

نوشتم و قطرات آب اشک   شه یبخار ش یکرد.. با انگشت اسمش رو رو یوصل م  رانیمن رو به ا
انداخت.. چرا تا به   یاسمش هم قلبم رو به کوبش م یداشت.. حت یو خاص   بای.. چه اسم زختندیر

 دونستم؟  یاسمش رو نم یامروز معنا

زدم.. همونطور که با   رونی و گرهش رو محکم کردم.. از حموم ب دمیباال انداختم و حوله پوش شونه
بود و    یهوا بارون روزیکردم به سمت پنجره رفتم.. پرده رو کنار زدم.. د یحوله موهام رو خشک م

 هیاگه  شدینم و نمدار بود.. از پنجره فاصله گرفتم.. بد  سی خ نی وز زمحال هن نی.. با ایامروز آفتاب
دلتنگم بود و مدام اصرار   یلیبابا مهردادم بفرستم.. خ یو برا  رمیلباس خوب بپوشم و چندتا عکس بگ

  یداد خوشحال بودم اما گاه یرفتن نم یاجازه  یلیل نکهیاز ا یکنم که حت یکرد برگرد.. اعتراف م یم
 چیه  اریجز تاو نجایاومد.. من ا یکردم بابام رو فراموش کردم از خودم بدم م یحس م نکهیاز ا

چشمم رو   یگرد زرشک  قهی وریلباس ها، پل  یهمه  نی نداشتم.. در کمد رو باز کردم و ازب یدلخوش
  ییخواست لباس ها  یدلم نم نکهی.. با اومدیبهش م  یلیبودم و خ دهید اریرنگ رو تن تاو  نیگرفت.. ا

 اوردهی با خودم ن یادی ز زی.. من چدمشده بود رو بپوشم اما مجبور بو یدار ی خر  یلیکه به دستور ل
.. چشمم به گردنبندم  ستادمیا نهی.. مقابل آدمیپوش یمشک یساپورت زمستونه   هیرو با  وریبودم.. پول

  یپر انرژ  شهیبابا داشت مثل هم  افتاد.. با دست لمسش کردم و بازش کردم.. عکس من و بابام بود..
گردنبند رو داشت.. به عکس    نی به هم هیشب یکی.. بابا هم دمیخند یو من م دیبوس  یگونم رو م

رو نداشتم.. مخصوصا    یسرماخوردگ یبوسه زدم و موهام رو با سشوار خشک کردم.. ابدا حوصله 
 ..چکسی خواست ازم مراقبت کنه؟ مطمئنا ه یم  یحاال که بابا نبود.. ک

  یول  دمیترس   یشدم.. قفل در رو باز کردم.. هنوز م کیبرداشتم و به در نزد یعسل  یرو از رو میگوش
  ینبود.. نفس چکسی.. هدمیو در رو باز کردم.. اول سرک کش دمیکش نییرو پا رهیآروم دستگ  یلیخ

که سرگرم آب    دمیقرار داشت.. شکوه رو د یدر ورود یتازه کردم و پا به سالن گذاشتم.. اتاقم تو راستا
 یکم یبه سمتش رفتم و درست تو فاصله   نیگفت.. آروم و پاورچ یم یز یدادن به گل ها بود و چ

 ازش گفتم: 

 شکوه؟ -

 و آبپاش از دستش افتاد.. دیبرق گرفته ها از جاش پر مثل
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 بود سکته کنم..  کینزد ه؟یچه کار نیخانوم.. ا یوا یا-

  نی.. بدیکش  یم  قیعم یقلبش گذاشته بود و نفس ها یخنده.. شکوه دستش رو رو  ریزدم ز بلند
 خنده گفتم: 

 ؟ یدیترس  نقدریا یعنی-

 گفت:  ی همون حال دلخور  در

ته کنم بمونم رو  .. ممکنه سکستیها واسه من خوب ن جانیه نیشدم.. ا ریپ گهیواال خانوم من د-
 دستتون.. هرچند جونم فداتون خانوم.. 

 گفتم:  یز یرو گرفتم و با اخم ر دستش

 کردم..   ی.. من فقط شوخیخدا نکنه.. خداروشکر االن خوب-

 گفتم:  زی آم طنتی ش و

 داره؟  یجن و پر   نجاینکنه ا ؟یرلبیز  یزدیحرف م یبا ک  یداشت نمیبگو بب  االیحاال -

 .. زدمی نه خانم.. داشتم با خودم حرف م-

 دادم..  سرتکون

 هوم باشه.. پس به کارت برس.. -

 از کنارش رد شدم..   و

 ن؟ یری م ییخانوم جا-

 سمتش سر کج کردم:  به

 .. حوصلم سررفته..ستیکه ن  یتو باغ قدم بزنم.. کس رمیآره.. م-

 زد..  لبخند

 ..نی باشه خانوم.. اما هوا سرده خودتونو بپوشون-
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 کردم.. پشت

 خوبه.. ینجور ینه هم-

هنوز چند قدم با در فاصله داشتم که باز شد و من از ترس   یرفتم ول  یبه سمت در خروج  میمستق
که  دمیرو د مانی حد گشاد شد.. اما در کمال تعجب، نر ن یشدم و چشمام تا آخر خکوبیسرجا م  یلیل

 و گفتم:  دمیکش یق یوارد شد.. نفس عم 

 ؟ یکن  یم کار ی چ نجایتو ا-

 .. دیزود من رو د  یلیسمتم سرچرخوند و خ به

 ن؟یی نجایعه خانوم شما ا-

 شدم..  نهیبه س دست

 بله.. چطور؟ -

 اطرافش نگاه کرد و جلو اومد..  به

 رون؟ یب ن یچرا از اتاقتون اومد-

 کردم..  اخم

 گرفتم؟  یاز تو اجازه م دیاومدن با رونیب  ینکنه برا-

 با حرص ادامه دادم:  و

 .. دیببخش-

 گفت:  تند

 من فقط.. ه؟یچه حرف نینه ا-

 : دم یحرفش پر انیم به

 .. از سر راهم برو کنار..یو چرا اومد یینجایکه ا  ستی.. اصال برام مهم نهیکاف-
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 از کنارش رد شدم که صدام کرد:  و

 صدف خانوم؟ -

 .. دمیبه سمتش نچرخ   یول ستادمیا

 کنم.. تونیاهمن همر دیکاش اجازه بد-

  یمشک راهنیو پ  یرو به سمتش کج کردم و سرتا پاشو از نظر گذروندم.. کت و شلوار نوک مداد سرم
باز گذاشته بود.. چشم هاش  شهیرنگ و خوش حالتش رو برخالف هم  ییخرما  یبود.. موها دهیپوش
بد هم   یدوست داشتم مخالفت کنم ول یلیجذاب بود.. خ  یلی.. خ دیرس  یروشنتر به نظر م شهیاز هم
 من ابدا حس و حال بحث کردن نداشتم.. در برابر نگاه منتظرش گفتم:  یشد.. در ثان ینم

 ..ست ی ن یباشه.. مشکل -

کرد و سرد   یاخم م شهی.. اما اون همنمی رو هم بب اریشد لبخند تاو یزد که پشت کردم.. کاش م   لبخند
  رونی سرد بود و از دهنم بخار ب  یلیباغ گذاشتم.. هوا خ یطه .. پا به محودی رس  یبه نظر م یو جد

موهام رو به  ادسرد بودم.. هرچند تهران به نسبت نروژ ابدا سرد نبود.. ب یمن عاشق هوا ی.. ولزدیم
رو از   دمید یکردم.. تمام محدوده  یخال   یز یداشتم.. ذهنم رو از هرچ یخوب  یل یگرفت.. حس خ  یباز 

که داشت   دم یرو د ری بش یبود.. حت سیخ  نینظر گذروندم.. تمام درخت ها به خواب رفته بودند و زم 
  یکه حت یمن  یبرا  یول نمی رفت.. دوست داشتم اونجا رو هم بب  یباغ م یپشت یبه سمت منطقه 
شدم که  بود.. متوجه ادیز  یلیموضوع خ نیبودم ا دهیخونه رو هم به طور کامل ند   یساختمون داخل

نظر    ریز نکهیگرفتم.. از ا دهیحال وجودش رو ناد نیآمد.. با ا یبا چند قدم فاصله به دنبالم م  مانینر
زها بود که من دوست نداشتم.. چند ی چ یلیخونه خ  نینبود.. تو ا یچاره ا یاومد.. ول  یباشم بدم م 
  یمناسب برا یجا  هیفضا رو نگاه کردم تا  نشیآوردم و از دورب رونی رو ب می.. گوشدمیکش قینفس عم
  هیمونده بود..  یکه در کل باغ تنها اون سبز باق دمی رو د  یدرخت تی کنم.. در نها دایپ  یعکسبردار 

داد.. با خوشحال و ذوق   ینشون م باتری ز یلی دو درخت خشک خ نیدرخت پربار صنوبر که درست ب 
 شدم.. کشیم که هست.. نزد.. واقعا فراموش کرده بوددمی چرخ  مانیبه سمت نر

 مان؟ ینر-

 و منگ به من زل زد:   جیصدام، نگاهش رو از ناکجاآباد گرفت و گ دنیشن  با
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 بله خانوم؟ -

 به کمر گرفتم:  دست

 کنم.. ی وقته که صدات م  یحواست کجاست؟ کل یبگ شهیم-

 و گفت:   دیدرآوردن حرصش گفتم.. ابروهاش باال پر یبرا نویا

 دم..متوجه نش دیواقعا؟ببخش-

 .. ریعکس بگ هیاز من  ای .. بستیمهم ن-

رفتم صدام رو باال بردم   یرو به دستش دادم.. همونطور که به سمت درخت م یشدم و گوش  کتری نزد و
 گفتم: 

 ..گمیوگرنه به خانومت م یر ی به نفعته که خوب بگ -

 دستام رو از دو طرف باز کردم..  و

 .. فتهیدوتا درخت هم تو کادر ب  نیکه ا ری بگ یجور  هی-

عکس از ته دل باشه.. حالت بامزه   یشد خنده هام تو  یخنده دار بود و باعث م   یلیخ  شیدستپاچگ
.. مدام  ریبگ  یعنیو چشمک زدم که  دمیچیانگشتم پ یاز موهام رو ال  یبه خودم گرفتم و دسته ا یا

ش  ی تموم کردن عکاس ی.. در آخر براگرفت یکردم و او هم تند و تند عکس م یحالت هام رو عوض م 
 اسمش رو صدا زدم:  غی اون باز هم عکس گرفت.. با ج یدستم رو مقابلش گرفتم ول

 مان؟ ینر-

 آورد:  نییزده دستش رو پا شتاب

 ر؟ ی من گفتم عکس بگ-

 باال انداخت..  شونه

 مدل عکسه.. هی نمیمن فکر کردم ا دیببخش-
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 .. دمیرو مشت کردم و از هردو طرف به رونم کوب دستم

 ؟ ینجور یآخه ا-

 رفتم.. یگل هلند ینزد که به سمت بوته  یحرف 

 .. ایدنبالم ب-

رو   مینی گل رو گرفتم و ب  یو کنارش زانو زدم.. با دو انگشت ساقه  دمیگل دو یبه بوته   دنیرس تا
از گرفتن عکس نبود.. به   ی.. اما خبر و منتظر شدم ختمی بهش زدم.. با دست موهام رو در اطرافم ر

باال رفته  یچونم زدم و با ابروها ریبود.. دستم رو ز ستادهیبه من ا رهیکه خ  دمیچرخ مانیسمت نر
 گفتم: 

 ؟ یکن یم کاریچ یاالن دار  یبگ شهیم-

 که کرد گفتم:  سکوت

 ؟ یچرا عکس نگرفت-

 انداخت..  نیی سرش رو پا  شرمنده

 هربار بگم؟   دیحتما با ؟یر ی خوام که عکس بگ یم یدی االن هم نفهم یحت یعن ی.. مانی واقعا که نر-

 رفت گفت:  یدستش ور م  یکه با گوش  یبلند شدم.. در حال  نیزم  یاز رو و

 مدل باشه.. هیتونه  یم نیدونستم ا یعکس نگرفتم.. نم یشرمنده.. آخه من تا حاال از کس -

رخش   میفاصله و از ن  نیباز ماند.. از هم مهیم تا ندهان ار یتاو دنیبزنم که با د غ ی خواستم سرش ج  باز
تنش بود و داشت به سمت عمارت   ی.. کت و شلوار تماما مشک نمیرو بب  شیشگیتونستم اخم هم یم
..  نمشی وقت روز بب  نیشد ا یو نفسم به شماره افتاد.. باورم نم دیتپ  یرفت.. قلبم تند و نامنظم م یم

  زدی حرف م  مانیاز هوا گرفتم.. نر  ینبود؟ دم یل یل یکه حت یدر حال  شده بودم.. چرا اومده بود ریغافلگ
  مانیعطرش رو به مشامم برسونه.. نر دیوز یکه م یخنک  م یکردم تا نس ی.. تالش مدمیفهم یو من نم

از پله ها باال   اری فکر کنم تاو ونگاهم رو دنبال کرد  ریچشم از من گرفت و مس  دیمن رو د یرگیکه خ
 گفت:  یحرص مانیرفته بود که نر
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 راه داده؟ نویا یکنه؟ ک یم  کاریچ  نجایا نیا-

 دادم و گفتم: یخشکم رو تکون   یصبر نکرد و از من فاصله گرفت.. لبا و

 شه؟یبه خاطر من اومده؟ م یعنی-

دو خودم رو به  سوخت.. با یزل زده بودم که اونها نبودن.. چشمام م  ییخودم اومدم.. به روبرو به
نداشت..   اری از تاو ی.. آخه اون دل خوشارهیبه سرش ب  ییبال مانینر دمیترس  یساختمون رسوندم.. م

..  دمز ینفس نفس م  دمیبه در ساختمون رس یدونستم.. وقت یرو نم   لشیازش متنفر بود و من دل
.. موهام رو از صورتم کنار زدم و گوش  دمیکش  قیبار نفس عم نیقلبم گذاشتم و چند یدستام رو رو

متوجه حضورم   یخواستم کس یو آروم در رو باز کردم.. نم  دمیکش  نییدر رو پا  ی رهیکردم.. دستگ زیت
 ..دی من رو د اریاول تاو یبشه اما همون لحظه  

 سالم..-

لحظه حس مجرم ها بهم دست داد.. انگار کار   هی.. دیبه سمت من چرخ مانینر  ار،ی سالم کردن تاو با
و در رو پشت سرم بستم.. داشتند با هم    اوردمیخودم ن یبه رو   یمچم رو گرفته.. ول یکردم و کس یبد

 خواستند من متوجه بشم..  یکردند و نم ی.. حتما دعوا مزدندی حرف م

 ..ن یسالم.. خوش اومد-

 شد..   کیفاصله گرفت و به من نزد اریاز تاو مان یرو گفتم که نر نیا

 ن؟ یخانوم اومد-

 کردم که گفت:  نگاهش

 شدن.. یداشتن مرخص م گه یهم د ابی کام یآقا-

 گفت:  یو با حالت خاص  اری رو به تاو و

 گم؟ یدرست نم-

  ی.. حتدمی کش  یقیرو حس کنم.. نامحسوس نفس عم  اریسرد و تلخ عطر تاو  یتونستم بو یم حاال
 خونسرد گفت:  یلی خ  اری.. تاودمیوش کردم عطرش رو ن یحس م



 نگهبان آتش 

405 
 

  دی.. باهیهماهنگ کردم.. موضوع مهم شونیخانم اومدم.. ازقبل هم با ا یلی ل دنید یمن برا یول-
 .. میحتما حرف بزن

 و گفت:  دیبه گردنش کش  یدست مانینر

  یقبل اومدن زنگ بزن.. خانم دوست ندارن کس نیکه؟ برو و بعد از ا ی نیب ی .. مستنیاالن ن یول-
 ..ادیب دنشونیسرزده به د

 ..دمیرو د اریواضح تاو  پوزخند

 خانومه..   یل یل ستن یخونه ن یهماهنگ یکه ب  یمن هماهنگ کردم.. کس یول-

که هنوز هم خونسرد بود..  اریبه تاو یو گاه  مانیبه نر  یکردم.. گاه یدر سکوت نگاهشون م من
رفت..    اریاز من فاصله گرفت و به سمت تاو مانی گرفت.. نر یحرصم م یهمه خونسرد نیاز ا یگاه
  یبهم آروم بود اما من عص مانی .. نردمیترس یبشه م ی بحث ایدعوا  نکهیاضطراب داشتم.. از ا یلیخ

 کردم.. یو من درک م شدیم  ینجور یا دید یرو م اریکردم.. هرزمان تاو یبودنش رو حس م

 .. ایحرف زدن ب یبرو.. و بعدا برا  نجایاز ا گمیدارم بهت م اب؟یجناب کام  نیبب -

 زد..  اری تاو ی نهیبه س دواریدستش رو باال آورد و انگشت اشارش رو تهد و

 شازده؟   یدیفهم-

 ..دیاخم کرد و خودش رو کنار کش  اریکه تاو دمید

 گفت:  یتفاوت یهم بدون نگاه کردن به اطراف و با لحن ب اریتاو

.. همکار خانومتم که نباشم،  ستمین  ی.. فراموش نکن من هرکس مانی نر یبهتره مواظب رفتارت باش -
 .. پس حد خودتو بدون.. ابمی کام اریتاو

در   یشتر یبود که با هربار نگاه کردنش، خون با سرعت ب   اهشیس یها لهیدر ت ی به من نگاه کرد.. چ و
نگاه او در بدنم به وجود   ی لهیکه به وس یکرد؟ در اصل به خاطر فعل و انفعاالت  یم دایپ  انیعروقم جر

خودم دادم  هب  یخواست به سمتش حمله کنه که تکون مانیاومد خودم متوجه حضور خودم شدم.. نر
 گفتم:  یو حرص 
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 ؟یکه با مهمون خونه دار  هیچه رفتار نی.. امانینر هیکاف-

.. انگار اصال  میزل زده بود که ما قرار نداشت ییبه جا یرخ نداد.. حت اریدر حالت نگاه تاو یر ییتغ چیه
 .. دیشن  یشد و صدام رو نم یمتوجه من نم

 خانم؟   یول-

 توو برو به کارات برس..-

 .. دمید اریرو به تاو نشیخشمگ نگاه

 مان؟ ینر یدینشن-

 انداخت و گفت:  ری به ز سر

 بله چشم..-

 برداشتم.. اریگام به سمت تاو کی

 ..  نیبمون شونیمنتظر ا ن یتون یو شما م ستنیخانم ن یلی .. اما ل دیببخش یل یخ-

 و گفت:  دیبه کت مرتبش کش یدست

 اومدم.. ی نم نجای.. اگه مهم نبود تا اشمیبله ممنون م-

 اشاره کردم. ییرای و متوجه نشدم.. با دست به سمت پذ  دمید مانیمن نگاه آخرش رو به نر و

 بشه..  ییرایاونجا تا بگم ازتون پذ دییبفرما-

و از من دور شد و   دیهم پوف کش  مانیکه اشاره کرده بودم رفت.. نر یتکون داد و به همون سمت سر
  اریتاو ی  دهیو کش ی.. اصال مهم نبود.. از پشت به اندام عضالنرفتی نگاه نکردم که کجا م یمن حت

بودم..  دهید ژکه در نرو ییبه اشراف زاده ها هیرفت.. درست شب  ینگاه کردم.. آروم و با صالبت راه م
که من  یل یمرد مرموز، جذاب بود.. قلبم دوباره به کوبش افتاد.. تنها دل نیا زیدلم غنج رفت.. همه چ 

دونست؟ که  یهم م خودش یعنیبه سرم زدم..   یضربه ا  یبود.. حرص   اریداشت تاو ینگه م نجایرو ا
باال انداختم.. مطمئنا نه..  ونهنفره؟ که با نجات جونم االن من هنوز هم زندم؟ ش هیبودن  لیتنها دل 
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  یتو ی.. به سمت آشپزخونه رفتم.. حتدید یمثل من رو نم  ی چون اون اصال دختر دست و پا چلفت
نبودند.. مثال پائول.. آندرس هم   را یمثل تاو چکدومیه یکردند ول  یها به من ابراز عالقه م یلینروژ خ 
  چکدومیمن به ه یجذاب بودند ول  یلیخ م.. اون ها هگهید یها یل یدوران دانشگاهم و خ یکالس

زدم. چون مادر نداشتم اون محرم رازم بود..   یاز اون ها با بابا حرف م  شهیحس رو نداشتم.. هم نیا
آشپزخونه شکوه رو صدا  کی زدم.. نزد یهم با بابا حرف م اری .. کاش از تاودمیاز ته دل کش یآه

 کردم.. 

 ؟ ییشکوه؟ اونجا-

  یشکوه خودش رو به من رسوند.. مالقه  تی .. در نهادمیشن  یبه هم خوردن ظروف رو م  یصدا
 خودم رو گرفتم..  یخنده  یو جلو  دمیدستش رو د

 ن؟ یالزم دار یز ی جانم خانم؟ چ-

 ..اریب  ییرایپذ یابر یز یچ  هی میآره.. مهمون دار-

 تعجب گفت:  با

 ..ستنی خانوم که خونه ن  یمهمون؟ ول ؟یچ-

 گفتم: کالفه

 .. دهیخب نباشن.. مهمون که خبر نم-

 رو محکم کرد..  شیروسر گره

 خب خانم..  یآره ول -

 که گفتم رو بکن..  ی.. کار هیکاف-

 اومد..  ادمی یز یعزم رفتن کردم که چ  و

 شکوه..  یراست-

 سوال نگام کرد.. پر
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 جانم خانم؟ -

 ادته؟ی شد و خونه ما موند رو  یکه اون شب زخم  ییاون آغا-

 به خودش گرفت و بعد گفت:   یمتفکر  حالت

 چطور؟  ادمهیخانم اومدن..  دنید  یبرا شمیکه چند وقت پ  ییبله.. همون آغا-

 گفتم:  سرد

 .. فقط مهمونمون اون آغاست.. مراقب رفتارت باش.. یچ یه-

رفتم.. دست و   یی راینزدم و به سمت پذ ینگفت.. من هم حرف یز یکردم که ناراحت شد اما چ حس
داشت   یچه فرق  هی.. مگه اون با بقدمید یبودن به اون رو در خودم نم  کیو من نزد  دیلرز یپاهام م

تونستم درست نفس بکشم؟ مدام لباسمو   ینم  یکردم و حت یدست و پامو گم م شهیکه من هم
مدل  نیا یروزها حت  نی.. خودمم کالفه شده بودم.. ادمی کش یکردم و به صورتم دست م یدرست م

نشسته  یی رایوسط پذ  یمبل سلطنت یکه رو دمیرو د ار یتاو تیدادن.. در نها  یلباس ها هم آزارم م 
.. من  بیداشت.. چقدر عج یاهیس  یشده بود که چشم ها رهیخ  یمرد ینقاش یلوبود و متفکر به تاب

 بودم.. دهیتابلو رو ند نیاومده بودم اما ا نجایا هقبال ب

 ن؟ یداره.. شما هم با من موافق یجالب  یل یعکس حس خ  نیا-

و زبونم بند   دمیکه پشتش به من بود جا خوردم.. شوک زده تو جام پر اریحرف از تاو نیا دنیشن  با
 اومد..

 ن؟یاومدن من شد یش ش شما چطور متوجه -

 تو خودم فرو رفتم.. شتریسمتم سر چرخوند و من ب به

 ن؟ یشماهم نظر منو دار  ن؟یپاتون.. نگفت یخب معلومه.. از صدا -

  هیاون مرد درست شب یچشم ها نکهیتم بگم با ادوست داش یلی خ د؟یپرس  یواقعا از من نظر م  اون
 ..ست ین یکه تو نگاه اون نقاش  یدار  یز ی توئه اما باز تو چ یبه چشمها

 نظرو دارم..   نیب ب بله.. منم هم-
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 دست به مبل اشاره کرد.. با

 ؟ ینی ش یچرا نم -

فاصله  اری از تاو یکه داشتم به سمت مبل رفتم که کم  یجانیلرزون از ه یو باقدم ها دمیکش یهوم
 داشت.. نشستم. 

 نظرش داشتم.. ری ز یچشم  ریرو به هم چسبوندم.  ز زانوهام

دسته مبل گذاشت.. دوست داشتم بابت اون شب ازش   یداد و دستش رو رو هیمبل تک  یبه پشت  باز
که  دمی نزد اما من فهم یسکوت کرده بود و حرف  نکهیتشکر کنم.. چند شب بعد بهم زنگ زد.. با ا

  تمامحتما ازش تشکر کنم..  دی نگرانم شده بود.. آره اون نگرانم شده بود.. لبخند زدم.. پس حاال با
 کردم و گفتم:  سی کردم.. در آخر لبم رو با زبونم خ نی سنگخواستم بزنم سبک و  یکه م  ییحرف ها

 تشکر به شما بدهکارم.. هیراستش.. من -

 نگاهم کرد.. یبه سمتم سر کج کرد و سوال  آروم

 در چه مورد؟ -

 مرد سخت بود.. نیتوانم رو جمع کردم.. چقدر حرف زدن با ا تمام

 خب به خاطر اون شب..-

 گرفت..  یذره توانم هم ازم م هی نی.. چون همکردم به چشماش نگاه نکنم یم یسع

 .. یلیممنونم.. من خ نمی.. واسه همنینجات داد مویشما زندگ -

 کرد..  یکارو م نیمن بود هم یهم جا گهی.. هرکس دستین یاز ین-

جوابم رو    اریگفتن حرف قبلم باز بود که تاو یو نگاهش کردم.. من هنوز دهنم برا دمیباال کش چشم
 بگم که با ورود شکوه زبون به کام گرفتم..   یز یداده بود و رو گرفت.. باز خواستم چ

 .. آب پرتقاله..دیی.. بفرمانیسالم.. آغا خوش اومد -

 .. ینیکه اون لبخند رو بب  یمن باش یجا دیزد که با  یکمرنگ  لبخند
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 ممنون..-

 داشت گفت:  یبرنم اریکه چشم از تاو یزد و در حال  یلبخند پت و پهن  شکوه

 تونم زود حاضر کنم..  یم نیدار لینوش جان.. اگه قهوه م-

 رو دوست ندارم.. یقهوه خوردنم متفاوته.. هر قهوه ا ی وهیش  کمینه ممنون.. من -

 مبل بلند شدم و گفتم:  یزده از رو شتاب

 واقعا؟ -

 پرسوال نگاهم کرد.. دویرفت در هوا خشک شد.. به سمتم چرخ  یم ین یکه به سمت س اری تاو دست

 ؟ یچ-

 : دیپرس شکوه

 شده؟  یز یحالتون خوبه خانم؟ چ -

 گفتم:  اریتاو روبه

 .. ادیکنم که مطمئنم خوشتون م یدرست م یمن براتون قهوه ا-

 به شکوه گفتم:  و

 .. یبهم کمک کن دی.. باایبا من ب-

گفتن نداشتم..  یبرا  یگفتن نداشت؟ من خودم هم حرف یبرا یحرف   ایبود  یسکوت کرد.. راض  اریتاو
ربع   کی.. میگردم و با شکوه به سمت آشپزخونه رفت  یحال با چشم و ابرو اشاره کردم زود برم نیبا ا

  کرده شکه خودم دوست داشتم درست یبا همون سبک  قای ترک برگشتم.. دق یفنجون قهوه  کیبعد با 
  کیتفاهم کوچ هی نیخوشحال بودم انگار هم  یلی.. خادی دادم که خوشش م دیبودم.. به خودم ام

.. با تعجب همه جا رو از نظر  دمیرو ند اریشدم تاو ییرای وارد پذ یمعنا داشت.. وقت  یلیمن خ  یبرا
 د؟یطول کش نقدریا یعنی گذروندم.. کجا رفت؟ 
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..  دمیشن کی موز یصدا یلحظه ا یمغموم نگاه کردم و برا دیلرز یدستم م نیکه ب  یفنجون قهوه ا به
مبلمان   نی.. تند از بدیرس  یکه کامال فرد بود به گوش م ییرایپذ یکردم.. صدا از سمت انتها زی گوش ت

..  دیکش یم  ها هیکالو یآروم رو ی لیکه با دست چپش خ  دمیرو د  اریعبور کردم و به محض ورودم تاو
زدن بلد بود؟    انویپ  اریتاو یعنینه..  ایدونستم بازم متوجه اومدنم شده  یپشتش به من بود و من نم

هر نت فاصله    نی.. بدمیشن  یآشنا م کیموز کیاز  یا مهی نصفه و ن یاما حتما بلد بود.. چون نت ها
 کرد..  یبود و انگار داشت فکر م  یادیز ی

 ن؟ یبلد-

شک   نباری.. ادیاز هوا گرفت و به سمتم چرخ ی قیثابت موند.. دم عم هیکالو یاشارش رو انگشت
حاال   نکهیکرد.. با ا یفکر م  ق یعم  نقدریا یحضورم نشده بود.. داشت به چ ینداشتم که متوجه 

قدم جلو رفتم   هیکرد..  یم ریس یا گهید ی.. انگار جادید  یکرد اما هنوز منو نم  یداشت به من نگاه م
 . که به خودش اومد.

 یآهنگ م هیکه نت  دمیشن ن؟یبزن انویپ نی .. شما بلدنیبراتون قهوه آوردم.. جواب سوالمو نداد-
 ..نیزد

 خونسرد گفت:  شهیهم مثل

 کنه..  یم  یممنون.. چه فرق-

خودم دل و جرات دادم و جلوتر رفتم و فنجون قهوه رو مقابلش گرفتم.. با تکون سر، موهام رو به  به
و به  دی کش نییو پرنفوذ نگاهم کرد و پوست بدنم سوخت.. بعد چشم پا قی عقب هول دادم.. عم

  ین یبه ب مکث قهوه رو از دستم گرفت و یتعارف قهوه باال بود.. با کم یدستم نگاه کرد که هنوز هم برا
 و گفت:  دیزد.. بو کش

 ..یناب  یهوم.. چه بو-

 خودم درست کردم.. -

 و من ادامه دادم: دیباال کش چشم
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 رانیاومدم ا یتونم بخورم.. از وقت یباشه نم نیاز ا ریکنم.. غ  یدرست م ی نجور یواسه خودمم ا-
 ..رفت تا حاال. یحوصلم که دست و دلم به درست کردنش نم ینخوردم چون اونقدر ب 

  یچشم بست.. دست دراز کرد و قهوه رو رو یا هیثان یو برا   دیاز قهوه نوش یتوجه به من جرعه ا یب
 رو کمتر کرد..  نمونیب یگذاشت و فاصله   انویپ

دلتنگ بابام شدم.. اون  یلی.. چون راستش.. من خنی بکن نکارویواسه من ا ن ی بزن انوی پ نیاگه بلد-
 ..زنهیم انو یشب ها قبل از خواب پ شهیهم

 گفت:  یحالت خاص با

 .. ستیاالن قبل از خواب ن یول-

  اریهنوز استرس داشتم.. تاو یول دمیترس یمثل قبل ازش نم  گهید زدی گرفت.. حاال که حرف م خندم
 خوب بود..  یل یخ یدونم چرا ول  یشده بود.. نم بیعج  کمی امروز 

 .. نیستیخب شما هم قبل از خواب ن-

بود که با   گهید یایدن هی هیشدم.. شب رهیمردمک چشمش خ  یاهیباال انداخت و من دوباره به س  ابرو
  بیشد.. دست راستش رو باال آورد و به ساعتش نگاه کرد.. عج یمرموزتر م  یل یعطر سرد و تلخش خ

 بست..  یساعتش رو به دست راستش م  اریبود که تاو

 بگم.. یز یچ هی دی.. اما قبلش باومدیخانوم ن  یلیبرم.. ل  دیمن با-

بدنش رو حس کنم..   یتونستم گرما یکفش هم نبود.. م هی یشد.. حاال فاصلمون به اندازه  کترینزد
 حدس زدم..  دهی دن گونم رو ندسرخ ش

 خوشحالم..  یل یخ  فتادیبرات ن   یاون شب اتفاق نکهیمن از ا-

پشت   یتونستم فضا ینم  یاز من قدبلندتر بودم و من حت یلیو نگاهش کردم.. خ  دمیباال کش چشم
  شیته ر شه یبود.. مثل هم دمیلب هاش در معرض د   شتریب هیزاو نی.. از انمیبب یسرش رو به خوب 

 داشت.. یکم
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کشم.. دوست نداشتم نه  یخجالت م  یلیبابت خ نی.. از انیدیبه موقع رس  یلی به خاطر شماست.. خ-
 .. به شما..ونمیمد موی .. االن من واقعا زندگنین یبب  طینه شما منو تو اون شرا  فتهی اتفاق ب نیا

ست به  خوا یشد.. حس لمس کردن گردنش به جونم افتاد.. دلم م نییگلوش باال و پا  بکیس
  یم یکردم چ یم نکارویهم داشت؟ اگر من ا یانسان بود؟ حس اری صورتش دست بزنم.. واقعا تاو

 هیبهش دست زدم گفت که من  یبودمش.. وقت دهیافتادم که د یروز اول  ادیکرد؟ به  یم  کاریشد؟ چ
که به  یوقت ایو خشم..  تی ها اثرات فرنگ رفتنه.. آره اونم حس داشت اما عصبان نیو ا مغرب زده 

که تو وجودم بود و هرروز   یحس  نیبا ا  دیرو هم دوست نداشت.. من با نی اسم صداش کردم.. ا
 دم یپر رونیصداش از عالم هپروت ب   دنیکردم؟ با شن یم  کاری شد چ یبزرگتر م 

 هیکرد.. فقط  یم  نکارویمن بود ا یهم جا ی.. هرکسگمی فتم بازم موجود نداره.. قبال هم گ ینید چیه-
 ... یشیدارم البته اگر ناراحت نم حتینص

 داشت..  دیحرفش ترد یادامه  یبرا انگار

 ..اده ی.. گرگ صفت زیها مراقب خودت باش نیاز ا  شتریها ب یمهمون  نجوریکن تو ا یاما سع-

 کرد.. یم انی ب یهارو با معن  نیا اریحرف پشتم رو لرزوند.. من حس کردم که تاو نیا

  یخوا یخلوت نرو.. البته اگه نظر منو م  یکه مسته حرف نزن.. جا ی.. با کسر ی فاصله نگ تیاز جمع -
 مرد باهات باشه..  هی نکهیقبل نکن.. مگر ا چکسوی ها نرو.. دعوت ه ی مهمون نجوریاصال تو ا

  دمید ی.. اگر اونشب اون ها رو باهم نمیکه کنارم نبود فیاما چه ح یتم تو اونجا بودخودم گف با
سرگرم کردن خودم   یبود که خواستم برا یرفتم.. فکر احمقانه ا  یفرار کردن به اون طبقه نم یبرا

 حال گفتم:  ن یخونه رو بگردم.. با ا

  یزندگ  نیبه ا گهید از اون اتفاق د.. من بعنیهم بگم که اگه شما نبود نویا  یحق با شماست.. ول -
 ادامه... 

  یهمه  کبارهی لبم حس کردم و  یرو رو اریداغ تاو ینکرده بودم که دست ها انیحرفم رو کامل ب  هنوز
تونستم لرزش صدا و نفسش رو   یم ی.. حت دمیتر شن   کینزد  یلیوجودم سوخت.. حاال صداش خ

 حس کنم.. 
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که  یرو دار  ی کی بهش فکر هم نکن.. تموم شد.. تو  یحت  چوقتی .. هچوقتیه گهی.. دشششییه-
 .. پدرت.. رهیزنده باشه و بم  ی.. حتره یممکنه بم  یاگه نباش 

به   یحرف هاش چشمم سوخت.. بغض بد یداغ دنیو من از شن دندیغلت یم  اهشیس یها مردمک
وباره  گلوم نشست.. چشم از تورم گلوش گرفتم و به چشماش دوختم.. حرفش وجودم رو لرزوند.. د

 تکرار کرد: 

 ..هیدرد بد یلیزنده ، مردن خ -

گذاشتم و  نشیس یخواست تپش قلبش رو بشنوم.. دستمو رو یدستم باال اومد.. دلم م ناخودآگاه
.. محکم و نامنظم..  دیتپ  ی.. قلبش آروم و کشدار منمی خواستم عکس العملش رو بب یچشم بستم.. نم

.. قلبش هم درست مثل راه رفتنش بود..  دمیفهم یتپش قلب رو حاال م دنی محکم کوب یمن معنا
که دور شد   دمیقدم هاش رو شن  یقلب خودم گذاشتم.. صدا یو من دستم و رو  دیرو کنار کش  دشخو

قلبش رو    یکردم.. و تپش ها یعطرش رو حس م  یخواستم چشم باز کنم.. هنوز هم بو  یو من نم
 دستم.. ریز

 صدام کرد    یکس نکهیتا ا دونمیبودم رو نم ستادهیا چند وقت سرپا نکهیا

 ؟ ی گذاشت نجای پا به ا یبا چه اجازه ا-

..  دمیو دستم رو که هنوز رو قلبم بود مشت کردم و به سمت صاحب صدا چرخ  دمیزده توجا پر شوک
 بود.. با اون نگاه سبز مخوفش بهم زل زده بود  یلیل

 ..دی س سالم ب ب ببخش-

 قدم جلو اومد  که ترسم صد چندان شد  کیو  دیدر هم کش شتریرو ب  ابروهاش

 . یسرک بکش ییو به هرجا یوفتیراه ب ستمی من خونه ن یوقت یقبال گفته بودم حق ندار -

 لبم گذاشت...  یزدم.. دستش رو رو  غیلباسم رو گرفت و من بلند ج  قهی و

 دختره احمق   شیه-

    دیلرزیوجودم م تمام
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 ... دیکه نبا نمتیبب   ییتو جا گهیبار د کیفقط -

 ..  دیبار یچشماش خون م از

   ادیکه اصال خوشت نم  کنمی م یاونوقت کار -

دهنم راه نفسم روبسته بود.. با ضرب   یزده نگاهش کردم.. دستاش رو رونی از حدقه ب یباچشما
 افتادم  هیتکونم داد که به گر

 گفتم؟   یچ  یدیفهم-

برخورد کردم و چشمم  انویه بود.. به عقب هلم داد که به پشد سیدادم دستاش از اشکام خ  سرتکون
 م شدت گرفت   هیافتاد و گر اری خورده تاو میبه قهوه ن

 انداخت   نی زم  یدستمال پاک کرد و رو هیبا  فیکث  زیچ  کیکه رد اشکام رو مثل  دمیگوشه چشم د از

 رو مرتب کرد و با انزجار نگاهش رو به من دوخت    پالتوش

  یبذار   رونیهفته پات رو از اتاق ب  کیتا  یاتاقت و حق ندار  یگردیبرم -

 سرباال کردم   باشتاب

   ؟یچ-

 ی دیخوب شن -

 درهم کرد   شتریرو ب اخماش 

 چشمم گم شو  یاز جلو-

م بدونم؟ تمام نفرتم رو تو  اون رو مادر خود تونستمیشده بود.. من چطور م   دهیتند و ترس نفسام
 بزنه گفتم: یکه حرف  نیاون رو غرق کنم.. قبل از ا  شدیآرزو کردم که کاش م ختمینگاهم ر یایدر

 باشه.. -

 زدم   غیتر ج  یزد حرص   پوزخند
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 باشه.. -

به اتاقم به  کیاشک هام دست خودم نبود درست نزد زش ینکردم.. با دو از اون جا دور شدم ر وصبر
 محکم برخورد کردم   یجسم

 آخ -

و بلند   دمی زدش رو د  رتیهستم.. نگاه ح مانیکه تو آغوش نر دمیکردم و در کمال تعجب د سربلند
   دمیهام شن  هیگر نیکردن صداش رو از ب  هیشروع کردم به گر

 شده صدف خانم؟  یچ-

 بهم داد و ازش فاصله گرفتم  یحس بد نشیریعطر ش  یبو

   شدینمک زخمم م  شیوخت وشورس یاشکام م یاز داغ صورتم

 ناراحتتون کرده؟ یک-

 : دم ینال

   ؟ی تو گفت-

 باال رفته نگاهم کرد.  یباابروها

 من اونجام؟    یتو به اون زن گفت -

  یداشت آرومم کنه اما من نم یافتادم سع نشیقدم به سمتم برداشت که بامشت به جون س هی
   دمیفهم

 هم تو هم اون...  ادیازت بدم م-

 زدم:   غیحرفم رو تموم نکرده بودم که مچ هردودستم رو گرفت و من ج اماهنوز

 جا چه خبره؟  نیا-

 ساکت شدم  ومن
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 .  ستی ن  یز یخانم چ یچ یه-

  یپاهاش قلبم ضربان گرفت و ب  یجلو اومد و ازصدا ی لیجرات نگاه کردن بهش رو نداشتم.. ل یحت
 کرد:  یگوشم رو کر م مانیتپش تند قلب نر ی.. صدادمیچسب مانیاراده به نر

 ؟  یانگار متوجه حرفام نشد-

- .... 

 صدف؟ -

شدم.. موهام رو کنار زدم..   رهی خ کردیکه خونسرد به من نگاه م یل یفاصله گرفتم و به ل مانینر از
 دستم رو ول کرد   مانی نر یل یبااشاره ل

 زود برو تو اتاقت  -

سردادم و به چهره   یلی.. نگاه پراز نفرتم رو از ل دیلرز یونم از حجم بغض م.. هنوزم چدمیباال کش  ینیب
دوختم.. تند از کنار هردو رد شدم و وارد اتاقم شدم.. در رو پشتم قفل کردم.. دلم حرف   مانیغم زده نر
آه از نهادم    میگوش  دنیند بادست زدم اما  بمی از دلم رد شد.. به ج اری .. تاوخواستیرو م  یزدن با کس 

در سرد گذاشتم..   یبود.. کف دستم رو رو مانیهنوز دست نر می.. گوشدمیبلند شد و به سمت در چرخ
اونطور   اریتاو یباز بغض به گلوم چنگ زد.. همش به خاطر اون پسره احمق بود.. حتما چون جلو

   مدیبه در کوب ستبه خانمش گفته.. باهمون د یتالف یحرف زدم بهش برخورده. برا

 ازت متنفرم  یعوض-

 گفتم:  غیدر زد.. با ج  یاز در فاصله گرفتم که کس و

 ن؟یخوای از جونم م یچ گهید-

   دمیرو شن   مانینر یمکث صدا  یاز کم بعد

 صدف خانم..؟ دیدرو باز کن  شهیم-

 گفتم:  ضی پرغ
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 توئه.. ریبرو گم شو همش تقص-

 گفت:  انهیم گرفت دلجو هیباز گر و

   ستین دیکن یر مکه فک  نطوریا دیباورکن-

 نزدم..  یحرف  من

 د یدرو باز کن نیا دیایدست منه ب تونیاالنم گوش-

.. به در تقه ام یب  نییخواستم از موضعم پا یشدم.. نم  کی و به در نزد دمیکش سمیبه صورت خ یدست
 وارد کرد   یا

 رو بذار و برو    میگوش  نمتیبب خوامینم-

 اما آخه..  -

 برو  ؟یدینشن-

رو برداشتم.. باز وارد   میبعد در رو باز کردم و گوش کمی دمیپوف کالفش رو شن ی نزد و من صدا یحرف 
  زدیپرسه م اریتاو یچشما یحوال  یتخت نشستم.. نگاهم به روبرو بود اما فکرم گاه  یاتاق شدم  رو

 توگوشم زنگ زد  اری تاو یهم به سمت بابام.. باز صدا یگاه

 " رهی باشه که بدون تو بم یک ی دی"شا

 حرف آخرش  باز پشتم رو لرزوند..  اون

 بدتر از خود مردنه"  یل ی"زنده مردن خ

زانوم گذاشتم و سرم رو   یو آرنجم رو رو ختمیدرکش کنم؟ کالفه موهام رو بهم ر تونمیخدا چرا نم آه
 قرار دادم   نشیب

 بودم   دهید میبود که در زندگ یآدم  نیکنم؟ اون زن بدتر کاریهفته چ کی  نیتوا دیمن با-
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که پاهام از تخت   یتخت درحال  یاون رو دوس داشت؟ همونجا رو یکردم پدرم چطور روز   یباورنم
معده دردناکم  یصبحانه هم نخورده بودم.. دستم رو رو  ی.. گرسنه بودم وحتدمیبود دراز کش زونیآو

 گذاشتم و زمزمه کردم: 

 آرامش وجود ندارد..  یبرا زیچ چیه  ییقفس طال نیدر ا-

 بستم..چشم  و

 

 

 

 

 (.. ار ی)تاو

 

 

 

 

 

به چهار عصر بود.. سر در کافه رو از نظر گذروندم.   قهی انداختم.. پنج دق ینگاه مین  میساعت مچ به
روشن کافه گذاشتم.. به اطرافم نگاه کردم.. امروز هم مثل  مهین  یرو زدم و پا به فضا نی ماش موتیر

نشسته  مانیکه نر یز ی به سمت م ادیگارسون جلو ب  نکهیپر نبود.. قبل از ا زیاز چند م شیب شهیهم
 بود رفتم.. 
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مقابل   یصندل یرو  دیکشی م گاریچهار نفره نشسته بود و س زیم  کیکه تنها پشت  یتوجه به دختر  یب
االن عمارت    نیکرد تاهم  یمشخص م نیهمون کت و شلوار صبح هنوز تنش بود.. ا نشستم.. مانینر

 اراده فکم منقبض شد   یبوده.. ب

درهم به  ی بااخم ها رهی .. خدیرس  یآشفته به نظر م یبلند و خوش حالتش کم یکردم موها نگاهش
 زل زده بود..  ینقطه ا

 ومد؟ین  شیکه پ  یمشکل-

 و تازه متوجه من شد  دیحرفم تو جاش پر  نیباا

   ؟یینجایا یت تواز ک-

 گذاشتم   یچوب زی هام رو درهم قالب کردم و مقابلم رو م پنجه

 رو بگو..    دیکه با یز ی توفقط چ-

مردمک هاش   ین  یدر ن  یرو به خوب یحالش خوب نبود ومن دستپاچگ دی به گردنش کش یدست
 شده گفتم:  زیر ی.. با چشم هاخوندمیم

 شده؟  یز یچ-

 زده نگاهم کرد.   شتاب

 ها؟-

 اتفاق افتاده بود  کیشک نداشتم  حاال

  هیتک یصندل  ینزدم و به پشت ی.. حرف ومدیما م زی که به سمت م دمیازگوشه چشم گارسون رو د اما
 دادم 

 .نیخوش اومد یل یسالم خ-

 رو مقابلم گذاشت  ومنو

 د؟ یدار لیم یچ-
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و رو به گارسون که منتظر نگاهش   زدیمشکوک م بینگاه کردم که عج  مانیحال و روز داغون نر  به
 هردومون در گردش بود گفتم:  نیب

 .  دیاریب خی  یها کهیآب با ت  وانیل کی شونیا یفقط برا-

 وکالفه گفتم:  دمیرو د مانی گفت و رفت.. نگاه نر یچشم گارسون

 .. ای ..  یگ یامیشده؟  یچ-

 شدم..  من عاشق  -

 که اصال دست خودم نبود گفتم:  یکامل کردن حرفم باز موند با پوزخند یبرا دهنم

 .. یپس که عاشق شد-

 ..دمیاون دختر رو به خودم د رهی رو به راست چرخوندم که باز نگاه خ  وسرم

 شد اصال ازکجا خوردم.. یچ دم یآره.. نفهم ی عنیفکر کنم..  ار؟یتاو-

نخ به نخ شون رو   غی ج یموهاش فروکرده بود ومن صدا ی.. پنجه هاش رو الدمیسمتش چرخ به
 .. سرد گفتم: دمیشن

خوام   یحرف بزن.. من نم  تتی نداره.. االن فقط از مامور تیعنوان عاشق شدنت برام اهم  چیبه ه-
 ..ادی ب  شیتو کارا پ  یمشکل

نگاهش جا خوردم   یقرار  یبدوست رو نداشتم... سرباال کرد و از   هینقش  ی فایا یبرا یفرصت  من
 حال گفتم:  نیباا

که بهت سپردم.. من  هییاومدم مسائل و کارا نجایمن مهمه و به خاطرش تا ا یکه برا یز یتنها چ-
 .. ستمین یمشاور عشق 

 .. زدی نم یحرف 

 ؟یکرد نیگزیکه بهت دادم جا ین یبگو دورب-

 آره.  -
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 دادم   سرتکون

 . یکارو کرد نیخوبه حداقل ا-

 شدم   نهی.. طلبکارانه دست به سدیکش پوف

 . نیمگه دروغه؟ تورو از اون خونه انتخاب کردم واسه  هم-

 داکنه؟ یماجرا ادامه پ نیقراره ا ی.. تاکاریتاو  ستیحالم خوب ن-

 خسته بود    صداش

ساقط کنم.    یخودم رو از هست  خوادی. دلم منمیب  یخونه و نگار رو م رمیکه م یخدا گواهه که هر روز -
 .. اریخته تاوس  یلیخ

 د؟ی حرفش نمک رو کدوم زخمم پاش  نیباا مانینر  دونستیظاهر آروم بودم اما فقط خدا م در

 راه سخته..  نیاز ا یخالص  یدونستیآروم باش از اولم م-

 مشتم گذاشت.. یزده دستش رو رو شتاب

 ؟ یکن ی کمکم م-

.. کردی.. داشت احساسات ُمرده م رو زنده م زدیبه قلبم م شترینگاه ملتمسش ن دمیباال کش چشم
 ..دمیدستش کش ریدستم رو از ز

 ها رو تموم کن من حرفم رو زدم  یبچه باز  نیا-

 با چشم و ابرو فهموندم عجله کن    شد،یم کیبه دست به ما نزد ین یبه سمت گارسون که داشت س و

درد رو تا    نیدار بود.. کاش او نفس هاش تند و کش زدیم  ینگاه کردم صورتش به سرخ مانیبه نر و
 . کردمیحد درک نم  نیا

 خودت رو جمع و جور کن -
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و محکم لب   یجد مانیقرار گرفت، با دست گارسون رو مرخص کردم و رو به نر زی م یآب که رو وانیل
 زدم: 

  یکه من برا یبش  یمان یهمون نر یوقت دار  قهیدق ک ی فقط  یکن آروم باش یرو بخور و سع نیا-
 اومدم..صحبت باهاش 

  زیم یو رو   دیآب رو الجرعه سرکش وانیل د،یکالمم رو که در چهره ام د تینگاهم کرد اما جد  مات
 لب زدم:  دیکه کش قیگذاشت.. با دست موهاش رو مرتب کرد و بعد از چند نفس عم 

  شده؟یخب حاال بگو امروز چ -

 کردم   ضیرو تعو نی اون دورب یوارد اتاقش شدم اول همون جور که گفت یوقت-

 خب؟ -

 .. دمیتختش د یرو ختهیچند کاغذ بهم ر  رونیب  امی خواستم ب یبعدش وقت  گهیآره.. د-

 گفتم:  مشتاق

   شون؟یبودن؟ خوند یخب اونا چ-

 . دیبه گردنش دست کش  باز

 ..شهیط من جابجا مکه اول و آخر اون اسناد توس نی خب راستش نه.. با ا-

 که جملش رو کامل کرد:   دیابروم باال پر یتا هی

 تو ازش عکس گرفتم.. یکرد اما من زودتر برا یکار  شدیتو اون زمان کم نم -

 آورد و به سمتم گرفت..  رونی رو ب شی کتش گوش  بی از ج و

 ..میدار یشتر یوقت ب  ،یمی انجام هر تصم یبرا ینطور یا-

 حالت گفتم:  یب

 ..  کنمی.. برام بفرستش بعد سرفرصت نگاش منیآفر-
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   دیمکث کرد و بعد دستش رو پس کش یکم

 آها باشه..-

 اد؟ یبعد از رفتن من اون زن ب   دیطول کش یلیخ   ست؟ین  یخبر  گهید-

 بود؟ با تحکم گفتم: ی چه حال نیتوفکر رفت و چهرش درهم شد.. ا باز

دنبال   یپس بگو.. بهتره به جا  شه یگرون تموم مبرات   یافتاده باشه و به من نگ یاگه اتفاق  مانینر-
و دست از   یکرد ری گ یتو چه حال ی.. بفهم یخودت تکرار کن یخواهرتو برا  تی رفتن، موقع هیحاش 

.. از  یایب  رم.. بذار همچنان به کا ادی بدم م زی ترحم برانگ ی.. از آدمامی.. ما وسط جهنمیحماقت بردار 
 اعتماد من سواستفاده نکن.. 

  زیم  یرو از دستش گرفتم و آروم رو وانی .. کالفه خم شدم و لرفتی آب ور م  یخال وانیبا ل مدام
   دمیکوب

 ؟ یهست که به من نگفت  یز یحرف بزن.. چ-

 با صدف خانم کرد.  یبد یامروز دعوا یلیل-

 صدف   صدف

 داره؟   یبه تو چه ربط نیخب ا-

 اومد گفتم:  ادمی به یز ی انگار چ بعد

 نکنه تو عاشق... -

 بود؟   یچه حال نیاز سر حرص ازش فاصله گرفتم.. ا یباال کرد من با پوزخند سر

 ار؟ یتاو-

 بشنوم.. نیاز ا شی بحث مسخره رو ب نیا خوامی نم گهید مانینر هیکاف-

 بلند شدم متعاقب بامن بلند شد   زیاز پشت م  و
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 بدم..   حیبذار توض -

 رو مرتب کردم   کتم

 بگو اگه هم نه...   یدار  یاگه حرف مهم  نمیب  یواسه وقت گذاشتن نم  یلیدل-

   رانداختیشونش گذاشتم سربه ز یرو رو دستم

 بهتره   ینجور یبه وقتش انجام بشه..ا یز یکه هر چ یر یبگ  ادیکن  یسع-

 آخه.. یول-

 .. گوش به زنگ باش.. ششییه-

 به خاطرم اومد    یز ی برم که چ خواستم

 ؟ یآ راست-

 نگاهم کرد:  منتظر

 اون مرده که اون روز کشته شد رو کجا بردن؟  نیبب -

 شده و پر سوال براندازم کرد و پر اخم گفت:   زیر یچشم ها با

کثافت   نی .. جالل مسئول استمی ن انی من در جر ،یدون  یبعدم تو که بهتر م  ؟ی اون افتاد ادیچرا به -
 . استیکار

بودن اون مرد برام   سیسکوت کردم.. پل هیچند ثان یخراب برا   یکج شد و با فک منقبض و حال لبم
 گرون تموم شده بود..  

 منتظرتم.. یکن  دایجاش رو پ  دیبا دونمیمن نم-

قطع    یتماس چشم  نیبار بهش ضربه زدم.. ا نیدوشش گذاشتم و چند ی باال آوردم و رو دست
 ادامه داشت.. لب زدم:  ینطوال ی هیاز چند ثان شی .. بشدینم

 عالج واقعه قبل از وقوع..-
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 ار؟ یتاو-

 زدم..   رونی شاپ ب  یو از کاف دمیشن  زیم یمشتش رو رو دنیکوب یفاصله گرفتم اما صدا ازش

رو زدم و   نی ماش موتیماه گرفتم و ر یسرد اواسط د یاز هوا یزل زدم.. دم یابر  مهیآسمون ن به
خواستم.. به محض بسته شدن در تلفنم به   یم یتر  قیکاملتر و دق  اتییجر  مانیسوار شدم.. من از نر

 رو به گوشم چسبوندم.    یصدا دراومد.. استارت زدم و گوش

 اب؟ ی کام یآقا-

 حال خونسرد گفتم:   نیبود.. اصال انتظارش رو نداشتم با ا یلیل

   ؟یلیل-

   دیناز خند پراز

 .  ری گرگ پ نیو سالش رو فراموش کرده بود اسن  انگار

 . چون..ینداشته باش  یکار  دوارمیام-

 رو به حرکت درآوردم    نیماش

 ام؟ یفقط بگو کجا ب -

 پارکت متوجه راه رفتنش شدم   یپاشنه کفشش رو یصدا از

    یداد شنهادیکه تو پ یینظارت برم اونجا یبرا  خوامیامروز م -

   دمیکش یهوم

 ام؟ یب  دیمن با یعنی-

 کنم..  افتیاون شبم رو در یحرف ها راتیتاث خواستمی رو از عمد گفتم م نیا

 ار؟ یتاو-

 باال انداختم    ابرو
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 چون..  یخوام تو کنارم باش  یمن م-

 سراپا گوشم..  لشیدل دنیشن یمن برا-

گرگ   نیشکست دادن ا یاون هم از زبون من.. اما برا برد ی حرفا چقدر لذت م ن یاز ا دونستمیم خوب
 .. ومدمی بره درم کیدر نقش  دیبا یحت  یگاه  ریپ

   دمیکه من جز خودم د یهست یکس ن یچون تو باهوش تر-

 کلمه حرف شد..  کی  نی.. من تمام فکرم مخدوش همدیباز خند و

   ؟یایبا من ب  ی کن ی خب حاال قبول م-

بود که من رو به    یتنها کس یلیکردم.. اون حق داشت ل ن یبار هم با وجود نفرتم هوشش رو تحس  نیا
 کشوند..  یچالش م

   ؟یبگو چه ساعت-

 کردم..  یحس م  دهیش رو ند  روزمندانهیپ  لبخند

 قرارگاه تو.. گهیتا دوساعت د-

 .. دمیرو به فرمون کوبرو قطع کرد... مشتم  یدر تلفن گوش  فشی نکرد بعداز فوت کردن نفس کث وصبر

 .. یلی .. لیلیل

با حرف آخرش لرز به تنم انداخت؟ هه   کردی کشه.. اون فکر م  یانتظارت رو م یچ  یدونست یاگه م آخ
 گفتم..  ییبلند باال

 عاقبتت رو..   یتا خودت حدس بزن   دمیبهت فرصت م-

   دمیی... فکم رو به هم ساتیاالن تا آخر قصه زندگ  از

 .. کنمی م نییکه اونم من تع-

 .امیم لیمن با کمال م ؟یلیآخ آخ ل ام؟یب  یخوایم ازم
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چونم ضرب گرفتم.. حامد   یفرستادم و آرنجم رو لبش قرار دادم.. با دو انگشت رو نییرو پا شهیش
  نیتا از ا کردمی م یکار  مانینر یبرا دینبود.. اما با زیچ چی به ه یاز یمکالماتم رو گوش داده بود پس ن 

کردم تا اون   یم  یز یبرنامه ر یطور  دی.. باشدیم دهید س یپل  قاتیتو تحق  دیماجراها دورش کنم.. نبا
 رحم کنم.. خواهرش نگار..   مانی به نر شدیباعث م زیچ  کیرو نجات بدم تنها 

.. وارد اتاقم شدم.. لباس هام  دمیساعت بعد به خونه رس   ک یقولم هم به خاطر اون بود.. کمتر از  یحت
 تخت انداختم  یآوردم و رو رونیرو ب 

حس   یادآور ی.. باز با گرفتمیبود باوجود زخمم دوش م ی به هر سخت دیرو برداشتم امروز هم با حولم
 پوزخند زدم و وارد حمام شدم..  یحرص  مانینر

  رونیله رو سرم کردم و برو مرتب کنم.. کاله حو شمی و ته ر رمی تا دوش بگ د یطول کش یساعت مین
  کردمی رو باز م امیشدم.. همونطور که پ مانینر  امیبرداشتم.. متوجه پ یعسل یرو  از رو میاومدم.. گوش

گشاد  حد  نیتخت نشستم.. عکس از سه تا کاغذ بود.. هرسه رو مطالعه کردم وچشمام تا آخر یرو
  ناختمشیم  یمن اون رو به خوب یتاجر فرش که حت  کی شد. قرارداد با 

 رو به چپ و راست تکون دادم زمزمه کردم:  سرم

 هرمز آفتاب.. -

  نیا یمقابل من بود.. تو کجا یلی شناختمش اما امروز قراردادش با ل  ی که سه سال بود از دور م یکس
 زود از جا بلند شدم.. کالفه بودم.. یلیخ  ؟ییماجرا

  دمی.. تک به تک لباس ها رو پوشستادمیا نهیآوردم و مقابل آ رونی ب  یکمد کت و شلوار تماما مشک از
  ختیر یبه هم م زیاگه همه چ ؟ یچ زدی اگه با من راجع به هرمز حرف نم کردمی فکر م نیو مدام به ا
ب آروم  یدرونم عج ینگاه کردم.. من با وجود آشفتگ نهیبه ظاهر آروم خودم تو آ  ؟یاون وقت چ

عطر   شهیرو باز گذاشتم.. ش  ییلباسم رومرتب کردم دو دکمه باال قهیو   دمیبودم.. کتم رو پوش
گلوم زدم.. باز به خودم زل زدم.. دروغه که معما  ریو ز نهیمچ.. س یرو رو میشگیمدهوش کننده هم

 خودم مجهول بودم.. یبودم که برا ییچو حل گشت آسان شود من معما
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امروز صبح بود   نی رو زدم.. هم موتیشدم.. ر  از خونه خارج  فمیو ک  یزدم و با برداشتن گوش  پوزخند
گذاشتم..  یرو کنارم رو صندل  فمیآوردن.. در رو باز کردم و سوار شدم ک  رگاهیرو از تعم  نمیکه ماش

 به راه افتاد.   نیکمربندم رو بستم بعداز استارت زدن ماش

بود.. آروم و خونسرد   کی شلوغ و تراف شهیها مثل هم  ابونی شهر تازه باز شده بودن و خ یها چراغ
درست   ی لیبا ل  دینداشتم.. من با  یعجله ا چیه طانی رفتن به جهنم اون ش  ی.. براکردمی م یرانندگ 

کردن جون به فرشته مرگ هم سخت تر و   لمیاز تس نی.. اکردمی که داشتم رفتار م  یبرعکس حس
 آورتر بود   عذاب

 ... اوشیآخ س-

حضور نبود.  نیبه ا یخداهم راض  یکه حت ی. تو اونقدر پاک یستین  نجایتو اکه  نهیمن ا یدلگرم تنها
  یمتوقف شدم که برا یدستم مشت شد.. درست راس ساعت هفت مقابل همون خونه ا یفرمون تو

 بودم.. دهید کیرو از نزد   یلیبار ل  نیاول

  دونستمیبودم رو نم  نجایداشتم حاال که ا یکه چه حس نیا

 دنیتحمل نفس کش یبود که من حت یزن کس نیدل نگران نبودم اما ا  دمیترس ینم زیچ چیازه
 اطرافش رو نداشتم.  یتوهوا

  ادیمکثم ز  دیبود ابدا سخت نبود.. نبا ستادهیکه تمام مدت رو پشت پنجره به انتظار من ا نیا حدس
 . دیکشیطول  م

 که براش داشتم  یینقشه ها یخب طول بکشه برا اصال

 ترم کنه.  کی ه نزدپل ک ی تونستیم

 شدم   ادهیپ  نیزدم واز ماش  فمیبه ک یرو برداشتم چنگ گارمیداشبورد پاکت س از

 رو برف پوشونده بود. کوچه خلوت رو از نظر گذروندم   نی از زم  یم ین ی قسمت هواسردتر بود وحت نیا

کوچه بود.. از روبرو تا چشم  نیخونه از ا  نیخونه آخر  نیها با فاصله ازهم قرار داشتن وا خونه
باز رو هول دادم و وارد شدم.. با خودم   مهیتازه کردم و در ن ی.. نفس دمید یم  یخال   نیزم کردی کارم

 در از قبل باز بود؟  نیگفتم ا
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مدل   نیو ماش ونیکام  کیساختمون گذاشتم.. جز  اطیکه در سرم بود پوزخند زدم و پا به ح یجواب به
خورد..   یبه چشم نم یا گهید زیباشه چ  یلیمتعلق به ل زدمی نبود و من حدس م نمایکه مال نر ییباال
کردم و بعداز   بازرسوندم در رو  یتومشتم فشردم وبا چند گام بلند خودم رو به در ورود  شتریرو ب فمیک
به داخل خونه برداشتم.. چشم چرخوندم.. فضا   یتوجه قدم ی.. بدیلرز بمیدر ج میمکث گوش  یکم

.. در رو  کردمیرو خوب حس م   یلیعطر چندش ل  یبود.. بو  لیاز هرگونه وسا ینسبتا بزرگ که خال
  یل یخ ودب ستادهیکه پشت به پنجره و رو به من ا دمیرو د یلیپشتم بستم از گوشه چشم ل

و به همون راه پله که به سمت همون  که انگار هنوز متوجه حضورش نشدم نگاهم ر ینامحسوس طور 
 کشوندم.   رفتی اتاق م

نگاهش   ین یکه سنگ یجلب نظر کس  یبرداشتم تنها برا ی هدف یسروصدا به گوشم خورد.. قدم ب  یکم
 رو گرفته بود.  رتمیغ یگلو

   ار؟یتاو-

   دمیو به سمتش چرخ ستادمیا

 کل فضا  یبرا  یالمپ صد ولت کیوجود نداشت جز  یادی.. نور زدمشید یخوب م  حاال

 یها نهیس ی بود.. به تاپ قرمز رنگ که برآمدگ ختهیشونه هاش ر یرنگش رو آزاد رو یتونیز یموها
و   دیکرد نگاه کردم.. ساپورت سف   ینور کم مثل خنجر به چشمام فرو م نیباوجود ا  یرو حت دش یسف
 نازک..   اریبس

 ؟ یلیل-

کرده. پرناز گردن کج کرد   رممکنی تکلم رو برام غ ،ییبای ز نیکردم انگارکه ا انی آروم ب یلیرو خ  نیا
 بود؟ یچه جور جانور ناشناخته ا یجنگل وحش نیچشم ها، ا نیونگاهش پشتم  رو لرزوند.. ا

 ی شد پی چه خوشت-

 ..خوردمی شکست م دینبا

 . دمیکه من به چشم د نیهست ییبای اما شما تنها زن ز-

 قدم رسوند و من از بدنش چشم گرفتم  کیرو به  فاصله
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 کنن؟ی .. دارن جا به جا مادیاز باال سر وصدا م-

ازش فاصله گرفتم که دستم رو گرفت شوک زده به دستش نگاه کردم که   یکم دنیبه بهانه بهتر د و
 خودش رو به من رسوند 

 تو اونارو ول کن -

 گفت:  یخاص  باحالت

 ینبودم به عمارت اومد  یوقت یتح یباهام حرف دار  کمی  یگفت-

 رو از دستش جداکردم و کتم رو مرتب کردم   دستم

 م یکار   بود ری روزا هم من هم شما به شدت درگ  نیآره راستش ا-

 زد که پراز نفرت شدم.. دستاش رو دور بازوم حلقه کرد. .   لبخند

 . میجا که راحت تر صحبت کن هی میبر ایدرسته.. ب-

داشت و از همش بدتر   یکارش هم من رو کنار خودش نگه م نیاون داشت باا رفتمیم  دیمن نبا اما
   کردیرو ازمن سلب م  یفرصت نظارت وهرگونه کنجکاو

  ی.. قبل از هر کار میبود رفت یتر   کیتار یاز سالن که جا ینزدم و باهم به گوشه ا یحال حرف  نیباا
 . کننی م کاریکه دارن چ نمیتونستم بب یاگه کم اما م یزدم حت هیتک واریرفتم و به د  شیپ

   ار؟یتاو-

   شدمیم زاریآورد از خودم ب  یزن اسمم رو به زبون م  نیکه هربار ا آخ

  ؟یدزد یچرا نگاهت رو از من م-

بود.. خودم رو دستپاچه ونگران نشون دادم.. دستش  ستادهی. نگاهش کردم مقابلم ازارمیازت ب  چون
 .. زدیم رونیب  شیت فکم منقبض شد.. از دستاش آت که رو صورتم نشس 

 خب من.. -
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 . خوردیداغش به پوستم م یکه نفس ها نقدریترشد ا کینزد

 زم؟ یعز یتوچ-

 خدا؟ خدا؟ نفس هام منقطع شده بودن از شدت نفرت.   آه

 بابت اون شب من حالم خوب نبود. -

من   کرد؟یم کار ی تکون دادم.. داشت با من چ  یسوخت سرم رو به طرح شرمندگ  یدست هاش م یجا
 نداشتم.  یونفرت حس  نه یزن جز ک  نیابدا به ا

   ؟یلیل-

 گوشم لب زد:  کنار

 جانم؟ -

 .. دمیکش یشک داشتم نفس م  یآروم بود حت  قلبم

 .. من.. من  ستین ادمی از اون شب  یچ یه-

نگاهشون   یاومدن و به سمت در رفتن حت نییرگ از پله پابز یکه سه پسر جوون با کارتن ها دمید
 دوختم   یلیو رو گرفتم و چشم به ل دمید می که ما بود ییرو به جا

  یاز جونم م  یچ ماریزن ب نیا نمی جنگل چشماش رو بب  یتونستم سرخ  یهم م یکی تار نیا از
 خواست؟  

 .. دیبا من کار کن  دینخوا گهیاز اون شب شما د ستین  ادمی یچیکه ه نیباا  دمیمن حق م-

  رییمنتظرش رسوندم.. به وضوح تغ یشکل ممکن به گوش ها  نیحرف ها رو به متاثرتر  نیا تمام
حرف    مانیشک نر  ی.. بسمیخودم بنو ی.. ابدا انتظار نداشت گناه اون رو به پادمیحالت نگاهش رو د

  تحرک  کیسر داد و تو   یبلند یعشوه گرانه خنده  دیمنو به گوشش رسونده بود.. حالم روکه د یها
..  دیچسب  واریبه د شتریزدم که از شدت درد آخمو تو نطفه خفه کردم و کمرم ب نمیباکف دست به س

 خودش رو بهم چسبوند.. شوک زده گفتم: دیدرکمال تعجب حرف هام رو تو عمل به رخم کش
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   ؟یکنی کار م یچ-

   زدی ته گلو حرف م از

 ..یمرد هیتو  ستمیمن ازت ناراحت ن-

دادم..  یجون م  نمیس  یدست هاش رو یداشتم از درد جا دمید شمیلبم و ته ر یهرزش رو رو نگاه
 بدنم.. یبه تمام اندام ها کردیخون مواد مذاب بود که قلبم پمپاژ م یحاال به جا

 و البته جذاب.  -

  یکه هر لحظه م  یسوخت طور  یم نمی د.. سآور  یآروم اما محکم به حرکت درم نمیس یرو رو دستش
داشت.. نفس هامون تند و کش دار   یبزنم.. چشم ازم برنم  ادیکه داشتم فر  یخواستم با تموم جون 

پوست سرخ شده و تبدار و نگاه  نیشده بود اون از شهوت.. من از درد و البته نفرت.. داشت از ا
پس اون   ارم ی.. باخودم گفتم اگه من تاومشدیکرد؟ آه خدا.. داشتم ذوب م یبرداشت م   یچ خمارم
 نیکردم.. داشتم با ا یم کاری زن چ نیبا ا دیدادم.. من با هیتک واریسوزوند؟ سرم رو به د یچرا م

 کردم   یخودم رو شکنجه م  یلی ل یرحمانه  یحرکات ب 

 تونه دربرابر من خوددار باشه..   یکس نم چی ه اریتاو یتوحق دار -

  یقلب پر درد برنم  نیا یاراده پوزخند زدم اما اون توحال خودش نبود.. آخ چرا دست از رو  یب
  نی.. من ناخواسته باعث لذتش بودم وارمی نگ نجایداشت؟ آخ خدا.. به من صبر بده تا جونش رو هم

 سوزنده تر بود..  ش،یاز آت

 ..خوامیباهات کار کنم بلکه م  خوامیمن نه تنها م-

حواسم از اطرافم پرت   ذاشتمیبازم نم  طیشرا نیبود با وجود ا یکردم.. نگاهم به سمت در ورود سرکج
  یبا بد کس  یلیکردن ل  ونیباز بود و متوجه شدم که تمام کارتون ها رو بار همون کام مهیبشه.. در ن

بودم.. لبش   غاز چشمم پنهان بمونه.. مثل کوره دا یز یچ ذاشتمیجونم نم   متیطرف شده بود من به ق 
  د یمالیرو به بدنم م فشی تحمل نکردم داشت جسم کث نباریگلوم نشست، ا بکیس یکه رو
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رو از دستم رها   فیدادم و ک یحرکت کنارم افتاده بود تکون  یخشک شدم رو که تمام مدت ب یدستا
به من چسبوند.. با   شتریکارم و خودش رو ب  نیاز ا د یرو گرفتم.. نفسش خند  کشی کردم.. کمر بار

 زده گفت:   رتی از خودم جداش کردم ح یفشار کم 

 ؟ یکارو کرد  نیباز ا-

 کنده شدم  واریرو به عقب هل داد و من از د موهاش

  می ستین  یمناسب  یاالن جا کنمی نه فقط فکر م-

.. به فشیکث  یبود نفس ها ازیدرونم رو آروم نگه دارم هنوز تند و پر از ن  اریتاو   کردمی م یسع  یلیخ
 اشاره کردم   رونیب

 نقص باشه   یکارشون درست و ب شهیمعلوم نم  ستیباال سرشون ن یکس-

  دمیبه موهام کش یدست

 گهید زیچ  ری وقت کار جز مسائل مربوطه، فکرمون رو درگ دیاما بذار خوامیعذر م یل یخانم من خ  یلیل-
   مینکن یا

از کارتن   یک ی اتیاز محتو یاز اون ها کم یکیکه  دمیشانس به سراغم اومد.. سر چرخوندم و د  وباز
 برگشتم.. ی لیگذاشت.. تند به سمت ل  بشی ها رو به ج

 کنه.  یدزد  یممکنه کس  یحت-

 به سمتم اومد..   یحرص

 من به افرادم اعتماد دارم   ه؟یچه حرف نیا-

بودم..   یلی فتم.. در سکوت به همون سمت نگاه کردم متوجه لفاصله گر یلیسرتکون دادم و از کنار ل 
 : دمی.. صداش رو از دور شن کشت ی.. چون شک نداشتم اون رو هم مزدمینم  یمن ابدا بهش حرف

 کدومشون؟-

 سمتش سر چرخوندم:  به
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   ؟یچ-

 ادامه داد:  ضی شد و با غ کینزد

  ؟یشک دار  یگفتم به ک-

 زدم.. یجی رو به گ خودم

 ..دونمیمن نم-

 نبود پر از خشم تکرار کرد:  شی ب  یمن در نور قرار داشتم اما اون شبح  حاال

 کردن؟  یچی گفتم بکو کدومشون سرپ-

 از دورتر گفت:  یکس انی م نیدرهم

   ن؟یدیدستور م یتمومه چ یبار زن -

که ازمن چشم گرفت وبه همون  دمیاما د شدینم دهید یز یجز برق چشماش انگار چ   یلیل از
 برنگشتم دنشید یبرا یه من حت پسردوخت ک

 بود؟  نیا-

 گفتم: کالفه

 ..  دمید یز یمن که نگفتم چ ؟یگیم یچ-

 دم یاون پسر رو شن یصدا  وباز

 هست؟  یمشکل-

سکوت و اخمم   هیخواستم بدونم ک  ینم یحت نیهم یکنم. برا یمخف  ایخواستم دروغ بگم   ینم من
 ادامه داد: دیرو که د

  دی رفتن حاضر بش یآماده باشه و برا زیهمه چ-
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حرکت    یهنوز ب یلیبه همونجا برگشتم ل فمی برداشتن ک ی.. برادمیگفت و رفت.. پوف کش چشم
 بود. پرسشگر گفتم:  ستادهیا

   ؟یایبامن نم-

   دیمتر بود.. به سمتم چرخ کی با من تنها   فاصلش

   امیالبته که م-

 دادم   سرتکون

 میپس بهتره زود بر-

  میشد اطی هم کنارم قرارگفت.. باهم وارد ح یلیدر بودم که ل کیزودتر به راه افتادم.. نزد وخودم

 گفت:  یلی.. ل دنینفر به سمت ما چرخ هرسه

 کارتمومه؟-

 گفت:  ومدینم  شیکه ابدا به صورت استخون یپر  ل یهم داشت با سب  یاز اون ها که قدبلند یکی

 .. مییو منتظر امر شما میهمه کارتون ها رو بار زد سیی بله ر-

که تازه به تن کرده بود گرفتم و روبه همون  ییکه سکوت کرد چشم از پالتو یلیآوردم ل  یسر در م دیبا
 پسره گفتم: 

   نمیکارو بب  تیف یک  خوامیمن م-

 شدم و آروم گفتم:   کشیتفاوت بود.. نزد یب  یلینگاهم کردن اما ل رهیخ هرسه

 ؟ یبه من اعتماد دار -

دادنش  بیفر یکه در درونم نبود رو برا یز ی نگاهم شد.. منم تمام چ ی رهیکوتاه خ  یلحظه ا یبرا
 چشم ازم برداره بلند گفت:  نکهیبدون ا  ختمیتونگاهم ر

   دیرو باز کن  ونیدر کام-
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 اما خانم؟ -

 چرخوند و با داد گفت:  سر

 گفتم باز کن.   د؟یکرت نشن  یگوشا-

  یحامد کارش رو به خوب دواربودمیباز شد.. ام یبد ی باصدا ونیرفت و درکام   شیحرف پ   یب واون
 انجام بده 

 ه؟یبگو مشکل چ اریخب تاو-

برداشت مکث   یز یچ دمیاون پسر که د یرو یلحظه ا یبرا یرو از نظر گذروندم.. حت  هرچهارنفر
 نکردم  

 . نی بب ای نقصه داداش اما خودت ب یما کارمون ب-

 . ستادمیا ونیرفتم و درست مقابل در باز کام  جلو

و به زبون   د یبه سرم رس  یلحظه فکر  کی یشده بود تا سقف.. برا دهیهم چ یکارتون بود که رو  تماما
 آوردم  

 بار چقدر زمان هست؟  لیتحو یبرا-

 گفت:  ی سوال یلیل

   ؟یپرس یچرا م-

 فاصله گرفتم:  ونیکام از

 ره یزود لوم  یعنی. جهی را یلیخ   یینوع جابه جا نیا-

 شد.  کیبا باال آوردن دست ساکتش کرد وخودش به من نزد ی لیبگه که ل یز یاون مرد خواست چ  باز

   یتوسرت دار  یز ی تو چ کنمی من فکرم-

 دادم..  سرتکون
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 ..رمیگیدستور نم  یپس اصال نگران وقت نباش چون من از کس -

. اما من  ریگرگ پ نیا کردی شناختم.. داشت به من اعتماد م ینگاه رو خوب م نیتوچنگم بود من ا اون
  یار یبرنده نگاهش گرفتم.. باز شدم همون تاو یرو که از زمردها نانیگرگ زخم خورده بودم.. اطم هی

 که پرورش داده بودم.. روبه هرسه گفتم: 

 .. دیکن  هیرنگ ته یقوط  ونیکام نیبه اندازه ا-

 گفت:  یاز اونا که تابه حال حرف نزده بود با لحن مسخره ا گهید یکیبه هم نگاه کردن.. بعد  هرسه

 رنگ چرا؟ -

 با خنده ادامه داد: و

   م؟یکن بشی با رنگ ترک دینکنه با-

 خونسرد گفتم:  دنیهر سه خند و

 با ی تقر-

 نگاه کردم   یل یزود خندشون رو جمع کردن ومن به ل  یلیخ

 بود.  فرو کرده بود و چهرش متفکر   بشیدست هاش رو تو ج که

   ادیاصال با عقل جور درنم ستی ن  یکار شدن نیخانم ا-

 لب زد:  یلیل

   دستیا ن یبهتر  نیا نیهم یاتفاقا برا-

 روبه من گفت:   وبالبخند

 .ی بازم شگفت زدم کرد-

 ممنونم.. -

 تموم شه.. دیکارا با  گهی و تا دوروز د دیکن  یرو خال ونی زود کام  اسری-
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 جان؟ یل یفقط ل-

 نگاهم کرد   منتظر

 آوردم.   یبه دستش م  دیبود که با یهمون نگاه  قایدق نیا

 جان..   اری بگو تاو-

 کامل سرباال کرد   دنید یبرا ستادمیا  شیقدم  کیفاصله  تو

 متر ازمن کوتاه تر بود  یسانت  ستیکم ب دست

  دیها رو نبا یکه قوط نیو ا می کن یساز  منیبسته هارو ا دیکنن با هیته  کیکوچ یها لونینا دیبگ-
سگ ها   ییایبو تونهیکه رنگ م  نهیتنونه متوجه بشه و ازهمش مهم تر ا دید س یکنن تا اگه پل  یخال

 رو منحرف کنه  

 کرد و با دست به بازوم ضربه زد   دنی چشماش و بعد لباش هم شروع به خند اول

 انتخاب من   نی .. بهتریهست یتوعال -

  یرو  نیماش یبا نور منعکس شده   اطیشده بود وح کیجا کامال تار  .. همهدیخند یمحابا م  یو ب  بلند
  یفکر داشتم.. موفق شده بودم.. ب  کیو تنها  کردمیروشن شده بود.. من در سکوت نگاهش م وارید

 انعطاف گفتم: 

 برم  دیبا گهیمن د-

و درست    دیکرکننده ش صدام رو شن یخنده ها  نیبود که از ب بی کردم وعج انی آروم ب یلیرو خ  نیا
 .. ستادیمقابلم خنده ش رو تموم کرد و ا

 میریجشم بگ دینه امشب با-

   دیباز خند و

 جشن گرفت   دیبا شهیباتو هم -

 موندم   یزن تموم شده بود ابدا نم  نیکارم امشب با ا من
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 ..شهیکاردارم که به شرکتم مربوط م یمن االن کل ادهیبعدا وقت واسه جشن ز-

 آوردن یم رونی ب  نیسه نفر تند و پرحرص تمام کارتون ها رو از ماش ناو

 خانم..   یلیل  ریپس شب بخ -

 لفظ چندشم شد.. چندقدم دور شدم که گفت:  نیخودم از ا و

 داشتم  زی شد من واست سورپرا فیح-

   سرچرخوندم

 رو کارم حساسم   کمیممنونم اما من   یل یخ-

گلوله  یدر ثابت شد.. شک نداشتم صدا یدستم رو ییدر کوچه رفتم که باصدا   کیپشت کردم تا نزد 
 ..دی رس  یبه نظر م فیبود که با صداخفه کن ضع

جز   ییصدا  چی.. هدمیشن  نیزم ی رو یعرق شدم.. برخورد محکم جسم   سیباره خ کی داغ کرد و  تنم
 ردم؟  ک کاری کار کردم؟ چ  ی.. من چدیرس  یوجدانم به گوشم نم یادهایفر یصدا

 از منه.. یتاوان دزد نیا-

 شده بود  دهیچسب نیاما پاهام به زم رفتمی م کاش

 د؟ یحم-

 ب بله خانم.  -

 به جالل زنگ بزن بگو شام حاضره -

  تی جنا نیفرستادم.. تمام مدت پشتم به ا رونی.. نفس حبس شدم رو پرشتاب بدیخند یطان ی ش و
پدال فشردم.. تند و سرسام   یرسوندم.. سوارشدم و پام رو رو  نیچطورخودم رو به ماش دمیبود.. نفهم
   کردمی م یآور رانندگ 

دستم فشرده  یفرمون رو چنان تو دیکه سرم به انفجار رس کردمیحس م  دیشد  نقدریخون رو ا  انیجر
 زمزمه کردم:  کردیبودم که تمام انگشتام درد م
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 دم  .. من کررهیمن باعث شدم اون بم-

 کردم؟  کاری من چ ایخدا

  ییآوردم.. حال مرگ داشتم فرمون رو رها کردم ابدا مهم نبود چه بال رونیرو ب گارمیکتم پاکت س از
   ومدیسرم م

  یرو نم  ابونینخ گوشه لبم گذاشتم و با فندک روشنش کردم.. اصال خ  کیرو باز کردم و  گاریس پاکت
 .. فرمون رو گرفتم ناباور لب زدم: دمید

 ون روهم کشت.. ا-

 گرفت   شی آت گرمیکه ج دمی خند  کیستریو ه بلند

 رو فدا کنم؟   ینجات خودم کس یبرا چطورتونستم

  زدمیم قیعم یپک ها گاریکرد؟ مدام به س یهم م یچطور متوجه شد؟ سرتکون دادم.. مگه فرق اصال
  رونیپاکتش رو به ب ی گوشه لبم وحت گاریفرستادم س  نییرو پا  شهیافتادم.. کالفه ش یو به سرفه م
 پرت کردم  

کنار برن و جونشون رو نجات   خواستمی و مدام با بوق کش دار و راهنما از همه م کردمی م یرانندگ تند
 شدم   رهیرونم بود خ یبدن.. به دست مشت شده م که رو

   دیکردم.. تنم لرز یخودم حس م  یاسلحه رو تو دستا  اون

  فیبه خونه ک دنیحس نکردم.. به محض رس یدرد گهی.. اونقدر که ددمیوبرو محکم به رونم ک مشتم
.. دوش  شدمیتخت گذاشتم وهمونطور با لباس وارد حمام شدم داشتم خاکستر م  یرو رو میو گوش

 حرکت شدم..  یآب سرد رو تا آخر باز کردم وب 

  ینیپاهام سنگ یکوه رو کیکف حمام بود.. کل وجودم درد داشت و بدنم مثل  یها یبه کاش نگاهم
  یرو م شدی رو که از بدنم ساطع م یآب هنوز حرارت داغ یکرد.. دوش آب رو بستم با وجود سرد یم
  یتوجه  یزدم.. به شلپ شلپ کفشم ب رونی داشتم از حمام ب یکه به زور قدم برم ی.. در حال دمید

  متوقف شدم.. یکس  یقدم تا اتاقم فاصله داشتم که باصدا کیدرست  کردم
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 ار؟ یتاو-

بود و مانع   ختهی و چشم هام ر یشون یپ یبه خاطر آب تمام موهام رو دمیبه سمتش چرخ یحال یب  با
 ..شدیم دنمید

 ار؟ یتاو هیچه حال نیا-

قدم به سمتم اومد تکون نخوردم.. به   کینداشت..  دنیبه د یاز ین چیحامد ه یصدا  صیتشخ اما
 خودش جرات داد..

 دهیشده مرد؟ از تو بع یچ-

 اراده لب زدم:  یب

 م؟یمگه من ک ده؟یچرا؟ بع-

نگاهم کرد انگار تازه متوجه حالم شده بود سکوت که کرد با دست و پرشتاب پسش زدم..  رهیخ
 بردم:  آماده بود.. صدام رو باال شهیانتظارش رو نداشت اما اون هم

.. بگو حامد اصال مگه من نجایا یا ی و م ینداز ی رو تو خطر م  تیمن.. مامور یاجازه  یکه ب دهیاز تو بع -
  م؟یک

 .. تند به سمتم اومد..دمییخشم دندون به هم سا با

 ..یار یهست.. بعدم به قول خودت تو تاو یحواست به همه چ رمی م ییکنم و جا یم یمن اگه کار -

 زدم..   پوزخند

 .. یگیآره راست م-

 ..  دیمست بودم.. پوف کش انگار

 کرده با خودش..  کاری چ نیخدا بب  یا-

 شونه هاش گذاشت   یرو گرفت و رو دستم
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 ..یشد دهیمثل موش آب کش -

.. کشدار می. به سمت اتاقم رفت نهیب  یمنو م ی.. اصال برام مهم نبود حامد توچه حالشدیهام باز نم پلک
 گفتم: 

 .. یاجازه وارد خونم شد یبخشمت که ب  یم-

 ..ستادیا

 حامد...   یول-

 جون دادم.. گهیبار د کی

 .. یرو بدون یز یچ هیفکر کنم وقتشه -

.. ستادمیکردم و درست روبروش ا به سمتش انداختم و دستم رو که دور گردنش بود جدا ینگاه مین
 به چشم هاش لب زدم:   رهیپرسشگر براندازم کرد.. خ

 .. فتهیب  یدونستم قراره چه اتفاق  یمن از اون مالقات خبر داشتم.. م-

  یو من تارها دیگردن کج کرد و با حالت استفهام چهره در هم کش یو اندک د یابروش باال پر یتا هی
 : دم یصداش رو شن یخش دار و دورگه 

..  ؟یگفت  یچ-  نکنه منظورت در مورد 

دونستم   یکرد.. البته اگه من م یکار  هی شدیم دی.. هرچند سخت اما شاسهیدونستم پل یآره.. اما نم -
 ..یمنو باخبر کرده بود یفرد ن یو اگه تو از وجود چن

 زد:  ادیفک منقبض شده اسمم رو فر نیو از ب  دیکش  یحرص  یها نفس

 ار؟ یتاو-

به  یکرد.. دست یکردم و حامد انگار درک نم یقرص م یل یل ش یپام رو پ یجا  دی.. من باستادمیا
کرد و ومن کالفه بودم.. خسته و   یو من فاصله گرفتم.. هنوز از سر و روم آب چکه م  دیصورتش کش

 ..دهی داغون و از همه جا بر
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 یشدن مرده و تو.. وا دیاه ناپدم  نیبعد از چند سیپل هی .. دنیپوش اهیاون مرده.. خانوادش رخت س-
 کنم؟  کاریبفهمه من چ یاگه ناج اریتاو

و   زدیم  ی.. پوستش به سرخدمید واریبه د دهیچسب ی نهیاز صورتش رو از آ یمی کرد و من ن پشت
 .. زدی هاش نبض م قهیدرست کنار شق  یرگ

  سیخائن کشته بشه.. از پل هی دونستم قراره  یکرد.. من فقط م یمخف شهیبدونه.. نم  دیبا یناج - 
 چیه یجا ی.. تو حتیداد یبه من م  ماتومیاولت هیتونستم باخبر باشم که تو   یم  یبودنش زمان

اطالع  یب  یموضوع نیو من از چن یخوا ی.. گزارش لحظه به لحظه میمن نذاشت یبرا  یاحتمال
 بودم..

و کتفش رو گرفتم و به سمت خودم چرخوندم.. رد انگشت  دمیمشت شده م رو به رونم کوب  دست
 جا موند.. اخم آلود و در هم بهم زل زد:  رهنشی پ یرو سمیخ یها

  یب هیفهمم.. امروز جلو چشمم  یعزادار رو م  یخانواده  هیحامد.. من هنوز خودم عزادارم و حال -
باشم..؟    یلیشم.. مگه قرار نبود کنار ل باند ب نیکشته شد.. من مگه از اول قرار نبود وارد ا گهیگناه د

 .. بفهم..تی .. خود جناتهیخود  جنا یلیاالن هستم.. ل

 تکون داد:  دییبه تا یبه موهاش زد و سر  یو چنگ  دیکش پوف

 .. باشه.. فقط خدا من و اون زن رو لعنت کنه.. ینداشت یر ی تقص چیتو ه-

 من باعث مرگ اون دو نفر بودم.. کنارم قرار گرفت..  کردی م اشتباه

.. حق با توئه.. تو ختمیحرف به هم ر نیا دنیلحظه با شن  هی.. گمیم  تیفکر نکن واسه دل خوش-
 گفتم..  یم  دی.. بایندار  یر یتقص

 کردم   نگاهش

 نفر اونجا کشته بشه..  هی.. به هر حال قرار بود ستمیگناه ن ینزن که دروغ باشه.. منم چندان ب یحرف -

 باز خواستم برم که مچم رو گرفت:  و

 صبر کن.. -
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 حوصله گفتم:  یب

 خستم  یل یمن خ-

 و وادارم کرد نگاهش کنم   دیرو کش دستم

 خوب گوشات رو باز کن-

 انعطاف بود..  یو بدون ذره ا یلحنش جد کامال

 زود باش موهات رو کنار بزن  -

 ..دمیکش پوف

 شو حامد   الیخ  یب-

شده م رو با شتاب به سمت خودش چرخوند.. من مات کاراش بودم.. خودش موهام رو کنار   سرکج
 زد.. گردنم رو گرفت  

اونجا   یناج  سییسر اصل مطلب.. من با ر  میبود گذشت.. بهتره بر یحاال خوب گوش کن.. هرچ-
  میبود

 کردم..  اخم

 خوام بشنوم    ینم-

شکمش قفل کرد..   یو پشتم رو چوندی حرکت مچ دستم رو پ کیجداش کنم که تووخواستم از خودم   
 صدام رو باال بردم: 

 حامد؟  یچ یعن یکارا  نیا-

   دمیرو درست کنار گوشم شن  صداش

  ی کنیخودت مجبورم م -

 سوخت.. یکه زخمم م شدیم دهیاز من باالتر بود.. چنان کتفم کش شی بدن  قدرت
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  دیبا یگناه  یتو ب  گمیم یمامور قانونم وقت هیاما خوب گوش کن تا ولت کنم.. من  یدرد دار  دونمیم-
   یقبول کن

 شده گفتم:  دی کل یدندون ها نیب از

 . یکن  نییتع  دیبا دیمن شا یبرا یتوحق ندار -

 : دیکتفم رو کش   شتریب  بازم

   ه؟یچ ایبچه باز نیا یکن  یکار م یچ یآخ  دار -

 حاال نوبت منه  یتو برادر بزرگه بود شهیهم ششیه-

کرد پرخشم مشتم رو به  یم یرو ادهیتخت پرتم کرد.. داشت ز یرو  سیخ یهمونطور با لباس ها  و
 و نگاهش کردم:  دمیتشک کوب

 من هشت سال ازت بزرگ ترم   ار؟یخوب گوش کن تاو-

 تشک نشستم کالفه گفتم: یو رو  بلندشدم

   ه؟یچه کار نیزدم؟ اصال تو بزرگ تر از من.. اما آخه ا  یباشه مگه من حرف-

چشم ها چقدر   نینگاهش زل زدم.. ا یو به قهوه ا دمیسرم خم شد.. چشم باال کش  یاومد و رو جلو
 لب زد:  چیلحظه برام قابل درک بود.. تو فاصله ه نیآرامش داشتن.. اونقدر که حاال و تو ا

 .. یشم.. با هر عنوانبذار من کنارت با-

 معنادارتر بود.. شهیخوندم.. لحنش از هم  یرو از نگاهش م دیو رد یدودل من

   ؟ی گیم یدار  یتوچ-

 رو شونم گذاشت و سکوت کرد..   دست

گند   یلیرو بزن.. من واقعا خستم.. روز خ یاومد نجایو تا ا یکرد بمی که به خاطرش تعق یحامد؟ حرف -
 داشتم..  یو مزخرف
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 سکوتش رو شکست و راز پشت نگاهش رو برمال کرد:  باالخره

 ..اوشیس یباشم مثل تو برا  یکی تو  یبرا  خوامیمن م-

  دیبه صورت ملتهبش کش یکالفه دست گفت؟یم یحامد داشت چ  دیجا خوردم که پلکم باال پر چنان
 به روبرو بودم..  رهی از عرق شده بود و من خ سیخ

  ستادید و باز مقابلم از  یسردرگم دور خودش چرخ حامد

حاال من جلوت    یول برنیاداره ازمن حساب م کی ؟یهست یکارت نکنه تو چجور آدم  یخدا بگم چ-
 . دمیدارم جون م

 تر از قبل گفت:  یحرکت بودم کفر   یب هنوز

 تورو ندارم؟    یبرادر   اقتی من ل یعنی  ؟ی زن  یچرا حرف نم-

نکرده بودم اون چرا من رو   یکار   اوشیس ی.. برانبودم ی چ یازمن هم بهتر بود.. من اصال ه  یحت اون
 انتخاب کرد؟  

 .. رمیمن م ی باشه من جوابم رو گرفتم حاال که قبولم ندار -

 حد به خاطر من ناراحت بود؟   نی حامد بود که تا ا نیا

 فقط لباسات رو عوض کن-

 ..دیکش آه

   یخور یوقت سرما م هیسرده  یل یخونت هم خ  یهوا-

چرا؟ فقط    یوحت یدونم چطور  ی نم  دمیترک خوردن دلش رو شن ینگرفت من صدا یباز جواب یوقت
 گفتم: 

 کنم..  یقبول م-

 ورفت؟  دینشن  یعنیبند دلم پاره شد   دمینشن ییصدا چیه گهید ومن
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  دنش یکه حامد درچهارچوب در ناباور به من زل زده بود.. با د دمیدادم ود یسر خشک شده م تکون به
 اما لب زدم:  داکردمیپ  یحس خوب

 شرط داره..  هی یول-

 رفت گفت:  یکه لبخند از لباش نم  یزود به خودش اومد و درحال  یلیخ

 که باشه  یهرچ-

 ..ستادمیصاف ا  کردیتخت بلند شدم هنوز آب از سر و روم چکه م یرو از

 وقت از خودت به خاطرمن نگذر   چیه-

 گذاشتم  نشیس یرو به من رسوند که دستم رو رو  خودش

 اول قول بده..-

 به چشم هام لب زد:  رهی کرد و خ مکث

 .. دمیاگه نباشم هم جونم رو برات م یبرادرت باشم حت  خوامیمن م-

 دم  کج کر سر

 یبر   نجایپس بهتره از ا-

 وماتم کرد.  شی کلمه حرف ک  کیکردم که با  پشت

 درخواست رو داشته باشه..  نی ازت هم اوشیاگه س-

 بست..  خیتوتنم  خون

 ؟ یکن ی تو قبول م-

 اما گفت:  دیتو چهرم د یدونم چ یکه لبخند زد.. نم  دمیشتاب به سمتش چرخ با

 تو بغلم.. ایپس ب -
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 حرکت کنارم افتاده بود   یشونه و آغوش مردونش شدم.. دستم ب ری اس یک دم ینفهم و

 مردم  یبرادر م   هیداشتن تو حسرت  اریآخ تاو-

 دارم.. با کف دست مردونه به پشتم ضربه وارد کرد   یدونستم چه حس ینم  یحت

 ی ل یخوشحالم خ یل یخ-

   کردم؟ی من حس م ای  کردی م هیگر حامد

به   شتریهام رو باال آوردم منم بغلش کردم.. که باعث شد ب غرور رو کنار گذاشتم و دست  باالخره
 خودش فشارم بده  

 لب زدم:  کنارگوشش

 آروم باش.. خان داداش -

رو که از برخورد    سشیخندم گرفت.. اما حامد منو از خودش جدا کرد و من صورت خ   نیخودم از ا و
 : د یناباور پرس  دمیبا لباس هام بود د

 ؟ یگفت  یتو چ  چ -

 کردم.. تکرار

 خان داداش -

 زد   میشون یبه پ یشون یرو گرفت و پ  سرم

 شنوم؟ یم یدارم چ یآخ خدا من از ک-

 مچش گذاشتم   یدستم رو رو دیخند

   هیکاف-

 تند از خودش جدام کرد   دمیدوباره بغلم کرد و من آخ کش 

 کردم؟ یشد؟ من کار  یچ-
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 گفتم:  شیهمه دستپاچگ نیاز ا کالفه

 نه من خوبم.. -

 زخمت درد گرفت  دمیفهم-

 ..نمی تخت بش یوادارم کرد رو و

 گردم  یصبرکن االن برم-

 دهنم گذاشت   یبزنم که دستش رو رو  یحرف خواستم

   نیفقط بش-

خودش تنم کنه اما با مخالفت    خواستیآورد.. م رونیدست لباس گرم ب  کی کردم از کمد  سکوت
همه توجه عادت نداشتم.. دلم  نی من به ا شدمیم وونهیاشتم دشد شلوارم رو خودم بپوشم.. د یراض

   خواستیآرامش م

 تخت بخواب تا زخمت رو پانسمان کنم  یپاشو رو-

   دمیکش پوف

 حامد؟ -

 نگاهم کرد   پراخم

 شم.. مونی نکن پش یکار -

 نکن به زور متوسل بشم خودت حرف گوش کن.  یتوهم کار -

 شد گفت: کارش که تموم  دمی نزدم و دراز کش  یحرف 

   ارم؟ی واسه شام ب یز یچ هی-

 باشه  ییزای چ هی دیبا خچالینه من خستم تو بخور تو -
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 یو به پهلو شدم.. سع دمیرفت  لباسم رو پوش  رونینزد و از اتاق ب  یمتوجه حالم شد که حرف انگار
 بود.   یکنم.. خواب از چشمام فرار  رونیو اون اتفاق رو از سرم ب  یلیکردم فکر ل 

  ی حوصله بلند شدم.. با چشم به دنبال گوش ی.. ب دمیرو شن میگوش یتو جام جابجا شدم که صدا یکم
زانوهام شل شد و قلبم باز به   اوشیشماره س دنی.. با ددمشیتوالت د زیم  یرو  تیگشتم در نها

 چسبوندمش.. مکث به گوشم ی کوبش افتاد.. دکمه تماس رو فشردم و با کم 

 ..یچه عجب جواب داد-

 دندون گرفتم کالفه گفت:   نیرو ب لبم

 ها؟   ؟یزن ی چرا حرف نم یلعنت-

هستم که ولت کرده بازم زنگ    یمن همون برادر  یدی فهم  یپراز درد شد.. با خودم گفتم اگه م دلم
 و از جوابم تنم به رعشه افتاد.. ؟یزدیم

 الو؟ -

زانوهام شل   ابینا یهمون آوا دنیطور حس کردم اما بعد باشن نیکه در اتاقش باز شد ا دمیشن
 تخت نشستم.   یچند قدم راه رفتم و رو ختنیفرو نر یشدن و برا

 شام بخور   ای مادر ب اوشیس-

 گفت:  یبالحن بد اوشیکه س دمیمادر.. شن آخ

 . .خوامی نم ی چیه  خوامیاتاقم؟ چندبار بگم شام نم یچرا اومد-

بزنم.. سرش داد بزنم که با حرف   ی بود با مادر؟ دهن باز کردم تا حرف  یچه رفتار  نیدرهم شد ا اخمام
 مادر صدام تو گلو خفه شد 

 من فقط نگرانتم    زمادریباشه عز-

 احترام مادر رو نگه دار.  دمینکن.. مشتم رو به رونم کوب دمینه.. ناام اوشیمنقبض شد.. نه س فکم

 مامان من..  دیببخش دونمیم-
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داشت من صداشون رو نشنوم.. اما من... بغض   یپراز درد شد با تمام قلبم حسش کردم سع صداش
 زد  شمیمادر آت  یصدا

   ری توهم با تلفن حرف بزن شبت بخ رمی پسرم من م دونمیم-

 .. دمیرو شن   اوشیآه جگر سوز س و

 مردم؟    یهمون حس.. از خودم نفرت داشتم چرا نم بازم

 ؟ یی الو؟ تو اونجا-

 خودم اومدم    به

 الو؟-

تا خودم   دمیبلع   یو من مثل مار اون رو م  ومدیتحمل سکوت نداشتم حرف تا پشت لبم م  نیاز ا شیب
پرخشم   قطع کردم و اوشمیس  یبار رو  نیاول یبزنم تلفن رو برا یکه حرف  نی رو رسوا نکنم   قبل از ا

 تخت انداختم   یرو

  فیبودن؟ آخ خدا رد  یروزا تو چه حال نیمشتم گرفتم ا  نی زانوهام گذاشت و سرم رو ب یرو رو  آرنجم
هام رو   شهی بهتر؟ نبض شق یجا ه یبردمشون   یچرا از اونجا نم دمییدندون هام رو پرحرص به هم سا

 کردم.  یمشتم حس م  ریز

دوستاش شرمنده   یجلو اوشیرو دارن که س   اقتشیکه ل یخونه ا یخواستم ببرمشون تو یم  بارها
 نشد.. ینشه. اما مادر راض

 : دمی شن هینگران حامد رو بعداز چند ثان  یضرب گرفتم که در باز شد و صدا نیزم  ینوک پا رو با

 ؟ یخوب   ار؟یتاو-

 توحالتم بدم گفتم:  ریی تغ نکهیا بدون

 االن نه حامد-

 ه به سمتم اومدک دمیشن
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 .. یمن فکر کردم خواب -

شدن تخت متوجه نشستنش شدم دستش که رو بازوم نشست   نیی اراده پوزخند زدم از باال پا یب
  یز یبود چ  ی دست هام نگاهش کردم چشم هاش پر از نگران نیدرهمون حال سرم رو کج کردم و از ب

 .  کردمی بودم و انکارش م دهید شهیکه من هم

 من خوبم -

خواست کنارم   یخوددار باشم.. درسته.. م شهیکردم مثل هم یحالم بد هم نبود.. سع ی که حت یدرحال 
ذاشتم اونا درد ها و مشکالت   ینم  یدوش کس یزمان بارم رو رو چیبودم.. من ه اریباشه اما من تاو

 من بودن 

 کنه؟ یبه من بگوسرت درد م -

خاک دفن کردم..   ریز هیآرامشش لبخند بزنم اما من لبخند هام رو باسا یکردم تا برا  یسع  یلیخ
   ختمیرو به چشم هام ر میساختگ نانی دستش گذاشتم و تمام اطم یدستم رو رو

 باور کن خوبم سرم هم به خاطر حجم کاره -

 حامد سرد؟ ایمن داغ بودم   دونمینم

 گذاشت شوک زده نگاهش کردم..  میشون یپ یرو به سمتم آورد و رو گشیباال انداخت.. دست د  ابرو

   ؟یکنی کارم یچ-

   ؟ینکنه تب دار  یمثل کوره آتش شد یچ یه-

   دمیرو کنارکش  خودم

 بس کن گفتم که خوبم -

 چشمم گذاشتم.. حس کردم که بلند شد   یتخت درازکش شدم و مچم رو رو  یوباز رو 

   ار؟یتاو گمیم-

- ... 
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 باز کردم اما..  سرده شوفاز روهم  ی ل یبابا توخونت خ یا-

 تر شد   کینزد صداش

 مونم ی م نجایمن هم-

 گفت:  یرو برداشتم نگاهش کردم که بالحن غم زده ا مچم

  خچالهیمثل  رونیبخدا ب -

 گفت:  یکردم که جد اخم

 کارت تمومه   یسرگردم.. اگه احترام نذار  هی خب بسه من  یل یخ-

 .  کردمی دونستم باور م یکرد که اگه موضوع بحث رو نم انیب  یجد نقدریا

 تخت نشست   یاومد و دوباره رو شینزدم که پ یحرف 

فرستاد   رونی که کنارم درازکش شد هردو نگاهمون به سقف بود.. نفسش رو شل ب دینکش طول
 خونسرد گفتم: 

 جناب سرگرد؟   ستی جرم ن  ؟یاجازه وارد خونه مردم شدن چ یب-

 نشون ندادم   یعکس العمل چیو من ه دیندلحنم بلند خ از

 دادستان کرد  دیپسر تو رو با  یحاضر جواب یل یخ-

 به چهره خندان اما مردونش انداختم    ینگاه مین  دیخند  وباز

   ر یشب بخ -

  دیدادن حامد شا بیفر ینگفت ومن برا یز یمشهود بود.. چ یصدا شد اما آثارش به خوب  یب  خندش
 تظاهربه انسان بودن چشم بستم..  یهم برا
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   گذشتیم  یلیهفته از اون شب با ل کی

همون   یلیخواستم از دستم ناراحت بشه.. ل یخوب بود چون نم  یلی خ نیو ا دمید ینم ادیرو ز حامد
 کار رو کرده بود که من گفتم.. 

تو   نییتن هرو  کیاز  شیمحموله رو مصادره کردن.. ب  میداشت یناج سیی همون برنامه که با ر طبق
   هیمرز ترک 

بار   کیبا اکثر طرف قراردادهاش   یلعنت  ری که اون گرگ پ  ییشده بودن و از اونجا ریدستگ همشون
به   یقینزد.. پک عم یبود که به خواست من حرف  مانی خبر نداشت.. رابطش نر یچ یاز ه کرد،ی کارم
 پارک کرده بودم..  ابونیخ یگوشه لبم زدم.. گوشه  گاریس

بود که بامن   بیداد وعج  یم امی هرشب راس ساعت دوازده شب بهم پ اوشیهفته س کی نیا تو
که   زدیم یی حرفا یکرد و گاه یبود که با من آروم رفتار م  نیمهم تر ا زیواز همه چ زدیخوب حرف م 

 ..  کردیمثل قبالها درد ودل م کردمی حس م

 دل خوش کرده بودم.. اوشیس یدردودل ها نیودم که به اروزا اونقدر تحت فشار ب  نیکه ا من

رو به حرکت   ن یانداختم و دوباره ماش رونی رو به ب گاریس یخال  لتریو ف دمیکش نییرو پا شهیش
عمارت متعلق به خانوادم بود واون  نیا نکهیبودم.. با ا  یلیبعد مقابل عمارت ل  قهیانداختم.. پنج دق

رو   زمونیچ هکه هم نیبه دست آورده بود و با ا ییآبرو یپدرم به ب  دیوتهد ی زن هرزه با کالهبردار 
پدرم رو متهم به جابجا   یبا سند جعل یلیآبرو شد اما نه به خاطر با اون بودن.. ل  یگرفت پدرم بازم ب

نجاست از جنس صاحبش   کیعمارت باوجودش جز  نیا کردن مواد مخدر کرد و حاال ده سال بود که
بزرگ باغ شدم.. بازم به  اطیوارد ح نیبارهم نگهبان ها در رو باز کردن و من باماش  نینبود  ا یچیه

.. دادیخونه اومدم.. مچم رو مقابل چشمم گرفتم ساعت چهار عصر رو نشون م  نیبه ا یلیخواست ل 
هفته گذشته از پشت   کیکه مثل  دمیو شدم.. صدف رو دروبه ر یسرباال کردم که با دو چشم آب

نگاهش رو حس   ین یسنگ یقبل هنگام خروج از خونه گاه یهفته  کیکرد.. تمام   یپنجره نگام م
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از   کردی م یخودش رو مخف  یول   کردمی چراش رو درک نم  دمشید ینم گشتمیبرم   یاما وقت کردمیم
 بود؟  یچه حس نیمن.. ا

کردم..   یطناب رو پاره م نی.. هربار من امیاومد یاما نه من و نه اون کوتاه نم مینگاه هم بود رهیخ
 پاهام گذاشتم زمزمه کردم:  ی.. کف هر دو دستم رو روکردیکوبش قلبم کالفم م

 .. با اسم صدف.  هیسا  کیو  هیسا اوشیس-

 کرد؟ ی حد  ناتوان م نیرو تا به ا اریداشت که من تاو یچشم ها چ نیتوا

 رونی نگاهمون شد.. نفس حبس شدم رو ب نیاتاقش سد ب  ریخره چشم گرفت و پرده حر باال
بود که  قهیدق هیساعت متوجه شدم که حدود  دنی.. با ددمیبه صورت تبدارم کش یفرستادم.. دست

 نشسته بودم..  نجایا

ابدا  ن یمتوجه نشده باشه اما ا یلیبودم ل  دواریشدم.. ام ادهیپ  نیبه خودم گفتم و از ماش یلعنت
  نجایکه به ا ییاکثر روزها پیسرد گرفتم و دو لبه کتم رو به هم رسوندم ت یاز هوا  یممکن نبود دم

 بود    یمشک ومدمیم

 رو فشردم   موتیرو به روبرو انداختم و ر نگاهم

 .نی سالم آقا خوش اومد-

 سمت راست سر چرخوندم   به

 .. جواب دادم: دیرسیم  یه لب داشت وبه کار باغبانلبخند ب شهی بود که مثل هم  ریبش

 سالم ممنون -

 داخل هواسرده دییبفرما-

 آسمون نگاه کرد   وبه

 ابرا واسمون بارون دارن  نیانشااهلل ا-

 جواب داد   وخودش
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 .  نیآم-

 نزدم که باز گفت:   یحرف 

   دییشرمندم شما بفرما یل یخ-

  یهمه تمام کارها یحد گشاد شد.. چرا برا نی شونش گذاشتم چشماش تا آخر  یودست رو جلورفتم
 بود؟ لب زدم:  بی من عج

 نکن.   یکس عذر خواه چیوقت واسه اشتباه نکرده از ه چیه-

 ه هان؟ ب بله..-

 به شونش آوردم که لبخند زد   یفشارکم

 رو چشمم  نیهست دهیفهم  یلیممنونم شما خ -

 رو چشمش گذاشت   ودست

 کنم.   یرو فراموش نم  حرفتون-

  یکه با سوت آهنگ  دمیشن رفتمی طور که به سمت عمارت م نیدادم وازش فاصله گرفتم. هم سرتکون
بود که به   یکه حس کردم باد گرم یز یچ  نیزود در رو باز کردم و اول  یلی.. خدمی.. پوف کش زدی رو م

  دمیداومدن از پله ها  نییرو درحال پا  یلی صورتم خورد.. چشم چرخوندم ول

رو باال جمع کرده بود وتاپ سبز درست هم رنگ چشماش به تن داشت.. باز باال تنش رو به  موهاش
کوتاهش رو از نظر   نی.. من دامن جشدیکه به گردنش متصل م یگذاشته بااون بنده نازک شینما

 گذروندم  

 ؟ یپس اومد-

 .. دیلرزینقص نم یبدن ب نینداشت ابدا دلم با ا  یاثر  چیمن ه یبود اما برا ییبایزن پر از ز نیا

 هستم  دمیکه م ییمن سرقول ها امیالبته که م-

 از خدمتکار ها نبود.  یخبر  چیدل ادامه دادم مثل نابود کردن تو که به خودم قول دادم.. ه ودر
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آورد و   بودم دست راستش رو به سمتم ستادهیا یداد و جلو اومد من هنوز پشت به در ورود سرتکون
 کتفم نشوند   یرو

 . میحرف بزن  دیداخل با میبر  ایب-

 گفتم:  مشتاق

 بله حتما.. -

شد که حس   دهیکش یراه نگاهم به سمت همون اتاق نیب  میرفت یشگیهم به همون سالن هم با
 متوجه بشه روگرفتم وگفتم:  یلیکه ل ن یاونجا باشه اما قبل از ا دیصدف با کردمیم

   ن؟ییامروز تنها-

 گفت:  یخاص  باحالت

 چطور؟ -

   دیکش نشیبه س  ی محسوس دست کامال

 راحته.   یلیخ  یاگه تو بخوا-

 کرد؟ که من... ازنفرت دستم مشت شد.. یفی کردم.. اون با خودش چه فکر کث اخم

   ار؟یتاو-

 تهوع گرفتم.   حالت

 دمی پرس یطور  نینه هم-

 ادامه دادم: میسه پله باال رفت از

   ستیمزاحم حرف هامون ن نجایا یدرکل کس-

 هرزه   کهیبرام مهم نبود.. زن  یدرصد یحالش شدم.. خب به جهنم حت یگرفتگ متوجه
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مبل تک نفره نشستم و چشم باال  کی یفاصله رو یآوردم و باکم رونی رو از چنگال درنده ش ب کتفم
 تر کردم:  میبود لحنم رو مال ستادهیهنوز سرپا ا دمیکش

 . دی نیخانم لطفا بش   یلیل-

حواسم   یچشم ریگرفتم وخودم رو مشغول به نگاه کردن به تابلوها نشون دادم.. ز دهیرو ناد  اخمش
 بهش بود  

 آماده انتقام بود.. شهیگرگ هم نیدونستم ا یگفت که من معناش رو خوب م یلب ری ز باشه

 من نشست و پا رو پا انداخت.. منتظر نگاهش کردم که گفت:  کینزد مبل نیاومد و رو اول  جلو

 ازت کمک بخوام.. یکار  هیخواستم تو یچون.. چون م یای امروز گفتم ب-

 رو کنجکاوتر نشون دادم.. دست چپم رو به چونه زدم   خودم

 ..دیکه باالخره صداقت من رو باور کرد شهی. معلوم مهیعال  یلیخ  نیخب ا-

 گفت: شد و آروم  خم

   یاالن متوجه نش دیکه شا نقدریبرام مهمه ا یلی موضوع خ نیا اریتاو-

 حرفش منم مثل خودش جلو رفتم و گفتم: نیباا

 جان.   یل یبا ارزشه ل  زیمن همه چ یچون برا کنمی ها رو خوب درک م تی اهم نطوریمن ا-

 نبودم   یکه ابدا راض نیلفظ الزم بود با ا نیا

 دادم خونسرد گفتم:  هیمبل تک  یلبخند که زد به پشت کردی مدت در سکوت به حرفام گوش م تمام

 خب من سراپاگوشم-

 رو از روبرو گرفت وبه من دوخت   نگاهش

 .  یراه فقط کنارم باش  نیتوا خوامیازت م -

 من کنارش باشم؟ پوزخند زدم   خواستیشده بود که م چارهی حد ب نی باال انداختم.. تا ا  ابرو
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 انتخاب دارم.. کی شهین همم-

 حد نگران بود؟ لب زدم:  نیتاا ی. اون از چزدی هاش دودو م مردمک

 . یل یل ییاون هم تو-

رو از    تیورضا یبود.. خوشحال  یاز موافقتم.. هرچ ایکه اون رو مفرد خطاب کردم بود  نیدونم ا ینم
 و گفت:  دیچشم وصورتش خوندم.. لب هاش خند

   ؟یکه خواستم کنارم باش هیاون چه کار یبدون  یخوایازت نداشتم.. نم یانتظار  نیجزا-

 اما گفتم:  کردی که تمام وجودم دونستن رو طلب م نیباا

 .. کنمی م دایکه به من ربط داشته باشه رو پ  یزود هرچ یل ینداره من هرجا باشم خ یمن فرق یبرا-

  یکشوند. از تکون دادن پاهاش متوجه آشفتگ یدونستم حرف هام اون رو به چالش م یم خوب
 که گفت:  دمی.. چشم باال کشستادی مبل بلند شد.. درست مقابلم ا ینزد و از رو ی ذهنش بودم اما حرف

 کنم.آشنات  یک یتا با  ایب میحاال که قراره باهم باش -

 دست هاش حال انزجار بهم داد  یرونم بود رو گرفت حرارت باال یشد ودستم رو که رو خم

 م؟ یریکجا م -

 .. ایتوفقط ب -

  دمی کش  ینامحسوس پوف

  رونیکه تنش بود متوجه شدم که از عمارت ب  یاز لباس میرفت  اطیبلند شدم.. باهم به سمت ح  و
   میرینم

  زدینشون ندادم.. مدام لبخند م  یعکس العمل  چیمن رو کنجکاو کنه منم ه خوادی دونستم م یم خوب
 به طعنه گفتم: میکه راه رفت ی.. کمشدمیاز قبل ازش متنفر م  شی و من ب

  یبود دهیپوش یز ی چ هیهوا سرده کاش -
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 بهم چسبوند   شتریرو ب   خودش

 ..ار ی تاو کنمیمن سرما رو حس نم  یتا تو هست-

 مم رو صدا کرد؟  اس د یکردم با تاک چراحس

رو گفته بود.. سر   نیاسمم ا یاز معنا ی از نگاه سبزش برنداشتم شک نداشتم که با آگاه چشم
برد؟   یداشت من رو کجا م زد؟ی نم  ی.. چرا حرفمیریعمارت م یکه به سمت پشت دمیچرخوندم و د

ساختمون بودم..  نیشناختم.. انگار که خودم معمار ا  یم شتریاز خود باباهم ب  یخونه رو حت نیا
داده بود.. از کنار تمام   یدرخودش جا شیصد درصد خاطراتم رو تا ده سال پ  م،یرفت یکه م  ییجا

   دمیرو شن  یلیل یداشتم.. صدا یبی .. حال عجمیدرخت ها رد شد

  میرسیمونده االن م گهید کمیفقط -

خاطرات    کیبه  کیبازم مهم نبود..  میدیرس یهم نم یی به جا اگه یاصال برام مهم نبود حت  حرفاش
  شدیاز مقابلم رد م لمیمثل ف

 " نجا؟یا  ی"داداش؟ توباز اومد

 ..ومدمیم نجایخواست به ا یم  ییکه دلم تنها ییوقتا

   ستین یخوب   یاصال جا نجا یکه ا  گفتیرو م نیهربار ا  اوشیس هرچند

 شه ینگران م یستی ن نهیگرده بب  ی"توبرگرد عمارت مادر دنبالت م

 خودش رو به من رسوند  بادو

 .. دختره ترسو"دیاما ترس  ادی هم خواست ب هیچون از بابا اجازه گرفتم سا شهینم-

پارس   ی.. صدازدنیکه به خواب رفته بودن جار م  ییدرخت ها نیبلند و از ته دلش  رو ا یها وخنده
من گرفته بود.. کتم  یکه پدر فقط برا یز ی.. سگ من.. تنها چ دمیشن یت کنار گوشم مانزو رو درس 
  نزوزده شدم.. توهم نبود.. ا  رتی ح  دمید یکه م یز یشد به خودم اومدم.. از چ دهیکش  یتوسط کس

 ..کردی درست روبروم قرار داشت و مدام پارس م
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 نی.. درادیمال  یو پوزش رو به دستام م  زدیانزو مدام دورم چرخ م یشده بودم ول خکوبیم  سرجا
 لب زدم:  یدلم رو لرزوند به سخت یلینگاه پراز تعجب ل  انیم

    ؟یسگ آشنام کن هیبا  یخواست یچه خبره؟ م نجایا-

 اما تو..  ادی کس خوشش نم چیاز ه یگرگ نی جالبه.. بب یل یخ نیا-

قدم به   کی .. زدیمنو شناخته به آب و آتش م  نکهیفهموندن ا یو خودش رو برا  کردیمدام پارس م  انزو
از حال و روزم بفمهمه.. انزو که حاال  یلیل  دمیترسیعقب برداشتم.. اونقدر دل تنگش بودم که م

که  یاه ی.. سگ سکردیدور شد اما هنوز پارس م یلی گذاشته بود با اشاره دست ل  یاسمش رو گرگ 
 داشت..  یا دهیبلند و کش یپاها

 گفتم:  یشدستیجلو اومد و من با پ  یلیل

 فرق دارم   هیکه من با بق دهیاونم فهم-

سگ برمال نشده.. دست باال   کی به دست   زیتا همه چ م یبر  نجای.. در دل آرزو کردم زودتر از اباورنکرد
حال به    نی.. با ازدیحال دامن م نیانزو به ا یآورد و دور گردنم حلقه کرد.. حالم خوب نبود وصدا

که از نفس   بودشده  کیعذاب آور رو تحمل کردم.. اونقدر بهم نزد یک ینزد ن ینزدم و ا یحرف   یلیل
 .. دیرو به چونم  مال شی شونی.. پگرفتمیاون دم م یها

اونقدر از هم اطالعات   گهیمن و تو د ار؟ی تاو هیچ یدون  ی.. میهست یآدم خاص و مرموز  یل یخ-
 ..   میاز هم جدا بش میکه نتون میدار

 ..  دیلرز یاز شدت مشت و نفرت م  دستم

بدم..    صیرژ لبش رو تشخ ی حهیرا  تونستمیم یبود که حت کیبهم نزد نقدری.. اکردی هنوز پارس م انزو
 موهام فرو برد:    یدور گردنم برداشت و ال انگشت هاش رو از

وادار کنم اما من  زایچ  یلیتونم تو رو به خ  یمن م نکهی.. با افهممی هست که من نم یز یتوچشمات چ-
راه   نی.. بهتریراه رو انتخاب کن ن یتو خودت بهتر دمیم  حیی استفاده کنم.. ترج یز ی دوست ندارم از چ

 رفتنت... یول کار، اومدنت با خودته  نیاما تو ا یتو خبر ندار  دیمگه نه؟ شا یدون یتو منم.. م



 نگهبان آتش 

463 
 

نشست و من چشم  شمیگوش و گردن و ته ر یکرد.. انگشت هاش رو یشرو یپ شتر یو ب شتریب
  یرو م   نیوجود نداشت.. من هم  دیشا یکردم که حت یرو حس م  ینگاه کس ینیبستم.. سنگ

کرد.. داشتم نفس   یرو درک م می. احتماال حاال فقط انزو حال درونموندن کنارش. یخواستم.. اجبار برا
 :زدی آوردم.. رو گرفتم که بادست مانع شد و وادارم کرد نگاهش کنم.. از ته گلو حرف م یکم م

 ؟ ی هست یبهم بگو توک-

 شدمیگردن وموهام له م یدستش رو یشکنجه نوازش ها ری که ز یسوال جا خوردم و درحال نیا از
 گفتم: خونسرد 

 .. ابیکام  اریتاو-

 به نگاهم تنها سکوت کرد   رهی دستش متوقف شد خ حرکت

که محکم خودش   رمی بود.. خواستم ازش فاصله بگ جهی نت  یب  دنینفس نکش ی من هنوز تالشم برا و
حرکت به    یرو نداشتم.. انزو ب یکار  چیتوان ه دیچسب  نیبه زم شتریرو به آغوشم انداخت و پاهام ب 

 ما نگاه کرد  

.. دیکش ی پهلوم م یرو گرشیآورد و بادست د یکمرم به حرکت در م یدستاش رو با لذت رو مدام
 سوخت..  یم یادآور ی یو شکمم مدام برا نهینداشتم اما زخم س یحس چیه

 فکر کنم..  یبهتره به من فرصت بد  ؟یلیل-

 ..  شدیوجه نمشده بود و انگار حرفم رو مت ازیهاش بازم پر از ن  نفس

 ..اد یازت خوشم م یل یخ-

.. انزو دوباره پارس کرد و به  شدی تو آغوشم داشت تند وخشن م فشی تعجب نکردم حرکات ظر ابدا
صورت   دنیبا د نباریخودش رو ازمن جدا کرد.. ا یل یرو گرفت و ل  یلیسمت ما اومد گوشه دامن ل

بودم..  ستادهیحرکت ا یبود که من آروم و ب   بیبازش شوک شدم.. عج مهیسرخ شده ش و دهن ن
فکر کنه؟ پر از خشم روبه   یز یچ نی به چن  یاون زن با من حت دمیک لحظه گفتم چطور اجازه می یبرا

 انزو داد زد: 

   ؟یگرگ هیچه کار نیا-
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و   دمیرو به خودم د یل ی.. نگاه معنا دار لکردیپارس م  یآورد و تهاجم یمدام دست هاش رو باال م انزو
 گفتم:  تیجمع کردن موقع یپر شتاب انزو رو پس زد.. من برا ی ل یکردم.. ل ییاعتنا یب

 داره؟  یزبون بسته چه گناه نیا-

  د یبار ی.. از چشماش خون مدیسمتم چرخ به

 رسونم  یم  بیحتما فکر کرده من به شما آس-

به زانو زدن نداشت.. تمام   ازیبود و ن یکل ی رو مرتب کردم و به سمت انزو رفتم.. سگ درشت ه کتم
   دمیسرش کش یو رو  ختمی و آرامشم رو تو دست هام ر یدلتنگ

.. انگار متوجه تمام دردهام بود.. هنوزم من رو به  دیکردن رو تموم کرد و پوزش رو به شکمم مال  پارس
 داشت   ادی

 آروم   ششیآروم باش پسر ه-

با در دست    ینداشت.. انگار حت ی.. حال خوش دمید یرو م یلیمن اما از گوشه چشم ل دیکش  یم زوزه
مارو نگاه    نهیحال دست به س نی خواست.. باا یفراتر م   یز ی.. چشدینم  یمن راض یگرفتن افسار واه

 ..کردیم

 انجام بدم..   یکار اشتباه ستیمن قرارن -

 شدم   کینزد  یلیخواست اما ازش فاصله گرفتم و به ل ینوازش کردنش رو م دلم

  فهمهی رو خوب م نیهستم و سگ ا بهیغر هیهم که باشه من  یخودت رو ناراحت نکن هرچ-

 .. میدرسته بهتره برگرد-

   مینزدم وباهم به سمت امارت رفت یحرف 

 صاحب داشته که مرده.  هیسگ قبال  نیا-

 زدم واقعا هم مرده بودم    پوزخند

 جدا؟  -
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 اوهوم افسرده شده بود.-

 کردم   نگاهش

 خالصش کنم    ریت کیو بهتره با  شهیخوب نم گهیدامپزشک گفت د-

  ستادمیرو که گفت ا نیا

   ؟یچ-

   دیخند بلند

 ..شهیمال سال ها پ نیبابا من که نکردم ا  یا-

   دیرو کش ودستم

 ار؟ ی هنوزم زندست.. تاو نیهم یمن با محبتم به خودم وابستش کردم برا ..ایب-

خودش نگه داشته بود.. شک نداشتم اگه  یسگ من رو هم برا یکردم و سرتکون دادم.. اون حت اخم
 یوفادار  یموند و مرگ رو جا  یزن نم  نیذات شناس بود هرگز کنار ا یکم  یوفادار  یسگ به جا
 .. کردیانتخاب م

  ی هست آشنا م میکه تو زندگ یو بزرگ  کیکوچ  زیکه تو رو با هر چ یاونقدر برام مهم ه؟یچ یدون  یم-
 .. تو هم خوب فکر کن..ادهی .. فرصت زمیزن  یهم با هم حرف م یهمکار   شنهادیکنم.. در مورد پ

 دوپله باال نرفته بود که گفتم: یلیل

 برم شرکت..   دیاکنم من ب یم  ی.. اما عذرخواهیکن  یم  نکارویممنون که ا-

 و به سمتم برگشت:  ستادیا

 حرف دارم..  یداخل کل میبر  ایوقت روز؟ بس کن ب نیشرکت؟ ا-

 نداشتم  دنی به شن یمن عالقه ا که

 تموم کنم.  دیعقب افتاده دارم که تا صبح با یاما من کارها رنی شرکت نم  شیساعت ش  دونمیم-
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  ستاد یاومد و با فاصله ا نییحرف از پله پا  یب

 پس حاال برو اما.. یاوک-

 نگاهش کردم که ادامه داد: منتظر

 ..دم یروز کامل درکنارهم بودن رو قول م کیمن از طرف تو به خودم -

 حال گفتم:   نیدونستم انتظارش رو نداره با ا ی.. خوب مدیابروم باال پر یتا هی

 بود  دهیحتما.. اتفاقا به فکر خودم هم رس-

 قدم جلو رفتم:  کی

   کنمی م نییاما روزش رو واقعا من تع-

 بزنه که به ساعتم نگاه کردم   ی .. خواست حرفدمیخند  تیسر رضا از

 برم   گهیبهتره د-

 ازش دور شدم.. یمعطل  یداد و من ب سرتکون

 

 

 

 

 .. صدف
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 نیبود.. من ا  دنشید میکه تنها دلخوش شیهفته پ کی م مثل رو تماشا کرد اری پنجره رفتن تاو پشت
از ته   ی.. آهنمشیتا فقط بب  ستادمیا یم  ییپنجره قفس طال  نیشناختم.. هر روز پشت ا  یحس رو م
اون   تماماتاق بود و  نیتو ا میغذا بخورم.. تمام زندگ  رون ی ب دادیاون زن اجازه نم  ی.. حتدمیدل کش

 بود   اریتاو دنیچه که داشتم د

  یرو رو راشی اون نگاه گ یاما امروز وقت شدیهرشبم م یها  هیگر لیدل یل یل شی که اومدنش پ  نیباا
  کردم،ی م یکه خودم رو مخف  شهیبه قلبم دست داد که برخالف هم  یبی چنان حال عج دمیخودم د

  تونستم؟یمن چطور م  دیکشی دل چشماش دست از نگاهم نم ی.. وقتستادمیا

 قلبم گذاشتم بازم به تب وتاب افتاده بود زمزمه کردم:  یرو رو دستم

 از جنس غرور؟   یمرد یکارکردیتوبامن چ -

 حس رو نداشتم  نیتحمل نگه داشتن ا  نیاز ا شیب

  گفتمیم یز یبه بابا مهردادم از درد قلبم چ دیبا

شدن اتاقم نبودم.. از پنجره فاصله گرفتم.. حس روشن   ک یمتوجه تار ید و من حتشده بو کیتار هوا
  یعسل  یرو از رو میکردن چراغ رو نداشتم.. طبق نروژ تنها به روشن کردن آباژور اکتفا کردم.. گوش

  یمنو م  ننبود.. فکر او اریربط به تاو یب  نیتخت نشستم.. سردم بود و ا یبرداشتم و همونجا رو 
.. بعد  دمیزود تماس برقرار شد.. بازم آه کش  یلی.. شماره رو گرفتم و خدمیلرز یم  رونی اما از بسوزوند 

 : دیچ یبابا توگوشم پ  یپراز انرژ  یاز چند بوق صدا

 پرنسس بابا صدف؟ -

 رونشون بدم   میناراحت خواستمینم

 قربونت برم؟  ی جانم خوب-

   دیرو به رخم کش  شی شگیهم یخنده  تک

 داشته باشم  تونمینم یبودن حس  یدخترم جز عال یصدا  دنیمن با شن-
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   دمیخند

 بخند  شهیجانم هم یا-

  ختمیری اراده همراه خنده اشک م یب

 بابا.   یدل تنگتم گل خوش بو یل یخ-

 بغض گفتم:  نیب

 ..  یکن ی رو تجربه کرده باور نم یدخترت چ یآخ اگه بدون-

 زود لحنش رنگ دلهره گرفت    یلیکردنم شد.. خ هیگر متوجه

   زمیصدف عز ده؟یآزارت م یلینگو که ل-

 بامن..اما دردم اون نبود. باز صدام کرد    یلیبد ل یبود رفتارها  قتیکه حق نیدادم با ا سرتکون

  ؟یکشیقدر عذاب م نیکه تواالن ا میمن چجور پدر  ؟یدیچراجوابم رو نم -

آروم و قرار نداره.. با خودم گفتم کاش   دونستمیشدت گرفت نفسش رو فوت کرد.. خوب م میگر
 کالم گفتم:  کی.. دردادیقرارش روازدست م میمثل پدرم از ناراحت ارهمیتاو

 فکر کنم دلم رو باختم بابا.. -

 اما من ادامه دادم: دی رس  یاز اون سمت به گوشم نم ییصدا چیه

که بهش دل   یباش یکه کنار همون  نیآرامش نداره.. مگر ا گهید بازهیرو م  دلش  یآدم وقت یگفت ادتهی-
 . یباخت 

 : د یلرز یم لبم

 بابا؟  -

 قلب پاک دخترمن هست؟  قیروبگو اون ال زیچ  کی جان دل بابا فقط -

 گرفت سرم رو روبه سقف گرفتم.. با ناله گفتم  یشتر یشدت ب میگر
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 اما..  می.. بعدم من راضیر ی پس بگ یدیرو که م یز یچ دی نبا یداد ادمیهست.. اگه هم نباشه خودت -

 گل بابا؟  یاماچ-

 دست اشکام رو پاک کردم   باپشت

 . کهی دور اما نزد یلیازم خ -

 گفت:  یسوال

 ه؟ که تو اون عمارت هیینکنه از کسا  ؟یچ یعنی-

 کردم   سکوت

  ستنی صدف؟ حرف بزن اون آدما ابدا مناسب تو ن -

 خش دارشده بود    هیاز شدت گر صدام

 ..  نیهمکاره هم هیاون فقط  دونمینم-

 بودم گفت:  دهیکه تابه حال ازش ند یباخشم 

 حرفارو..   نیبس کن ا-

 بابا؟ -

   یلیهم اون مرد وهم ل رینه صدف ازش فاصله بگ-

 زده گفتم:  شوک

 اصال.. هیباور کن اون آدم خوب تونمینم-

 دهنم باز موند   دیحرفم پر انیم به

  دنش یفکرهم نکن چه برسه به د یبه اون حت گهیکه گفتم د نیهم-

 اما.. -
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 برم   دیمن با-

 بود   یحد عصبان  نیگرفت چرا بابا تاا میبازگر

 و حرفام فراموشت نشه  ر یشب بخ -

 رو قطع کرد..   یوگوش

 دوختم   یغم زدم روبه گوش  اهنگ

 آخه چرا؟  یول-

 زدم     غیج

 چرا؟ چرا؟  -

 تخت انداختم  یرو رو خودم

 من دوستش دارم   -

   دمیکوب  یرو به تشک م مشتم

  رهید گهیاگه بخوام هم د یحت  گذرمیازش نم-

 تا خوابم برد...  ختمی توبالش فروکردم.. اونقدر اشک ر شتر یسرم رو ب ار؟یتاو

 

 

 

 

 چشم باز کردم.   یحال  یباب کردی که اسمم رو صدا م یکس  یصدا با

 . ن یدارشیصدف خانم ب-
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بدم.. آخ.. با    یکردم بدن خشک شدم رو تکون یبودم قرارداشتم.. سع شبیکه د یتوهمون حالت هنوز
 کمک دستام بلندشدم  

 صدف خانم؟ -

کردم و بلند شدم.. چشمام   زونی.. پاهام رو از تخت آوکردی وصدام م زدیبود.. که مدام به در م  مانینر
 خواب آلوده گفتم:  ی.. کورمال کورمال به سمت در رفتم و بازش کردم.. با صداشدیباز نم

 ن؟ یخوایاز جونم م  یتو با اون خانمت چ مان؟ینر هیچ-

 .  کردمی م انیبسته ب یبا چشم ها نارویا همه

 سرتون اومده؟  ییچه بال-

 نگرانش باعث شد منم بترسم.. لب زدم:  و دهیترس لحن

 مگه چم شده؟ -

 قدم به داخل برداشت و گفت:  کیرو مهار کردم..  ازمیو خم  دمیپلک هام صورت آشفتش رو د یال از

 چشماتون ورم داره شما... -

  دهیوحشت کردم.. موهام ژول نهیخودم تو آ دنیرسوندم.. از د نهینکردم و با دو خودم رو به آ صبر
لب هام از شدت گاز    یشده بود و آخ چشم هام.. مثل دو کاسه خون شده بود و به شدت متورم.. حت

 ..دمیرو درست پشت سرم د  مانینر ریتصو نهیزخم و کبود شده بود.. از آ شبمید یگرفتن ها

 افتاده صدف خانم؟  یاتفاق -

قدم به سمتم  کی د،یزدن نبود.. سکوتم رو که د  حرف  یاون شخص مناسب برا مانی اما نر آره
 گفتم:  غیصورتم گذاشتم وبا ج یبرداشت که دستم رو رو

   رونینشو برو ب  کیبه من نزد-

   دمیشن  یحرف هاش رو نم یکه حت زدم ی م غی بلند ج نقدریا 

 تنهام بذار..  -
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 شدم  دهیشد وبه سمتش کش یکس یشونم محصور دست ها دوطرف

 باهاتون ندارم   یه کار من ک دیآروم باش-

مرتب و چشم  یقدم بامن فاصله داشت.. موها کیتنها  مانیحد گشاد شد نر نیهام تا آخر چشم
دست هاش.. آرامشم  ریرو از نظر گذروندم.. هنوز نگاهش به من بود وشونه هام اس شیقهوه ا یها

 ادامه داد: دیرو که د

 من فقط نگرانتون شدم اومدم تا... -

قدم به عقب رفت و   کیزدم و به عقب هولش دادم که   نشینگاهش کردم و مشتم رو به س غضبناک
 گرد شده نگاهم کرد.. پر حرص انگشتم رو به طرفش نشونه گرفتم  یبا چشم ها

 وقت دستت رو به من نزن.   چیه گهید-

 شوکه بود.   هنوز

    رونی بحاال هم از اتاقم برو  -

 کم نکردم    ی ز یحال از اخمم چ نیبود ؟ باا  یچ میواقع لی دونستم دل ینم  یبودم و حت  یعصبان  یلیخ

 گفتم؟  یچ یدینشن-

 وباز نگاهش رو به من دوخت.. ستادیدر رفت اما ا کیحرف تا نزد یب

 درازتر کردم  ممیحق با شماست پام رو از گل خوامی من ازتون معذرت م-

 پشت کردم که باز گفت:  کالفه

 نگرانتون شدم.. دیببخش-

 اندازه بد شدم؟   نیتا ا یحرف ها به درد اومد من ک  نیباا قلبم

 .. اما بازم ببخ.. نیاریب  فیصبحانه تشر یاومدم تا بگم برا-

   دمیسمتش چرخ به
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   مان؟ینر-

 حرفش رو نداد  ادامه

 بله خانم.  -

 و به سمتش رفتم  اوردمین  طاقت

 گفتم:  یبود با لحن شرمنده ا  نییپا سرش

 ببخش که بهت مشت زدم..-

 باال کرد   سر

 . نیشما حق داشت نینگ نوینه ا-

زده عقب   رت ی که زده بودم دست گذاشتم ح ییبار درست جا نیباال کردم تکون نخورد امامن ا دست
 رفت که به در برخورد کرد. 

 صدف خانم؟ -

 گذاشتم  ششی ته ر یدستم رو رو نباریفتم.. اتوجه جلو ر یب

 ناراحتت کردم؟   یل یخ-

 سر تکون داد  ناباور

 خانم کارم داره     یلیبرم ل  دینه اصال.. من با-

 بودم.. چرا هول شده بود؟  ستادهی رفت. من اما هنوز ا و

در اتاق رو بستم و حولم رو برداشتم..  ب یبرخورد عج نیاز ا جیفقط خواستم کارم رو جبران کنم. گ من
نشستم.. انگار اسارتم تموم شده   نهی اومدم مقابل آ رونیگرفتم و ب  یپابه حمام گذاشتم دوش کامل 

ده بودن.. یهفته گذشته اصال منو ند کی چون تو کردی تعجب م دیبود.. چشمام بهترشده بود اون با
 شونه باال انداختم  
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بابا   شبید یحرف ها ادیبه  کردم،ی از موهام رو شونه م یدسته ا برس رو برداشتم همون طور که
راجع بهش حرف بزنم..   کمیشد؟ انتظار داشتم حداقل اجازه بده تا  یافتادم.. چرا تااون حد عصبان 

صد درصد   و و اون ر  دیرو بر اریبابا قضاوت کرد و حکم تاو شدیدست از شونه کردن برداشتم.. باورم نم
 گفتم:  نهیبه خودم تو آ دمیبود.. پوف کش  یل یکه کنار ل نیبه خاطر ابد نشون داد فقط 

 رو نجات داده  میامامن باورش دارم.. اون زندگ-

رو گفتم و بلند شدم.. از کمد  نیداد. ا یم  رییحرف ها فکر بابا رو تغ نینداشتم دونستن ا  شک
و با   ختمی شونه هام ر ی.. باز موهام رو آزاد رودی آوردم با شلوار سف  رونی قرمز ب زیشوم  راهنیپ

  داشتمرو  یزندان   کیهفته حس  ک ی زدم.. بعد از  رونیو مرتب کردن تختم از اتاق ب میبرداشتن گوش 
اومده بودم.. تمام گلدون هارو از نظر   نجایانگار تازه به ا کردمی که آزاد شده.. با لذت به اطراف نگاه م

قدم به سمتش رفتم   کیافتاد..  شدی که به سالن ممنوعه وصل م  ییرایگذروندم و چشمم به همون پذ
راه داشت با اخم نگاه کردم   یلعنتکه به همون اتاق  یروگرفتم.. سر باال کردم وبه راه پله ا ستادمیاما ا

ترس به دلم افتاد.. اما به خودم   یلحظه ا یو برا دمیرو شن یلیل یو به سمت آشپزخونه رفتم.. صدا
 م  زد  بینه

  دیکردم غرورم رو حفظ کنم نبا یهم شدم.. سع هینکردم که بترسم هرچند که به خاطرش تنب یکار  من
   دمیبه موهام کش یکنه.. دست کیبه اون زن اجازه بدم من رو کوچ 

  یل یبود ول  ستادهیا یلی سر ل یکه باال دمیرو د  مانیپا به آشپزخونه گذاشتم.. به محض ورودم اول نر و
پراز   یمتوجه اومدنم شده.. صدا یل یهردو مشغول بودن.. هرچند شک نداشتم ل زدیباهاش حرف م 

  دم یشکوه رو شن یشاد

  ن؟یصدفم خانمم شماهم اومد یوا-

 .  نهیسرباال نکرد تامن رو بب  یحت  یلیتند نگاهم کرد اما ل مانینر

 نشون دادم و با لبخند رو به شکوه گفتم:  الیخ یبگم دلم نشکست دروغ گفتم اما خودم رو ب اگه

   خورمیغذا م نجایا گهیآره منم از امروز د-

 سر باال کنه با پوزخند گفت:  نکهینظر گرفتم.. بدون ا  ریرو ز یل یبا گوشه چشم ل و
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   یکه از حدت نگذر  یالبته تازمان-

 گفت:  یاهش به من بود بالحن تندکه هنوز نگ مانیرو به نر و

 که بهت سپردم رو انجام بده  یزود کار  یل یخ-

 سر کج کرد و گفت:  مانیبلند شد نر یصندل   یاز رو و

 چشم خانم..-

 گفت:  زدیم  رونیکه از آشپزخونه ب  یدر حال  پرغرور

   یدیو خبر م   یزنیزنگ م گهیتا دو ساعت د-

 بله.. دوساعت.. چشم.. -

 بود.. اون که رفت    ریآخرش به من سراسر تحق  نگاه

 از آشپزخونه خارج شد..  یکوتاه دیهم با گفتن "نوش جون" و ببخش  مانینر

 که راه گلوم رو گرفته بود رو به همراه آب دهنم قورت بدم   یکردم بغض یسع

 حالتون خوبه؟  -

   دیهارو عقب کش ی لاز صند یک یدادم به سمتم اومد و  سرتکون

  نینخورد یز یوقته درست چ  یلیخ  دین یبش نی ایب-

 اشک هام رو گرفته بودم.  زش یر  یجلو یسخت به

 نگرانش زل زدم   یرو گرفت سرباال کردم به چشم ها دستم

   نیشیم ضی نکرده مر یخدا-

  د یصورتم دست کش به

  نیالغرتراز قبل شد  یل یخ-
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ها،   یکه پربود از انواع خوراک ز ی رو که نوازشگر صورتم کرده بود گرفتم و سرم رو به سمت م دستش
 ستادینزد و درست پشت سرم ا  ینشستم.. شکوه متوجه حالم شد حرف  یصندل   یکج کردم و رو

 نیکردم به ا یوقت فکر نم چی خواست ه  یم هی.. باز دلم گرختیکمرم ر یموهام رو جمع کرد ورو 
   وفتمیب  حال و روز

 بشم  شمتونی مثل ابر یموها یفدا-

 با باز شدن لبم نتونم اشکام رو کنترل کنم  دمیترسیزدم م یفاصله گرفت من ابدا حرف نم  ازم

 بود مقابلم گذاشت.. قدرشناسانه نگاهش کردم   زی م یرو  یواز هرچ د یخند  یمدام م شکوه

 نوش جانتون -

 و گردو گرفتم و به دهن گذاشتم   ری پن از نون و یفرستادم لقمه ا رونی رو شل ب نفسم

 وکم طاقت   دیخونه سخته شما هم جوون   نیتوا یزندگ کمی  دیصدف خانم خودتون رو ناراحت نکن-

 دادم    یدهنم رو فرو م یکه لقمه  یدرحال  دمیباال کش چشم

 : گفتم

   امیباهاش کنار ب  کنمی م یدارم سع-

 دخترم   نیآفر-

 به لب آوردم    ینامطمئن لبخند

 بلند شدم    زیآب پرتقال تازه، از پشت م وانیل کیخوردن  بعداز

   یممنونم شکوه بابت همه چ-

 رو محکم تر کرد   شیروسر گره

 رو انجام دادم   فمیمن وظ  هیچه حرف نیا-
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  یتوش زندگ یز یبزرگ بود اما افراد ناچ یل یامارت خ نیرفتم.. ا رونیزدم و از آشپزخونه ب  لبخند
 کس وجود نداره   چیه کردمیحس م  ییجورا هی.. دنکریم

  دادیکه ده صبح رو نشون م واریبزرگ گوشه د یساعت پاندول دنیبه اتاقم برگردم اما باد خواستم

  رونیرفتن رو نداشتم.. از در ب  رونی توباغ قدم بزنم حاال که حق ب کمیگرفتم  میو تصم  دمیکش پوف
از عمارت   یل یکس توباغ نبود امروز هم ل چی.. هکردیزدم.. هوا خنک بود و پوستم رو نوازشگر لمس م

شد..   یم یاون زن عجوزه رفتن بود منته  اریتاو روزیکه د ییخارج نشده بود.. سمت چپ باغ به جا
حال   نیرو شناخته بودم.. با ا یل یچقدر از هردوشون متنفر شدم هرچند خوب ل دونستیفقط خدا م

نثارخودم   یهستن.. لعنت  یم یتا چه اندازه باهم صم دونستمی.. کاش مکردیموضوع هم ناراحتم م نیا
برگردم که  ستمبود.. خوا ختهیبابا، فکرم رو به هم ر یکه متوجه باشم حرف ها نیکردم.. بدون ا

افتاد که درست همون سمت که اون ها رفته بودن قرار داشت.. خوشحال  یرنگ  دیچشمم به تاب سف
 تونستم سوار شم.. یو حاال م دمشید یلبخند زدم.. هرروز از پنجره م

 .. هیعال نیا-

هام رو فراموش کردم.. درست مثل  یرو بهش رسوندم و زود سوارشدم.. انگار تمام ناراحت  خودم
بلندم تو   یشدن تاب، موها  نییخوب شده بود.. با هر باال و پا   یلی کردم.. حالم خ یتاب باز  امی بچگ

چقدر گذشت که به نفس نفس افتادم و   دونمی.. نمکردیو وجودم رو غرق لذت م  شدیهوا پخش م
از موهام رو   یکردم تاب رو متوقف کنم.. جهت وزش باد از پشت سرم بود و باعث شد دسته ا یعس

 کردیکه به من نگاه م اهیس ی له یدو ت  دنیون رو کنار بزنم که بادسرم رو تکون دادم تا ا زهی صورتم بر
 شوک زده دستم رها شد و از تاب افتادم  

 آخ..-

کرد.. خودم  دایپ یبرخوردکرد که دلم حال بد رتابیز یها زهیدست و زانوهام به شدت به سنگ ر کف
که با   دمیرو شن  یکس یپا یصدابهم برخورد نکنه..  دیچرخ یکه هنوز تو هوا م  یتا تاب  دمیرو کنار کش

 اسمم رو صدا کرد   ییآشنا یدرد داشتم.. صدا یلی.. خشدی م کیعجله به من نزد

 صدف؟  -
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از من نگرفت نگران دست دور کمرم انداخت.. تمام وجودم   یجواب  یبود.. شک نداشتم.. وقت خودش
خوب    یلیبود اما خ ختهیصورتم ر  یسوخت از حرارت کشنده دستاش.. سر باال کردم.. تمام موهام رو

 افتادم.. هیبه گر  دمیحالش رو که د  دمینگاه نگرانش رو د

 پام آخ   یآ-

 تر اومد   کیبود اما نزد معذب

   کنه؟یدرد م  تیی شد جا یچ-

عطرش دردم    یخشدار و مردونش رو بشنوم و از بو یتونستم صدا یسر تکون داد.. من هنوز م کالفه
 فراموشم شد: 

  یاز تاب افتاد گمیدارم م  یمن چ-

برنداشتم.. با   هی.. دست از گردادیبهم م یداشت حس خوب  اریتاو ینگران ن یدرد داشتم هم ا هم
 کمکش نشستم ودستام رو مقابلش گرفتم..

 دستم آخ اریتاو یآ-

 یبودن من سرچشمه م  یتندش احتماال از خاطر دست و پا چلفت یو اخم کرد.. نفس ها  دیکش پوف
 بود لب زد:   فهیانجام وظ  یخونسرد، انگار که از رو  یلیگرفت.. خ 

 زخمه آروم باش..  هی و فقط   ستی ن یز یچ-

 گفتم:  هیباگر

 درد دارم   یل ینه خ-

 تر شد..  ظیو اخمش غل دیسمت چپم رو د یزانو یپام اشاره کردم.. رد کم خون رو وبه

 فکر کنم شکسته آخ پام -

 حوصله لب زد:  یفک منقبض و ب  با

 مطمئن باش نشکسته -
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 پاهاش نشسته بود.. بلند شد که چشم گرد کردم و گفتم:  یرو

 کجا؟  -

 نگاهم کرد   رهیخ

 منو بلندکن.  ای ب ؟ی کنی چرا نگاه م-

رفت..   ی م یخودیب  دیبردم.. نبا  یموضوع م نیاستفاده رو از ا تینها دیآه وناله کردم.. من با  ازوب
بهش   دید  یم بی دختر آس کی ی وقت  یرانیا یتمام مردها ایبود   نطوریانگار دودل بود اما چرا؟ اون ا

  نیا باکرد..   یرو لمس م ششینگاهم بهش بود.. مدام با دست ته ر  یچشم ری.. ززدنی دست نم
  یتنش بود.. داشت به چ یو کت شلوار مشک  یحالش هنوزهم جذاب بود.. بازم همون لباس زرشک

نداشتم  یکه حت یدرد یرو به سمتش گرفتم و همه  م یکرد؟ باز ناله کردم و کف دست خون یفکر م 
 : ختمیهم تو چهرم ر

   رسه؟یبه دادم نم  یآخ چرا کس-

 . یتا کمکت کنه بلند بش ارم ی رو ب یک ی رمیمن م-

 گردشده گفتم:  یچشم ها با

 ؟ یچ-

 گرفتم   شی نگاهم کرد که آت باز

 ؟ یتفاوت  یب  نقدریتو چطور ا یمن به خاطر تو افتادم.. آ-

.. از  دیکرد و از اخمش پشتم لرز  زیسنگ برداشتم و پرتش کردم که به پاش برخورد کرد.. چشم ر هی و
 .. دمیشدم و لب گز مونیخودم پش یکرده 

 ه؟ یچه کار نیا-

 زدم:   غیج

   ؟یبر  ی ولم کن یخوای فکر کنم شکسته اون وقت تو م کنهی پام درد م گمیم-
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 اومد   جلو

 من که نخواستم برم فقط خواستم...-

  ؟یاصال تودل دار  کنه؟ی م یچه فرق-

 دست درازکردم..   دم یکرد که من معناش رو نفهم یبار سکوت معنادار  نیا

   اریکن تاو اکمکمیب-

 یخودم کار   دیبا هیچجور آدم دونستمیو با اکراه به سمتم اومد.. خوب م دیکش یکالفه ا پوف
 بزرگ و مردونش گذاشتم.. گرم و پر از آرامش..  یدستا ی .. دستم رو توکردمیم

 ؟ یسیرو پات وا  یتونیپاشو.. م-

گفتم و  ی.. به محض بلند شدن آخ بلند دیبه سرم رس  ی حرف فکر  نیباا داشتمیازنگاهش برنم چشم
شوک،   ایعطرش شد.. از خشم بود  یباره مشامم پر از بو کیخودم رو به آغوشش انداختم.. به 

که قبال بادست حس   یامان قلب  یجز کوبش ب  یجیکمرم حس کردم.. ه یاما دستاش رو رو دونمینم
   دمیشنینم  ودمکرده ب

 صدف چت شد؟ -

 مرد   نیا رینظ یب  یصوت یاسمم با تارها دنیچقدر شن آخ

چشم هاش پر از   یاهی.. سنمشیتونستم بب یبود.. من رو از خودش جدا کرد.. حاال بهتر م  دلچسب
لب   یبا زار  د؟یمرد رو بد د نیا  شدی.. چطور مدمید یته بود.. من حصارشون رو م نشناخ یحس ها

 زدم: 

 راه برم..   تونمینم-

 باشه  -

رو انجام بده..  نکاریا اری تاو  کردمی باور نم   یدستاش بلند کرد.. لبخند زدم.. حت ی زود من رو رو یل یوخ
 گذاشتم و چشم بستم  نشی دستم رو رو س
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 عمارت   برمتیآروم باش االن م-

  یتند و کشدار م  یراه تموم نشه مدام نفس ها نیداشتم که آرزو داشتم ا یحال خوب  نقدریمن ا اما
  یز یچ نیقلبش قرارداشت، آروم بودم.. چشم بازکردم.. اول  یکه سرم درست رو یو من درحال  دیکش
  یک دمی جون دلم افتاد.. نفهم مرتبش بود.. باز حس لمس صورتش به  شی چونه و ته ر دمیکه د
  یرو حرکت دادم و با سر انگشت به چونش زدم.. زبر بود.. لبخند زدم که متوجه توقف ناگهان تمدس
شتاب زده به سمتش سر   مانیپر از خشم نر  یصدا دنیکه دعوام کنه اما باشن  دمیشدم.. ترس اریتاو

 برگردوندم.  

 ؟ یکنیم  یچه غلط یتودار -

  ششیپ یکه اصال به چند لحظه   ی خونسرد در حال   یلیخ  اریجا خوردم.. اما تاو  اریلحن تندش با تاو از
 شباهت نداشت گفت: 

 .  دمیمن به تو جواب پس نم-

   دمیحاال بهت نشون م ؟یگفت  یتوچ-

 آورد که  اریرو به سمت صورت تاو ومشتش

 زدم.. غیج  بلند

 بس کن.  -

 دستش تو هوا خشک شد  مانی گاهم کرد و نرن رهیخ ار ی افتادم.. تاو هیگر وبه

 صدف خانم؟ -

 ست؟ یحالم خوب ن ین یب  ینم ؟یدار  ابیکام یبا آقا  یتوچه مشکل مانی بسه نر-

 شد..  لیتبد یزود خشمش به نگران  یلیخ

 سرت آورده؟  ییبال هی نیشده؟ ا یچ-

 حاال از سرراهم برو کنار   مانیحد خودت رو بدون نر -
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 بود   دمیدرست مقابل د  اری متورم گردن تاو رگ

  می از کنارش رد شد و از پله باال رفت  اریاما تاو ختیر  یآتش م یگدازه ها مانینر یها ازچشم

 به خاطر..   خوامی معذرت م یل یمن خ-

 : سردگفت 

   ستیمهم ن-

   میسالن شد سرد جوابم رو داد که زبون به کام گرفتم.. وارد چنان

 بگو اتاقت کجاست؟  -

 که روز..  یسمت چپه همون اتاق -

   دمیباشه فهم-

 تخت خوابوند  یحرف وارد اتاقم شد و من رو رو یب

 کتش رو گرفتم متعجب نگاهم کرد   یبدنم خم شده بود لبه   یرو یوقت

 ممنونم  یل یخ-

   ادیزخمات ب  دنید  یبرا گمیبه شکوه م-

کوتاه  ی ه ی.. فقط چند ثانشدیم  یبمون و کاش با گفتنم راض شمیبگم نرو و پ شد یزدم.. کاش م پلک
رفت و   رونی زود از اتاق ب یل ینگفت و خ یز یباز و بسته شد اما چ  یگفتن حرف یبهم زل زد و لبش برا

  کوهتا ش دیطول کش یا قهیدق  ستیافتادم که تو آغوشش بودم.. ب شیپ یچند لحظه   ادیمن به 
چرا مواظب خودم نبودم و اگه  گفت یبودم.. شکوه مدام م دهیند یجد بیزخمم رو پانسمان کنه آس

 ..کردم ی فکرم اریمدل حرفا.. اما من تمام مدت به تاو نیو از ا یسرم اومده بود چ یبدتر  یبال

ساعت  بودم.. به  دهیتخت دراز کش یکردم.. رو  یعالم خلسه فرو رفته بودم و گذر زمان رو حس نم به
رو   نشی ماش یاما صدا نمیرفته بود و من نتونستم اون رو بب   اری بود.. تاو قهیدق  ینگاه کردم دو و س 
   دمیهنگام رفتن شن
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  یل یل یرو برا زی.. شک نداشتم همه چنمیرو بب  مانیخواستم اون زن و نر یپام درد داشت و هم نم هم
 گفته بود 

فکر حس نفرت   نیبه هم بزنه.. با ا اریکه از من متنفره نکنه به خاطر من شراکتش رو با تاو اونم
فرصت مناسب ناهار   هیاستراحت کنم تا سر  یگرفتم کم میاحمق.. تصم ی.. پسره مانیگرفتم از نر

 کردم بخوابم..  یبخورم.. چشم بستم وسع

 

 

 

 (..  ار ی)تاو

 

 

 

 

  نیبشم.. حاضر و آماده ب مونی که پش نیرو برداره.. قبل از ا  یشخواستم حامد زودتر گو  یخدا م از
 به موهام زدم   ی بوق دوبوق.. چنگ کی بودم..  ستادهیسالن ا

 جواب بده حامد؟  -

   ستادمیصداش ا دنی. خواستم تلفن رو قطع کنم که باشن دمیسمت کانتر رفتم ومشتم رو بهش کوب  به

   ار؟یجانم تاو-

 آروم گفتم:  میوجود برافروختگ با

 ازت بخوام؟   یز یچ هی شهیم-
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 ..دیخند

 جونم رو بخواه    هیچه حرف نیا-

 دادم  هیرو به مشتم تک  میشونیکانتر گذاشتم و پ یرو رو  آرنجم

 .. اما من..یمرد ی لیخ والیا-

 بودن رو کنار گذاشتم  دودل

 .. نمیاون مرد رو بب  دیمن با-

 منظورت باباته؟-

   دمیپوف کش کالفه

 نه؟   ای شهیفقط بگو م-

 .. شماتت گونه اسمش رو صدا کردم: دیخند

 حامد؟  -

 بابا خان داداش بودم که...  یا-

   ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا دیفهم ی.. کاش مآخ

 نگرفتم..  یمن جواب -

   یهست یجد  یلیانگار خ -

 مشت گرفتم    نیموهام رو ب یحرص

 بودم؟  اتیچرند نیاهل ا ی اصال من ک  کنم؟یم یشوخ   کردی فکر م یعنی

 حرف بزنم.  یناج  سیی بهتره با رئ  یکن  یکار   یتونیانگار نم الیخ یب-

 باز خواستم قطع کنم که مانع شد   و
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 نه نه صبر کن.. -

 رو به گوشم چسبوندم   یگوش

   ار؟ی الو تاو-

 بگو حامد.. -

 از قبل هماهنگ کنم  دی.. بارهی وقت گ  زایچ نیا یخبر داد ییهوی  یلیخ  نیآها.. بب -

 نه..   ای شدیم ایسر اصل مطلب..   رفتی م دادیکشش نم کاش

   شهی نم یکالفت کردم اما مالقات حضور  دونمیم-

 ..ستادمیصاف کردم و ا  کمر

 نمش ی بب دی خوبه.. فقط با نیهم-

 که نشده ها؟  یز یجان پس قبل از قطع کردن بگو حالت خوبه؟ چ اریتاو یاوک-

 اونجام   گهیساعت د  مینه من تا ن-

 شلوغه  یلیکن پسر شهر خ   یباشه اما آروم رانندگ-

اومد با   رونی از خونه ب یواحد کنار  هیگفتم و به سمت در پاتند کردم.. همزمان با من همسا یا باشه
 لبخند گفت: 

 عه سالم  -

رفتن انتخاب   یراه پله رو برا  رفت،ی دونستم با آسانسور م یبه رسم ادب دادم و چون م  یکوتاه جواب
   دمیرس  نگیبه پارک ی رفتم و وقت  نییکردم.. از تمام پله ها با دو پا

به سرعت خودم زدم و   ی.. پوزخنددیرفتم که تازه آسانسور رس نمی.. به سمت ماش زدمینفس م نفس
اما   نمیخواستم اون رو بب  یدست بستم.. م کیراه با  نی سوار شدم و کمربندم رو ب موتیبعد از زدن ر

جهت   مامبود که داشتن از ت ییپر از حرف ها  نمیبود که س یدرحال  نیگفتن نداشتم ا یهم برا یحرف 
   ختمیر یم  آوردن.. گرمم بود و مدام عرق یبه روحم فشار م ییای جغراف یها
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دادم و از داشبورد   نییرو پا شهی حال ش نیکرد.. با ا یکالفه م  شتریب دیبار یهم که م  ینم نم بارون
آوردم و گوشه لبم گذاشتم اما هنوز روشنش نکرده بودم که به خودم اومدم.. من  رونی ب یگار یس

از   یکه حت یمن دم؟یکش یم گاری .. از خودم شرم کردم سدمیخودم رو د نهیاز آ  کردم؟یم  کاریداشتم چ
 ادیز  دنیکش یم  پیو پ  گاریهم چون همه س یخانوادگ یها یبوش هم متنفر بودم.. تو مهمون 

   دمیرو داخل دستم مچاله کردم و مشتم رو به فرمون کوب گاری.. اما حاال... سموندمینم

 ؟ یشد یتو چجور آدم   اری خدالعنتت کنه تاو-

   کردمی وخودم رو سرزنش م  زدمی. مدام باخودم حرف م دیکش  یم  ریاز انقباض ت  فکم

   ؟یر یکجا م یدار  یدونیاصالم-

   کردیم یبهم دهن کج  گاریباشه درست.. اما.. پاکت س ی ن یب  یپدر خودت نم گهیخدا.. تو اون رو د آه

 اون هنوزم باباته و تو هم پسرش -

 شرم شدم   یاندازه ب نیتا ا یک

تندم خشک شده بود از   یگلوم از نفس ها  ؟یچ میاما خود لعنت کشمی م گارینفهمه من س  دیشا اون
پاهام گذاشتم، درش رو   نی آوردم.. اون رو ب رونیکه گرم شده بود ب یآب معدن شهیهمون داشبورد ش 

  ک،یتراف دنبهتر شدم باالخره  بعداز ردکر  ی.. کمدمیرو باال آوردم و الجرعه سر کش  یباز کردم.. بطر 
  یشدم.. برا رهی به سر در زندان خ قهیچند دق یرو پارک کردم.. برا  نیزندان ماشساختمان  یروبرو

 نگرفتم.  یجواب چیه شهی و باز مثل هم م؟یدیرس  نجایکه به ا شدیچ دمیبارهزارم ازخودم پرس

دادم.. من خودم   یکنترلم رو از دست م دینبا  نباریجواب دست اون باشه.. ا نی ا دیخودم گفتم شا با
 .. اماحاال... امینم گهیداشتم که گفته بودم د ادیخوب به   یاومدم.. حت نجای به خواست خودم به ا

مرد رو   نی .. من اشدیم نییگلوم مدام باال پا بکیشدم.. س ادهی پ نیرو مرتب کردم و از ماش  موهام
رفتم درد   یکه م ییجا  ونستمدی که خوب م نیگرفتم.. با ا یبارون یاز هوا ی.. دمدمیپرست  یم یروز 
که  یبه سرباز   ورفتم و ر  شیاستوار رو دادم.. پ یاما به پاهام دستور حرکت  کردی گذشته رو زنده م یها
 بود گفتم:  ستادهیا

 اومدم.   رزادهیام دی جمش  دنید یمن برا-
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 خشک گفت:   یلیخ

   میکنیقبول نم یمالقات چیوگرنه امروز ه یسفارش شد رزادهی از طرف سرگرد ام-

 دادم..  سرتکون

 . شمیممنون م یپس در رو باز کن-

 و در باز شد  دینزد وپراخم ضامن در روکش یحرف 

بار از دفعه    نیقرار گرفت.. قلبم درد داشت ا دمیمقابل د  کیکوچ یبزرگ باهمون پنجره ها بازمحوطه
   شتریب  شیپ

   کننی م تیی برو درست روبروت اونجا راهنما  میمستق نویهم-

رسوندم.. وارد شدم   یمیقد یل ینبودم.. خودم رو به ساختمون خ  نجایاما من انگار ا زدی حرف م اون
نبودم؟ از  زیچ چیمتوجه ه شی پ یمن چطور دفعه  کردی نمور حالم رو منقلب م یوارهاید یبو

به وضوح   ستادمیدرست پشت در ا یمالقات ببره وقت ی که اونجا بود خواستم من رو به جا یسرباز 
 .. اریکردم.. آروم باش تاو یدست و پاهام رو حس م  زشلر

   یندار  یوقت ادی زود برو ز نجاستیا-

 توانم رو جمع کردم و در رو باز کردم   تمام

  اریبس یها شهیرو ش   شیمی که قسمت عظ دمیرو د  یپهن یفضا ک،یاتاق کوچ کی یبه جا  نباریا
هم  شهیتلفن  اون سمت ش  کی  ید کنار هرصندلشده بو دهیچ  یصندل فیپوشونده بود.. ر  یکلفت

  ییشکل.. ناخودآگاه اخم کردم و سوختم.. چشم چرخوندم و باالخره پشت انتها نی درست به هم
  کردیدمش که داشت به من نگاه مید یصندل  نیتر

نگاهش خوند.. بلند شد و من به سمتش رفتم  یرو از سبزه ها  یمونیپش شدیفاصله هم م نیازهم
خورد.. اسمم رو صدا کرده    ی.. چشم هاش پر از اشک شد و لب هاش تکونستادمیدرست مقابلش ا

 بود..
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  دنیمانع شن یفاصله که حت  نیاما ا دونمیرو نم دمشی د یداشتم حاال که دوباره م یچه حس نکهیا
   کردی نابودم م شد،یصداش به من م 

  یکه همون گوش دمی... دکردمی ومن مثل مسخ شده ها تنها نگاهش م خوردی لبش تکون م مدام
شدم.. داشت بانگاه التماس   تمیرنگ رو برداشت وبه من هم اشاره داد بردارم تازه متوجه موقع  دیسف
و گر   دمیفرستاد رو شن  رونی نفسش رو که آه مانند ب یرو برداشتم.. صدا  ی.. جلورفتم و گوشکردیم

 تم گرف

 ار؟ ی پسرم تاو-

 نشستم   یصندل یرو

 سالم  -

 از توانم رو گرفت   یمی حرف ن نیا

 پرسم چرا اما.. یسالم بابا.. نم -

 زد..  لبخند

 ..یخوشحالم که اومد-

 زدم:  یمرد دست و پا م نیکردم.. من داشتم تو حماقت هم یرو مخف  پوزخندم

 حالت چطوره؟ -

سبقت   یر یصورتش از واژه پ یشده بود.. چروک ها  رتری رو خودم از چهرش خوندم ازقبل هم پ جوابم
 گرفته بود 

 .. یاومد یجون گرفتم خوب کرد یای حامد گفت م  یخوبم بابا وقت-

 چرا اومدم؟  یحدس بزن   یتونیم-

 ..دی فروغ شد و لبخند از لب هاش پر کش  یحرفم چشم هاش ب  نیباا

 زدم..   پوزخند
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 بدکردم   ی ل یمن درحق تو، خواهر برادرت ومادرت خ یحق دار   یبگ  یتوهرچ-

رو   ی.. با دو دست گوشکردیدستبند دست هاش حالم رو خراب تر م  یادآور یازش گرفتم..  چشم
 گرفته بود..

 ار؟ یتاو-

 گفتم:  پردرد

 نداشتن؟  ینسبت چیاونا با تو ه-

 گفت:  متعجب

   ؟یچ-

 از اون آرامش نبود  یخبر   نبارینگاهش کردم ا باز

 اون همسرت نبود؟ ،یکه بدبختش کرد چارهیاون زن ب ؟یچ اوش یدخترت نبود؟ س هیگفتم سا-

و من  زدی م ی.. پوستش به سرخشدمیله م شدمیداد نزنم اما داشتم از درون نابود م کردمیم یسع
ها کردم صداش  رو همونجا ر یبلند شدم گوش   یصندل ی .. تحمل نکردم و از روشدیداشت تار م دمید

اما   رمب خوامیکرد م  ی.. من اما فاصله گرفتم.. اون فکر م کردی من رو صدا م هیگر نیکه ب  دمیشن  یرو م
  دمیبه صورت ملتهبم کش یدست  شدمیآروم م یکم  دیمن حرف داشتم.. با

و رنگش کبود شده بود دست   دیلرز  یشونه هاش م  هیکه از شدت گر دمیبه دور خودم زدم و د  یچرخ
 روباز کردم   راهنمی بردم چند دکمه از پ

  ی بود که نشون دادم.. با دو گام بلند به سمت گوش یشده بود بازم پوزخند تنها عکس العمل  نگرانم
 رفتم و برش داشتم  

 منوببخش پسرم تومنو ببخش -

 دخترت مرده ؟یکن ی تحمل م یدرد رو چطور  نیبدونم ا خوامیم ؟یکن یفقط بگو چطور تحمل م-

 ندادم   ختنی تاپشت پلکم اومد اما اجازه فرو ر اشک
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تو   یدونیچون خوب م گمینم یز ی بگم بابا؟ ازخودم چ یاز مادر چ  هیتوچه حال ست یمعلوم ن  اوشیس-
حرف هاش رو به من   شهیهم اوشیس ؟یست ی.. چرا نیدون یافتادم.. علتش رو هم خوب م  یچه جهنم 

 .  رهیگ یهم ازم نم یسراغ یحت  گهیهرچند د زدیم

 تا آرامشش برگرده..  دیکش یم  قیعم  یها نفس

 بگم که آرومم کنه؟  یحرف بزنم؟ دردم رو به ک  یمن باک-

خودم سوخت.. لب   یبشنوه.. بعد از سال ها دلم برا نی از ا شی تحمل نداشت ب گهید کردمی م حس
 زدم: 

 نزدم یدل صاحب مرده حرف نیتوا یپر شد؟ آخه من که هنوز از دردا تت یظرف یزود نیبه ا-

 واسش نذاشته بود اما من آروم بودم   ی جون هیتوان حرف زدن هم نداشت گر گهید

 اما نگفتم چرا اومدم   نجایمن اومدم ا-

 هاش آرشه روانم بود  هیگر ینزارش سراپا گوش شد.. صدا باحال

 د کنم نمونده تا اون زن رو نابو یز یچ-

 داد   سرتکون

کردم اما  دیتقل یکردم به وقتش حت یسع  یلیکه خ ن یآره باور کن من نتونستم مثل تو باشم با ا-
 نشد 

 پسرم   دمیهدف ن ند نیرو تو ا  تتیخدا روشکر.. موفق  یبهتر  ی ل یت تو ا از من خ خ-

 دونستم چطور موندم   یتا االن هم نم  ی.. حتنمیحالش رو بب  نیتونستم ا ینم من

 مواظب خودت باش  -

 ؟ یر یم-

 بابا.    رمیم-
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  دنیچشم هاش ورم کرده بودن و مانع د هیگر ازشدت

  شدی نگاهش م  یها یسبز 

   ؟یایبازم م-

 بلند شدم اون شتاب زده بلند شد..  یصندل ینزدم و از رو یحرف 

 با بابات نکن  نکارویا ار؟یتاو-

از دستش رها شد و   یکه گوش دمی دستگاه گذاشتم.. د یرو رو   یگوش زد؟ی از کدوم کار حرف م داشت
   دمیشن  یو من بازم نم زدی ضربه م  شهیبا دو دست به ش

و باز لبش باز   کردی رو گرفت اما اون هنوز تقال م ربغلشیبا دو خودش رو بهش رسوند ز یمامور 
 .. دلم قرار نداشت.. شدیوبسته م

 کرد  ی.. با داد اسمم رو صدا مدمیشن  یرو به گوشم زدم.. حاال صداش رو م  یرفتم و گوش  جلو

 من باباتم  کنمی خواهش م  ار؟یتاو-

 .یآروم باش تا نبردنت انفراد گهیبسه د-

 داشت   یاون دست برنم اما

    رمی میم ارمی من دووم نم یایاگه توهم ن-

 از کف دادم  تحمل

 بابا؟ -

 : دم یهم سنگ تربود کوب واریاز د یکه حت شهی تمام وجودم به ش وبا

 بابا؟   دش؟یبریکجا م -

  ی حرکت دست هاش رو از دست مامور جدا کرد و به سمت گوش کیو تو  دی من رو د یتقالها  بابا
 اومد 
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 بابا؟   اریتاو-

 و لب زدم:  دیصورتم چک یعرق رو یا قطره

   امیم-

 ؟یدیقول م-

 بودم؟   یصد پاره شد من چجور پسر   تشیمظلوم یبرا دلم

 آروم باش  گهید دمیقول م-

 رو گرفتم..  میشونیپ  یو من عرق رو دیخند

 حاال برو -

 صدام دست من نبود    یعصب لرزش

 قرصات رو هم بخور  -

 داد   سرتکون

 پسرمنه رتی مرد باغ هیممنونم خوشحالم -

 زدم که مامور باداد گفت:   یتلخ  لبخند

  میبر  دیهارو پاشو با یباز   یهند نید بس کن ا-

  زدیبابا هنوز لبخند م  اما

کنه اجازه   یدگی رو گذاشت و من چهره اون مرد رو به ذهن سپردم تا ازحامد بخوام بهش رس یگوش
خفقان آور    یزود از اون فضا یلینبود.. خ  دنینفس کش   یبرا ییرفتارکنه.. هوا نطور یبا بابام ا دادمینم

 دور شدم.. 
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رو پارک کرده بودم رسوندم.. نگاه آخر رو به ساختمون انداختم و   نیکه ماش ییرو به جا خودم
که   یا قهیگرفته بود.. استارت زدم و از اونجا دور شدم.. ده دق یشتر یشدم بارون شدت ب   نیسوارماش
 نگرفتم و دکمه اتصال رو زدم:  ابونی به صدا دراومد.. چشم از خ میکردم گوش یرانندگ 

   ؟ییکجا-

 باال انداختم    ابرو

 مان؟ ی باشه نر ری خ-

 فرستاد  یتو گوش  یرو حرص  نفسش

   ؟یی.. بگو کجاشهیو شرش معلوم م   ریخ  میحرف بزن یوقت-

 گفتم:  یجد  یلیخ

   کشهیانتظارت رو نم  یز یرو بدون تهش جز مردن چ نیا یتو نقشت غرق شد یادیوقته ز یل یخ-

 ساکت شو تو..-

 کار کنم   یچ دی با دونستمیبودم و من خوب م یعصب   یلیخ

 خونت    امیمن م ای گمیکه م ییجا ا یب  ای اریتاو-

 زدم    پوزخند

   اریخانمت هم ب شهیاتفاقا بد نم -

 فک چفت شده گفت:  نیب از

 نکن.. یبااعصاب من باز -

من  یفکر کرد  کتی .. چطور با اون مغز کوچیشناسی خوب اون گوشات رو باز کن تو منو خوب م-
 فتم؟ ی که دنبال دخترا ب کارم یاونقدر ب 



 نگهبان آتش 

494 
 

  دادیرو نشون م میتفاوت یبار پوزخندم ب  نیا

من وسط  یپا  یکه توسرته وقت  یدرصد فکر کن اون مزخرفات  کیکه از تاب افتاد..  دمیمن اومدم و د-
 داشته باشه.. قتیباشه حق 

 ...  یبسه.. اون طور که تو بغلش کرد-

   دیرسی م ری تبخ یخونم به نقطه   داشت

 .. یش مونینکن که بعد پش یکار  مانیحد خودت رو بدون نر -

 دم یکش  نییرو پا  نیماش شهیکرد و من ش سکوت

 سوالم رو بده   هیفقط جواب -

 دادم و باز رو چونم ضرب گرفتم   هی تک  شهیرو به ش  آرنجم

 ..  یعنیتو به اون.. -

 بحث احمقانه   نیازا شدمیکالفه م داشتم

رو بشنوم، بگو    اتتی چرند خوامی نم  نیاز ا شیاما.. چون ب دمیوقت به تو جواب پس نم  چیمن ه-
    دمیگوش م

   ستادمی.. پشت چراغ قرمز اخوردی تندش به گوشم م ینفس ها  یصدا مدام

   مان؟ینر-

   ؟یبهم بگو تو صدف رو دوست دار -

تو   هیدر ثان لومتریبار تو سرم اکو شد.. حجوم خون رو باسرعت هزار ک  اردهای لیم یا هیحرف ثان  نیا
جا    یسوال ناگهان نیاز ا دمیکه طعم خون رو چش ییدندون گرفتم تا جا نیسرم حس کردم.. لبم رو ب
و   نداختیم هیسا ادیمنو به  دونستمیبراش نداشتم فقط م یخودم هم جواب  یخورده بودم چون.. حت 

 ..دمیدوباره شن ریرو با تاخ   مانینر ی... صدانیا

 نکنه... ؟یدی چرا جواب نم  ار؟یتاو-
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 که خودم هم متعجب شدم گفتم:   یآرامش با

 .. یباشه که به خاطرش به من زنگ زد یسوال نیسکوت کردم چون باور نداشتم ا-

 ..  یحس چیه ینعی-

 چرا حس دارم.. -

 نفسش قطع شد   یلحظه ا یبرا

 که به اون ربط داشته باشه.. یاما حس نفرت به اون زن و هرچ-

 یچشم ها ری حرفم رو باور داشتم؟ نفرت به اون زن از حد تصوراتم فراتر بود اما.. تصو نیا خودم
که   ی.. جز کسهیمثال.. من هرگز تجربه نداشتم.. جز سا یتو آغوشم بود و اون ظرافت ب یصدف وقت

  زد؟یدختر به کدوم حس من چنگ م نیابعادش حس کردم و حاال ا یبه خاطرش مرگ رو با همه 
  یکه... هوا  ی.. کسیل یاز وجود ل کهی ت هیحس نداشتم.. حس آرامش از  نیا یبرا یا گهید یمعنا نم

 ختهیرو قطع کردم اما فکرم به هم ر یگوش  یقبل هرحرف   دهنش رو پرفشار پوف کرد و من صبر نکردم
دستم مشت شد.. خودم   ؟یرو قانع کرد اما خودم رو چ  مانینر دیبود؟ جوابم شا ی بود.. صدف واقعا ک
و   زیاندازه وسوسه برانگ نیاون دختر چطور تا به ا ن؟ی .. اما فقط همنیهم  یل یجواب دادم دختر ل
پنجه هاش رو دور   ضی احساسات ضد و نق نیبه اون داشت؟ ا  یعا ربطبود؟ واق  یلیالبته متفاوت از ل 

  چیکاش ه یا.. کل تنم به عرق نشسته بود و دمیکش یگردنم حلقه کرده بود و من انگار نفس نم
به خودم اومدم.. هنوز    نیبوق ممتد ماش یشدم.. با صدا یبا صدف روبرو نم  یزمان اون شب لعنت 
بار دوم   یکه پشت سرم بود متوجه شدم، برا  یبزرگ کیتراف  دنیبودم و با د ستادهیپشت چراغ قرمز ا

تا فحش   فرستادم روباال  شهی.. شکردی کر کنندشون اعصابم رو متشنج م یچراغ قرمز شده.. بوق ها
زود پام   یلی .. خ یحس چیتم.. هنداش یحس  یل یرو نشنوم.. من به دختر ل دادنی که بهم م  یک یرک یها

انداختم.. دوازده ظهر رو نشون  ینگاه مین  نیگاز فشردم و حرکت کردم.. به ساعت ماش یرو رو
  دنشیازم خواسته بود به د یل یل  روزیرفتم.. د  یبه شرکت م  دیداشت با ی.. معدم ضعف بددادیم

 ..دمیبرم.. پوف کش
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نظر داشتم مشفق سخت مشغول   ریتمام اعمال کارکنان رو ز توریکارم نشسته بودم.. از مان زی م پشت
با   دهی ناهار مقابلم نگاه کردم.. کوب ینی.. به سدیکش  یم  یرو ط نیهم داشت زم  ونسیکار بود و 
ها   ت.. قاشق چنگال رو برداشم و بعد از مدکردیم کی داشت و اشتهام رو تحر یخوب   ینوشابه.. بو

 رو برداشتم.. مشفق تند جواب داد:  یدلچسب رو.. تموم که شد گوش یغذا کیکردم لذت  حس

 مهندس   دییبفرما-

   اریفنجون قهوه ب کیکه گفتم رو با  ییپرونده ها-

 خدمتتون..  ارمیبله چشم زود م-

 دست گرفتم  نیرو گذاشتم وسر دردناکم رو ب   تلفن

باز   یربط نبود.. در با تقه ا  یونخوردن قهوه ب گاریس دنیبه نکش نیو ا گرفتمیسردرد م ادیروزها ز نیا
 شد 

 سالم قربان  -

 قهوه دستش افتاد  ینیبود چشمم به س ونسی

 تو..  ای ب ؟یستادیچرا ا-

 زد    لبخند

 چشم-

مشفق  یرو برداشتم.. با چشم به دنبال پرونده ها گشتم که صدا یک یدراز کردم و فنجون سرام دست
   دمیروشن 

 داخل؟  امی ب تونمیقربان م-

 گفتم:  ونسیتکون دادم و رو به  دییبه تا یسر 

 برگرد سرکارت.   گهیجان تو د  ونسیممنون -
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 احترام کرد..  یادا

 بله چشم.-

 رفت   رونی ناهار از اتاق ب  یاز برداشتن ظرف خال وبعد

   ستادهی که هنوز ا دمیو د دمی چشم باال کش کردمیکه قهوه رو بو م همونطور

 نستا یاونجا وا-

  یو رو دمینوش  ری نظ یاز قهوه ب یشد.. جرعه ا کیانداخت و نزد ری دادم.. سربه ز یبا دست اشاره ا و
 گذاشتم.. دست هام رو قالب کردم و مقابلم قرار دادم زیم

 خب؟  -

 باال کرد وگفت:  سر

 پرونده هارو خودم بردم خونه وتاصبح روش کار کردم  اب؟ی کام یآقا-

 دادم   هیتک یصندل  یپشت به

 ؟یخوبه چرا دستپاچه هست  یلیخ  نکهیا-

 شد    رهیزده به چشمام خ شتاب

  شمیدرحضورتون معذب م کمی ؟ نه فقط  یچ-

   دیابروم باال پر یتا هی

  ؟یانجام داد  یمگه کاراشتباه ه؟یچ لتیخب دل-

 گفت:  تند

 نه نه هرگز  -

 گفتم:  خونسرد
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 یندار  یمنطق لی پس دل-

 نزد..  یحرف 

 پس با آرامش کارکن   میمن از کارت راض  نیمع-

 کرد وگفت:  یمردونه ا ی خنده

 مونه یاسکار م  ی  زهیمن مثل گرفتن جا یحرفا از شما برا نیا  دنیواقعا ممنونم شن-

 رو به سمتم گرفت..   یرنگ  یب پوشه

خواستم  رشدید دیجانمونده باشه.. ببخش یز ی چ دوارمیکردم ام  یرو کامل بررس  زشیهمه چ  دییبفرما-
 خودم بدمش به شما 

شده بودن وهمه  یبند ها مرتب دسته ستی رو کنار زدم و پوشه رو مقابلم باز کردم.. تمام ل فنجون
حد   نیبودن که تاا  کارکردهیپسرچ نیباا دونمیحرکت از من بود نم هیمنتظر   ومدیکامل بنظر م زیچ
 کردم   باال خوب بود.. سر  یاعتماد به نفس بود.. تند تمام برگه هارو کنارزدم.. همه چ یوب  شونیپر

 کنم ی من چک م-

وارد شدن رو به مشفق  یکه دومرد باکت شلوار رسم  دمیانداختم.. د ینگاه مین  توریبه مان  یچشم ریز
 بود گفتم:  ستادهیحرف ا یکه ب

 مهم تره   زیمن ازهمه چ یاالن اونجا بودنت برا ادیب یبروسرکارت ممکنه مشتر -

 ..دیگوشه لبش کش   یدست

 من برم..  دیبله ببخش-

رو از نظر   شیو شلوار پارچه ا یسرمه ا  راهنیدر رفت و من پ یدادم.. عقب عقب تا پا سرتکون
قهوه رو الجرعه   دمیرفت.. به قهوه سرد شده نگاه کردم وپوف کش  رونی گذروندم.. در رو باز کرد و ب

  دستام  سوختیم  یرگیکردن ادامه دادم..خسته بودم و چشمام از خ  یرو به بررس  ی.. دوساعتدمینوش
بلندشدم.. به سمت پنجره رفتم وبازش   زی از هوا گرفتم و ازپشت م ی قیم عمرو از پهلو بازکردم.. د
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.. باز فکرم به گذشته ها سفر  دیپاش یقطرات بارون رو به پوستم م دیوز یکه م یکردم.. به خاطر باد
  دادیکه مادر به گلها آب م ییکرد وقت ها

با اون صورتم   رمی بستم تا تمرکز بگ یمن چشم م یگرفت وقت یاز مامان م هیآب پاش رو با گر  هیسا
 ..کردی آب م سیروخ 

 کردم یاما من هرباردنبالش م  نهیمن رو بب  تیخواست عصبان یزمان ده ساله شده بود م اون

کردم..   یبوسه هام پنهان م نیومن صورتش رو ب زدیم غ ی دعوا کردنش ج دیبه ام  گرفتمشیم یوقت و
.. ستادمیاتاق ا نیو از پنجره فاصله گرفتم و درست ب دمی کش ی.. آهقلبم گذاشتم و فشردم یدستم رو

  قهیدق ستی انداختم.. ب ینگاه می ن  مینگاه کردم.. به ساعت مچ زدیکه بهم پوزخند م  یبه گل مصنوع
  یآوردم و روشن کردم.. بهتر بود م رونیلپ تاپم رو ب  فم ی کارم برگشتم  از ک زی به چهار بود.. پشت م 

که  د یسف ری که لباس ز دمیرو د یل یشدم ل ستمیزود وارد س یل یبود.. خ ی در چه حال  یلیل دمید
تازه از   را بود ظاه سیشرم*".. موهاش خ  یافتضاح بود به تن داشت.. فکم مقبض شد ب  تی نهایب

 کرد؟ ینگاه م  لمیف نیبه ا سی داشت تو اداره پل یحاال ک   دمیاومده بود.. پوف کش رونی حمام ب

نشست و شروع    ششیآرا زی که پشت م دمیباشه.. د تونستیاون شخص حامد نم  قطعا پوزخندزدم
 یادیتا چهل و شش سال سنش رو تا حد ز کردی تالش م یل یکردن صورتش.. حتما خ میریکردبه گ

تختش جلب شد.. خوب که نگاه  یرو یز یگفت موفق هم بود.. نظرم به چ  شهیکمتر کنه و واقعا م
 میاز کشور خارج بشه؟ گوش خواستیم یعن یشناسنامه بود.. به فکر فرو رفتم..  ا ی پورتپاس  هیکردم شب

 به اتاقش دهنم باز موند لب زدم:   ییرو برداشتم تا به حامد خبر بدم که با ورود شخص آشنا

 کنه؟ ی م  کاریچ  نجایشمس ا-

  یلپ تاپ رو بسته بودم نم یگفت که چون صدا  یز یبلندشد و چ با خنده و پر از ناز از جا  یلیل
 یکه م ی ز ی واون رو تو آغوش گرفت از چ دیرو کش  یل یزود دست دراز شده ل  یل ی.. شمس خدمیشن
دست هاش رو دورگردن  یلیزود ل  یل یابدا دور از انتظار نبود.. خ نکاریشوکه شدم.. هرچند ا دم،ید

دست بلندش کرد   یتار شد.. شمس رو دمیسرم پاره شد و د یتو یانداخت *".. حس کردم رگ  شمس
  یکه فکر م یز یگوشم رو کرکرد.. ملحفه قرمز رنگ رو کنار زد که همون چ دمیشنیکه نم  ییو خنده ها

تخت پرت کرد و خودش رو روش انداخت..   یافتاد.. اون رو رو نی زم یباشه رو دیکردم پاسپورت با
 تنم داغ داغ بود.. از نفرت رگ گردنم درحال انفجار بود..
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  نمیکه قرار بود بب  یز یبست از چ   خیآورد.. تنم  رونی شرف رو ب یشمس ب  یلباس ها یل یخود ل دمید
تم و  کمر شمس نشست دست باال آوردم و در لپ تاپ رو بس یکه رو یل یحالت تهوع گرفتم.. دست ل

  هامبه دور خودم زدم از حرص مو  یبرخورد کرد.. چرخ واریبه د یچنان بلندشدم که صندل  زی از پشت م
   دمیرو به چنگ گرفتم و کش

 شرفا   یخدا لعنتتون کنه ب -

 کردم   ییاعتنا ی.. به دردش ب دمیکوب یا شهیبوفه ش وار یرو به کنار د ومشتم

با شتاب باال   نمیدادم قفسه س هیتک  واریکمرم رو به د ؟یل یل یهست ی توک ؟یهست یچه جور جونور  تو
گفتم؟   یم د یبا یباحامد حرف بزنم چ یتونستم حت ی.. نمدمیصورتم کش ی.. دستم رو روشدیم نییپا

که به صدا دراومد.. نامطمئن به سمتش   می.. آخ. گوشیل یحتما تااالن همکاراش بهش خبردادن.. آخ ل
 هم نوشته بود رشی آدرس بود ز هیبازش که کردم،   دمیکالفه پوف کش مانیاز نر یامکیپ دنیرفتم با د

 " یتعجب نکن یدید کهی ت کهی .. فقط بگم که اگه جسدش رو تیکه خواست ارویآدرس قبر همون   نمی"ا

لپ  دنیحامد فرستادم.. د یرو برا امی نبردن.. همون پ تی از انسان  ییاصال بو نایدرهم شد.. ا اخمام
خاموش کردنش هم اون در رو بازکنم.. همونطور داخل   یبرا  خواستمینم  یکرد حت یترم م  وونهیتاپ د

زدم مقابل   رونی بگذاشتم و از اتاق   زی م یاتاقم، پوشه رو درکشو توریگذاشتم با خاموش کردن مان  فمیک
 .. بلندشد  ستادمیمشفق ا زیم

   د؟یریم-

   دینمون شتری آره شماهم تاهفت ب -

 بله چشم -

  یآشفته م نقدریا دیم و به سمت آسانسور پا تند کردم.. دکمه ش رو زدم و منتظرشدم.. نبانزد یحرف 
زدم درباز شد و من   تی از رضا ینداشت.. پوزخند یچیمن ه یشرمانه جز سود برا یاتفاق ب  نیشدم ا

 شدم و به سمت خونه رفتم   نیبعد سوارماش یپابه اتاقک آسانسور گذاشتم. کم

 شماره حامد رد تماس دادم    دنیآوردم و با د رونشیاز کتم بزنگ خورد   میبازگوش



 نگهبان آتش 

501 
 

.. در رو پشتم  کردی حرف و سوال بارم م  یدونستم کل یحس وحال حرف زدن نداشتم.. خوب م االن
گذاشتم..   ی صندل  یآوردم و رو رونیرفتم کت تنگم رو از تنم ب   یبستم همونطور که به سمت اتاقم م

  ختت یآروم شدم.. رو یاز پارکت به پام نشست.. کم  یاد یز یآوردم.. سرما رونی کفش و جورابم رو ب
  ومدیبود خوابم نم  یپرفشار  یلی.. امروز روز خ دمینشستم و کمربندم رو باز کردم.. همون جا دراز کش

 بود و توان باز نگه داشتنش رو نداشتم..   نیاما پلکم سنگ

از ذهنم گشت که مثل   یز یچ  یلحظه ا یدونم اما برا یحرکت بودم رو نم   یت بکه چند ساع نیا
  یز یچ نیتخت نشستم چشم چرخوندم به اول یو رو دمی برگشته ازجا پر  یکه باشوک به زندگ یمرده ا

 که نگاه کردم  

 لحظه دوازده شد.  نیبود که درست تو هم  ساعت

  رونشی.. زود باوشی.. شک نداشتم خودش بود.. سدیلرز  بمی توج میبزنم که گوش یباز کردم حرف  لب
 آوردم  

 داده بود   امیپ

 "؟یدار ی"ب

 شکرت.. تند نوشتم  ایرو به سقف گرفتم.. آه خدا سرمو

 "منتظر تو بودم"

منتظر جوابش موندم درست چهل و پنج   یبه گوش رهی ارسال که شد خ دیلرز ینامحسوس م دستم
 بعد   هیثان

 داد جواب

 "؟ینداشت یا گهید لیباور کنم دل یعنی"واقعا؟ 

.. جواب  یینفس هام اگرچه سخت و دردناک اما بازم تو لیبود؟ معلومه دل یچه حرف  نیکردم ا اخم
 دادم

 "فقط منتظر تو بودم" 
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 نوشت   زود

 "چرا؟"

 رونم گذاشتم و بادست موهام رو به چنگ گرفتم  یرو رو  ی. گوشرو با دلم. نکار ینکن ا اوش یس آخ

 همون حال نوشتم  در

 "کنه؟ی م تی که دارم.. راض یهست ی "فکرکن چون تنهاکس

  ومدی ن یجواب قهیدق کی از  شیب

 شدیناراحت م یز یکه ازچ ییتو گذشته هم وقت ها   یحت  اوشیس خته؟یباز فکرش به هم ر  یعنی
   کردیسکوت م 

 اومدم   رونی از فکر ب دیکه لرز ی تر بودم گوش یبود هرچند من ازاون جد هیاخالقش به من شب  نیا

 از تو بهتره"  طمی"باشه باورکردم.. امامن شرا

 خنده گذاشت  کریاست کیو

 داد   امیجواب نداده بودم که باز پ  هنوز

 " ؟یکنیم کاریچ ی"دار 

 نوشتم یاتفاق  یلیتخت بلند شدم خ یرو از

 شام درست کنم" خوامی"م

 که ارسال شد به خودم گفتم   یوقت

 حرف بود زدم؟ پووفف  نمیا

 داد   امیپ

 "االن؟؟" 
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 کرد   شدینم  شیکار

 " ه؟ی"آره مشکلش چ

  نهیآ یتو   یشبح دنیبه دور خودم زدم.. با د  یچرخ

 چراغ روشن نکرده بودم  یاتاق شدم من حت یکی .. تازه متوجه تارجاخوردم

 دن یفتم واز اتاق خارج شدم با دبه خودم گ یلعنت یحرص

برق رو زدم وهمه جا روشن   دیبه تاسف تکون دادم و کل یفرو رفته بود، سر  یاه یکه کامل تو س  خونه
 شد 

 زد   برهیقدم برنداشته بودم که باز و کی هنوز

 "نه بابا مشکل که نداره"

   خوامیهم گفت نم اوشیافتادم که زنگ زد و مامان گفته بود شام بخور وس ی زمان ادیلحظه به  کی

 گذاشتم نوشتم  ینکنه حاالهم نخورده؟ همون طورکه پا به آشپزخونه م دیباال پر ابروهام 

 "خورمی شام م  ری.. چون من عادت دارم کال دی"حتما تو زود شام خورد

 نی ومنگ ب جیگفتم..؟ گ ی م یدروغ مصلحت  هیاگه  شدیم ینبودم اما چ نطوریکه ابدا ا نیباا
کانتر گذاشتم با دو دست   یرو رو  یبود. گوش فیکث یپراز ظرف ها  نکیبودم.. س ستادهیآشپزخونه ا

 سرم رو گرفتم زمزمه کردم: 

 کنم؟   کاریچ-

 بلند شد.. به سمتش رفتم.. چشمام گرد شد درست حدس زده بودم   یگوش یصدا

 تو؟" یخور یم یاالن دار  یعنیزود باشه..  ای  ری"نه نخوردم که د

 عادت رو ترک نکرده بود؟   نیشدم.. هنوز ا یعصبان  باز

 نوشتم   زود
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 چون من.."  یخور یمن بگم م ی"وقت

  ی.. هرچدمیکش  یبودم.. پووف  یدونست من ک  یاون که نم کردم؟ی م کاریخودم اومدم داشتم چ به
 رو نوشتم  نینوشته بودم پاک کردم و ا

 بدون غذا موند؟" شهی"مگه م

 خودم پوزخند زدم   به

 هنوزم زندم"  نی"چرا نشه؟ االن من نخوردم بب

 حرف دلم رو آشوب کرد؟  نیدونم چرا ا ینم

  اوشمی خوره س  یمن شاهرگم ترک م نهیاگه خار به پات بش یدادم.. شکر که زنده ا هیکانتر تک  به

 حال اس دادم نیباا

 "شمیم  الشی خیب  ی"اما من اگه تو نخور 

 جوابش اومد   زود

 شو"  الی خی"منو ب

دونستم چطور   ی بودم پس خوب م اریهاش اما اگه من تاو یکرده بود باز.. درست مثل بچگ لج
 رامش کنم  

 "خورمیپس منم نم ی"اوک

 نوشت   عیشدم سر نهیدست به س و

 "چرا؟؟"

 کالم نوشتم   کیخونسرد   یلیمتعجب خ کریاست هی و

 " ستی"چون حسش ن

  شه؟یم  روزیپ  یک مینی .. حاال ببدمیکش ابرودرهم



 نگهبان آتش 

505 
 

 نوشته بود  یادیحروف "د" بود اما با فاصله ز کیرو که باز کردم اول  شیبعد  امیپ

 االن که گرسنت بود؟" ؟ی دار  کاری"تو به من چ

  خیداداش بود؟ تنم  یحروف پاک شده  نیا یعنیتو دلم ذوب شد..  یز یبا اون حروف "د" چ یول
 بست  

 !می  دونه من ک یم  اوشیگرفت.. نکنه س یاز کدوم حسم نشات م  دمینفهم  یحت

   دیلرز یکه باز گوش  دیکش  یبد ری ت سرم

 "؟ یخور   یشام م ی"دار 

بدنم  یکمربندم هم هنوز باز بود.. قطرات عرق رو رو  ی نداشت لباس تنم نبود حت یفی تعر  ادیز حالم
  دمید یم

 داد امیجواب داده بودم که پ ری د یلیخ  انگار

 "؟ی"قهر 

 آروم شدم  یلفظ کم نیازا

 . زدیبا من حرف نم  ینطور یوقت ا چیه اوشیس

 "خورمی"نه منم نم

 داد  امی به اتاق برگردم که زود پ وخواستم

 ودته" بابا توهم که حرف حرفه خ ی"ا

 جواب دادم  ستادمیا

 "منم؟" 

 "خب آره" 

 " ؟ی"من با ک
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 زد و بعدم گفت   شمیبود که آت دهیآه  کش هی

 " خورمیم یز ی چ هیحاال  الی خی"ب

 کش اومد  یلبم به طرح لبخند  نباریا

 " میباهم بخور ای "پس ب

 به آشپزخونه برگشتم  ودوباره

 آره؟" م؟ینی همو بب یخوای م یعنی"واقعا؟ 

  یبه خوب یحس کنم و حت  دهیتونستم خنده صداش رو نشن یبه اطرافم.. نگاه کردم آخ خدا م سردرگم
 ببرم.    نیحال خوبش رو از ب نیکاش مجبور نبودم ا نمی بب

 کردم   پی تا یتینبود.. با نارضا یچاره ا اما

 مشترک باشه" زی چ کیحداقل  می"االن نه اما... االن فقط باهم شام درست کن 

 برافروخته شدن  ای نیتونسم غمگ یفرستادم. خوب م و

کنم.. کاش   رونی سبزت ب یتونستم غم و درد رو از چشم ها ی.. آخ داداشم کاش منمیرو بب صورتش
 کنارت باشم.. فکم منقبض شد.. لب زدم:  شدیم

 . دمیقول م میشیخونواده م هی.. بازم مینمونده تا به هم برس یز یچ گهیاما د-

نده که حق هم داره اما  امیپ گهیازش نبود.. نگرانش شدم ممکنه د یاما هنوز خبر  دیطول کش یلیخ
 داد..   امیرو .. هنوز فکرم کامل نشده بود که پ نباریبخاطر من ا  شهیم یچ

 "باشه"

 تنها نوشت باشه   قهیپنج دق بعداز

  یکه نگفته و حت ییبرسم درست جا نجایشناختمش اما خودم خواستم به ا یحد نم نیتاا کاش
 دردش رو بفهمم  دهیند
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   کرد؟ی کارمیحرف ساده داشت بامن چ  نیهم اوش یس آخ

 قلبم کند بود اما نفس هام...  تپش

 کردم بحث رو عوض کنم  یسع

 "؟یبخور   یدوست دار  ی"توچ

 ندارم"  ل یم ادی من ز دونمی"نم

 دونستم  یرو نم   لشیحوصله بود.. من دل  یب  یلیخ

 بدجور هوس کردم" ه؟ی"نظرت راجع به املت چ

 بود که فقط به خاطر اون گفتم   یدروغ نیدوم نیا امشب

 داد  امیخواست جبران کنم زود پ یمن املت بخورم.. دلم م آرزوش بود  شهیهم

 "؟ی"تو هم دوست دار 

من عوض شدم.. هرچند بد اما مثل تو   یتا بفهم  ی.. کاش بودکهیزدم.. آره داداش کوچ یکج  لبخند
 نوشتم  یکش دار  امیغذا رو دوست دارم.. پ نیا

 "م؟یدرست کن  یهست هیپا  ادیهم ز یل ییی"آره خ

 لحن خودم شوکه شدم   نیاز ا وخودم

 رو بابرادرم دوست داشتم   زیبود ومن همه چ میزیچ هی امشب

 هست" یمشکل هیاما  وونشمی"آره منم که د

 .. زود نوشتم ختیفرو ر قلبم

 "؟ یچه مشکل  رباشهی"خ

 ضرب گرفتم  نیزم  یجواب بده با پا رو تا
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 گفت   یطانیش  یخنده  کریاست هی با

 خوردم"  یمنم م یکرد یدرست م یم رو ندارم کاش تو بودفقط حس بلند شدن از جا یچی"ه

  یعنیکه از سرم گذشت ناخواسته اخم کردم.  یبود؟ ازفکر  یبودم که داد.. منظورش چ  ی امیپ جیگ
 .. من.. استغفراهلل  کردی فکرم اوشیس

 "یمادر   یبگو درست کنه مثال داداش ی"خوب به کس

 باز صدا داد    ی.. نکنه.. گوشدی خواست بده تنم لرز یکه م  یرو ازعمد گفتم اما بعدش از جواب نیا

 "؟یدی"ساعت رو د

 بامداد بود..   کی ساعت نگاه کردم  به

 "آره چطور؟"

 وقت شب مردم خواب باشن هرچند فکر نکنم قانع کننده باشه"  نی ا دیگفتم شا یچی"ه

 حرفاش بودم    نیدلتنگ هم یلیجونور.. خ ..زدیداشت به من طعنه م دمیخند  باز

 "یدار ی"نه قانع نشدم چون خودت ب

 " ستمی"خب منم که گفتم آدما من که آدم ن

 " ؟یهست ی"پس چ

 . کردمی رو حس نم یسرپا بودم اصال خستگ هنوز

 "؟ی دیخودت نفهم یعنی"

   دیباال پر ابروهام 

 " اوشمی"من س

 گفتم..  یآهان
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 "ست؟ین  ی"پس کس

 کنم"  دارشونیب ادی"هست اما.. خوابن منم دلم نم

  دیفعل جمع که استفاده کرد وجودم لرز از

 رو باورنداره؟    هیهنوز مرگ سا نکنه

 " ن؟ی"همه؟ مگه چند صد نفر

 "؟یاصال خودت چند نفر  یردادی بابا گ ی"ا

   رفتی طفره م داشت

 "من تنهام اما خانواده هم دارم که به خاطرکار ازشون دورم" 

 " شه؟یدلت تنگ هم م یعنیها "آ

   دمیکش آه

 " یتصور کن یتونی"اونقدر که نم

 "؟یبرادر هم دار  یعنی"تو.. 

 دادم  یجواب م یچ دیخوردم.. با جا

 "مهیزندگ  لی"اره اون تنها دل 

 "منم دارم"

 رو خوندم  امشیقلبم ضربان گرفت دوباره پ باز

 بود نگفت داشتم گفت دارم آخ خدا  درست

 داشتم" شتردوسشیازبابام هم ب یبودم من حت زشیهمه چ یروز  هی"واسه اونم من 

 ست؟ یاونطور ن گهیاالن د یدون  یشد و پشت پلکم سوخت.. لب زدم ازکجا م   نییگلوم باال پا بکیس
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 داد   امیپ  بازخودش

 مثل قبل نشد" گهیشد اما د   یچ دونمی"نم

 کردم  یهام رو حس م قهیشق  نبض

 داشتم اما..."  ازیبهش ن  یلی"خ

 رو روبه سقف گرفتم نوشتم  سرم

 .." یبگ یالبته اگه دوست دار  ؟ی"اما چ

 انگار منم گشنم شد" میشام بخور میبر الیخ یفقط.. ب ست یحرفا ن  نی"نه ا

  دمی به خودم گفتم و مشتم رو به رونم کوب یلعنت

 گفت   ینزد؟ کاش دردش رو م یحرف  چرا

 کاش... براش نوشتم   دادیفحش م کاش

 " رهیم یگذره چون م یازت نم ینفرباش  کی یزندگ  یرو بدون که وقت نیاما ا ه یمشکلت چ دونمی"نم

ها  ام ی پ نیدونستم حامد به خاطر تمام ا یشدم خوب م یم وونهیزدم د  یحرف رو نم نیا اگه
.. جواب نداد و هر دو با  ارمیفشارش دووم ب ریتونستم ز یاما نم کردی م چارمی حرف ب   نیمخصوصا ا

آخر   یداشتم اما حال دلم از حرف ها یحس خوب  میداد ی م ام یو در کنارش پ می هم املت درست کرد
خواست که عکس غذا رو براش بفرستم و منم انجامش دادم   اوشیخوب نبود.. در آخر س اوشیس

  یجلو یل یافتاد.. خ یعکسش دهنم آب م دنیمن با د یحت نداشت اما اون  ی مال من شکل جالب
  یخواست من نم یخودم رو گرفتم که ازش عکس خودش رو نخوام چون اون وقت اگه اونم م

 پسر نباشم.   دیدادم فکر کنه شا یتونستم.. بهش حق م 

گذاشتم.. درست ساعت سه صبح بود که   بمی رو تو ج ی گوش ریخودم پوزخند زدم بعد از شب بخ  به
 ظرف ها رو شستم و به اتاقم برگشتم و دوباره درازکش شدم.. 
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هفت صبح بود که چشم باز کردم.. فضا کامال روشن شده بود به پهلو شدم.. کف دست راستم  ساعت
  میگوش خسته هم نبودم.. چشم چرخوندم  یکردم خواب بودم حت یسرم گذاشتم.. ابدا حس نم  ری رو ز
بود.. بازش   مانی از نر امیپ کی.. بادست آزادم برش داشتم زدیمدام چشمک م دمید یعسل یرو رو

تخت بلند شدم.. حولم رو برداشتم همونطور که به سمت حمام   یو با پوزخند گوشه لبم از رو ردمک
 رفتم زمزمه کردم:  یم

 شناخت.    یو نخواه یهنوز من رو نشناخت  یکورخوند-

شخصا   دی رفت با یبه باشگاه م  ی سوارکار  یبرا  یلیگرفتم امروز پنج شنبه بود ول یته اساع مین دوش
  یواردعمل م دی.. باستادمیا نهیو موهام رو مرتب کردم.. مقابل آ شیدادم.. ته ر یرو م  شنهادمیپ

  ی ونهمرد راهنی و پ  ی.. از کمد کت و شلوار مشکشدیم  یعذاب آور داشت طوالن  یکی نزد نیشدم ا
..  دمی.. تک تک لباس هام رو پوشستادمیا نهیآوردم و مقابل آ رونیب  یمشک قهی جل  کی رنگ با   یر یش

 سشوار رو به برق زدم وموهام رو خشک کردم  

.. دمیموهام کش یروغن مخصوص حالت دادن و براق کردن موهام به دستم زدم و رو زی م یرو از
 به خودم برسم   یداشتم کم می تصم شهیبرخالف هم 

 کردم..    تیبه چپ هدا لیما ی رو روبه باال کم  موهام

رو که حروف اول اسمم بود برداشتم   نمیسر آست یدکمه ها زیم یگرفتم.. از کشو یدوش کامل  ازعطرم
باز به   یمشک  یورن  یکفش ها دنیفاصله گرفتم.. با پوش  نهیو وصل کردم.. کارم که تموم شد از آ

 خودم نگاه کردم.  

 تر شده بود  اهیس شهیچشم ها از هم نیا امروز

  یکفش  یپاشنه ها یزدم.. صدا رونی از خونه ب چمییو سو  یزدم و با برداشتن گوش یق یعم  پوزخند
 ومدیم  رونی داشت ب میکنار هی متوجهم کرد که همسا



 نگهبان آتش 

512 
 

رو فشردم.. درکه بسته   نگیارکزمان در آسانسور باز شد و من معطل نکردم وارد شدم و دکمه پ  هم
پرحرف نداشتم..   یبا آدم ها یبه هم صحبت یعالقه ا چی فرستادم.. ه رونیشد نفسم رو پوف مانند ب

 دنیند  ارفتم.. داشبورد رو باز کردم ب  یرو زدم و به سمت باشگاه سوارکار  نی ماش موتیزود ر  یلیخ
 محکم درشو بستم  یحرص  گاریپاکت س کی یحت

 شدن؟  یچ  گاریآخه شصت و پنج تا پاکت س  یلعنت-

 جوابش رو دادم  وخودم

 هام هیدودشون کردم واسه ر -

  ستادمیا میشگیفروشگاه هم  ی پوزخند زدم.. روبرو و

  ستادمیا شخون یداخل فروشگاه نبودن مقابل پ شتریب یشدم.. چهارنفر  ادهیپ

  یهمون دختر با چشم ها دنمیکردن.. به محض رس یرش کار ممرد بود که با دخت  هی نجایا فروشنده
 خندون به سمتم اومد..

  نیخوش اومد یل یسالم خ-

 گفتم:  یمعطل یب

 مارلبورو لطفا   گار یسالم صد پاکت س-

 چشم هاش گرد شد و گفت:  باحرفم

 بله صد تا.. -

 دادم   سرتکون

 چشم حتما.. -

  یز یهرچ  نجایچرخوندم.. ا یوبه اطراف سر   دمیهمونطور که نگاهش به من بود دور شد پوف کش و
 ..زادی مرغ تا جون آدم  ریاز ش  یکن  دایپ یتونست یم یخواست یکه م
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بزرگ به سمتم اومد.. اخمم رو حفظ   یجعبه  کیکه همون دختر با نیمنتظر شدم تا ا یا قهیدق پنج
.. بسته رو که مقابلم ومدیبه حساب م  یمنف ینمره  کیمن  یبرا نیمعطل شده بودم و ا یلیکردم خ 

 گرفت گفتم: 

   دیطول کش یل یخ-

رو متوجه بشه.. بسته رو   میتیشناخت.. حداقل تا اونجا که نارضا  یخوب من رو م  دیباال پر ابروهاش
 برداشتم که من من کنان گفت: 

 ..  ومدنیشد ام امروز پ پدرم ن ن رید د د یب ب بخش یل یخ خ-

 نداره.  یبه مشتر  یارتباط چیمتوجه بشه تنها بودن اون هکردم تا  شتریرو ب اخمم

  زیگذاشتم.. متعجب اول به م ز یم یآوردم و رو رونیحرفش رو نداد و من از کتم چند تراول ب ادامه
 بعد به من نگاه کرد خونسرد گفتم: 

   رمی صندوق نم گهیصد بسته ست.. من د نیا متیق قیدق نیمن عجله دارم ا-

 قابل نداره  هیچه حرف نیا-

 کردش گفتم:  شیبه صورت  آرا  رهیگرفتم خ  یفاصله م زی که از م همونطور

 .. ریروز بخ -

  یصندل  یشدم و بسته رو رو ن یزدم   سوار ماش  رونی سرتکون دادم و از فروشگاه ب یخاص  باحالت
 دم؟ یکنارم گذاشتم و حرکت کردم.. به خودم پوزخند زدم به کجا رس 

رو فشردم..   موتی شدم و ر ادهی پ ن یبودم. از ماش یباشگاه سوارکار  یساعت نه بود که روبرو درست
  نجایبودن.. من ا الیمکان، همه و نیبود که جز ا  یبزرگ  اریبه دو طرف انداختم.. کوچه بس ینگاه مین

از  الاز هشت س شیکه ب  یبهتره بگم درست زمان دیشناختم اما قسمت بود امروز شا  یرو خوب م 
 گذشت..   یکه با اون ارتباط داشتن م ییو تمام کسا یل یشناختن ل
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رنگ رفتم.. از نگهبان   د یاضطراب نداشتم.. کتم رو مرتب کردم وبه سمت در بزرگ سف ایترس  یا ذره
مکث زنگ رو فشردم و منتظر شدم.. در کمال تعجب   یافتاد.. ب  فونیآ نبود چشمم به یخبر   یکس ای
 ..هیفکرش رو کنم باز شد.. هووم عال  نکهیزودتراز ا  یلیخ

 اندازه بزرگ مقابلم افتاد   یب یکف دست در بزرگ و سرد رو هل دادم ونگاهم به محوطه  با

 دمیاز دور د یحت  دیرس  یر مبه پونصد مت   یبود که به راحت یبزرگ ستیاز من پ یصدمتر   توفاصله
 گشت..  یرو م نی کل زم یدیرو که تنها سوار براسب سف یکس

خودش رو تحمل کنه.. بابا   نیجونور ع هیتونست  یکه خوب م یبود.. زن وحش یل ینداشتم ل شک
.. اونم از پدرش  ستین یهستند و رام کردنشون کار هرکس یاغ ی دیسف یگفت اسب ها یم شهیهم
مدل  نیاز چند ماش  شی راه ب نی نموندم و به سمت راست حرکت کردم.. ب نی از ا شیبود.. ب  دهیشن

 .. ومدهیبازم ن مانیبود.. نر   یلیاز اون ها مال ل یک یکه  دمیباال د

   دمیربع راه رفتم تا باالخره به ساختمون رس کی حدود

 یکه مقابل ساختمون چهار مرد با کت و شلوارها  ستی ن نجایا یکردم کس یداشتم باور م گهید
 در روباز کرد؟ یمتوجه من نشدن؟ پوزخند زدم پس ک  یعنیبودن..  ستادهیا یمشک

 عالمت داد   شی وبه کنار دیاز اون ها من رو د یکیکه  دمید

فاصله  اومد.. تو یبلند به سمتم م  یپر، داشت با گام ها ی کل یبا قد بلند و ه  ی.. مردشدیمعلوم م حاال
وبه   دیآورد و ضامنش رو کش   رونی رنگش رو ب  یسرب یازمن کتش رو کنار زد و اسلحه  یچند قدم

 سمتم گرفت شوکه شدم 

 ؟ یهست  یتوک-

 ترشد    کیقدم نزد کیباال انداختم که   ابرو

  نجا؟یا یچرا اومد یهست یباتوام گفتم ک یه-

 گفتم:  خونسرد

 کار دارم؟  یباشه که با ک  نیمن فکر کنم سوال درست ا-
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احمقانه..   دیتهد نینداشتم به ا یماشه گذاشت.. ابدا حس  یبار اون جا خورد و انگشتش رو رو نیا
 حرکت بودم لب زدم:  یب

 بشم..  نجایکه خواسته من وارد ا یباشگاه کجاست؟ همون کس   نیبگو صاحب ا-

 متوجه شدم..  زدی م یتند و رنگش که به کبود یبود من از نفس ها یعصب   یلیخ

 ..یجا رو اشتباه اومد-

ابروهام بود.. اونقدر   نیاسلحش درست ب  یقدم به سمتش برداشتم مات نگاهم کرد.. حاال لوله  کی
و به نگاه  دمی.. چشم باال کشکردم ی رو حس م  خوردیکه ازش به پوستم م ییسرما ی که حت کینزد

 حرکت لب گفت:  نیترخونبارش زل زدم.. با کم 

   ؟یشد ری از جونت س-

 . میسل  اریب  نییاسلحت رو پا-

  نییکه با نفرت اسلحش رو پا  میآوردم.. سل  ادیصدارو خوب به   نی.. ازیچ کی  یپوزخند زدم برا ومن
 آورد و ازمقابلم کنار رفت لب زدم: 

 جناب کاشف؟ -

 داشت گفت:  یکه چشم ازمن برنم   میزد و رو به سل  لبخند

 کرد   یرو جبران خواه  تیرو ادهیز  نیبرو بعدا ا گهیتود-

 من نگاه انداخت:  وبه

   نمیبیم  نجایخوشحالم تورو ا-

 گفت و رفت   یچشم حرص  میسل

  می نشد حرف بزن   یداخل قبال تو مهمون میبر  ایب-

 گفتم:  رمی بگ شی چشم از نگاه عسل نکهی دراز کرد دستش رو گرفتم.. بدون ا ودست
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   ستیصحبت ن  یبرا  یکه االن هم وقت مناسب فیچقدر ح -

 شده گفت:   زیر یچشم ها با

 یچرا؟ تو تا باشگاه من اومد-

 گفتم: یلحن کوبنده ا با

 . رمی قرار نگ دیکه با اسلحه مورد تهد امیم یزمان -

کرد که با چهارتا آدم که  ی.. باخودش چه فکر دمیکالم رو از خندش فهم نیاما من درد ا دیخند بلند
ندونستن   یبرا  یز یاصال مگه من چ ؟یمثال خواست منو متوجه کنه اما به چ دنیمثل سگ پرورش د

 گذاشته بودم. 

  دهیکه کتش رو نپوش یکت و شلوار سورمه ا هیو من سرتاپاش رو از نظر گذروندم..  دیخند یم اون
 بود 

 خانم کجاست؟    یلیل-

  یهمه آرامش من در تعجب بود.. ب نیشک او هم از ا یلب فروبست.. ب دی صدام رو که شن  تحکم
 ستادهیا ستیپ  یحاال گوشه حصار چوب  یلیانداخت.. ل  ینگاه میحرف به سمت همون اسب سوار ن

 کرد.. یبود وبه ما نگاه م 

 منتظرش نذار   نی از ا شی حضور ما شده برو ب یانگار متوجه -

من   یخورد.. وقت یاسب به گوشم م ی ههی ش یرفتم.. مدام صدا  یلی نگاهش کردم و به سمت ل پراخم
.. صداش  نیبه دور خودش زد.. برز یدونستم چرخ  یاسمش رو هم م یبا اسبش که من حت دیرو د

 رو باال برد 

   ار؟یتاو نجاست؟یا یک نیبب  یوا-

 در رو باز کرد   یلیدست ل یود با اشاره مرد سن باال که به حتم مسئول اصطبل ب هیدادم..  سرتکون

 ..می تا حرف بزن  رونی ب  ایب-
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  یسرخش م یراهم رو به جهت مخالف در کج کردم که بازوم رو گرفت.. نگاهش کردم.. لب ها و
   رهی حصار خم شده بود تا بتونه دستم رو بگ  ی.. رودیخند

 نجام؟ یا من یدونست  یازط کجا م  ؟یمن اومد دنید یبرا نجایا شهیباورم نم-

 و مجبور شد بازوم رو رها کنه   دمیسمتش چرخ به

تا حرفم رو    ای.. بدمیپرس مانیرو هم از نر  نجایدارم.. ا ی من معموال از طرف قراردادهام اطالعات کاف -
 بزنم 

 که کنجکاوترش کنم ادامه دادم: نیا یبرا

 رو بگم..  شنهادم یدر واقع پ-

 .. دیگر خند عشوه

 ار؟ یتاو یوا-

  یلباس سوارکار  نیا یتو  فشیرو به همون مرد داد و خودش رو به من رسوند.. اندام ظر  نیبرز افسار
 نقص بود.. جلو اومد یب شهیهم مثل هم

.. یجذاب شد یل ی.. امروز خی.. آآآآ راستیاومد نجایرو که به خاطرش تا ا یز یمن آمادم تا بشنوم چ -
 نکنه هدفت بردن دل منه؟

 قدم جلوتر رفتم  کینگاه کردم  دیدرخش ینقاب کالهش م ی هیسا ری نگاهش که ز یسبز  به

 خانم.  یلی ل  کنمی من جسارت نم-

 گذاشت  نمیس  یدستاش رو رو کف

 جسور رو دوست دارم   یاما من مردا-

 من همه جا تحت نظر بودم   رمی مشت شدن دستام رو بگ  یکردم جلو یسع

  م؟یحرف بزن -



 نگهبان آتش 

518 
 

 داد  یمیسرخش رو تکون مال یها لب

 ..میبزن -

 زدن ما برداشت و به سمتمون اومد   دیکه کاشف دست از د دمیگوشه چشم د از

  میتنها باش  خوامیاما من م-

 بود گفت:  دهیمتوجه منظورم شد که ازمن فاصله گرفت وروبه کاشف که به ما رس انگار

 اد؟ ی م نجایبه ا ابیکام  یکه آقا یتوخبرداشت -

 جواب داد:   یلیگاهش نکردم لن یحت من

 من رو بشناسن وگرنه.. یبده همکارها ادینه اما به الشخورهات  -

 تند گفت:  بهراد

 کنم یم  یدگ یمن شخصا رس دی اشتباهشون رو ببخش-

 زد چندشم شد   یل یدستش رو به کمر ل  و

 باتالق افتاده؟ نیاون هم تو ا پس

 به بهراد گفت:  یبا لحن تند شم؟یکرد؟ که من ناراحت م یبه من نگاه کرد با خودش چه فکر  یلیل

 مارو تنها بذار.. -

 به بهت نگاهش زدم   یجلو راه افتاد پوزخند محو  وخودش

 بااجازه.. -

 یسر در م دیکنم و از اونجا رفتم با یادآور ی شتریبودنش رو ب چارهیکردم تا ب  انی ب یرو جور  نیا
 کرم..  یم  داشیبود و من پ ییخبرا هی نجای. شک نداشتم اآوردم.

من  دید ینکردم تا بهش برسم.. وقت  یسع  نیهم یرو نداشتم برا  یلیبا ل  یبه همراه یعالقه ا چیه
  ستادیازش فاصله دارم ا
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   ایزودب  ؟یکجا موند-

اتاقک درست سمت چپ   کیو وارد  میرد شد یشد ودستم رو گرفت.. با هم از مقابل در ورود کینزد
  یمیرنگ، ن یکه با اسپر  یباپنجره ا یمتر  شیاتاق ش کی.. چشم چرخوندم میدو درخت شد نیب

بسته شدن در باعث شد به عقب برگردم دست باال آورد و کالهش  یازش رو رنگ کرده بودن.. صدا
.. سرکج خت یشونه ها و صورتش ر یرو  ییبای رنگش با حالت ز یتونیز یرد و کل موهاآو رونیرو ب 
 کرد..

 خب بگو.. -

قدم   کیو   دیآوردم پشتم لرز ادیکه به   یز یچونم گذاشت.. باچ  یشد.. دست باال آورد و رو کمی نزد و
 به عقب برداشتم.. افکار مزاحمم رو پس زدم.. دستش تو هوا خشک شد لب زدم: 

 اومدم  نیگفتن ا یبرا-

 نگاهم کرد   یسوال

   م؟یروز باهم باش کی  یازم خواست-

 گفت:  باناز

 آره خواستم  -

 رو تکون دادم   دستم

 خب االن همون روزه -

 خورد  کهی وضوح  به

 امروز؟  -

 ؟ یست یآره موافق ن-

  دمیدونست کدوم نقشه ش به باد رفته بود.. ابرو در هم کش ینزد هنوز تو شوک بود خدا م  یحرف 

   یتون یکه نم نیمثل ا-
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 رو مرتب کردم   کتم

 جان   یلیل  ری اما... روز بخ یخوشحال ش دیبا کردمیفکر م  رمی پس من م یاوک-

 بود رفتم که از پشت بغلم کرد   یل یبه سمت در که پشت ل و

 نشست   نمیشدم باز دستش رو س  خکوبیم  سرجا

   ؟یلیل-

 رو به کمرم زد   چونش

 م یری باشه م-

   دمیازش فاصله گرفتم و به سمتش چرخ دادی چونش آزارم م  حرکت

 ..  سیاما تو مجبور ن-

 معدم تا گلوم اومد و کامم مثل زهر شد   اتی تمام محتو کبارهی*".. 

 میری گفتم که امروز م ششییه-

 : زدی ته گلو حرف م از

 تا با تو باشم کنمیرو متوقف م  ایمن تمام دن-

تا   نداختمیدور تند م  یرو رو ایگردنم فوت کرد.. سرشار از نفرت شدم.. منم تمام دن  یرو رو ونفسش
 گرفتم  رفتی .. دستش رو که داشت هرز میل یل نمیرو بب  تی نابود

 .  میروزمون رو شروع کن  میممنونم پس بر-

زد.. اما  شمی لب هاش آت یکه سوختم درست جا دیوسزد و دستم رو که مچش رو گرفته بودم ب  لبخند
 نکردم من به سوختن عادت داشتم یحرکت

   اری تاو  لیباکمال م-

 دادم   سرتکون
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 منتظرتم   نمی پس من توماش-

   دیخند

 باشه -

 نجاست دستاش رو ازخودم جدا کردم  یسخت به

نشستم   نیزدم و توماش  رونیکالفه نباشه از باشگاه ب کردم ی م یکه سع ییرو باز کردم و با گام ها در
نخ روشن   ک یو  دمیکش رونی ب یک ی افتاد.. معطل نکردم..  گاریداشتم.. چشمم به جعبه س یحال خفگ

 .. زدمی م قیعم ی کردم و همونطور که نگاهم به دربود پک ها

 

 

 

 

  یرو یزدم.. نگاهم به رد کفش ها گاریبه س یا گهی.. پک ددیبار  یکه م یبود از نم بارون  یگل نیزم
و   نانیاطم شدیو ثابت بودنش م قیادامه داشت.. از عم نیتا ماش  یدر ورود ی افتاد که از جلو نیزم

اون   یعنی نیابرگشت هم درست از همون راه اومده بودم..  یاستوار بودن قدم ها رو متوجه شد.. برا
شده بود   یگل ی.. به کفشم که کمرهی، ازم بگجا گذاشتم نیپابه ا یرو که وقت  یزن نتونست آرامش

کردم.. کمر که   زی آب و دستمال کفشم رو تم یرو باز کردم و با برداشتن بطر  نی پوزخند زدم.. در ماش
..  دیابروم باال پر یتا هی متعجباومد،  رونیب  یبا لگسوز قرمز رنگ یل یراست کردم در باشگاه باز شد و ل

بود که  ن یتر ا بیبودم. ازهمش عج دهیهاش رو د نی نبود من تمام ماش یل یمال ل  نیماش نیاما ا
که  یاومد دربسته شد ودرحال رونی که ب ی لیبودم.. ل دهیداخل محوطه هم ند یرو حت   نیماش نیا

 زود به خودم اومدم   یل یبوق زد و عالمت داد که دنبالش برم.. خ زدی م ییلبخند دندون نما

 رو بستم   ن یتم ودر ماش رو همونجا انداخ فیکث دستمال

.. با  دمیمرده رو گوشه لبم د گاریس نهیفرمونه زدم وپشتش به راه افتادم.. از آ  کی ماهرانه دور  یلیخ
 آوردم   رون ی رو ب لمیدست مچالش کردم.. از کتم موبا
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ازخودم و   ی هم حوصله نداشتم تا حرف یشک کنه از طرف  ی لیخواستم زنگ بزنم اما ممکن بود ل اول
 مضمون  نیبه حامد دادم برا  امیپ کیحال مثال مهمم بشنوم.. 

.. یباشگاه سوارکار  امیمجبور شدم ب میمن امروز راجع به اون موضوع که حرف زد ؟ی"سالم خوب
من  خونه.. رهی که مال خودش نبود داره م گهید نیماش کیبا  یلیکه ل دمیصاحبش بهراد کاشف.. د

 هست"  ییخبرا هیشک ندارم اونجا 

  نیماش نهیس یرو یزود گوش  یل ی خواست کنارش  برم.. خ  یو م زدی مدام راهنما م یل یشدم ل متوجه
   دیلرز

 جان تو نگران نباش بسپرش به من"  اریسالم تاو کی"عل

 به کارش اعتماد داشتم  نکهیراحت نشد با ا  المیخ

سخت نبود.. پوف   دیکنارش باشم.. اما حدسش شا دیبا   یهنوز نگفته بود که چرا و در مقابل ک یلیل
 داد.. امی .. دوباره پدمیکش

 " ؟یفتی راه م یک  نمی"بب

 .. نوشتم میعمارت بود کینزد

 " گهیساعت د کیتا  ت ی"نها

آدرس اونجا رو   یدینداشته باش.. رس  یجز خود اون زن توجه   یز یاصال به چ ار یفقط تاو هیعال  ی"اوک
 آروم باش."  شهی تو فقط مثل هم فرستمی م پیاک  هیبفرست 

 داشتم.. ازین ضی اون گرگ مر یراحت شد.. من به تمام حواسم برا المیخ  یکم تنها

 .." ی"ممنون زنده باش

رو زد و در عمارت باز شد    موتیر   یکی احترام کرد واون  یکه نگهبان ادا میعمارت متوقف شد مقابل
  یل ینگهبان رو با سر دادم و خ ییشدم.. جواب خوش آمد گو ادهیپ نی داخل رفت اما من از ماش یلیل

بود..  ه از عذابم شد یمنبع آرامشم بود حاال جهان بزرگ  یکه روز  ییعمارت شدم جا اطیزود وارد ح
بودن و تنها   یبلندش گل  یبوت ها ..کردیبه من نگاه م  نهیشد و دست به س ادهیپ  نیاز ماش یلیل
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بازش   یموها  یکه آزاد رو یبود وشال قرمز رنگ دهیپوش شی همون لباس سوارکار یرو  یچرم یپالتو
 انداخته بود 

که انزو از پشت سر   دمید ی.. در کمال ناباور دمیپارس سگ شن یقدم به جلو برداشتم که صدا کی
انزو.. چشم از انزو گرفتم و   کنمی.. خواهش مدیو بو کش  دیبه سمتم اومد پوزش رو به دستام مال  یلیل

 دوختم  یلیبه ل

  نجایخوندم.. اما من هرگز به ا یشده بود و من معنادار بودنش رو از نگاهش م  قتریلبخندش عم  حاال
کردم.. خونسرد دستم رو  تشیخودم ترب   یکه حت وانیح  کی اون هم مقابل  ارمیبودم که کم ب دهینرس
   دمیسرش کش یرو

 حالت چطوره پسر؟  -

 صدام رو باال بردم   یکم  یلیدورم زد رو به ل   یپارس کرد و چرخ باز

 شمارو دوست داره    یلیانگار خ -

 قدم به سمتم اومد   کیباال انداخت و   ابرو

 منو دوست داره؟  ؟یچ-

حرفام   دییکن وتا  یآبرودار  یعنی  نیداده بودم ا ادشیرو خوب   نیبه کمرش وارد کردم ا یآروم فشار
 باش  

 اما حاال.. ومدیبله شما.. چون ازمن خوشش نم-

زود ازمن فاصله گرفت و پوزش رو به   یل ی.. خدیفهم یبه انزو انداختم که تنها اون معناش رو م ینگاه
 باز آروم بود رو به من گفت:  یهمه چ ی عن ی یلی.. لبخند ل دیمال یل یل یگل  یکفش ها

 آره حق باتوئه-

 تکون دادم  سر

 ..میبهتره زودتر بر-
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.. حتما  دمیشن  یعمارت م  ی گهی رو از سمت د ی چمن زن نیماش یو جلوتر راه افتاد.. صدا دیخند  باز
 دور شد به انزو گفتم:  ی که کم یل یبود ل  ریبش

 کارت حرف نداشت پسر باهوش  -

   دمیتشکرکردنش رو شن  یکنارش رد شدم صدا واز

  یلیشخص.. ل نیبه صاحبش وفاداربود مخصوصا اول شهیچون سگ بود هم  یوونیح ت یخاص  نیا
 ..دمیزودتر از من وارد خونه شد با ورودم شکوه رو د

   نیینجا یعه سالم شماهم ا-

 سالم  -

 دررو پشتم بست   

   ارم؟یب  دیدار لیم یداخل چ دییلطفا بفرما-

 به اطراف انداختم و بعد رو به شکوه گفتم:  ینگاه مین

 خانم رفت باال؟   یلی ل خورمینم  یز یچ-

   دمیپله شن یخودش رو ازباال یبازکرد حرف بزنه که صدا دهن

 نجام یمن ا-

 با دست اشاره داد  دمیباال کش چشم

 .. ایزود باش ب-

 دست دراز کرد   شکوه

 .  رمیرو بگ کتتون دیبد-

 کتم رو به هم رسوندم و گفتم:  دولبه

 ست ین یاز ین-
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  مانینر یشد.. پوزخند زدم و باز حرف ها  دهیراه نگاهم به اتاق صدف کش  نیسمت پله ها رفتم ب وبه
 کیرفتن رضا نبود اما من  نیپله گذاشتم.. ابدا دلم به ا  نیاول یتر کرد.. احمق.. پا رو ظی اخمم رو غل

 .  یمتیبه هر ق  دمیرس  یبهش م دیهدف داشتم که با

  اوشیو س  هیوپنج پله رو باال رفتم و باز مقابلم همون راه بود با درد چشم از اتاق سا ستیزود ب   یلیخ
 گرفتم 

  خودم نداشتم.. سرد نگاهم رو از اتاقم گرفتم یدل سوزوندن برا یبرا ییابدا تو دردهام جا من

تار   دمی.. مدام دزدیباز اتاق سابق پدرو مادرم ثابت شد.. قلبم درست تو چشم هام م مهیدر ن یورو
  شدیم

باز   یکه به وضوح با چشم ها ی خودم رو کنترل کنم اون هم درحال  یحرص  یکردم نفسا یم یسع
عرق بودم..   سی .. خدمیشن یصداهارو م  ی.. آه خدا حتدمید یپشت در اتاق م ختهیخودم رو فرو ر
.. سرجا  کردی سرپانگه داشتنم خودش رو نابود م یافتاده باشه داشت برا یکه توخشک یقلبم انگار ماه 

بود ومن فرصت فرار   شیفکرکردم ده سال پ یلحظه ا ی اومد ومن برا رونیب ی لی زده بود که ل خشکم
 نکرده بودم واون... دایپ

   ؟یخوب   ار؟یتاو-

  یشرف تو چهرم چ  ی... اون بیل ینبود.. ل   یسوال اصال نشونه خوب نیگشتم. ا  یبه حال برم دیبا من
  د؟ید

 بود رو تکون دادم  دهیوجودم اراده کردم آروم باشم.. اخم کردم.. زبونم که به سقف دهنم چسب باتمام

 اتاقت کدومه    دونستمیآره اما نم -

 زد    لبخند

 نباشه   ادتی یاما حق دار  یاومد نجایکه قبال ا نیبا ا-

نداشت با وجود   ییابا زیچ چیه  یادآور یبود؟ از  یزن چه جور موجود نیتا کجا؟ ا  ی.. پستدیوخند
 یتخت خار چشمم شد.. دستش که رو گهینزدم و وارد اتاقش شدم.. بار د  یگناهکار بودن.. حرف

 بازوم نشست فکم منقبض شد.. سرکج کردم که گفت: 
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   زم؟یم بمون باشه عزتخت منتظر یتورو  رمی دوش بگ دیمن با-

 داشت  یتهوع داشتم و معدم ضعف بد حالت

 منتظرت باشم  نییتونستم پا یباشه اما من م -

 ومچ دستم رو گرفت..  د یکش  نییبازوم پا یتوجه دستش رو از رو یب

 اون شکوه خدمتکار نجاتت دادم.. یکه از پرچونگ یممنونم باش  دیتازه با نیبش  ایب-

 ان شد پراخم گفتم: حرف نفرتم صد چند نیازا

 ..  دمیازش ند یرادیا چیاما من ه-

 .. دستم رو آروم جدا کردم  نمیتخت بش  نیا یخواستم رو  یکرد و من رو گرفتم نم زیر چشم

  کنمیرو نگاه م رونی ب  یشما به کارت برس منم ازپنجره کم-

 ادامه دادم: زدمیرو دور م  شیطور که تخت لعنت همون

 تا اومدنت چندتا طرح رو تو ذهنم مجسم کنم تونمیم یحت-

 زل زدم   رونیکردم وبه ب  بمی بزرگ اتاق دستام رو داخل ج اریپنجره بس یو من درست روبرو  دیخند بلند

 پس..  یاوک-

 رونیرو ب   شی.. لباس سوار کارکردیسروصدا کارهاش رو م  ت ینشون ندادم با نها یعکس العمل چیه
 دندون گرفتم  نیبود.. لبم رو از داخل ب ادهستیا ری آورد.. حاال بالباس ز

.. باز چه  دی آورد، پشتم لرز یم رونی که آروم داشت همون ها رو هم ب دمیاز گوشه چشم د یوقت اما
داشت به خودم که اومدم کامال لخت شده بود و من نامحسوس چشم گرفتم.. به حتم  یهدف
 بمی ج یحروم زاده.. دستم تو نمشیدونست من ممکنه بب یچشم اطالع داشت م رینظ  یب  ییازکارا

   شدمینگاه هرزش خاکستر م ریمشت شد.. تنم داغ بود و داشتم ز

اما هنوز   دمشید ی.. نمختمی ر  یحدم فرو م  یفرت بن  ریدادم داشتم ز هیرو به لبه پنجره تک زانوم
  نیبودم تا ا خیاز  یو آرزو کردم کاش تکه ا ختمیر ینگاهش راه نفسم رو مسدود کرده بود.. عرق م
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  یلعنتدونم چند قرن گذشت اما  یشدم.. نم یتموم م شهیهم یو من واقعا وبرا کردیگرما ذوبم م
 نیفرستادم ا رونی جونم رو ب یو وارد حمام شد.. نفس ب دمیرو که به حتم به من بود رو شن شی رلبیز

بودم گرفتم..  دهیازش ند یز یچ  نیتر  کیکوچ یکه حت یبود.. نگاهم رو از پنجره ا  طانی زن خود ش
بود چاقو  فتادها نیزم  یگرما به سوزش افتاده بود.. تک به تک لباس هاش که رو نیپوست بدنم از ا

 عطرش کل اتاق پخش شده بود   یبو  کردیم کهی ت کهی مردونم رو ت رتیوغ شدیم

من بود.. دو گام به سمت چپ برداشتم و خودم رو تو   ی بدبخت نیشاهد ا سی دونستم پل  یم خوب
.. ظاهرم از  دمیترس  اریاز تاو یدم یخودم برا یحت شدی .. جا خوردم باورم نم دمید ششیآرا زیم نهیآ

 خودم به داغون بودن درونم شک کردم  یتفاوت تر بود حت یب شهیهم

شر شر آب   یپوزخندزدم هنوز صدا نهینشد دوباره و چند باره به خودم تو آ نمیزدم تسک  پوزخند
اون مدارک که  دیرو بگردم.. با  نجایا یکم ومدهیبه کل اتاق چرخوندم خواستم تا ن ی.. سر ومدیم

 یکفشام به لباس ها یکه حت ی ر زدم طور کردم.. تخت رو دو  یم دایکرد پ چارهی باهاش پدرم رو ب
داشت اون رو پاک کنه اما   یبود که سع  یآب ینخوره به سمت کمدش رفتم گوشم به صدا فشیکث

دست بزنم با چشم دنبال گاوصندوق گشتم..  یز یکه به چ نی.. درکمد رو باز کردم بدون اشدیموفق نم
 نبود   یچیه گهیاز لباس و کفش و در کل خرت و پرت د ییایاما جز دن 

 خدا لعنتت کنه پس کجاست؟   دمیپوف کش 

کتاب از  ک ی.. درکمد رو آروم بستم و خودم رو سرگرم به ومدیم رونی شدم داشت از حمام ب متوجه
 نشون دادم  کشیکتابخونه کوچ 

 ؟ ییاونجا ار؟یتاو-

 .. لبخند زد  دمیانزجار به سمتش چرخ با

   یآره که هست-

 بود و کالهش رو سرش کرده بود لب زدم:   دهیاومد.. حوله قرمز پوش رونی وب

 .. رفتمیداشتم کم کم م-
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  رونیپشت کرد و خودش رو مشغول ب  نیهم ی.. برانمینب  شیکرد من صورتش رو بدون آرا یم یسع
 آوردن لباس از همون کمد نشون داد..

 ..انهیه اومد مانی نر نی بب ن ییبرو پا یخوایاگه م گهیخب تو د دیببخش-

    کردیزدم داشت دکم م یمحو پوزخند

 گفتم: ی.. با لحن خاص دمشیمسخرش ند یها  میمن تابه حال بدون اون گر کردی فکرم چون

 رم ی باشه پس من م-

 رو سر جاش گذاشتم  کتاب

 منتظرم نذار  ادیز-

   دمیرخش رو د  میکرد من تنها ن  سرکج

 ام یزودم-

ها رو چک   لمیتمام ف   یلی.. لدیراحت نفس کش  شدینم یحت  نجایزدم.. ا رونی نزدم و از اتاق ب یحرف 
 و شکوه هم به استقبالش رفت   شدیکه وارد م دمی رو د مانیرفتم.. نر نیی .. زود از پله پاکردیم

 خانم آماده شدن؟  نجاست؟یا یک-

 د.. بو تهیها همه فرمال نیو ا دهیمن رو د نیدونستم ماش  یم خوب

 جوون رفتن باال.   یبا اون آقا  دونمیواال نم-

 : دیابروهاش باال پر  مانینر

   ؟یچ-

   دیدست کش شی شکوه به روسر 

 دونم  یواال نم-

 سواالت رو از من بپرس   ایب-
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که  یبه پله آخر  ینگاه میقلبش گذاشت.. ن یو شکوه دستش رو رو دنیتند به سمتم چرخ هردو
 شدم که سرکج کرد  کشینگاهم کرد ومن نزد یاومدم.. با حالت مرموز  نییمقابلم بود انداختم و پا

 توبرو سرکارت  -

 گفت و رفت   یچشم  وشکوه

   ؟یخوب -

 کج شد فاصله رو کمتر کرد.. لب باز کرد که گفتم: لبم

 فهمم یرو خوندم اون هرکار بخوادبکنه من م  امتی پ شیه-

به   ینباشه حالت تهاجم  زیکه شک برانگ نیا ینشون نده.. اخم کرد و برارو   شیداشت نگران یسع
 خودش گرفت  

 تحمل ندارم   گهیمن د شهیبگو که درست م کنمی خواهش م-

 از صورتش لب زدم:  یگذاشتم و تو فاصله کم قشی ینقشه دستم رو رو  لیتکم یبرا منم

 احمق  یتومنو دار -

 که گفت:  دمید و با شتاب به عقب هولم داد و شندا  دنیلحظه تنها به نفسش اجازه خند کیتو

 ممنونم  -

 شده بود.. یت یموقع عجب

 . مانیروبروته نر  یبفهم ک-

 گفت:  ضی پرغ

   ؟یاگه نفهمم چ-

 فهمونم   یاون وقت من بهت م -
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  یو کت تک زرشک  دیپوف کش مانیرو مخاطب قرارداد.. نر مانیبود که درست از پشت سرم نر یلیل
..  ومدیها به نظر م شهیهنرپ هیکه باز گذاشته بود شب یلباس و موها   نیرنگشو مرتب کرد.. امروز با ا
چرم و خزدار   یانداختم.. پالتو ینگاه  میبود ن ستادهیکه حاال کنارم ا یل یچشم از ظاهرش گرفتم وبه ل

 رنگ که با صندلش ست بود..  ییرنگ تنش بود و شال طال یعسل

   ؟یدار  اریبا تاو  یمشکل توچه دونمیمن نم-

 کالفه گفت:  مانینر

 .. اون.. نکهیفقط ا یچ یه-

 موضوع حل بشه  نیا دیبا هیکاف-

 ادامه داد: یجد یل یخ و

 باشه   یکارکن ها و شرکام مشکل ن یب  ادیخوشم نم  چیه-

 اخم کرد:  مانیرو به نر و

   یرو بهتر بدون  نیا دیتو با-

 انداخت   ری سربه ز مانینر

   د؟یکن ی امر م یچ-

 خواستم... ی م  زیچ کیبه هردو انداختم فقط  ینگاه مین

 گوشه چشم نگاهم به لبش بود.. دستش رو دور بازوم انداخت   از

 .. الیو یای توهم با ما م-

   دمیگردنش رو شن یترق ترق استخون ها یچنان سرباال کرد که من صدا مانینر

 اما خانم؟   ؟یچ-
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بهش شک نکنه   یخواست تهران نباشه تا کس ی.. حاال که مشدیم دیبود که با  یز یاون چ قایدق نیا
 گفتم:  یلیروبه ل  ادیهم باما ب مانیچه بهتر نر

   امی خودم م  نیمن باماش-

 گفت:   یف یظر یبزنه صدا یحرف ی کس نکهیاز ا وقبل

 ..  امیمنم م-

بود.. همه جز من متعجب   دهستایزود هرسه نگاهمون به صدف افتاد که به فاصله دومتر از ما ا  یلیخ
آزاد..  شه یتنش بود موهاش هم مثل هم یآب نیمردونه با شلوار ج یآب یشدن.. لباس چهارخونه 

 خوب که نگاه کردم  

   دمیدستش رو د یوپالتو یمشک بوت

   ؟یگفت  یتوچ-

 بود صدف گفت:  یلیل یلحن شماتت گونه  نیا

   امیپس منم م ؟یجا تنها بمونم که چ  نیهم هست ومن ا مانینر نکهیو ا رونی ب  دیریم دم یشن-

 شد   خکوبیسرجا م یلیقدم جلو اومد که با داد ل کیو

 زود برگرد اتاقت   یبردار  گهیقدم د کی یحق ندار -

 یایداشت.. در یکه درسکوت نگاه از صدف برنم یمانیو نر دمیخودم د یرو رو دشینگاه ترس من
 رو به من گفت:   یلی. ل .شدیم یچشم هاش باز داشت طوفان

 جان اریتاو میبر-

گوشم رو   یپراز بغض صدف پرده  یکه صدا میبه خودش اومد.. هرسه به سمت در رفت مانینر و
 لرزوند  

 صبر کن..  -

 رسوند:   یلیزود خودش رو به ل یل یوخ
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  دنیتشنه به شن یکرد اما گوش ها انیآروم ب یلیآورد خ  یل یل کیبه من نگاه کرد و سرش رو نزد اول
 من متوجه شدند 

 من دخترتم   گمیبه همه م یو من رو تنها بذار  یاگه بر -

.. تو دلم گفتم زدی م ینگاه کردم.. صورتش به کبود یلیآشکار سوخت.. به ل دیتهد نیا دنیاز شن گوشم
 گفت:  مانیبچه؟ نر یکرد کاریتو چ

   ارمی رو ب نیماش  رمیمن م-

 که هنوز ساکت بود گفتم:   یلیل رفت.. رو به و

 م؟ی زودت ربر ستیبهترن-

 خورد و درهمون حال گفت:  یتکون 

 اما مطمئن باش اونجا برات بدتر خواهد بود  ایتوهم ب  یکنی باشه حاال که اصرار م-

 من کرد:  روبه

   میبر میتونیم-

  دی سرمستانه خند صدف

  می نداره من راض یاشکال-

 رفت و خودش هم با من  مانی صدف بانر ،یل یرفت طبق خواسته ل  یاز لبم کنار نم پوزخند

نبودم..   یهمسفر راض نیجلوتر از ما راه افتاد و من هم درست پشت سرش حرکت کردم.. از ا  مانینر
آشفته بود و   یداشتم.. به خوب  رنظری نشون دادم اما تک به تک اعمالش رو ز یخودم رو سرگرم رانندگ

راحت بود.. خم شدم و داشبورد رو باز کردم کنجکاو   یلی صدف باشه خ  یکه به خاطر حرفا نیحدس ا
 نگاهم کرد.. ابرو باال انداختم..

 بکشم؟   گاریکه من س یکه ندار  یمشکل-

 : دیخند
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 .  ادیتو خوشم م  قیمن از همه عال هیچه حرف نیا-

دستم   یکیکردم و با اون   تیهدا  رو  نیدست ماش کیرو گوشه لبم گذاشتم.. با  گاریگفتم و س یهوم
به چشم هاش   ینگاه میانگشتم گذاشت.. ن یخواستم فندکم رو روشن کنم که دستش رو رو

 *" بود یانداختم.. افسون سبز نگاهش پراز بد

 کنم ی من روشن م-

 کار متنفر بودم نیرو از دستم گرفت از ا وفندک

رو   گاریس مرخمی به ن رهی خ  یلینزدم و ل ی.. حرفنهیوکنارم بش  نیتونستم هضم کنم که توماش ینم  یحت
 برام روشن کرد.. 

 بکشه    گاریهمش س کنهی م لیآدم م ییبایچه فندک ز-

 بدتر.. متعجب گفتم:  شهیزدم.. مثل زهر تلخ بود از هم  یق یعم پک

  زنهی داره مدام راهنما م مانیشد نر یز ی انگار چ-

 فوت کرد   یحرف اونم نگاهش رو به جلو انداخت.. نفسش رو حرص نیا با

 شده؟  یچ نمی بب اریبزن کنار تاو-

 نگه داشتم  ابونیرو گوشه خ  نیزود ماش  یلیخ

   دمیکش  نییرو پا  یلی سمت ل ی شهیشد وبه سمت مااومد ش اده یپ نی از ماش مانینر

   مان؟یشده نر یچ-

 ..  دیبه گردنش کش  یدست مانینر

   رمیبگ  یخوراک کمیکه براشون  گنیراستش خانم.. صدف خانم م-

 گفت:  یلیل

   رشده؟ی دختر از جونش س نیا ؟یگفت  یتوچ-
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 کنه؟   یتالف ینجور یخواست ا یکرد م  ی.. صدف حسادت م ننیخواستم پوزخندم رو بب  یگرفتم نم  رو

 کارکنم خانم؟  یچ-

 که نگاهش به سمت صدف بود لب زد:  یدرحال خونسرد

 رو انجام بده.. خوادیکه م یکار -

 رفت   ابونی چشم گفت به سمت فروشگاه سمت چپ خ مانینر

 م یوچهار ساعت در کنار هم باش  ستیجان.. من بهت قول دادم ب   یلینگران نباش ل -

مون مشت فر یرونم گذاشت.. از حرص دستم رو یودستش رو رو دیکرد وخودش رو جلو کش نگاهم
 شد 

   زمیشک ندارم عز-

 به رونم وارد کرد.   یم یمال وفشار

زود راه   یلیرفت.. خ   نیاز تنقالت به سمت ماش  یبزرگ لونیکه بانا دمیرو د مانی .. نردمیباال کش چشم
  میافتاد

  میدیگفته بود رس  یلیکه ل ییساعت بعد به جا سه

 بده..   یازما توخودش جا یادیکه قراره خاطرات ز ییجا نمیا-

 بزرگ.    یلیکوچه باغ خ  هیدادم تو سرتکون

 زود   یل یبوق زد وخ  مانی نر یرنگ  یدرقهوه ا یروبرو

با   نی.. زمدمیو کامال مدرن روبروم رو د کی ش اریبس یالیو میباز شد.. وارد که شد یتوسط مرد در
   میشد ادهیپ ن یشده بود.. ازماش دهی پوش یرنگ  یها یکاش

باشه تمام درخت   ومدهین  نجایوبزرگ.. انگار زمستون به ا  کیکوچ یرخت هاچا پربود از انواع د همه
 کنارم قرارگرفت   یلیها سبز بودن.. ل
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 خوشت اومد؟   نجایچطوره؟ ازا-

 از فضا گرفتم و گفتم:  چشم

 ..  نجایمعلومه که خوشم اومد ا-

   میصدف ادامه ندادم و هردو به سمتش نگاه کرد  غی باج که

 گفت:  یس یزد وبه انگل ی که تنش بود دور خودش چرخ  یلباس باهون

   باستی ز یل یخود بهشته خ  نجایمن ا یآه خدا-

  نی.. ارفتی و لبخند از لبش نم کردی گل رسوند.. با ذوق اون ها رو بو م یبا دو خودش روبه بوته ا و
 دختر درست مثل... 

   داکردی گل ها پ  نیا نیب شهیمام رنگ ها رو م ت یوا-

 اطراف نگاه انداخت..  وبه

 رو آورده بودم.   م یکاش بوم نقاش یوا-

  نیعالمت داد و اون هم از ماش مانیباچشم به نر یلی ل دمیکه د نیتا ا میزد  ینم یکدوم حرف چیه
 نبود رفت   ایدن نیفاصله گرفت وبه سمت صدف که اصال تو ا

  ادهی وقت ز دنید  یبعدا برا میبر  دیایب-

نگاهش من رو وادار کرد بهش نگاه کنم.. باد موهاش رو   یها یآب یا هیثان یسرچرخوند و برا  صدف
بازوم رو گرفتم و  یرو یل یدست ل یکه با حس گرما کردمیگرفت ومن هنوز نگاهش م  یم یبه باز 
 گفتم: 

   میبر-

.. همه جا به  ومدنیکه پشت ما م دمیشن یپاهاشون رو م ی.. صدامیهر دو از کنارشون رد شد و
وقت و    الیو نیو تحول ا رییو تغ  دمانیچ ی.. براالیو  نیشکل ممکن ساخته شده بود.. ا  نیباتریز

  یها دولاز کنار ج یرو ادهیپ  ی.. بعد از کلیلیکرد.. خ  یصرف شده بود.. با قبال فرق م یادیز ی نهیهز
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شب بودن قرار داشت رد   ییروشنا یکوتاه که برا هی پا یسبز و چراغ ها یکه با درختچه ها  یرنگ
..  دمیشن  یصداش روهم م یحت  میکه جلوتر رفت ی.. کمکردمیحس م   یبه خوب ارویدر ی.. بومیشد

 کردم و لب زدم:   یاطالع  یکامال اظهار ب

  شنومیم من صداش رو کهینزد یلیخ  ای انگار در-

 .. دیخند بلند

 فقط صدمتر راه هست   ا یتا در میمون یکه م ییبگم جا دیبا یدار  یا یقو یآره اما تو گوشا-

 رو خوشحال نشون دادم   خودم

 .  یچه عال-

و چهار ساعت    ستیشکنجه ب نیا  ریخودش رو به من چسبوند و من با خودم فکر کردم چطور ز  شتریب
  یبود و من حت زهیقسمت سنگ ر  نیشدم.. ا دهیبه سمت راست کش یل یبا فشار دست ل ارم؟ی دووم ب
 که دورش حصار داشت   دمیرود یبزرگ  یفضا

 هم داره   یاستخر وجکوز  یگلفه داخل خودساختمون حت یبرا نمیا زاستیچ  یلیمجهز به خ نجایا-

  یدا به خواستش نمکه از فکرش گذشت چندشم شد اب یز ی نگاهم کرد و من از چ یحالت خاص   وبا
   دیرس

 که برام مونده و بهشون دل خوشم  ییها رانهیاومده بودم نه فداکردن و میپس گرفتن زندگ یبرا من

  نمیبهتره زودتر اونجا رو بب -

  ی رنگ م یدار نارنج  بیکامل ساختمون بزرگش رو با سقف ش نجای.. از هممیرفت الیبه سمت و وباهم
آوردم..   یپاک، کم م یوجود من هوا نی.. امابا اژنی بود و هوا پر از اکس یابر  مهیآسمون ن دمید

  مانیکه نر کردی م یگوشی.. انگار صدف بازدمیشن یوصدف رو از پشت سر م مانینر یحرف ها یصدا
  دادیداشت آزارم م یل یل ینشه.. دست ها یکه زود حرکت کنن تا خانمش عصبان  دادیهم آروم تذکر م

ولم کرد و من نفسم رو    یلیکه لهجه هم داشت به سمت ما اومد و ل یله ها زن تپل پ کیکه نزد نیتا ا
 فرستادم   رونی شل ب
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  نیی بفرما   نیخوش اومد ی لیسالم خانم جان خ -

 شده بود  دهیگل چ یدوطرف پله تماما گلدون ها م یاز پله ها باالرفت باهم

 .  نیومدین  نجایوقت بود به ا یل یخ-

 خشک گفت:  ی لیخ  یلیل

   ست؟یآماده ن ژمیاز مهمون و یرای پذ یبرا  الینکنه و-

 دستپاچه گفت:  زن

 خبرداد زود ست به کارشدم    مانیحاضره تا آقا نر زینه نه همه چ-

 کردم    اخم

 .   یلیل  یبهتره آروم باش-

 روبه من گفت:   باخنده

   زمیتوخودت رو ناراحت نکن عز-

راه پله  کی که با یبود.. سالن بزرگ  رونی ب  ییبایونه هم به ز.. داخل خمینزدم و باهم وارد شد یحرف 
که   نهیکه به طرف شوم دمیصدف چشم چرخوندم د ی.. باز با صدارفتی به طبقه باال م یچوب چیمارپ

  کیمجسمه سر  نهیشوم  ی.. باالرفتی رنگ قرار داشت م  یچند دست مبل عسل  نیسمت چپ سالن ب 
 درندش باز کرده بود  ینشون دادن دندون ها یکه دهنش رو برا ربودیش

 حرف نداره   نجایا یوا-

 مبل پرت کرد    یرو رو  وخودش

 راه رفتم   یلیخ  شی آخ-

  یلیدختر بچه رو نداشتم رو گرفتم.. همون زن به سمتم اومد و ل کی یها ی حوصله لوس باز  ابدا
 به سمتش رفت    مانیکه نر دمیازمن فاصله گرفت و د
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 به من   دیآقا کتتون رو بد نیخوش اومد یل یخ-

 تکون داد   دییگفت واونم سرتا  یز یچ  مانیکه به نر دمیبود د  یلینگاهم به ل امامن

 بزنم که صدف گفت:   یباز کردم تاحرف لب

 د؟ یاریآب ب وانی ل  کیمن  یبرا شهیم-

 نه اما زن به سمتش سرکج کرد   من

   ارمیمن م دیهم خواست یا گهید زی رو چشمم اگه چ-

 نه فقط آب  -

 بگه تند گفتم:  یز ی خدمتکار خواست چ  زاربودمیکنه ب  یکار   ایبزنه   یحرفم حرف نی ب یکه کس نیازا

 ندارم  یاضاف  یز یچ-

 دف بشنوه به طعنه گفتم: که ص یوطور 

 گروه برس    کی شما به عضو کوچ-

  ؟یبا من بود-

 رو از مبل گرفت و با اخم گفت:  شینگاهش کردم.. تک  سرد

 بچه؟    یبه من گفت-

نظرداشتم که داشت پشت تلفن آروم حرف   ری رو ز مانیبه تاسف تکون دادم همونطور که نر یسر 
توجه به   یمبل تک نفره نشستم و ب  کی یصدف رو رهیبه سمت مبل ها رفتم و در مقابل نگاه خ  زدیم

 خواست؟   یچ مانیازنر یلیخاموش زل زدم ل  ی نهیحضورش به شوم 

 باتوام..  یه-

  دیلحن، پراخم نگاهش کردم که خجالت کش نیازا

 داشته باشم.   یسخت یل یکنم فام  یفکرنم-
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 رو آروم کنار زد  موهاش

  ستمی من بچه ن  ریاما توهم حرفت رو پس بگ  دیباشه ببخش -

 زدم:   پوزخند

 پس ناراحت نشو -

سالن ساکت شد.. با   یلیاما با ورود ل دمیحرف زدن گرفت روشن  یکه برا یدم یرو گرفتم.. من صدا و
  یبه تن داشت که تا باال یرنگ ی مشک  ری .. حردیاندازه لخت ابروهام باال پر یتواون لباس ب  دنشید

که با   دمیدرو   رشیلباس ز یقرمز  یبود.. من حت ستادهیبدنش ا  یرو یزانو بود و تنها با بند نازک
  نیبود ازصبح دست به شکنجه کردنم گذاشته ا یچه روز  گهیصندلش ست کرده بود.. آخ خدا امروز د

 جلب توجه من انتخاب کرده بود   یتضاد رنگ رو برا ن یشرف ازعمد ا یب نی.. شک نداشتم ایعوض

  یببخش که معطل شد اریتاو-

  یل یباز نگاهش به ل یصدف روبرو شدم.. بادهن  یزده  رونی از حدقه ب یانزجار رو گرفتم که با چشما با
 بود 

چونم  یجلو اومد و دستش رو رو   یلیکار.. ل  نیدخترش هم متعجب بود از ا  یپوزخند زدم.. حت  باز
که   یرو باشتاب توسرم حس کردم و منو وادار کرد نگاهش کنم.. اما من کار گذاشت.. هجوم خون  

 مصدف آرشه روان ی رهی و از جا بلند شدم.. نگاه خ دمیکردم.. سرمو عقب کش یخواست رو نم  یاون م
من آماده شده بود از باال بهش نگاه کردم.. چشم باال   یبدن رو که برا نیا  نمیتا نب ستادمیشد.. ا
 لب باز کرد که قبل ازاون گفتم:  نهیتا بهتر منو بب دیکش

 .. ییبای ز یل یخ-

داشت که   یز یرو تو بغلم انداخت جا خوردم وچشمم باز به صدف افتاد.. حاال نگاهش چ   خودش
 کمرش نشست   یاراده رو یعرق شدم.. دستم ب  سیپشتم رو لرزوند خ

 ؟ یلیل-

 از خودم جداش کردم آروم گفتم:  و
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   ستیاالن جاش ن-

   دیو نگاه پر از نفرتش رو به صورت صدف پاش دیدر هم کش چهره

 باتوام دختر؟   ؟یکن ی نگاه م یبه چ-

 خورد و از جا بلند شد  ینباشه تکون  ای دن نیتوا انگار

 من برم ل لباسام رو عوض کنم  -

با   یفکر کردم که اون لباس  نیومن به ا دیز ما دور شد.. پر از ناز بهم چسبرو گفت و با دو ا  نیا
  اوردهیخودش ن 

 مهمه   ی لیمن خ یامروز برا-

 بدن نبود    نیگذاشت کاش ا نمیس یرو دستشو

 به همش بزنه  یکس ذارمینم-

 .. لب زدم: ی.. کجا رفته بود؟ لعنتدمید یرو نم  مانیداشتم.. نر یبد حال

 نخواهد شد  یز یچ  نیجز ا-

  ومدیجا م نیبار نبود که بامرد به ا نیبه سمتمون اومد ابدا تعجب نکرد.. به حتم اول خدمتکار

 خانم جان؟    یلیل-

 ازش دور باشم   یقدم به بغل برداشتم تاکم  کیاز من فاصله گرفت ومن هم  یلیول

 گلبهار؟   هیچ-

 مزاحم شدم   دیببخش-

ابدا از حالتش   دمیبه موهام کش یدست  د؟ید یم هیرو مثل بقگرفتم.. اون زن من  شی حرف آت نیا با
 بود..   ومدهین رونیب

 ..ستنیناهار حاضره اومدم تا خبر بدم.. آب هم آوردم که انگار خانوم ن -
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 زد و گفت:   پوزخند

 رو صدا کن   هیخوبه توبرو بق-

 بله چشم -

 ..میتو اتاق خودمون ناهار بخور میتون  یم  یاگه بخوا زمی عز-

 حرف شتاب زده سرچرخوندم   نیباا

   ؟یچ-

 به شونه هاش داد که حالم رو منقلب کرد   یتکون 

   ؟یخوایرو نم نیمگه هم یکنی چرا تعجب م-

نشکنم با   نجایکردم خودم رو کنترل کنم تا گردنش رو هم  یسع یل یخ دیکش  یم  ریاز انقباض ت  فکم
 حال گفتم:  نیا

   ادی تا با من کنار ب شهیهم بهتره فرصت م  مانینر یبرا نیا مینه بهتره همه باهم باش-

 گفتم:  یکرده باشم سوال دایحرف زدن دربارش پ   یبرا  یانگار فرصت فرصت خوب و

 کجارفت؟   یراست-

 به اطراف تکون دادم  یوسر 

   گردهیکار داشت االن برم  کمی شهیم داشیحق باتوئه.. اونم االن پ-

 یا شهیش   زیم یاز من فاصله گرفت و از رو یلی.. لدمی رو د  مانیزود درسالن باز شد و من نر یل یوخ
به خودم و حال و روزم   نهیبب  ینطور یاون رو ا مانیخواست نر  ینم یعنیبرداشت و تنش کرد..   یلباس

 پوزخند زدم  

   اریتاو میبر-
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زود    یلیکرد.. خ یکالفه ترم م مانی.. نگاه معنادار نرمیرفت  یحرف باهم به سمت سالن غذاخور  یب
شده بود.. فسنجون، زرشک پلو   دهیسه نوع غذا چ زی م ی.. رومینشست یباشکوه  زیهمه پشت م

هم   یلینشستم ل  یصندل  نیاول یمنطقه باشه.. رو نی مال هم ومدی که به نظر م ییغذا کیبامرغ و 
 کنارم نشست.. صدف نبود   تدرس

 من نشست   یروبرو یل یهم با اشاره دست ل مانینر

   ادیخوشتون ب   دوارمینوش جان ام   دییبفرما-

  خواست برام غذا یل یگرده.. ل یم  یرو شکار کردم.. معلوم بود دنبال ک  مانیو کنجاو نر رهی نگاه خ من
 بکشه که مانع شدم  

  دمی ممنون خودم انجام م-

 وگفتم:  دمیرو د مانی نر یقرار  ی.. بدیدستش رو کنار کش بااکراه

 گلبهار خانم؟  -

 به من نگاه کردن  هرسه

  ن؟یالزم دار یز یجانم آقا؟ چ-

 به سمتم اومد  و

 انگار خبرندارن..  دیناهار صدا کن یصدف خانم رو هم برا شهیفقط اگه م هیعال زینه همه چ-

گرفتم.. با دست به صورتش   دهیرو ناد  مانینر ی نهینگاه پر از ک ی افتاد و من حت یلیاز دست ل  قاشق
   دیکوب

 آخ شرمندم -

 خودش گفت  یبه لهجه  یز یچ و

   کنمی صداشون م  رمی االن م یاله رمی بم-

 باتشر رو به گلبهار گفت:   یلی دادم که ل سرتکون
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 ؟ یکرد فراموش-

   ستادیدر سالن ا کیدرست نزد گلبهار

   دیببخش-

   دیسمتش چرخ به

 .. یمن رو فراموش کن  یکه مهمون ها دمیمن به تو حقوق نم -

 رنگ ترس گرفت    صداش

 اشتباه کردم .   دیدرسته خانم ببخش-

 خواست حرف بزنه که گفتم:   یلیل  باز

 آروم باش -

 کرد و با چشم غره بهش گفت:  نگاهم

 بارت باشه زود برو   نیآخر-

 ب بله چ چ چشم -

  ی رو درک نم  مانیخصمانه نر  یرو کرده اما علت نگاه ها  نکاریا ییخودنما ی دونستم برا یم خوب
.. من به خاطراون گفتم صدف هم مانیبرد.. آخ نر یلذت رو م  تی از نبودن صدف نها یل یکردم.. ل

 کرد وگفت:  کمیخودش رو نزد یل ی.. لادیب

 همشون احمقن   نایا زمی توببخش عز-

 زن نداشتم  نیبه غذا اون هم درکنار ا یلیم ابدا

از فسنجون به دهن گذاشتم که صدف  وارد سالن شد.. نامحسوس نگاهش کردم   یحال قاشق  نیباا
 و متورم بود   دیرس   یچشماش قرمز به نظر مکه همون لباس تنش بود و  دمیو د

  دیکه معطل شد دیببخش-
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.. ناهار در سکوت خورده شد ومن بازم  دمیاز آب درون جام رو نوش  یجرعه ا الی خ  یکرد ومن ب  نگاهم
همه قهوه  یو خدمت کار برا می رونم قرار گرفتم.. باز به سالن برگشت  یرو یلی ل یمورد شکنجه دستا

 .. حدود چهار بعد از ظهر بود که گفتم:میآورد اما من بازم برنداشتم مدام راجع به کار حرف زد

 بکشم  گاریس یکس یکردن برا جادی مزاحمت ا یو ب  رونیبرم ب  کمیمن -

 بکش   نجایچه حرفه هم نیا ا-

 جوابش رو دادم  یتر   قیپوزخند زد که با پوزخند عم مانینر

   ابیکام یآقا  یدار  ازیآزاد ن یبه هوا کمی کنمیمنم فکرم -

 گفتم:  یل یبه ل مانی نر یتوجه به اداها ی.. ب کردی وفقط به ما نگاه م زدینم  یحرف   صدف

   ؟یشیاز من دلخور نم یتنها بمون  کمیتو -

   دیخوام تنها باشم شونش رو به بازوم مال یرو گفتم تا برسونم م  نیهم مهم نبود ا شدیم

  دمی برنامه چ یشب کل یبرا ای اما زود ب زمی نه عز-

نداشت.. دو لبه   ی تفاهم چیسال ها حسم با عکس العملم ه نیتکون دادم.. ا  دییبه تا  ینفرت سر  با
به آسمون گرفتم پا به محوطه گذاشتم.. سرم رو رو   یم  شیکه داشتم آت نیکتم رو به هم رسوندم با ا

 رفتم   نییگرفتم و از پله پا ی لیمسموم وجود ل یاز هوا یقی سوق دادم.. نفس عم

که به   ابودی در یصدا  زی چ نیکردم اول زی رو حس کردم گوش ت  گارمیپاکت س  یکتم دست زدم وقت  به
  تمک ی رفتم.. صدا از اونجا بود.. از کنار ن شی رو گرفتم و پ  الیگوشم خورد.. از همون جا سمت راست و

رو در   تم.. دسیالق یی یالیو کیشباهت داشت تا  حگاهی تفر کیبه   شتریب  نجایرد شدم.. ا یچوب یها
کار   نیسخت تر  نیداشتم ذهنم هم مثل اعمال وظاهرم آروم باشه اما االن ا یفرو کردم سع بمیج

  ی.. آبدید  شدیرو م  ای که طرحشون کار دست بود.. رد شدم.. حاال در ی عیطب ی بود.. ازکنار درخت ها
بودن   چکی پهاشون هم به صورت  یکه مثل قلب و بعض  ییبود به رنگ آسمون.. ازکنار درختچه ها

گذاشتم.. جلورفتم درست   ایدر کنار در یسنگ نیدار باالرفتم و پا به زم بیسطح ش کیردشدم و از 
آوردم.. چشم چرخوندم   رونی .. کتم رو بدیوز یم یپام آب بود.. باد تند  ری.. ز ستادمیسکو ا یباال
  رونی و فندکم رو ب کت.. به سمتش رفتم و کتم رو روش گذاشتم.. پا دمید یرو کنار حصار چوب یمکت ین
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  خوردیکه به سنگ ها م یبلند یصدا  نیمواج بود وا ای.. در  ستادمیهمون سکو ا یآوردم و دوباره رو
  دادیبهم آرامش م 

رو روشن کردم    گاریکه خاموش نشه س ی.. طور دمیشن ی فکرم رو نم یبستم خوب بود که صدا چشم
  نجایرو نابود کنم.. من ا یل یبودم تا ل  یبود.. من دنبال راه نیتنها جواب ا نجام؟یبا خودم گفتم چرا ا

گلوم   یرو رو مسرفه افتادم.. دست م شد و به هیوارد ر گارینبود.. دود س یاز حامدهم خبر  یبودم وحت 
 یکه دست کردم ی.. هنوز سرفه مدادیروزها مصرفم باال رفته بود و بدنم واکنش نشون م  نیگذاشتم.. ا

 یکمر راست کردم و با تک سرفه ا مانینر دنیکمرم نشست.. سر چرخوندم و نگاهش کردم با د یرو
 گفتم: 

 ؟ یکن یم  کاریچ  نجایا-

 انداختم  الیبه و ینگاه مین

   امی گفت ب یلینگران نباش ل -

 کردم..  نگاهش

   م؟یراه بر-

   ستادمیا ایو باز رو به در  دمیآشفتم کش یبه موها یدست

جفت   ک یاما من  ینفهم دی .. تو شانهی بب یم یصم  نقدریکه ما رو ا یلیفکرکنم جالب نباشه که ل-
 اومده..  نجایکه با تو به ا نمی ب یچشمش رو م 

 .. دیکش پوف

 حق باتوئه -

 بازش رو به دست باد سپرده بود    یآورده بود.. موها رونی اونم مثل من کتش رو ب ستادیا وکنارم

   ؟یاشتباه نکن یباشه وحت  زیحواست به همه چ یتون یتوچطور م-

 داشت؟ که جوابش رو بدم؟   یحالت نگاهم به روبرو بود اون ازمن چه توقع یب
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ساخته بود.. از  ینطور یحرف بزنم که من رو ا ییاز دردها دیپاسخ به سوالش با ینداشت برا خبر
 ..دمیرود رشیگوشه چشم نگاه خ

   ار؟یتاو-

   ؟یکجا رفت  الیفقط بگو صبح از و-

 کرد   اخم

 امشب تو تهران قراره جنس جابجا کنن  -

 تر شد   کینزد

   ونمیهستم رو به تو مد نجایاالن ا نکهیا-

 فرستاده  نجایاون ازعمد تو رو ا ر یازمن فاصله بگ-

 .. خونسرد گفتم: ستادیگفت و با فاصله ازمن ا یلعنت

   ؟ی؟ ازکجا؟ به کجا؟ و چه ساعت یعکس العمل بگو چه جنس  نیخب باکمتر-

  شه یبه مرز گرجستان واردم یکه توداد یکه جنس هم از انبار  نیو ا دنیخبر م ست یساعتش معلوم ن-

 فکر فرو رفتم.. پس اون قرارداد با هرمز آفتاب... به

که به خونش رفتم وهمون روز صدف از تاب   یبار روز   نیبا من حرف نزده بود فقط آخر یحت  یلیل
رنگ بهش بدم.. بعد  یقوط  یمثل همون جاساز کردن مواد تو دهیا نیافتاد ازم خواست که چند

   دیرکش یاز مغزم ردشد که سرم ت یز یچ

   ؟ییکجا یه ار؟یتاو-

 سمتش سر چرخوندم  به

   برن؟یاز انبار من جنس م یمطمئن -

 چطورمگه؟ -
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 فک چفت شده گفتم:  نیازب

   انه؟یفقط بگو آره -

 داد   سرتکون

گفت که جاروعوض   یلیل میاومد نجایبه ا یببرن اما وقت یاولش قرار بود ازشرکت نساج یعنیآره -
 کردن

 گفت؟  یک  -

 باال انداخت   شونه

   الیواال همونجا تو و-

   دمیکش پوف

 شد؟ به منم بگو  یچ-

   امیتو برگرد منم م  ستی ن یز یچ-

 باز کرد که گفتم:  لب

 برو..  مانینر-

  یفکر م  ی لیل  یبه جا  دی.. باکردمی فکر م دیو ازم دورشد.. با دیمشتش رو به کف دستش کوب کالفه
کردم بفهمم چطور   یانداختم وسع ایبرداشتم و تک تک به در زهی از سنگ ر یکردم.. خم شدم ومشت

ازمغزم رجوع کنم که  یکردم به بخش یاز اون شرکت استفاده کرد و مشکوک نبود؟ سع شهیم
 شناخت    یها رو م رممکنیغ

.. اون م یروز باهم باش  کیداد که کنارش باشم وبعد هم ازم خواست  شنهادی که پ یبه روز  برگشتم
فکرها به اون  نیقبول نکنم.. فکرهمه جاش رو کرده.. کنار تمام ا عیممکنه من سردونست  یم یحت

 تلف کردن نداشتم  یبرا یدنبال جواب درست بودم ابدا وقت کردمیکارخونه هم فکر م 
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  داشی.. پدی... ابروهام باال پریبرا یزمان وقت کاف  نیگذشت توا ا یاز دوهفته م شی اون روز ب از
 بود؟  یزن چ نیکه به سرم افتاد زبونم بند اومد ا یکردم خودش بود... از فکر 

آوردم وبه حامد  رونی رو ب میبود.. گوش  یکی چقدر فکرکردم اما هوا روبه تار دونمی سمت کتم رفتم نم  به
 دادم   امیپ

  ینم  نیاحتمال صد درصد موادها رو به تار و پود فرش گره زدن.. جز ا نکهیرو گفتم ا زیچ وهمه
  یبه خودم هم شک داشتم برا ی.. من حت ومدیبرم یشرف ها.. از اونا هرکار  یتونست باشه.. ب 

 بلندشد.. حامد بود  میگوش یکه صدا دمیموضوع.. کتم رو پوش  نیا دنیفهم

 پسر؟" یتومطمئن ار ی"تاو

 دادم  جواب

 "یآدرس روهم که دار  میامتحانش کن  می"مجبور

که به سمت   ی.. زمزمه وار درحال خوردم یازجام جم نم  یحت  دم،یفهم  یداشتم اگه نم یحال بهتر  االن
 گفتم:  رفتمیم الیو

 .. یلیل یبه من نشون نداد یکه حت تی مهره بعد نمیا-

  دی.. بادی پارک شده بود ابروهام باال پر یبه در خروج  ک یناشناس که درست نزد نیماش هی دنید با
 کرد.. یاکتفا نم  مانی به نرتنها   یلیزدم که ل  یحدسش رو م

رو زده  مانی وجود نر  دیخودش روبه من رسوند باهمون لباس انگار ق ی لیساختمون که شدم باز ل وارد
 بود 

 دنبالت..  ومدمیداشتم م ؟یکجا بود-

 گفتم:  یسرو وضعش نگاه کردم سوال به

 لباس؟  نیباا-

 شد و کنار گوشم لب زد:  کمی.. نزددیبه خودش انداخت و بلند خند ینگاه
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 تو آره  یبرا-

 بست   خی .. تنم دیکنم گردنم رو بوس یکه کار  نیا وقبل

شد اما از جا بلند    یچ دونمینشسته بود و نگاهش به مابود.. نم مانیبه صدف افتاد که کنارنر چشمم
 شد و گفت: 

 شام    میگرسنم بر یل یمن خ-

کلمه..  ی واقع یبه معنا دمیکش یداخل دستش افتاد.. من نفس نم پسیچ یچشمم به بسته  من
 دایبه خاطر صدف نجات پ نبار یپوست عرق کردم فوت کرد و من ا یرو رو شی نفس حرص یلیل

کامل لبخند از لباش   یل یکه ازم جدا شد لبخند زد که بااخم جوابش رو دادم.. با حرف ل یل یکردم... ل
 رفت  

 . یو شام بخور  یزودتراز ما بر   یصدف جان پس اجازه دار   یب شد گفتخو-

  زیم یدستش رو رو یخال وانی هم ازجا بلندشد و ل مانی زد که از حرص درونش بود.. نر وپوزخند
 بود گفت:   یلیگذاشت روبه صدف که مات ل  شی کنار

  کنمیم تونیمن همراه دیایبله خانم ب-

 گفت:  یهم با لحن معنادار  یلیل و

 گرسنست   یل ی.. بهش کمک کن انگار خمانیآره نر-

 : دیمن نگاه کرد و خند  وبه

 ..گهیم ونیداره هز-

به دخترش نداشت؟    یحس ج یتو دلم تکون خورد.. ه یز یکرد تا بره چ شی راض  یبه سخت  مانینر
 ت و من به خودم اومدم شرف.. دستم رو گرف یب ومدی به چشمش نم   یچیاما... اون جز بدکاره*" ه

 ؟ یتوفکر -

 .. منتظر نمونن مینه بر-
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  ستادیا نهیروبروم دست به س درست

 ؟ یبس کن  شهیم-

 باال انداختم    ابرو

   ؟یاز چ-

 .. لب زد: دادیرژلبش آزارم م  ی.. بو دمیکتم رو گرفت و به سمت خودش کشوند.. چشم باال کش لبه

 .. من.. اری شب.. توفقط به من فکرکن تاو نیروز مال ماست و ا نیا-

 که گرفته بود گذاشتم  ییجا یرو رو دستم

 ست یهم ن یز یچ  نیجزا-

سکوت نبود هربار که به   نیاز ا  یکس ناراض چیجدا شدم شام هم درسکوت سرو شد انگار ه  وازش
 یم یبشقابش باز  یتو کیشدم.. مدام بااست یخودم م یمتوجه نگاهش رو کردمیصدف نگاه م

آروم بود و ابدا اضطراب نداشت..   یلیخورد.. خ  یاز کنارم تکون نم یلیل میبه سالن برگشت یکرد.. وقت
  ستادیسالن ا نیبود. ب وفتادهین  یاتفاق چیه گاران

 شده؟   یز یچ-

 به لب آورد..  لبخند

 خوب   زی آره اما چ-

 شد و ادامه داد:  کینزد

 مان؟ ی.. نرمیخوش بگذرون   خوامیم-

   دیچرخ  مانیفاصله گرفت وبه سمت نر ازم

 خانم..   دییبفرما-

 داد و گفت:  یشونش رو تکون   یخاص  باحالت
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 م یتا بنوش  ارنیب  یز یچ هیاول بگو-

 ادامه داد:  کردمی حالت تنها نگاهش م  یرو به من که ب و

  میکن  یموندن ادیشب رو به  نیو ا میبنوش   اریتاو  یبه سالمت خوامیم-

 باال انداختم..  ابرو

   فاتیهمه تشر نیباشه به ا یاز یفکرنکنم ن-

 گفت:  مانیزد وباز به نر  لبخند

 انجام بده   دیکه با ینمون برو کار   نجایا-

 االن.. نیچشم هم-

 رفتم   شی دادم و به سمت مبل ها پ  یگردنم رو تکون  

اما   کردیکار م شی که تازه متوجه روشن شدنش شدم  نشسته بود و با گوش  نهیهم کنار شوم صدف
و نگاهش مثل تمام مدت   دیبودم.. تا نشستم چشم باال کش شی واشکی یمن خوب متوجه نگاه ها

زل زدم.. حس   نهیرو گرفت و من به آتش شوم  یلیکفش ل  یپاشنه ها یکرد.. باصدا میقبل عصب
 که کنارم لم داده بود نگاه کردم   یل یتوجام جابجا شدم و به ل ی.. کمنشستکردم کنارم 

 ؟یداشتامشب رو دوست -

 گفتم:  یانزجارآور  یگرفتم و با نوازش زورک  ومدیرو که به سمت رونم م دستش

 ..هیمن کاف یدر کنار شما بودن برا اد یخوشم ن شهیمگه م-

 یکبود شد.. تند از رو دشیپوست سف  هیاز ثان یبه سرفه افتاد متعجب نگاهش کردم.. تو کسر   صدف
 بود رو برداشتم و به سمتش گرفتم.. یمال ک دونمیکه نم  یآب وانیل زیم  یمبل بلند شدم واز رو

 ؟ یخوب -

 .. زدیم یبه سرخ   دشیو پوست سف  کردی سرفه م هنوز
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 آب رو بخور..  نیا ایب-

 دونمیو کالفه بودم نم یدهنش گذاشت.. عصب  ینگاهم کرد دستاش رو رو دشیشد یسرفه ها نیب
االن  وونهید یحد گشاد شد... دختره   نیخررو به لبش زدم.. چشماش تا آ وانیچرا؟ اما خم شدم و ل

داشت حالش   یازش خورد چشم ازم برنم یچه وقت تعجب کردن بود؟ وادارش کردم به خوردن.. کم
 صاف کرد و گفت:  یا  نهیبهتر شد س  یمکه ک

 ممنونم -

 خودم حرصم گرفت و پراخم گفتم:  از

 مواظب باش   شتریب-

 به خودم لعنت فرستادم.. دستم رو گرفت و گفت:    یلیل دنیازش فاصله گرفتم که با د و

 یتو نجات دادن آدما دار  یچه سرعت عمل -

 مبل نشستم.. خونسرد جواب دادم: یگرفتم و رو دهیکالمش رو ناد طعنه

 طور باشن   نیهم دیهمه با-

گفت و   یهوم  یلی.. ل گرفتیصدف نگاه کردم که داشت نم گونش رو که از شدت سرفه بود م  وبه
  مانیدرونش بود به سمت ما گرفت نگاه نر یزردرنگ عی که ما یاز دور به سمت ما اومد.. بطر  مانینر

 بود؟   دهیواسم د یبا خودم گفتم امشب چه خواب دمیرو که د

 زودباش  ؟یا اومد-

رو مقابلمون قرارداد و سر   یا شهی ش  زیم مانیود انگار خواسته بوده که نباشند.. نراز خدمتکار نب یخبر 
   زدم ینم  یرو باز کرد من حرف یبطر 

   دمیتو ولش کن خودم انجامش م -

 سرکج کرد:  مانینر 

   د؟یبا من ندار یا گهید یبله امر -
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 دسته مبل فشاردادم:  یخودش رو به من چسبوند کف دستم رو رو  یلیل

 اطراف رو نشونش بده   نینه فقط با صدف برو و ا-

 نگاهش کردم:  شوکه

 خوشش اومده ببر و کمکش کن بهش خوش بگذره.. یل یخ نجایاون از ا-

با   یهمراه  بود.. ای دستور دن نیبهتر نیشک ا  یتا چه اندازه خوشحال بود ب مانیدونستم نر یم خوب
 صدف..  

رو  نیهم ا هی کرد.. شک نداشتم بق  یبود که داشت اون ها رو دک م نیداشت ا تیکه اهم یز یچ اما
 در پنهان کردنش نداشت   یابدا سع یل یمتوجه شدن چون ل

 چشم خانم..-

 به سمت صدف رفت اما صدف تند گفت:   زیم یرو یبعد از گذاشتن جام و بطر  و

   رمی نم ییمن جا-

 تر..  یاز قبل کفر  یل یبود و ل یبازوم متوقف شد صدف جد یرو   یلیجرآور ل ز یدستا

 .. یحرف من حرف بزن  یرو یتو حق ندار -

 گفت:  یبا لجباز   صدف

 گوش بدم؟ مگه تو...  دیچرا؟ چرا با-

 زبون به کام گرفت   دهیترس یل یبا داد ل و

 لوس گستاخ..  یساکت شو دختره -

 گفت:  مانیبا تشر به نر و

 برش گردون تهران  ومدیببرش اگه ن  نجایزود از ا-
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که نسبت به صدف داشت پوزخند زدم..  یضعف بزرگ نیشده بود اما من تو دلم به ا یمتشنج  جو
جنگ احمقانه مادر دختر   نیحرکت تنها به ا  یاز جا بلند شد.. من اما ب یلیافتاد و ل  هیصدف به گر

 رو با اون بگذرونم   یکنه تا زمان کم تر  دایکردم.. از خدام بود ادامه پ ینگاه م

 ...ای یر ی م نجایاز ا ایصدف -

 موهاش رو کنار زد و گفت:  صدف

   دمیم حی رو ترج   نجایدوست ندارم.. سردمه و ا رمی نم-

نداشتم.. رو گرفتم از هرسه  یادامه داد.. من حس هیصورتش گذاشت وبه گر یباز دست هاش رو رو  و
دختر داشت   نی.. ادمیدیرو م  یل یل یحال تمام کارها ن یشدم.. با ا رهیخ شهی درون ش  هینفر.. به ما

 شکل ممکن.. برافروخته بود.   نی.. به بچگانه ترختیر یبرنامه هاش رو به هم م

 از جام ها رو پرکردم واز جا بلند شدم:  یکی  ی.. از بطر کردمیم یکار  دیبا

 .. ستین یز ی جان چ  یلیل-

که آفتاب پرست صفت   یبه من نگاه کرد.. به راست ینگاهش رو از صدف گرفت و با حالت خاص  نفرت
 بدکاره*" بود..  نیا یبرا یبرازنده ا

 رو انجام بده خوادی که م یبذار اونم کار -

 و ادامه دادم: دمید هیگر نیلبخندش رو ب  یرچشمیز

   میینجایکه ما االن باهم ا نهیمهم ا-

 برام مهم نبود  ی لیخود ل  یحت ای اما اعتنا نکردم ابدا حس اون دختر   دم یحاالتش رو د  رییتغ

 دادم.. ی م تیبرنامه هام اهم   شرفتی فقط به خودم و پ من

   میزودتر شروع کن  ایب-

 م رو با لمس دستام گرفت..جام رو به سمتش گرفتم.. اخماش رو باز کرد و جا و

 گرفتن مزاحم ها دارم   دهیدرناد یدرسته فراموش کرده بودم چه مهارت -
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 خورد و خم شد که گفتم:   یدنیاز نوش یباز نگاهش به صدف افتاد.. جرعه ا و

 خورم ی من نم-

 اون شب نحس تنها چاره بود..  یادآور ی نگاهم کرد  موشکافانه

 دارم   یهستم که بهش دسترس ییز اندک کساو من ا هیمرغوب یدنینوش  نیچرا؟ ا-

 اما...   ستین  یبودنش شک یدرعال -

 آوردم:  نییو صدف صدام رو پا مانیوجود نر با

 باز جسارت کنم.  خوامینم-

  کیزود نور فضا کم شد و موز یلیدرهم نشد.. خ یچهرش هم ذره ا ی.. حتدی رو الجرعه سرکش  جام
 : دیابروم باال پر یتا هیشروع به پخش شد   یخارج

 از کجا اومد؟   نیا-

  میو باهم به وسط سالن رفت  دیگذاشت و دستم رو کش زی م یرو رو  یو جام خال دیگر خند عشوه

 من   زی سورپرا نمیا-

 نزدم   یرو دور گردنم انداخت.. شوک زده حرف ودستش

  ادیجسور خوشم م یبهت گفتم که من از آدم ها-

  بیلباس عج   نیا ریز  دشی.. پوست سف دمید یم  اتیی رو با جز  زیوجود داشت اما من همه چ  ینورکم
 یداشت و هم صندل ها یکه هم قد بلند نیعذابم شد.. با ا عیخورد.. قد بلندم بازم ما یبه چشم م

.. مبه خودم لعنت فرستاد گهی*".. بار د کرد،یدستاش رو دور گردنم حلقه م یپاشنه دار بازم وقت
   دمیشن یصداش رو تو فاصله کم 

   ؟یکردیباشم که به من فکرم  دواریام تونمی.. میهمش تو فکر -

 کردم   یمصلحت خنده
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   ه؟یچه حرف نیا-

که تمام تمرکزم به سمت تهران بود اما دست  نیکردم.. با ا یهرچند سخت اما امشب رو تموم م  دیبا
خودش رو توبغلم تکون داد.. حالم خوب نبود مدام  شتر یو ب  دیباال آوردم و کمرش رو گرفتم.. خند

کرد.. آخ خدا کاش امشب  شمی.. دستاش رو آروم نوازشگر الله گوش و ته رومدی تا حلقم م یترش عیما
حرکت دستش رو    کیازم دور بشه تو  یدم یشتم براداشتم دوست دا ی.. حس گر گرفتگشدیتموم م

چرخش دادم و بعد از نفس   یگرفتم و از خودم دورش کردم دهنش بازمونده بود.. به حالت خاص 
ازسر لذت بکشه.. حاال پشتش به من  یکوتاه غیباز به خودم چسبوندمش که باعث شد ج ی قیعم
شکمش قفل کردم.. نفس   یسوزوند.. دستاش رو رو یلباس هم م یتنش پوستم رو از رو ی.. داغودب

 سرکج کرد   زدینفس م 

 بود   یعال  یل یخ یوا  اری اووف تاو-

اعتراض   شدی و نم ختمیر  یشونش گذاشت به وضوح عرق م یرو آزاد کرد و سرم گرفت و رو دستش
 ..ادی صورتش فرود ن یدستم رو مشت کردم تا رو یکرد..*" و عصب 

 کار دستم بده  تتیجذاب نیترسم ا یم-

تنم، سرم رو به انفجار رسوند شک نداشتم صورتم قرمز شده بود ادامه   نییپا یباسنش رو   یبرآمدگ و
 داد:

  نمی هرچند من عاشق هم-

 مشت گرفت   نیرو ب موهام

  ی که تو دستم بد یکار -

دوباره کمرش رو   یکنار گوشم زد.. تحمل نکردم از خودم جداش کردم ول  یو نرم   شیرو به ته ر زبونش 
 شدم گفتم:   کیگرفتم بهش نزد

 .. یلیکه من دستت دادم ل هیکار یکن یمن استفاده م ی ها دهیو تو از ا میکن ی که باهم کار م نیهم-
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ون رو از دو  کتم گذاشت تکون نخوردم ا یزده نگاهم کرد که ابرو باال انداختم.. دستش رو رو  رتیح
نگاه   نیارتباطم با ا دیآورد تعجب کردم اما چشم از نگاه سبزش نگرفتم من نبا  رونشیو ب  دیطرف کش 
 انداخت باز خواست به کارش ادامه بده که گفتم: نیزم ی.. کتم رو رو شدیقطع م

 نبود؟  یکتم کاف-

که داشت با   دمیرو د نمای.. از گوشه چشم نرستین ینه کاف یعنی نیا زدیحالم رو به هم م لبخندش
  یلیکه ل  یزدم طور  یگذشت.. چرخ ی.. پوزخند زدم انگار جز من به همه خوش مدیرقص یصدف م 

جلو اومد و    یلی .. لشدینم  فشیکث  یکس مانع کارا چیاون حضوره  یمتوجه اون دو بشه هرچند برا
 رو حس کردم   دیکه کش یقیزد و من نفس عم  نمیرو به س شی نیب

 عطرت رو دوست دارم    یاووم بو-

  نجایروز ا نیمردونم کار کرده بودم تا ا یحس ها یتند اما نفسام کشدار شده بود.. سال ها رو قلبم
 چی.. حال بدم به هدیکش یلذت از دست ندم.. هنوز به بدنم دست م یتمام شرفم رو پا هیمثل بق

و من تحملش رو نداشتم.. ابدا.. لعنت   کرد یم دادیربط نداشت.. نفرت تو وجودم ب یحس مردونه ا
صدف رو حس   ینگاه زنونه  ینیجهنم انداخت.. آخ.. سنگ نیکه منو تو ا یبه من و لعنت به اون مرد

.. پس  دمید ینم  یز ی چ وونیح ک یرو جز   یلی.. من لشدیشکنجه تموم م  نی.. آه خدا کاش اکردمیم
 نداشته باشم   زهیغر ایحق داشتم بهش حس 

 و با توام   نجایخوشحالم که ا  یلیخ  اریتاو-

   یهست یمنم خوشحالم که شما راض-

 که آثار اون رو داشت افتادم   یی گذاشت و من باز به فکر سوزوندن تمام جاها نمیس یرو رو  سرش

.. ردک یبدتر نباشه؟ کاش ول م  نجای گذاشتم که از ا یتونستم دست هام رو تکون بدم کجا م ینم  یحت
 همه سال حاال که تو چنگمه قاتلش بشم آروم گفتم:  نی که بعد ا دمیترس یم

 خستم از صبح سرپا بودم.   کمی من  م؟ینیبش-

 شد لب زد:  رهی باال کرد و به چشمام خ سر

 . خوامی ازت م زی چ کیفقط -
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 کردم..  سکوت

 نگاهت به منه.. من..  کهیباز در حال یباچشما خوامیمن م مونهیچشمات مثل باتالق م  یاهیس-

.. به دینگاهش خوندم.. خونم به نقطه جوش رس یحرفش رو از خط خوانا یکرد و من ادامه  سکوت
بود..  ونی درم یک یسنگ، آب دهنم رو که تلخ بود قورت دادم.. نفس هام حاال  هیفرو دادن  یسخت

پلک   یبست *"و من حت خین تو تنم صورتم گذاشت.. خو ی.. دستش رو روکردمی قلبم... حسش نم
افتاد..  یم  یداغش حس کردم.. داشت چه اتفاق  یرژلبش روبه همراه نفس ها  ی.. باز بوزدمیهم نم
انداختم..  یو پشت کردم.. ناخواسته به سمتش نگاه  دمیکرکننده صدف خودم رو عقب کش غیبا ج 
بغض دار  یو صدا دمیبم کشبه صورت ملته ی.. دستدیمال  ینشسته بود و پاش رو م  نی زم یرو

 شتابزده به سمتش رفت و هراسان لب زد:    مانی .. نردیکش یکه آخ م دمیصدف رو شن

 من شرمندم..  دیببخش-

 آخ آخ پام.. -

  یم ینداشتم.. داشت چه اتفاق  تمیاز موقع ینشست و من بشدت گرمم بود و درک درست کنارش
 افتاد؟ واکنش صدف...

  نمیپاتون رو بب  دیبذار ستمی گفتم که رقص بلد ن-

بگه اما من  یز ی داشت با چشم هاش چ یتند دستش رو پس زد و نگاهش به من افتاد.. سع  صدف
 اونجا بمونم.. نیاز ا شیتونستم ب ینم  یحالم اونقدر داغون بود که حت

  نیمن همچنان به زم صدف رو گرفت.. یمچ پا یبه موهاش زد و با دل نگران  یکالفه چنگ مانینر
 کرد..  ی.. قلبم پرفشار خون پمپاژ مرمینگاه صدف بگ یها  یتونستم چشم از آب یبودم و نم  دهیچسب

 دکتر خبر کنم..  ا ی مارستانیبرسونمتون ب دیصدف خانم.. بذار-

 رو پس زد.. مانی رو گرفت و باز دس تنر باالخره

 .. ولم کن..ستی الزم ن-
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خواستم بدونم کجاست..  ینم ی.. حتدمیرو ند  یلیم.. سر چرخوندم اما لافتاد یلیل ادیناگاه به  به
تر از قبل خم شدم و برش   یبرخورد کرد.. نگاه که کردم کتم بود.. کفر  یز یخواستم برم که پام به چ

و وارد    محرف از کنارشون ردشد  ی.. گرمم بود.. بدمیشن  یاون دو رو هم نم یصدا گهیداشتم.. د
خارج شد.. باد سرد لرز به تنم انداخت به اونم    الیکه از در و دمیرنگ رو د اهیس  نیمحوطه شدم.. ماش 

 یآزاردهنده  یگرفتم.. همه جا ساکت بود اما من هنوز صداها شیرو در پ  ا ینکردم.. راه در یتوجه 
وسط آسمون بود و   ستر.. ماه ددم یرس  ایزود به در یلیرفت.. خ   یم جیو سرم گ دمیشن  یفکرم رو م 

رو باز کردم..  راهنمی و دکمه پ قهی گذاشتم و جل کتی نم یباال اومده بود.. کتم رو رو  یادیتا حد ز ایدر
افتادم و دستم مشت  اوشیس ادیبه   دادیشب رو نشون م کیساعت که  دنیبه ساعتم نگاه کردم باد 

 شد..

 برادرم رو فراموش کردم   یواسه چ نیخدالعنتم کنه بب-

 آوردم   رونی رو ب میگوش بمی ازج

 رو باز کردم    امیپ  نیو اول  دمی.. پوف کشاوشیاز س امیپ  چهار

 " ؟یدار ی"سالم ب

   شیبعد  امیاما کاش کنار تو بودم.. پ آره

 " الیخی ب ی"انگارخواب 

هم خوندم.. گفته بود بعدش رو امی فرو رفته بود.. دو پ یاه ی نگاه کردم که تو س  ای و به در دمیکش پوف
 ..ری شب بخ یستیحرف بزنم درکل ن یکه دوست داشتم باکس 

 یسال ها متنفر بودم.. حال بد نیوتمام ا شی پ یاتفاقات کم یبه موهام زدم.. ازخودم برا یچنگ
زن رو    نیتحمل ا نیاز ا شیب  دیرس یخبر از حامد به دستم م کیداشتم دوست داشتم حداقل 

نشستم و چشم  یچوب  مکتین  یبرنگشتم همونجا رو الیقدم زدم و در آخر بازم به و ینداشتم.. کم
  دمیچشم باز کردم و صدف رو درست روبروم د یز یچ یدونم چقدر گذشت که باصدا یبستم.. نم

 قدم عقب رفت.. اخم کردم   کیو  دیکش نی ه دهیمن ترس  دنیباد

 ؟ یینجایا یاز ک ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-
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 قلبش برداشت   یرو از رو دستش

  ه؟یچه کار نیا دمیترس-

   دیجا بلند شدم که چشم باال کش از

   ؟یینجایا یگفتم ازک-

  دی به موهاش کش یدست

  نمی رو بب  دیخواستم طلوع خورش یتازه اومدم م -

 به لحنش داد   یحالت طلبکارانه ا  بعد

   ؟یینجا یاصال خودت چرا ا-

   شترکردم یبودنش اخمم رو ب  یمیهمه راحت و صم نیا از

   یبهتره مواظب برخوردت باش-

 کتم رو برداشتم خواستم از کنارش رد بشم که گفت:  و

 ..مین یبمون با هم طلوع رو بب-

 .. خودش رو به مقابلم رسوند  ستادمیا

 توکه...-

 نگاهش کردم که دستاش رو مقابلم گرفت   یحرص

 خب باشه شما...  یل یاوف خ-

 گرفتم   رو

 نمونده  ایبه آسمون و دن  دیتا سالم خورش یز یچ نیبب  یموند نجایتا االن ا-
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حس   نیخواستم به ا  یکردم و نم  یشدم.. حسم رو درک نم  یم  یدختر عصب نی زدم.. در کنار ا  پوزخند
 بها بدم.. 

  ومدمی ن  نجایا نیا یمن برا-

 از کنارش رد شدم   و

   کنمی نرو خواهش م-

 و به راهم ادامه دادم که صداش رو باالتر برد    ستادمینا  نباریا

 سنگ دل؟  یبمون  شهیم یچ-

  ی.. باز باد موهاکردی که داشت ملتمس نگاهم م دمیمکث به سمتش چرخ یباکم ستادمیحرف ا نیباا
.. صورت  دمشید یکه تنها م شهی گاهش کردم برخالف هملحظه ن کیگرفته بود..  یبلندش رو به باز 

از اون   شی آب یروشن و چشما یتون یز یبود.. موها  بایز  بینداشت اماعج  شی آرا یذره ا دش یسف
  دهیلباس مردونه وپوش نیتوا یش حت دهیو کش فیاز نژاد اروپا ساخته بود.. اندام ظر یواقع سپرنس 
 .. یلینگاهش بودم؟ انگار خ  رهیداشت به خودم اومدم چقدر بود خ ییرایگ  یلیخ

دستم  نی و رو گرفتم باز خودم رو لعنت کردم.. کت ب اوردمیو تاب ن   دمیو من چال گونش رو د دیخند
 پراز ذوقش باعث شد نگاهش کنم    یمشت شد و باز صدا

 ..نمشیب یمن م ادیداره م دی نگاه کن خورش ییوا-

نداشتم  یچندان خوب  یرو از بر بودم.. خاطره  الیو نیه همون سکو رسوند.. من ابا دو خودش رو ب و
خودم رو بهش    یچطور  دمیکرد و من نفهم یم تی سکو افتاده بود کفا نیاز ا هیکه سا  کباریو همون 

 باال بردم:   یرسوندم و بازوش رو گرفتم وصدام رو کم

   ؟یکنیم  کاریچ  یفهیم یه-

 پامون اشاره کردم   نییانعطاف تکونش دادم و به پا  ینگاهم کرد.. ب  دهیترس

  ن؟یی پا  یپرت ش   یگینم-
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دختر..    نیو ا  دمیترس ی.. من وحشت از تکرار مکررات خاطراتم داشتم.. مدمیاون رو عقب کش و
 که حاال آرزو داشتم یپرت کردن من رو به قعر جهنم گذشته داشت.. جهنم  ییتوانا  یلیصد.. دختر ل 

 کدم:  انیب  دیکه به ذهنم رس یفکر  نیخواستم.. ابدا.. اول یرو نم  ییتنها نیکاش بود.. من ا

   ؟یکن ی کار هارو واسه جلب توجه م نینکنه ا-

نبودم که احساساتم   یکرد.. من چندان آدم یرو م نکاریهم ا  هیحد گشاد شد.. سا نیتا آخر چشماش
صدف   ایکرد.. جلب توجه.. اما گو یوادار م نکاریموضوع.. خواهر و برادرم رو به ا نیرو برو بدم و هم 

 کرد:   یا گهیبرداشت د

 ؟ یچ-

 : دیمال یکردم آروم باشم داشت بازوش رو م یشدم؟ سع یچرا عصب  من

 کردم؟   نکارویکه من از عمد ا  ؟یفکرکرد یاصال باخودت چ  ؟یا وونهیتود-

برداشت و به سمتم پرت   نیزم یاز رو  یخم شد و سنگ یزدم دهنش باز موند.. درکمال ناباور   پوزخند
آورد با دو گام   یداشت کفرم رو درم گهیحرکت بادست گرفتمش.. متعجب نگاهم کرد.. د  کیکرد تو

 زد خونسرد گفتم:  غی بلند خودم رو بهش رسوندم که ج

 یکن ی رفتار م نطوریباشه که با من ا یبار  نیآخر-

 گفتم:  دیانگشت شصت و اشاره م گرفتم مقابلش تکون دادم.. باتاک نیسنگ رو ب و

 تکرار نشه  گهید-

 رها کردم و با پوزخند از کنارش دور شدم..  نی زم یسنگ رو از همون جا رو و
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  یلینشده بود و من هم دل یز یآورد.. انگار که چ  یخودش نم یهم به رو یل یل یآروم بود حت  زیچ همه
ظهر بود که کار رو بهونه   کیو در آخر نزد  ومدیصبحانه ن یخاطره نداشتم.. صدف برا  دیتجد یبرا

  یز یچ گارو ان زدیراه مدام با شرکتش حرف م   نیهم اعتراض نکرد.. ب یلیبود که ل  نیکردم و جالب ا
  نیب  ی.. حرف چندان خاص دمیکش ی م  گاریه به حالش مدام س توج یفکرش رو آشفته کرده بود.. منم ب

تنم..   یاتفاقات شب گذشته بود.. رد دست هاش رو ریذهنم درگ یو من همه  ومد ین شی پ یل یمن و ل
و ترس از پرت شدنش.. گم و گور   یاحتمال یتو سرم.. رفتار و واکنش صدف از بوسه ا فشی افکار کث
داد که    ینشون م یرو به خوب   نیا شیتلفن یداد.. تماس ها یآزارم م شتریاز همه ب یلیشدن ل
کنم و به خودم مشکوکش کنم.. ساعت   ییپروا یخواستم ب ی نم حایوجد داشت و من ترج  یمشکل

..  گشتماندازه جسم و روحم به خونه بر  یب  یکردم و با خستگ ادهیرو عمارت پ یل یسه عصر بود که ل
تخت   یفکر کنم رو یکه به دوش حت نیآوردم.. بدون ا رون ی م.. کتم رو بسرپا بودن نداشت یبرا یتوان

تمام تالشم رو به کار   نیهم یحال بخوابم.. برا  نیطاق باز شدم.. دوست داشتم چشم ببندم و درع
 سرم قالب کردم و چشم بستم.. ریگرفتم دستم رو ز

 

 

 

  ی.. درحال ارمیب  ادیرو به  تمیتا موقع دیطول کش کمیشتاب زده چشم باز کردم..   میگوش برهی و یصدا با
 داشتم آروم نفس بکشم دکمه اتصال رو زدم   یکه سع

 ار؟ ی الو؟ تاو-

 گفتم: یجد  یلیاومد.. خ ادم یتمام اتفاقات گذشته به  کبارهی بود  حامد

 خبر خوب بهم بده..  هیسالم فقط -

 داد   هی هد مییمردونش رو به شنوا یخنده  یصدا

  یتو حرف ندار  ار ی.. تاویخوبه همه چ-

   گفتیکه منتظرش بودم رو م یز ی داد.. کاش چ یمغزم ارور م  هنوز
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 شده؟ یآروم باش بگو چ -

.. انگار اداره بود.. سرچرخوندم ساعت هفت شب بود. پوف  رونی گفت بره ب یکه به کس  دمیشن
   دمیکش

   ار؟یگوشت بامنه تاو-

 رو به گوشم چسبوندم    تلفن

 آره  -

 ... یکه گفت ییشب بود که ازهمونجا  ازدهی یساعتا شبید-

 روبه چونم زدم   دستم

 دست بافت بود.. یبارشون فقط فرشا میکرد رشونیدستگ ی پسر خودش بود وقت-

 زدم..   پوزخند

 اما.. کننی م یاالن بچه ها دارن ساختارش رو بررس -

 .. دیخند  دوباره

   یکه گفت هیاما من شک ندارم همون-

 گفتم:  سرد

 خوبه    یلیپس خ -

 رو حس کردم   شی اخم و بهت زدگ دهیند

   ؟یخوبه؟ توخوشحال نشد  یچ یعنی-

شدن  د یناپد یتخت بلند شدم.. معما یبودم اما هنوز تا شاد بودن راه مونده بود.. از رو خوشحال
 کرده بود.. یخوددار  ری حل شد.. چقدر تمام طول مس  یلیل

 چرا خوشحال شدم  -
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 . گفت. یبلند هه

 آره کامال مشخصه  -

 رو برداشتم و از اتاق خارج شدم:  فمیکث یشدم تمام لباس ها  خم

   ار؟یتاو-

 رو راه انداختم  ییتراس شدم و لباسشو وارد

 .. یتو بشنو  کردمیباور کن من فکر م ؟یقدر سرد نیچرا ا-

  ختمی ها رو داخلش ر لباس 

 من االنم خوشحالم..-

 گفت:  کالفه

 شده دادش؟   یپس چ-

 .. چه خبراز عمو و زن عمو حالشون چطوره؟  یچ یه-

 .. دیکش پوف

 ؟یچوندی پ دمیفکر نکن نفهم -

 بود که بفهمه   نیهدفم ا من

  مارستان ی ناخوش بود بردمش ب کمیاون روز  زی اوناهم خوبن فقط عز-

 گفتم:  نگران

 االن چطوره؟  -

 درد داشت   کمی خوبه پاش -

 اما.. داشتم از بابا بپرسم  دوست
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 نداره قطع کنم؟  ی.. مشکل ختستیبهم ر  یل یکاردارم خونه خ کمیحامد جان من -

 گفت:  تند

 .. ینه نه.. برو به کارت برس من فقط  تا خبر گرفتم خواستم توبدون-

 گفتم:  قدرشناس

   ییآقا یلی ممنون خ-

 ..دیخند

   نه؟یگذاشته ما رو بب یشما چشم واسه کس ییمگه آقا-

 نزدم   یحرف 

   ار؟یتاو-

 جانم داداش؟ -

 داداش   یگیم یوقت  دهیبهم م یچه حس محشر  یدونینم-

 سنگ سرد اوپن گذاشتم   یداغم رو رو یدستا

 باشم.. من...   دیتونم اونجور که با یببخش که نم -

 عاجز بودم..  یهرحرف ازگفتن

 حامد من...  -

 شهیهم یخنده ها گهی.. فقط دوست دارم بار دکنمیخوب درکت م  یبگ یز ی چ خوادینم  ششییه-
 .  نمیمردونت رو بب 

 منقبض شد..  فکم

 وقت نبود..   چیفراموش کردم انگار ه -
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 اما آروم شدم   دمیشد که من نفهم یا گهیجور د  لحنش

 خوب  گذشته رو.. یاون روزا ارم ی م ادتیمن خودم -

 زدم..  هیکردم و به اوپن تک پشت

 شد بهم بگو  یهر خبر -

 فرستاد   رونیرو شل ب   سشنف

 دم یدرست نخواب  یهفته ست حت  کیبرم خونه  گهیباشه منم د-

 آوردن لباس ها باز به تراس رفتم  رونی ب یبرا

 باشه سالم هم..  -

 کردم.. با لبخند حرفم رو ادامه داد: سکوت

   شنیرسونم چشم هردوشون خوشحال م یم-

 باز خراب شده بود  حالم

  یبدونه ازمن خبردار  یکس خوام ینزن نم ینه حرف -

 ..  یول-

   ریلطفا.. شب بخ -

   ریشب توهم بخ -

 رو قطع کردم.. لب زدم:   یوگوش

   ستین  ریخ  یشب  چیکابوس ادامه داره ه نیتا ا-

مبل    یسفارش دادم و رو دهیسر و سامان دادن خونه وقت گذاشتم.. در آخر کوب یبرا یدوساعت
 کجا رفت؟    هوی شب بود.. اون  یلی ل ری نشستم.. فکرم درگ
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بود   نیتاحاال متوجه شده باشه.. پوزخند زدم.. اشتباهش ا  یلیل  زدمینبود اما حدس م  یخبر  مانینر از
تونستم   یراحت م یل یبه خودش اعتماد داشت.. شک نداشتم اونقدر بهم اعتماد کرده که خ یادیکه ز
بلند شدم..  وزانوم گذاشتم  ی.. دستام رو روکردی م کاری چ نمیبهتر بود بب  دیازش بخوام شا یز یهرچ
به اون و شمس   رلبی.. همون طور که زرمشینظر بگ   ری که نتونم کامل ز فتهی ن یبودم اتفاق  دواریام

..  کردیم یپنجره بهم دهن کج  دهیکش شهیهم یفرستادم وارد اتاق شدم.. پرده  یحرومزاده لعنت م 
لپ تاپم رو برداشتم    نشییار کمد رو باز کردم و از طبقه پداشت؟ د ازیقبر به نور ن  یآخه مگه مرده تو

مبل ننشسته بودم که زنگ در زده شد.. حتما شام رو آورده بودن..  یوبه حال برگشتم.. اماهنوز رو
 یبرا شهیدر رو باز کردم.. بازم همون جوون بود هم یو بعد از نگاه کردن از چشم دمیپوف کش

  ومدی اشتراک من خودش م

   ری ب بخسالم ش-

 سالم  -

 رنگ رو به سمتم گرفت    دیسف لونینا

 سفارشتون  نمیا دییبفرما-

متوجه نگاه کنجکاوش شدم..   ی رچشمی ز اوردمیم رونی پول ب بمی تکون دادم.. همون طورکه از ج سر
 ابروهام نشوندم   نیب  یق ی.. اخم عمنهیتا داخل خونه رو بب دیکشیمدام گردن م

 ؟ یگردیم یز ی دنبال چ-

 و دستپاچه گفت:  هول

 نه آقا   ؟یه ها؟ چ-

 بود که خواست بره   دهیترس   یلیخ

 صبرکن.. -

 ..ستادیا

  ؟یر ی پولتو بگ یخواینم-
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  دی به سمتم چرخ شرمزده

 ..  ایب-

 باال کرد  سر

 شرمندم   یل یخ-

زدم وپولش رو به سمتش گرفتم.. با دو انگشت از دستم گرفت و زود وارد آسانسور شد.. در    پوزخند
 ستمیم و به آشپزخونه رفتم.. با وجود درد معدم شام رو خوردم و پشت لپ تاپ نشستم.. سرو بست

  ن.. پشتش به مزدی حرف م لیبود و داشت با موبا  ستادهیپشت پنجره ا یلیکه ل  دمیکه وصل شد د
  تشیلپ تاپ رو تا آخر باز کردم و متوجه عصبان ی.. صدانمیتونستم صورتش رو بب یبود و من نم 

 شدم: 

کردم   ی.. فکر مکردمیکار انتخاب م نیا یاحمق و بزدل رو برا یتو  دی.. از اول نبایبهتره دست بردار -
. احتماال یکرد دی.. تو منو.. گروه رو ناامیرو انجام بد کی کار کوچ هی نیا یکه بتون یاونقدر عرضه دار 

 ارته..در انتظ یچ  یدون یم

کمکش    ییجابجا نیا یباشه که برا  یتونست کس یاما م دمیشن  یشخص پشت خط رو نم  یصدا
 کرده..

  ییکار نشه چه بال نیهمونجا عاقبتت رو گفتم که اگه ا  ی فرصت خواست هیازم  یدهنت رو ببند وقت -
 .. پس منتظر باش  ارمیسرت م 

رنگش رو   دی قدم از پنجره فاصله گرفت.. لباس خواب کوتاه سف کیدست به چونه گرفتم..  موشکافانه
   ماربودی.. واقعا بندشیب یم ی دونست کس یزن انگار م نیباال زد.. اخم کردم.. ا یطبق عادت کم 

  کردم ی کار م نیرو مسئول ا مانینر دیاز اولم با-

   دیکوب ارویتختش برداشت و محکم به د یرو از باال  ستالیکر یهوا مجسمه ا یب  یل یوخ

دادم خب   هیمبل تک ی.. به پشتستیناراحت ن  یلیل  شدکهیداشت باورم م  گهیباال رفت د ابروهام 
   شدیداشت جالب م
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 ..کنمی خواستت قبل از مرگ حساب م  نیحرف هارو به عنوان آخر نیا-

 شده بود  یخون  ی.. چشماش دوگودمیو من صورت برافروختش رو د د یبه سمت من چرخ  و

 معاملم رو از دست بدم..  نی و پرسود تر  نیاز مهم تر یکی یاحمق باعث شد  یتو-

بود دوباره   یل یضبط شده از اعترافات ل لمیف نیبهتر نیبود لبخند زدم.. ا نیدرست به دورب  نگاهش
 زمزمه کردم:  دمییسا  یزده بودم مدام دستم روبه هم م جانیلپ تاپ خم شدم ه یرو

 هم...  گهید جرم هیبگو.. االن وقتشه به -

 گفت:  یلیحرفم رو کامل نزده بودم که ل هنوز

 بهراد کاشف.    یدیرو با جونت پس م  یتباه نیتاوان ا-

مبل   یاز رو یلیکننده ل وونهید یبوده که... به همراه خنده ها   یاون کس یعنیبست    خیتو تنم  خون
 یهنوز م یل یچه خبر بود؟ ل  نجای.. ادمیکش  یموهام فرو کردم حرص یبلند شدم.. پنجه هام رو ال

.. باز به ختی ر یحدس زدم که داشت اتاق رو به هم م  دمیشن یکه م یو من از صداها  دیخند
.. آه رفتیبعد از خودش راه م ییها رانهی و یبود و داشت رو ختهیرو به هم ر زی رفتم.. همه چ متشس
..  دمیدر لپ تاپ رو به هم کوب کرد.. رزادهیام  دیجمش یزندگ   یها رانهیکه با و  ی.. درست کار دمیکش
 به پارکت لب زدم:  رهی بشنوم.. خ یز یچ گهیخواستم د ینم

باعث   دیکه مهمه و شا یز ی.. چادیبه سر اون پست فطرت کاشف م ییچه بال  ستیابدا برام مهم ن-
 شک ضرر هرمز آفتاب مهلک تر خواهد بود.. یشرف بود.. ب  یگناه نبودن اون ب یب شدیآرامشم م

به لپ تاپ   ینگاه میرو باز کردم و ن  راهنمیپ ینبود.. دو دکمه باال ژنیبه گلوم زدم چرا اکس یچنگ
تر   یات یرو که از هوا برام ح گارمی داد. پاکت س یالزم رو انجام م  یانداختم.. حتما حامد داشت کارها

  گاریس دنیکش اسهکه به اونجا و یبار   نیمت تراس رفتم.. آخرآوردم و به س رونی ب بمی بود رو از ج
جلوش   ییای ح  یحاال که برادر بزرگ ترم شده باب خواستمیبود ومن نم  شمیبود که حامد پ یرفتم وقت

باد سرد که به پوست تبدارم خورد چهره درهم  یا  شهیبکشم.. به محض باز کردن درش گاریس
. اصال کردی رو درمن زنده نم یحس   چیه ییروشنا نیشهر روشن شده بودن و ا  ی.. چراغ هادمیکش
فرستادم و از   رونی رو گوشه لبم گذاشتم و دودش رو ب  گارینبود.. پوزخند زدم و س  یهم حس دیشا

شهر از روزگارم روشن تر بود  یآسمون که با وجود نور ماه و چراغ ها  یاهیبه س  ظشیپشت مه غل
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  بمیرو از ج  یشدست هام رو از نرده ها گرفتم و گو ی هی.. تک دیلرز بمی اخل جد ینگاه کردم.. گوش 
  ینبودم.. ب ی.. ابدا اهل دودلدی ابروهام با شدت باال پر یناج   سییر  یشماره   دنیآوردم.. با د رونیب

پر   یکه صدا  دینکش یرو به گوشم چسبوندم.. طول  یاتصال رو زدم و گوش  یدکمه  یمکث اضاف
   مدیابهتش رو شن 

 . رزادهیام یآقا ر یشب بخ -

 حال گفتم:  ن یبا ا دمیابرو در هم کش لیفام نیا دنیباشن 

 .  دیشما به من زنگ بزن  کردمی سالم.. فکر نم-

 بم و مردونش زو به گوشم رسوند و گفت:  یصدا متعجب

 واقعا؟  -

 ادامه داد: یجد دیزنگ زدن نبود سکوتم رو که د یبرا  ینزدم.. االن اصال وقت مناسب یحرف 

   ؟یرد کرد دنتید یچرادرخواستم رو برا-

 گفتم:  زدمی م قیعم یکه پک ها یدرحال خونسرد

 یبرا یمهم یکه حرف ها میموکول کن یمالقات رو به زمان نیا کنمیاما من فکر م  دیشما لطف دار-
 ..میگفتن داشته باش 

 ادامه دادم: یبا حالت خاص  و

 داره.   ییباال سکیکار ر نیا گم؟یدرست نم-

 گفت:  یهوم متفکر

  ری تحت تاث  یلیسرگرد حامد گفت که اون اطالعات رو راجع به اون فرش ها از تو گرفته منو خ یوقت-
 داشته باشم   پمیقرارداد دوست داشتم تورو کنارخودم تو اک 

 ..دیزدم که نفهم   پوزخند

 ..دیتو و عموزادت فوق العاده ا اریتاو-
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بابا هم منو باور نداشت اما   یدست کم گرفته شدن ها عادت داشتم.. حت نیدادم.. من به ا سرتکون
 حاال...  

 راجع به سرگرد حامد من کامال باشما موافقم -

 ..دیخند

 ..ستمیکه من از شما ن  دیرو قبول کن  نیا ستیاما... اگه جسارت ن -

   دیحرفم پر انیم به

 .. یکن ی اشتباه م-

 گفتم:  تند

   دیگوش کن کنمی خواهش م-

   دمیچرخ  یا شهیکرد و من به سمت در ش سکوت

   خوامیچون من م دیکنیشما هم سود م نیب نیاز قبل.. اما ا شیب  نباریتنها  کار کردم ا شهیمن هم-

  یم انیب  گهیرو تا زمانش بود بار د نیا دیبود اما با یرو  ادهی ز یحرف ها کم   نیدونستم ا یم خوب
 و وارد سالن شدم   دمیکش  نییدر رو پا رهی کردم.. دست گ

مهم تر از مالقات کردن با من   یها  زی چ یرو کنمیپس خواهش م دینظر دار ری رو ز ز یحاال که همه چ-
از ذهن  که دور  ییزهایکار منه.. فکرکردن به چ نیبگم ا دی.. راجع به اون موضوع هم بادیتمرکز کن
 هستن..

 داد:  انیجمله شکست و بحث رو پا نی سکوت رو با ا باالخره

 هم دارم.  گهیهدف د کیحرفا من حاال  نیبعد از ا-

 نشد  جادیتو حالتم ا ی ر ییمتعجب شدم اما تغ ستادمیسالن ا نیب

 و مالقات کردن باتوئه.. دنیاون زن، د یتموم شدن ماجرا یهدف من برا ار؟یتاو-
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 زدم:  لب

 متوجه نشدم..-

و من کالفه تر از قبل سکوت کردم تا خندش تموم بشه.. نگاهم به ساعت افتاد که ده    دیخند بلند
 .. با صداش چشم گرفتم و سراپاگوش شدم: دادیبه دوازده رو نشون م قهیدق

 دید شهیتو رو نم  مینرو باکمک تو تموم نک  تیمامور نیدونم تا ا یخوب م گهیحاال د-

 شدن من رو بشناسن؟ خونسرد گفتم:  ی.. پوزخند زدم.. چرا همه کنجکاو مدیباز خند و

 اون باند مهمه   یو نابود یر یاالن فقط دستگ-

از دست   یرو داشت.. من دنبال زندگ تی اهم نیاون زن کم تر فیدر دل ادامه دادم هرچند شغل کث و
 رفته م بودم  

 به شرکتم ارتباط داره   کاردارم که یمن کم-

 : د یخند یمصلحت

 نیالبته چن ،یپسر  نیبه داشتن چن دیهستم.. پدرت با اتتیاز دور شاهد موفق یباشه بازم تو برد-
 افتخارکنه.. یمرد قدرتمند

گر گرفتم..   کبارهیپدر مانع شد..  یحد چشما یچهره شکسته و غم ب ریپوزخند نزدم.. تصو  نباریا
فشار   نیبه زم شتر یفاصله داشتم.. پاهام رو ب واریپوستم شروع به سوزش کرد.. چشم چرخوندم از د

 دادم.. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

   دیداشته باش یممنون و شب خوب -

تونست منو بفهمه من  یو درست روبروم هم بود نم  نجایاگه ا یبود حت یحالم نشد.. عاد  متوجه
 برسم   نجا یخودم خواستم به ا

 .. یاز وقتت رو به من داد یباشه خوشحال شدم کم-

 تکون دادم:  سر
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 .. دیمنه احترام گذاشتن به شما که بزرگ تر ی فهیوظ  نیا-

تماس عذاب آور تموم   نیباالخره ا  یچشمام گذاشتم.. با خداحافظ یو من دستم رو رو دیخند  باز
  یبابا تکون  یادآور یشده م رو با  نیمبل پرت کردم و بدن سنگ یرو از همون فاصله رو یشد.. گوش

  رونشی برو باز کردم و  راهنمیپ یدوش دکمه ها  ریدادم و خودم رو به داخل حمام انداختم.. همونجا ز
روزها   نیآوردم.. با دست موهام رو باال فرستادم واجازه دادم آب سرد صورت ملتهبم رو درمان کنه.. ا 

  یانجام م   یچه کار  دیدونستم با  ینم ی.. حتشدیم یدونستم فردا چ ینم ینبود حت یعاد زیچ چیه
خواستم به  یکرد کار حامد بود.. ابدا نم  یم کاریکه با کاشف چ نی.. ایلیل یها  تی دادم دربرابر جنا

شدم   یباه نابود م اشت  کیها نبود.. من با یتفاوت  یب  نیکه االن وقت ا نیزمان بعد، فکرکنم.. با ا 
 مرد و من.... یاون زمان ققنوس درونم هم م یحت

  یآب رو یبخار گرفته زل زدم.. دست باال کردم و مشت نهیو به آ  دمیخودم اومدم.. چشم باال کش به
 شد اخم کردم و زمزمه وار گفتم:  دهیبخار و قطرات درشت آب د  نیاز صورتم ب ی.. کمدمیپاش نهیآ

 .. رزادهیام اری.. من.. تاوکنمیجنگ رو تموم م نیمن ا-

بود و سر انگشتم رو  نهی.. نگاهم به آنیشدم در دل زم ی دفن نم یکردم تا اون زمان حت یکارو م  نیا
انتقام ترکم نکرده   یوقت بود نفس هام برا  یلی.. خدمیو شکمم کش نهیزخم س یجا یرو  یحرص
  حمامآوردم.. آب رو بستم و خواستم از  یکم م دیجسم خسته بود اما حاال نبا نیتن، ا نیدند.. ابو
 .. پوفف..اوردمیاومد حوله ن ادمیبزنم که  رونیب

.. کل اتاق از آب پربود..  رونی بااون وضع برم ب دیبه فکرم هم نرس یحت  دمیرو دوباره پوش  سیخ  شلوار
زود و با   یل ی.. خقهیدق ی.. چشمم به ساعت افتاد دوازده وسدمیآوردم و پوش رونیب  یاز کمد لباس

  نیدرهم شد.. با ا ملپ تاپ باز اخما دنیشده بود.. با د  زی زدم.. پارکت از آب ل  رونی از اتاق ب اطیاحت
خودم رو بهش رسوندم وتند برش داشتم..  گام کی.. با  دمیمبل د یرو رو میحال رو گرفتم و گوش 

ازطرف   امی پ کی یحت دنیداده بود.. صفحش رو روشن کردم و دستم با ند  امیپ اوشی حتما س
 زدم:  لبنداده بود؟ کالفه تر  ام یموهام مشت شد.. ابرو باال انداختم چطور پ یرو اوشیس

 بچه کجاست؟   ن یلعنت به من..آخه ا-

 ؟ ی کنی کارمیچ یدار  اوشیبه دلم افتاد.. آخ س یبد دلشوره
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 بار من بهش دادم   نیاول  یبرا  امیپ کی

 نگران شدم." ینداد امیپ  ؟ی"سالم خوب

داشتم.. خواستم بهش   یبی ازش نشد حال عج یگذشت اما خبر  قهی پنج دق بای به اتاق برگشتم تقر  باز
تخت نشستم..  یوهمونجا رو مدیخواب باشه.. مشتم رو به رونم کوب  دی زنگ بزنم اما گفتم شا

  وزهار نیداشتم باور خودم رو با فکر خواب بودنش آروم کنم اما ا یهنوز ولم نکرده بود.. سع جهیسرگ
به  نکهیا یبرا  یگاه ی.. حتکردی م کاریچ  دمیفهم ی دادنش.. خب م امیشدم با پ یآروم م  یلیخ
  ینرفتن تو خونه زندان یحال خودم رو برا نیرفت.. با ا یگفت که کجا م  یفکر کنم م دنشید
  ؟یی .. داداش کجاییکجا اوشی.. آخ سکردمیم

گذشت که    یاز سه ساعت م شیپوزخند زدم.. ب  دمیبه سوزش افتاد.. باز ساعت رو د  یرگیاز خ چشمم
تخت   یو رو دمیاز ته جونم کش ینبود.. آه یخبر   اوشیخاموش زل زده بودم و از س یبه گوش

 درازکش شدم  

 

 

 

 

 

به اطراف   یحالت   یتخت بلند شدم.. نگاه ب یهم گذاشته باشم از رو یکه پلک رو نیبدون ا صبح
  نهیآوردم درست مقابل آ رونیب   یطوس راهنی با پ  یانداختم و به سمت کمد رفتم وکت شلوار مشک

دست  رفتم.. با یبه امارت م  دی زدم.. بعد از اون با یبه شرکت م  ی.. امروز سر دمیتک به تک پوش
لباسم رو باز   یمرتبم رو از نظر گذروندم.. دو دکمه باال شیآشفتم رو به باال فرستادم.. ته ر یهامو

رو   لمیچشم گرفتم.. موبا نهیقدم عقب برداشتم.. پراخم از آ کیبه خودم زدم  می شگیکردم واز عطر هم
.. دمیکرد.. پوف کش یاتاق گذاشتم.. باز لپ تاپ بهم دهن کج رونی برداشتم.. پا به ب یعسل  یاز رو

 از خونه خارج شدم   فیک یبعد از برداشتن و گذاشتنش تو
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 سالم. -

بود با مانتو کوتاه    یکنار  هیدر آسانسور متوقف شدم و سر چرخوندم.. همسا نیصدا درست ب  دنیباشن 
 . پر اخم گفتم: .کردی.. لبخند به لب نگاهم میوشال و شلوار خاکستر  یکرم

   ن؟ی داشت یسالم کار -

 باال انداخت   شونه

 . رگاههیتعم  نمیتصادف کردم ماش  روزیراستش د-

 ..دیمانع بسته شدن در نشو  گفتیآسانسور مدام م یضبط شده  یقدم جلو اومد.. صدا کی و

 .. دیبرسون   ییمنو تا جا یگیخواستم اگه بشه به حرمت همسا-

   دیحرف از تعجب ابروهام باال پر نیباا

 لطفا   -

 گفتم:   یجد  یلیدستم مشت شد خ  نیب فیک دسته

 ندارن  نیکه ماش  ییکسا  یراه هست برا یل یخ-

 ساعتم نگاه کردم:  وبه

 عجله دارم  یلی وضمنا من خ-

 ..دونستمیجور آدم ها رو م نیبزنه که مانع شدم.. خوب هدف ا یباز کرد حرف  لب

 من رو معطل نکن خانم   یهر موضوع یبرا گهی ارم شما هم لطف کن دعجله د شهیمن هم-

به داخل    یبه لبم بود.. از پشت قدم رهی حد گشاد شده بود و با دهن باز خ نیتا آخر چشماش
 رو فشردم و با تحکم گفتم: نگی گذاشتم و دکمه پارک

   ری روز بخ دیشده باش   هیکامل توج دوارمیام-

 رسوندم   نمیزود خودم رو به ماش  یل یبسته شد.. خ بزنه در یکه حرف  نیاز ا وقبل
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 مهندس  ری صبح بخ-

 از اخمم کم کردم   یلبخند تنها کم یبود.. در جوابش به جا  نیحس

   نیممنون آقا حس-

 به لبش آورد    یپت و پهن خنده

 برازندتونه   یماشااهلل مهندس  نی هست  پیخوشت یل یخ-

 دادم..  سرتکون

   یلطف دار -

 رو گفتم    قتینه حق-

 شلوار ساده ش رو از نظر گذروندم.. ساده بود اما مرتب..  راهنیپ

 کار دارم    کمی برم  دیمن با-

 گفت:  تند

  ن یقانونمند هست یلیشما خ دونمیبله م م م-

   دیبعد اخماش در هم شد و آه کش و

 بود   یپسر منم مثل شما مرد کار و زندگ  کمی کاش -

 .. یرو هم نداشت هیتوان گال یوگرنه االن حت  ستینخودم گفتم چه خوب که مثل من  با

 خودت رو ناراحت نکن..-

 .. حتما باز اون بود  دمی آسانسور رو شن یصدا

   کنهیدام یراهش رو باالخره پ  یهرکس-

  دمیباال کرد و من نگاه پراز دردش رو مثل خود درد د سر
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 بفهمه با خودش چند چنده دیبا-

  مینگاهش ما بود ری که باز مس دمیحال لبخند زد و من از گوشه چشم همون دختر رو د درهمون

 .. ادیمنم سرعقل ب دیپدر ومادرت.. انشااهلل مج یخدا حفظت کنه برا یمرد یل یخ-

  ینگاه میکه ن  نیازم فاصله گرفت.. بدون ا نیرو زدم و حس   موتیبمونم.. ر نی از ا شی ب خواستمینم
کردم با   می رو تنظ نهیگذاشتم و آ ی صندل   یرو رو فمیرو دور زدم و سوار شدم.. ک  نیبه اون بندازم ماش

.. از  کردی نگاهش داشت خفم م  ینیکمربندم رو بستم سنگ گرمیدست استارت زدم و با دست د کی
  یزندگ یمانند بود مادرم.. اون تنها زن واقع یاز محبت که ب یف یتمام زنا متنفر بودم جز تنها جنس لط 

که   یآب یها  لهیدر ذهنم شکل گرفت.. همون دو ت زیدو چ ری منه.. باز تصو یو هشت ساله  ستیب
که   نجای.. به ادادیم دبا یکه هربار نوازششون رو به دستا یبلند یابر باران زا داشتن و موها شهیهم
  یفکر م یدرواقع به ک  ؟یه روبرو بودم.. آه خدا داشتم به چب رهی شوک زده به خودم اومدم.. خ دمیرس

 یدی.. صورت سرخ شدم حالم رو خراب کرد.. اخم شددمی د نهیآ یکردم؟ سر تکون دادم و خودم رو تو
زدم زمزمه وار    رونی ب نگی لب از پارک ریز  یبه خودم کردم و فرمون رو به سمت راست کج کردم.. با لعنت

 گفتم: 

 .. هیلیاون دختر ل -

 با پوزخند ادامه دادم:  و

 .. مانی و محبوب نر-

لبم گذاشتم..    نیروشن کردم و ب  گارینخ س کیرو به گوشم زدم..   یشرکت رو گرفتم و هندزفر   شماره
  یم یکه االن هم با شکم خال   نیابدا برام مهم نبود.. ا کردمی م م هیکه وارد ر ییدودها نیعواقب ا

   دمیمشفق رو شن یتر بود.. بعد از دو بوق صدا تیاهم یاز اون هم ب دمیکش

 سالم شرکت افرا درخدمتم.  -

 سالم چه خبر؟  -

 گفت:  دستپاچه

   د؟ییسالم قربان شما-
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- ... 

 شرکت؟   دیایم دیشده که من آماده کردم بدم خدمتون دار دیجد یفقط سفارش ها یچ یه-

 نه..-

 نصب به ساختمون ناب رفته؟  یبرا  یصابر   پیاک-

 طور؟ بله چ-

 گفتم:  خونسرد

که تازه استخدام شده..  ی.. همونهیاسمش چ ستین ادم یکه  یتوفقط به کارت برس و به امور مال -
تا قبل از اون خودم   شمیپ ادی ومدارک توشرکت ب شیبا تمام ف ازدهیبگو امروز ساعت   ییهمون برزو

   امیم

 شرکت موندن  شبیهم د شون یبله چشم حتما ا-

 کارو کرده؟   نی چرا ا دیباال پر ابروهام 

   کردمیرو دروجودش فعال م یرگ جاسوس دینبا دمیحال از مشفق نپرس نیباا

  کنم یقطع م  گهیباشه د-

 شده گفت:  هول

 قربان   ری چشم روز بخ-

کس اجازه نداشت   چیباشه.. ه ومدهین  شیپ  یبودم مشکل  دوارینزدم و تلفن روقطع کردم.. ام یحرف 
شده از شرکت برن..  نییتع میخواستم همه سرتا  یم  دیاطالع از من شرکت بمونه.. هربار با تاک یب

به   تونستیصورت نم   نیاز ا ریمحکمه پسند داشته باشه درغ لی نقض قانون دل نیا یبرا دیبا  ییبرزو
 گهیندادم.. پک د یت یسوخت اهم یزدم.. گلو و معدم م گار یبه س یتر  قیکارش ادامه بده.. پک عم

 یمنیمن بودم که ا نیبودم و امروز ا دهیوقت نبود که د  یلیناب رو خ سیزدم.. شرکت تازه تاس یا
پارک   قشو پنج طب ستیو به مرحله اجرا رسوندم.. درست مقابل ساختمون ب  یرو براش طراح  یناب

اگر کم اما   یبود که باهاش روبروشدم و من رو حت  ییندک کساکردم.. صاحبش شهرام راد بود اون از ا
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اون   شترازی ب  یلیبود االن خ دهیکه د  یباور داشت و امروز به حتم متوجه شده که پسر ساده و خام
با   شیپ ل شناخت.. درست هفت سا ی کس من رو نم چ ی.. هکردی تصور هم نم یشده که روز  یز یچ

 نشون دادم  خودم رو به همه ابی کام  ینام خانوادگ

  یمن رو نم  ینبود چون.. پوزخند زدم چون اصال کس رزادهیام اریبه پنهان کردن تاو یاز ین ابدا
  یلیل یاما امروز حت کردمیم یروح زندگ  کیکنار پدرم بودم درست مثل  شهیکه هم  نیشناخت.. با ا

شدم هم چنان هواسرد بود   ادهیرو خاموش کردم و پ  نی رو نداشت ماش  یکس دنیهم جز من توان د
به سمت   موتی.. طبق عادت دو لبه کتم رو به هم رسوندم و بعد از زدن رد یبار یبارون نم نم م و

 ساختمون رفتم.. یورود

در سکوت تنها به کارها نظارت کردم و فکرم به سمت   قهیو هشت دق یساعت و س  کی درست
وجود داشت تا احساسم بهش رو نشون بدم...   ینداد؟ کاش راه ام یچرا پ اوشیبود.. س  ریاتفاقات اخ 

  یبی عج زیچ  نیداشت از کار، که ا  تیرضا یل یداشتم خوب بود خ نجایکه با صاحب ا یمکالمه کوتاه
کردم هم فکرم   یروندم، هم به حرف مشفق فکر م ینبود.. همونطور که به سمت شرکت م من یبرا

 عییکرده بودن و امروز از طرف اداره مراسم تش دایرو پ  چارهی سمت حامد بود.. جنازه اون سرگرد ب
  شکه نداشتم تال یز یهرچ  یلرزوند من برا  یکه به قبرستون برم تنم رو م نیفکر ا ی .. حتشدیبرگذار م

ذارم.. دست مشت شدم رو به  پا ب  یکردم و به دست آوردم اما ده ساله نتونستم به اون مکان لعنت
  یل یبود که ممکنه از سمت ل نی حامد ا  یهم از رفتن سرباز زدم علتم برا نباریا  ی.. حتدمیفرمون کوب
 حرف اون قانع شد اما خودم.....  نیباشم.. با ا  بیتحت تعق

رو    نیپک کل ماش کیآوردم و گوشه لبم گذاشتم.. روشنش کردم.. بعد از  رونیب  یگار یداشبورد س  از
    دمیکش نییسمت راست رو پا  شهی پرکرد.. ش  یظیدود غل

و دست چپم   دمیشده بود.. پوف کش نیری برام ش  بیعج  گاریمثل زهر تلخ بود اونقدر که طعم س کامم
روزها باز جسمم رو فراموش کرده بودم..  نیرو گرفتم.. ا  گاریگذاشتم و با دو انگشت س  شهیرو لبه ش

..  دیفهم یکس نم چیمردم هم ه یبار اگه تو خونه م  نی.. اگاریبه س لینداشتم جز م یحس چیه
  نگی رو داخل پارک  نیآوردم.. ماش  یزنده بودن رو خوب در م یپوزخند زدم من االن هم مردم فقط ادا

انداختم و خواستم وارد آسانسور بشم که  یصابر  د یبه سانتافه سف  ینگاه میشرکت گذاشتم و ن 
بودم..   دهیمرو فه   نیو من ا رفتیکار درم  ریروزها داشت از ز نیرفتم.. ا  نشیو به سمت ماش ستادمیا

 اخمام درهم شد لب زدم:  یکاپوتش گذاشتم داغ بود.. حرص  یجلو رفتم ودستم رو رو 



 نگهبان آتش 

581 
 

 ... یگر ی.. دمونهیتا صبح شرکت م   یکی-

 زدم   نیبه ماش یدست ضربه ا با

 ..ادی تازه م-

مکالمه   یرو مرتب کردم و با دو گام بلند خودم رو به آسانسور رسوندم.. به محض ورودم صدا کتم
انداختم.. درست   ینگاه میتلفن بود.. به ساعتم ن ی.. حدس زدم که پادمیمخاطب شن یمشفق رو ب

 صبح بود   ازدهیبه  قهیپنج دق

 دستش بود  یبه چند کاغذ تو  رهیکه پشت دراتاقش خ  دمیرو د یاشتم صابر که به داخل گذ پا

 نشون ندادم که متوجه حضورم بشن   یعکس العمل چیه

 بلند شد:  زی زود مکالمش رو تموم کرد واز پشت م یل یحال مشفق خ  نیباا

   د؟یآورد ف یسالم مهندس تشر-

 سرکج کردم:  یبود که تازه متوجه من شد کم  یصابر  یرو نگاهم

 اتاقم..  ادیبگو ب یزود به راشد یل یسالم خ-

 داد..  سرتکون

 چشم -

   ابیجناب کام  دیخسته نباش-

  یو با لحن مرموز  دمیبود.. پر اخم به سمتش چرخ  ستادهیبود که به فاصله چند قدم از من ا یصابر 
 گفتم: 

 به شما گفت  دیرو با  دیممنون خسته نباش -

 دوختم   شیکت سورمه ا دیسف ینگاهم رو به خط ها  و

 که... دیاگه شما نباش  هیچه حرف نینه ا-
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 که زبون به کام گرفت و به مشفق نگاه کرد..  دمیباال کش چشم

 بحث بشه از کنارش رد شدم..  یکس  یخواست جلو یهست که دلش نم  یز یشک نداشتم چ حاال

 جناب مهندس؟ -

 شد   کیکه نزد دمیپاش رو شن یصدا ستادمیا

 نی رت رفت نظا یشما برا-

 آدم چش بود؟ موشکافانه گفتم: نیدستپاچه شد ا دمیسمتش چرخ به

 هست؟   یچطور؟ مشکل ستی بارم ن  نی اول نیآره ا-

 تکون داد  یشده شونه هاش رو کم  هول

 من خودم چک کردم   هیعال ینه نه.. همه چ-

تونستم حدس بزنم که  یهم م دهی گفتم که باز خواست حرف بزنه اما با باز شدن در اتاق که ند یهوم
 بود.. لب فرو بست..  یراشد

   یبه من بدهکار   حیتوض هی.. فکرکنم میاتاقم تا مفصل راجع بهش حرف بزن  ایمن االن کار دارم بعد ب -

 زده سربلند کرد  شتاب

 چرا؟ -

 درهمون حال گفتم:  کردم و به سمت اتاقم رفتم اخم

 بعدا..  یبعدا صابر -

  وارید یکوه رو یآرامشم شدم که خودم ساخته بودم.. باز به همون تابلو یمعطل نکردم وارد قلعه  و
 زل زدم  

کارم نشستم..  زیرو دور زدم و پشت م  یقهوه ا یکتم رو باز کردم مبل ها یاز هوا گرفتم و دکمه  یدم
 بود افتاد..  زیم یکه رو  ییچشمم به پوشه ها
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کارمندها    یعملکرد همه  دیرو روشن کردم.. با  توریخواستم مان یبود که صبح از منش   ییزایحتم چ به
 به در وارد شد خشک گفتم:  یگرفتم.. تقه ا ینظر م ری رو ز

 .. ایب-

  دمیرو درچهارچوب در د یمکث در باز شد ومن قامت بلند راشد یاز کم  وبعد

  د؟یدیسالم قربان اجازه ورود م-

 دادم  هیتک یصندل یگذاشتم و به پشت زیم یدستم رو رو هی

 داخل  ایچراکه نه ب -

 ساعت نگاه کردم   وبه

 ..شمیناراحت م یل یصورت خ نینکرده باشم درا ری د دوارمیام-

 زدم   ی.. پوزخند محوشدیم دینگاه تول یها یکردم.. مرموز بودن از عسل نگاهش

 من؟  ای شما -

 گفتم: یقدم به داخل اومد و درو پشت سرش بست.. جد کیو  دیخند

   نیبش-

نشست..  کمی مبل نزد نیاول  یجلو اومد ورو دیدزدینزدم اما خوب متوجه بودم که نگاهش رو م یحرف 
 دستام رو درهم قالب کردم  

 اره؟ ی ب ونسی  یدار  لی م یخوب چ-

 انداختم:  ابروباال

 طول بکشه   کمی آخه بحث ممکنه -

خودم دوتا قهوه سفارش دادم و رو به ظاهر   قهیتلفن رو برداشتم وبه سل ینگاهم کرد و من گوش رهیخ
 بودم گفتم:  شی خونسردش که من خوب متوجه آشفتگ



 نگهبان آتش 

584 
 

حقوق کارمندا که به موقع پرداخت   ره؟ی م شیخوب پ یاز اوضاع کار بگو.. همه چ کمی خب برام -
 شه؟یم

    دیکش شیجوگندم یبه موها یدست

 چشمام گرفتم  نی ذره ب ریبه تک اعمالش رو ز تک

 کردم  زیبه حساب همه پول وار روزیبله قربان د-

 دادم:  سرتکون

 ؟یارائه دار  یهم برا یز ی خوبه چ-

 ؟ یچ-

 خم شدم   ز یم یرو

   خوامیهات رو م تیتمام فعال  ستیگفتم ل-

 دیکه کش ی بزنه که درزده شد ومن نفس راحت  یهول شد که از نگاهم دور نموند.. خواست حرف یکم
  دمیرو باتمام وجودم شن 

 مهندس قهوه آوردم  -

 جان    ونسی ایب-

تعارف کرد..   یبه دست واردشد.. اول به من و بعد به راشد  ینیس شیشگی با لبخند هم ونسیو
 بود   یگرفتم و بو کردم.. عال دست  نی فنجون رو ب

 چطوره قربان؟ -

 بازکردم   چشم

  شهی خوبه مثل هم یل یخ-

 زد   یق یعم  لبخند
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 نوش جان.. بااجازه -

که هم چنان به فنجون   یو به راشد دمیاز قهوه نوش یرفت.. جرعه ا  رونی دادم که از اتاق ب سرتکون
 بود گفتم:  رهی داخل دستش خ

 تونهیم یعنی یاگه تو تااالن متوجه نشد خوامیاز عملکردشون م ستیل هیمن از همه کارکن هام -
 .. یدونیهم باشه که نم یا گهید یزهایچ

 مبل جابجا شد   یرو

 .. کنمیرو حاضر م نیکه خواست  یز ینه نه من حتما چ -

 گفتم:  رانهیگ مچ

 .. یتمومش کرد یتا صبح که تو شرکت موند شبید کردمی فکر م-

 گفتم: یجد  یل یو خ زگذاشتمیم  ینگاهم کرد که قهوه رو رو رهی.. خ دمیوضوح جا خوردنش رو د به

   ؟یکرد یچی من سرپ  نیاز قوان یا گهید زی چ ینکنه برا-

 باز کرد که کف دستم رو مقابلش گرفتم   لب

شرکت بمونه  یکس اجازه نداره بعداز ساعت ادار  چیدادم که ه حیفکر کنم روز اول کامال واضح توض -
 درسته؟ 

کرد که آروم باشه..  یرو م شی  تمام سع یخبر داشتم.. هول بود ول زیدونست از همه چ یم  حاالخوب
 دادم و برخالف اون موفق بودم.. یانجامش م  ط یشرا نیراحت در بدتر یل یکه من خ یز یچ

 دارم اما.. ادیق قربان حق با شماست منم خوب حرفاتون رو به -

   دیکش ششیبه ر ینگاهش کردم دست منتظر

 االن.. یرو بگم ول زی تا کامل همه چ دیبهم فرصت بد  کمیاما -

   دمیحرفش پر انیم به
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   یکن یم نیی که تع یست یتو ن نیا-

 انداخت   ریسربه ز شرمنده

 .. دیبله ببخش-

   ؟یموند نجایا شبیحاالبگو چرا د-

مغز در   ن یکاش عادت نداشت ا یا کردی خراب م شتری حالش، فکرم رو ب  نیلکنت افتاده بود و ا  به
تو شرکتم   یمامور به جاسوس  یلیگفت از طرف ل یدونم چرا اما اگه م یفکرکنه نم  زی به همه چ یهرحال 

 کردم..   یشده اصال تعجب نم

    ستین د یکن یق قربان اونطور که فکر م دیب باور کن -

 باال رفته گفتم: یچونم گذاشتم با ابروها ریرو ز دستم

 کنم؟  یفکر م  ی به چ یدونیمگه م-

 کردم گفت:  یو رو به من که منتظر نگاهش م دیکش یق یعم  نفس

 .. دیکه نبا  یشرکت  موندم درحال شبی جناب مهندس.. حق با شماست من د  دینیبب -

 خم شدم  زی م یرو  شتریب

جامع از کارکرد   ستیل هیسال  انیچند وقته که افتخار کار کردن با شما رو داشتم هرسال قبل پا  نیتوا-
 ارائه به شما.. یبرا کنمی م هیدوازده ماه ته نیا

  شیادامه بده.. من ابدا اهل پ یعن ی نیراستم رو به چونه زدم و در سکوت بهش نگاه کردم ا دست
 دادم خوب بشنوم    یم  حیترج   شهینبودم.. هم یداور 

 کمیشما رو دخالت بدم اما   دیروزها البته نبا نیا کم یبار هم از قصد نموندم..  نیاما ا گهیبله د-
خواستم جبران کنم.. سرگرم کاربودم که متوجه گذر زمان   یچند وقته م نیداشتم ا یشخص  یر یدرگ

  نشدم

 زد:  نهی رو به س دستش
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 انجام بدم  دیهر چه امر کن یچی سرپ نیا یخوام از شما االنم حاضرم برا یعذر م یل یمن خ-

حد  نیروزها چرا تا به ا نیبود؟ من ا ن یواقعا هم یعن یکردم..  یتمام حرف هاش رو مرور م  مدام
اون کار کنن؟ به خودم   یتونن برا ی کنم همه م یکرده چرا فکر م کاریبا من چ  یل یشکاک شده بودم؟ ل 

  یراشدشک شده بود رو در  نیکه باعث ا یز یبه نگاهش بودم ناگهان چ  رهیکه اومدم متوجه شدم خ
  یرنگ یبا چشم ها ییشرف عاشق مردها یچشم هاش.. آره خودش بود.. اون ب یکردم.. عسل  دایپ

 بود وحاال اون... 

 قربان؟ -

 خونسرد گفتم:   یلیدادم وخ  هیتک یصندل یم اومدم به پشتبه خود یراشد یباصدا

 پس االن آمادست؟   یاوک-

 گفت:  تند

 ها؟ نه -

   دیباال پر ابروهام 

 نه؟-

 مقابلش گذاشت:  یا شهیش زی فنجون سردشده قهوه ش رو رو م دستپاچه

خوام اگه بشه  یم  دمیم لی امروز کامل شدش رو به شما تحو انی بنده تا پا دیکن  یراستش اگه بزرگوار -
 بار مرورش کنم.. کی

 به چپ و راست تکون دادم  یسر  کالفه

 باشه..   زمی م یرو  دیباشه تا ساعت پنج قبل از رفتن من از شرکت با-

 کردم گفتم:  یکه پوشه مقابل رو باز م  همونطور

 .. یبر   یتونیم-

 لبخند از جا بلند شد   با



 نگهبان آتش 

588 
 

 ربان  چشم ق-

 در ضمن.. -

 : دمیوسراپا گوش شده.. چشم باال کش ستادهیکردم که ا حس

 ..ره یمثل زمان از دستت در م  یبا ارزش زیباشه که چ یبار  نی آخر نیا-

 رو به سمتش نشونه گرفتم..  سمیدهن باز نگاهش به من بود.. خودنو با

  یحت  یبرنامه داشته باش زیچ  همه یبرا دیبا یکن یمن کار م  یو برا نجایتا ا شهیهم نکهیو دوم ا-
 .. یمسائل شخص

 کردم:  انیب  دیبا تاک ازعمد

 من قرار بده   نینداره پس تمام کارهات رو طبق قوان یاتفاق  چیه یشرکت من جا برا-

 که گفت:  دمیشن  هیبود بعد از چند ثان ستادهیخودم رو مشغول خوندن پوشه کردم هنوز ا  وباز

 جناب مهندس   دیشما بگ  یهرچ-

  رونی گفت و از اتاق ب یدر رفت و بعد از مرتب کردن کتش با اجازه ا یکه تا پا دمیگوشه چشم د از
.. باخودم گفتم دمیبه صورت ملتهبم کش یرو کنار گذاشتم ودست  سیدررو بست خودنو یزد.. وقت
رش برسه؟ و  داشت که نتونسته به کا یدختر هشت ساله چه مشکل کیهمسر و  ک یبا داشتن  یراشد
برداشتم و به سمت پنجره رفتم   یکی  زیم یکرده بود... از کشو  گاریزدم باز دلم هوس س  زخندپو

که تو سرم بود شدم.. شک    یشیخورد تازه متوجه آت  یکه به صورتم م یوبازش کردم با باد سرد 
برادرم رو کرده   یدلم هوا بیرو روشن کردم عج  گاریبود.. س شی آت نیا زمیه اوشی نداشتم که فکر س

 به آسمون کبود لب زدم:  رهی .. خدبو

   ؟یکن یکس موندت فکر م  یبرادر تنها وب  نیپنجم از ذهنت به من، به ا کیتو هم  یعنی-

 به همراه پوزخند زدم و گفتم:  یق یعم پک

 دوست داشته شدن از طرف تو داشتم؟ نه  یبرا یدوست داشتنت، انتظار  یمگه من برا-
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  یعکس یک ی عکس هام شدم تنها دو عکس وجود داشت  یآوردم وارد گالر  رونیرو ب  لمیموبا بمی ج از
که دست بر   ه یسا دنیبود.. با د شی سال پ زدهی بار با خانوادم گرفته بودم که درست مال س  نیکه آخر

  شستن می شونیپشت لب و پ  یعرق سرد  زدی لبخند م ستادهیو مادر ا اوشیگردن بابا و درست کنار س
 .. با درد گفتم: ری ناپذ انی پا ییجدا ن یو گر گرفتم از آتش ا

 نمت؟ ی ب ینم گهیمن واقعا د یعنی-

لرزونم  یآخ.. دستا  اوشی.. آخ سدی دلم لرز اوشیس ریتصو دنیعکس رو رد کردم و با د اوردمین  طاقت
دروز  عکس رو چن نیمردونه.. ا یها  شیته ر نیا شدیگذاشتم آرزو کردم کاش لمس م یگوش یرو رو

  بی.. دلم عجشدنیپردرد تموم م یروزها نیا یاز تلگرامش برداشته بودم.. آخ آخ دلم.. ک شیپ
 شدم؟   چارهیحد ب نیتاا ی.. کخواستی آغوش خانواده رو م

   دمیکه بادرد معدم به خودم اومدم.. ازدرد چهره درهم کش نیتاا  ستادمیچند ساعت سرپا ا دونمینم

 آخ -

 میکردم سرپا بمونم.. به ساعت ن  یشکمم گذاشتم وسع  یرفتم دستم رو رو  یم ز ی که به طرف م یدرحال 
نبود.. پوشه   یرفتم از حامدهم خبر   یم یل یل شیامشب پ دیعصر بود.. با میانداختم.. چهار و ن ینگاه

  یناهار هم فراموش کردم بخورم.. گوش یگذاشتم.. بازم امروز صبحانه و حت فیرو بستم وداخل ک
  رونیزدم به محض  ب  رونی به اتاق ب یکل ی.. بعد از نگاهدمی.. پوف کشکردیم یخاموش بهم دهن کج 

 تند خودش رو به من رسوند   یرفتن راشد

 .. دیصبرکن-

 ..ستادیمقابلم ا درست

   د؟یریم دیدار-

 : سردگفتم 

 آمادست؟  -

 به سمتم گرفت    یرنگ  دیسف پوشه
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 کردم زودترتموم شه شکر که قبل رفتنتون اومدم   یسع دییبله بله بفرما-

 رو به دست راستم دادم وپوشه رو گرفتم   فمیشده بود.. ک  شتریمعدم ب درد

 صحت گفته هات رو مشخص کنه..  دوارمیام کنمیخوبه.. خونه مطالعه م -

تونستن صددرصد به   یوقت نم   چیبود همه درمقابل من ه  یعیطب نی. ازد.  یاز سر دودل یلبخند
   زدمیمن م شهیداشته باشن.. حرف آخر رو هم نانیخودشون اطم

 انشااهلل  -

 حرف از کنارش ردشدم.. یب

 قربان  دیخسته نباش-

 روبه سمت مشفق چرخوندم   سرم

 ممنون  -

 بسالمت قربان  -

 گفتم:  یدرچهارچوب در خروج درست

   دیقط تا هفت شرکت بمونهمه ف-

  یرو روشن کردم و به سمت خونه رانندگ   نیتند ماش یل یچشم گفتند.. سوار آسانسور شدم.. خ هردو
ابداحس وحال  دمیرود یمتر  ک ی باز همون پ دنمیراه ناهارسفارش دادم.. به محض رس نی کردم.. ب

مبل   یآوردم و رو رونی زود پولش رو حساب کردم و وارد خونه شدم.. کتم رو ب  یلینداشتم.. خ
و پشت کانتر نشستم.. درد معدم داشت   ختمی ظرف ر ی.. وارد آشپزخونه شدم غذا رو تواختماند
 رو که به دهن گذاشتم آخم به هوا بلند شد   دهیقاشق از کوب  نیاول کردیم وونمید

 آخ خدا  -

 شکمم چنگ زدم   به
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داشتم که به فکرم باشه؟ مادرم؟ خدا لعنتم کنه خودم از    ویزور غذا رو به خورد خودم دادم.. آخه ک به
 .. خدا.. بابا..اوشیمثل سنگ راه گلوم رو مسدود کرد.. آخ مادر..آخ س یز یدستش دادم. چ

 خواستم مثل تو باشم.. تلخ لب زدم:  یمن م ی بود که کنارم بود ییهنوز همون روزها کاش

 . شدم.-

کوه از جا   هی  ینیبشقابم رو بامرور تلخ خاطراتم خوردم درست به سنگ  اتیاز محتو یمی زدم.. ن  پوزخند
 بلند شدم و بعد از برداشتن حولم وارد حمام شدم  

و   یقرار ی ب دیباشم نبا یل یل شیپ خواستمیم یفکرنکنم من وقت زیچ چیکردم به ه یمدت سع تمام
 بخار گرفته لب زدم:  نهیآ یموند.. روبرو یدرونم م یآشفتگ

 ..کهینزد یلیل انیپا گهید شهیآروم باش مثل هم -

 بود رو کنارزدم  ختهیصورتم ر یدست موهام رو که رو با

وکالهش روسرم کردم   دمیرو مرتب کردم.. حولم رو پوش  شمیگرفتم و با حوصله ته ر یکامل  دوش
به ساعت    ینگاه  میآوردم و به برق وصل کردم.. ن رونیرو ب   میکتم گوش بیزدم.. از ج رونیوازحمام ب 

 عصربود  شیانداختم ساعت ش  کردمیکه هرگز از خودم جداش نم  میمچ

.. آروم سشوار رو به برق زدم و مشغول رنبودید یساعت چ یرفتن ه  ینکرده بودم برا نییزمان تع چون
راه   نیوم شد و به سمت کمد لباس هام رفتم.. بکارم تم قهیخشک کردن موهام شدم.. بعد از ده دق

بودم.. به   ده یبار خر نیبود که اخر  گاریس  یافتاد که سرتاسر پاکت ها یا شهیچشمم به بوفه تماما ش 
داده بودم.. پر اخم رو گرفتم و در کمد رو   گاریصدتا پاکت س یببرا یادیز ی نهی خودم پوزخند زدم..هز

  شیگرم هم آت یلباس ها دنیبا د یبود و من حت دهیبار  ینیباز کردم.. تمام دو روز گذشته برف سنگ
آوردم به  رونی ب ی رنگ یطوسگرد   قهی وریکنم.. پل تی رو رعا  زهای چ یاما مجبور بودم بعض گرفتمیم

 .. یمشک یهمراه کت شلوار مارک فرانسو

آوردم و تک به تک لباس ها رو   رونی رفتم.. حوله رو از تنم ب نهیکمد رو بستم و به سمت آ در
موهام  یبه هوا بلندشد.. دستم ال لمیموبا یکردم که صدا ت ی.. بادست موهام رو به باال هدادمیپوش

  مخشک شد.. با دو گام بلند خودم رو بهش رسوندم.. حامد بود زود تماس رو وصل کردم وباتما



 نگهبان آتش 

592 
 

نگران بودم.. تلفن رو به گوشم زدم ومنتظرشدم اول اون   یاحتی کردم نشون ندم منتظر  یوجودم سع
 حرف بزنه  

 داداش   اریتاو-

 تخت نشستم   یرو

 جانم؟ -

 م که جاش رو عوض کرد  شلوغ بود اما متوجه شد یکم  اطرافش

 مزاحمت که نشدم؟  ؟یخوب -

 داشته باشم: یمیکردم لحن مال یخسته تر بود سع شهیاز هم  صداش

   ؟یخودت خوب  ه؟یچه حرف نیا-

 فوت کرد و گفت:  یرو تو گوش  نفسش

 صدات رو بشنوم خوبم.. خارج از مدار.. تونمیواالن م یراه مونده اما چون توهست یهنوز تا خوب -

 بودم  دهید ینطور یا هیبار حامد رو بعداز مرگ سا  نی.. آخردیکرد که دلم لرز یجون   یب خنده

عرق شد..    سیاومده تمام وجودم خ  هیسا شیفکر که اون ازپ نیاالن هم بهش سر زده بود.. با ا حتما
 من تحملش رو نداشتم 

 ؟ ییاونجا ار؟یتاو-

 خشک شده م رو به زور تکون دادم   فک

 آره هستم بگو از بهراد کاشف چه خبر؟  -

رو باز   نشیکه در ماش دمیدونستم متوجه شده.. شن یاحمقانه بحث رو عوض کردم.. خوب م  یلیخ
 گرفت و گفت:  دادیگند مرگ م یاز هوا که به حتم بو یکرد و سوارشد.. دم

 هش شدن اما... زود وارد باشگا لمیبچه ها بعد از اون ف-
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 : دیباال پر ابروهام 

 مرده؟-

.. جالبه  شی شونیگلوله درست وسط پ  کی.. با داکردنیکارش پ زیآره مامورامون جسدش رو پشت م -
  یاون شب هم که باعث اون اتفاقات شد ب  بتیکشته شده.. غ یل یهم به دست ل یب  اشاری که  یبدون

 کنه..  هیخواست کارشو توج یمسئله نبود.. م نیربط به هم

  یشرف حرومزاده دست از کشت و کشتار برنم یبه دور خودم زدم.. ب  یاز جا بلندشدم و چرخ کالفه
 داشت.. 

 حد قدرتمند شد؟  نیتا ا یکنه؟ ک یم کاریزن داره چ نی.. ادیگند جد هی... هرروز یچه سرعت-

 بود..  دهیاز خون خاندان من نوش یلیزندان بود.. ل یها  لهیفکر کردم که حاال پشت م  یمن به قدرت  و

 نرفته..  ادمی.. آ تا یکی من بهت بگم.. تو به منبع قدرتش نزد ستی الزم ن-

 سراپاگوش شدم.. کنجکاو

  یعمل  دشوی.. انگار همزمان با مکالمش تهددنید نیهم انگار تو عمارته بچه ها با دورب یل یل  نیماش-
 به دستش.. دهیهم رس نشیکرده و ماش 

 شرف.. تند گفتم:   ینذاشته از خودش.. ب یرد چیه  یعنی نیا ی.. لعنتدمی کش شمیبه ته ر یدست

 ؟ یاون برگشت پس اون چ یها نیاز ماش  یکی با   یلیاما ل-

 رو به حرکت درآورد.. کالفه بودم اما آروم لب زدم:  نیزد و ماش   استارت

 ثابت کرد کار اونه؟   شهیهنوز باشه م نیاگه اون ماش-

   دمیکرد.. مشتم رو به رونم کوب  سکوت

 حامد؟  -

 .. اما اگه باشه بهتره  دوننیکه همه م هیعاد زیچ کی کردنیباهم کارم  شهیکه اونا هم نیممکنه اما ا-
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 خونسرد گفتم:   یلیکردم و خ سی من بدتر بودم.. لبم رو با زبون خ  یخوب نبود ول   حالش

 .. نمیرو بب  یلی ل دیبا  رمیم گهیباشه پس من د-

 فرستاد:  رونیرو شل ب   نفسش

 خونه.. از اونجا حواسم هست بهت برو.. رمیبروداداش منم م-

وقت سر قبر  تمام   نیتا ا یعنیلحظه با خودم فکرکردم مراسم صبح بوده اما حامد... آخ خدا  کی یبرا
اون سرگرد و عمو کرده   یجنازه  ع ییمن بوده؟ دستم رو رو قلبم گذاشتم.. چقدر وقت صرف تش یزندگ
 .. یعنی نیبود؟ ا

 تو استراحت کن من.. من..  ستین یاز ین-

 بخواب..  کمی برو  دمیشد خبرم یهرچ-

  آدم رو یدونستم خنده ها یم یشناختم که حت  یدرد رو نم  نیحد ا نیکاش تا ا یکه ا دیخند مردونه
   کردی م ری تسخ

   یبه فکرم ی.. مرس ارجانیباشه تاو-

 رو رو به سقف گرفتم  سرم

 فعال خداحافظ   -

من پرستارت   یخوای.. البته اگه نمرونیب  یر یم  یبه سالمت.. خوب خودت رو بپوشون خبردارم چطور -
 باشم.. پس مواظب خودت باش 

 ..دیوبلندخند

 ها..  زهیهم ل ابونا یخ-

  دم یحرفش پر ونیم به

   شهیم رمیبرو داره د گهیباشه د-
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 گفت:  تند

 بسته شدنش فقط کار توئه گهید شهیفکم گرم م یمنم وقت  دیآها ببخش-

 خنده گفت:  نیکه اخم کردم.. ب دیباز خند و

 .. کنهیهم م یچه اخم یوا یوا-

 حد قابل حدس بودم؟   نیتا ا یعنی دیدی خوردم انگار منو م جا

 اون غرورت بشم یجانم.. فدا یا-

 در حال انفجار بود  سرم

 تلفنم.. یپا یکه خودم درحال رانندگ میس یخونم عجب مامور پل کینزد گهیبرو داداش منم د-

 ادامه گفت:  در

 حبستو بکشم داداش -

کارا   نیدونستم واسه نشون ندادن حال بدش به من ا  یبود اما خوب م دیمدل حرفا ازحامد بع نیا
 حال گفتم:  نیبود با ا یا هودهی بکرد.. تالش  یرو م

   یبر  ینکرد زمی سوپرا نیاز ا شتری حرفا ب نیبهتره تا با ا-

 واسه بعد هم بذارم   دی با یگ یباشه راست م-

 رفتم و از عطرم به خودم زدم   زی سمت م به

  یفرستادم.. گوش رونی کردم و تماس قطع شد.. بازدمم رو پرفشار ب یکوتاه  یحال خداحافظ درهمون
 رو داخل کتم گذاشتم و لب زدم: 

 .. یل یل امیمن دارم م-

به هشت پشت در ععمارت متوقف شدم.. بازم اون دو نگهبان  قهیزدم و درست ده دق  رونی خونه ب از
   دمیکش نییو پا ر  نیماش شهیبه سمتم اومد.. ش شونیکیمن  دنیدم در بودن به محض د
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   د؟یخانم اومد دنید یسالم قربان برا-

 دادم   سرتکون

 درو باز کن  -

 رو مرتب کرد وگفت:   شیرو پاش جابجا شد کت مشک  یکم

 نگفته.. یز یاز اومدن شما به من چ یاما کس-

 نگاهش کردم   پراخم

 ؟ یگفت  یتوچ-

 مانع شد   یک یباز کرد که اون  لب

 قربان  دیببخش-

 قدم جلو برداشت   کیرو به سمتش کشوندم..  نگاهم

   دیایب  دیتونیم  دیشما هرزمان بخوا-

در روفشرد  موتیبده.. کنار رفت و ر ادیبحران رو   تیری خوب تونسته بهش مد یل یبود ل معلوم
و تمام   یلیل  یبحران بودم برا نیو بزرگ تر نیزمان من تنهاتر  نیپوزخندم عمق گرفت.. در ا

روشن شده بود..   یو آب دیسف یزود وارد محوطه عمارت شدم که با چراغ ها یلی.. خ التشیتشک
شدم.. امارت مثل   ادهیپ  نیپارک کردم.. خوبه.. ظاهرا همه بودن.. از ماش یشگیهم یرو جا  نیماش

  دنینفس کش یبرا ییجا گهید نجایبه دلم افتاد ا یقرار ی ب شهیمثل هم  نبارمیاما ا دیدرخش یالماس م
 نداشت  

 حتما متوجه حضورم شده بود.  دمیانزو رو از ته باغ شن یصدا

.. دو لبه کتم رو به رفتمیبامن کنه م  یخودش رو آماده روبرو کردیدام یفرصت پ ی ل یکه ل نیقبل ازا دیبا
  دی قدم جلو نرفته بودم که چشمم تازه همون لگسوز قرمز رنگ رو د کی هم رسوندم اما هنوز 
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..  دیرو د دیچک  نیبه زم  نیکه از عقب ماش یقطره ا یا هی ثان یاز کردم و چشمم برارو براند نی ماش کل
  یز یوانمود کردم که چ ی.. طور شدیجا متمرکز نم  کی نظر بودم.. ذهنم  ریشک نداشتم حاال کامال ز

  نیبه ماش  ینگاه  میبرداشتم و با ن یگار یپاکت س تیرفتم.. در نها نمیفراموش کردم و به سمت ماش 
 : دم یبه سمت عمارت پاتند کردم.. تا در رو باز کردم شکوه رو د

 عه سالم آقا -

.. در رو پشتم بستم یل یالخصوص احساس خود ل یتعجب کرد.. ابدا برام مهم نبود عل یلیانگار خ  اونم
 که به سمتم اومد..

 خانم که هستن؟   یلیل-

   دمیبه خودم شن کی اطراف چشم چرخوندم که صداش رو نزد به

  نیبه موقع اومد یل یبله هستن خ-

 چشم گرفتم وبه شکوه دوختم:  واریبلند کنار د هیگلدون پا از

 چطور؟ -

 رو محکم کرد و گفت:   شیلبخند گره روسر با

 د یی.. همه هستن.. شماهم بفرمادم یشام رو چ زی تازه م-

 اشاره کرد.. ابرو باال انداختم  یبه سالن عذاخور  و

 مونمیمنتظر م نجایواقعا؟ چه بد پس من ا-

 : دلخورگفت

 پسرم؟  هیچه حرف  نیوا ا-

 زده باشه بادست دهنش رو پوشوند   یانگار حرف نامربوط  بعد

تن شما  ازمن، هم به خاطر سرپا نگه داش شنیناراحت م ینطور یآقا.. خانم ا د ییبفرما دیببخش یوا-
 که   نیهم ا
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 دست مانع ادامه حرفش شدم   با

  میباشه پس بر-

 کرد  نیمز یبازش رو به لبخند مهین دهن

   دییبفرما-

.. از شکوه فاصله  میکه در امتداد آشپزخونه بود رفت  یخودش جلوتر رفت.. به سمت سالن غذاخور  و
 مضمون دادم  نیبه ا  یامکیپ یداشتم که باگوش

 ربع بعد جواب بده"   ک ی ره؟یوکجام نجاست؟یا یتا ک نیماش نیا "آروم باش و فقط بگو

 و صدف باهم متوجه حضورم شدن  ی لی با ورودم همزمان شد ل امی شدن پ ورتیدل

 خانم   یلیشب خوش ل -

اون هم  ی.. حق داشت حت مانیمکرر نر  یبه گوش نخورد جز سرفه ها ییصدا  چیه هیاز ثان یدرکسر 
نقصش رو از هم باز کرد و با لبخند چنگالش رو   یسرخ و ب  یلب ها یل ی.. لامیم  نجایدونست به ا ینم

 درون بشقاب گذاشت  

 با ما شام بخور  ایب یز یچه سورپرا اریآخ تاو-

 کنار خودش اشاره کرد   یبه صندل  و

   اریب گهید سیسرو هیشکوه زود باش -

 چشم خانم.. یبه رو-

 .. احمق..  کردی هنوز سرفه م مانینر

 سالم  -

مردمک  لگونین شدیجفت چشم که نم کیو آشنا.. به سمتش سرکج کردم.. بازم  فیظر ییصدا
در   ییبای ز نینبود ا بیقرمز به تن داشت که عج راهنی .. پدیبودن ند اریبا وجود تاو ی هاش رو حت
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صورت وشونه هاش رو پوشونده    یو موهاش که با لجباز   شیمقابل برفگون تنش.. صورت بدون آرا
 که باز صداش، حالم رو نامعلوم کرد   دمی کش نییپا مبود.. چش

   نیخوش اومد یل یخ-

 سرد جواب دادم:  یل یبود؟ خ یچه حال نیا

 سالم ممنون -

 گفت:  یلینظر گرفتم.. هردو نگاهشون به ما بود ل ریرو ز مانیو نر  یل یل یچشم  ریز و

 به ما ملحق شو..  فتادهین نتا غذا از ده ای ب یستادیچرا ا-

 دادم:  سرتکون

منتظر   رونی خوردم.. فقط خواستم عرض ادب کنم ب ستی وقت ن   یلینه من شرکت بودم ناهارم رو خ -
 مونم  یم

 : د یبلند خند یلیل

 بابا چقدر کار آخه؟ یا-

  نیبودم با ا دهیازش ند یبد زی مدت چ نیکرد؟ توا یم  کاریدختر داشت با نگاه هاش با من چ  نیا
 گفت:  یلیزنه خواستم برم که ل نیکردم.. اونم دختره هم ی فراموش م دیحال نبا

 صبر کن.. -

  یاز رونش رو م  یمیبه همراه دامن کوتاه که تنها ن  یباز   اریبلند شد.. تاپ بس  زی از پشت م ستادمیا
 به تن داشت.. رو گرفتم: یپوشوند به رنگ ارغوان 

 ..دیای شام نخورده ب  خوام به خاطر من  ینه من نم-

  یز یچ نی آخر مانیاما زود رو گرفت.. پوزخند زدم حس نر دمید یلیبدن ل یرو رو   مانینر یها نگاه
 رو به شکوه گفت:   یلیبود.. ل ستادهیداشت.. همچنان ا تی بود که برام اهم

 رو جمع کن   نایا-
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 رو به صدف ادامه داد: و

 توهم زود برگرد اتاقت -

 صدف تنها سکوت کرد: و

 ..مانینر-

 دستپاچه به سمتمون اومد..  مانینر و

 خانم..   دییبفرما-

 گفت:  یلیل دمی رو گرفتم که شن   شییدست و پا یاخم از ب  پر

 بده لیکه گفتم ببر تحو ییرو به جا  نیاون ماش-

 شه کارش تموم بود..کردم درست با یکه فکر م یز یزد اگه چ ییشد حدس ها  یم حاال

 راحت.. التونیچشم خ-

  یزدن.. همونطور که به سمتم با ناز قدم برم  یحرف م  نطوریمتوجه بودم به خاطر صدف ا خوب
 داشت گفت: 

 .. اریشکوه برامون قهوه ب-

  نیکرد.. مدام لبش رو ب یشد.. اونم به من نگاه م  دهیدونم چرا نگاهم به سمت صدف کش ینم
حس   هیو باز  دیکش شی بازوم رو به آت ،یل یل یبه خودم گفتم که دست ها یگرفت.. لعنت یدندون م

 آشنا به سراغم اومد.. نفرت.. 

   م؟یبر-

 زدم:  لب

 البته-

 آروم گفتم:  یل یخ و
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 شتر یب  روزیهر روز از د یهست بای ز یل یخ-

گفتم.. من  رو نیچرا ا دمیپرس ی.. ابدا از خودم نم دیکردم بدنش شل شد و عشوه گر خند حس
کمرش گذاشتم که  یگود یکرده بودم.. دستم رو رو شی زی بودم که خودم برنامه ر  یدرمقابل اون ربات

 گفت: 

 ؟ یمن جذاب هست  یالزمه بگم تو تا چه حد برا-

 گفتم:  یهوم

 داره اما... یا گهیاونم ازشما لطف د دنشیشن-

 چرخوندم اون دو حواسشون به ما بود آروم لب زدم   چشم

   میبهتر حرف بزن یجا هی بهتره-

..  فتهی داشتم چشمم به بدنش ن یبود که من سع  یدرحال  نیبهم چسبوند.. ا شتریرو ب   خودش
 حال صدف ازجا بلند شد:  نیدرهم

 اتاقم شب خوش   رمیمن م-

 گفت:  یز ی با لحن تمسخرآم  یلیل

   یخوب بخواب زمیآره بروعز-

 گفت:  شدیبه چشم هاش افتاد.. همونطور که از کنارمون رد م  نگاهم

 شب خوش    ابیکام یبمونم آقا  شتریشرمنده نشد ب-

رو صورتم نشست.. مثل برق گرفته   یل ی.. دست لومدیخوشم ن   ادیلحن ز نیچرا از ا دونمیرفت.. نم و
 ها شدم اما نذاشتم اون بفهمه..

 زم؟ یعز میبر-
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جا   یمتر  مین یخواستن کل وجودش رو به زور در محفظه ا  یمتر قد مرو داشتم که با دو   یکس حال
  یو شکوه از سالن غذاخور  مانیچشم نر شیتکون دادم.. لبخند زد و با هم از پ  دییبه تا یبدن.. سر 
 ازش فاصله گرفتم.. یرفت.. کم ی.. داشت به سمت راه پله ها م میدور شد

 جان؟   یلیل یشگی هم یهمون جا میبر-

   ختیشونه هاش ر  ینسبتا کوتاهش درهوا پخش شد و رو یکه موها دیسمتم چرخ به

 ؟ یکن یفکر نم ینطور یحرف زد ا شهیاتاق من؟ اونجا بهتر م مینر-

 گفتم: یشده بود به من دوخت.. با حالت خاص  یکرد و نگاه سبزش رو که حاال وحش سرکج

 زود برگردم خونه  دیالبته که بهتره اما... امشب با-

حرکت    کی.. تو دیلرز بمی درج ی تر شد که گوش کیقدم بهم نزد کیتنگ کرد..  یهاش رو کم مچش
 ندادم   تیاز سرلذت کرد که اهم یکشوندم.. خنده ا یشگی دستش رو گرفتم و به سمت اون سالن هم 

 ی کن  یشوکم م ار؟یآخ تاو-

زمان اما پرمنفعت به   نیرو در کمتر  دارید نیا دینزدم.. با  یبهش انداختم اما حرف ینگاه میراه ن  نیب
 یشگی تک مبل هم  یدستش رو رها کردم و رو میرسوندم.. مقابل مبل ها که قرار گرفت  یم انیپا

دوختم.. باز از   ششیبود.. چشم از پاهاش*" گرفتم و به صورت غرق در آرا ستادهینشستم.. هنوز ا
 ه؟ یزن واقعا ک نیا دمیخودم پرس 

 ؟ ینی ش یچرا نم -

 روبرو اشاره دادم مبل  به

   میزود حرف بزن-

خودش به   دنید یداشت که من برا یکردم از کارام حرصش گرفته خوب چه انتظار  یحس م  خوب
 ام؟ یب  نجایا

 هم برق پوستش چشمم رو زد   نباریپا انداخت.. ا یرو حفظ کرد و مقابلم نشست.. پا رو لبخندش
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 نابت برام بگو..  یها دهیاز ا زم یخب عز-

رو به جلو    یآزاردهنده پاهاش رو متوقف کرد و کم یبه خاطر آورده باشه تکون ها یز یبعد انگار چ  و
 انداخت.. یخم شد.. آخ خدا حاال*" پوستم رو ازگرما به سوزش م 

   یخوام کنارم باش   یقبال بهت گفتم که م-

 فشار وارد کردم  شتریب  یصندل  یگرفتم و به پشت چشم

 اد؟ی م ادتی یموضعت رو مشخص کردتوهم -

صبرانه منتظر   یکه ب  یداشتم همون موضوع ادیگرفت.. خوب به  یبدنم نم یاز تک به تک اجزا چشم
 گرگ سالخورده رو تموم کنم.. خونسرد گفتم: نی بودم تا کار ا دنشیشن

ا ابد فراموش  کنه ت یم تی من کفا یبرا انشیبار ب  کیتنها  زی جان.. هرچ  یلیدارم ل یمن حافظه خوب -
 کنم   ینم

 نیکه به ا یکس یپا یافکارش رو پشت لبخندش پنهان کرد.. خوب صدا یختگیکه به هم ر دمید
رو انگار   یلی افکار شوم ل یصدا دمی شن  یم  یفعال شده بود حت مییباز شنوا دمیشن  یرو م  ومدیسمت م

 ..زدنی واقعا زبان داشتند وحرف م

 گلو گفت:  ازته

 هاتم  ییتوانا نیتمام ا وونهیمن د-

قهوه وارد   یحاو ین یس کیسرخش رو براق کرد چندشم شد.. رو گرفتم که شکوه با  یبا زبون لب ها و
 شد 

 بااجازه خانم  -

 اخم کرده خشک گفت:  یلیل

 بذار و زود برو -

 ب بله چشم..-
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 بود رو باز کردم   مانیکه ازنر یامکیفرصت به وجود اومد استفاده کردم و پ از

 شد؟"  داتیسر تو از کجا پ"پ

 ابروهام رو محکم تر کردم   گره

 نوشته بود یبعد  امکیدرپ

 رو هم آورد به درک واصل کرد"  نشیفرستاده اون رو که ماش  یکاشف رو کشت و حت ،یل ی"امروز ل

  بمیرو داخل ج یبه من  سکوت کرده بود.. گوش رهیخ  یل ی.. شکوه رفته بود و لدمیباال کش چشم
برد.. دست دراز کردم و فنجون قهوه رو برداشتم و بو    یدونستم اون رو کجا م یگذاشتم.. خوب م

 گفت:  یلیازش خوردم که ل ینداشت.. کم یبد یکردم.. بو

 هرمز آفتاب.. -

 حالت نگاهم کرد   یب  دمیباال کش چشم

وارد   سیدونم چطور اما لو رفت و پل یپرسود داشتم که نم یمعامله ا شی منه چند روز پ کیاون شر-
 کار شد.. 

 گذاشتم متعجب گفتم:  زیم  یرو رو فنجون

 نداشتم؟ یمعامله اطالع نیاما چرا من از ا س؟یپل-

شراکت مهم بود.. اون هم انگار جا خورد که ابروهاش باال   نیکردم که انگار برام ا یرفتار م   یطور  دیبا
 .. من باز ادامه دادم: دیپر

خاطر   نی به هم  یگی.. من انتظار داشتم بهم میکرد یتو عمارت تو از من درخواست همکار اون روز -
 خبر ندارم.  زیچ چیکه من ازه نمیب  ی.. اما ممیکردم ما با هم همکار شد ی.. فکر مدمیمن ابدا نپرس 

 مبل بلند شدم که صدام کرد   یرو از

 ار؟ یتاو-

 کردم اونم بلند شد  نگاهش



 نگهبان آتش 

605 
 

   یهست که به من نگفت ییزایشده؟ نکنه هنوز چ یچ-

 لبه کتم رو به هم رسوندم  دو

 تمومه.. گهیکنه حداقل از طرف من د دایتونه ادامه پ ینم نیاز ا شی شراکت ب  نیشرمنده اما ا-

  ستادینکرده بودم که درست مقابلم ا یالزم بود.. هنوز حرکت  یرو ادهیز کمی

 کنار..  دیلطفا بر-

 گذاشت  نمیس ی. کف هردو دستش رو روکردم. وسرکج

 صبر کن.. -

 قدم عقب رفتم که باز جلواومد..  کیوجودم غرق در نفرت شد  باز

 گفتم اما هرکس روش کارخودش رو داره.. یم دیباشه حق با توئه من با-

  ه؟یمنظورت چ ؟یچه روش -

 حرکت به لب هاش زل زده بودم:  یمن اما ب دیپهنم کش یسرشونه ها یرو رو دستش

بود که فقط من طرف حسابش   نیا شی کیخواست که   ییزای شراکت از من چ نیا یخب هرمز برا-
 برم یبهره م گهیمثل اون از افرادم طور د یدارم درمقابله با آدما یروش هیباشم.. منم واسه خودم 

  نیو از ب  دمی کش نییفتم و پا کرد گر یدست هاش رو که حاال داشت پوست گردنم رو نوازش م  یحرص
 فک منقبض شده گفتم: 

  یز یکه ازچ نیتا بدون ا امیب یو از من خواست یوشماهم سوء استفاده کردن رو، روش کارت قرار داد-
   یهام استفاده کن  دهیخبر داشته باشم ازمن و ا

 به تاسف تکون دادم یسر 

   یل یواقعا برات متاسفم ل-

 تار شد   دمی و د دیرکش یباره سرم ت  کیلم کرد کنارش رد شدم که از پشت بغ واز
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  ی.. تو از چستی ن ری ما گ یبدم حاال که اون محموله لو رفته و همچنان پا حیحرفو نزن بذار توض نیا-
 ؟ یناراحت 

 افتاده بود.. مونیآتش که به زندگ نیبهم چسبوند.. چقدرداغ بود.. ا  شتریرو ب  وخودش

    شهینم هیکارت توج  نیا یحرف چی با ه ر یازمن فاصله بگ-

 .. لحنش ملتمس شد ستادیکرد و روبروم ا ولم

 گفتم   یم دیحق باتوئه.. من با کنمی خواهش م-

 حاال بذار برم..   ؟یدیفهم یاما نگفت-

 .. خوردیرابطه به هم م  نیا دینبود نبا یدست صورتم رو قاب گرفت.. االن وقت لجباز  با

درست   ز یقبول کنم اگه همه چ  ییجورا  هیمهم بود من مجبور بودم  یل یکاربرام خ نیا ار؟یتاو نیبب -
 داشتم   یخوب  ینقشه ها یاون عوض یرفته بود برا  شیپ

 خواستم بشنوم   یبود که م یز ی درست همون چ نیا

 ؟یچه نقشه ا-

داشت تمام   نیهم یکرد تا من حداقل به حرف هاش گوش بدم.. برا یمثل سگ التماس م داشت
 کرد: یمورق هاش رو رو 

 ..میرو با هم انجام بد زیهمه چ  دمیتو آروم باش و از رفتن نگو من قول م-

 باال انداختم    ابرو

  ؟یدیقول م  نباریا ؟یهمه چ-

 رو به آغوشم انداخت    خودش

  شهیهمون م یتو بخوا  یآره آره هرچ-

 ش کردم توتله موش افتاد.. دستم رو نوازشگر کمر چارهیزدم.. گرگ ب  ت ی از سر رضا یپوزخند
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 کنم   یمن به حرفات گوش م هیکاف-

.. شونه هاش رو گرفتم  می.. درهمون حال به سمت مبل رفتم و هردو نشستیشد لعنت یمن جدا نم  از
 سبزش لب زدم:  یبه چشم ها رهی و از خودم جداش کردم.. خ

 رو بهم بگو..   دیکه با یخوام االن فقط بشنوم.. هرچ یم-

 جابجا شد.. با آرامش قبلش گفت:  ی کالمم اون رو به خودش آورد.. سرجاش کم تیجد

 شناسم.  یاول طرفم رو خوب م  ی من قبل از هر شراکت-

.. اون ومدیم شیسوال پ هیکار رو کردم.. اما  نیبا تو هم هم یعنی نیبه من نگاه کرد.. ا همزمان
 موفق به شناختن من شده بود؟ پوزخند زدم.. نه..

 کنم کسانیتا خودش و تمام اونچه که داره با خاک  برهی دارم که فقط دو روز زمان م یی زایمز چ از هر-

 رونم گذاشت   یرو رو دستش

 ؟یشی توهم بامن همراه م-

به چشم هاش زل   نهیکرده بود.. پر از خشم و ک رزادهی ام دیبود که با پدر من جمش  یکار  قایدق نیا
عقب رفت اما   یکم  یل یل یممکن بود که حت ری اونقدر غ دمیش خودم رو جلو ک ی زدم و اخم کردم.. کم

قلبش روبه   یکردم.. صدا کی.. با دست آزادم سرش رو گرفتم و لبم رو به گوشش نزدومدمیکوتاه ن
 . دمیشن  یم  یخوب

 اما..   ستیکار من ن نایکه گفتم ا یدار  ادیبه  دونمیم-

 شد   شتریپام ب  ی دست هاش رو فشار

 ..جانمی اعتراف کنم که من عاشق ه خوامی حاال م-

 نفرت هم نداشتم.. یزن حت نی.. من ازادادی عطرخوش موهاش حالت تهوع بهم م یبو

 خواد باشه..   ی.. بذار آخرش هرجا میلی با تو تا آخرش برم ل خوامیم-

 دستش رو دور گردنم حلقه کرد. هیگوشش فوت کردم..  یرو تو نفسم
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 ار؟ یتاو ار؟یتاو-

 کرد؟ یم  یداشت چه غلط  دیکش یکمرم م  یهاش رو روحرص پنجه  با

همه  یبرا  دنینفس کش یحت میمال ماست.. تا ما نخوا   ایدن  یدوستت دارم.. حاال که توهست یل یخ-
 حرومه.. 

 یکمرم گذاشت.. داشتم ذوب م یکتم رد کرد و رو  ری*" و دست راستش رو از ز هیاز ثان یتوکسر 
 شدم..

 ؟ یلیل-

تکون داد.. *" وجودم به رعشه افتاد..   شتریب  یاجبار  یهم آغوش  نیتوجه به من خودش رو تو ا یب
   رمیخدا لعنتم کنه کاش بم 

 شد اما...   رید یلی خ ار؟یلحظه بودم.. آه تاو نیمنتظر ا-

زن  نیکردم؟ چرا ا ینم یبود.. چرا کار   فشی بازم حقه کث نی... آخ نه نه.. ایعنیزد؟  یحرف م  یچ از
آورد.. *"به خودم  یم رونی زدم.. داشت کتم رو ب یاز سر ناچار  یکشتم؟ پوزخند یجا نم  نیو همر

.. کامال هنشد یز ی.. االن که چاریزود باش تاو ؟یزد یبحران که ازش دم م تیر یگفتم پس کو اون مد
 .. *" یار یهوش

 ؟ یلیل-

 ... *": دیشن ینم

   ؟یکن ی م کاریچ یدار -

 : زد ینفس م نفس

 نه.. نباریا اری نکن تاو-

 باال برد  یرو کم   صداش

 دوباره نه..-
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 انعطاف گفتم:  یدستش رو از دستم جدا کنه که محکم تر گرفتمش ب خواست

 تمومش کن..-

  دیبه موهاش کش یو دست ستادیمبل بلند شد پشت به من ا یبه عقب هولم داد و از رو پرحرص

شد رو آروم کنه..  یبارچندم سرکوب م یشهوتش روکه برا وید قیعم یداشت با نفس ها یسع
 زد:  ی م یپوستش به سرخ

 یبر  یتون  یم-

 جا بلند شدم کتم رو مرتب کردم و خونسرد گفتم:  از

 یشد ختهی بهم ر کمیخوب استراحت کن انگار -

سر کرد.. به سمتم  یرو قند پهلو م   میروزی زمان لذت پ نی بود که در ا یتند و کالفش حس  یها نفس
 .دم ید یرخش رو م میکه تنها ن یچرخوند طور 

 ی هنوز منو نشناخت -

که  دمیکش  یهوم یرو شناخت من کار کن   یتونست یم کمی .. کاش یل یشناسمت ل  یخوب م  برعکس
 گفت: 

 منتظر تماسم باش  -

 باشه حتما.. -

 پوزخند زدم.. نمی بدنش بب یتونستم قطرات درشت عرق رو رو یم یخوب  به

   بای ز یجان بانو  یلیشب خوش ل -

 داد تا چه حد نابود شده. یکرد نشون م ینگاهم نم  یکه حت نیا

نبود.. پشت   نیقدم به عقب برداشتم و از اونجا دورشدم.. باد سرد لرز به تنم انداخت.. اون ماش کی
  ینبود.. نم نبار یشد.. ا دهیدونم چرا اما نگاهم به سمت پنجره اتاق صدف کش  یفرمون نشستم و نم

  ک.. من عادت نداشتم به در یکه خودت بنا کرد  یکوه ختنیخراب شدن فرو ر  هیشب  یدونم حس
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شناختم.. با اخم چشم گرفتم..  یجز نفرت وجود نداشت که من اون رو خوب م  یز ی نکردن.. چون چ
که  ییزایدور شدم.. به حامد چ  یدر باز شد و از اون عمارت لعنت  یبوقشدم و با تک   نیسوارماش

تمام دردها شب   نیداد.. ب یشب رو نشون م  ازدهی  نیکردم.. ساعت ماش امک یبودم رو پ  دهیفهم
پسر   نی.. ادمیکش ی و زجر م دیچ یافتادم.. درد تو تمام روحم پ اوشیس  ادیبود و من به  دهش

  گهیشد د  ی.. چاوشمیدادم.. آخ س یم نیهام رو با وجودش تسک  یدل نگران یکجاست؟ تازه کم
که داشتم    ییهم دلت رو زدم.. با سرعت باال بهیغر هیرابطه رو.. نگو که به عنوان  نیا سمانیر یدیبر
  دمی زود به خونه رس  یلیخ

 درد..همه  نیا یتخت طاق باز شدم و چشم بستم رو یراست رو کی و

 

 

 

 

 

 )صدف(.. 

 

 

 

 

به خواست خودم پشت پنجره   نباریرفت ا  اری که تاو دمیپنجره نشسته بودم.. شن  ری ز واریبه د هیتک با
بود تا رفتنش رو تماشا کنه.. زانوهام رو تو شکمم   ستادهیپنجره ا یمنتظرش نموندم اما تمام دلم پا

  یاون هرگز نم ره؟ی بگ دهیتونست منو ناد یجمع کردم و با دست گرفتم.. ازش ناراحت بودم.. چطور م 
تا قبل از اومدنم  یکردن.. من حت یمثل پرنسس با من رفتار م هینروژ بودم پدرم و بق یدونست وقت 
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دونستم دوست داشتن   یو از همه بدتر آشنا شدن با اون کوه آتش نم یلعنت ی خونه  نیو ا رانیبه ا
زانوهام   یشد.. سرم رو رو ریاز چشمم سراز  یبود.. قطره اشک  یکه دوستت نداره چطور حس یکس

.. سرم رو رو به سقف گرفتم و خدا رو مخاطب قرار دادم و  کردی گذاشتم.. تمام وجودم اون رو طلب م
 از ته دلم ناله کردم: 

 تا...  فتهیاحساس به حال من ب  یب  یکه اون لعنت ادیروز ب  هی ایخدا-

.. باز سرم رو رو به سقف یحرفم رو ادامه ندادم.. دوست داشتم انتخابش باشم عاشقم بشه ول اما
 گرفتم: 

 نه خدا همون که گفتم بشه حالش از منم بدتر بشه  -

 .. دمیکوب نیرو به همراه پاهام به زم مشتم

 دلم خنک شه  نیکنه تا ا هیاصال تب کنه گر-

.. دمیباال کش  ینیبود.. ب  دمیکه توشمال افتاد مقابل د ییق هابلند شدم.. مدام تمام اتفا نیزم  یرو از
خودت   ا ی خدا ه؟یپس چ ستیدوست داشتن ن  نی.. اگه افتمی من ب دیترس ای اما اون بود که کنار در

خودم رو    غی ج  با.. احمق.. نفهم.. گاو.. و شعوریبه خاطر اون ب  دمیکمکم کن دارم عقلم رو از دست م
 تخت انداختم.. سرم رو تو بالش فرو کردم.. یرو

 .. ی.. مرد قطبشعوریب ی جور   نیمن بازم اونو دوستش دارم هم یول-

که  ی.. چندساعتدمیکردم تاچشمه اشکم خشک شد اما نخواب هی.. اونقدر گرهیگر ریو زدم ز  دمینال
  یسرم م  یتو ییبالش گذاشتم.. مدام فکرها ی.. دستم رو رودمیزدم و به پشت خواب  یگذشت غلت

 بود..  اری موندم؟ جوابش تاو نجای.. با خودم فکر کردم چرا ادنیچرخ

کدوم رو   چی بود.. اما من که ه اریبازم جوابم تاو  کنم؟یزندان و اون زن رو چرا تحمل م  نیا دمیپرس باز
تجربه کردم   ییزهایچ نجایگرفت.. ا یم شی آت گرمیاون دو، ج دنیهربار با د د ینداشتم.. به جاش با

تجربه نکردم..   وحس ر  نیمنم تو وجودم دارم.. نفرت.. من ابدا ا یکردم حت  ی زمان فکر نم  چیکه ه
  یاون دو رو که کنارهم م یشدم.. گاه یدوست داشته م  شتریب  یهمه رو دوست داشتم حت شهیهم
 خواست.. درست مثل امشب.. یرو بکشم.. آره واقعا دلم م  یلیخواست ل یدلم م دمید
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  دیکردم شا یاثبات حسم م یبرا یکار  دیفرو رفته بود.. من با یکی تکون دادم اتاق کامال در تار یسر 
اگه   یداد.. حت ینگفتم.. آخه مگه اون عجوزه مادرنما اجازه م  یز ی اونم حق داشت.. من که بهش چ

رو به هم   هامعذابم بده.. چشم   ینطور یخواست ا یکرد تا تنها باشه اما م یم  رونمی شد از خونه ب یم
 به دستم بلند شدم زمزمه کردم:  هی لبم نشست و با تک  یرو   یتو سرم جرقه زد.. لبخند یفشردم که فکر 

   یتو چنگم گهیخودشه.. د-

 رو مشت کردم   ودستم

 هووم..  -

 وچشم بستم.. دمیچونم باال کش ری و پتو رو تا ز  دمیدراز کش دوباره

 

 

 

 

 درد داد زدم:  نیذاشتم و بشکمم گ  یرو رو دستم

 شکوه؟ شکوه؟  -

 وارد شد    مهیزود در اتاقم باز شد و شکوه سراس  یلیخ

 شده خانم؟   یچ-

 شکمم خم شدم   یرو

 به دادم برس شکوه.. آخ دلم..  ایب یآ-

کمک دراز کرده بودم رو   یو دستم رو که برا دیحرفم، با دست به صورتش زد و به سمتم دو نیا با
 گرفت  
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  نیسرد  خیا مثل خد یوا-

 باال کردم  سر

 رم یمیدارم م ی ی یآ  کنهیدلم درد م گمیم-

 تخت رها کردم   یخودم رو رو و

 دکتر  متونی رو صدا کنم ببر یک یمن برم  ن؟ی شد  یابوالفضل چ ای-

 مکث کردم و بعد گفتم:  کبارهی

 حالم بده   یلی آره دکتر.. خ-

 رفت.. لبخند زدم:   رونی از اتاق ب زدی با خدا حرف م رلبی که ز یدرحال  شکوه

 خودشه  -

 هردو دستم رو به هم زدم  کف

 تا آخرش باهام بمون.. ایخدا-

.. خوب که گوش دادم داشت با شکوه حرف  دمیمرد رو شن هی یبوس فرستادم به هوا که صدا هی و
  یگرفتم و رو شگونیو از گونم چند بار ن  ختمی.. تند موهام رو به هم رومدنیو به سمت اتاقم م زدیم

 تخت تو خودم جمع شدم و با ورودشون ناله سر دادم: 

 بده   یلی حالش خ  یفاتح.. طفلک نجاستیا-

به سمتم اومد حدس زدم نگهبان باشه..    دیسف راهنی و پ  یبا کت شلوار مشک   یکه پسر جوون دمید
  ستادیساعت از روز خونه نبود.. کنار تختم ا نیکس ا چیچون ه

 صدف خانم؟ -

 دلم  یآ-

   مارستانیب  مشی نمون فاتح بلندش کن برسون  نجایا-
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 خودش کنارم نشست و شونه هام رو گرفت   و

 ..نی پاش یاله رمی بم-

 گفت:  کردیداشت به من نگاه م یرو به اون پسره که مثل ماه و

 تا تنش کنم زود باش..  اری ب یز یچ  هیباتوام برو از کمد -

 گفت:  دهیپوستم ترس یسرخ دنیموهام رو از صورتم کنار زدم که شکوه باد ازعمد

 خدا مثل لبو شده نکنه تب کرده باشه  یوا-

  دمی فاتح رو شن یتنم بود.. صدا شبید یخندم رو گرفته بودم.. هنور لباس ها یزور جلو به

   ارمیعالمه لباس هست کدوم رو ب کی  نجایا-

 .. اریرو ب  یک یابا ب-

راه برم که منم خودم   تونمیم دنیپرس  تی .. در نهاضیمر  نیبه زور لباسام رو پوشوندن به تن ا خالصه
  فتادمین  اریتاو ادیزدم که باعث شد فاتح رو دست بلندم کنه.. اگه بگم به  ی حال   یرو به ضعف و ب

  یز یچ  یبد نیری عطر ش یاما جز بو دمیخواست.. بوکش ی.. دلم آغوش اون رو م هیدروغ بزرگ
  یاستشمام نکردم.. جام اصال راحت نبود.. من فقط واسه آغوش اون ساخته شدم.. درسته خودش نم 

عقب خوابوند.. از  یصندل یرو باز کرد و من رو رو نی.. در ماش نجامیا ن،یدونست اما من واسه هم
ها رو   هباناز نگ یک یرسوند و سوار شد..  که شکوه با دو خودش رو به ما دمیبازم د  مهین  یپلکا نیب
.. شکوه  یداد.. اوف لعنت یخبر م  یل ی.. به حتم داشت به لزدیکه داشت با تلفنش حرف م  دمید

 پاهاش گذاشت    یسرم گذاشت و بلند کرد و رو ری دستش رو ز

 زم؟ یتوسرم بر یبشه من چه خاک شونیخدا خودت رحم کن اگه طور یآ-

 کجابرم؟  -

 مثال   رمیم یدارم م  مارستانیاحمق حرف زد.. بابا ب نیا باز

 درمونگاه   نیبرو اول-
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 رو روشن کرد  نیو ماش  دیپوف کش  فاتح

  شهیواسمون اصال خوب نم  ن یرفت  رونی اجازه ب یشکوه اگه خانم بفهمه ب-

   دمیم حی زبونم الل..خودم بعد واسه خانم توض رهی بم میکه بذار  میتون یاووف بسه نم -

شکوه   ی حرف بزنن و خودشون به فکر چاره باشن.. ابدا برام مهم نبود.. فقط برا  نطوریمه گذاشتم
  هیاتاق بردنم.. مجبور شدم  هیروز درکم کنه.. با برانکارد به  کیاونم  دیشا یسوخت ول یدلم م  یلیخ

جم   نارمسالم.. شکوه هم از ک  یک ضهیمر یدونستن ک ینم ی خنگ.. حت یبزنم.. دکترها یسرم الک 
 دم یمکالمه دکتر و شکوه رو شن یبودم صدا هوشیخورد.. هنور مثال ب  ینم

 زبون بسته چش بود؟   نی دیفهم-

 زبون بسته؟   گفتیبودم که بهم م وونیکردم.. مگه من ح  اخم

   ستی ن شونیزیچ-

 خدا  ی.. وا دمیتخت چسب به

 .. دیچیپ  یداشت از درد به خودش م شه؟یعه مگه م-

 : د یاحمق خند دکتر

 نکردم   دایپ  تیبر مسوم یمبن یز یمن که چ-

 ..  یستی چون دکتر ن دیگرفت.. شا حرصم

 خانم کوچولو سرم زدم تا بهتربشه   نیبهترشدن ا یاما برا-

 گفت؟ خانم کوچولو؟ دستم رو مشت کردم که به سوزش افتاد..  ی.. اون چدمیکش  یجان سوز  یا ناله

 آخ -

 به سمتم اومد   شکوه

 دردت به جونم خانم  -
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ذره   نکیبا اون ع   زدیساله م یس ب یبابابزرگم عج  بای پلکم رو باز کردم که دکتر با سن تقر یال آروم
 خنگ.. لبخند زد.. شی نیب

 بدنش خوبه  یساز  منیا یکه برا سمینو یبراشون چند تا دارو م -

 رفت   رونیکردم که با لبخند از اتاق ب  یبهش دهن کج نامحسوس

 شکوه؟  -

 کجا مدرک گرفتن..   ستیمعلوم ن ناهمیواهلل ا کنه؟یدرد م  تونییجونم خانم؟ جا -

  یدیبهترم ازت ممنون که به دادم رس کمی-

 بشه..  تونیزیچ دمی ترس   یلی.. به خدا خفمهیوظ  هیچه حرف نیا-

کنم؟ رو بهش   کاریخنگ چ یبا اون پسره  ؟یکردم اما چطور  یاون رو از اتاق دور م یجور  هی دیبا
 کردم گفتم: 

 م؟ یآورد یچطور -

 رو گرفت   دستم

  رونهیبا فاتح نگهبان عمارت االنم ب-

  دمیکن.. باز چشم باالکش یفکر  هیگفتم.. اوووف.. صدف زودباش  یآهان

 هم برام نوشت؟   یز یدکتر چ -

   دیخند

 نوشت..  ییزایچ هیاما  ستی ن  یز یچ  گفتیهلل موا-

 کجاست؟  -

 به اطراف چشم چرخوند و بعد گفت:  که

 آها اونجاست..-
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 برداشت   یتخت رفت و کاغذ  نییبه سمت پا و

 ..میری .. سرمتون تموم شد مرهی نوشته بدم فاتح از داروخانه بگ یچ دونمیمن که نم-

کردم.. در باز شد و   یم یباشکوه کار  دی.. حاال باشی کی نیخدا ا یدلم جشن برپا شده بود.. وا تو
 دوباره شکوه اومد لب زدم: 

 رفت؟ -

 جان؟ آره خانم  -

 شکمم گذاشتم نگران گفت:  یآزادم رو رو دست

 ن؟ یبازدرد دار-

 تکون دادم:  سر

   ن؟یبخور  ارمیب یز ی چ هی نیخوای م رمی بم-

 که دم مرگن کردم و گفتم:   ییام رو مثل کسابود صد  یعال نیا

 بتونم بخورم اما...  دونمینم-

 تا برگردم    دیفداتون بشم صبرکن-

رو   میلحظه گفتم نکنه گوش کیزدم  یف ی خف غی مردم ج ی داشتم م یرفت.. از خوشحال  رونی از اتاق ب و
لباس   یگرفت که تو یم میداشت گر گهینبود.. د ی.. آدمیکش بمی ج  یفراموش کردم.. تند با دست رو

.. چشمم به در افتاد ممکن بود شکوه برگرده.. با حس  دمی کش یاز سر راحت  یکردم.. نفس داشیپ  رمیز
 ..دمیسرم رو از دستم کش یادیترس ز

   ار یتاو یدیهم پس م نوی.. حساب ایییآ-

سرم انداختم و  یال رو رو.. شدمیبرداشتم و پوش  یجارخت یتخت بلند شدم.. پالتوم رو از رو یرو از
 هیفرستادم.. جز چند زن و مرد و  رونی و سرم رو ب دمی کش نیی در رو پا رهیبه سمت در رفتم و دستگ

 اومدم لب زدم:  رونی نبود.. آروم ب یپرستار کس
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 شکوه جونم    دیببخش یل یخ-

 با دو از اونجا دور شدم..  قینفس عم باچند

جرات نگاه کردن به پشت سرم رو   یه راهم ادامه دادم.. حتراه به چند نفر تنه زدم اما باز ب نیب
زود و قبل   یل یخ  یول  دمیکش نی.. هدمیرفتم که فاتح رو د نییدرمانگاه پا  ینداشتم.. از چند پله ورود

تو دستش  یدیسف  لونیکه نا یدرخت پنهان شدم.. اونم درحال  هیکه متوجه من بشه پشت  نیاز ا
  ی.. وقتدیکوبیم نمی داشت از مقابلم رد شد.. قلبم با شدت به قفسه س یظیغل  یلیخ  یبود و اخم ها
.. تند  دمیاز جا پر  یکوتاه غیبه همراه ج  میگوش ی برهیکه با و  دمیکش یاز سر آسودگ یکه رفت نفس

 : م رو نداشتم.. به صفحش نگاه کردم بابام بود لب زد یآوردم.. من که کس رونشیب

  دمی خبر رو بهت م ن یاون زمان بهتر دمیرو به خودم فهم  اری حس تاو یبابا جونم االن نه.. وقت-

به اطراف، باگام    ینگاه میانداختم.. بعد از ن مینفت  یآب  یرو قفل کردم و داخل پالتو میگوش صفحه
هدف   یگرفتم وشروع کردم به ب شی رو را در پ  ادهیرسوندم.. عرض پ ابونیبلند خودم رو به خ یها
 ..دنیدو

و دستم رو   ستادمیا یپارک محل کی  یچه اندازه دور شدم اما نفس کم آوردم و باالخره روبرو دونمینم
  دمیرو د یبا ترس سر چرخوندم و پسر جوون  یخشن یآروم شم اما با صدا  یقلبم گذاشتم تا کم  یرو

 ی شهیش د،متوجه نگاه کردنم ش  یبه من بود.. وقت  و نگاهش  زدیلبخند م ییمدل باال نیکه سوار ماش
 و گفت:  دیتر فرستاد و به سمتش گردن کش نیی رو پا نشیماش

 نفست رو بخورم خوشکله سوارشو برسونمت..-

 بود؟ داشت به من ... پراخم نگاهش کردم که باز گفت:  یک گهید نیخدا ا یوا

 صورتت بشم   یجووون فدا-

.. حاال دمیترس یخلوت بود.. داشتم کم کم م یلی شد.. به اطراف نگاه کردم اما پارک خ چندشم
 کارکنم؟ یچ

 جاش با من توغصه نخور خوشکلم    میبر  ایب-

 گفتم:  یجد  یلیخ  شدمیکه از ترس داشتم پودر م نیا با
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 ی کن مونیهمراه یتونیاالن که همسرم اومد بهتر م -

 نثارش کردم که گفت:  یفحش خوب یحرفم خندش رو جمع کرد که به نروژ  نیباا

 بروبابا -

رفتم دستام  یعرق بودم از ترس همونطور که به داخل پارک م   سیبا سرعت از مقابلم دور شد.. خ و
 رو مشت کردم و زمزمه وار از حرص گفتم: 

 ..... هی یخیآدم  رم ی گیازت م نمیتاوان ا-

ها شبنم نشسته   یصندل یرو شبید یبود نشستم هنوز از سرما یدرخت بلند  ریکه ز مکتین هی یرو
 ندادم..  یتیبود اما اهم

 لب زدم:  دادیآزارم م نی عابر یاما نگاه ها  دونمینم دمی ترس  یم  ایبودم  نگران

 کنم؟  کاری چ دیاالن با ایخدا-

آوردم.. کارتشو که روز اول بهم داده بود جا گذاشتم.. از شدت سرما   رونیرو ب  میکتم گوش  بیازج
دستام رو   ی فرستادم.. چندبار  رلبیز  ی.. لعنتکردیدستام کرخت  شده بود و لمس اثر انگشتم کار نم 

زنگ بزنم   اریدر آخر موفق به باز کردنش شدم.. اول خواستم به تاو گرم بشه.. ی ها کردم تا حداقل کم 
که بهم زنگ   یبار   نیاز آخر دهی جواب نم  نهیشدم.. با خودم فکر کردم اون شمارم رو بب  مونیاما پش

اون   یادآور یکه ازش تشکر کرده بودم که جونم رو نجات داده.. با  یگذشت.. روز  یم یل یزده بود خ
 یرو یبه من رو داشت عرق سرد  یاما اون قصد دست دراز  میباهم حرف زد یپسر که شب مهمون 

 نشست.. آب دهنم رو قورت دادم   میشونیپ

  یمغزت رو به کار بنداز  دیآروم باش صدف االن با-

بودن که ابدا  ییمردها شتریب   تیشلوغ شده بود اما جمع  یل یچرخوندم.. پارک خ یاطراف سر  به
نکرده بودم..    یشناختم.. با اونا هرگز زندگ  یآدم ها رو نم ن یکردم.. من ا ینم  تی درکنارشون حس امن 

با   یلی.. لدمیترس یاز مردها م ی کردم حت  یاومدم و با اون زن و تو خونه اون زندگ رانیبه ا یاز وقت
لرزوند.. خوب متوجه اون نگاه ها بودم.. باز   یرو م م یاهشون تن دخترونگنگ  یبود که حت ییکسا
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تحمل   گهیبمونم اگه اون اتفاق تکرار بشه من د نجایا دیرو که قفل شده بود باز کردم.. نبا میگوش
 وار گفتم:  هکه به دادم برسه.. اخم کردم و زمزم ستیهم ن اریتاو  یحت  نباری.. اکنمینم

   ستین  یمونی آخ صدف.. وقت پش-

 ادامه دادم:  یجد  یلیخ

   خوامیبه اونچه که خودم م کنمیرو وادار م  خیاگه من صدفم پس اون کوه -

کردم لب    ینگاه م  یکه با لبخند به صفحه گوش یگوگل وارد کردم.. درحال  یزود اسمش رو تو  یلیخ
 زدم: 

 .. خودشه اب یکام اری ندس تاومه-

سرد پارک بلند شدم.. به  مکتی ن یشات گرفتم و از رو  نیبود.. زود ازش اسکر نشییهم پا آدرسش
بود به سن بابا   یدست بلند کردم.. راننده مرد یتاکس ن یاول یبرا یمعطل یو ب دمیدو ابونیسمت خ 

 مهردادم.. سوارشدم  

 سالم آقا.  -

   دمی.. دروغ چرا ترسدمیپرپشت وخشنش رو د یوهاسمتم سر کج کرد ومن ابر به

 ؟ یکجا برم آبج-

 رو به سمتش گرفتم     میکه از سر ترس بود گوش یلبخند با

 آدرس برم  نیبه ا خوامیم-

 کرد و باز رو به من گفت:  ینگاه به من و بعد به گوش هی راننده

 ها.. شهیم  ادیز تی چشم حتما.. اما اونجا دوره کرا-

راننده به خودم   یکنم؟ با صدا کاری چ دیخدا من اصال پول نداشتم حاال با یحرف جا خوردم.. وا نیا با
 اومدم 

 ؟یشد؟ نکنه پول ندار  یالو؟ چ-
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 گفتم:  تند

  دیمن عجله دارم نگران پولشم نباش  دیچ چرا دارم شما زود حرکت کن-

  کردمیفکر م  ز یچ کیشتم تنها به بود و پول هم ندا رونی که نگاهم به ب ینزد و من درحال  یحرف گهید
خدا نه.. حتما تا االنم به گوش اون   یبگه؟ وا یلینکنه بخواد به ل  کرد؟ی م کاریچ  دید یمنو م اری.. تاو

  دمیمرد از جا پر یبودم که باز با صدا ریکه من فرارکردم.. تو فکرم با خودم درگ دهیعجوزه رس

 ینگاه هم به ما ننداخت یبابا تمام راه که من حرف زدم حت یا ؟یآبج -

نوشته بود  یسیسنگ بود سردرش رو که به انگل یبانما  کیش ار یکه نگاهم به ساختمون بس  همونطور
 رو خوندم  

 شرکت افرا..  -

 راننده گفتم:  روبه

 ممنونم  -

 بشم که گفت:  ادهیخواستم پ و

 چهل و پنج تومن  شهیم هیکرا-

شرکت رو    یآوردم.. از گوشه چشم ورود یسر در نم  رانیا یاز واحد پول  ی.. من حتدیباال پر ابروهام 
 نگاه کردم.. راننده منتظر نگاهم کرد لب زدم: 

 د یببخش یل یخ-

و حرف    ادهای فر ی.. صدادمیکه توان داشتم دو ییرو باز کردم و تا جا نیحرکت در ماش کیتو  و
.. خودم رو به آسانسور  دمیحال باز دو  نی.. با ادمی شن  یمن بود رو م راهیکه به حتم بد و ب  ییها

در   تقرار گرف  دمیراننده مقابل د ی.. وقت زدمی رو فشردم.. نفس نفس م کیهدف طبقه  یرسوندم و ب
 قلبم گذاشتم  یآسانسور بسته شد.. دستم رو رو

 بشم.. چارهی بود ب کینزد-
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تمام   بایجاخوردم.. شالم کامل افتاده بود تقر دمید نهیآسانسور پشت کردم خودم رو که داخل آدر  به
 گونه سرخ شدم گذاشتم  یبود دستم رو رو ختهی پالتوم ر یموهام رو

 .. اریافتادم؟ آخ تاو یبه چه روز  نیبب -

 با حرص ادامه دادم:  و

 من تورو... -

  دمیترس  یرفتم.. هنوز م  رونی فتم.. شالم رو مرتب کردم و ببا باز شدن در آسانسور زبون به کام گر که
دونستم به  ی در بود که نم  هیبه اطراف چرخوندم.. سمت راست  ینرفته باشه.. سر  یاون راننده تاکس

گلدون  یورودکه همون مکان مورد نظرم بود. درست دو طرف   یکجا راه داشت و روبروم هم در ورود
قرار داشت که ناخودآگاه به سمتش قدم برداشتم .. و آروم با سر انگشت    ییبای ز اریبلند بس  هیپا

  شیبود.. تا به حال پ یبودنش شدم.. باور نکردن  یلمسش کردم و درکمال تعجب متوجه مصنوع 
که   ییکه گذشت با صدا یندم.. کم  سیبودن گل ها رو تشخ یو مصنوع   یعیبود که نتونم طب ومدهین

 لب زدم:  یادی.. با ترس زدمی پر رونی ز فکر باز سمت چپ به گوشم خورد ا

 بدبخت شدم..  گهیخدا د یوا-

با    یشدم.. پسر جوون یبود وارد سالن اصل  هیبه دو شب  شتر یکه ب ییاز راه پله گرفتم و با قدم ها چشم
 بلند شد    زیاز پشت م  یو شلوار مشک  ییموی ل راهنیپ

 خانم؟   ادی از من برم یسالم چه کمک -

 ه پشت سرم انداختم که باز صدام کرد ب یشده نگاه هول

 خانم؟ -

 لب باز کردم   یسخت به

 .. م من..  دیب ببخش-

   زدیم برهیهم مدام و میتوان حرف زدن نداشتم گوش  ازترس

 ست؟ یحالتون خوب ن-
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 بود    استینگاهم به اتاق ر یچشم  ریرو دور زد و به سمتم اومد.. ز زشیم  نباریپسر جوون بود ا همون

 .  نمیرو بب ابیکام یآقا دیمن ب با-

 فرصت.. هیبودم و دنبال  قراری.. بکردی نگاه م یبود و مثل من به در ورود ستادهیبا فاصله از من ا حاال

 نتونسته بخوره..  یانداختم پول منو تا حاال کس رتیگ  ؟یینجایپس ا-

  استیم رو به اتاق رزدم و به سرعت خود یبلند غی از ترس ج  یراننده تاکس  یادهایفر دنیباشن 
 خودمو به داخل پرت کردم و در رو پشتم بستم.. بای رسوندم و در رو باز کردم.. تقر

 

 

 

 

 ( ار یتاو

 

 

 

 

 آشنا بود.. ی بهینفس فرد غر یبه برج روبروم و گوشم به صدا نگاهم

 س سالم.. -

دستم مچاله شد   نیب  یپنجره تکون نخوردم و گوش یفکم رو لرزوند.. خودش بود.. از جلو  پوزخندم
 لب باز کردم: 

 اد؟ی من ب شی ممکنه پ یکنی جان چرا فکر م  یلیل-
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 دهیدادم.. ند  هیکه به سمتم برداشت به کام تلخ انتقامم هد یترسش رو با قدم نیری ش یصدا
 : دمیالتماس نگاهش رو خوندم.. باز صداش رو شن 

 شناسهیست چون تو رو م هیفرض هیفقط  نیا دونمینم-

 .. دمیشن یبودم و االن صداش رو از سالن م دهیرو از اول د یگفتم.. راننده تاکس یآهان

 قطع کنم   دی جان من با  یلیباشه ل -

  یکردم و رو سیرو از گوشم جدا کردم.. لبم رو با زبون خ   یگوش یمعطل  یگفت و ب  یکوتاه باشه
و درست پشتم  دیاز جا پر یبلند غیکه همزمان در با ضرب باز شد و صدف با ج  دمیپاشنه پا چرخ 
 پنهان شد..  

 شرمزده به من نگاه کرد اما من خونسرد به مرد نگاه کردم.   نیوارد شد مع یمرد با چهره برزخ همون

 پول منو بده  ؟یعوض یدختره  یکنیکجا فرار م -

 قدم به جلو برداشتم که کتم تودست صدف مشت شد..  هیاخمام رو کورتر کردم  گره

داغش کت و   یبزنه که کف دستم رومقابلش گرفتم و سکوت کرد.. نفس ها یخواست حرف نیمع
 ..ی.. لعنتدیکمرم رس ی رهیرو رد کرد و به ت رهنمیپ

 رو سرت؟   یمنه .. چه خبره صداتو انداخت  یشرکت شخص   نجایا-

 شده گفت: چفت   یدندون ها نیاز ب یحرص

 س یهم ن  بتونیآدامس تو ج  یخانم به من نداده حت نیکه ا یدرد، پول  یب یآره واسه شما پولدارها -

  یتوجه یکرد و فکم منقبض شد.. با ب  یچشم و ابرو به پشت سرم که صدف پنهان شده بود اشاره ا با
 حالت لب زدم:  یاز صدف فاصله گرفتم و رو به مرد ب 

 فقط بگو چقدر؟ یدرد رو شرح بد یب نی ما مرفه یزندگ   ستی الزم ن-

آوردم به سمتش  رونی ب  یاز کتم تراول دمیسکوتش رو د  یکردم.. وقت  انیب دیدرد رو با تاک  یعمد ب  از
 گرفتم که چشماش چهارتا شد 
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 نکنه کمه؟ ه؟یچ-

و جلوش تکون  دمیکش  رونیب گهیلبم و دست هام درگردش بود.. از کتم چندتا د نیهاش ب مردمک
 گفتم:  یدادم جد

 رون ی و زود از شرکت من برو ب  ریبگ-

زد و با دست لرزون پول ها رو گرفت و چشمش رو دور اتاق چرخوند نگاه آخرش رو به صدف    یپلک
 باال بردم    یصدام رو کم یو حرص  دمید

 .. رونی ب-

 شد.. هول

 ب ب بله آقا -

 رفت.. رو به مشفق گفتم: رونیاز اتاق ب  عیسر و

 حسابشون رو بکشن  هیبه همه بگو برگردن سرکاراشون وگرنه خودشون زحمت تصف -

رفت ..   رونیجمع شده بودن.. چشم گفت و از اتاق ب  رونی بلندگفتم چون شک نداشتم همه ب ازعمد
صدف   یهق هق ها یمن و صدا یجلو رفتم و با کف دست در رو بستم.. حاال فقط سکوت کرکننده 

.. سرتاپاش رو از نظر گذروندم..  دمی.. دولبه کتم رو بهم رسوندم و به سمتش چرخدیرس  یبه گوش م
نکنه..   هیربلند گ  یآورد تا با صدا  یدهانش*" گذاشته بود و به خودش فشار م   یانگشتش رو رو هارچ

 از اشکش لب زدم:  سیرو به صورت خ 

 سالم..  کیعل-

خشک شدش رو ازهم باز   یشد لب ها رهی سر باال کرد و بهم خ هیمتورم شده از گر یبا چشم ها مات
 کرد 

 من...  اریت تاو-

 کارم نشستم:  زی باال انداختم و از کنارش گذشتم و درست پشت م  ابرو



 نگهبان آتش 

626 
 

 ی اومد نجایز من به اخبر ا یباشه که ب یمسئله مهم  دیبا-

 بزنه.. زود گفتم:  یتا حرف دیسمتم چرخ به

 ن ی . اول بششیه-

  یفرستاد و با چندگام جلو اومد و نامطمئن رو رشالشی رو ز ختشیبه هم ر یانداخت موها  ری ز سربه
بود..   یچشماش طوفان  ینداشت وهنوز هوا یمبل تک نفره درخودش جمع شد.. حال خوب نیاول

 رو به سمتش گرفتم.. یو جعبه دستمال کاغذ دمیپوف کش

 آرامش تومحل کارم هستم ختنیاومدنت و به هم ر نجایعلت به ا دنی.. منتظر شنهیسکوت کاف-

 گفت:  هیخشدار از بغض و گر یبرداشت و باصدا  یبرگ دستمال شرمزده

 به اون خونه برگردم.  خوامی من نم-

 تفاوتم زل زد..  یدادم.. سر باال کرد و به صورت ب هیتک یصندل  یبه پشت  نهیبه س دست

 اونجا تو اون خونه نفس بکشم.. من.. من.. تونمی تحمل ندارم نم گهید-

 تو جاش جابجا شد  یکم

 نداره اما.. یمشکالت من به شما ارتباط دونمیم-

 : دمیحرفش پر انیربط نبود.. به م یبه من ب چندان

 نداره..   ی.. اصال به من ارتباطقایدق-

بودم..   یشد.. اما من شناگر ماهر   یغرق کردنم طوفان یچشماش باز برا یایدهن باز نگاهم کرد در با
 چشم گرفتم:

 . یتو گم شد کنهی فکر م یلیل-

 گفت:  هیگر نیب

 متنفرم  ریفرارکردم.. از اون عجوزه پ-
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 گفتم: ی ساختگ یتعجب  با

 ؟ یکرد  کاری توچ-

 تو خودش جمع شد  دهیترس

 کمکم کن   کنم ی م یخ خواهش م-

 کنم  شونیبود که من سال ها تالش کردم تو وجودم زندان ییپر از حس ها لحنش

 گفتم:  یرحم  یباب  دیکش ی دفاع  شعله م یدختربچه ب  نیدرونم دربرابر ا اریداشت تاو باز

 تو خطره   یعالدرخشانه که به لطف جناب ی ل یکه مهمه شراکتم با ل یز یمن تنها چ  یبرا-

 و باز ادامه دادم:  دمیبدنش رو به چشم د لرزش

  یدونم چه نسبت ینم یکه حت ییاون و تو  نی.. مشکالت بیینجایا گمیم زنمیزنگ م  یلیمن االن به ل-
 .. ستیبه من مربوط ن یباهاش دار 

 خشک شد یلیبه اسم ل دهیحرفش انگشتم نرس دن یآوردم اما با شن رونی رو از کتم ب لمیموبا و

 اون مادرمه..-

 بود  ستادهیا زمی .. درست مقابل مدمی.. چشم باال کشدیباال پر پلکم

 ؟یدونستیتو مادر منه تو اصال م  کیشر ؟یدیشن-

 به خودش جرات داد وگفت:  دیاما ... سکوتم رو که د دونستمیم

 بچه داره.. هیهم نگفت  کشی به شر یحت نی دروغگوئه.. بب  هیاون -

 به عقب برداشت سرزنشگر گفتم:  یکمر راست کردم که گام شدیگستاخ م داشت لحنش گهید

چرخه.. خانم   یشما م یمدار خانوادگ  نیهست و شراکت ما کامال خارج از ا ی مسئله شخص هی نیا-
 شهیمن عوض م میموضوع تصم نیکوچولو فکرنکن با فاش کردن ا

 ازصورتش لب زدم:  یگذاشتم وبه جلو خم شدم تو فاصله کم  زی م یدستم رو رو کف
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 .. فروشنیها م بهی که واسه منافع خودشون خانواده خودشون رو به غر ییاز آدمها-

 مکث کردم بدون پلک زدن نگاهم کرد  یکم

 متنفرم   یل یخ-

ز  که با یطور  دی.. قلبم لرزدی .. پوزخند زدم و ازش فاصله گرفتم که بغضش ترک دیکش  ینم نفس
 نشستم

   ؟یکن  کاریبا من چ  یخوای حاال م-

-.... 

 ؟ ی گردون یم منو برم-

 یلحظه و درست کنار من از برنامه ها نیو ا  نجای.. بودن صدف ادمیکش رونیکارم رو از کشو ب  پوشه
 .. ختیر یتمرکزم رو به هم م یط یدختر تحت هر شرا نیهدفدار من خارج بود.. ا

   ار؟یتاو-

 پراز التماس بود صداش

- ... 

 ششم از پرونده رو باز کردم:  صفحه

 ؟ ی کن کاریچ یخوای م کنمی خواهش م-

  یتون ی.. آبشار زدیکش رونی حواسم بهش بود.. شالش رو از سرش ب رچشمیاما ز  کردمی نگاهش نم یحت
 موهاش دورش رو احاطه کرد.. سرباال کردم  

 ادارست شالتو بپوش   نجایا-

 گفت:  پرحرص

 ارم.. راحتم..دوست ند-
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   دمیو نگاه سردم روبهش پاش  دمییرو به هم سا فکم

 ی اوک-

   دیکه مشتش رو به تشک مبل کوب دمید

.. ارهیتا منو به حرف ب کردیم  یدختر؟ هرکار  نیبا ا  کردمیم  کاریدچیبا شدی جا متمرکز نم هی ذهنم
  یباژست خاص  دمیکش رونیاز کشو ب یگار ی.. س دیکوب یم  نیبه زم کیستریداشت پاهاش رو مدام ه

خط    دمییموردتا یتقاضاها  ریز  سیگوشه لبم گذاشتم با فندک روشن کردم وخونسرد باخودنو
 ی.. مدام سعکردیم هیآورد.. هنوز گر یرواز پا درم یسکوت و آرامشم هرکس دونستمی.. خوب مدمیکش

دونست احتماال از آدم   ی.. مزدیاتاق دست م یها لیرفت.. به وسا  یبر جلب توجه من داشت.. راه م
کار   ی.. چند ساعتکردمیم یفکر  دینشون ندادم با یاما باز عکس العمل  ادیمالحظه بدم م  یب یها

 درست خودم رو شکنجه دادم   میتصم  هیگرفتن  یکردم و برا

قفل شده م رو به پشت گردنم گذاشتم.. اتاق در هاله   یپرونده گذاشتم و دست ها یرو ال  سیخودنو
تو خودش   نیمبل درست مثل جن  یکه رو دمیاز دود فرو رفته بود پوزخند زدم واز گوشه چشم د یا

 دمیبه صورتم کش ینبود.. دست گارمیربط به دود س ی که ب  کردی تک سرفه م  یمچاله شده بود گاه 
 دنیمشکل، تنها قهوه خورده بودم.. باد نیقبل اومدن ااومد که از صبح  ادمی دیکش یبد  ریت معدم

  یلی.. اون هم به حتم گرسنه بود.. لدمیاز درد معدم کش یآخ دادیساعت که چهار عصر رو نشون م
گفت که صدف حالش خوب نبوده و بردنش درمانگاه که از اونجا فرارکرده.. هه چقدر بچگانه.. 

 لب گفتم:  ریباتمسخر ز

   یدماتو عوض کن وقتشه آ  یلیآخ ل-

از   لمیآروم بود.. لپ تاپ رو خاموش کردم و با برداشتن وسا یانداختم همه چ توریآخر رو به مان نگاه
 سرم رو رو به سقف گرفتم: کردم؟ ی کارمی چ دیو خودمو باال سرش رسوندم.. با زبلندشدمی پشت م

 .. دارشویب-

از   یل یخ یزندگ یروزمرگ  نیترشدم تحمل ا کینزد یرو به دست راستم دادم و کم فمی نخورد.. ک تکون
موهاش   یکی کردنش.. پوووف.. دستم رو تا نزد داریدختر تالش واسه ب هیآدم هارو نداشتم باالسر 
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مثل فنر   یکوتاه غیکه با ج  دمیچنان دستم رو پس کش شی شمیابر یبردم به محض لمس موها
 نشست   اشتوج

 نجاست؟ یاون ا هشدیچ یچ-

 لبخند زد که پراخم گفتم:  یلیل  دنی.. با نددیبا چشم کل اتاق رو کاو و

 .. ایدنبالم ب-

 گرفت   هیبه طرف در رفتم که باز صداش رنگ گر و

   ؟یبر ی کجامنو م-

دسته   یجلو اومد که نگاهم رو به شال رو  یتنها نگاهش کردم.. قدم ییودر سکوت پرمعنا دمیچرخ
 نگاهم رو که دنبال کرد پشت کردم   ری مبل انداختم.. مس

 مونم..   ینم  یمن منتظر کس-

 مشفق ازجا بلندشد  ستادمیا یمنش زی داشتم مقابل م یزدم حال خفگ  رونیزود از اتاق ب  و

 راحت   التونیشما خزنگ زدم  انی خوبه امروز به چند نفر از متقاض یهمه چ  دیخسته نباش-

 دادم  سرتکون

 هست   زمیتوکشو م  ستیل هی هیکارت عال-

 زد:   لبخند

 چشم-

 کردم ی م نیپسر رو تحس  نیانداخت.. خوب بود شرم ا ریبا ورود صدف سر به ز و

 من آمادم  -

 نگاه کردن بهش رو به مشفق گفتم:  بدون

 خدافظ    دیزودتر بر ن یتونیامروز همتون م-
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 ممون چشم-

رو   نگیتوجه دکمه پارک یبود ب ستادهیهنوز ا دمیبه سمت در پاتند کردم و سوار آسانسور شدم.. د و
که  دمی.. از گوشه چشم ددمیزدم در خواست بسته بشه که خودش رو به داخل پرت کرد.. پووف کش

متوقف  رداد باالخره آسانسو حی باز وبسته شد اما سکوت رو ترج  یزدن حرف یلباش برا ستادیا کمینزد
  نی رفت و درست ب رونی تعلل ب یبا کم  عیشد و به محض باز شدن در باچشم اشاره کردم برو و مط

زد و باز شد به سمتش رفتم   یچشمک  نیرو فشردم و ماش   موتیر ستادیا نگیبزرگ پارک  یمحوطه 
 بود.. زمزمه وار گفتم:  ستادهیحرکت ا  یوسوارشدم.. هنوز ب

 دختر رو ندارم..  نیا یها یآخ خدا تحمل بچه باز -

خودشو کنار    غیفرمون درست مقابلش ترمز کردم که با ج  یرو روشن کردم و با چرخش حرفه ا  نیماش
 دیکش

  وونهید ؟ی کنیکارم یچ یدار  یه-

 فرستادم پراخم گفتم: نیی سمتش رو پا شهیش

 االن سوار شو..  نیهم-

 باال انداخت:  شونه

 ؟ یمنو کجا ببر  یخوای.. مامینم-

 فک منقبض شده تکرار کردم:   نیرو فرمون مشت شد.. چشم گرفتم و به روبرو دوختم.. از ب دستم

 ....ای  یشیسوار م-

 لب زد:  دستپاچه

 م؟ یری بهم بگو کجا م یب باشه ول -

که  ییها اتیاز بغض  چه منبع ح دنیرس  نجایا به یبودم برا اری پراز بغض بود اما من تاو صداش
  یهاش م کی حرکت الست یب  نیبود که پا رو پدال گاز فشردم وماش ستادهی نگذشته بودم.. هنوز ا
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رر   یمکث ترمز دست یپرت کرد و من ب  بایتقر نیوخودش رو به داخل ماش  دیکش یبلند غی .. جدیچرخ
 .. هی..باز..و بازهم گردیچسب  یصندل  یکه به پشت دمیازجا کنده شد د نیو ماش دمیکش

  کاری چ دیدونستم با یاز فشرده شدن درد داشت انگار لبم رو به هم دوخته بودن.. هنوز نم فکم
 بود  دهیترس یلیکردم خ   یم یرانندگ  یبا سرعت سرسام آور  کردم؟یم

مقاومتم رو سوراخ  واریهاش داشت مثل مته د هیدختر حرف نزنم.. گر  نی داشتم ابدا با ا میتصم
خم شدم تا کمربندش رو ببندم که با ترس    کردمیهمونطور که بادست چپ فرمون رو کنترل م  کردیم

  یپارک کردم.. سرما ابونیزود گوشه خ یل یگرفت.. خ فشیو ضع  کیکوچ یمچم رو با دست ها
  یس ک یسوختم وحت یم دیوجودم رو کم کنه من درست مثل هسته خورش  یگرما  تونستدستاش ن

بباور   ی فکر رو به مرحله  نیخواستم که ا  یم دیشا ا یبشه..  کیبه من نزد  یتونست تنها کم ینم
 به حالم داشت؟   یر یدختر چه تاث نیبرسونم.. واقعا ا

.. رد انگشت  دمیچشم هاش گرفتم و خودم رو کنار کش انوس یاق سی نگاه از مغناط دمیکش  ینم نفس
دختر حذر کردم..   نیداشتم و به خاططر ا گاریبه س ل ی دستم جا مونده بود.. باز م یهاش انگار رو

 کرد.. یهنوز تک سرفه م

 ار؟ یتاو-

 فرستادم:  رونیپر از دود کالبدم رو به ب  یو هوا دمیکش نیی رو پا  نیماش شهیش

 ؟ ی زنی چرا حرف نم-

- ... 

و لب   دیبه موهاش کش  ی.. سرچرخوندم و بهش نگاه کردم.. دستدیکردم خودش رو جلو کش حس
 رنگش رو تکون داد: یب یها

 .. کشهیمنو برنگردون.. اون.. من. من.. منو م-

 .. دیزدم اما ند  پوزخند
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 یلطفا بهم کمک کن.. منو ببر تو خونه  اری .. تاوستیتو بمونم.. درسته مادرمه اما ن شی بذار پ-
برات   دمیگذره.. قول م یکارم نم نیاز ا یفهمه.. اگه منو برگردون  یخودت.. مطمئن باش اون نم

 .. یحضورم رو حس نکن دمیقول م یدردسر درست نکنم.. حت

. گردنم اخمم رو چند برابر کرد. ی شدن رگ ها دهییحرف چنان به سمتش سر چرخوندم که سا نیباا
دختر   نیا  تی تونستم معصوم یمقاومت کردن.. من نم  یداشتم برا یانداخت.. من چه دل ری سربه ز
  وشخام یمن.. اون متروکه  یکاکتوس.. خونه   یبادکنک بودم تو مزرعه  هی.. انگار  رمیبگ  دهیرو ناد
 داشت.. مادرم.. خواهرم.. صدف.. اما از اخمم کم نکردم..  اجی زن احت هیدختر  هیبه 

 .. دیبخشب -

نباشه  یلیل  دواربودمیآوردم ام رونشیباعث سکوتم شد از کتم ب  لمیموبا یبگم که صدا یز یچ خواستم
 دم یاسم حامد پوف کش دنیو با د

 ؟ یدیفهم ی شینم ادهی پ نی ازماش-

 : دم یجونش رو شن  یب یشم که صدا ادهیدلهره سرتکون داد.. خواستم پ پراز

 ؟ ی  لیل-

 نه..-

 حدس زدم   دهیرو نشن  دیکه کش  یراحت  نفس

  یشدم و فاصله گرفتم.. ب ادهیپ  نیبار زنگ خورد دکمه اتصال رو زدم واز ماش نیدوم یبرا یگوش
 مقدمه گفت: 

 .. یخودت نگه دار  شی که اون دختر رو پ نهینظر من ا-

 در حالتم ندادم  یر ییتغ چیبودم اما ه  یعصب

 ار؟ ی الو؟ تاو-

 گفتم:  خشک
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 سالم..-

 د یکش یاز سر حواس پرت  ینفس

   ؟یسالم خوب  دیآخ ببخش-

 التماس چشماش رو لمس کنم  تونستمینگاهش به من بود م دمی چرخ  نیسمت ماش به

 خوبم.. -

 اماحاال....  کرد ی م یچقدر منو عصب  دنیدروغ شن یآوردم روز  ینم ادیبه  یحت گفتم یخوب دروغ م  چه

 گفتم؟  یچ  یدیخوبه.. شن یل یخ-

 طع کنم ق  دی.. من بادمیشن-

   ومدیاز اون سمت خط صدا م مدام

 میحرف بزن  دیکار دارم.. بعد با کمیباشه برو منم -

 گفتم:  یبودم کامال جد زاریب یهرگونه دستور  ای دیکلمه با از

 ذارم  یبراش وقت م-

  یم یز یگرفتم... برف ر  یم شیرو قطع کردم.. داخل کتم گذاشتم  داشتم آت  یصبر نکردم.. گوش و
 شدم.. زمزمه کردم:  یو من داشتم ذوب م  دیبار

 درست..  میتصم هی-

  یلیبود.. خ  یراه از اول نابود نی رسوندم.. ا  نیبه گلوم زدم و با چند گام بلند خودم رو به ماش یچنگ
زود مقابل رستوران توقف کردم.. بدون نگاه   یلیرد.. خداشت اما سکوت ک  ادیزود سوارشدم حرف ز

 کردن بهش گفتم: 

 ...ای ب  یبخورم گرسنه هست یز یچ هی رمیمن م-
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شد   ادهیپ نیباال رفتم که از ماش  شهی ش یپله رستوران بانما نیرو دور زدم و از اول  نی شدم ماش ادهیپ و
 رو فشردم و در قفل شد..  موتیراه ر  نیو من ب

  یکردم .. با ورودم گارسون جوون  یطور رفتار م نیهم دی دختر با نیکه به دنبالم پاتند کرد با ا دمیشن
 خودش رو به من رسوند..

 قربان   نیخوش اومد یل یسالم خ-

 ممنون -

فره نشستم..  دون  زی م یرو یبلند هی کنار گلدون پا تی مناسب گشتم و در نها زیم هیبا چشم به دنبال  و
 و با طعنه گفتم:  دمیبود.. چشم باال کش ستادهیصدف اما هنوز ا

 .. یندار  یا گهیبگم تو انتخاب د دیبا یرو دوست ندار   نجایاگه ا-

 کج شده گفت:  یگرد شده نگاهم کرد و با سر  یچشم ها با

 .. یهست یتو چه آدم خودخواه -

کرد.. پرخشم و کامال  یگاه نگاه م هیتک هیبه من به چشم  دیبه گلدون انداختم.. صدف نبا ینگاه
 گفتم:  یجد

 صدف..   نیبش-

 اومد و صدف زبون به کام گرفت ونشست   گارسون

 ارم؟ی براتون ب یجانم؟ چ -

 گفتم:  یپنهان یمنو رو به طرفم گرفت.. با حرص  و

 دارن..  لیم یخانوم چ  نیبب -

 .. باهمون حال گفت: زدیم یبه کبود تی صدف از عصبان  صورت

 دارن .. لیم یآقا چ  دینی ندارم.. بب لی م یز یمن چ-
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 شده بود به من نگاه کرد.. سرد گفتم:  جیشد گارسون که گ نهیبه س ودست

 کیاست هی-

 گفت که گفتم:  چشم

 خانم  نیا یآب خنک برا وانیل هیو -

 تکون داد و رفت.. صدف لب باز کرد:  سر

 ه؟ یتو هدفت چ-

 باال انداختم:   ابرو

 ؟ یکن  یتو که از خونه فرار م   ایهدف من؟ -

 گفت:  کالفه

 ؟ یفهم یمن مثل جهنمه م یبس کن گفتم اون خونه برا-

 خلوت بود.. پوزخند زدم:  یلیساعت خ  نیا رستوران

که باهام همخونه   یبد شنهادیکنه که به من پ ینم  هیحرفتو توج نی.. اما ایجهنم انتخاب  هیچه خوب -
  نجای.. ایدی مرد مجرد م هیبه  یشنهادیچه پ یستیخودت متوجه ن دیشا ایمگه نه؟  یدون  ی.. میبش
 نه نروژ..  رانهیا

 از جاش بلند شه که پرتحکم گفتم:  خواست

 از جات تکون نخور -

هم رو به  خشم نگا  ری .. تادیدونستم از نروژ م یاز کجا م  دینپرس  یاونقدر حالش بد بود که حت صدف
 سرگردون نگاهش پرت کردم  یسمت آهوها

که منو  نهیحرف نزن.. اشتباه بزرگت ا نقدری.. حاالهم ای ایب  رانیخواسته باشه که به ا ی لیفکر نکنم ل-
 ..یمسائل کرد نیوارد ا
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 ادامه داد: هیگذاشت.. با گر زی م یبه حالت قبل برگشت و مشت لرزونش رو رو  دوباره

 .. اما.. ا..ام.. اما.. امیدرسته نخواست ب-

 ش شدت گرفت..  هیگر

احمقم.. فکر نکن   هیکردم.. اما فکر نکن من  یدونم چه درخواست یخواست.. من م  یمن دلم مادر م-
.. اما من به تو  امیکه نتونم از پس خودم برب  ستمیدست و پا ن یدختر بد و خرابم.. اونقدر هم ب  هی

 ..  ارمیدر که از مادرم فرار کنم و به تو پناه ب اعتماد دارم.. اونق

آب اومد صدف   وانیبست.. گارسون که با ل خیگم و گور شده در فضا،  یا ارهیتنم مثل س  کبارهی
  نیدست پنهان کرد.. رو به نگاه کنجکاو گارسون باچشم عالمت دادم بذار و برو.. هم نیصورتش رو ب 

 به خودم دادم:  یتکون  کلمه نام مادر بامن چه کرده بود..؟ کی

 آب رو بخور.. نیا-

 ..  هیو گر  سکوت

ها رو بذار   یبچه باز  نیا یمن شی خانواده خودشون انتخاب کنن تا پ توننی.. آدما نمهیکاف گهید-
 کنار.. 

آورد و با دستمال  نیی تا به خودش مسلط بشه و دست هاش رو پا دیکوتاه طول کش ی هیثان چند
آب رو به طرفش گرفتم.. اول به دستم و بعد به چشم هام نگاه کرد.. دنبال   وانی اشکاش رو پاک کرد ل

 .. شدینم شی ابیدختر موفق به دست نیکه بود من شک نداشتم ا ی گشت؟ هرچ یم یچ

 ؟ ی هست یتو ک-

 .. ابیکام  اریتاو-

 خشکش چسبوند..  یها آب رو تکون دادم که از دستم گرفت و به لب وانیل و

 ساعتم نگاه کردم شش عصربود.. باالخره سفارشمون رو آوردن.. رو به صدف گفتم:  به

 م یبر  دیغذا رو بخور با نیا گمیبار م  کیفقط -
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 بزنه ادامه دادم: یهر حرف  نکهیهاش رو از هم باز کرد و من قبل ا لب

 که گفتم بکن..  ی.. کار سییه-

 رو به سمتش هل دادم:  کی ظرف است و

 ؟ ی پس خودت چ-

 ..خوامینم-

 : د یباال کش  ینیب

 دوست ندارم..  کیمنم است-

   دمییرو به هم سا فکم

 که گفتم بکن  یحاال هم کار  یازت نظر خواستم سکوت کرد یوقت-

دونستم تحمل   یشروع به خوردن کرد.. خوب م  یقاشق چنگال رو به دست گرفت و حرص یلجباز  با
 کردنم چقدر سخت بود..

 .. یتواز اون زن بدتر -

 ... میزد رونیبود از رستوران ب  دهیطول کش نقدریساعت بعد که به لطف صدف ا میگفتم.. ن یهوم

زنگ زده بود که علتش رو   مانی نر یبار که چک کرده بودم چندبار  نی.. آخرزدیم برهیمدام و میگوش
  نیکه ماش ی اعتراض سوار شد و من درحال  یبار صدف ب  نیرو فشردم و ا  موتی دونستم.. ر یوب مخ

 فرستاده بود رو باز کردم   یلیکه ل ی امکیزدم پ یرو دور م

 "امشب قرارمون سرجاشه؟"

  یلیل  امکی.. جواب پدمیانداختم و پوف کش  ینگاه  مینه انگار دخترش  گم شده بود.. به اطراف ن انگار
 شدم...  نیرو ندادم و زود سوار ماش

زده   هیگذاشته بود وسرش رو به انگشتاش تک شهیبه سمتش انداختم.. آرنجش رو لبه ش ینگاه مین
 تازه کردم و استارت زدم..   یکرد.. نفس  یم ریس یگر ید یبود انگار فکرش جا
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.. من ابدا کردمی م یکار   دیبا خواستیم ییرو بدم دلم تنها یل یل یو حت  مانی خواستم جواب نر ینم
مونده   رهیبند بند وجودش خ  یاراده رو یرو کنارخودم تحمل کنم هرچند صدف.. ب یتونستم کس ینم

به   هیشب  یز یسابقش رو شست و برد.. چ یو رد اشک ها  دیگونه ش چک یرو  یبودم.. قطره اشک 
 داشتم؟ یتازه سر باز کرده.. من چه حس یزخم 

  یم  یلیمثل ل  یصدف هم من رو بدتر از موجود  یسرد و خشن بودم حت  یهمه آدم یبرا من
احساس   یدرب  ییحجم از توانا نی بود.. به خودم و ا دهی دونست.. تو کمتر از چندساعت به اثبات رس 

  ییداشت و جا یکردن برنم هیرو به حرکت در آوردم.. دست از گر  نیبودن پوزخند زدم.. باالخره ماش 
 سوخت.. یم  نمیس نیب

 شه؟یدرست م یز یچ  هیکه با گر یباور دار -

و من   دیدستش برداشت و به سمتم چرخ یو سرش رو از رو دینفس نکش یلحظات یحرفم برا با
 دنینگاهش کردم و با د هیصدم ثان کیهمچنان خلوت..  ابونینداشتم و خ  ییچندان سرعت باال

.. چشم گرفتم و به دمیگلوم جابجا شد و درد کش بکی غلتونش س یها یپشت آب  یطوفان  یایدر
 زل زدم.. دستم دور فرمون مشت شد:  ابونیخ

 کنم منو برنگردون.. بذار با تو بمونم.. یتورو خدا خواهش م اریاما.. تاو شهی درست نم یچینه.. ه-

مرتبش   یمحسوس پوست دست و ناخن ها یتونستم نگاه ملتمس و کبود یچشم هم م  یگوشه  از
  یم  شیسوختم.. داشتم آت یرو روشن کنم اما من داشتم تو تب م یخواست بخار   ی.. دلم منمیبرو ب 

 گرفتم..

 هیبا تو ندارم.. فقط   ینسبت چی.. دختر.. من ه یفکر کن یز یچ نی به چن یکنم حت یصدف؟ باور نم-
 با.. میکار کیشر

 فرستادم و گفتم:  رونی داشتم.. نفسم رو شل ب دیگفتن عنوان "مادرت" ترد یبرا

 ..؟یمن شناخت دار  ی.. مگه تو چقدر رویبه من اعتماد کن دی.. تو نبانیام.. هم یلی ل کیفقط شر-

 هیحس..  هیبه  هیشب  یز یفکر کنم.. چ یز یهام به چ  یخواست درست وسط دل مشغول ینم دلم
خورد.. کمرش    یدر هم گره نم نیاز ا  شی ام بحس که تو وجودم مرده بود.. کاش مرده باشه.. ابروه
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دورگه از شدت بغضش رو   یو من صدا  دیباال کش  ینی.. بدیداد و به سمتم چرخ هیتک  ن یرو به در ماش
 : دم یشن

  یکار م یلیل  یعنیمادرم..  یبرا  یتو دار  نکهیاعتماد کنم.. با ا دینبا نکهی.. با استیدست خودم ن-
در   ییتونه با چه آدم ها یکه اون زن م دمیکردم فهم  یکه تو اون خونه زندگ  ی.. من تمام مدتیکن

  ای .. اگه تمام دنیستی.. به خدا نی ستی ارتباط باشه اما جنس تو با اون ها فرق داره.. تو مثل اون ها ن
 ..؟ اریهم مخالفش رو بگن من بازم سر حرفم هستم.. تاو

خواستم درک   یکردم و نم  یبرسه؟ درک نم  یداشت به چ یخواست؟ سع ی م  یگفت؟ چ یم یچ
  یو فرمون لعنت نمشیخواستم بب  یگرفتم.. نم یکنم.. انگار نگاهم رو به روبرو دوخته باشن چشم نم

بار سر تکون دادم و لبم کج   نیبود؟ چند   یمزخرف یچه دوراه نیکرد.. ا یدستم عرق م نی داشت ب
 شد..

  ییاونا یهمه  یتونم به اندازه  یقضاوت نکن.. بفهم که منم م سچکیظاهر ه  یصدف.. از رو نیبب -
به من   دمی.. بهت هشدار م یدون ی نم یز یچ میبدتر.. تو از من و زندگ یخطرناک باشم.. حت یدیکه د
 .. ینش کینزد

به سمتش سر کج کردم.. در سکوت لب    نباریکرد.. ا یدختر گوش نم  نیگفتم اما مطمئن بودم ا یم
از تک به تک حرکاتش   شدیرو م یقرار  یانداخت.. هنوز پوستش کبود بود اما ب نییو سر پا دیگز

  میکنار ی شهیبه ش  یکس دهینرس هیرو پشت چراغ قرمز نگه داشتم و هنوز به ثان  نی حس کرد.. ماش
 شهیو به سمت ش میابرو در هم کش داد.. یآزارم م  یکم جون یبا همه   دیزد.. نور خورش ضربه
اخم کردم اما با باز شدن در شتاب زده رو گرفتم و   شتریگل به دست ب یپسر بچه ا دنیو با د دمیچرخ
پا به فرار گذاشت تعلل  نیماش  یجلو ی نهیکه در آ یدختر  ری صدف و تصو  یخال  یجا دنیبا د
  ظیپشت سرم اخمم رو غل نیماش یقطار شده  فی.. در رو باز کردم و پسر بچه رو کنار زدم.. ردکردمن

که تازه داشت    ینیو بوق ماش  نیتوجه به در باز ماش یو من ب  دیدو یتر کرد و صدف همچنان م
  رو من سرعتم رو باالت نداختینگاه هم نم میبه پشت سرش ن ی.. حت دمیبه دنبالش دو شدیمتوقف م

جون سالم به در برد و خودش رو    یتصادف حتم هیها رو رد کرد و از  نیپا ماش   زی ت ییدم.. مثل آهوبر
حرکت   هیرقصون تو هواش رو گرفتم و با   یو با چند گام بلند بازو عیسر یلیرو انداخت.. خ ادهیبه پ

  رونیرو ب  البدمدرون ک یهوا یزد و من همه  یخفه ا غیو وحشت زده ج  دمیپارک کوب یبه حصار آهن
 لب زدم:  یعصب سشیفرستادم و رو به صورت سرخ و خ
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 ..ا ی.. با من ب یاز چنگ منم در بر  یکه از عمارت فرار کرد یهمونطور  یفکرشم نکن بتون  یحت-

  نکهیا یو من مشتش رو از نظر گذروندم.. برا  دیکوب نمیس یدفاع از خودش رو  یباال آورد و برا دست
شده بود و   ری اس یمن و حصار آهن  نی.. حاال صدف ب دمیباشم خودم رو جلو کش جلب توجه نکرده 

ن  یو من تمام تالشم رو کردم تا ا  دیلرز یداشت.. صدام از خشم و حرص م  دی به صدف د یکمتر کس 
 ..دیلرز یم  دیحجم ظرافت توان مبارزه با من رو نداشت و مثل ب ن یدختر رو نترسونم.. ا

 ؟ یکن ی.. چرا انقدر حماقت میکرد ی.. اگه تصادف میخورد  یم نی.. اگه زمومدی سرت م ییاگه بال-

 نهیک یخواستم همه  یکنم.. نم  ادیخواستم داد و فر یدندونم له کنم.. نم  ریرو ز ادمیداشتم فر یسع
 کنم.. یدختر خال  نیکه از مادرش داشتم سر ا یا

..  یفرار کن ری تقد غی ت ری از ز یتون  ینم  .. باور کنایول کردم.. زود باش صدف.. ب ییبد جا نمویماش-
 تو همون عمارته.. یجا

که عاجزانه گردن کج کرد و لب   دم یو من د ستادیاما مصرانه ا دمیفاصله گرفتم و بازوش رو کش ازش
.. داشتم دیکوب  یم رو در هم م ندهی و دو ساله بود؟ داشت گذشته و حال و آ  ستی.. واقعا بدیگز

 .. آخ..  با بغض لب زد: هیشدم.. من توانش رو نداشتم.. آخ سا یم یمتالش

 نه..-

ها   نیمکرر ماش یرفت و بوق ها  یم  یرو به شلوغ بایرو تقر ادهی و پ شدیم شی داشت گرگ و م  هوا
 کرد که چراغ سبز شده بود.. یبهم ثابت م

 .. نه..ارینه.. تاو-

 یقلبم.. سرد یحتم  گاهیجا  یرو قایدق نشست.. نمیس یعرق بودم.. جلو اومد و کف دستش رو   سیخ
 بستم.. لی رو رد کرد و قند رهنمی انگشت هاش کت و پ

 کشه..  یمنو م یلیل-

 انداختم و پوزخند زدم..  ینگاه میگرفتم و به پشت سرش ن  رو

 .. عجله کن.. ایب-



 نگهبان آتش 

642 
 

دختر   هیدادم  ینمونه.. اجازه نم  یباق  یاعتراض چیه یکه راه برا  دمشیبه دنبال خودم کش یطور  و
 نیسنگ  کی و تراف یرفتم و شلوغ  نیبلند به سمت ماش یبچه من رو از اهدافم دور کنه.. با گام ها

کرد..   یمکالمم رو درک   تیصدف مخالفت نکرد.. انگار تازه داشت جد  نباریاعصابم رو متشنج کرد.. ا
کوتاه سوار شد.. هوا رو به   یدادم و با مکث هل  نیرو باز کردم و صدف رو به داخل ماش   یدر کنار 

  نکهیو قبل از ا دمیدردسرساز رو د یرو دور زدم.. باز همون پسربچه   نیرفت و من ماش یم  یکی تار
 سوار بشم به سمتم اومد: 

 بود.. نتونیآقا.. من.. حواسم به ماش-

هام رو   هیر  گاریس.. دیکوب ینشستم.. قلبم بشدت م یصندل یو رو دمیکوتاهش کش یبه موها یدست
 نداشتم.. ییابا چینابود کرده بود و من ه 

 دستت درد نکنه..-

ها با   نی رو بستم و حرکت کردم.. ماش   نیاشاره کردم و در ماش ابونیاز خ یتکون سر به گوشه ا  با
 ینفس ها ی.. سرعتم باال نبود و من هنوز صدادمیچیشدند و من به راست پ   یسرعت از کنارم رد م
  نییارو پ شهی و من ش  ستادیکه متوقف شد پسربچه با دو کنارم ا نی.. ماش دمیشن یکشدار صدف رو م 

 ..دمیکش

 جونم آقا؟ -

 مشتش بود گرفتم و گفتم:   نیکه ب یرز قرمز  یگل ها یبردم و دسته  رونی ب شهیرو از ش دستم

 همش چند؟ -

 سوزوند..  ی کمرم رو م ی رهی صدف رو حس کنم.. داشت ت  یرگی تونستم خ یم

 ها.. شهیگرون م  یلیهمش؟ خ -

و لب   دمیکش رونیچرمم دو سه تا تراول ب  یپول  فیداشت درست مثل من.. از ک یاهیس یها چشم
 زدم: 

 ه؟ یکاف  نقدریا-
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 .. دیتکون داد.. دسته گل رو بهم داد و پول ها رو قاپ  دییبه تا یهاش برق زد و با لبخند سر  چشم

 تونم برگردم خونه.. یم گهیممنونم.. د-

رو باال فرستادم.. صدف هنوز   شهی رفتنش چشم گرفتم و ش  ریو از مس  دمیبا دو دور شد.. پوف کش و
  یگرفته بودم اما... حرص شیوقت پ یلی رو خ ممی.. من تصمدیکش یباال م  ین ی و ب  ختی ر یاشک م

 رو حرکت دادم:  نی رونش گذاشتم و ماش  یبهش نگاه کنم رو نکهیدسته گل رو بدون ا

 ار؟ یتاو-

 رو به حرکت درآوردم..  نینکرد سکوت کرد.. ماش  افتیاز من در یجواب  یوقت اما

کرد و انگار حال بدش رو   ینم هیشد.. گر  یمتوجه نبود و من ابدا حواسم از کل حرکاتش پرت نم هنوز
گلبرگ ها به    یرو  فشی ظر یکرد.. انگشت ها یفضا رو معطر م  یگل همه  یفراموش کرده بود و بو 
  ستی بود.. ب یتالش بر خددار  یکردم.. همه  یم ی.. من داشتم چه غلطزد ی کدوم حسم چنگ م

 : دیمثل برق از جا پر میگذشت یاصل چیقه بعد که از پیدق

 نه نه..-

 کرد:  نگاهم

 کارو بامن نکن   نینکن ا ارینه تاو-

 نکردم   یحرکت چیه

 ار؟ یتاو-

جا خوردم.. آخ خدا.. باز صورتش مدام با قطرات درشت اشکش شسته  دنشیکردم و با د سرکج
 و من رو گرفتم.. زدی.. ضجه مشدیم

 ..ی ل یخ  یرحم یب  یل یخ-

.. آروم  شدمیم یبودم اما از درون داشتم متالش .. مثل سنگ شدهدادیمدام با دست هاش تکونم م و
و با دست فرمون رو   دیگل رو به بازوم کوب د،دستهیحرکت بودنم رو د یب ی .. وقت کردمی م یرانندگ 

 تکون داد 
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 خدا لعنتت کنه..-

 باال بردم:   یرو کم صدام

 .. ای .. به خودت بهیکاف گهید-

 گفت:  دهیبر دهیشد بر لیش به هق هق تبد هیگر

 ی کارو ب بامن بکن نیچ چطور دلت اومد ا ا -

 زود نگهبان ها متوجه حضورمون شدن..    یل یخ  کرد؟ی فکر م یکرد.. اون چ هیبلند گر و

 ایبه سمتمون اومد و در سمت صدف رو باز کرد که صدف با ترس خودشو به من چسبوند.. خدا  فاتح
و   نداختیچنگ م  رهنمیش مدام به کت و پ دختر چقدر بدبخت بود که به من پناه آورده.. دست نیا

شدند..   یکه کشته بودم داشتند از خاک بلند م  یاحساسات کیبه  کی.. دمیرس  یداشتم به جنون م
  ییارویشد.. من توان رو یم زی صبرم لبر یو داشت کاسه  نداختی دستش تنم رو به سوزش م یرماس

 گذشته رو نداشتم.. اریبا تاو

 ن ینگرانمون کرد یل یصدف خانم خ-

 حجم شباهت..   نیعرق شدم از ا سی.. خهیاما صدف درست مثل.. آه خدا... سا و

 نذار منو ببرن   کنمی خواهش م-

گرفت.. سرش رو بازوم بود دستم رو فرمون فشرده تر از   ش یآت  گرمی.. جرفتیداشت به قتلگاه م انگار
 ..شدینم نیا

  یصدف له م  یتقالها نی رز ماب یکند.. گل ها یازجا مرو رونم بود اما انگار قلبم رو داشت  دستاش
از کجا به  ی شتر یصد هزار ر یلرزه  نیزم  نیلرزوند.. ا یرو م  رتمی.. غنیشد.. لرزش وجودش، تنم.. ما

 افتاده بود؟   میزندگ

 صدف خانوم؟ -

 در عمارت رو باز کن  -
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 کالمم باعث شد هردو جا بخورن.. یتفاوت یب نیا

 ؟ یچ-

 کرد نگاهش کردم   انیرو فاتح ب  نیا

 گفتم درو باز کن ؟یدینشن-

 ادامه دادم: وپرخشم

 رو ببند    نیدستت رو بکش و درماش-

 شرمنده -

 لبخند زد:  هیگر نی به طرف عمارت رفت.. صدف ازم فاصله گرفت.. ب و

 درسته؟ یدیمنو به اون زن نم ؟یشد مونیپش-

 نه..-

- ... 

 کردم:  تکرار

 نه..-

 نگاهش کردم مات روبرو بود   و

 مادرته  یگیزن که م نیا-

-.. 

 به من نگاه کن..  زنمی باهات حرف م ی... وقتنهیکار درست هم -

 فروغش بهم زل زد و گفت:  یب یو با چشم ها سرچرخوند

 باشه  -
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کردم االن   اءیرفت و من برگشتش رو احساس نکردم... آرامش ازدست رفتم رو دوباره اح  نفسم
 ...کردمی رو مالقات م  یلی ل دیبعد با قهی د تا چند دقوقتش نبو

  نی پارک کردم و از ماش یشگیهم یرو به حرکت درآوردم.. همون جا  نیعمارت باز شد و من ماش در
بودم..   بیپر از حس هاس غر  دم؟یشن  یقلب صدف رو م  یکردم صدا یشدم.. چرا احساس م ادهیپ

صدف نام داشت   شی پ یکه کم یرو بستم و منتظر شدم نگاهم به عمارت بود که مجسمه ا نی در ماش
استوار به طرف   یدختر کمک کنم.. با گام ها نیتونستم به ا ی.. چشم گرفتم.. من نمستادیاکنارم 
  یهزاران بار ب یبرا یگوش  برهی.. به وومدیدونستم هرچند سخت اما به دنبالم م  یرفتم خوب م  یورود
که قطره   دمیاز گوشه چشم د م یپشت در قرار گرفت یبود.. وقت  یدونستم ک ی کردم خوب م  ییتنااع

کبود شده از سرماش رو پاک کرد.. لبخند   یرو با سر انگشت ها دیکه رو گونش چک  یاشک سرکش
نشون بده.. هنوز  یخواست خودش رو قو یدختر انگار حاال که مطمئن شده بود، م نیزدم ا  یتلخ

گرفت   یم ادی  دیصدف خوب بود با  ی.. خوددار دیتپ  یمشت داشت و من قلبم نم نیرو ب دسته گل
 نبود... یبودن کم فاجعه ا یل یل رچون دخت

 من سالم کرد  دنیتوسط شکوه باز شد با د در

 خانم هستن؟  یل یسالم ل-

 د ییبله بفرما -

از کنارم رد شد و خودش رو   یبلند  نیبه داخل برداشتم که شکوه تازه متوجه صدف شد با ه  یگام
کرد اما  یم هیگشتم اما گوشم به اون ها بود شکوه گر یل یبهش رسوند من با چشم به دنبال ل

 صدف...  

 شما بشم   یمن فدا یاله ن؟یخانم شما کجا بود یوا-

   دیبا پشت دست به صورتش کوب و

 براتون  رمیبم  ستیصال رنگ به روتون نخدا ا یآ-

 مارگونمیدربرابر آرامش ب یقرار  یب   نیا زد؟ینم  یبودم.. چرا حرف ستادهیا ریدر کو یتابلو ماه کینزد
 کشت..  یداشت منو م
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  میداخل همه نگرانتون بود نی ایب-

 حرف پوزخند زد  نیچرا حس کردم صدف به ا دونمینم

 .. ارمیگرم م  ری براتون ش-

 من از انتظار نفرت داشتم  ومد؟ینم  یلیل چرا

 .. نیخوش اومد یل یخ-

 بود؟   یلیل یتفاوت برا یب یصدا نیا

  هیاز ثان ی: در کسر دم یشدم.. رو پاشنه پا چرخ اریکردم تمام تنش کل امروز رو فراموش کنم تاو یسع
 سرد خودم برگشتم.. یبه پوسته 

 ..بایز شهیبازهم مثل هم -

 به جلو برداشتم   یکتم رو به هم رسوندم و گام یلبه  دو

 و افسونگر.. بایز-

  دیرس یزانو م ری ز یکه بلنداش تا کم  یدامن مشک دمی.. سر تا پاهاش رو با چشم کاودیخند  سرمست
باز بود.. نور فضا   اریبلند که بس  نیتنه قرمز رنگ آست  میخورد و ن یو تا وسط رون راستش چاک م

و   فخواستم به صد یشد.. م یم اهمیس یچشم ها یباعث خمار  نیبود وا ادی ز  یلیمن  مرده خ  یبرا
 تفاوت باشم اما..  ی رد دست هاش ب

 سرخش رو ازهم فاصله داد  یلب ها دیرو جلو کش  خودش

که   یکی جز تار یچ یه.. اریمن نذاشته تاو یبرا یتبدار تو، تاب وتوان شهیمرموز وهم یچشما نیاما ا-
 توش ..  خوادیدلم م

 انگشتم زد  ی رو ی*"که لبخند زد و با پلک بسته بوسه ا

 .. یکردم انگار فراموش شده بود حضور صدف.. کامال اراد اخم

 .. دمید یموهاش م ی بود و من حرکات دست شکوه رو رو ستادهیو مبهوت کنار در ا  مات
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 با چرخش سر به صدف نگاه کرد  یل یگرفتم که ل فاصله

 صدف  یوا-

 د یکه به سمتش رفت و اون رو تو آغوش گرفت.. پلکم باال پر دمید یدر کمال ناباور  و

.. به چهره متعجب شکوه پوزخند زدم و نم اشک  یمن.. عجب صحنه پرمهر مادرانه ا یخدا
 .. نیکرد آفر زیسورپرا من رو هم  یلیامشب ل کنمی تر کرد.. اعتراف م قیپوزخندم رو عم  شی خوشحال

 ینگران کرد  یلیما رو خ زمی عز-

مادران  یکرد خونسرد باشد و ادا ی م یسع  یلی.. اگرچه لستادمیحرکت ا ی.. بزدی هنوز حرف نم صدف
 یاز دست صدف همه  زونیآو یگل ها یرو  شینگاه کنجکاو و عصب نی.. اما همارهی نمونه رو در ب

رو به شکوه   یلیلذت بردم.. ل  یباز  نیبار از ا  نیاول یداد و من برا یش رو نشون م نهیحجم خشم و ک 
 گفت: 

 ار ی واسه خوردن ب یز یبرو وبراش چ -

 چشم خانمم چشم-

گرگ   نیاز ا دن، یحال رس نیبه ا یبودم که به حتم برا  یمات تئاتر  نهیرفت.. من هنوز دست به س و
که در وجودش نبود مثل محبت.. دست   کردیستفاده ما  ییزهایگرفته بود.. ازچ یانرژ  یل یخ  یوحش

 گفت:  یو با هم به سمت من اومدن با لحن خاص  دیصدف رو کش

 ..هیقشنگ یلیخ یگل ها ؟یبود  اریتاو شی پس پ-

-... 

 و رو به من گفت:   دیخند بلند

 کنه؟ ی با تو بودن از خونه فرار م یدختر برا ن یکه ا یدار  یوجودت چ  ی.. تو تواریآخ تاو-

 گفتم:   ضیحرف صدف سر باال کرد و من پرغ  نیا با

 نکن.  یرو ادهیز  یلیل-
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و خودش رو به بازوم چسبوند عضالتم از نفرت مچاله شد.. نگاه پر از نفرت صدف    دیباز خند  یلیل و
 صبرم..  یآخر بود در کاسه  یهم قطره 

 بود گفت:  ستادهیباز به حرف اومد و رو به صدف که همچنان مجسمه وار ا یلیل

 ..یگفت یبهم م دیکار نبود.. فقط با نیالزم به ا-

 شده بود   بیعج یل یخ یل یکرد.. امشب ل ومکث

 دادمیمن بهت اجازه م یوقت بگذرون  اری با تاو یدوست دار  یگفت یاگه بهم م-

 موهام رو نوازش کرد  و  دیکمرم بود رو باال کش یکه رو ودستش

 .  دمیمن بهت حق م-

 واقعا؟ -

 گوشه لبش بود.. ی.. لبخند کجمیشد  رهیمتعجب از سوال صدف بهش خ  هردو

 ؟ یدادیبهم اجازه م گفتمیپس اگه م-

دونستم.. احساس کرده بودم به من  ینداشت ومن خوب م  یبود.. صدف حال خوب ن یسنگ یلی خ جو
دونستم.. صدف گل رو باال آورد و در   یخودم نم یاو و نه برا یحق رو نه برا ن یداشت اما... ا یحس

 جواب داد:   یلیزد.. ل  ین یبه ب یلی برابر نگاه ل

 البته..-

  انیب یخشکش رو برا یانداخت و لب ها ینگاه میما ن یترشد به هردو کی زد و به ما نزد  پوزخند
 تلخ باز کرد:  یکالم

 اما من.. از هردوتون متنفرم -

بار در مغزم    نیچند ییصدا کبارهیآشنا.. به  یرانگیشد و رانی دردلم و یز یآخرش به من بود چ نگاه
 اکوشد  

 ازت متنفرم"  یستیبرادر من ن گهی"تو د
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و با دو از ما   دیبغضش ترک  یلیاز جانب ل ی حاال هم صدف.. گلوم خشک شده بود.. قبل ازهر حرف و
بود که   یحس نیبهتر  نیبودم.. در دل تکرار کردم ا اریابدا واسم مهم نبود.. من تاو یل یدور شد.. حال ل

 ....یشدیم کهی ت کهی با من ت یا شهی.. دخترک شیبه من داشته باش دیو با یتونستیم

 

 

 

 

 

 امروز رو کنسل کن ..   یتمام قرار مالقات ها ن یخوب گوش کن مع-

 زده گفت:  شتاب

 .. انی جلسه م نیگفتن حتما به ا یشده من باهمه هماهنگ کردم جناب فروغ  رید یل یاما خ-

قدر سهل   نیا دیگرفتم نبا یخبر م  اوش ی از س دیرو متوقف کردم من با نی چراغ قرمز ماش  پشت
ش رو.. اما من   نهیپراز ک یتمام حرف ها دمیخر یکردم از من متنفر بود؟ باشه به جون م یم یانگار 

 منبارچندم بود که  نیچراغ سبزشده ومع یک  دمیهنوز برادرش بودن رو فراموش نکرده بودم.. نفهم 
 .. کردیرو صدا م 

 الو؟  ابی کام یآقا-

 .  رمی م دنشیکن بگو خودم به د یعذرخواه-

 ... رمیگی من االن تماس م نیدستور بد یچشم هرچ-

 خوبه.. -



 نگهبان آتش 

651 
 

خواست اما االن   یم گاریانداختم.. دلم س نیماش ی  نهیس یتماس رو قطع کردم و تلفن رو رو و
نبود.. دلم   یرفتم وقت مناسب  ی به دانشگاهش م اوشیاز خانواده س یکه به عنوان شخص یدرحال 
 رو به برادرم بد کنم..  یو هرکس  دیاسات دید یمسئله ا نیکوچک تر یخواست حت  ینم

 قلبم گذاشتم  یامان از برادر کوچکم.. دستم رو رو آخ

  یدم، ب کی روزها در  نیهمه عذاب در ده سال گذشته ا  نیالکردار.. هنوز بعد ا  نیداشت ا یتوان چه
  یکرد؟ آخ  قلبم آخ مادر.. درد از دست دادن تو رو در قو یبرادرشدن رو تحمل م یخواهر و ب  یپدر ب 
 قلبم گذاشتم  یجا نیتر

  کبارهیکه به  دمیکش  یکرد... هوا نبود چطور نفس م یگردنم رو خورد م  یداشت استخوان ها بغض
 شد..؟ ژنیاز اکس  یمثل خال خال نیماش یفضا

دگر.. من   ییبرو بود اما فکرم.. دلم جاو آرنجم رو لبه ش گذاشتم نگاهم به رو دمیکش نییرو پا شهیش
کرد..   یتو مغزم جا باز م دیکردم پوزخند زدم... نبا یفکر نم یکه صدف گذرونده بود حت  یبه شب یحت

 گرچه که..

دادن صدف به   لی.... باالخره مقابل دانشگاه توقف کردم حاال که من با تحون یبه گلوم زدم ا یچنگ
 نی که من متوجه ماش  روزی کسب کرده بودم شک نداشتم برخالف د یشتر یاون کفتار اعتماد ب 

که چشم   نهی نبود.. از آ یکرد شده بودم االن کس یم بی که تمام مدت با فاصله ما رو تعق یمشکوک
عقب از   یاز صندل  فمی داده بود رو گرفتم و با برداشتن ک یدر خودش جا به گود نشسته م رو یاه

.. روشن تر از روزگارم  یمشک شهیمثل هم دمیبه کتم کش یشدم و در رو بستم.. دست ادهیپ  نیماش
رفتن   یو چند دانشجو دختر که به داخل دانشگاه م نی کردم جز سه ماش  ینگاه میبود.. به اطراف ن 

 نبود.. یکس

 به من بودن  رهی به شش جفت چشم که خ کردم اخم

رو فشردم و از کنارشون گذشتم.. محوطه دانشگاه  موتیکرد؟ ر یدر من اون ها رو مبهوت م زیچ چه
 یوقت تلف م ادیز  دی.. نبادمیگشتم اما... نبود آه کش اوشیشلوغ بود باچشم به دنبال س بایتقر

  اختمانزود خودم رو به س  یلیخوند و البته نگار... خ  ی درس م  نجایخواهر حامد هم ا  ایم یکردم.. ک
کس نبود   چ یپله باال رفتم.. ه ازدهیپاگرد و  کیرسوندم.. سالن بزرگ رو رد کردم واز پنج پله و  یادار 

مکث با انگشت دو ضربه به در وارد کردم.. درست   یو با کم ستادمیدانشگاه ا  استی پشت در اتاق ر
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... پا به  دمی کش  نییپا رودر  ینقره ا رهیگفت و من صبر نکردم و دستگ دییبفرما  یبعد شخص هیدو ثان
در   یصندل  فیو دو رد یا شهیش  زی.. مواری.. چند تابلو به ددمیداخل گذاشتم کل اتاق رو با چشم کاو

 یمرد دمیداد.. چشم باال کش یم  لیاتاق را تشک  لی.. تمام وساتوریمان کیکار..  زی و م  زیدو طرف م
 به من نگاه کرد زود گفتم:   یپر و جوگندم یچهل و پنج ساله با موها

   ریروزبخ -

 گفتن حرفم دودل بودم:  یبرا

 ..دییسالم ممنون بفرما-

 کردم آروم باشم   ی بودم تمرکز نداشتم انگار.. سع ستادهیا هنوز

 هستم..  رزادهیمن ام-

اومده  نجایچرا به ا دونستمیبودم وخوب م  اریبود؟ من تاو یالچه ح نیگرفتم ا ینفس   یاز ب یدم
 بودم به صدام قوت رو برگردوندم..

 ..رزادهیام اوشیبرادر س  رزادهی ام اریتاو-

 بلند شد   زی تعجب کرد اما بعد از پشت م اول

 شناسم اما شمارو تابه حال..  یبله بله م-

   دمیحرفش پر انیم به

 بودم  ومدهین  نجایدرسته ا-

 زد..   بخندل

 : دیخوش اومد یل یخ-

 رو دور زد و دست دراز کرد.. من هم دست دادم  زیاز در فاصله گرفتم.. او هم م باالخره

 د ینی بنش  دییبفرما-
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 اشاره کرد   یبه صندل  و

  نیبه تن داشت.. پا رو پا انداخت.. ا  یکی رنگ ش یخودش هم مقابل نشست کت شلوار دود نشستم
 داشت..   یادی اتاق هم نور ز

 برادرم مطلع بشم..   تی من اومدم تا از وضع-

 کرد  زیوچشم ر  دیحرف ابروهاش باال پر نیا با

  بتیغ نیخبر بدم تا علت ا اوشیاز اعضا خانواده س یکیبار خواستم به   نیمن چند ه؟یمنظورتون چ-
 اما قانون داره.. ستیمدرسه ن  نجایا نیدون  یخوب م  نکهیها رو بپرسم. با ا

   دیخند و

 به خانوادش هم دروغ گفته.  یحاال انگار حت -

اون مرد برادر   ومد؟یبه دانشگاه نم  اوشیگفت؟ س یم  یمرد چ نیشد ا ینم  نیاخمام کورتر از ا گره
 لب زدم:   یبا خشم کنترل شده ا  د؟یمن رو دروغگو نام

 سرکالس هاش حضور داشته باشه؟ دیبرادر من چرا نبا ه؟یحرفا چ نیا-

اتاق   ن یو در ا  نجایمن ا کردی که ساخته بودم جدا م یمنو از خود اوشیدست خودم نبود س حالم
 مرد گم شده بودم.. نیدرست مقابل ا

  میدار نیهست شی هست که ما از شما که ول یسوال نیا-

 ... چرا من خبر نداشتم؟ ختمی ر یو مدام عرق م   دمیکش ینفس م تند

 : دمی گام دور شدم و صداش رو شن  هیو  ستادمیزد.. ا شمیآت  پوزخندش

برادر شما فقط اسما سرکاالس ها   یعنی شونیاعالم کردن ا دیاز سه ترم هست که تمام اسات ش یب-
 هست 

 ؟ یکرد کاریبا من چ   اوشیبار هزارم چنگ زدم نفس نبود آخ س یگلوم برا به

 دانشگاه بدهکاره   یهنوز به امور مال-



 نگهبان آتش 

654 
 

 شد   کمیکردم نزد سکوت

 حالتون خوبه؟ -

به وضوح جا خورد شک نداشتم   دنمیبا د دمینه.. خوب نبودم.. حالم بد بود.. به سمتش چرخ نه
 : دادیچهرم حال درونم رو نشون نم

 ؟ چقدر هست  شیبده-

جوون   نیا نقدریسر بزن.. ا یبه امور مال  شتریب  نانیاطم یبرا  ی.. ولونی لیکنم حدود هفت م یفکر م-
 ..شهیکه پول به کنار دلمون براش تنگ م ادینم

نبودنش پررنگ باشه.. فکر   نقدریکردم ا  یکشتم؟ من فکر نم یم نجایمرد رو هم  نیشد اگه ا یم یچ
کاش نبود.. همون دم از دسته چک مبلغ مورد نظر رو جدا   یحدد پرآوازه باشه و ا  نیکردم تا ا ینم

 مکث به طرف در رفتم که گفت:  یکرم و مقابلش گرفتم وب

 .. دیباهاش حرف بزن-

 نگفته بود لب زدم:  یپراز حرف ها دلم

 حتما -

  ایحرکت و  یبرا یوان زدم... سرم رو رو به سقف گرفتم.. پاهام ت  رونی کوه از اتاق ب هی ینیبه سنگ و
 یرو خوب م  زیچ هی.. دمینگه داشتن وزنم رو نداشت دست هام مشت شد وبه رونم کوب یحت

  یم رو از در بسته گرفتم وسع  هیبودم... تک ومدهین نجایحرف ها به ا نیا دنیشن  یدونستم من برا
پرت شدم   بای تقر یبه اتاق کنار  یز ی شدم و قبل هرچ  دهیکش  یبردارم که توسط شخص  یکردم قدم

 آشنا...... ییمانع افتادنم شدم در بسته شد و صدا  یشوک شده بودم و با سکندر 

 ...  اریتاو-

 کش اومد..  یلبم به طرح زهرخند پردرد

 در حالتم نداد.. باز صدام کرد یر یی بود... هنوز پشتم بهش بود و ابدا تحکم صداش تغ حامد

   یباتوام مرد حساب -
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 .. هه درد؟ رو به انفجار بود.. دست روشونم گذاشت..کردی درد م سرم

 نه حامد -

 کردم انگار تازه متوجه حالم شد که نگران من رو به سمت خودش چرخوند  انی ب یسخت به

 از حال درونم بود هول شده گفت:  یکه تنها بخش یحال نزار  دنیباد

 شده؟  یچ ؟یت تو چت شده؟ خوب -

 گلوم جابجا شد صدام خشدار شده بود  بکیس

 کجاست حامد؟  اوشمیس-

 رو رها کرد و با دو دست کتفم رو گرفت.. لب زد:  بازوم

 ه؟ یچه حال نیآروم باش پسر ا-

 خواست.. یم ختنیفرو ر ی .. تنها کمیبند نبودم دلم کم   روپا

  یر ... توتب دایکارونکن مثل کوره، داغ نیخوبه با خودت ا  اوشی .. ساریتاو-

کلمه جون به پاهام برگشت دستش رو کنار زدم و ازش فاصله  کی نیپسش زدم انگار با هم  پرخشم
 گرفتم 

دستگاه  هیپراز پرونده و یبود کمد بزرگ آهن  یگانینبود انگار با یبزرگ یمتوجه اتاق شدم.. جا تازه
   یفوتوکپ

نشده..  ده یکش شیزن به آت هیتوسط    ندتی .. گذشته و حال و آتی زندگ ؟یفهم یم ادیدانشگاه نم-
 زنم؟ی حرف م  یاز چ یفهم ی.. میمن ندارم تو دار  ویکشم.. هرچ یم  ی من چ ینفهم  دمیبا

 دم یکالفش رو درهوا فوت کرد.. رو پاشنه پا چرخ نفس

 وقته..  یلیخ  یفهم ی م ؟یفهم  ی.. مادیو م  رهیدونم کجا م   یخبرم و نم  یازش ب-

 زدم.. یند صدادار پوزخ  و
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 ام؟  یمن چطور برادر -

 کرد.. با دست به در اشاره کردم.. یبه دور خودم زدم.. در سکوت نگاهم م   یچرخ

 شناخت..   یاون مرد منو نم شهیباورت م-

 زنم..  یمن باشم که حرف م نیکرد ا ی.. حامد انگار باور نم دمی کوب  نمیمشت به س با

 خدا لعنتم کنه -

 پهنش گرفت..  یخودش رو به من رسوند.. مچ دست هام رو با دست ها عیسر

چرا   ست؟ی سوختن تو سوختن ما ن یکن  ی.. چرا فکر منمیبب  ینطور یآروم باش.. عادت ندارم تو رو ا-
 واسه ما هم ارزش داشت.. خواهر تو... یکه تو از دست داد ییزایحال ما خوبه؟ اون چ ی کن یفکر م 

 ن چقدر بدبخت بودم...زدم م یصدادار   پوزخند

 فقط ولم کن.. -

  زدی حرف م  ینافرجام کجا... حامد از چه سوختن  یخودم تکرار کردم خواهر از دست رفته کجا و عشق با
 خواست حال بدم را عوض کند.. یداد.. م ریی که من خود آتش بودم.. لحنش را تغ

 روزا حوصله درس خوندن داره؟  نیا یبابا جوونه ک-

 یحرف زد.. دلم نم  شدینگاهش کردم پر از خشم.. لبخندش رو جمع کرد.. با حامد نم.. مات دیخند و
 کرده بودم.. یرو اده یز  یلیخواست باهاش بحث کنم.. امروز خ

 یچرا اومد دونمیمن خوب م-

 اومده باشه که چرا اومده گفت:  ادشینگاهم کرد و انگار تازه  موشکافانه

 خودت نگه دار؟  شی گفتم؟ ها؟ نگفتم اون دخترو پ ی.. من به تو چیهم بدون دیآره با-

 بود.. زیهم حواسم به همه چ تی وضع نیدر ا من

 درک کن کمیوقت نخواستم اما  چیبحث رو ندارم حامد ه نیتحمل ا گهیبس کن د هیکاف-
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 انگشت اشاره و شصتم به هم زدم و جلو چشمش گرفتم   و

 درسته؟  یتو نظر خودتو گفت-

 سر تکون داد:  تی وضع  نیاز ا اورناب

تحت   یدونست  یمهمه.. نگو که نم نیدادن اون دختر نظر من بود..اعتماد حامد.. ا لیتحو یاوک-
 ممینبودمم تصم بیاگه تحت تعق ی حرکت اشتباه از من بود.. حت  هیمنتظر  یبودم.. اون عوض بیتعق
 ..شدیبود.. عوض نم  نیا

- .... 

 به حال خودم بذار حاال برگرد سرکارت و منو -

   دمیبا چند قدم ازش فاصله گرفتم که صداشو شن  و

 فقط بهم بگو چطور دلت اومد؟  -

خواستن.. در رو باز کردم   یم یرحم ها، از جون دلم و احساسم چ  یب نیزد و من سوختم ا  خی وجودم
 و بدون نگاه کردن به صورتش گفتم: 

 دونه خواهرش رو بعد جون دادن رو دستاش به خاک سپرد..  هیکه  میاریفراموش نکن من همون تاو-

 درحال سوختن به دنبال راه نجات از اونجا فرار کردم...  یصبر نکردم.. همچون مرد و

 

 

 

 

کردم   یاحساس م شهیتراز هم شی روزها ب  نیکردم ا یم  یندگدونستم ران  یکه نم ییهدف به جا یب
 بودم؟ دهی.. به کجا رسدیفهم یکس حالمو نم  چیه
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رو درست وسط جاده متروکه   نی.. ماشابونیبود و ب  ابونیچقدر از شهر دور شدم اما روبروم ب  دمینفهم
زه متوجه ش شدم.. به  بود که من تا یدرست لبه پرتگاه ن یشدم.. ماش ادهیپ نی پارک کردم از ماش  یا
ن رو از  یاونطرف تر رفته بودم؟ هوا سرد بود.. ا یشد کم یم یپوزخند زدم چ  یشانس لعنت نیا

 کرد متوجه شدم.. یکه دهنم ساطع م یبخار 

  نیبه ماش  هیو درست رو به دره و با تک  دمیکاپوت داغ کش یبه جلو برداشتم کف دستم رو رو یگام
روزها   نیسال ها و ا نیکه ا یز یپر از آرامش و سکوت.. چ  دیرس یبه گوش نم  یی صدا چی.. هستادمیا
 داشتم.. ازی بهش ن  یلیخ

پک   اوشیآوردن س ادیآوردم و گوشه لبم گذاشتم.. با فندک روشن کردم با به  رونی از کتم ب یگار یس
پشت   ی که به سرفه افتادم.. حس کردم دست دمیدودش رو بلع یهمه  یرحم  یزدم و با ب  ی قیعم

پرت شد و من حامد رو نگران   نیی به پا ی سنگ کهیکردم و سرکج کردم ت یکمرم نشست.. تک سرفه ا
   دمیخودم د  نارک

  یکرد دا یپ یبکر  یعجب جا-

کارمن نبود شرم حضور داشتم  دنیگارکشیدونم چرا اما درکنار حامد س  یکردم.. نم یسرفه م هنوز
 انداختم و با پا پنهان کردم.. مردونه لبخند زد:  نیزم  یرو رو گارمیانگار..  س

 دم یآره منم اصال ند-

 گرفتم.. باز گفت:  رو

 ستمین  یمن برادر خوب-

بلندش رو از نظر گذروندم وبه   شی نگاهش کردم.. چشمش به دور دست ها زل زده بود.. ته ر یسوال
 شدم  رهیرخ لبش خ  مین

 ..دمیرو گوشه لبت د یلعنت  گاریکه بار اول اون س یوگرنه روز -

 من نگاه کرد:  وبه

 زدمت که.. که..  یهمونجا چنان م-
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 با فک منقبض ادامه داد:  دیباال پر ابروهام 

 از تو هست   یچه درد نهیس نیتو ا  یدون  ی.. نم اریآخ تاو-

 داشت؟ حالش خوب نبود اما االن....  یقصد شکستن سکوتم رو نداشتم.. حامد ازمن چه درد هنوز

 فته؟ی م یبه چه حال یکیاگه برادر درد بکشه اون  یخوب بدون دیاحتماال تو با-

 بود   انیدونه برادرم به م هی یاگه پا رفتمی ندونم؟ از کوره در م شدیکرد.. سرتکون دادم مگه م نگاهم

  تونمی.. نمیشد یا گهید زیتو برام چ ز،ی به جان عز ستیمنت ن اری.. تاومیجور نیمنم در برابر تو ا-
   رمیبگ دیکه به جونت افتاده رو ند  یدردت رو، آتش

باارزش بود    یلیحامد برام خ   یها داد.. حرف هیتک ن یو کنارم به ماش دیآه کش دیرو که د سکوتم
  دهیو شن  دهید یز یسن، بدچ نی نداشتم.. تو بدتر یاحساس یهمراه نیا یبرا  ی.. اما من توانیلیخ

 گوشم.. دهنم بسته شد..  ریزده بود ز ی ل یاما جهان بدجور س شد یچ دمیبودم.. نفهم

   ؟یزنیحرف نم-

 پر محبت به کتفم زد   یخواست اما.. دست یم دلم

 .. یار ی نباشه تو تاو یهرچ الیخ  یب-

 دیو دلم لرز  دیاخم نگاهش کردم که بلند خند با

 ترسم..   یباشه اخم نکن به خدا م-

 فاصله گرفت   ازم

   ار؟یتاو-

- ... 

 گفت:  کالفه
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خراب   ای .. دنیهمه سکوت؟؟؟ عمو افتاد زندان سکوت کرد نی.. ایدار  یباباااا.. پسر توچه توان یا-
 اما بازم کار تو سکوت بود االنم که... گمینم یز یچ ی .. از اون اتفاق لعنت یشد تو بازم سکوت کرد 

   دمیحرفش پر انیم به

 با از دست دادن اونا من صدامو گم کردم.. من حرف داشتم... دیفکر کن شا نیبه ا  کباری-

 با دهن باز به من نگاه کرد   حامد

 بگم.. یز ینخواه چ کنمی خواهش م  یاالنم حرف دارم.. ول-

پر از دردش زل زدم و تک تک حرف هام   یگرفتم و کمر راست کردم.. تو چشم ها نی م رو از ماش هیتک
 رو به سرش فرو کردم.. 

  زیاسم به همه چسوزه .. اما جاش تو اون خونه امنه من حو یدونم دلت واسه اون دختر م یم-
 ..شهیم  یچ یدونی.. وگرنه خوب منهیمانع سر راه بب هیاون دخترو  یل یهست.. نذار ل

 پشت کردم که گفت:  و

 بامن حرف بزن  یگاه-

.. چشم باال ستادیدور، منتظر ادامه حرفش شدم که خودش رو به من رسوند و مقابلم ا یبه سنگ  رهیخ
 ..دمیکش

 .. گذرهیم یفهمم تو سرت چ ینم یمن پراز اشتباهم گاه -

 رو شونم گذاشت او هم گرم بود مثل من.. دست

 خوام تند رفتم ..   یبابت امروز معذرت م -

دونم اما دست رو دستاش که رو   ی محبت نم  ایدل گفتم آره اما نه مثل من.. به نشانه احترام بود  در
 شونم بود گذاشتم 

 فکر نکن   یز یبه چ-
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شدم به حامد نگاه کردم که با لبخند به  ن یهمونطور که سوار ماش دیزد و خودش رو کنار کش   لبخند
 بود لب زدم:  رهی من خ

 که ی نزد امتیق-

 و با تک بوق از اونجا دور شدم....  زدم  استارت

 

 

 

 

 )صدف(.. 

 

 

 

 

حرف   یخوردم.. با کس ی نم یز یهفته گذشته چ کیمقابل پنجره اتاقم نشسته بودم مثل  یصندل یرو
با من   اریکردم.. چرا تاو  ینشستم و فکر م  یپنجره م  یزدم.. حالم خوب نبود و تمام روز رو جلو  ینم

.. زمزمه  گرفت میاراده گر یرحم باعثش بود.. ب یکه اون ب یبود.. غماون کار رو کرد؟ قلبم پر از غم 
 کردم: 

 بهت پناه آوردم  یم من فقط  تورو باور داشتم لعنت ؟یکرد کاری با من چ-

دهنم   یخار دلم شد.. مشتم رو رو  یشیآرا ز یم یرو  یا شهیخشک شده درون گلدون ش یها پل
 شدت گرفت.. می.. گرکردمی اعتماد م یبه اون عوض دی... خدا لعنتم کنه.. من نبادمیکوب
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  یب یگرفته بودم من رو فدا کرد.. کثافت ها نهیمثل هم هستن.. ازش متنفر نبودم اما ک هردوشون
  رونی ب نشی از ماش  یکنن؟ وقت یمن باهم عشق باز  دیمقابل د دادندیشرم چطور به خودشون اجازه م

و   ترسشدم.. با وجود اون حجم  ر یاس واریو د نشیس نی من رو گرفت و ب  یکردم و اونطور  زدم و فرار
  یرو م  نکاریشد اگه ا  یم ی.. چیو طوالن  یناگهان یبوسه  ه ی.. دمشیبوس  یخواست م یدلم م د،یترد

 نداشت؟  یحس   چیکردم؟ به من ه

گفتم.. انگار فراموشم شده  یینداشتم.. هه بلند باال یانتظار  نیچن اریدست گرفتم از تاو نی رو ب سرم
  یصندل ی.. پرحرص از رو یداشت.. عوض یبود که چطور دست از نگاه کردن به اون زن دروغگو برنم

رو به   یلها.. با پا صند وونهیبلند شدم حالم دست خودم نبود من به اون آشغال حس داشتم مثل د
 پرت کردم.. داد زدم:  یگوشه ا

   ؟یعنتچرا ل-

بزنم اما   نی خواستم گل و گلدون رو زم  یپرت کردم.. م  ی تختم حمله کردم و تمامش رو به گوشه ا به
بودم.. من عاشق شده  یحداقل با خودم روراست م دی .. باشدیم دنمینتونستم.. من.. اشک مانع د
پدرم  هیکه هدعطرم رو  شهیتوجه ش  یامامن ب دیکوب یمدام به در م  یبودم.. حاال شک نداشتم.. کس

و   دمیکش یشد.. تند نفس م کهی صد ت  یبد یکه با صدا دمیتوالت کوب  زیم نهی بود رو برداشتم و به آ
 کردم..  ی ناله م هیگر نیمدام ب

 تو تو... یبد کرد یل یخ-

 تو خودم مچاله شدم   شتریادامه بدم و همونجا نشستم.. در باضرب باز شد ومن از ترس ب نتونستم

قتلگاه آورده بود..  نیاون کوه غرور سنگ دل، منو به ا ار،ی که تاو ی کار هر روزه من بود از شب نیا
 تنم رو لرزوند    یلیپر از خشم ل یصدا

 ؟ یکنیم  یچه غلط یتودار -

 نخوردم:  تکون

  زنمی من باهاشون حرف م دیخانومم آروم باش -
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 یهفته گذشته خوب م کیرو خاموش کنه اما من مثل   یلی ل شی داشت آت ی شکوه بود که سع نیا
   دیکش یانتظارم رو م یدونستم چ

 رون ی توساکت شو ازاتاق گم شو ب-

 با داد به من گفت:  و

  ؟یتو باز کارتو تکرار کرد-

کرد و در   رونی شکوه رو ب ،یل یبه خون نشسته بود.. حس کردم ل  سبزش یدونستم چشم ها یم دهیند
  غی بلندم کرد.. با درد ج نیزم یشد که با مو از رو  یچ دم ی.. نفهم دمیترس  یم ی ل ی.. خدیرو به هم کوب

 : د یزدم تو صورتم غر

 صدف..  یکن ی م زیصبر منو لبر یدار  گهید-

 پنجه هاش گذاشتم  یرو رو دستم

 ترسم  یولم کن.. م من ازت نم  ییآ-

 آورد   کیرو نزد  سرش

 .. کشمتیم-

 دونم اما با تمسخر گفتم:  یدل و جرات از کجا بود نم نیا

 ؟ یدختر خودت رو بکش یخوا یم-

  یلیاز موهام تودستاش مشت شد.. دست باال آورد وس یشتر یحجم ب  زدیم یبه کبود صورتش
کردم    یم هیکرد.. دستم رو صورتم بود و بلند گرتخت پرت  یو من رو رو دی به صورتم کوب یمحکم 

خودم حس   ینحسش رو رو هیحالم.. سا نینخورده بودم.. درد داشت ا یل یس  یزمان از کس چیه
 گوشم روح از تنم برد   رکردم و صدا کنا 

 .. خوب گوش کن یستیدختر من بودن ن قیتو ال-

   کردی به سرم ضربه زد.. بغض داشت خفم م و
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 لیبهش فکرهم نکن وگرنه خودم با کمال م یحت  ریفاصله بگ  اریحواست به خودت باشه.. از تاو-
 .. رمی گ یجونت رو م 

   دیدستش رو پرحرص رو موهام کش و

 دختر جون؟  یدیشن-

 زد: داد

 باتوام؟ -

 سرتکون دادم  یترس و ناتوان از

 .. یستادیمن ا یرو ی..تو، تویدیکارت رو پس م  نی.. ضمنا تاوان انیآفر-

و من روح از تنم   دیکنار پمجره کوب  واریحس بدم گلدون رو برداشت و به د لیتکم  یرو زد برا حرفش
من و گلدون   ن ی.. نگهش رو بومدی باال م یبود؟ نفسم به سخت یچه جهنم  نجای.. اایرفت.. نه.. خدا

 رفت..   رونی واضح از اتاق ب یداد و با پوزخند یشده چرخ یمالش یشکسته و گل ها

  اریتخت کنار رفتم و کنار نعش گل ها نشستم و زانوهام رو تو بغلم گرفتم.. کاش تاو یاز رو یسخت به
روز بود   از یدونستم چه ساعت  یجمع شدم.. نم  شتریکرد.. تو خودم ب یبود.. کاش.. کل وجودم درد م

 کردم که خوابم برد...  هیاما اونقدر گر

 

 

 

 

 

 .. زشدمی خ میتخت ن  یو رو دمیکش نیرو بازوم ه یحس دست با

 صدف خانومم زهرترک شدم..   یوا-
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 زدم:  یکرد.. نفس نفس م یقلبش گذاشته بود و با ترس به من نگاه م یبود که دستش رو رو شکوه

 تو اتاقم؟ یشده شکوه؟ چرا اومد یچ-

جلو اومد و دست رو شونم   ارمیحال درش ب  نیخواستم از ا  ینم یموهام آشفته بود و حت هنوز
 گذاشت  

 .. نیبش ضیناکرده مر ی..نگرانم خدادیصبحانه بخور  دیایبراتون.. اومدم بگم ب  رمی بم-

 آورده باشه غمزده گفت:  ادیبه  یز ی چ وانگار

 شد...   یعصبان  یلیخ  دیفهم  ی.. خانم وقتنی کرد  یمن فرار نم شی کاش اون روز از پ یا-

  یاز ضعف بدن ایمادرانه واسم خرج کرده بود  یلیبود که ل ییدونم از محبت ها یدرد داشت نم بدنم
 یاتاق رخ نشون م یاج  یتو جا شهیبلند شدم.. هنوز خورده ش نیزم  یحوصله از رو یکه داشتم؟ ب

 یم یی رفت دلم تنها یم جی دادم.. سرم گ هیتک  واری.. دستم رو به دزدیداد و شکوه هنوز حرف م
 خواست  

 از دست شما ناراحت شدم اما...  یلیراستش منم خ -

 : دم یحرفش پر انیم به

   ؟یتنهام بذار  شهیم-

 گفت:  ناباور

 خانم؟  یچ-

 نداشتم..  یمقاومت یه یبرا یجون گهیرو درآوردم.. من د یقو یآدم ها  یزحمت ادا به

 لطفا برو و تنهام بذار..   رمیمن س-

 اومد و با دست موهام رو کنار زد   جلو

 ه؟ یچه حرف نیا-
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 شوکه نگاهش کردم:  دیو محکم به صورتش کوب  دیکش ن یصورتم ه دنیبا د و

 شده؟  یصدف خانم صورتتون چ یوا-

  دنیشده؟ دستش که به سمت صورتم اومد ازش فاصله گرفتم و با د گفتم مگه صورتم چش باخودم
  یبود و بو ختهیآوردم.. هنوز اتاقم به هم ر ادیرو به  روزید یاتفاق ها یشیآرا  زی م ی نهیآ یخال یجا

 .. جلو رفتم که شکوه شتاب زده خودش رو به من رسوندومدیتند عطر م

 ست خانم نذاشتن... شهیپر ش نیخانومم؟ زم  نیریکجا م -

 دونستم لب زدم:  یحرفش رو قورت داد خودم ادامش رو م هیبق و

  رونیاز اتاقم برو ب -

 گفت:  ملتمس

 اما خانو.. -

 داد زدم:  هیگر با

 برو برو   دیولم کن-

  ری خونه  رو نداشتم.. شکوه هم از اتاقم رفت.. ز نیازش فاصله گرفتم.. حالم خوب نبود تحمل ا و
گونه سمت چپم حس   یدست هاش رو رو یجا  یحاال به خوب دمیپنجره نشستم به صورتم دست کش

 کردم.. پر از نفرت زمزمه کردم:  یم

 رم ینم شت یاز پ یهرکار کن-

 زدم:   یحرف م  هیگر نیب

 ی با وجودم عذابت بدم من دخترتم و تو دوست ندار تا   مونمیم-

خشک  یو گلبرگ ها  ختهیاتاق بهم ر ومدمیبه خودم م  دیسوخت.. با گرمیزدم که ج یپوزخند تلخ  و
 کرد.. دستم رو لبه پنجره گذاشتم و بلند شدم... یم  یشده، بهم دهن کج 
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حالم رو   یدوش آب گرم کم  دیوجود درد معدم اتاق رو مرتب کردم و از کشو حولم رو برداشتم شا با
 یو وحشت کردم.. پا دمیبخار گرفته چهره خودم رو د  نهیکرد.. پا به حمام گذاشتم از آ یبهتر م 

.. کردی م ییخودنما بیانگشت هاش عج  یصورتم از تصورم بدتر بود جا یچشمم گود افتاده بود کبود
 چیخونه اومد ه نیکه به ا یبود.. به اون صدف دمیالغر شده بودم و استخوان گونم کامل درمعرض د

بود.. لب   اری تاوان اعتماد به تاو نینداشتم.. با خودم گفتم آره صدف.. خوب به ذهن بسپار ا  یشباهت
 زدم: 

 .. حق با بابا مهردادم بود... کنمی قلبم تکرار م یهر روز برا گهید-

زود دوش گرفتم.. با   یلیجا به قلبم نشست.. خ کی  ایدن یها یآوردن نامش تمام دلتنگ ادی به با
 یآرامش رواز اون زن م دی.. بازدمیم رونیاتاق ب  نیاز ا دیاومدم.. با رونیحوله قرمز رنگم ب دنیپوش

کردم موهام رو خشک کردم.. لباس   یبه وجود اومدنش تالش م  یبرا  یلیکه خ یگرفتم.. در آرامش
..  دمیپوش یخ یآخر شلوار کتان  میو در تصم  یکوتاه نارنج نیآوردم.. بلوز آست رونیاز کمدم ب  یراحت
کنم.. به خودم لبخند زدم..   شیآرا یصورتم کم   یآثار محبت از رو نیپوشوندن ا یداشتم برا میتصم

  یبرا ی دلتنگ  وقت شهین.. بابا مهردادم همپوست کلفت نبودم اما عادت نداشتم به ناراحت موند
خوب شدن تالش کنم.. آخ بابا جونم   یداده بود چطور خودم برا ادیسال ها خوب بهم  نیمادرم توا

دلم آغوشش رو کم داشت.. کم آورده بودم..  یبود شمیبودم.. االن پ ومدهی جا ن نیکاش اصال به ا
 حصار امن دستاش نمونده بودم..  یحد ب نیتا به ا چوقتیه

  یزندان نجایو من... ا میشد یم  کیها نزد یرانیبه سال نو ا میاز سه ماه.. داشت شی ماه شد؟ ب چند
و دوسال   ستیخانواده کامل داشتن.. ب هینبود  رمی.. انگار تو تقددمیشده بودم توخونه خودم.. آه کش

 پس زدم   یاز مادر نداشتم.. حاال پدر... بغض گلوم رو با لجب 

به   گفتی بده اصال بهم م هیتا باهاش حرف بزنم بهم روح   ستین  چکسیعاشق شدم اما ه  نجایمن ا-
نگاهت جون  هیتو و  یبرا ا یلی.. خ نهیب  یتو رو نم ی اصال دوست نداره حت  ایدرک که باهات بده 

 .. دنیم

   دمیبا اشک خند  یهمه بدبخت نیا به

 بده.. یآره صدف به خودت دلدار -

 تکرار کردم..  ینداد.. و با دهن کج والیه نیا لیاصال تو رو با غرور تحو ،یعی مجسمه آتش طب اون
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 کاره.   نیبهتر نیا-

کردم.. اصال چرا هنوز بعد   یپرت م  اری حواسم رو از تاو دیکه آخم بلند شد.. با دمی به رونم کوب یحرص  و
.. امی ب رونیقار و قور شکمم زنگ خطر بود که از فکرش ب  یردم؟ صداک یاون برخورد بهش فکر م

 گفتم:  رلبی رفتم ز یهمونطور که به سمت تختم م

 ..  یخیجذاب -

  دمی کرده با وجودش.. پوف کش بیرو ترک  یمیش  کیزی وجودش پر از گرماست کال ف ب یعج اما

آوردم..    رونشی اونجاست ومن ب اری اوسرم گذاشتم.. انگار که ت ی.... و دستم رو رورونمی مغزم برو ب از
انداختم و با ذوق کف دو دستم رو بهم   رونی به ب شهیراهم رو از تخت به پنجره کج کردم و اونو از ش

 بلند گفتم:   دمیکوب

 راحت شدم..  شیییآخ-

که به من نگاه  اهیس یها لهیجفت ت کی دنیکه فکرش رو انداخته بودم گرفتم که باد ییاز جا نگاه
زود دست چشم   یلیسقوطم... که با دستم به پنجره مانع شدم.. آخ.. خ یبرا دیکرد زانوهام لرز یم

  یب یبابه عقب برداشتم.. ل یپرت شدم.. گام  ایدن نی قلبم برداشت ومن دوباره به ا یهاش از گلو
 دادم   یجونم رو تکون

 مرد بگذرم؟    نیمن چطور از ا-

اومده بود.. دستم رو  نجاینه من االن آروم بودم.. بعد از اون شب امروز تازه به ارفته بود؟  آرامشم
  اریتاو یکنم.. آقا یم یها رو تالف  نی.. اون روز همه ایفت ی کاش توهم به حال دلم ب یقلبم نشست.. ا

 .. ابیکام

 رفتم...  یدرآوردن حرص اون زن حتما م  ی.. من برادنشیند ینرم برا رونی نداشتم ب میتصم

صورتم   یکردم.. موهام رو پشتم بافتم و جلوش رو کج رو  شی خودم رو آرا میداخل گوش  نهیبا آ یکم
.. همه دیرس   یبه گوشم نم ییصدا رونی زدم از ب رونیو از اتاق ب  دمی.. صندل پوشختمی که کبود بود ر

  یم ساکتمعدم رو  دیفرستادم.. با رونی جا رو با چشم به دنبالش گشتم اما نبود.. نفسم رو شل ب
 جنبه...  یصدف ب یبازم نفسم تند شد.. وا یکردم و بعد هم قلبم رو.. وا
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  رونیزود پا به آشپزخونه گذاشتم.. از ب ی لیکردم و شونه باال انداختم خ ینگاه میسمت راه پله ن  به
 که درحال پختن غذابود  دمی صبح بود.. شکوه رو د ازدهیکه ساعت  دمید

 سالم  -

 .. با لبخند گفت: دیاز شستن برداشت و به سمتم چرخ دست

 ماهت دخترم   یمن فداتون بشم سالم به رو-

 از پروانه ها.. گونم سرخ شد..  یبود مثل پرواز کردن گروه ینی ریدخترم حس ش  لفظ

 به خاطر.. د یممنونم شکوه ببخش-

 بودم.. شرمزده

 به خاطر رفتارم  -

آغوش از   هیداشتم..  ازی.. کاسه چشم هام پر شد.. چقدر بهش ندیاومد و منو به آغوش کش جلو
 جنس مادر.. آروم موهام رو نوازش کرد  

مثل شما ازم  یکه شاهزاده خانوم میک .. مننی زیعز یلیشما واسم خ   نیوقت نگ جیه نویا-
 کنه.. یعذرخواه

 هام رو باال بردم منم بغلش کردم    دست

 ممنونم شکوه   ستمی کس ن چینه من ه-

 اشک بود   س یازش جدا شدم اون هم چشم هاش خ و

 ..یشدیواسش م  یمادر خوب یل یداد تو خ یکاش خدا بهت بچه م -

رو   شی ناراحت  نیاز ا شیخواست ب   یم دید پشت کرد شااز دست رفته ش  یپر از درد و آرزوها نگاهش
 حال دست رو شکمم گذاشتم   نیعوض کردن ا ی.. برانمینب

 .. شمیم  هوشی آخ آخ چقدر گرسنمه.. دارم ب-
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 زود صورتش رو پاک کرد و گفت:   یلیخ

 ..زمیعز یپوست و استخون شد  ارمیواستون م یز یچ هیاالن -

   کردیروهم آماده م  ز یم زدینشستم و شکوه همونطور که حرف م  یصندل رو

 هم ناهار حاضره امروز فسنجون پختم  گهید کمیواال -

 گرسنم بود   یلیاز مربا و کره گرفتم و به دهن گذاشتم خ یا لقمه

 کنار..  نیچند وقت غذاخوردنو گذاشت نیشما که ا-

 به صورتم نگاه کرد   و

 ا چشماتون به گود نشسته بخد-

 از آب پرتقال خوردم و گفتم:  یا جرعه

 من خوبم نگران نباش..-

 به آسمون گرفت  دست

 خداروشکر فداتون بشم-

  دمی پرس یم اریاز تاو دیبا

 سوت و کوره  یلیخونه خ  ست؟ی ن یکس گمیم-

 جا بلندشد و به طرف اجاق گاز رفت   از

 نه ای ان یباز م دونمیصبح اومدن اما زود رفتن نم مانیبگم؟ آقا نر یواال چ-

 ادامه داد: زدیکه خورشت رو هم م همونطور

 خانم امروز مهمون داشتن خونه موندن   ی ل یتازه ل ادهیغذا که ز-

 جابجا شدم و کنجکاو گفتم:   یحرف کم نیا با



 نگهبان آتش 

671 
 

 مهمون؟  -

 گاز رو کم کرد و رو به من گفت:  ریز

 همون که...  گهید دشیشناس  ی.. منشویکار کی شر ابی کام یبله آقا-

 گفتم:  تند

 کجان؟   دمیمن که ند-

 خانم..  یلیرفتن باال اتاق ل -

 گفت:  ومدهیکه معلوم بود خوشش ن   یبا لحن و

 ام که قضاوت کنم   یبابا من ک  ی.. ایول  ادیو خوب م  نیمت یل یپسره به نظرم خ نیبگم؟ ا یواالچ-

 سر به آسمون گرفت   و

 آگاهه   یخودش به همه چ  یاون باال سر -

 از جا بلند شدم   یکه از سرم گذشت حرص یز یگفتن؟ از تصور چ یم یداشتن چ یعنیبودم  کالفه

 قدم بزنم   کمی  رمیممنون شکوه.. م-

 کنه.. یالبته اگه باز خانم دعواتون نم دیباشه نوش جونتون بر -

 زدم   رونیتکون دادم و از آشپزخونه ب  سر

 یم شد؟ یم یرفتم چ یخواست برم باال اگه م یدلم م دمیاز به پله افتاد.. چشم باال کشب نگاهم
 خواست بازم من رو بزنه؟ 

 صدام کرد   یمهم نبود به سمت پله رفتم و هنوز پا رو پله اول نزاشته بودم که.. کس گهید

 صدف خانم؟-

 راه نرفته رو برگشتم و پر اخم گفتم: دمیکش پوف
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   ؟ییتو مانینر یوا-

 زد   یمعن  یب  لبخند

 حالتون چطوره؟ -

 با حالت طلبکار گفتم:  نهیبه س دست

 خوبم به لطف تو.. -

 انداخت:  ابروباال

 جان؟  -

رو از نظر گذروندم.. صورتش مرتب و موهاش رو باز گذاشته بود و چشم  شیو شلوار سورمه ا کت
 داشت..  یبرق خاص شیقهوه ا یها

 تو دستت؟  هیچ نی.. ایچ یه-

 به جلو برداشت    یپوشه تو دستش اشاره کردم.. گام وبه

 از شرکت آوردم    ناروی.. خانم امروز خونه بودن استی ن یز یچ-

 .. دیکاو یو مگفتم.. نگاهش مدام کل بدنم ر  یهوم

 مان؟ ینر یگردیم یز ی دنبال چ-

 جا خورد..   یلیخ  میدادم و منتظر شدم از سوال ناگهان هینرده ها تک به

 خانم کجاست؟  یچ یه ینه ه-

 باال نگاه کرد   وبه

 اونجا هستن؟  -

 موهام رو به دست گرفتم   بافت
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 آره -

 یکرد به چشما یذبم ممرد رو دوست نداشتم مع نیا ی.. نگاه هادمیموهام د یرو رو نگاهش
 اخم کردم   رشیخ

 ؟ یکن ینگاه م ینطور یچرا ا مانینر-

 صورتم معلوم باشه؟  یخودم فکر کردم نکنه کبود با

 صورتم رو مرتب کردم و گفتم:  یرو یموها

   ابیکام یآقا کشی خانومت مهمون داره شر-

رو به   دشیبه سمتم برداشت و من تعلل و ترد ی.. گامدییفکش رو به هم سا اریاسم تاو دنیشن  با
 شد.. رهیو به چشم هام خ  ستادی.. درست مقابلم ادمید یهچشم م

 صدف خانم؟-

 و لب زد:  دیبه چونه ش کش  یکج کردم و با حالت استفهام تنها نگاهش کردم.. دست گردن

 صدف خانم.. من.. یعنیمن..  ن؟یدونست یشما آدرس اون رو از کجا م  ار؟یچرا تاو ن؟یچرا فرار کرد-

دختربچه شباهت داشتم که از  هی به  شتری.. بدمیبه بافت موهام کش یو باز دست دمیچشم دزد ازش
 ..زدی برداشته  حاال مادرش داشت شماتت گونه حرف م یک ی ین یری ش یجعبه 

 بدم؟  یبهت جواب  دیمن چرا با-

خواست درموردش حرف بزنم.. کالفه بود   یاما من واقعا دلم ننم ومدیابدا به مذاقش خوش ن  سوالم
شدم..   اطی خنک وارد ح یهوا یکم یو برا دمیکش یاز پله ها باال رفت.. نفس  یکوتاه دیاما با ببخش

.. آرزو  دملبخند ز اریتاو یخوردنم و آغوش اجبار  نیزم یادآور یکنم با  یتاب باز  یداشتم کم میتصم
 بخورم   نیزم شهیمست کننده عطرش هم یتنش، بو  یگرما یمن براباشه و  اریکردم تاو

که از هرم   یاما هنوز خنکاش پوست تبدار  شدیم یدو خودم رو به تاب رسوندم هوا کم کم بهار  با
تاب نگاهم به در عمارت بود تا وقت رفتن   ی.. رونداختیوجود کوه آتشفشانش به زق زق کردن م

  یدگزن  یعنیکردم..  یم  یگردوند االن تو خونش و با اون زندگ یبا خودم گفتم اگه منو برنم   نمشی بب
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تو چشم هاش بود   یحس هیازش متنفر شد.. اما  شدیکاش م یداشت؟ لعنت یکردن با هاش چه حس 
 ..ازیداشت.. ههه ن  ازیکه انگار اون هم به من ن

  ی نداشت چه برسه به دختر دست پاچلفت  ازین  چکسیمرد به ه نیدادم ا یم  هیبه خودم روح اشتمد
 مثل من.. پوفف کدوم خانواده؟..  یوخانواده فروش 

.. لباسم رو مرتب  امیب  نییدادم پا تیکردم که باالخره رضا ی چقدر سوار تاب بودم و فکر م دونمینم
بود اما تا حاال اجازه نداشتم   یلیدونستم سگ ل یم  دمیپارس سگ شن یکردم.. بازم از پشت باغ صدا

وجود استشمام  مامبو رو بات  نیآرزو داشتم ا یپراز عطر بهارنارنج گرفتم روز  یاز هوا یدم نمشیبرم بب 
 به ساختمون عمارت انداختم  ینگاه میکنم.. ن

   ؟یایپس چرا نم-

 اومد.. نیی تند از پله ها پا مانی.. خواستم به پشت باغ برم که نراههه

  یفاصله صداشون رو نم نی.. از استادیپله ا یکننده ش باال وونهیبا آرامش د  اریدنبالش تاو به
 یکه تکون م دمیاما اون.... لباش رو د شهیبود مثل هم یبه نظرعصب  مانی.. اما نری.. لعنت دمیشن

 بود  ستادهیخورد.. هنوز باال ا

خواست متوجه حضورم   یرسوندم دلم نم کشونیتند خودم رو به نزد یو با گام ها اوردمین  طاقت
   دمیشن  یم کمی .. حاال ستادمی گلدون بزرگ کاج ا هیبشن.. پس آروم پشت 

 گفت:  مانینر

 حق باتو باشه وگرنه...   دوارمیام کنمیم یکه گفت  یباشه من کار -

اون قد و باالش   ی.. آخ خدا دلم براستادیا مانیاومد و مقابل نر ن ییپا یاز سه پله به آروم  اریتاو
عطرش رو   ی وجودش که بو یاز هوا یداد دم ریی طعم آغوشش کام تلخم رو تغ  ین یری ضعف رفت و ش

رو به آب   شی صوت یتشنه به تارها یگوش ها ییگرفتم.. در عالم خلسه بودم که صداش گو دادیم
   رسوند

 ثابت کنم پس.. یخودمو به کس ستیمن قرار ن -

 به چشماش لب زد:  رهی مکث کرد و خ یکم
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 لحنت رو بامن درست کن..-

چطور   مانی .. با خودم گفتم نردمید یم  اریاز تاو یرو در پشت کوه مانیبه من بود و من نر پشتش
رو شونش نشست و اون   اریبزنه که دست تاو  یآورد؟ لب باز کرد حرف یمرد رو تاب م نیا ینگاه ها

کنجکاو   نقدریبگه؟ اووف به سرم ضربه زدم... چرا ا یخواست چ یگرفتم م یسکوت کرد.. حس بد 
 شدم؟ اصال به من چه  

 رو به دست چپش داد    فشی که ازش فاصله گرفت و ک دمید

 بامن درتماس باش..  -

به سمت راست که من  یسر  ار ی تکون داد و تاو دییبه تا یحال سر  نیشوک بود انگار.. با ا  مانینر
 بودم کج کرد.. 

گلدون برخورد کرد.. آخم رو با گاز گرفتن   یخودم رو پنهان کردم.. دستم به  لبه  شتریشده ب هول
  یتنش گام برم یرد شد.. رفتنش رو تماشا کردم.. ب  مانینزد و از کنار نر یزبونم خفه کردم.. حرف 

 ادی هرو زد.. من ب نشیماش موتی حس کنم.. ر یرو درقدم هاش به خوب   نانیتونستم اطم یداشت م
  کارینشسته بودم.. دلم تنگ بود خدا.. اون با من چ یاون صندل یافتادم که کنارش رو یروز  میاون ن

 کرد؟ درمانده لب زدم: 

 کرده بود   یکاش کار  یوا یچ یه-

 بود   دهیکه حاال به سمتش چرخ  مانی نر یبرا

دستاش رو   مانی زد و نگهبان در رو باز کرد.. نر  یبه طرف در رفت.. تک بوق نیبلند کرد و با ماش دست
   دیکوب یفرض  یپشت گردنش قالب کرد و با پا به سنگ

خونه چه خبر   نیشد.. تو ا یآشفتگ نیا ریاز پله باال رفت و من ذهنم درگ دمی نفسش رو شن یصدا
 ده بودم...ش وونهیمن د ای بود؟   یبود؟ اصال خبر 

 کوفتم شد  یل یل نهیپر از ک   ینگاه ها ری هم ز ناهار

رو رد کرده بود.. شکوه روبه من   یل یباز هم به خواست خودش کار رو بهانه کرد و دعوت ناهار ل  اریتاو
 گفت: 
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 زم؟ یدوغ براتون بر-

 اومدم   رونی ب  ازفکر

 زم یر  یممنون نه خودم م -

 که گفت:   دمیرو شن  یلیل  پوزخند

 ؟ ینیرو بب   اری تاو  یامروز تونست-

 زده بود..   رچونشی حالت تهوع بهم داد.. دست ز زشیتمسخرآم  لحن

 آره؟ -

بلند   زی تحت فشار بودم.. با حرص از پشت م  یلیداشت خ یا گهیهم حال د مانیباال کردم نگاه نر سر
 شدم  

 شدم   ریمن س  یمرس-

 باال برد   یبه طرف در آشپزخونه رفتم که صداش رو کم و

 نوش جونت -

نفرت آشکار کالمش دستم مشت شد و گلوم به تب وتاب افتاد.. با دو خودم رو به اتاقم رسوندم...  از
رونم افتاد دلم  یدست گرفتم بافت موهام رو نیتخت نشستم.. سرم رو ب  یدر رو پشتم بستم و رو 

 سرکشم رو باخشم پس زدم   یرو.. اشک ها  یزک دل همه نا نیخواست ا ینم

 کنم  هیگر دیمن نبا  کنمی نم هینه گر-

همه  نیا ل یدل دیتخت تو خودم جمع شدم بادست خودم رو بغل زدم صورتم درد داشت .. با یورو
برداشتم..   یعسل  یرو از رو میبود؟ دست دراز کردم و گوش یاون زن ک  دمیفهم ی هاش رو م یمحبت یب

  بهشد که اون همه آرامش رو رها کردم تا   یخندان خودم در آغوش پدرم غمزده زل زدم.. چ ریبه تصو
 .. دلم لمس کردنش رو طلب داشت  دمیصورت بابا مهردادم کش یبا سر انگشت رو  ام؟یب  نجایا
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بهم دهن   میوشگ اهیچقدر تو اون حال بودم اما آفتاب کامل از اتاقم رفته بود و صفحه س دونمینم
 به خودم دادم که آخم به هوا بلند شد..    ی.. تکونکردیم  یکج

 آخ -

  یم شیپ  نطوریبه خودم دادم.. اگه ا یکرخت شده بود.. کش و قوس  یتحرک  یاز چند ساعت ب  بدنم
و از جا   دمیفرستاد.. پوف کش یم  شگاهیمن رو به آسا  لی شدم و اون زن باکمال م یرفت افسرده م
 کرد..   یگذاشتم اون حالم رو بهتر م یپدرم وقت م یبرا  یشستم.. بهتر بود کمبلند شدم.. ن

خاموشم رو به برق زدم و شماره نروژ    یعادت نروژ تنها به روشن کردن آباژور بسنده کردم.. گوش طبق
 رو گرفتم.. پاهام رو تو شکم جمع کردم و منتظر شدم  

 بوق اول.. بوق دوم -

 گوشم رو پر کرد  زدیرو جار م   یخستگکه  ییسرانجام بوق ششم صدا و

 بابا...   زادی پر-

 صورتم رو پرکرد   یاز گلم شکفت و لبخند پهنا گل

   ادیخسته بنظر م  یلیجان دلم .. حالت خوبه؟ صدات خ -

 .. نمشیتونستم بب یکاش م یزد و من آرزو کردم ا یصدادار   لبخند

 بهترهم شدم.. یمن خوبم حاال که زنگ زد-

  شدی م کیدور و نز صداش

 ؟ یخوت چطور -

 داشت اما ادامه داد: دیترد یسوال دنیپرس  یبرا

   کنه؟ینم  تتیاون زن.. مادرت اذ-

تونست    یکشم باز م یم یجا چ  نیا دیفهم یرو؟ اگه م  قتیگفتم؟ حق  یم ی چ دیکردم.. با سکوت
 آروم باشه؟   نقدریا
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 وارد صداش کرد وگفت:   تیاز عصبان  یا هیشد.. نگران، ته ما  یکه طوالن سکوتم

 اون زن. .. نکنه اون..   ؟یچرا سکوت کرد شده؟یصدف چ-

 گفتم:  تند

 بامن نکرده...   ی نه من خوبم اون کار -

 صدف؟  -

 کالمش تنم رو لرزوند   تیجد

 با.. بابا من خوبم  -

 فوت کرد  یقرارش رو تو گوش یتخت درازکش شدم.. نفس ب یرو

 ازخودت بگو قربونت برم..  کمی-

 کارم.. ری روزها فقط درگ ن یموسسه م.. ا ریدرگ-

 ادامه داد: یبا لحن مهربون و

 رو از تنم در کنه..  یبوسه خستگ هیکه با ستین  ییخونه، پرنسس بابا امیخسته م یوقت-

 اجازه خونه چشمم رو ترک کرد   یب اشک

  خواد؟یچقدر دلم قهوه از دست تو رو م یدون یم-

 نفسم هم..  دیلرز ملب

 شده؟    یعمر بابا چ-

 دهنم گذاشتم  یرو دست

 الو؟-

 جون دادن گفتم:  یسخت به
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 م منم دلم تنگ شده  -

 آروم شد.. صداش

 برگرد دخترم من هنوز به نبودنت عادت نکردم   ه؟یچ یها برا  هیگر نیبابا من هستم ا  زیعز ششیه-

 گفتم:  هیگر نیاز اون بدتر بودم.. ب من

 .. ستینگو که کارمن مواظبت ن  ؟یخور  یخوب غذا م ستمیمن ن-

 خنده گفت:   نی.. بدیخند بلند

 من..  زادیپر  ییدارم تو ازیکه ن ییکارمن؟ من به تنها بانو-

 و من باعثش بودم..   میپر از غم بود هردومون تنها بود دلم

 ؟ ی عمرم شهیرفته تو ش  ادتی کنهیاشکات از عمر من کم م یدونینکن تو که م هیگر کنمی خواهش م-

روزها حساب اشک هام از دستم در رفته بود.. با دست صورتم رو پاک   نی.. من ادیکش یبد ری ت قلبم
 کردم  

 حرفونزن قربونت برم..  نیا-

 اما..  یبزرگ شد گهیدخالت کنم تود  تی تو زندگ خوامینره دوست دارم.. نم ادتی-

 گوش شدم..  سراپا

 مواظب اون زن باش -

 کردم:  انی فکرم رو بلند ب کرد؟یبود چرا هربار بهم گوشزد م یچ یحرف برا نیا

  ه؟یچرا بابا؟ مگه اون ک-

دونم..   یهست که من نم یز یدونستم چ یحاال خوب م   دمیدر پنهانش داشت شن یرو که سع آهش
 ملتمس گفتم: 

 بهم بگو.. -
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 بگم؟  یچ-

 شده بود   شیهوا گرگ و م  ستادمیرفتم پشت پنجره ا  نییاواز تخت پ  دمیرو از برق کش یگوش

   ؟یبدون یخوایم یچ-

 خشک شد  اریتاو ن یماش یخال  یرو باز کردم نگاهم به جا پنجره

   ؟یمواظب باشم؟ اصال دربرابر چ دیاز اون بگو چرابا دونمینم-

 زد   یتلخند

 تو دختر   یچقدرسوال دار -

 رو لوس کردم  خودم

 بگو لطفا..  -

  یبر  گهیشده بهتره د ادیز   یلیه مکالمه خ االن ن-

  شهیخواست حرف بزنه مثل هم   ینم باز

 گفتم:  لجوج

 هنوز وقتش نشده؟ -

 زد:   لبخند

 آره -

   نیبه زم  دمیکوب پا

 بابا؟  -

 دوست دارم مواظب خودت باش  -

   دیازش حرف کش شدینبود نم  یا چاره
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 بوسمت   یمنم دوست دارم.. م یچشم بازم تو برد-

 رو غرق بوسه کردم   یدهنه گوش و

 بابا برگرد  شی ممنونم پ-

 چشم -

 رو قطع کردم.. زمزمه کردم:  ی گوش  یبا خداحافظ  و

 ..  کنمی م دایهست رو پ یخودم هرچ -

 ی نشاط م یبود.. دستام رو از پهلو باز کردم دلم کم  نجای.. پس هنوز ادمیرود مانینر نیماش
کرد.. شونه باال انداختم.. بد نبود شانسم رو   یخونه دور م نیاز ا کمی من رو  مان یخواست.. کاش نر

شده   ممتور یشدم و آب به صورتم زدم.. چشم هام کم  ییکردم.. لبخند زدم.. وارد روشو یامتحان م
در قفل، در   دیقرمزم خشک کردم و با چرخوندن کل  کیبود.. صورتم رو باحوله کوچ  هیبود.. حتما از گر
گرفتم ازشکوه بپرسم.. همزمان داشت   میزدم.. با چشم دنبالش گشتم نبود.. تصم رونی رو باز کردم و ب

رو دادم و کنارش    وابشجلبخند زد که با لبخند  دی.. منو که دزدیم  رونیآشپزخونه ب یاز اتاق کنار 
 ..ستادمیا

 رو محکم کرد..  شیروسر گره

 کجاست باهاش کاردارم  مانینر گمیم-

  نیخوایخانم باشن م  شیاالن پ دیشا زدنی که داشتن با فاتح حرف م دمیبار د نیآخر دونمیواال نم-
 صداشون کنم؟  

 رد شدم   ازکنارش

 ..کنمی م داشینه خودم پ-

   رمیبه سمت راه پله ها م  دید یوقت  دمیمعترضش رو شن یصدا و

 .  کنمی من صداشون م دیخانم بذار  دینر-



 نگهبان آتش 

682 
 

   کردی شکوه داشت ناراحتم م یرفتارها گهیسه پله باال رفتم د از

 صدف خانم؟-

 نگاهش کردم   ضی پرغ

 شکوه..  هیکاف-

 زبون به کام گرفت...  و

 خونه منم هست..  نجایا-

 انداخت   ری ز سربه

 برمنکرش لعنت من جسارت نکردم فقط ... -

 غلط.. پس به کارت برس  یدرسته و چ یچه کار  دونمیمن خودم م-

  یطبقه چ  نیکردم تو ا  یپله ها باال رفتم.. اصال درک نم  هیواز بق دمیرو گرفتم.. چشم گفتنش رو شن و
خونه رو   نی از ا ییااز سه ماه هنوز ج شیبودم و بعد گذشت ب  یمن زندان ومدمیم  دیبود که من نبا

دونستم  ینم  یحت  شتمبه جلو بردا یبود پر از اتاق بود.. گام  یپله ها راهرو بلند یبودم.. باال دهیند
 اتاق اون مثال مادر کدوم بود  

 دم یپچ پچ شن یاز اتاق ها صدا  یکی تا اتاق سمت راست و سه اتاق سمت چپ بود حس کردم از  دو

بود و با نور کم  کی فضا تار  دمیاز اون دواتاق سمت راست د ی کی  ییکه دقت کردم روشنا خوب
دادم.. جلو رفتم و   صی رو تشخ یل یل یآروم به سمت صدا رفتم و صدا شدیروشن م یها کم وارکوبید

  زکمرم رو گرفت.. ا رهیو ت  یشونیپ یافتادم.. عرق سرد ییاون شب کذا ادیاتاق روبروم به  دنیبا د
 جون گرفت   دمینذاشته بودم تمام اون لحظه مقابل د  نجایوقت پابه ا چیون شب ها

  زد؟یمن رقم م یرو برا یشوم ندهیقلبم گذاشتم اون داشت چه آ یبه شماره افتاد دستم رو رو نفسم
 .. کردی رو زنده به گور م  ندمیداشتم.. داشت آ  یبود که چه حس ادمیخوب 

 لبخندزدم درست مثل اون شب..   هیگر نی نجات من اومد.. ب یبرا  اریاومد.. تاو که
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به خون   یچشما کردمیصورتم حس م  یتندش رو رو یمردونش مقابلم روح گرفت.. نفسا چهره
 نشستش به خاطر من بود.. لب زدم: 

 یچه خوب که اومد-

 کردم   ز ی گرفتم وگوش ت ینگاه از اتاق لعنت دمیبرق گرفته ازجا پر یل یل ادی بافر

 مان؟ینر  یکنی م یچه غلط ی تودار  ه؟یمنظورت چ-

 بود؟  یموضوع چ دیباال پر ابروهام 

 شما.. کنمی خانم گفتم که من درستش م  یلیل-

حرص   نیدونم چرا اما خوشحال بودم از ا  ی.. نمرفتیراه م یکه عصب  دمیرو شن  یلیل یقدم ها یصدا
 خوردنش  

 قبل دچار بشه من... یمعامله باز به سرنوشت سر  نیاگه ا یدون  یخوب م مان؟ینر-

حد   نیتا ا یانجام داده بود؟ اصال ازچ یچه کار  مانیهمه خشم کالم.. مگه نر  نیاز ا دیلرز یم بدنم
 بود؟    یبرزخ

 به من  دیراحت من حواسم هست بسپار التونیخ-

 دم یرو شن  یلیل  پوزخند

کنم..  یخوام دخالت  یدست خودت.. من نم یچ یو ق ش ی.. ریبار حواست رو جمع کن نیبه نفعته ا-
 ..یبر  یتونی فکرنکن.. حاال م یبدش.. وگرنه به برگشت حت ای.. خوب مانیخودته نر  یبشه پا یهرچ

 کرد؟ ناباور سرتکون دادم  دیرو تهد  مانیکل گوشمو فراگرفت.. اون االن نر ترس

 مسخرست   یل یخ نینه،نه ا-

 بود   مانیبه سمت دراومد به حتم نر یکه کس  دمیشن

پله  گهی.. با دو از سمت ددید یمنو اونجا م  یکس دیچطور خودم رو به پله ها رسوندم نبا  دمینفهم
مقابله با هرگونه  یرفت برا ینم نییاز سمت راست پا یرفتم راه پله مثل هالل ماه بود.. کس  نییپا
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بودم..  ده به نفس نفس افتا دمیپله رس نیی پا یتاون سمت رو انتخاب کردم وق مانیبا نر  ییارویرو
 عرق کردم رو از صورتم کنار زدم   یتازه کنم موها یخم شدم رو زانوهام تا نفس  یکم

  یشک درخواست ب   یرفتن رو فراموش کردم.. ب رونیاون زن شده بود به کل ب  یحرف ها ریدرگ ذهنم
 بود.. وجوابم رو خوب از بر بودم.. نه...   ییجا

 اومد و من خودم رو پنهان کردم   نییاز پله پا مانینر

  نطوریو من مجبور بودم ا زدیبا من حرف نم یکس دادمیدزدها شده بودم.. اما به خودم حق م  مثل
 .. ومدیخوشم م  جانشیکنم.. البته از ه ییماجراجو

 به اطراف چرخوند    یکه کتش مرتب کرد و نگاه دمید

 شهیرو از صورت قرمزش متوجه شدم حالش خوب نبود و امشب داشت از هم نیبود و من ا کالفه
هست   یک دم یپرس  یروز از خودش م  هی دیگفتم.. با یرفت.. احتماال به خونه خودش.. هوم یم  رترید

برم اون منو   ییخواستم جا  یاگه م بایو تقر دمشید یم  ادیکرد.. خوب من ز یم یو کجا زندگ
رفته   مانی.. نردیکش یطول م ادیوفکر کردنم ز ستادنیا نجایداشت ا دمیکرد... پوف کش یم یهمراه

 در هوا مانده بود  نشیری عطر ش   یبود و تنها بو

 افتادم.. آروم زمزمه کردم:  ار یآغوش تاو یبو ادیبه   باز

 .. یمقصد نی تو مغزم و قلبم.. هرجا برم باز آخر یبن بست هست  هیتو -

 .. ستیتو ن یهم برا  یبرگشت ری رو دوست داشتم.. حداقل آخرش مس کطرفهیراه  نیا من

 ادامه دادم: یطونیبا لحن ش  و

 .. ابیکام  اری تاو یشیم رم یآخر اس-

  نیوبه خودم گفتم.. وا صدف ا نستادمیراه ا  نیاز اونجا دور شدم ب یل  یبا ل یبامزه ا   یبا دهن کج و
شرم برتو.. و گوش خودم   یپرنسس هست یناسالمت بانو..  یلیاون هم در کاخ ل  یل یبود؟ ل  یچه رفتار 
 ..  چوندمی پ میرو مال
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من مات    دنیاومد باد رونیاز آشپزخونه ب مهیکه شکوه سراس دمیبلند خند یسرخوش  نیاز ا وخودم
 نگاهم کرد 

 صدف خانومم حالتون خوبه؟   یوا-

بودم.. جلو اومد و  دهیطور نخند نیوقت بود.. ا یل ی.. خدنیسوال باز شروع کردم به خند نیا از
 دستم رو گرفت  

 شده  یچ  نیقربون خنده هاتون برم خوب بگ-

کردم آروم باشم.. با   یشده بود.. سع  جیشکوه گ چارهیشد.. ب یشدت خنده اشک از چشم هام جار  از
خم شدم وبوسه به دست هاش زدم.. شتاب  ده،ینوازش دست هاش که معلوم بود چقدر زحمت کش

  دیتش رو پس کشزده دس

 خدمتکارم..  هیشما رو به خدا من فقط  دینکن -

 واخم جاش نشست   دیحرف خنده از لب هام پر کش  نیا با

 شکوه  یبا ارزش  یلینشنوما تو خ  گهید ه؟یچه حرف نیا-

 سوخت   تیمظلوم نیا یفرو کرد.. دلم برا بانشی در گر سر

 رفتم   جلو

  ؟یدی .. شنیفکرا بکن نیازا شه ینم لیدل نیاما ا یکن ی کار م نجایدرسته ا-

 شد   یکرد و نگاهش پراز قدردان  سرباال

 ممنونم خانم  -

 نم اشکش رو پاک کردم و پرمحبت در آغوشش گرفتم   بادست

 است یمثل چشماتون در  تونی فداتون بشم مهربون نی دار یشما چه دل بزرگ-

 لبخند ازش جدا شدم  با
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  ؟یشکوه شاعر هم شد یوا-

  دیون گرفت وبه موهام دست کشدند نی ب لبشو

 خانم .. نیدیخجالتم م-

  کیخوش غذا اشتهام رو تحر یبو میپشت کمرش گذاشتم و باهم به سمت آشپزخونه رفت  دست
  کردیم

 ه؟یشام چ  ییهووم چه بو-

 طرف گاز رفت و گفت:  به

   دیتنها شام بخور دی.. اما امشب بازمی عز یماکارون 

 درهمون حال گفتم: دمیرو چ  ز یشکوه م باکمک

 چرا؟ -

   دمی.. منم تازه فهمرونیب  رنی خانم م  یلیل-

 ؟ یجد-

 بهش خبرداد؟ من که تمام مدت اونجا بودم چرا متوجه نشدم  یگفتم ک باخودم

 گذاشتم گفتم: یم  زیم یکه ظرف ساالد رو رو یکردم درحال  انیرو بلند ب  فکرم 

   ؟یدیفهم یک-

 رو به دست گرفت و جلوامد  یماکارون  سید

 .. زننیداشته باشن زنگ م یخانم وصله کار  یل یتلفن هست که به اتاق ل هی نجایا-

 گفتم..  یاشاره کرد.. آهان یدر ورود کیبا چشم به تلفن گوشه آشپزخونه نزد و

 .. کشمیمن براتون غذا م نی نیشما بش-
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 قبال اونجا نشسته بود   نمیبش  اری تاو یصندل  یگرفتم رو میتصم

 ممنونم شکوه.. توهم بامن شام بخور -

 گفتم: یهر اعتراض وقبل

  اد ینه نگو لطفا.. من از تنها غذاخوردن بدم م-

 اما آخه من باشما..  -

 روبرو اشاره کردم   یصندل  به

 خواهش کردم.  ن یفقط  بش-

 رو مظلوم گرفتم که لبخند زد   افمیق و

 ازدست شما -

 و گفتم: لبخند زدم  منم

 بذار من برات بکشم -

 دستم رو گرفت  شتابزده

   کنمی من قبول نم دیکارو نکن نینه نه ا-

 باشه  -

از   یلیکردم ل یدرسکوت گذشت مدام با خودم فکر م یلحظه ا دیهردومون شام کش یبرا  وخودش
 دونستم   یکاش م  زدیحرف م  یچ

 ن؟یدیرو د  مانیآقا نر یراست-

 وبه سرفه افتادم    دیذا به گلوم پرشکوه، غ یسوال ناگهان نیازا

 شده؟ خدا مرگم بده   یخانم چ یوا-
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 ازش خوردم   یآب رو به دستم داد کم وانیول

 خانم؟   نیخوب -

 صاف کردم   نهیس

 رشدم یکنم.. ممنون من س داشیخوبم خوبم.. نه نتونستم پ-

 ..دمیچ یتند کلمات رو کنار هم م تند

 بشقابتون دست نخوردست   نینخورد یز ی شما که چ  یول-

 بلند شدم   زی م ازپشت

 اتاقم .. رمی بود برام.. م یاندازه کاف نینه من هم-

 نزد  ینبود اما حرف یراض

 ..دیقبل خواب بخور ارمی رمیواستون ش  کنمی رو جمع م  زیمن م  دیشما بر-

به   یلیاومد.. خ نییاز پله ها پا  یل یل دمیزدم.. همزمان د رونی سرتکون دادم و از آشپزخونه ب قدردان
گرم شده بود.. من به  یوقت شب؟ هوا کم نیداشت اما ا یبود.. معلوم بود قرار مهم  دهیخودش رس

 گرما عادت نداشتم.. سرتاپاش رو از نظر گذروندم 

کرد.. موهاش   یم لی رو تکم پشی ت یسبز به رنگ چشم هاش.. صندل نقره ا زیو شوم  یآب  نیج  شلوار
دور گردنش   دیق  یکه ب یسرش جمع کرده بود.. رنگ موهام رو از اون به ارث برده بودم شال  یرو باال

کرد..   یم خودش   رهیمنو هربار خ  یبود.. حت بیو دلرف بایز  یلیرژلب قرمز.. اون خ  هیانداخته بود و
 کردم زل زد:  یزدن نگاهش م بود و باغرور به من که بدون پلک ستادهیحاال درست مقابلم بافاصله ا

 دختر جون؟   یدار  یهدف یرگی خ نیاز ا-

 دیانداختم بلند خند ریدست نگاهم رو ازش جداکردم و سربه ز دستپاچه

 .. یزود بخواب  دیبرگرد اتاقت شب با-

 جلو اومد..   یکم و
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 من کنان گفتم:  من

  خوام یم من معذرت م-

   دمیگوشم شن گیضعف لعنت کردم که صداش رو نزد نیرو بابت ا وخودم

   یهست ی.. فراموش نکن توخونه ک یشیکم کم عاقل م یدار  نیآفر-

 نگاه کنم   شی وحش یبا دو انگشت چونه لرزونم رو گرفت وادارم کرد به چشما و

 عاقل باش..-

 رو رها کرد و از کنارم رد شد و من پلک بستم... چونم

 

 

 

 

 

 (... ار ی)تاو

 

 

 

 

 دیدونستم با یرفت و من نم  ینم شیپ  یعال زیچ چیروزها ه  نیافکارم شده بود ا ریدرگ امشمآر
 کردم..  یم کاریچ
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 دمیدو  یم  ستیفاجعه... قلبم ضربان گرفته بود.. همونطور که دور پ  یعنیمن  یبرا دونم،ینم و
 به هفت عصر بود..  قهیرو مقابل صورتم گرفتم.. ده دق میساعت مچ

اگه   یتو دامم بود.. االن من حت ری داشت اون گرک پ ی خوب  جهی تو عمارت نت  ی لیامروزم با ل صحبت
حس   ی به خوب  نیسرجاش نبود.. ا یز ی چ هیکرد.. اما باز   یم میبهم تقد یجونش رو بخوام دودست

  ستادمیشروع ا درنقطه تی به سرعتم اضافه کردم.. و درنها یکردم کم   یم یکار  دی.. باشدیم

 گرم کنم رو کامل باز کردم.. هوا گرم بود من خود گرما بودم..  پیز

 پنجه هام رو درهم قالب کردم وپشت گردنم گذاشتم  شدیم  نییباال پا نمیس قفسه

 نفس...  هی دنی.. وقتش که برسه واسه کشیلیاالن نه ل-

 فکم رو بهم فشردم...  و

 ...یکن ی نفس، بهم التماس م هیفقط -

 شده بود.. ابرو باال انداختم و با پوزخند گفتم:  کیآوردم.. فضا کامال تار نییرو پا تمدس

 ...  ادیز یل ی.. خیل یمن صبورم ل-

آوردن گرمکن و گذاشتنش  رونیچراغ زد ومن با ب  نیرو فشردم ماش موتیزدم و ر رونی ب  یدر آهن از
موهام کردم و به  یآشفتگ یداشتم پنجه هام رو ال یعقب سوار شدم.. احساس گر گرفتگ یصندل یرو

  رکتکه به ح نیآوردم و روشن کردم.. ماش  رونیب  گاریباال فرستادم.. استارت زدم واز داشبورد س
چندسال ازخودم دورش   نیکه تو ا یز یفرستادم زل زدم.. تنها چ  رونیکه از دهنم ب یدراومد به دود

 ه بودم..  نکرد

آوردم و   رونشی شلوارم ب  بی.. با دست آزادم از جهیدونستم ک یم دهیبه صدا دراومد و من ند تلفنم
 دکمه اتصال رو فشردم  

 درست ساعت هشت.. -

 کردم    یکه خواست یکار  اری سالم تاو-

 باال انداختم    ابرو
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  مان ینر یخبر امشب رو توداد  نیهووم بهتر-

 گفت:  یسوال

   ؟یتوخوشحال شد-

 کردم   اخم

 مونده  یادیراه ز یهنوز تا خوشحال -

 شدم که گفت:   یفرع نی.. وارد اولدیکش آه

   اریتاو-

-... 

 .. ستیروزها حالش خوب ن  نینگار ا-

 نگار چاقو شد و درست وسط قلبم نشست   گاهیجا

 تو دستم مشت شد  یگوش

 ار؟ یتاو-

 سکوت ..   بازهم

   کنمی من درستش م-

   م؟یمن توچه حال یدون یم ؟ید آخه چطور -

   دونستم؟یزدم.. نم   پوزخند

..  چارهی اون ب-  خواهر من احمق 

 داشت   یبود ودل پر   یعصب

 شب تاصبح توخونه تنهاست  -
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 ... گره ابروهام رو کورتر کردم باتحکم گفتم: د؟یلرز ی چرا صداش م مانینر

 راهتو جداکن..  ادیرنم ب یازمن کار  یکنم.. اگه باور دار   یتکرار نم گهید-

 کرد..  سکوت

 که گفتم بکن.. شب خوش  یپس فقط کار -

   دمیرو قطع کردم و همونطور به فرمون مشت کوب   یگوش و

 و منو.. بازم منو  ،یل یخدالعنت کنه.. منو، تورو ل-

 دل صاحب مرده   نیدرد و حسرت بود ا  پراز

که من بلد، نه بلکه خود اون حس   زدی کدوم حس حرف م دنیاز نفهم  مانیروبه انفجار بود نر  سرم
 بودم  

 مرده بود.. اما هنوز...  یبودم که بد زمان  یبرادر 

  قتریرو عم  یکرد... پک بعد دا یپ انیخون در رگ هام جر یبه جا اوشینبض داشت و نام س قلبم
 زدم...

 

 

 

 

 زدم و به طرف آشپزخونه رفتم   اومدم  کمربندش رو گره رونی حوله ب دنیرو بستم و بعد از پوش دوش

بود رو درون    یکی رو که جوجه مکز  اتشیکه سفارش داده بودم روباز کردم و تمام محتو ییغذا لونینا
 شدم  رهی بهش خ یلحظه ا یکردم برا ی ظرف خال
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رو به   کهیت  ن یکه خورده بودم... پوزخند زدم و باچنگال اول ییوعده غذا  نیبه خاطر نداشتم، آخر یحت
 دهن گذاشتم  

 رو از نظر گذروندم..   ییپراز تنها یخونه  نیدرد داشت مثل چند هفته گذشته باچشم کل ا معدم

معدم باال اومد   اتیو محتو دیکش  یبد ری باره معدم ت کی از جوجه به دهنم گذاشتم که  یحرف کم  یب
 بود.. یمنزجر کننده ا یه رسوندم.. صحن ییقاشق رو از دستم رهاکردم و با سرعت خودم رو به روشو

 آب رو باز کردم.. در همون حال لب زدم:  ریش

 بکش   چارهی ب-

 به سرفه افتادم اما دست برنداشتم  باز

بهتر شده بودم چند مشت آب به صورتم زدم به ساعت    یحال و روز پوزخند زدم.. کم  نیخودم وا به
 به ده شب بود   کیرو دستم بود نگاه کردم نزد شهیکه هم میمچ

نثارخودم کردم.. حولم رو مرتب کردم وبه   یو لعنت ختمیخورده رو درون سطل آشغال ر مین یغذا
به حال   یاون رو لحظه ا دیشدم.. نبا  یباخبر م ری اون کفتار پ تیاز وضع  دیرفتم با شیسمت اتاقم پ 

  یآوردم و روشن کردم و همزمان حوله رو با ت رونی ب یگذاشتم.. لپ تاپ رو ازکشو عسل  یخودش م
 کردم     ضی شرت و شلوار تعو

  شی اتاقش شدم.. خوب بود که زود موفق به جاساز هیمخف نیدورب  ستمیتخت نشستم و وارد س یرو
 شده بودم  

   دمیتختش د یرو دراز کش رو یل یباز شد و من ل  صفحه

مثل   یز یچونم زدم.. امشب تنها بود.. داشت چلپ تاپ رو کامل باز کردم و دو انگشتم رو به  یصدا
   زدیآلبوم ورق م  ایدفترچه 

 وجه.. چیزن اعتماد نداشتم به ه نیا ینداشت اما من به چهره ها  یحالت خاص  صورتش

  یحال تونستم رنگ نیکامل مشخص نبود باا دمیرو زوم کنم خودم رو جلو کش ر ی تصو یکردم کم یسع
 بدم.. لب زدم:  صیود رو تشخکه تودستش ب  یکتاب  یبودن صفحه 
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 ...یل یاز گذشتت ل کهیت هی-

بود رو   ده یکه به عنوان لباس پوش  یتخت بلندشد ومن از تور  ی.. از رودیاون رو به هم کوب پرحرص
*".. همون مثال کتاب رو داخل کمد گذاشت.. داشت  دم یگرفتم.. کف هردو دستم رو به صورتم کش

رفت من واقعا چطور تحمل کرده بودم؟ اون  یگفتم.. باز به سمت تخت لعنت  ی .. هومکردی پنهانش م
رو به  میکردم.. زندگ ی نم یکار  چی و من ه کردیم  یکثافت تو خونه من اتاق مادرم تخت مادرم.. زندگ

کردم.. لبم رو به دندون گرفتم و اونقدر فشردم تا   یاشا منشسته بودم و تم  نجایو من ا دیآتش کش
 خون رو حس کردم..  یطعم شور 

 به وقتش   زیفقط شاهد باشم همه چ ستیمن قرار ن  یول-

نظارت داشتن   یکه پدرم برا یی.. درست جاستادیرو برداشت و پشت به من مقابل پنجره ا  شیگوش
و به انزو    میرفت  یکه به پشت باغ م ییوقت ها.. ستادیا یمن م  یو حت هیسا  اوشیس یکارها یرو

 .. میزد یسر م

.. ابروهام  دمیتلفن همراهم رو شن  یرو به گوشش زد ومن صدا یبود.. گوش ستادهیا یاون عوض  حاال
توالت برداشتم  زی م یرو از رو میتخت بلند شدم گوش ی.. از رودیکه ممکن بود باال پر ییتا جا

 پوزخندم عمق گرفت 

 ..  بای ز ی.. بانویلیل-

   دمیخندش رو دو بار شن یصدا

 ... یگر یو د رگوشمیدرست ز یکی

 داره  یا گهیاز زبون توحال د دنیشن  فیتعار یوا-

 زود صداش رو بستم   یل یکردم و باز پشت لپ تاپ رفتم وخ میمال یرو کم لحنم

 واقعا؟  -

  ؟یاوهوم.. خواب که نبود-

 ..رسمی شده به اونا م  ادیروزها ز نیشرکت ا یکارا کمینه -
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   ؟یرسی م یبه من ک  -

 کردم   یمتورم گردنم رو خوب حس م رگ

 .. یل یل یبه زود-

 .. باز حالت تهوع گرفتم  دی چرخ نی سمت دورب به

 امشب  نیهم-

   دیکردم و دست به پهلوش کش  سکوت

 خونه تو..   امی.. من منمتی بب خوامیم-

   کرد؟یفکر م  یواون کفتار چ زدمی عمرش حرف م انیبود من از پا حی زن چقدر وق نیا

 امشب نه..-

 داد ریی رنگ نگاهش رو تغ یدیناام

 خستم..  یل یمن خ-

 : د یحرفم پر انیم به

 بره.. ن یاز ب تیخستگ کنمیم یخودم کار  امی.. بذار ب اری دلم تاو زی عز-

.. شدیمکالمات ضبط م نیکه تمام ا نیفکر ا کرد؟یم یاون داشت چه غلط  دمی رو به تشک کوب  مشتم
 .. دیکش یربدی سرم ت

 ار؟ یتاو-

 به تمرکز.. ازی کار دارم و ن  کمیمن حرفم رو زدم -

 پنهان کردم:  یز یرو پشت لحن وسوسه آم نفرتم

 .. یزنیو تو تمرکز منو به هم م-
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 یشدم .. صدا  یحرفا نم نیکاش مجبور به زدن ا یودم زدم.. ا به دور خ یجا بلند شدم.. چرخ  از
 رسوند..  ری تبدارش خونم رو به نقطه تبخ

 ..یز ی ریمنو و فکرمو بهم م شتریتوب-

 گذاشتم  وارید یرو رو مشتم

 هیفردا روز سخت یل یبخواب ل-

 دورکردم ..   یفوت کرد و من تلفن رو از گوشم لحظه ا یرو تو گوش  نفسش

 فاصله رو زودترتموم کن  نیباشه اما ا-

 ..یل یل ر یشب بخ -

از چپ به راست   یتخت پرت کردم.. چند قدم یرو رو  یگوش  یبلند  یرو قطع کردم و با لعنت  یوگوش
  زی ه طرف م.. بکردیم وونمیاون خوک شهوت پرست داشت د یواز راست به چپ رفتم.. حرف ها

 و روش خم شدم     دمیتوالت رفتم و با دو دست بهش کوب

 : دم یدندون چفت شده غر نیهام مثل دو لخته خون دلمه بسته شده بود.. از ب چشم

 فاصله رو اما.. به روش خودم.. نیکنم ا یکنم.. خودم تمومش م یتموم م -

 وبه دردش پوزخندزدم...   دمیکنارش کوب واریبا مشت به د و

موند.. به طرف تختم رفتم معدم هنوز   یعمارت نم  یلیتالش نافرجام ل  نیدونستم بعد از ا یم دهیند
 تخت درازکش شدم   یگذاشتم و همزمان با خاموش کردن لپ تاپ رو شی درد داشت.. دست رو

 دراتاقش نبود  یلیدرست از آب دراومد.. ل حدسم

 گشتم و به صفحش نگاه کردم   می به دنبال گوش   بادست

بهتر به   یدسترس یبود برا یل یشرکت ل  یمرکز  ستمیکد که از س  هی.. بازش کردم مانیاز نر امیپ هی
 آورده بود ..  یلیل یاطالعات .. وچند عکس از صفحات اون پوشه که امروز صبح برا

 نوشتم   براش
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 کارت خوب بود"  نیگرفتم آفر غامتوی"پ

 چشمک زد  یکه گوش دمیچپ چرخ  یو ارسال کردم.. به پهل و

 "دمیجونم هم م یارث  یمهلکه  نی ازا ی"من واسه خالص

 اومد   یگر ید امیفرستادم که پ رونی رو شل ب نفسم

 حرفم رو کامل کنم؟"  یامروز چرا نذاشت  ار ی"تاو

به سنگ هم اعتماد   یآوردم.. آشنا نبود.. من دراون خونه حت ادیعطر رو به  یبستم و اون بو چشم
 نداشتم.. جواب دادم

 "یکن  اطیاحت شتریب دی"با

 بالش گذاشتم.. ساعت دو شب بود و من تمام تالشم رو کردم تا بخوابم...   ری رو ز  یگوش و

 

 

 

 

  یمرتبم رو گذرا نگاه یصورت اصالح شده و موها نهی کتم رو به هم رسوندم در آ یدست دو لبه  با
چند پوشه سخت   نیب  نکهیزود وارد شرکت شدم.. مشفق با ا  یلیکردم.. در آسانسور باز شد و من خ 

 بلند شد..  اگام که به داخل گذاشتم سربلند کرد و با لبخند از ج  نیگشت اما با اول  یم یز ی به دنبال چ

  ن؟یآورد فیتشر ری صبح بخ-

 رفتم به سمت اتاقم..  شی و پ دمینگاه کل فضا رو کاو  کی ن دادم و در تکو سر

 قربان؟   ارم ی قهوه ب-

 کرد   ق یپوزخندم رو عم  یکفش یپاشنه ها یصدا و



 نگهبان آتش 

698 
 

 دوتا فنجون.. -

 حدسم درست بود   دمی پا چرخ  یرو پاشنه  و

 ..  یز یچه سورپرا-

 مشفق لب زدم:  ی رهیزد و من رو به نگاه خ  لبخند

 .. اریزود قهوه ها رو ب-

 ..گهیساعت د کیدرست  دیجلسه دار هیچشم اما شما -

   زدی تند دفترچه اش رو ورق م نیاز جنگل نگاهش نگرفتم مع چشم

 مهمان من هستن  شونیا-

چرمش رو جابجا   فی..  ک ایبود.. در اتاق رو باز کردم و با چشم گفتم ب ستادهیا  یمقابل در ورود هنوز
.. تنها نگاهش کردم قدش به چونم  ستادیام ا نهیبه س نهیوه به سمتم اومد و درست س کرد و پر از عش

 .. سرکج کردم به چپ..دیرس یم

 قرارمالقت سرجاش هست -

رو    روی وارد شدم و در رو بستم.. داشت کل اتاق رو ز یل یتکون داد و من پشت سر ل  جیگ یسر  نیمع
خواستن؟ از کنارش رد شدم و پشت   یونم چه ممادر و دختر از ج نیشدم ا نه ی.. دست به سکردیم
  دقرمز شده بو یخواب یکه از ب  ییو من تنها نگاه کردم به چشم ها زدیکارم نشستم.. حرف نم  زیم

 .. نمتیمنتظرم بب  شبیاز د-

 .. پس بازم حدسم درست بود.. دیباال پر ابروهام 

 گفتم:  سرد

 ؟ یسیهمش اونجا وا یخوایم-

 باز شد.. مشفق بود   یبه جلو برداشت که در با تقه ا یگام
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 داخل؟  امی ب تونمیم-

نگاهش  ین یرفت.. سنگ رونی حرف ب یگذاشت و ب  زم ی م یرو رو  ینیدادم جلو اومد و س سرتکون
 بود  ی.. فنجون رو برداشتم و بو کردم عالکردی داشت کالفم م

 ؟ ین یبنش شهیم-

وجود   ی.. حتدمیاز قهوه نوش یمد و من خونسردانه کماز گوشه چشم نگاهش کردم.. به سمتم او و
رها    فشی زود پشت سرم قرار گرفت.. ک  یلیتونست حالم رو بد کنه.. اون هم امروز.. خ  یهم نم  یلیل

  ی.. دستش رو که رو شونم گذاشت حرصدادیعطرش حالت تهوع بهم م یافتاد.. بو نیزم یشد و رو
 گذاشتم  زیم  یرو رو فنجون

   ار؟یتاو-

 ؟ یلیل-

 نی.. داشتم به استادمیرفت رو گرفتم و بلند شدم.. درست مقابلش ا  نمیرو که به سمت س ودستش
از برگ   یکنه..؟ تا ک یزن خوب و مهربون رو باز  هیمن نقش  یخواست برا یم  یکردم که تا ک  یفکر م 
 کرد؟  یکه تا به حال جمع کره بود استفاده نم  یبرنده ا یها

 ؟ یمنتظر موند نقدر یکار، ا نیا ینگوکه برا  یه تمومش کن شرکت منه بهتر  نجایا-

 نبود..   یلیل  نیماش  ستادمیازش فاصله گرفتم.. مقابل پنجره ا و

 فهمم   ینم یلیل ی عنیکه من،  یدار  یز ی .. چیمرموز  یلی تو خ-

 .. دیفهم یکس نم چیاما ه زاربودمیزن ب  نیشد از ا کمیزدم که نزد  یپنهان  پوزخند

 ار؟ یتاو-

 رو به چونم زد تا وادارم کنه به نگاه کردنش..  فش ی کث یدست ها و

 بهم بگو.. -

 بردم    کشی نزد  یرو کم سرم
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 ؟ ینی ب یم  ینگاه به اطرافت بنداز.. چ هی ینیب   یکه م نمیمن هم ؟یل یل یفهم  ی رو نم یچ-

پا بلند شد.. *".. قلبم ضربان گرفت اما   یپنجه  یحرکت با دو دست صورتم رو گرفت و رو کیدر
 خودم.. همچنان آروم بودم..

   نمیب ی نم یچی من جز تو ه-

  دیلرز  یرو فکم م دستاش

  نمی ب ینم  یچ یه یجز اون چشمات.. لعنت-

  کشیخواستم.. آرامشم داشت به جنون نزد یعجزش رو م ن یخورد.. من هم  یبه صورتم م  نفسش
برداشت   ی جدا کردنش اما چ  یال آوردم و رو پهلوش گذاشتم.. برا .. دست مشت شده م رو باکردیم

  یلیکرد که دست از شکنجه صورتم برداشت و طناب دار گردنم شد.. من مات نگاهم به روبرو بود و ل
  دیغلت  یمثل مار م غوشمدر آ

ت دارم.. یکرد وونهیتو منو د اریآخ تاو-  .. دوس 

 زدم    پوزخند

 ه یکاف  یلیل-

اتاق مسموم بود نفس   نیا یگرفتم.. حلقه دست هاش دور گردنم تنگ تر شد.. هواپهلوهاش رو  و
 و من پر از خشم از خودم جداش کردم   دینداشتم.. کف دستش رو به کمرم کش

 ست یشرکته.. خونت ن  نجاینکن بهت گفتم ا یرو ادهیز گهید-

 با انگشت به سمتش نشونه رفتم.. و

 جان    یلیمکان لطف کن احترام بذار ل نیپس به من و ا-

 بود..   رهی و به لبم خ ستادهیمدت ا تمام

 کرد   ییاز صورتش رو پوشونده بود خنده دندان نما ی می بود و موهاش آشفته ن ختهی بهم ر  شالش

 حق باتوئه... -
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 داشت.. از کنارش رد شدم که مچ دستم رو گرفت.. فکم فشرده شد  یزن چشم برنم  نیکردم ا اخم

 اومدم..  نجایبه ا  یکار مهم یمن برا-

 گرگ رو دوست داشتم  نیا یرو نیبود.. ا یسرشونه هام نگاهش کردم کامال جد از

 سرد شده   یکی نیچون ا ارنیقهوه ب گمیپس م هیعال-

  ینزد و رو ی کارم نشستم.. اون هم حرف زیجدا کردم و خونسرد پشت م   یمچم رو از دستش به راحت 
رو باز کردم و   توریچه گذشت.. مان شیپ  یکم میانداخت.. هردو فراموش کرد مبل نشست پا رو پا

 قهوه آورد..   ونسی

 .. ادیخوشم نم  چیه  هیاز حاش ار یخوب تاو-

   دمیو من چشم باال کش  دیاز قهوه نوش یکم

 ماست   نیمشترک ب تی خصوص هی نیا-

 طعنه ادامه دادم: وبا

 ...ینبود بندیپا  ادیاما تو امروز ز-

 دادم   هیتک یصندل  یکرد و من به پشت  اخم

 جلسه مهم دارم   هیتر چون من  عیسر کمیمن سر وپا گوشم البته -

  خواستمیبود که من م یز ی چ نیشد و ا ناراحت

 تورو کنارخودم داشته باشم ..  شتریب  خوامیم-

  یم یدر برابر من سع یل یل یمن.. حت یخودش زود حرفش رو اصالح کرد.. درست طبق خواسته  و
 .. دمینوش یشتر یقهوه رو با لذت ب یبعد  یکرد حرف زدنش رو کنترل کنه.. جرعه 

 ما تازه قراره شروع بشه..  یشراکت واقع یعنی-
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پاهام   ینابود کردنش رو جلو انبری خودش م یلی.. ل نیفراتر از ا یز یهم نبود چ یعال یحت نیا
 ..دمیخودم رو جلو کش  یگذاشت.. کم

 رسه؟ یبه من م  یچ یهمکار  ن یبه من بگو از ا حاال-

 : د یباال پر ابروهاش

 ؟ یخوایم یچ-

 گفتم.. یهوم

 .. یهمکار  نیا یخواسته دارم در ازا هیبود.. منم   یسوال خوب نیا-

دادم  هیزمان داشتم.. دوباره تک   قهینگاه کردم .. هنوز پانزده دق میجا بلند شد و من به ساعت مچ از
 بود منتظر نگاهش به لبم بود..  ستادهیا زمی حاال مقابل م

  یز ی منو با چ  یل یکنم.. ل یادآور یروز و زمانش رو بهت  ستین یاز یرو بهم بده.. شک ندارم ن لمیاون ف-
.. بذار من  یکن  یآس استفاده م هیدونم تو از هر حرکت و رفتار من به عنوان  ینکن.. من م دیتهد

 .. دیخودم کنارت بمونم نه با زور تهد

خبر دارم قطعا   زیزمان بهش فهموندم که از همه چ نیحاال و درست تو ا نکهیحرفم جا خورد.. ا نیا از
 : ومدین  رونی اما از ژست خونسردش ب شدیبراش گرون تموم م

.. درست  ینگه دار  خودت شی پ  دیمثل من رو بدون تهد یک ی یکه بتون یدار  ییتو اونقدر توانا-
 گم؟ینم

 ..دنیکه بلند شروع کرد به خند کردیم  یداشت تو ذهنش حالج انگار

 .. یزن یحرف م  یدونم از چ  ینم لم؟یف-

خودش   یرو با دست ها   ینفوذ  سیکه پل  یبهم گفته بود که اون شب لعنت مانیزدم... نر  یکجخند
  یدر حال   نیشده بود که انگار من اون قتل رو انجام دادم.. ا  یز یبرنامه ر یطور  زیکشته شد، همه چ

 ..یل یل ینشدم ول  کیبه اون مرد نزد  یبود که من حت
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رو داشتم اما   لمیاون ف ینکردم.. من کپ یکردم و به خنده هاش زل زدم و پوزخندم رو مخف زیر چشم
.. دیرس ینم یمقصد چیه هب  لمیبا اون ف یلی.. چون لیش یخواستم.. البته کامال نما  یاصلش رو م

  بکنه و من جان دمیخواست تهد  یبهتر جا گرفتن در تمام برنامه هاش.. م  یبود برا  یفقط  پل
 یآرامش تنها نگاه کردم.. چند لحظه ا یبرا یل یتالش ل   نیبه عمل آوردم.. من درسکوت به ا اطیاحت

خبر دارم و راه  زیبود که من از همه چ  دهیکرد.. انگار فهم یرو جد  افشی به خنده ادامه داد در آخر ق
 سوال ببره..  ری زتا کادر خودش رو  دیپرس  ینم  یلیگذاشتم.. ل یخودش م یمن رو به عهده  دنیفهم

 از من... یهمکار  یتو برا-

 من نذاشتم ادامه حرفش رو بزنه   و

   یجمعش کن ینزن که بعد نتون  یتند نرو.. حرف  یلی ل شیه-

 گفتن نداشت    یبرا یکرش رو خونده بودم و اون حرفف من

 باشه خواستت رو انجام شده بدون...  -

 دادم   سرتکون

 سرم شلوغه..  یلیامروز خ  دمیرو بهت م  ی منم تا شب خبر قطع-

 پس تا شب..  یاوک-

 طرف در رفت   وبه

   ؟یلیل-

 چشماش حرف ها داشت..  دیو تند به سمتم چرخ ستادیا

 رو برداشتم و به سمتش رفتم و مقابلش گرفتم   فشیک ن یزم  یشدم واز رو خم

 شدیداشت فراموشت م -

رو با   فی به چشم هام ک  رهیتر کرد.. خ قیپر از خشمم پوزخندم رو نسبت به فکر احمقانش عم نگاه
 لمس دست هام گرفت..
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 شنوم    یامشب جوابت رو تو عمارتم م-

 با صدف..  دیمالقات جد ه ی.. نمتیب  یشب م یعنی نیادم اتکون د سر

 حرف زدن.. یبرا میداشت یشتر یوقت ب یومدیخبر نم ی.. اگه ب ریروز بخ -

 روباز کرد   در

 جان   اریتاو ارهیوقت بس-

رفت ومن روبه  یل یشروع جلسه پشت سرش اتاق رو ترک کردم.. ل یرو گفت و رفت.. من هم برا نیا
 مشفق گفتم: 

 همه اومدن؟ -

 بلند شد   ازجا

 تا ساعت جلسه وقت هست   گهید کمی بله تازه اومدن هنوز -

 مرتب کنه.. یبگو اتاق من رو کم ونسیخوبه به -

 ..شدیپاک م دیاون زن در اون اتاق بود و با یخودم به سمت اتاق جلسه رفتم.. هوا و

 

 

 

 

کرد.. تمام روز شرکت   یابراز وجود م یجسم داشت در بد زمان  نیکرد ا یرهام نم یا هیمعدم ثان درد
 خونه رفتن نداشتم و حاال..   یوقت برا یبودم وحت 

 ؟یغذا رو دوست ندار  نیا-

 گفتم:  ششیقتلگاه برگشتم روبه صورت مدفون در آرا نیعالم هپروت به ااز   یلی ل یصدا با
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 نه، فقط..-

آوردم.. شام خوردن   ینفس هم کم م یخونه حت نیدر کنار تو و ا نکهیگفتم؟ ا ی م دیبا یچ
 زدم:  قمی.. انگشتم رو به شقشکشیپ

 خستم  کمی ندارم  یل یم ادیز-

   دمی... باز صداش رو شنشدی م دمید یلب هاش چنان بود که بازتابش خطا یرو گرفتم.. قرمز  و

 بخور  یز ی چ هی شهینم ینطور یا-

به لب    یو لبخند کج دیبه موهاش کش  یاغواگرش دست ی و با همون چشم ها د یرو جلو کش  وخودش
 آورد: 

 بحثمون ممکنه به درازا بکشه..-

 یشتر یب  دیکرد.. احتماال حاال ام ینم  غیدر یفرصت  چ یزن از ه نیمتوجه منظورش بودم.. ا خوب
کرده بود.. اون دختر   یز یناپره یلیخ  ییتنها نیا ی برا  یلیل  یعمارت نبود حت چکس یداشت.. ه

کرد که خودم  یدرد م نمیس یقفسه  نی ب ییفرستاده بود و من جا رونی ب مانیرو به همراه نر  چارشیب
چه   نیفشردم از زم نیدونستم.. سر رو شونم گذاشت.. کف پاهام رو به زم یدرست علتش رو نم هم
 داشتم؟ یتوقع

 .. یها دوست دارم حور داشته باش  هی.. من تو تک به تک ثانیممنونم که اومد-

 بود؟ نگران نباش من هستم.. یا  گهید زیمگه قرار بر چ-

تا   یترش  عی بودم.. ما  زاریغذا ب نی . از ابه دهن گذاشتم.  یسوخار  یگویاز م یا کهی .. تدیاز ناز خند پر
که نوازش انگشت هاش رو   رییتغ ن یحلقم باال اومد و من پسش زدم.. هنوز سرش رو بازوم بود با ا

  نیمکان تا ا  نیا درو   نجایدر من زنده بود که ا اری من تنها شکنجه بود و بس.. تاو یحس کردم که برا
 حد آروم بودم..  

 شدم..   ریمن س-

 بهش ندادم و گفتم:   لیتحل  هیتجر یبرا یبرداشت متعجب به ظرف پر نگاه کرد و من فرصت  سر
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 ؟ یلیل میحرف بزن -

 کرد..  یم  دایکش پ  ادی ز دینبا

 .. میبر یاوک-

 نیبلند شدم.. تک به تک ا زیاون تاپ قرمز رنگ گرفتم و از پشت م ری باال تنش ز  یاز برجستگ چشم
 همه..  می دچار شد ینبودن و بودن اجبار  نیجا نبودن.. به ا نیداشتن که حاال ا یها صاحب یصندل

داشت با من برادر چه   شیخال  یصندل  نینبود و حاال ا هی کرد.. سا  یم ینیشونه هام سنگ یرو ایدن غم
 کرد؟  یم

 ..یخسته ا  یلیامشب خ-

 کرد:  یبود و موشکافانه براندازم م ستادهینگاهش کردم درست روبروم ا دوباره

   امیاز کجا م   یدون یخودت بهتر م-

 اومد و دست دور بازوم حلقه کرد   شیتکون داد.. پ سر

 اتاق من  میبر ای دونم.. ب یم-

 هم نبود..  یخبر  ینبود.. حت  یسوال

راست به   کیطرفه  کی.. تونل زمان بود کامال مینزدم و با هم از اون هالل زجرآور باال رفت یحرف 
 نمونده بود که اگه بود....  یهام.. گذشته ا یگذشته ته تمام بدبخت 

بودم.. نگاهم به  ستادهیباز شد و خودش زودتر از من وارد شد.. من هنوز ا  یلیزود در اتاق ل   یلیخ
 بود افتاد  ستادهیکه دست به کمر پرناز ا یلیل

.. تلخ تر از تلخ..  شدیم دهیکش ریبه تصو   زیاتاق همه چ ن یو در ا نجایداشتم اما ا مانیبه خودم ا من
 جنگ رو داشته باشم.. نی ا یچشم بستم تا توان ادامه  یا هیثان یبرا

 ؟ یترس ی داخل؟ نکنه م یاینم-



 نگهبان آتش 

707 
 

شدنش رو پشت   ختهیکه بعد گذشت ده سال هنوز فرو ر یار ی.. از تاودمیرو به صورتش کوب پوزخندم
 و پشتم بستم که لبخند به لب هاش نشست.. رد شدم و در ر  دمید یدر م نیا

 تا مزاحم بشه.. ستیکس ن چی.. امشب همیتا راحت حرف بزن نیبش  ایخب ب -

خوش    یپاها ن،یحرکتم جا خورد.. شلوار ج  نیکنار پنجره نشستم.. از ا یصندل  یرفتم و رو جلو
 روبروم اشاره کردم:   یداد.. با انگشت به تک صندل ینشون م  یفرمش رو به خوب

 .. نیبش-

 میریامشب جشن بگ خوامیم ؟ی چرا اونجا نشست-

 : دییکف دستش رو به هم سا و

 شراکت..  نیبه مناسبت ا-

گفتن   یحرف برا  شتریب شهیاخمم رو حفظ کردم.. حرف داشت.. شک نداشتم چشم هاش از هم گره
 داشتند.. لب زدم: 

 ؟یمگه از جوابم خبر دار -

 شده نگاهم کرد:  زی*" خشک شد و با چشم ریدنینوش یبطر  یدستش رو کبارهی

 ؟ یچ-

 در حالتم ندادم  یر ییتغ چیه

 ؟ یگ یم یدار  یتو چ-

   دیخند کیستر یدست موهاش رو به عقب فرستاد و ه  با

 ؟ یجهت اون شرط رو گذاشت ینگو که صبح ب -

.. پوزخند زدم و از جا بلند شدم.. ریپذ بی آس یلیشده بود؟ ل یحد عصبان  نی کلمه تا ا هی نیهم با
  یرسوندم هنوز کالفه دستاش رو درهوا تکون م کشیشده رو دور زدم و خودم رو به نزد نیتخت نفر

 داد.  



 نگهبان آتش 

708 
 

   ؟ی گیم یمن قبول کردم و االن تو.. تو چ-

 هردو دستم به سمتش گرفتم و لب فرو بست   کف

 اومدم؟ نجا یچرا به ا یدون یخوب م  یبهتره آروم باش-

 تر شدم از جاش تکون نخورد  کینزد

 ؟ ی.. تو به فکر جشن گرفتن اوردمیرو به زبان ن  ممی اما من که هنوز تصم -

 گفت:  شیاز تندرو شرمزده

 ار؟ یت تاو-

   ششییه-

 فاصله گرفتم.. یهستم و چند قدم ی من چطور آدم  یدون ی تو هنوز نم یعنی نیا

انگار کامال به  یرفتار کن یطور   ادیخوشم نم  چیاما همن خوب متوجه هستم  یتو به من باور ندار -
 .. یستی.. چون نیمن آگاه ماتیاراده و تصم

 رسوند..  چیرو به ه فاصله

 ست ین نطورینه ا-

 بود؟  یلحظات ک نینکردم.. االن شاهد ا یدو دستم رو گرفت.. حرکت و

 باورت ندارم؟     یکن یتو فکر م-

بار   نیپوستم فوت کرد.. گر گرفتم از نفرت.. امروز دوم ی*" مثل خنجر.. درهمون حال نفسش رو رو
 نبود که خودم خبر نداشته باشم   یز یمهلکه افتاده بودم اما چ نیبود که درا

 نمی حرف، خواستت رو قبول کردم.. دستم رو رها کرد و پنجه هاش س یاونقدر باورت کردم که صبح ب -
  اوش،یس یگاه بشم برا  هیار داد.. نامحسوس سرم رو رو به باال سوق دادم.. من قراربود تکرو هدف  قر
 ..  هیمادرم و سا
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 .   اریشناسمت.. آخ تاو  یبفهمم اصال نم  یکن یم یکنم فکر تو رو خوندم کار  یمن هربار که احساس م-

زن بدکاره*" آلوده  نیاجسم با کثافت وجود  نیبود.. آره بود.. االن ا هیمحل آرامش سا نهیس نیا
 شده.. 

 ؟ یلیل  مینیبش-

ازش فاصله  یا گهیتماس د چی ه یکه به عقب برداشتم ب  یدستش متوقف شد و من با گام حرکت
 گرفتم 

  یسوختم و م یبودم... م  شیگذشت من درست وسط آت یم دیاصال برام مهم نبود امشب با حالش
  لمینبود.. برخالف م صمیقادر به تشخ یانتقام کس نیا  یشعله ها نیسوزوندم.. خود آتش بودم.. ب

 تخت نشستم.. یرفتم و لبه   شیپ

 خستم     یلیمن خ میبهتره حرف بزن -

 هیکه داخل  دمیبه بدنش داد و به سمت کمدش رفت تمام مدت نگاهم بهش بود.. د  یتکون باالخره
گاوصندوق داشت   هیاما اون  نمی که وارد کرد رو بب یآورد.. نتونستم رمز  رونی ب یگاوصندوق بسته ا

 و...

حرکت سر، پر از ناز اون    هیکرده بود و با  زیآزادش رو فر ر ی .. موهادیکمد رو بست و به سمتم چرخ در
  چیداشت اما من ه یشتر یرنگ، چشماش جاذبه ب یتونی آبشار ز نی.. در پشت اختیرو تو صورتش ر

تونست باشه..!  یم  یچ یل یدر دست راست ل یکه بسته  نیکردم جز فکر ا  ینم  افتیدر یفرکانس
   نهیرو نب  میرگیکردم خ یسع

 بحث رو؟  نیا میشروع کن  یخوا  ینم-

تخت نشست.. سر چرخوندم که   ی به دست گرفت وکنارم رو  کیو دو جام کوچ یدست آزادش بطر  با
 فت: بسته رو به سمتم گر

 خوام..  یکه من م زیچ هیو  یخواست یهمون که م نمیا-

 گرفتنش..  یو دست جلو بردم برا دمیباال کش چشم
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 کردم تا بهت ثابت بشه من تو رو باور دارم.. نکارویا-

 باال رفته بسته رو گرفتم   یو با ابروها مشتاق

 .. اریتاو-

- ... 

"* 

 به من نگاه کن   اریتاو-

 نگاهش کردم:  سرد

خوام  ی .. من میشینم دی از طرف من تهد گهی.. مطمئن باش دیندار  ی ز یدست من چ گهید-
 خودت..  یو اراده  لی .. با ممیباهم شراکت کن  یهمونطور که گفت

 کج شد:  یپوزخند یبرا لبم

 هم هست  گهید زیپاکت چندتا چ  نیتو ا-

 کردم:  زیر چشم

 هست؟  یچ-

 وبرو دوخت  از لب هام گرفت و به ر نگاه

 ..   یامضا کن  دیتو که فقط با یسند برا هی-

   زد؟یحرف م  یچ از

 هست؟   ی چ  یبپرس یخوا  ینم-

 تکون دادم:  سر

 عجول بودن رو دوست ندارم  -
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 زد   تیاز سر رضا یلبخند

 اخالقت رو دوست دارم   نیدرسته ا-

 پام بود گذاشت   یمشتم که رو یدست رو و

 .. یار یالبته من تمام تورو دوست دارم منو به وجد م-

 همه پس زده شدن؟ نیاز ا شدیزن خسته نم نی ا دمیکش  رونیدست هاش ب  ریرو از ز مشتم

 که ادامه داد:  ادیبدم م  هیکردم که خوب متوجه شد از طفره رفتن و حاش نگاهش

 ... هیسند اون باشگاه سوارکار نیا-

 داشتم   ادیمن خوب اون باشگاه رو به  و

 بهراد کاشف و..-

 گفت..  یهوم

 که..؟  یآره خودشه اون مرده خبردار -

 دست چرخوندم   نیداشتم.. پاکت رو ب  خبر

 خب؟ -

   دیرو جلو کش  خودش

 تو  یست برا هیهد هی نیخب نداره! ا-

"* 

 ؟ یلیل-

 گلو لب زد:   ازته

 جانم؟ -
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 به خاطر جبران اشتباهش بهم باج بده.. یک ی.. من چندان دوست ندارم ستیکارها الزم ن  نیا-

 یبود که برا کیاون آشغال چنان نزد دمیکش ینفس م ونی زد.. دو خط درم میشونیبه پ  یشونیپ
 : رمی کردم.. حاضر بودم بم یاستشمام م فشی از بازدم کث دیبا دنینفس کش 

از طرف من به توئه.. دوست دارم حسن   هیهد هی.. فقط ستی.. باور کن باج ن یکن ینه.. اشتباه م-
 .. یدیمنو فهم یپرسم از کجا نقشه  یرو بهت ثابت کنم.. به جبران اشتباهم نم  تمین

 از حد توانم تحت فشار بودم:  شی رو با زبون تر کردم و تمام تالشم رو کردم تا پسش نزنم.. ب لبم

 شما باشم.. ینکردم که مستحق سخاوتمند  یمن هنوز کار -

به لبم  شدی م کیبرخورد به من نزد یدادم لبش رو که برا یو من اخم کردم.. اجازه نم  دیخند  نفسش
  دیها پوف کش یموش و گربه باز  نیو خسته از ا دیآخر سرکج کردم.. ناام یها هیبزنه.. هرگز.. تو ثان

 اما خودش رو نباخت.. 

نباشه،  یهستن که اگه کس  یی بمونه..  اونجا گوسفندها یخال   دیلطفا قبول کن اونجا نبا ار؟یتاو-
 اما... یدونم کار دار  یم ست یکس بهتر از تو ن چی.. هکننی بودن م  ریش یادعا

 کرد:  یرو جد  لحنش

خوام همه جوره   ی.. منمیکنم تو رو بب  یخوام به هرجا نگاه م یبه خاطر من قبول کن.. رک بگم م-
 ثابت کنم؟  تمویخوام حسن ن  یکه م  یستیباشه.. متوجه ن یشراکتم با تو قو

 اومده بودم..  زیپس گرفتن همه چ یکردم اون مکان مال پدرم بود و من برا یم قبول

 ..هیسخت تیمسئول نی.. ایل یل شهیباورم نم-

 زد:  یم یهام ضربه مال  قهیو با سر انگشت به شق   دیخند نانیپراطم

 ..یبر یاستفادت رو ازهوشت م نیشتری.. چون بیمهره من  نیتو مهم تر-

حرص   نینگاهش سکوت کردم.. موهام ب  یها یبه سبز  رهی موهام فرو رفت و من خ یهاش ال پنجه
  نیا ی.. برادیکش یو مثل زود پز سوت م   دی.. خون با فشار به مغزم رسشدیم  دهیانگشت هاش کش

 بود...  یادیراه ز یینها یروز یکه تا پ  نینداشتم باا یحرف یروز یپ
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.. ازگوشه چشم نگاهش کردم که اغواگر  کردمیچاقو حس م یز ی انگشت سردش رو مثل ت زهنو
نزدم که باالخره اسلحه دستاش رو از سرم   ی.. حرف کردمیحس م یرژلبش رو به خوب  ی.. بودیخند

  شتری.. بدیابروهام باال پر یتا ه یو پر حرارت..  قیزد عم قمیبه شق یبرداشت و خم شد بوسه ناگهان
به   ،یل یل یتخت از تکون ها  یواژگون شده رو یخودش رو بهم چسبوند و من نگاهم از جام ها

 بود.. کنار گوشم لب زد:   یچه حال نیافتاد ا نی دورب

 تو و اون چشمات.. -

   دیکش نمیشکم و س یدست رو و

  شنیبدنت.. مال من م نیو ا-

هم  نی به ا یحس چی.. من هد یخز در آغوشم شتریزدم و خواستم از خودم جداش کنم که ب  پوزخند
 نداشتم اصال مرد بودم؟   یآغوش

 تو پسر  یکرد وونمید-

 سوزوند..  یزد.. نفس هاش داشت پوستم رو م نمی به س  یمیمشت مال و

   ؟یلیل-

 نی.. هه.. درست مثل سگ بود اد یبو کش  قیسرش رو در گردنم فرو کرد وعم  شتریکه ب دیشن  ینم  انگار
روزها   نیبرسم.. من خوب ا   نجایزن اما با صفت کفتار.. من کامال آروم بودم.. خودم خواستم که به ا

.. زبونش  دمکر یخودم حس م ی بدنش رو مثل گناه رو شتریب مهین  بای کرده بودم.. تقر ینیب  شی رو پ
باال رفت که    کبارهیبدنم  ی... دماهیسا یبغض دفن شده  ی.. درست جادی گلوم کش بکی رو به س

 شد:   یلیموجب لذت ل 

  ؟یهووم توهم دوست دار -

رو درحدقه   یدرمن مانده بود؟ نبض دردناک یگفت؟ من دوست داشتم؟ اصال احساس یم یچ اون
 انتخاب کرده بود.. ینافرمان  یبرا  یجسم که بدزمان نیکردم و معدم... آخ از ا یچشم هام حس م
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کرد.. دست دور گردنم  یوادارم م دنیراستم رو ستون بدنم قرار داده بودم داشت به خواب دست
  یگناه رو در سبز  یب یشده آدم ها ختهی شد خون ر ی م یانداخت و به چشم هام زل زد.. به راحت 

 ..دیبه خون نشستش د یها

 پس زدن ها رو بذار کنار..  نیا گهید-

 کرد    یم چارمی سر انگشت هاش داشت ب دیکش  یموهام م یه پنجه هاش رو الماهران یلیخ

 .. یلی آروم باش ل-

   دیکرکنندش خند ینفس نفس زدن ها نیب

 ست ین یبا تو از آرامش خبر  یلعنت-

"* 

 ؟یمنو ببوس یخوا یتو نم -

که کردم خودم رو باال بکشم.. *" ومن دستش رو که به سمت کمربندم برد همان دم گرفتم  یسع
به   دیلحظه چرا با نیا قایکرد.. حاال و دق یم  یشرویپ دی ما بود نبا نیمرز ب  نیموجب خشمش شد.. ا

 دادم؟  یم بیرو فر یزن بود؟ داشتم ک  نیکردم..؟ چون دختر هم یظرافت تن و بدن صف فکر م 

 چ چرا؟   ار؟یبازم تاو-

 لکنت افتادنش رو، عجزش رو دوست داشتم.. *" که چشم بست   به

 رفته؟  ادتی میریجشن بگ  دیبا ششییه-

رو   یادیو من دست برداشتم که خودش رو به آغوشم پرت کرد.. فشار ز دیحال منقلب خند درهمون
 کردم   یتحمل م 

 .. یتو بخوا یهرچ یتو بگ یباشه هرچ -

کرد؟ دوباره از خودم جداش   یفکر م یچ دید یحال رو م  نیمن با خودم فکر کردم هرکس من و ا و
 کردم و بلند شدم 
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 ؟ یر یکجا م -

شده بود و پاره شدن دو تا از دکمه   ختهیبودم موهام بهم ر نهیرو مرتب کردم.. درست مقابل آ کتم
به سمت   ی خار چشمم شد.. چطور متوجه نشده بودم؟ دست باال آورد اما قبل هر حرکت رهنمیپ یها
..  تنشسته بود قرار داش یلیکه ل ییتر از جا ن ییپا یتخت بود رفتم.. درست کم  ی*" که رو یبطر 

 گفتم: یلیبرداشتم و سرش رو باز کردم و رو به ل 

 جام ها باتو..-

  یبود و *" ابدا تالش ختهیلحظه نگاهش به من بود.. لبخند زد و از جا بلند شد لباسش بهم ر نیتاهم
کردنش نکرد و من رو گرفتم که جلو اومد و دوجام رو برداشت به سمتم گرفت.. با چشم پنهان  یبرا

 یتند یبو دمزرد رنگ پرکر عیتکون داد هردو جام رو از ما دمییبه تا  یسر  یل یکسب اجازه کردم و ل 
 داشت.. 

 م؟ یبزن یچ یتو بگو بسالمت ار یخوب تاو-

 خواستم اما..   یزن رو م  نیا یدل تنها نابود در

 .. یلیکننده تو ل رهی خ  ییبایو ز دیشراکت جد یبه سالمت-

  نیب یز ی.. اخم ر دیرو الجرعه سر کش  اتشی نفوذ نگاهم کرد و جامش رو به جامم زد و تمام محتو پر
  دیخند  یلیو به شدت ابروهام درهم شد و ل  دمیاز جام رو نوش یابروهاش نشوند و من تنها کم

 ستمی*" ن یدن یمن اهل نوش-

   یتو منحصر به فرد  زمیعز دونمیم-

 گفتم:   یخودش پرکرد با حالت خاص   یبرا  یگر یرو از دستم گرفت و جام د یبطر 

 .. ستمین  یخوب یانگار ساق -

   ییمعنا یب  ندیلبخند.. چه فرا  بازم

 رو به خودم جلب نکرده باشم   یلی توجه ل نکهیا یبرا من
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  شی اریهوش  بای خورد و حاال تقر کی پ ازدهیاز  شیب  یلیشدم اما ل یهمراه  کیبه خوردن چهار پ مجبور
 انداخت..  یو خودش رو در آغوشم م دیخند ی.. پوزخند زدم.. مدام مدی رس  یبه چهل درصد م

 خوردم   یم نقدریا دینبا اریتاو یوااا-

 فاصله گرفت:  وازم

 زود باش  میبرقص   ایب-

خورد و    یبرداشت که سکندر  یق یپخش موس ستمی به سمت س یرو کم داشتم.. قدم  نیهم فقط
 خودم رو بهش رسوندم و بازوهاش*" رو گرفتم.. او داغ بود و من... 

 ؟ یکن ی م کاریچ-

 نبود   شتریمتر ب یتبدارش نگاهم کرد... فاصلمون پنج سانت یچشم ها با

 خوام باهات برقصم و..  یم-

 .. میرقص یم  کیموز یب  شییه-

   شهیمثل هم دمیشن  یدادم باز زمزمه هاش رو هرچند آروم اما م  شی خودم تک وبه

  ینخورد یز ی حواسم هست که توچ  اری تاو یه-

 من مثل پرکاه بود دستش رو دور کمرم حلقه کرد   یبرا نکهیشده بود با ا ن یسنگ بدنش

  ی کرد یرو  ادهیاما تو ز-

 د بار خونده شده بود چن ی من کتاب یدونستم  برا یرو در*" خوردن هم م تشیظرف  یحت من

  یادیحالت رقص خودم رو تکون دادم.. مدت ز یشدنش به سخت جیگ شتریب یبرا یپا بند نبود کم  رو
 .. میدیرقص یبود م

 و تو به من توجه..  ادی من ازت خوشم م-

 رو مرتب کردم *".  ختشیبه هم ر ی. موها
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 تا حالت بهتر بشه.. یبهتره بخواب -

  یترش  عیداشتم و مدام ما  جهیبرداشتم سرگ ی.. پنگوئن وار چند قدممیبود ستادهیاتاق ا نیب  درست
 هوا دور بشم   نیومن دوست داشتم از ا  ومدیتا حلقم م

.. باا نزجار  شدیم نی شدم نقش بر زم یخوابش برده بود که زانوهاش کامال تا شد و اگر مانع نم  انگار
.. دمیپوف کش یوش افتاده بود.. عصبباز یبند نازک لباسش که رو دنیرو دست بلندش کردم و با د

 یم دیتند الکل حالت تهوع ام رو تشد یتخت خوابوندم.. بو یرو رو  یلینثار خودم کردم و ل یلعنت
گردنم رو گرفت ومن شوکه   کبارهیو خواستم بلند بشم که   دمیکش رونی سرش ب ری کرد.. دستم رو از ز

 شدم:  خکوبیسرجا م 

 کجا؟  -

 دم دا یخشکم رو تکون یها لب

  شتمیپ  نجامیهم-

  رونیچفت شد.. نفسمو شل ب  رهنمیپ  قهی یباز  یجابجا شد و دست هاش از گردنم سرخورد ورو یکم
بدنش بلند شدم..   یکه کند شد آروم از رو نشی.. قفسه سیعوض نیفرستادم.. هفت تا جون داشت ا

بدن متنفر بودم..  یالکل رو ر ی کند شده بود از تاث ی.. عضالتم کم دمیبه صورت ملتهبم کش یدست
 گفتم:  یل یامتحان کردن ل یبودم.. برا  اری به دور خودم زدم هنوز هوش  یرخچ

 .. رمیم گهیمن د-

..  دمینشن ییصدا چی.. هدمیکش نییدرو پا  رهینکرد.. دور زدم و به سمت در رفتم و دست گ یحرکت
کردم..    یم  یامشب کار  دیبستم با مهیدم و در رو تا نسر چرخوندم واقعا خواب بود.. عقب گرد کر

کمد ثابت شد آروم به سمتش رفتم و بازش   یدست قالب شدم رو پشت گردنم گذاشتم و چشمم رو
 دهیوروکردم.. شک نداشتم گاوصندوقش رو د  ریهارو ز لی حالت ممکن وسا  نیصداتر  ی.. با بدمکر

 یچشم  ری خرت و پرت.. پس کجا بود؟ ز  یو کفش و کل فیکمد.. پر بود از ک ن یبودم درست درهم
 و لب زدم:   دمیبستش رو د یقرار داشت.. چشم ها دمیبود صورتش مقابل د  یلیحواسم به ل

 پس اون مدارک کجاست؟  -
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 کمد زدم   وارهیبه د  یضربه آروم بادست

  یکاذب ی ره وایزانوهام جابجا شدم.. د  یرو یداشت پوزخندم رنگ گرفت.. خودشه..  کم یبم یصدا
 جاخوردم   دمیکه د یز یازچ شدیبه باال باز م دنیبود که باکش

گذاشت دست دراز   یم  نجایسند وشمش ها رو ا شهیداشتم.. هم ادیپدرم بود خوب به  گاوصندوق
پرحرص دستم رو پس  دشیصفحه کل یآوردن صدا ادیلمس دکمه هاش اما با به  یکردم برا

 دایرو گشتم و با پ  ششیآرا زیم  ی.. آروم کشوهادیبه ذهنم رس یلب گفتم و فکر  ریز  ی.. لعنتدمیکش
  یدوپا نشستم و نواره  یباز به سمت گاوصندوق رفتم و رو ،یمتر  یپنج سانت  ینوار  سبچ هیکردن 

  یرو  یلیفشردم.. با حک شدن اثر انگشت ل یگذاشتم و کم دشیصفحه کل  یو رو  دمیچسب رو کش
حرکت بود.. من به   یجنازه ب هیزدم و به سمتش سر چرخوندم.. درست مثل  یچسب پوزخند صدادار 

  دیکارو با نیا یبه حالت قبل از جا بلند شدم.. ادامه  زیمردنش فکر کردم.. هه.. با برگردوندن همه چ 
. جلورفتم واز  بهم داده بود. یلیافتاد.. همون که ل نیزم یسپردم.. چشمم به بسته رو یم  مانیبه نر
که سه شب رو   دمیانداختم و ساعت رو هم د نینگاه آخر رو به دورب  میبرش داشتم.. ن نی زم یرو
زدم.. دست نگاهم با   رونی.. از اتاق ب موندمی م نجایا دینبا ن یاز ا شی.. به سمت در رفتم بدادیم شونن
.. نه دیکش یربدی ... سرم تیصدف افتادم اون شب مهمون ادی.. به هی.. اتاق سادیاون اتاق لرز دنید
  یاجازه نم  انزم چیجون گرفتنشون وعذاب دادن من ه ی.. اما خاطرات براستی االن وقتش ن اریتاو

بود    کیرفتم همه جا تار  نییکه باعث جان کندنم شده بود و از پله ها پا یز یگرفتن.. دل کندم از هرچ
به اتاق اون دختر.. صدف.. انداختم.. او  ینگاه میدر رفتم.. در آخر ن نبود به طرف  بیابدا عج  نیو ا

از لحظه   میگذرونده بود.. پوزخند زدم و از عمارت خارج شدم... گوش مانیرو با نر یبه حتم روز خوب 
بود   زیدونستم حامد بود.. اون که شاهد همه چ یو من خوب م دیلرز یم  بمیج  یخروجم از عمارت تو

  دم یبا مشت به فرمون کوب زد؟ی سوزوند.. چرا زنگ م یکه داشت من رو م ی شیآت نیشاهد ا

از   یلیرو نگه داشتم.. خ  نیماش یبود.. گوشه ا  ینیاز هر ماش یخال  ابونیخورد.. خ  یزنگ م هنوز
ام بر آرامش   یو دکمه اتصال رو فشردم سع  دمیآشفتم کش یبه موها یعمارت دورشده بودم.. دست

 اشتن بود: د

 ؟ ییکجا-

- ... 
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 دونست   یخودش نم  انگار

 ؟ ییگفتم کجا اریتاو-

 انعطاف ..   یبود.. کامال ب یجد  صداش

-... 

 ..کنمیم داتیباشه پس من خودم پ ؟یزن یحرف نم   یاوک-

 جمله تلفن رو قطع کرد    کیاز زبون من با  یقبل از حرف و

 ..نمتی بی تو خونم م-

 تماس قطع شد..   و

  شیگنجا گهیخواست؟ امشب د یم  یباال رفته به صفحه خاموش زل زدم.. ازجونم چ یابروها با
دادم..  هیتک یصندل   یآوردم و گوشه لبم گذاشتم.. سرم رو به پشت رونی از داشبورد ب یگار ینداشتم.. س

  ازفس آروم و ضربان ن  نیآرامش، ا نیزدم.. ا یق یکرد.. پک عم یم دایکش پ  یل یداشت خ  هیقض نیا
دونم چقدر گذشت که جسد   ینم  شد؟ی... چرا تموم نم دادیقلبم، خبر از زنده بودنم م یلعنت خبریخدا ب

حس و    چیکه ه نیبا ا دمید ی حامد رو م  دیپرت کردم با رونی به ب شهیرو از ش  گارمیس نیازدهمی
به حرکت    ور ن یرو از نظر گذروندم وماش ابونیبحث آشکار نداشتم.. کل خ نیا یادامه  یبرا  یحال

از   یمعطل ی زود مقابل خونه حامد قرار گرفتم.. ب  یلیبود.. خ نیدود سنگ ادیاز حجم ز نمیدرآوردم.. س 
وضع   نیبا ا  دیدو دکمه خار چشمم شد.. با یخال یلباسم زدم و جا قهیبه  یشدم دست ادهیپ  نیماش
 رفتم؟   یاون م شیپ

زود با   یلیمنتظرم بود.. در رو باز کردم و خ  یعنی نیباز شد.. ا  کیت یدر با صدا  دمیاز حرص کش یپوف
به چهارچوب   نهیکه دست به س دم یدر باز شد حامد رو د یآسانسور خودم رو به واحدش رسوندم وقت 

که  تمبه سمتش برداش یقدم دنمیابروهاش نشست به محض د نیب  یظیداده بود.. اخم غل هیدر تک 
رنگش از نظر   یشرت و گرم کن سورمه ا  یش رو از چهار چوب در گرفت ومقابلم قدعلم کرد.. ت  هیتک

 به چشم هاش لب زدم:  رهی گذروندم و خ

 سالم  -
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 اومدم    نجایبه ا  زیچ  کی یبراندازم کرد و من اخم کردم.. من فقط برا موشکافانه

 .. میحرف بزن  دیبا اتوی سالم ب کیلع-

مبل نشسته و پا  یکه رو دمینزدم و پا به داخل گذاشتم.. حامد رو د  یخودش زودتر وارد شد.. حرف و
 ..ستادمیپا انداخته بود درست مقابلش ا یرو

 لباسم حالم رو خراب تر کرد پراخم  گفتم:  قهی یرو زش،یت نگاه

 ..  امیب  یخواست-

 دم یف به رونم کوب رو از هر دو طر  دستم

 .. نجامیاالن ا-

 گشت...  یم  یبدنم در گردش بود.. دنبال چ یاجزا  نینگاهش ب هنوز

 ؟ یکن  یم  کاری چ یتو دار -

 سوال جا خوردم...  نیازا

  ؟ی کن یکار م یهوم؟ چ-

من نگاهم به روبرو بود.   ستادیدورتر ا یحرف تنها نگاهش کردم که از جاش بلند شد و چند قدم یب
 بود؟   یسوال چ نیمنظورش از ا

 به من نگاه کن..  اریتاو-

رنگم رو به مشت گرفت شوک   ی کت مشک  ی قهیبه سمتم اومد و  یحالت نگاهش کردم که کفر  یب
 شدم اما ظاهرم...  

 تو با اون زن.. ؟یکن ی م ارک ی چ یتواون خونه دار -

 باال رفت:    یکم وصداش

  ؟یدار  کاریچ کهی با اون زن-
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تر شد ومحکم تر تکونم   یاراده پوزخندزدم که جر  یکه از ذهن حامد گذشت ب  ی فکر  نیحرف، ا نیا از
 داد 

 اااار؟ یتاو-

  کردم؟یمن چه م کردی کارو م نیفکر کردم اگه هرکس جز حامد ا باخودم

 تو.. تو...  دمی رو د زیها؟ امشب همه چ ؟ی زنی چرا حرف نم-

 لرزوند..   یمشتش وجودم رو م لرزش

   ار؟یتاو  یدار  کاریاون جا تو اون حال با اون زن چ-

 اون با خودش چه فکر کرده بود؟  دمید ینگاهش م یدر قهوه ا یرو به خوب یخون یها رگه

 د حرف بزن.. حرف بزن -

رو به حقارت   رتمی لباسم زل زد.. پوزخندش غ ی قهیکه دوباره به  دمی.. داز چشم هاش گرفتم نگاه
 کشوند 

 معلومه.. یپرسم..؟ همه چ یدارم م  یچ-

 مشتش گذاشتم    یبه من اشاره کرد.. دست رو و

 حرفات تموم شد؟  -

 نگاهم کرد:  ناباور

 .. رمیمن م-

ته بودم که با حرفش سرجا  برنداش شتریآوردم و پشت کردم.. چند قدم ب نییهاش رو پا دست
 شدم    خکوبیم

 هدف تو از اول بودن با اون زن بود؟  -
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دردناک خون... به  انیبدنم رو حس کردم و جر یخشک شدن رگ ها کبارهی و  دیکش  یبد ری ت سرم
 .. اخمم دست خودم نبود  دمیسمتش چرخ 

 بود؟  یقرار ما از اول چ-

 اومد ومن تکون نخوردم   جلو

 بود؟  نی از ا ریمگه غ میری .. ازش مدرک بگمیاون زن باخبر بش  یها یاز کثافت کار  میخواست یم-

 کرده بودم؟  یکوتاه یمن از چه کار  مگه

   ه؟یآرامش واسه چ نیباتوام حرف بزن ا-

 بود..  یعصب   یلیخ

 ..یزد خانوادت رو  دیپس خوب گوش کن.. ده ساله ق یندار   یحاال که حرف-

 : د یباال پر پلکم

 ؟ ییداره تو االن کجا ازیبهت ن  اوشیس ؟ یینداره بهم بگو تو االن کجا یفرق چیافسرده ه هیمادرت با -

رو به   زی همه چ ی.. اما من.. من لعنتزدیداد م نگونهیزمان و مکان از دستش در رفته بود که ا  انگار
  یمرد ب  نیو مقابل ا نجایشنبه.. ا کیبه پنج صبح روز  قهیدق ستی.. ساعت بکردمیدرک م  یروشن 

 داشتم؟  یرحم.. چه حال 

 مرده.. هیسا-

 نمیآوردم که جلو اومد وکف دو دستش رو به س یشتر ی حرف پشتم رو لرزوند.. به پاهام فشار ب  نیا
 .. به خودم اومدم: دیکوب

 بگو بابات کجاست؟  -

 بودم؟  یچه حالبود.. خودم تو دمیدرست مقابل د شی شونیپ  نبض

 تنم گر گرفت  تمام
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 کجاست و چرا اونجاست.. امشب..  یدونیخوب م-

 اشاره کرد  ی نامعلوم یبه نقطه  و

 ؟ یکردی م کاری چ یاونجا داشت-

 خشکم رو از هم باز کردم:  یدستش زل زدم لب ها ریمس به

 ام؟   یل یمن دنبال هم خواب شدن با ل یکنیپس تو فکر م-

 .. دیحامد رس یخط وخش به گوش ها یبود که صدام واضح و ب   بیعج

 نگاهم کرد:  مات

خبر نداشت من من کنان   هی حامد هم مثل بق دمیاز درد تو دلم بود که حاال فهم  نیزدم ا  پوزخند
 گفت: 

   ؟یگفت یچ چ-

 گفتم.. یهوم

 .. یکرد یادآور یکه فراموش نکرده بودم رو برام  ییزها یممنونم که همه چ-

 ار؟ یتاو-

هست اما بازم   زیکه شاهد همه چ یبه کس  حیتوض  یبرا یز ی.. اما من چدمیمنم شن یحرفاتو زد-
 .. نهیفکرش ا

 فاصله گرفتم:  ازش

 ندارم بگم.. یچ یه-

 به چپ و راست تکون داد.. جلو اومد و مچ دستم رو گرفت:  یسر 

 صبر کن.. -

 که انگار اندازه من نبود  یقبر شد گور  هیبرام به اندازه  ای خواست تمام دن یرفتن م دلم



 نگهبان آتش 

724 
 

 که..  دمیامشب تو رو د یمن وقت-

 ؟یدید یچ-

 بودم؟    یخشم نگاهش کردم حاال نگاهش فرق داشت آروم شده بود.. من تو چه حال پر

  ؟یحرفارو زد نیسرزد حامد که ا ی ازمن چه خبط-

- ... 

 دستم رو از دست هاش جدا کردم   مچ

 .. ارمیب گوش کن من تاوخو-

 شدم    کشینزد شتریب  یکم

از   یراه.. ک  نیتوا شدیفدا م یکی  دیشدم چون  با کیبود.. خودم به اون زن نزد نیاز اول راهم هم-
 من بهتر؟  

 انداخت که گفتم:  ری ز سربه

 ..  یدونیهم گذشتم توبهتر م زم یگوش کن.. فقط هدفم مهمه و از همه چ-

 که سخت جابجا شد و باز ادامه دادم:   دمیگلوش رو د بکیو من س دیباال کش چشم

وتمام   هیکه بابام رو انداخت زندان؟ قاتل سا  یداشتم؟ با کس  یمن قصد هم خوابگ یکن ی پس فکر م-
 ؟ یل یشروع نشدن؟ با ل یکه حت ییها یخوشبخت

به عقب برداشتم وتو   یبچه به حرف اومده بود گام هی شده بود که مثل  یباز مات زبون مهین بادهن
مونده ش کنده   یباق  یتک به تک دکمه ها دمیلباسم رو گرفتم و از دو طرف کش  یحرکت دو لبه  کی

 حامد افتاد.. دست به سمتم گرفت   یپا یشد و جلو

 ار؟ یت تاو-

 ؟ ین یب یم  یخوب نگاه کن چ -
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به جا مونده بود اشاره کردم..    رتمی غ یزن رو اون یکه به خاطر لمس دست ها یتمام زخم ها وبه
که ابروهاش   دمیبازوم گذاشت.. خودم رو کنار کش  یمن بود.. دست رو یخونه شاهد عذاب ها نیا

   دیباال پر

 حق باتوئه من..   اریتاو-

 گفتم:  خونسرد

 نداره.. باور کن..  یتیاهم-

 شده گفت:  هول

 ه؟ یمنظورت چ-

 کتم رو بستم  دکمه

 ار؟ یتاو-

 باال کردم   سر

 پسر؟  یگیم یچ-

 گرفتم:  رو

 برم    دیمن با یچ یه-

 پشت کردم خودش رو بهم رسوند   و

 صبرکن -

 دستم رو گرفت که خشک گفتم  و

 خستم  یلیبرم خ  دیای-

 : ستادیکنارم ا درست

 من شرمندم  -
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که با خودم تکرار    ییگردوند اون امشب حرف ها یرو بهم برنم  هیمن شرمنده بودنش، سا یبرا
 دستش گذاشتم  یزده بود دست رو ادیرو برام فر  کردمینم

 حرفت کامال درست بود.. -

 به خدا من.. -

 حس کردم:  نمیو من دردش رو تو س دیکوب واریمشتش رو به د و

 خدا لعنتم کنه خراب کردم  -

 درست بود؟  یز یاصال مگه چ زد؟یحرف م  یچ از

 خوبم..  من-

 زد  میشونیبه پ  یشونیرو گرفت و وادارم کرد به سمتش بچرخم.. صورتم رو قاب کرد و پ کتفم

.. اون شهینم دهیکه واقعا هست د یاونجور  یچیمنو ببخش امشب تند رفتم.. باور کن ه اریتاو-
.. من نمیب   یرو فقط من نم لمی.. اون فشهیم دهید یگیکه تو م  یز ی .. خالف چی لعنت لمیاون ف نی دورب

 ..یم.. تو برادرم  هینگران افکار بق

 افتاده بودم؟  یشیبست.. دستم مشت شد.. من تو چه آت چشم

 کردم من...   کاریخدا لعنتم کنه باهات چ-

 : دم یحرفش پر انیم به

  چپ نگات نکنه به خاطر ی.. تو اداره کسیمن خوبم.. بهتره خودت و نسبتتو با من جدا کن هیکاف-
 من..

 تجربه من بود؟    نیچندم نیدر آغوشم گرفت ا مردونه

 رو... وپدرم.. و االن حامد.. آخ از صدف..  اوشی س یآوردم آغوش اجبار  ادی به

نداشتم و   یحس   چی.. من هدمیشن  یو زمزمه هاش رو کنار گوشم م زدی به کمرم مردونه ضربه م مدام
 حالت کنارم افتاده بود.. آخ که سرم رو به انفجار بود.. یدستم ب
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 کردم..  یرو ادیز-

 کرده بود  یرو ادهیز آره

 ببخش تند رفتم ..-

 من  یرو دور تند بود برا  اریوقت بود دن  یلیخ

 آروم باش حامد -

 بود   انیاز وجودش نما یگرفت.. شرمندگ یبغضش روانم به باز  یاز خودم جداش کردم.. برجستگ و

 خدافظ..  رمیم گهید-

و درست رو به   ستادیدست شدم.. مقابلم ا ریزود باز ا ی لیزور بازوم رو از دستش جدا کردم اما خ  به
 براندازش کردم:  یو سوال دمیبا اخم لبخند زد.. ابرو در هم کش نمیصورت مبهوت و خشمگ

 یکه زد ییاالن.. حرف ها یکه تو دار  یحس منم به جا..  یحرف ها درست.. شرمندگ  نیا یهمه -
کرد تو   یم  یبهت حال  دیبا  یکی  ار؟ی.. تاونجایبود که من به خاطرش تو رو کشوندم ا  یز یچ قایدق

  نکهیدارن.. من به خاطر ا اجیمرده.. خانوادت بهت احت هیکرد که سا یم ی.. بهت حالیهنوز زنده ا
 و بشنوم..  یحرف ها رو بهت زدم شرمندم اما الزم بود بشنو نیا

داشت تو   ی از حالم نداشتم.. حامد سع یشدم اما خودم در درست   یبچگانه ناراحت م یباز  نیاز ا دیبا
انداختم  نیی دهنم رو قورت دادم و ازش چشم گرفتم.. سر پا یبگرده؟ آب نداشته  یوجودم ددنبال چ
من  هموضوعع ک نیداشتم و باور ا یو چندبرابر شد.. حال خفگ نیندبازوم چ یو فشار دستش رو

مادررم..   یپشت و پناه ی.. ب هی.. باور مرگ ساشدیم رتریگذشته نبودم داشت باورپذ اریتاو
فقط سر تکون دادم   د؟یجمش ایدونستم  یرو مقصر م یل یل  دیکرده بود؟ با کاریبا من چ  ی لی..لاوشیس
 زدم..   رونی از خونش ب یحرف   چیه یو ب
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شب پر رنگ شده بود و من ستاره ها رو با وضوح   یاهی نشسته بودم س نیدو ساعت در ماش حدود
و اون    یلیبا ل ییزدم.. درست پونزده روز از اون شب کذا گارم یبه س یا گهی.. پک ددمید یم یشتر یب

 ودم سال نو اومده و رفته بگذشت.. پوزخند زد یحرف به خوردم داده بود م ی که حامد به جا یزهر 
خانواده   ه یبار تلخ تر سوزانده تر و پراز حسرت داشتن   نیمن.. بازم پوزخند زدم ا ییاون هم در تنها

 که من خودم ترکش کرده بودم..

بود که از اون شب مدام تو  یسوال نیانگشت دست چپم رو به چونم زدم.. حق با حامد بود؟ ا دو
رو    زهایچ  یلیبود اما خ  یباز  هی  ینداشتم؟ اگرچه همه چ یبراش جواب و من چرا شدیذهنم تکرار م
 شدم.. ابدا.. ینم دیکرد.. من جمش یبرام روشن م 

  دمیرو د ن ینور چند ماش نهیشب بود.. از آ کیبه  قهیدق ازدهیبه ساعتم انداختم.. درست  ینگاه مین
  شی کیکه  نی مطمئن بشم.. سه ماش میتا از وجود گوش دمیکش نمیس  یبود.. دست رو  یلی.. به حتم ل

سرد   ری لباسم زدم زنج قهیبه  ی.. دستستادنیجلوتر ا  یاز کنارم رد شدن و کم بیبود به ترت  مانینر
 شدم ادهیپ  نیو از ماش دمیدر رو کش رهیبا پوست تب دارم داشت.. دستگ یدور گردنم تضاد بد

شدن.. حدود شش   ادهیکه به حتم مسلح هم بودن پ یهرکدوم سه نفر سرتا پا مشک نیماش دو
  یفضا رو روشن م  یبود که کم مانینر نینور ماش شدیم  دهیکه د یبود وتنها نور   کینفر..همه جا تار
گرفتم و با رسوندن دو لبه  یر یخنک کو  یاز هوا یمن مثل روز آشکار بود.. دم یبرا زیکرد.. همه چ

بودن   مانینفر درحال صحبت با نر شی نشده بود و اون ش ادهیهنوز پ  یلیبه جلو برداشتم ل یکتم گام
که  ستادمیاز اون هفت نفر ا  یو سه قدم درست درفاصله چند متر  یشده بود.. بعد از س ادهیکه تازه پ

 بچرخن گذاشت.. به سمتم چشم چرخوند و باعث شد اون ها هم به سمتم  مه یحرفش رو ن  مانینر

 الم قربان س-

فاصله داده و مچ دست   یپاهاشون رو از هم کم  ن یبه زم رهی به تکشون رو از نظر گذرونم خ تک
.. قد بلند و  زدیازمن بزرگ تر م  یکه چند سال  یدست چپ شده بود.. عرفان پسر جوون ریراستشون اس

به جلو برداشتم.. نفر بعد   یبود.. گام ستادهیبا صورت کامال اصالح شده درست سمت راست من ا
کوتاه تر.. نکته جالب نداشتن سه انگشت از دست راست بود.. بعداز اون راشد که از  یبود.. کم داود

  قهیشق  یحه روگلو پشت دست راست وطرح دو اسل  بکیس یاز چهار تتو رو شیهمون نگاه اول ب
 نبود..  ی خوب یها نشانه ها نیبود و ا دهیچ یپ  یلیل  یبه  پر و پا ادیهاش داشت.. به حتم ز
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نام داشت.. دو نفر   یبودم.. زال دهی اما چهره جوان..  آوازش رو شن دیسف یبعد صادق بود با موها  نفر
 بود  نیهنوز درماش  یلیاز نوچه ها بودند.. ل گهید

 وم بود و آماده.. درست همون طور که من انتظار داشتم رفتم آر  مانیسمت نر به

 ده؟ یبارها رس-

 به عقب برداشن و خودش جلو اومد  ینفر اشاره کرد.. گام شیچشم به هر ش  با

 م یبر دیبا رسهیاالن م-

  ی رهیتونستم نگاه خ یدوختم.. خوب م مانینر نیماش یدود شهیتکون دادم و نگاهم رو به ش  سر
 رو.. یز یشکافتن.. هرچ   یرو م ی ز یاون چشم ها هر چ  نمیرو به خودم بب  یلیل

 خوبه؟  یهمه چ-

 بود..  مانینر

زنگ خورد که زود    مانیما رو تنها گذاشته.. تلفن نر یلیدونستم ل  ینگاهش کردم خوب م نانی اطم پر
 جواب داد:

 تموم شد؟ -

 شخص پشت تلفن بود اما نگاهش به من بود  مخاطبش

 اون طرف ..  فرستمیخوبه االن بچه هارو م -

 کرد وادامه داد:  یرو جد  لحنش

 وگرنه.. نیها روشن نباشه جلب توجه نکن  ونیخوب گوش کن مواظب باش.. بگو چراغ کام-

 .. ابرو باال انداختم کارش خوب بود دییبه هم سا ودندون

دش زودتر از من در رو باز کرد  خو  یلیرو دور زدم که ل  نی به سمت نگهبان ها رفت و من ماش   مانینر
شد و حالت تهوع   نشیری مشامم پراز عطر ش هیاز ثان یدر کسر  ستادیشد و مقابلم ا ادهی پ نیواز ماش 
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اون  ی.. حتشتمکه به خاطر دا ی .. از وقتزدیعطر رو م  ن ی هم شهیبودم.. هم زاری عطر ب نیگرفتم.. از ا
 .. یروز لعنت

 ار؟ یتاو-

به سمت راست رفتن..  مانیکه همه به همراه نر  دمی تر شد از گوشه چشم د کیرو بست و نزد در
 مرکز توجهم بود  شیپ  یکه کم  ییجا

 .هیتو شب مهم  یجان امشب برا  یلیل-

 کرد و لبه کتم رو گرفت  اخم

 زد   یکی تار نی دندونش چشمم رو در ا نیداد و برق نگ یسرخش رو تکون یها لب

 ما.. ی هردو یشب مهم برا-

 ترش کردم آروم لب زدم:  کیدستش رو گرفتم و به خودم نزد مچ

 امشب شه یدرسته.. شب ما م-

 گوشش فوت کردم  یرو شل تو نفسم

 به من اعتماد کن.. -

 .. درست مثل شالق.. دیکوب یموهاش رو به صورتم م دیوز  یکه از روبرو م یباد

کرده بود.. زانوهاش شل شد و    رانی رو و میدرخت خونخوار که زندگ  نیا دنی بر یاره شد، برا نفسم
 خودش رو به آغوشم انداخت.. پوزخند زدم 

 یمن شد زیتو همه چ-

 د یپهلوهام کش یفکرم.... دستاش رو رو عقلم،

 یمن شد یها میتمام تصم  یتوحت-

 رفتمیم دی ض کنه.. بارو عو  میبود که  قرار بود زندگ ییتفاوت نگاهم به جا یو من ب  زدی حرف م اون
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نجاست   ن ی .. بازوش رو گرفتم و از خودم جداش کردم.. عختیریرو به هم م زی زن داشت همه چ نیا
 زن.. نیبود ا

 ست ی کس باال سرشون ن چیه میبر دیاالن با-

 قد راست کرد..  محکم

 هست..  مانینر-

 زدم   پوزخند

 م یمثل تو رو سرشون نظارت کنه  بهتره بر ی کی  دیاون ها با یلیل-

کردم..    یوقت تلف م  دیخودم جلوتر رفتم که خودش رو بهم رسوند.. دست دور بازوم انداخت.. نبا و
رو   ونیو من هشت کام دیرس انیبه پا ماری زن ب نیا یسرانگشت ینوازش ها ر یباالخره راه صدساله ز

نگهبان ها   مامت هیاز ثان یازم فاصله گرفت ودر کسر  یلی ل قرار داشتند..  یکی که مثل شبح در تار دمید
دفاع   ی.. از کیبه حالت آماده باش در اومدند.... همه دست به اسلحه آماده هراتفاق  یلیدور من و ل 

 کردن؟  یم

  یلیباشه فاصله گرفت و به ل ونیراننده کام   زدمیمو که حدس م یب  یاز مرد کوتاه قد با سر  مانینر
 شد  کینزد

 ..ونهیکام نینادر راننده ا نیا-

 آمادم سپردم  شهی... شماره پالکش رو به ذهن همنادر

 خوبه.. بهم بگو محموله همونطورکه گفته شد، جاساز شده؟ -

 و بعد سر تکون داد  دمیرو د مانی گوشه چشم نگاه نر از

 .. نیبله خانم درست همونطور که گفت-

 .. دیبه گوشم رس یخشدار کس  یصدا

 نه؟  ای میبر میتون یشد م  یباالخره چ-
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 اعتراض نادر همون راننده بود یصدا نیا

 .. شترهیخطر رد کردنش از مرز ب  نیطولش بد شتریهرچه ب-

 کردم.. یم یکار  دیبا

 ی دیتو دستور نم نجایتو دهنتو ببند ا-

 ادیها رو خوب به  ونیجوابش رو داد.. حاال شماره پالک همه کام یجد یل یبود که خ  مانینر نیا
 بود گفتم:  ستادهیحرف ا یکه ب  یل یداشتم روبه  ل

 میمعطل کن دیحق داره.. نبا-

 سبزش رو به سمتم کشوند نگاه

 چک بشه زی اول همه چ دیبا-

 پر حرص ادامه داد: و

 س ین د یبع یچ یدست و پا ه   یب  یاحمق ها نیاز ا-

 ادم که صداش رو باال برد: تکون د سر

 گمیم یچ دی نی بب دیخوب گوش کن-

کس  چی درنده بود و به ه وونی ح  یل یسر و پا گوش شدن.. ل ستادهیها ا ونی هشت راننده کام  تمام
 شدیتک به تکشون رد م  یرو درست مثل اسمشون بلد بودن.. از جلو  نیوهمه ا کردیرحم نم 

 محموله لو بره..  نیا ،یل یهر دل ن؟یدی.. شن  یل یاگه به هر دل-

آورد و به سمتشون  رونی رنگش رو ب  یکت چرمش فرو کرد و کلت سرب ری دستش رو ز رتیکمال ح  در
 نشونه رفت 

  نیکه به تمام ا ییتفاوت درست جا یتعفن گرفت و تمام فضا رو پر کرد من اما ب  یاز مرگ بو ترس
شلوار جذبم بود و با    بیتم در جبودم.. دست راس ستادهیاشراف داشته باشم ا یلیل  شیصحنه نما
 کردم..  یرو کنترل م  زیشده همه چ زیر یچشم ها
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 رم ی گیرو م کتونیبه  کیخودم جون -

 از راننده ها پر از ترس لب زد:  یکی

 شهیتکرار نم گهید دمیاتفاق بود من قول م هیراحت اون فقط   التونیخ خ-

.. صداش  دمیکه به عقب برداشت رو د یلوله تفنگش رو به سمتش گرفت ومن گام  یمعطل یب  یلیل
 د یلرزیاز خشم م

 مرگه.. تیبعد  نهیباشه آصف.. چون  گز  نطوریبهتره هم-

خونبارش به آصف  یرسوندم هنوز با چشم ها یل ی.. با دوگام بلند خودم رو به لزدی نم یکس حرف چیه
بود.. فکم منقبض شد و دست باال   تی که از عصبان دمی د یرو م  یل یل  فیزل زده بود.. من لرزش خف
من   هکردم چشم گرفت و ب تیهدا نییلوله تفنگش گذاشتم و آروم به پا یآوردم و دو انگشتم رو رو

 شد..  رهیخ

 ست یآروم باش االن وقتش ن-

 لب زد:   یلینکرد و من با چشم کسب اجازه کردم ول  یحرکت چیه

 الزمه بکن  یهرکار -

 .. دمیپشت کرد.. صداش رو بلندتر شن  و

 مان؟ ینر-

رنگ با شلوار   یکنارم قرار گرفت.. از گوشه چشم کت بلند قهوه ا یلیبا حرکت سر ل  مانیزود نر یل یخ و
ازش که به دست باد سپرده شده ب  یو موها یشگیعطر هم یرنگش رو از نظر گذروندم.. بو یمشک

 بود نظرم رو جلب کرد..

 کنم ی م تی همراه-

 سر کج کرد  و

 ..ابی کام یآقا-
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 ستادمیا  ونیکام نی رفتم مقابل اول  شیمعنا نگاهش کردم و خودم جلوتر پ  پر

 ار یچراغ قوه واسم ب هیداود -

 رو به راست چرخوندم و گفتم:  سرم

 آصف توهم در رو باز کن-

 چ چشم-

 بود ستادهیفاصله ا یبا کم نهیت به سدس  یلیل

 بفرما آقا -

زودتر   مانی باز شد و نر یژ یغ یبا صدا  نیقوه رو از دو انگشت بازمانده دستش گرفتم.. در ماش چراغ
  زیشده انداختم.. همه چ دهی چ یاز من باال رفت.. من هم سوار شدم و نور رو به تمام کارتون ها

 .. دیدرست و کامل.. همون طور که با

  چکسیه  یلیل  ماتومیبا اولت نباریمرتب بود و ا  زی.. همه چمیها رو چک کرد ونیتک به تک کام باهم
 گفتم:  مانی نداشت.. رو به نر  یجرات کارشکن

 از کارتون هارو چک کن  یکی-

 نگاهم کرد..  متعجب

 ...یآخه چرا؟ مگه فرق  یول-

 : دم یحرفش پر  نیجمله ش رو تموم کنه ب نکهیاز ا قبل

 که گفتم بکن  ی.. کار شییه-

گذاشت ومن با دست آزادم بازش کردم.. روش کامل   ونی از کارتون ها رو کف کام یک یو   دیکش پوف
 نمشیخم شدم تا بهتر بب

 داره  نی تون چند تا بسته هروئهرکار-
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 گفت:  جیگ

 و پنج تا  یس-

 گفتم و بلند شدم  ی.. هوم دیباال پر ابروهام 

 چندتا کارتون داره؟ ونیهرکام-

اون  دیکش  ششیکارتون ها بود.. دست به ر یو نور چراغ قوه تمام مدت رو دمید یرو نم  مانینر من
 شناختم  یرو خوب م 

 ار؟ یدونم چهارصد تا... تاو یاونطور که من م-

 رهی.. دمیبر گهیمتوجه شدم بهتره د-

به سمتم  یلی شدم.. ل ادهیپ ونی و از کام   دمیکه به کارتون ها زد رو شن یپشت کردم.. مشت عصب و
 اومد

 تو بارها بود؟ یمشکل دی طول کش  یلیخ  اریتاو-

  یعنی دیبار یها م  ونیراننده کام یکردم و با نگاه همه رو از نظر گذروندم.. اضطراب از سر و رو  سکوت
 حد به خودشون شک داشتن؟ پوزخند زدم نیتاا

 ار؟ یتاو-

 که دست به سمت اسلحش برد خونسرد لب زدم:  یلیل

 خوبه  زیهمه چ-

 براندازم کرد  نیراه خشک شد و پر از لبخند و تحس  نیب دستش

 .. کارت خوب بود..نیآفر-

 باال برد  یو صداش رو کم ستادیا یلی کنار ل  مانیکه نر دمید

 ن یوفتیراه ب دیبا  عی.. سرنیهارو ببند ونیبچه ها درکام-
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 ...مانیچشم آقا نر-

 فاصله گرفتم یلیهمه از ما دور شدن.. از ل و

 جان یل یتوراهه ل یخوب  یبرم.. شک ندارم خبرها دیبا گهیمن د-

جلو اومد و دستم رو گرفت   یا روزمندانهی باخنده پ یل یحرف پوزخند زدم که ل  نیخودم به عمق ا و
زود   یلیبه سمت اون ها رفت.. خ  یسرکش  یبرا مانی زن.. نر نیداشت پوست ا یتهوع آور  یگرما

 ها روشن شده وبه راه افتادن.. ونیتمام کام

 ار یشک ندارم.. چون تو رو کنارم دارم تاو-

برق نگاه  ی کی در همون تار.. دست آزادم رو رو بازوش گذاشتم که سر باال کرد و دیرو بهم مال   وخودش
 دنی تندتر تپ یبنا  ینوازش چیه یبودم و دلم هرگز برا ار یسبزش حالم رو خراب کرد اما من تاو

 لباسم فرو کرد گرفتم قهی.. دستش رو که به ذاشتینم

 استراحت کنم کمیبهتره  ختهیکار رو سرم ر یل یمن خ شهیداره صبح م  گهید-

 کرد و ازم جدا شد  اخم

 یهست ینجور یقبول کنم تو ا دیفکرکنم با را یباشه تاو-

 کردم  زیر چشم

.. واسه جشن ستین ی.. من فقط تو رو باخبر کردم چون اصال وقت مناسب یلیاشتباه نکن ل -
 ..ارهیوقت بس  مونیروزیپ

گدار به آب زدن نبود با دو   یاالن وقت ب  یلمس اجبار   نیکردم به ا یبود دستم رو راض  یهر زجر  به
 انگشت چونش رو گرفتم

 ؟ یلی.. ل بایز  یاخم نکن بانو-

 رفتارم به دلش نشست که با لبخند دستم رو گرفت  نیا

 پسر آتش یتو بگ یهرچ-
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دستم رو طلب داشت   دنیبه کف دستم زد.. دلم پس کش یبا دست مشتم رو باز کرد وبوسه گرم  و
 اما....

 ر ی نمونده پس روز بخ یز یچ-

 شد  کی که به ما نزد دمیرو د مانیگوشه چشم نر از

  نمیرفتنم، به ماش ری زودتر از مس یلیو با نگاه آخر به هردو از کنارشون گذشتم.. خ دمیکش دست
 بودن  یلی ل  شینبودن.. به حتم پ مانینر یوسگ ها مانینر نی.. ماش دمیرس

 دادم  امیپ  هیآوردم و  رون ی رو از کتم ب میگوش

 "تموم شد" 

وارد  دیرو زدم و سوار شدم.. ساعت پنج صبح بود که با کل موتیانداختم.. ر بمی کردم و داخل ج  ارسال
آوردن کتم اکتفا کردم   رونیآوردن لباس هام پابه اتاق گذاشتم وتنها به ب رونی خونه شدم.. بدون ب

 تخت دراز کش شدم.. زمزمه کردم:  یورودکمه هام رو باز کردم  فیرد

 کارت تمومه... یتومشتم  یلیل-

 

 نم یاتاقم بب  میپشت پرده ضخ یتونستم حت یرو م دینور خورش دمیچپ چرخ  یپهلو به

به   ینگاه میچندساعت مانده به صبح رو پلک برهم نگذاشته بودم دست راستم رو باال آوردم ن  تمام
 ساعتم انداختم

  یم یخواب  ی.. با سه انگشت چشمام رو که از بدمیزدم ورو به سقف خواب یصبح بود.. غلت هشت
  یدوش م دیتوالت بود سرکج کردم با زیم یتخت بلند شدم.. کتم رو یدادم و از رو یسوخت مالش

  نیا زا شی ب  دی.. نبادمید یزود حامد رو م یلی خ دیگرفتم.. حولم رو برداشتم و پا به حمام گذاشتم.. با
به   یبود با دست به باال فرستادم و دست ختهیصورتم ر یکرد.. تمام موهام رو که آب رو  یم دایکش پ

مشهود بود.. دستم   یبه جانم زده بود هنوز به خوب  یل یکه ل یی.. آثار زخم هادم یبخار گرفته کش نهیآ
 دمیرگ متورم گردنم کش یو رو دمی پس کش  نهیرو از تن آ
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افکارم ... چه  ختنی ر رونی ومن ازب کردنی غزم رو سوراخ مبود؟ قطرات درشت آب م  یحال از چ نیا
 داشتم؟ لب زدم:  یحس

 .. هیس سا-

از   ییجا هی مشت گرفتم..  نیکر کننده ناله هاش دوباره و دوباره جونم رو گرفت.. سرم رو ب یوصدا
از من تحت فشار   ییجا هی دمی شنینالش رو بلندتر م یمن درد داشت.. نفسم تند بود اما من صدا

 بود

 هیآخ سا هیخدا.. سرم.. سا آخ

 دمیکه خودم هم نشن ییداشتم؟ با صدا ینگرفتم.. به بستن چشم هام چه حس نهیدر آ اریاز تاو چشم
 لب زدم: 

 درد دارم -

 .. یحس چیه یب  دمیکوب واریمشت به د چند

 آب رو که مثل چاقو به جان خاطراتم افتاده بود رو  دوش

 زدم..  رونی حوله از حمام ب دنیبا پوشحرص بستم و   پر

 بود  دهیداد با اخم وارد آشپزخونه شدم معدم امانم رو بر یساعت که ده رو نشون م دنیبا د و

رو برداشتم و   فیکث یکردم و قهوه ساز رو به برق زدم وارد اتاق شدم و تمام لباس ها  یتیاهم یب
 و انگشت به چونم زدم ستادمیسالن ا نیانداختم.. ب ییداخل لباسشو

  یو فنجون بزرگ دمیکش سمیخ یبه موها  یقهوه ساز که بلند شد دست ی.. صدادم ید یحامد رو م  دیبا
  یاز قهوه بو کردم.. عال یهم انداختم  کم یدادم و پاهام رو رو هیتک نتیو به کاب ختمیخودم ر یبرا

.. قهوه درد معدم شدیروزها تموم م  نیا دیتر.. با  نیری.. تلخ بود اما از کامم شدم ینوش یبود.. جرعه ا
گذاشتم..  نکیرو داخل س  یخال وانیتمام فنجون رو تمام کردم و ل یکرد و من با لجباز  دتریرو شد

خونه گور من شده بود.. پوزخند زدم و از آشپزخونه   نیوجود نداشت.. ا  ینبود چون آدم فیظرف کث 
 دادم مضمون نیبه ا  یامی برداشتم وپ  یعسل  یرو از رو میبه سمت اتاقم رفتم.. گوش
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 " نمتیبب دی"سالم با

 ی مشک راهنی با پ یرنگ کرم  نباریاما ا دمیکش رونی دست کت شلوار ب ه یکمد رو باز کردم و در

 رو باز کردم   امیو پ  دمیرو د م یچشمک زن گوش نور

 ناب" ی"سالم باشه همون جا 

 کردم  پیباال انداختم.. تنها تا  ابرو

 اونجام"  گهید قهیو پنج دق  یتا س  ی"اوک

 توالت بردم  زی رو با خودم به سمت م  تلفن

به   لیما ی و بعد از  خشک کردم موهام اون رو به باال کم   دمیبه تک با آرامش لباس هام رو پوش تک
 به مچ وگردنم زدم  میشگیراست حالت دادم.. از عطر هم

که در واحد   دمیزدم.. د  رونیکارم از خونه ب فیو ک چییرو داخل کتم گذاشتم.. با برداشتن سو  یگوش
موندم.. نگاهم به در بسته آسانسور بود اما   یمنتظر م  دیباز بود آسانسور در طبقه دو بود و با میکنار
مردونه.. پوزخند زدم که باالخره در    یصدا هیبود و  هیبه حتم همسا  شیکیمکالمه دو دختر که  یصدا

 که گفت:  دمیوارد شدم شن یمعطل یآسانسور باز شد و من ب

 دهیفکر کنم رس میبر  ایب-

پخش شد ومن سال ها بود  یمی مال کیرو فشردم.. موز  نگیکج شد و قبل از اومدنش دکمه پارک لبم
بود..   رخاکی من حاال ز یقیقطعه موس نیباتری.. زیو آهنگ یدل کنده بودم از هر نت و ملود گهیکه د

..  ردمان کردم.. دوباره و چندباره حامد وخودم رو لعنت ککتم پنه  ریفکم منقبض شد و مشتم رو ز
داشتم اما حاال   گاریس لیگذشتم.. م نیاز مقابل حس یشدم و با تک بوق نمی زود سوار ماش  یلیخ

بودم اما اون قبل   ومدهین ری.. ددمیزود به محل مورد نظر رس  یلیکه داشتم خ ی وقتش نبود..  باسرعت
 شدن نداشتم ادهی پ یبرا  یاز من اومده بود.. حس و حال

نسبتا   شیو ته ر  یشد.. کت شلوار سورمه ا رهیگرفت وبه من خ نشیرو از ماش   شیتک  دیرو که د من
 بلند اما مرتب.. هنوز بابت اون حرف ها ازش شکار بودم 
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 ش رو به مشامم رسوندعطر میمال یبو  م،یفرستادم نس نییپا  یرو کم  نیماش شهیش

 دیحرکت بودنم رو که د ینداشتم.. ب ادیلب.. پوزخند زدم.. اصال به  یاون... بازم هم همون انحنا و
کنارم   یصندل   یزود رو یلیاومد وخ  نیگپ زدن ندارم.. به سمت ماش  یبرا  یمتوجه شد که وقت

 نشست 

 ؟ یسالم چطور -

 رونم گذاشت:  یبه روبرو.. دست رو رهی به من بود اما من خ نگاهش

 ار؟ یتاو-

 .. خشک به سمتش سر کج کردم که جا خوردیپوست واستخون چیشده بودم بدون ه  یآدم آهن مثل

 پسر..  یرنگ به رو ندار  ؟یت توخوب -

 با دست صورتم رو لمس کرد و نگران لب زد:  و

 ؟ یکن یم  کاری با خودت چ یدار -

 بمونم  نجایخواستم ا  یگرمم بود و نم و به روبرو زل زدم دمیرو پس کش  سرم

 ار؟ یتاو-

کرد..   یکه مات براندازم م دمیتوجه دست باال بردم و گردنبند رو از گردنم باز کردم ازگوشه چشم د یب
 گردنبند رو مقابلش گرفتم

 ه؟یچ نیا ا-

 یخواست  یهمون که م-

 کردم که گفت:  ونگاهش

 خواستم؟  یمن م-

 گردنبند نگاه کرد وبه



 نگهبان آتش 

741 
 

 گردنبند؟  هی-

 بودم اما ظاهرم..  کالفه

 من خودم اونجا حضور داشتم.. ندفعهیا میبودم باز هم بار جابجا کرد   یلیل  شیپ شبید-

 دادیتنها گوش م  ساکت

 رو چک کردم  زی خودم همه چ-

 دستم مقابلش بود هنوز

که اونجا بودن عکس   ییروش نصب کردم.. از تمام صحنه ها و کسا کیکوچ نیدورب  هی ری نوبگیا-
 نداره.. یبه من ربط گهینه د ای ادیبه کارت م نکهیگرفتم.. ا

 کرد..  یزد.. نگاهش کردم داشت مبهوت براندازم م ی حرف نم حامد

 کنمیحامد.. گفته بودم خودم درستش م ای به خودت ب-

 بزنه..  یتا حرف  دیلرز لبش

هم تا   شیادار ی.. اسناد و کارهارونی ب یار یقط از اون مدارک استفاده کن تا عموت رو بنگو ف یز یچ-
 .. ارمیم ندهیچند روز آ

 ؟ یکرد  کاری تو چ-

 باال انداختم..  ابرو

 ؟ یچ-

 دیگذاشتم.. خند نشیس یکه دست رو دیرو جلو کش  خودش

 یتو فوق العاده ا شهیباورم نم-

 حالت تنها نگاهش کردم:   ی.. بدیگردنبند نگاه کرد و بلند خند وبه

 ه یعال نیا ایخدا-
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 دادم و با خودم گفتم:   هیتک یصندل  یپشت به

 شد؟ یم یچ  کردمی اومدن، اون رو پست م یبه جا اگه

 زد ی هنوز حرف م حامد

 کار اون زن تمومه ن،یمدرکه ب با ا نیبهتر نیا-

 رو به من گفت:  و

 ؟ یما کرد یقاتی تحق  میبه ت  یارت چه کمکک نیباا یفهم  یم-

 گفتم:  سرد

 ه یکاف-

 فرو بست  لب

 ه؟یواسه چ  یهمه خوشحال نیا-

  نییرو کامل پا شهیش  ختمیر یگرد شده نگاهم کرد.. رو گرفتم.. گرمم بود ومدام عرق م یچشم ها با
 گفت:  یفرستادم.. خودش رو جمع و جور کرد و حرص 

 ه؟یتو واسه چ یتفاوت یو ب یهمه خونسرد نیا-

 نگاهش کردم  پرخشم

وقت تلف کردن  یهستن پس به جا یکمک کن اون عکس ها مدارک خوب  مان ی حامد؟ فقط به نر-
 رو انجام بده  یکاراصل 

 مشتش پنهان کرد  نی بند رو ب گردن

 توان توزندان بودن رو نداره گهیحق باتوئه من خوشحالم چون عمو د-

 جان دادن گفتم:  یم کردم به سختچهره دره دیکش یبد ری ت قلبم

 افتاده؟  یبراش اتفاق-
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 د یبه کتش کش یدست

 خوبه فقط.. -

 احساس فرزند بودنم رو نشونه رفت کالفه  بافک منقبض لب زدم:  وسکوتش

 گفتم حالش خوبه؟ -

 و دست رو کتفم گذاشت   دیکش پوف

 ست یموندن ن یجا گهیشده اونجا د  ری بابات پ-

 شه یداره تموم م گهیموندن نبود  اما د یابروهام کورتر شد.. اونجا از اول جا گره

 ؟ یرس یروزها به خودت خوب م  نیا ؟یتوخودت خوب-

 زدم:  یمحو پوزخند

 برم  دینظر بده.. من با دیلطف در حق من نه.. در حق عموت کن.. درخواست دادگاه تجد  هی-

 فرستاد  رونیرو شل ب   نفسش

 فهمم.. یمن م یستیکنم اما.. من نگرانتم پسر تو اصال خوب ن یم  نکارویا افتاده؟ من یاتفق -

 .. میبشه حامد؟ وسط جهنم یچ دیبا گهی.. دمیما وسط اتفاق-

 کرد  یم ین یدست هاش رو شونه هام چقدر سنگ یجا  دیفهم یکاش م یپس ا د؟یفهم یم

 هم.. یل یشده.. ل ادی روزها کارام ز  نیمن خوبم ا-

 به خاطرم اومد.. گفتم:  یز یچ و

 رو پس گرفتم  شیبه عموت بگو باشگاه سوارکار-

 تند گفت:  حامد

 ؟ یگیم یجد-
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 به کتفم آورد  یمیهمون دست فشار مال وبا

 .. والیپسر ا نیآفر-

 د ییزد ودست هاش به هم سا هیتک   یباالخره دست از سر شونه هام برداشت به صندل و

 کنه ی خبر حالش رو عوض م نیشک ندارم ا-

 رو به گوشش زد ومن به پرتگاه مقابلم زل زدم  یزنگ خورد و من خدا رو شکر کردم.. گوش تلفنش

 ارم ی تاو شی بله قربان.. آره من پ -

 تر شد انگار نگاهش به من بود ک یبه من نزد  وصداش

 هم کوالک کرده نباریا اریبله بله کار تمومه.. تاو -

رونم گذاشت    یمونده بود.. دست رو یادینداشتم.. راه ز یحس چیما من هبود ا نی پراز تحس لحنش
 و ادامه داد: 

 دمیم حیاداره اونجا مفصل توض  امیمن االن م-

 تلفن رو قطع کرد  یبا خداحافظ  و

 خواست باهات حرف بزنه که..  یخوشحال شد م  یل یبود خ  یسرهنگ ناج-

 : دم یحرفش پر انیم به

 اره یوقت بس-

  یهم نم امیپ  یوقت بود حت یلیخ  اوشیبپرسم اما رو گرفتم.. س  اوشیتا پشت لبم اومد تا از س حرف
 داد.. 

 کار دارم   یلیبهتره من برم تو اداره خ-

 گفتم. یهوم

 ار؟ یتاو-
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-.... 

 طلبه یم یقو فیحر یلیبفهم.. مواظب خودت باش.. ل  نویا یتوزنده ا-

 بود  ینگاهش کردم.. کامال جد  تنها

 شهیکه نم یدون  یخودت م یکنم تا کارشو درست کنم.. ول  ینباش تمام تالشم رو م مانی رنگران ن-
 رم یخبر داره و دست راستشه.. من م  یلیو پوک ل  ک ینباشه اون از ج  یچندان موفق بود.. هرچ

 .. لب باز کردم: د یدر رو کش رهیدستگ و

 ه همه خوبن؟ -

 ... با لبخند گفت: دیسمتم چرخ به

 مادرت خوبه-

خوردم.. حامد چطور متوجه حرفم شد؟ سرتکون دادم و استارت زدم حامد انتظار جواب داشت اما   جا
 دی ارائه دادن نداشتم.. پوف کش یبرا یز یمن چ

 .. فعال..رمیم گهی من د دونمیمن نم یبه کجا برس  یخوا یتو آخرش با اون غرور م-

  یشد.. دست باال کرد و من با تک بوق دور زدم و از اونجا دور شدم.. نم ادهی در رو باز کرد و پ و
آوردم   رونی ب گاریکه شدم خم شدم و از داشبورد س یاصل ابونیفکر کنم.. وارد خ  زیچ چیخواستم به ه

  دی.. بادمیبلع  ودگلوم ب یکه تو یو روشن کردم.. پک اول رو زدم و تمام دودش رو به همراه مواد مذاب
 یفراموش کردن نوازش ها یکه برا ییزدم.. رونم درد داشت از مشت ها یت هم سر مبه شرک

 دمیکجا بود؟ بادست به فرمون کوب اریدرد داشت.. اون تاو قیمادرانه به خودم زده بودم.. عم

 بسه گهیبسه د-

 رو به سمت شرکت کج کردم ...  فرمون
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که قبال با اون دختر اومده بودم نشستم..   یدونفره ا  زی پشت م نبارهمیشلوغ بود ومن ا رستوران
داشت   رهیخ  ینگاه ها دمیکشونده بود.. پوف کش نجایدرد معدم منو به ا نباریسفارش دادم.. ا دهیکوب

 یآب رو ارچنگاهم به پ   زدیحال بد دامن م نیبرخورد قاشق و چنگال ها به ا یو صدا  کردیکالفم م
 مقابلم جون گرفت  زدیم  یآب  بیکه عج اهیس یک هااون مردم ریافتاد.. تصو زیم

.. صداش رو کنارم  زدی در دل آب زالل چشماش برق م دی چشم ها، برق اشک نگاهش مثل مروار اون
 دم یشن

 خواست" ی"من دلم مادر م

رو مقابلم حس کردم چشم  یزدم.. خب منم تو رو به مادرت برگردوندم.. حرکت جسم ی تلخ  پوزخند
 گرفتم

 قربان سفارشتون رو آوردم -

 روبرو چشمم رو گرفت  اتیو محتو زیم

 د؟یالزم ندار  یا گهید زیچ-

 بهش انداختم ینگاه مین

 ه ینه کاف-

من   یداشت ول یفاصله گرفت.. غذا ظاهر خوب  زمیبه عقب برداشت واز م یاحترام کرد و گام  یادا
زود رو   یل یپرخشم اخم کردم.. خ  یتر دخ رهیبهش نداشتم.. سر باال کردم و رو به نگاه خ یلیم چیه

 گرفت وخودش رو مشغول خوردن ساالدش نشون داد.. 

وبرنج   دهیظرف رو به دهن گذاشتم کوب اتیاز محتو یگرفتن قاشق باز کردم وکم  یچپم رو برا مشت
 یرو خوب م  لشیرفت و من دل  یداشت.. هر لقمه مثل خنجر به معدم فرو م  یطعم خوب یزعفرون 
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  از.. ارهیاز غذا رو خوردم و به گارسون اشاره کردم که صورت حساب رو برام ب یمی درد ندونستم.. با 
زنگ زده بودم اما جواب نداده بود با   مانینداشتم.. به نر یتماس  چی.. هدمیکش رونیرو ب  میکتم گوش

 بلند شدم   یصندل یاز رو  فمی رو داخل کتم انداختم وبا برداشتن ک  یاومدن گارسون گوش

 د؟یبود یقربان راض دیخوش اومد یل یخ-

 رو به سمتم گرفت  یدادم که لبخند زد و کاغذ سرتکون

 البته قابل شمارو نداره  دییبفرما-

 وبهش دادم  دمیکش رونیشده رو ب   دیپولم مبلغ ق فیک از

 ر ی ممنون روز بخ-

 کنارش ردشدم  واز

رو   نمیماش  موتیزدم ور رونیزود از رستوران ب  یلیداد.. خ یها حالت تهوع بهم م یانواع خوراک یبو
رو به گوشم زدم اخمم   یرو دور زدم و همزمان با سوارشدن گوش  نیزنگ خورد ماش میفشردم که گوش
 رو حفظ کردم: 

 ؟یکه جواب نداد یبدونم کجا بود  شهیم-

 شهر بود استارت زدم که گفت:  دونیانگار وسط م دیرس  یبه گوش م یادی ز یصدا سرو

 من راستش االن.. دیسالم ببخش-

 قطع شد:  یف یظر یادامه حرفش توسط صدا و

 ..یدوچرخه سوار  میبر مانیخوب بود.. نر  یلیخ  نایا یوا-

 آشنا متعلق به صدف بود؟  ی.. اون صدادیباال پر ابروهام 

 .. نیچشم خانم اما االن تازه ناهار خورد-

 چسبوند   یدهنش رو به گوش و
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 الو؟-

 فک چفت شده لب زدم:  نیب از

 ؟ یرونی تو با دختر اون زن ب-

 شده بود:  هول

 بدم  حی صبر کن توض-

 ..دم یشن  شدیپاهاش که داشت دور م یوصدا

   رونیصدف خانم رو آوردم ب ،یلی من به دستور ل اریتاو-

 به چونم دادم و با طعنه گفتم:  یتکون 

 .. ی.. چه دستور دلچسبنطوریپس که ا-

 دستم مشت شد  نیفرمون ب  و

 مان؟ ی نر گمیدرست نم-

 فوت کرد  یرو تو گوش شی حرص  نفس

برسونم  شی صورت  یاهایتا بانو رو به رو رمیاون طرف م  نطرف یباور کن از صبح تا حاال دارم باهاش ا-
.. 

 دمی صدف رو از دورشن  یمن مهم بود؟ صدا یبرا  کردی فکر م مانینر چرا

 من خسته شدم گهید ایب-

 مکث گفتم:  یب

 زنم ی بعد زنگ م یاوک-

 ار؟ یتاو-
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 رو تند کردم  لحنم

 ار ی.. اسم منو نییبفهم کجا-

 وپوزخند زدم  دمیزد رو شن  شی شونیکه به پ یا ضربه

 راحت  التیانجام بدم.. خ  یکه ازم خواست یبرگشتم کار  دمیباشه ق قول م-

 کنم یقطع م  گهیخوبه من د-

  نیاز جا کنده شد.. هه منو باش ا نیوماش دمیرو کش  یتماس قطع شد.. با همون دست ترمز دست و
 نثارش کردم   یدل باخته.. لعنت مانی سپردم.. نر یکارو به ک

 نکرده بودم  دایبه اون باشگاه وقت پ  یسرکش یساعت پنج عصربود ومن هنوز برا کردمی فکر م دیبا

 میلعنت یها هیر نیانگار با خودم و ا  کردی .. گلوم خس خس مدمیکش گاریبه خونه س  دنیرس تا
  خی.. نگاهم مدمیکش  یم گاریمبل نشسته بودم س یکه رو  یساعت کی و  ریسرجنگ داشتم.. تمام مس

  نیمشت زدم.. ا نمیاز دست دلم و برادر بودنم رفته بود.. به س شی بود که هشت سال پ ییخنده ها
دونستم کجاست..   یاز وجودم احساس کردم که نم  ییرو درست درجا  یز ی.. لرزش چیاستخون وارید
 ی هیفرستادم صورتش با اون خنده مقابلم تار شد.. سا رونیرو ب  گاریعکس خم شدم و دود س یرو

 داشتم لب زدم:  ادیحالت رو خوب به   نی.. ادیخند یمن م

 گاه هینشدم.. تک  اریتاو گهید ی رفت  یاز وقت  ؟ییکجا-

 .. از مادرمون.. نشدم

 به خودم اشاره کردم.. و

 از خودم گذشتم.. -

 گلوم با درد جابجا شد  بکیس

 عکس رو  نیداشتم ا ادینگاهش به من بود خوب به  هیسا

 کرد..   یه من نگاه مگرفته بودم و اون لحظه هم ب خودم
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 .. من..هیمن گم شدم سا-

 حس نکردم یمشت گرفتم و درد نیرو ب  گاریس

 حرفا  نیاز ا  یبار ک  نیآخر زدم؟ی باخودم حرف م داشتم

 بودم؟  زده

 همه کس من بود اون خود من هینداشتم.. سا ادیبه  یحت

 هم نذاشت..با  یدل گرم یبرا یز ی که با رفتنش.. چ بود

 ی گونش رو لمس کردم.. به وضوح اون سبز  سرانگشت

 مشت گرفتم با چند  نیکردم سرم رو ب یرو حس م  نگاهش

 گرفتم.. یق یدم عم سرفه

 جان دلم چه  یاز جان ب  یا شهیش یدو جفت گو  نیا امروز

 حالم از  زد؟ی نم ادی مردنم رو فر یخواستند؟ چرا کس  یم

مبل بلندشدم و سر چرخوندم و به   یدم و از روآروم بودم.. پوزخند ز شهیبدتر بود اما مثل هم شهیهم
 معصومش زل زدم  یلبخند و اون چشما

 .. دمیبهت قول م-

 منقبض شد  فکم

 ا یاون دست که تو رو از من گرفت رو از دن دمیقول م-

 کنم..  کوتاه

 ی وپشت لبم نشست.. صدام از چ ی شونیبه پ یسرد عرق

 د؟ یلرز یم یچ
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 شرف رو.. یاون ب  کنمیساقط م یخودم از هست-

 دم یمشت شد و به دهنم کوب دستم

 ره یگی برادرت انتقامت رو م-

 د؟ یلرز یچرا م هیشدم وعکس رو برداشتم.. سا خم

 نترس خواهرم.. نترس -

 گذاشتم نمیس  یرو رو وعکس

 شتمیمن پ نجامیآروم باش من ا شییه-

 من چم شده بود؟ ومدیباال نم نفسم

 کاش   یکه ا امیزنگ در باعث شد به خودم ب  یصدا

 .. ومدمینم

 رو نداشتم یرو نداشتم چون کس یاومدن کس  انتظار

 به عکس زدم و با چند گام بلند وارد اتاقم   یمیمال بوسه

 در لپ تاپ رو باز کردم و با سر انگشت کوچک شدم

 رو لمس کردم که باال اومد.. یچپم دکمه ا دست

 دمیدر رو دوباره شن  زنگ

 به یزدم دست رونی رو داخلش گذاشتم و از اتاق ب  عکس

 پشت  یلیل دن یباد  یو از چشم دمی عرق کردم کش یموها

 خوردم .. کهی واحدم  در

 نکردم و در رو باز  دی.. تردیط یبودم درهر شرا اریتاو من
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 لب زدم:  ششیروبه چهره غرق در آرا کردم

 .. یز یچه سورپرا-

 بد موقع که مزاحم نشدم؟-

 ادامه  دی از نظر گذروند.. سکوتم رو که د رو  سرتاپاهام

 داد: 

   ؟یکن یمنوبه خونت دعوت نم -

 .. یآورد.. چه حقارت یشغال تاب م نیزدم مگه ا  پوزخند

 م رو از چهارچوب در   هیبه سمتم برداشت و من تک یگام

 پا به داخل گذاشت..  یل یو ل دمیو خودم رو کنار کش گرفتم

 کنه..  یم ی زندگ نجایمعروف ا اری هووم پس تاو-

 آوردم   رون ی تلفنم رو ب بمی ج از

 " ستیعمارت ن  یلی"ل

 کردم   پیبود.. زود تا  مانینر

 "االن وقتشه کار رو تموم کن"  

 برگردوندم.. در رو بستم  بمی رو به ج  یگوش و

 رفتم گفتم:  یو اخم کردم همون طور که به سمت آشپزخونه م دمیرو به اتاق خوابم د نگاهش

 رو تو خونم نداشتم   نتدیانتظار د-

 من شده بود    خی چشم هاش م حاال
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  یتکون م  کی سرام یکفشش رو رو یکه پاشنه  دمیواسش جالب بود.. د یبا لباس راحت دنمید دیشا
 داد.. 

 ؟یستادیچرا ا-

 رو از سرش برداشت و من چشم گرفتم ...  شالش

 ؟ یدار  لیم یچ-

 عطر تهوع آورش   یقهوه ساز رو به برق زدم.. بو و

 داد..  یبودنش م  کینزد خبراز

 ه یتک نتیبه کاب نهیبه چپ کج کردم دست به س سرمو

 زده بود.. 

 ندارم   ییرایپذ لهیالبته جز قهوه وس-

قهوه  یکه خودم رو سرگرم پر کردن ماگ ها یشده بود.. درحال  یمخوف چشم هاش باز طوفان  جنگل
 م گفتم:  کرد یم

 حالت خوبه؟ -

 از ماگ ها رو مقابلش گرفتم  یکی زدم و   یچرخ

 تو شرکتت آرومه؟ زیهمه چ-

 فنجان رو از دستم گرفت ..  رهیاون که چشم از نگاهم بگ یب

 ؟ یکن یم  ی زندگ نجایتو واقعا ا-

 خونه وجود نداشت   نیدرا یات یآثار ح  چی سوال ابدا جا نخوردم.. حق داشت ه نیا از

 .  یکن  یزندگ ییجا نیهمچ هی یکردم تو  ینم من فکر -

 زدم   یزندگ بیبه واژه غر  پوزخند
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 وخونسرد گفتم:   دمینوش  رمی نظ یاز قهوه ب یکم

 مبل واسه نشستن داره هیحداقل  نجایسرپا نمون ا-

شب   ازدهیربع به  کیزدم ساعت  رونی طعنه کالمم رو گرفت ومن  از آشپزخونه ب دیباال پر ابروهاش
 اومد  رونیهم ب یلیمبل نشستم که ل نی اول یبود.. رو

هام  دهیواسه تمرکز کردن واسه ا شتریمن ب  یبرا  نجایجان.. ا  یلیمن تمام وقتم رو شرکتم و با تو ل -
 هست..

به ساق    شی که کوتاه دیسف یرنگ و دامن شلوار   ینارنج زیحرفم تکون داد.. به شوم  دییبه تا یسر 
نظر داره..   ری دونستم تمام حرکاتم رو ز یکردم.. خوب م ینگاه مین  دیرس یخوش تراشش م یپاها

 کردم و گفتم:   زی چشم هام رو ر

 ادیلباس بهت م نیچقدر ا-

   دیقهوه رو از لباش فاصله داد و سرمست خند فنجان

   ؟یگیم یجد نویا-

 مغرور..  ری گرگ پ نیبود ا دهیبه صحت کالمم شک داشت؟ هه به کجا رس یلیل

کنار مبل گذاشتم و از جا بلندشدم و آروم به سمتش رفتم.. هنوز منتظر مات   زیم  یرو رو  یخال فنجون
  ریمس یادامه  یکه بامن داشت برا ی..  به خاطر اختالف قدستادمیاعمالم بود که درست مقابلش ا

 ..دی نگاهش چشم باال کش

  ختمیصدام ر  خش دار یبه تارها  ینشست.. لحن خاص  یگرمش به گردنم م یها حاالنفس

 جان؟  یلیل  یشک دار  یتو به چ-

موفق نبودم   ادهمیوارد کردم که انگار ز یف یباال بردم و با شصت، چونش رو گرفتم و فشار خف  دست
 گوشش نجوا کردم:  ی.. ادامه حرفم رو خم شدم و درست تودیکه از درد چهره درهم کرد و آخ کش

 ..دمیکه د یهست  یزن نیباتری تو ز-
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 زود پنجه هاش رو به گردنم فرو کرد..   یلیهاش تند شد و خ نفس

.. مثل  بهیحرف ها از زبون تو واقعا عج  نیا دنیرو باور دارم.. اما شن  یتو بهم بگ یکنم.. هرچ یباور م-
 منتظره و زودگذر.. ریشهاب سنگ.. غ هیرد شدن 

 زن اندازه آغوش من نبود.. نیروتو آغوشم انداخت ا  خودش

 باش..آروم   شییه-

 کردم.. یدست هام که رو پهلوش بود حس م  ریقلبش رو ز ضربان

 ..ایبامن کنار ب  گهینکن توهم د وونمید اریتاو-

 پر از حس بود   نمیدست هاش رو س حرکت

  دیبا فیخوک کث   نیبود که هربار به خاطر ا رتمیکرد، غ  یکه لمس م یینفرت داشتم.. اون جا حس
  یدونستم تو جهنم یتونستم از خودم جداش کنم اما خوب م  یکردم.. م یخودم لهش م یپاها ریز

شدم..   یزن  خود عذابم بود.. داشتم از آتش شهوتش خاکستر م نیخودم بود ا یکه انتخاب اجبار 
 گفتم:  مآرو

 نکن   یلینکن ل -

 به کمرم زد  یمشت

 که من ندارم؟   یخوا یم یچرا؟ چرا؟ تو از من چ یلعنت-

 بودم اما درونم....   آروم

 ..   یل یمردم ل هیمن -

 شد و از من فاصله گرفت    یحرف شاک نیا با

 داد زد:   بایرو از صورتش کنار زد و تقر موهاش

 بس کن بسه..-
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حقارتش دربرابر من که داشت   یبودنش حت چارهی حالش، ب نینداشت اما ا یزدنش صورت خوش داد
 شد اما...  ی واسم لذت داشت حالم خوب نم  زدی م ادیفر

 نگاه به من بنداز..  هی اریتاو-

 حرف نگاهش کردم  یبه دور خودش زد تا اندامش رو به چشم هام فرو کنه.. من تنها ب   یچرخ

 ؟ یخوایم یخوب نگاه کن.. تو چ -

و دو لبه لباسش رو گرفت و پاره   اوردی.. دوتا و تاب نیکی برد و دکمه لباسش رو باز کرد..  دست
   دیکه ممکن بود باال پر ییکرد..ابروهام تاجا

 کرد؟یم  یچه غلط داشت

  گمیبهت نه نم یازمن، لعنت یبخوا یدارم.. توهرچ یبخوا یهرچ-

 کردم    یپاهام انگار وزنه بهش بسته بودن.. تپش قلبم رو احساس نم زدیم یبه کبود صورتش

رسوند و پرخشم به سمتش رفتم و دو    ریخونم رو به نقطه تبخ  کبارهیبه  شفاف باال تنه ش یبرجستگ
 طرف بازوش رو گرفتم ومحکم تکونش دادم: 

 ا یبه خودت ب  هیکاف-

 دست خودم نبود  گهیافتاد پوزخندم د هیگر به

 گفت:  هیگر نینبود.. ب یکردن اصال زن قدرتمند یکه همه تصور م یز یبرخالف چ  یلیل

 حال برسونه   نی کس نتونسته منو به ا چیه  م؟یتو چه حال ینی ب یتوبس کن نم -

 کرد؟  یاعتراف م داشت

   ار؟یمن دوست دارم تاو یهنوزباور ندار -

مثل خوره داشت وجودم   نهیزن رو نداشتم حس انتقام وک نیتحمل ا گهیدورگه شده بود.. د صداش
 حال   نیجا و درهم   نیخواست درست هم یخورد دلم کشتنش رو م   یرو م
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 .  میتا بعد باهم حرف بزن یتو بهتره آروم باش -

به صورت خونسردم انداخت و پرحرص باتکون سر   یزد و ازم فاصله گرفت.. نگاه یصدادار   پوزخند
 موهاش رو از صورتش کنارزد..

 ..میزن یحرف م  یگیم  نویهم شهیهم  ؟یها؟ چه حرف  ؟ی چه حرف-

 زد  نمینشانش رو به سانگشت  دیلرز یوجود نحسش م  تمام

 .. میدیام؟ حاالکه باهم به توافق نرس یل یمن ل یفراموش کرد-

خط نگاهش رو از بر بودم.. لحنم   دونستیبه چشمام سکوت کرد.. انگار م  رهیحرفش رو تنها خ هیوبق
 کردم:  یرو جد

 .. یر یتند م یدار -

کانتر بود رفت.. هنوز نگاهم بهش بود و بدن   یکرد وبه سمت شالش که رو  سی رو بازبون خ  لبش
 در رفت که گفتم:  کی.. تا نزدکردیبرهنش نفرتم رو صد چندان م مهین

 ی موند یشب رو م-

دست  دنی کش  نییرفتنش شل شد.. داشت با پا یکه دست هاش در هوا معلق موند و زانوها دمید
 خندزدم.. بدون نگاه کردن به من لب زد: ..  پوزدادیم  بیدر،منو فر ی رهیگ

  یباشگاه سوارکار  میری فردا باهم م-

 حالت گفتم:  یب

 دارم صبرکن تا خودم خبرت کنم   یشرکت فرانسو  هیمهم با  یقرارکار  هی-

.. دستام رو از دوطرف باز کردم و به رونم   دیبه هم کوب بایرفت و در رو تقر رونی کرد و ب یکوتاه مکث
  دادیشب رو نشون م مهیکه ن دمی.. ساعت رو ددمیکوب

خودم  یبرا یپا به آشپزخونه گذاشتم.. فنجون بزرگ قهوه ا یلیغرور ل  یا یبقا یپا گذاشتن رو با
 درست کردم  
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سطل زباله انداختم..  رو با انزجار برداشتم و درون یل یبود.. ماگ قهوه ل  یاز چشم هام فرار  خواب
  میمبل ها گذشتم و وارد بالکن شدم.. عرق داشتم ونس نی.. از ب گرفتمیهواگرم بود من داشتم گر م

شدم   رهیخ انگذاشتم وبه سقف آسم یا شهیش وارکید یکم کرد .. دستم رو لبه   ابمیاز الت یکم یبهار 
 نیا یبود و بود.. مثل حرکت بعدحرکت تنها در سکوت فکر کردم به هرآنچه که ن   یو تا خود صبح ب

حس   شیساعت پ  میکه ن یربط بود.. لرزش گوش  یب یل یبا ل ی.. انتقام من به هم خوابگیگرگ زخم
 بود..  یخوب یکردم نشانه 

 

 جلوم سبز شد  نیرفتم که حس نییمقابل آسانسور پا  یسه پله  از

 .  ریسالم مهندس صبح بخ-

مطمئن بشه صداش   یخواست از نبودن کس یبه راه پله ها انداخت انگار م  یتکون دادم که نگاه سر
 گفت:  یآورد و با لحن چندش نییرو پا 

 اومد.. شبیاون خانوم که د-

 ادامه حرفش دست جلو دهنش گرفت و گفت:  یبرا و

 . .ادیکه ز ومدیکنه واحدتون رو؟ راستش جناب مهندس از ظاهرش نم  دایتونست پ-

 : دم یحرفش پر  انیبه م ضی پرغ

 .. نیمواظب رفتارت باش حس-

 تر ادامه دادم: یشده زبون به کام گرفت که جد هول

مجموعه.. پس اگه  نینه مسئول رفت و آمد افراد ا ینگهبان  نجایکنم.. تو ا یادآور یرو  فتی بذار وظ -
 ... یبگ هیکاف  یکارت رو دوست ندار 

 لب زد:  شرمنده

 ه؟ یچه حرف نینه نه مهندس ا-
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  یو مقابل صورتم گرفتم.. ساعت هشت و س دمیکه دستم رو پس کش رهیخم شد تا دستم رو بگ و
 داشتم  یصبح بود من قرار مهم  قهیدق

 حق با شماست من اشتباه کردم.. -

   دمیکش پوف

 من عجله دارم  هیکاف-

 سر باال کرد   شتابزده

 نداشتم فقط .. یور .. راستش منظدیها ب بله چشم ببخش -

 رو فشردم که ادامه داد:  نی ماش موتیر

 ..شبیاما د ادی شما ب  دنید یبرا یکس دمیند  نیهست نجایچندوقت که شما ا نیا-

 رو خاروند وگفت:   شینگاهش کردم با انگشت سر کم مو پراخم

 شدم ...نبود اون خانم باچند تا مرد گردن کلفت اومده بود راستش نگرانتون   یبخدا قصدم فضول -

 گرفت تنها گفتم:  یسر وتهش م یب یها  هیوتوج یحراف  یوقتم رو برا یادیز داشت

 برسه.. تی ری.. پس نذار به گوش مدشهی کارت باعث اخراج شدنت م نیا یتکرار بعد-

 نهیگفت که متوجه نشدم البته مهم هم نبود.. از آ یز یرو دور زدم وسوار شدم چ  نینکردم ماش  وصبر
.. احساس  کردیم  ینیقلبم سنگ یزد.. نبودن مادرم رو رونی که از آسانسور ب  دمیرو د  یمسن رزنیپ

 یرو.. مشتم کردیم  یافتاده و فشار آب داشت جسمم رو متالش ری گ انوسیرو داشتم که کف اق یکس
 زدم..   رونیب نگیقلبم نشست و از پارک

 .. هیدونستم کجاست و در چه حال  ینم  یکه حت یکجا بود؟ آخ از برادر  اوشیس

زدم.. اون از حال    یقیکردم وپک عم  یمحل  یگوشه لبم گذاشتم معدم بازم درد داشت ب  یگار یس نخ
  کرد؟یکنارم داشت بامن چه م یخال   یبرادر بزرگش خبر داشت؟ صندل
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  یبرادر ب نیاز حسرت نبودن ا دمیتلفنم دست کش یخواست.. باصدا یرو کنارم م   اوشیس دلم
  ی.. سرکج کردم از بدمیشماره حامد کالفه پوف کش دنیآوردم و با د رونیرو از کتم ب  یمروت.. گوش

رو به سمت شرکت دور زدم و دکمه اتصال رو    دونیم نیجوابش رو نداد.. اول  شدی.. کاش میحوصلگ 
   دیرس یش نم به گو  ییصدا چی.. هردمفش

 الو حامد -

   رفتی داشت راه م یکردم کس حس

 نشوند  میشونیشماره من رو گرفته اخم به پ خودیهست و ب بشی داخل ج یکه گوش  نیفکرا

و   دیکش  یبد ری .. گوشم تدمیرو شن یمردونه ا یصوت  یباز کردم تا نامش رو صدا کنم که تارها لب
 شد و قلبم.. یبرهوت   ریهمان دم وجودم کو

   دیکوب  نمیافتاده خودش رو به قفسه س یدر خشک یقلبم مثل ماه  همچنان

 ..  دمیرس  رید دیببخش-

 اوش یس  اوش،یبار در سرم تکرار شد.. س   اردهایلیم یا هیصاحب صدا ثان  نام

 .  کردمی کجابود؟ من حسش نم نفسم

 ..   اوشیو نام س دمید یرو نم   مقابل

 جان   اوش یس یخوش اومد-

که پاهام رو   نیزم یجاذبه  ایاراده من بود  نیدادم وا صی حامد رو تشخ یبود صدا   یر سخته  به
  ستادیا یبد یباصدا نیترمز فشردم وماش  یرو

 ا الو -

 ؟ ینیش یچرا نم-

 حامد بود؟    شیاالن پ اوشی.. سدادمیتنها گوش م من

 شده داداش حامد؟  یز یچ-
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حامد رو ازحافظه   یچه کرد؟ خنده  اری که مخاطبش من نبودم بامن  تاو یداداش از اون درحال لفظ
 برادرم بودم   یصدا دنیگوشم پاک کردم من تشنه شن

 ... یبا من حرف بزن   یگفت خواست زی عز-

  نجایا رفتمی م دیاندازه مردونه شده بود.. با نیحد بزرگ شده بود.. صداش تا ا نیتاا یک اوشیس
 دم یدر بردم و کش رهیت مشت شدم رو به سمت دستگ.. دسکردیم وونمیموندن د

 ..  نیبش-

 حرکت شدم    یب ومن

 ..؟ حرفامون ممکنه به درازا بکشه  اوشیس-

 چشم داداش-

که  دمی .. شندادیخبر از بودن توخونه حامد م کیمردونش کف سرام یبرخورد کفش ها یوصدا
 گذرونده بودم فکرکردم   یکه باز در تنها ییونشست ومن به سال نو   دیعقب کش  یصندل

 ؟یهست یروزها سرگرم چه کار  نیخب از خودت بگو ا-

  دونستمیکردم.. خوب م زی شرح حال برادرم گوش ت یدر مشتم فشردم وبرا شتری عرق کرده رو ب  یگوش
پسر رو از بر   نی.. من ادمیشنیرو م  نیزم  یضرب گرفتن پاهاش رو یصدا یهول شده بود.. من حت

 ودم  ب

 گفته؟  یز یچ  زی عز  ن؟یپرس یچرا م-

 که گفت:  دیبود؟ حامد سوالم رو انگار شن یز یچ مگه

 ؟یگفتن داشت یبرا یز یمگه چ-

شدن رو دوست   ییبازجو اوشیس  کردی .. بادست گردنش رو لمس مشیاز کالفگ زدمی حدس م دهیند
 نداشت  

 زدم..  رونی ب نی تاب نشستن نداشتم واز ماش کردیشلوغ کالفه ترم م   شهر
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 ی رو ندار   یمن حواسم بهت هست.. فکرنکن عمو تو زندانه و کس اوش؟یس-

  ادیکلمه اون رو فر کیبا  اوشیحرف بزنم.. امامن واقعا مرده بودم وس تونستمیبودم.. کاش م  سردرگم
  دیزد.. چنان که فاصله هارو شکست وبه گوشم رس

 حساب هم کار شما بوده..  هیرو ندارم.. احتماال اون تسو  یوقته کس یل یمن خ-

 .. یزنده به گورم کرد پر از درد و ناتوان  پوزخندش

 و..  دهیاون مرد تاوان گناهش پس م-

 سوختم  یم  شی داشت؟ گرم بود ومن داشتم تو آت دیترد  یگفتن چه حرف یبرا

 .. دهیپسرش هم داره راه اونو ادامه م-

 فکر برادرم رو عوض کنه   نیا ی .. لحن مواخذه گر حامد هم نتونست تلخدیبه آسفالت چسب  پاهام

   ی زنیحرف م ییاز چه آدم ها  یباش.. بفهم دار  ادیم  رونی که از دهنت ب یمواظب حرف  اوشیس-

 داشتم؟  یبازم در سرم اکو شد و من چه حال حرفش

هم  دید یحال رو م   نیکرد و ا یم  بمیهم تعق  یلیل دیکه شا نیابدا برام مهم نبود ا نیعابر رهی خ نگاه
  بای تقر یبلند شد و صدا یصندل  یاز رو اوشی که س دمیگفت؟ اما شن یم یمهم نبود.. برادرم از من چ

که   رهیبگ اد ی تابزنم   یلیداد.. من نبودم تا به وقتش بهش س  یحامد خبر از نبودن من م یبلندش رو
 چطور برخورد کنه.. یبا هرکس

مشتم   یشد گره کور شده   ینم نی.. فکم فشرده تر از ازدی از من ناراحت بود اما سر حامد داد م اون
 نزنم  ادیتا فر دمیرو به دهنم کوب 

 همتون از اون.. همون مثال برادر که مارو ول کرد به امان خدا و رفت    نیکن  یازش دفاع م-

 کردم؟ مثال برادر؟  ولشون

 ولتون کرده؟    اری گفته تاو ی.. کاوشیس نیی پا اریصداتو ب -

 تر بود..  یبودمش عصب  دهیبار که توخونه د نیهنوز از آخر اوشیپرحرص س وخنده
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 چرا؟ اون مارو ول کرد   دیکنی.. خسته شدم چرا قبول نم دیازش دفاع نکن کنمی خواهش م-

انگار دستم، دلم، برادر بودنم که  لرزوند یوجودم رو م  شی صوت  یدورگه شده بود و لرزش تارها صداش
بود..خودم رو    دهیفا یآروم کردنش ب یداشت.. تالش حامد برا یفراموش کرده بودم.. داداشم دل پر 

 لعنت کردم  

  یگلوم پرفشار جابجا شد و من تو چه حال بکی .. سکردی م یبرادر  اوشمیس یمن برا یداشت جا اون
 نبودم   نیانگار رو زم  یرفتم ول  یبودم؟! راه م

   یخبر ندار  یچ یتو از ه میحرف بزن  نیبش-

 گفت    یم یز ی چ اوشمینجات و دفاع از من  گناهکار به س یکرد؟ مبادا برا ی م  کاریداشت چ  حامد

 ده ساله که.. که..  یخبر دار   زیشما از همه چ-

کجا   دمینفهم ی شناختمش زانوهام رو تا کرد و من حت ی که من خوب م یدرد  انی ب یبرا شیناتوان  و
  ختمی فرو ر

 دارم بگم..؟ ی من چ یدیداداش حامد.. توهم مثل مامان به اون حق م الیخ یب-

 !کردم؟یبودم االن در مقابلش چه م اگه

 پس آروم باش تند نرو پسر...  شهیروزها تموم م  نی ا دمیمن بهت قول م-

 آخه..  یول-

 واست بمونه  یمون ینکن که بعدا پش ی.. کار شییه-

 دادم  هیرونم گذاشتم و سر دردناکم رو به دستم تک یرو آرنجمو

 بشن که..  مونیپش دیبا هیبق-

   ندیفرآ نیزد.. چه تلخ بود ا  پوزخند

 پوزخند بود  نی لب هاش هم یکه تنها آشنا یار یتاو نیچه تلخ تر بود ا و
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 از دست ندادن  یز ی چ هیشد بق یما نابود فقط واسه  شی اون اتفاق ده سال پ-

 اراده لب زدم:  یلبم کج شد ب نباریبه من بود؟ ا  منظورش

 ...یروبروم کنارم بود یاگه از دست نداده بودم االن به جا-

   اوشی نکن س یانصاف  یب-

 فراموش کرده مادر وبرادرش رو؟  یاون که حت ایانصافم؟ من؟   یمن ب-

 از نوک کفشم گرفتم وسرمو رو به آسمون گرفتم  چشم

 روهم فراموش کرده  هیبندم غم از دست دادن سا  یشرط م  یحت-

  ی نم گهیانگار د کرد؟ی من قمار م یسر برادرانه ها  اوشیس  یکالمش وجودم رو پر از زهر کرد.. ازک شین
 شناختمش  

   هیکاف-

بود؟   ی داشت انگار.. دل من توچه حال یپر  هم نگفته نمونده بود.. دل یسکوت کرد اما حرف  اوشیوس
 اصال مهم نبود.. 

 حرفارو ازت بشنوم   نیتا ا ای نگفتم ب-

 فرستاد   رونیرو شل ب   نفسش

   ستین نجایا اریتاو یحرفارو از تو نداشتم شانس آورد   نیانتظار ا-

امد از  بود.. ح  ییداشتم.. کاش گوش شنوا ادی پوزخندش بودم اما سکوت کرد و من... حرف ز منتظر
 سکوتش استفاده کرد و گفت: 

منو  مونی ل یدانشگاه از فام سیی.. ر ایم یک یکارها یر یگ یپ یاومدم دانشگاهت برا شیچند وقت پ-
 شناخت.. گوشت بامنه؟ 

 شده؟  یآره متوجه شدم خ خب چ-
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 ! کردم؟یم  کاری رونش گذاشت اگه من بودم چ  یزدم دست رو حدس

جوون؟ دل اون زن رو   تی با زندگ  یکنی م کاریچ ی.. دار یبدهکار بود ی.. کلیر ی سر کالس هات نم-
 خون نکن  

  کنمی نم یمن کار اشتباه -

 ؟یر یپس چرا دانشگاه نم -

- .... 

  ادمیهم هنوز  ی.. اون مهمونی بامن طرف  یدست از پا خطاکن سمیمن پل یدون یخوب م  اوشیس-
 نرفته 

 : تندگفت 

 .. یاما اون شب من کار اشتباه-

 : دیحرفش پر انیم به

 دنبالته..  شهیبدون دوجفت چشم هم نوخوبیفقط به کارهات توجه داشته باش ا-

   ؟یچ-

جواب گذاشت.. معدم درد داشت.. من    یرو ب اوشیو سوال س دیکوب ییکف دستش رو به جا حامد
   زدم یداشتم تو برزخ دست و پا م

 ؟یخور یم یچا-

 برم    دیمن با-

 باشه اما حرفامو فراموش نکن -

 در رفت..  یکه تا پا دمی.. شندمیازته دلم کش  یآه د؟یپرس  ینم  یز یاز حالم چ  اوشیس چرا

 داداش حامد؟ -
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 رفته؟  ادتی یز یچ-

 داشت..  یحال بد  وانتظار،

 اگ اگه سرت داد زدم..  دیببخش یچ یه-

 کرد یتک خنده مردونه ا وحامد

  ؟ینزد  یعنی ؟یاگه دادزد-

 مونده  ادتیبه  زیچ هیپسر حداقل ازمن   نیرمزدش مقابلم جون گرفت.. آفرش  صورت

 برو..   کشهیهم م ادیبه داد وفر یمردونه گاه ی.. حرف هاکنمی م یشوخ -

رو دوشم نشست و حس کردم داشت تکونم   یرو از گوشم دورکردم.. دست یکه رفت گوش  اوشیس
  دادیم

 آقا؟  یآقا؟ ه-

 تار بود و حالم خراب  دمیدادم.. د صی سمت صدا سرچرخوندم و تنها مرد بودن فرد رو تشخ به

 بابا حالتون خوبه آقا؟  یا-

بودم؟ باز تکونم داد که   یاون مرد من تو چه حال ی.. برادی پرس  یحالم رو م  یبار بود که کس نیاول نیا
 جدا کردم   نیبدن مثل کوهم رو از زم

نابودم کرده بود اما امروز بعد از ماه ها صداش رو   اوشیبودم.. س  اریپر از زهربود اما من تاو بدنم
نگاهم  یمن موند و من از پشت تار  یکرد..  مرد مات کارها یم تی من کفا یبرا  نیبودم هم  دهیشن
.. همون مرد مو من اعتنا نکرد  دی تو دستم لرز یدورتر پارک شده بود.. گوش یم که ک دمیرو د نمیماش
به خودم   شدیم دهیکش نیزم یپاهام رو ذاشت؟یم  اوش یس یمگه صدا دمیگفت که نشن یز یچ

   دیلرز میشدم که باز گوش نی پوزخندزدم.. سوارماش

 صفحش نگاه کردم تماس از شرکت بود   به

 تماس رو وصل کردم    دمیاز عرقم کش س یبه صورت خ یدست
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 جناب مهندس؟ سالم  -

 دادم  یرو که مثل چوب شده بود رو تکون  زبونم

  شده؟یچ-

   دمیبه فرمون کوب یآوردم.. مشت ادیومن تازه قرار امروز رو به   دیرسی به گوش نم یشرکت سروصدا از

 اومده؟  نزیجناب مارت -

 شرکت که بگم  نی ایزنگ زدم منتظر شدم ب نی نه نه اتفاقا واسه هم-

 بازم سراغم اومده بود  یلعنت  یخونسرد

 ؟یبگ یخواینم  ومدمی حاال که ن-

 ادامه دادم:  یجد یل یخ و

 ر ی وقتم رو نگ-

 زده گفت:   شتاب

موکول  ندهیقربان.. راستش مترجمشون تماس گرفتن قرار مالقات رو به هفته آ کنمی من جسارت نم-
 کردن

 ترشد..  ضیغل اخمم

   ؟یگفت  یتوچ-

کرد وگفت حتما  یعذرخواه یل ینداشتن.. خ یکه خانمشون حال مساعد  نیمثل ا دونمیمنم نم-
  کنهیجبران م

حرف زدن  یبرا  یمناسبداشت.. حامد بود ابدا وقت  یهم مدام پشت خط میبودم وگوش  یعصب
 نبود.. 

 شرکت   امیمن دارم م  نی باشه مع-
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 چشم مهندس  -

آوردم گوشه لبم گذاشتم.. استارت زدم واز   رونی ب گاری انداختم و از داشبرد س یصندل   یرو رو یگوش
از   شتریبود؟ فرمون ب  یچه حال نی ا شدیتموم م زیدورشدم .. حاال که داشت همه چ یاون مکان لعنت
 ... دمیزود به شرکت رس یل یخ دیکش یبد ریکه انگشتم ت یطور   شدیم له مقبل تو دست

 

 

 

 

 )صدف(.. 

 

 

 

 

 جاخوش کرده بود انگار..   بیکه از صبح رولبم نشسته بود عج یبودم اما لبخند  خسته

آورد.. هنوز  یم رونیهارو ب  دیاز نگهبان ها پاکت خر  ی ک یداشت باکمک  دمی چرخ  مانیسمت نر به
 یفرو رفته بود اما عمارت مثل الماس م یک یدر تار بای چند قدم تا عمارت فاصله داشتم.. باغ تقر

که   یمیمال میشکل روشن شده بود.. نس  یفانوس ی.. استخر بزرگ وسط باغ هم با چراغ هادیدرخش
  یرقصان ماه رو ری بازم انداخت.. نگاهم به استخربود.. تصو  یموها یبه صورتم نشست شالم رو رو
 آب لبخندم رو پر صدا کرد  

 صدف خانم؟-

 بود نگاه کردم   ستادهیکه با چهره متفکر  حاال مقابلم ا مانیچشم از ماه گرفتم وبه نر دهیترس
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 .. دمیترس یوا-

 داخل؟   نیچرا نرفت -

 باال انداختم   شونه

 داشتم به.. دونمینم-

 ندادم   وادامه

    ست؟ی.. انگار خانومت نیچ یه-

نگاهم رو دنبال   ری.. مسشدیمانع م یز یچ هی شهیداشتم اون زن رو مادر خطاب کنم اما هم دوست
و همه  شهیهم  مانینزد.. به حتم اون خبرداشت نر یاما حرف دیرس  یلی ل نیماش یخال یکرد و به جا

بادست   داد یاش رو انجام متمام کاره  مانینر رفتیکه خودش شرکت نم ییوقتا یجا کنارش بود حت
 رو از صورتم کنارزدم   موهام

 بازم ممنون  -

تونگاهش بود که منو از کنارش بودن   یز یگرفت و نگاهم کرد  چ نیماش یخال یچشم از جا باالخره
   کردیمعذب م

 به شما خوش بگذره راستش..  خوادی.. من فقط دلم مهیچه حرف نیا-

خسته بودم وپاهام به شدت درد داشت.. به خاطر   ی ل یخ  رشدی ادامه حرفش با خودش درگ یوبرا
 .. لبخند زدم که گفت: یو دوچرخه سوار   یرو ادهیپ

 داخل  می بر مینمون   نجایبهتره ا-

 بگه؟ خواستیم یچ مانیگفتم.. نر یهوم

ن.. من متوجه شدم  رو به عمارت برده بود دیخر یبود و انگار خدمتکارها بسته ها یهاش خال  دست
اما هربار گفت   دمیکه چند بار پرس نیتو خودش رفته بود با ا کمی که باهاش گرفتن  یکه بعداز تماس 
زود تر از من وارد   مانیونر  مینگفتم.. باهم از پله ها باال رفت یز ی چ یمن باور نکردم ول هیکه مسئله کار

 کرد: بار شکوه رو صدا  نیباال برد و چند یشد.. صداش رو کم 



 نگهبان آتش 

770 
 

 شکوه..؟ شکوه...؟ -

اومد..  رونیب  د،یرس یهم م یکنار آشپزخانه که به سونا و جکوز  یبا بستن در، شکوه از راهرو همزمان
 رفته بود..  یزکار یتم  یبه حتم برا

 بله..-

 و من لبخند زد و گفت:  مانینر دنیبا د و

   ن؟یجانم؟ برگشت-

 جواب دادم:   پرمحبت

 بود.. یواقعا عال  یاره شکوه جونم جات خال-

   کردی داشت کالفم م  مانینر رهی خ یها نگاه

   دی.. دست به صورتم کش ستادمیکردم و از کنارش رد شدم ومقابل شکوه ا یز یر اخم

 .. یشاد باش کمی یتوهم حق دار  زمیخدارو شکر عز-

 اومده باشه گفت:  ادشیبه  یز ی انگارچ بعد

 ستن یخانم خونه ن یل یل مان؟یآقا نر یراست-

 گفت:  یکامال جد یبود با لحن ستادهیحالت ا ی که همچنان ب مانینر

 خسته شدن  بهتره استراحت کنن  یل یخودم خبر دارم.. صدف خانم امروز خ-

 لب زدم:  مان یگفت و من رو به نر یچشم  عیمط شکوه

 من خوبم توبه کارت برس -

  زشی اعتراض آم ی.. صداومدیخوشم نم  فیو تکل نیی.. از تعکشی و ش یرو گرفتم از کت شلوار طوس و
   دمیرو شن 

 صدف خانم؟ -
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   دیرو سرگرم حرف زدن باشکوه نشون دادم که پوف کش خودم

 بذارن داخل اتاقتون  دهاتونویباشه.. گفتم که خر-

 چشم نگاهش کردم   ازگوشه

   یبر  یتونیم یاوک-

 رو گرفتم  شکوه ودست

 کردم   یواست بگم امروز چه کارها میبر  ای شکوه جونم ب یوا-

 لبخند زد  

 کنم   رگرمیآشپزخونه تا واستون ش می باشه فداتون بشم بر-

نشستم و کف  یصندل یو رو میاز ما دور شد.. وارد آشپزخونه شد مانیکه نر دمیگوشه چشم د از
   دمیهردو دستم رو به هم کوب

  مانیالزم داشتم که بانر لهیوس ی.. من کل دیخر میچقدر خوب بود اولش رفت یدون یشکوه نم یوا-
 .. رفتمی نم دیخر ریبه د ر ید نقدری.. راستش نروژ که بودم ادمیخر

 آورد گفت:  یم رونی رو ب   ریپاکت ش  خچالی همونطور که از شکوه

   نیاز عمارت دوربش کمیواقعا خوب شد خانم اجازه دادن -

 زدم.. مرچونی شدم و دست ز خم

 بار نباشه   نی هوم آره اما کاش آخر-

 ..  ستیانشااهلل که ن-

 نشست   یصندل   یگازو روشن کرد و کنارم رو اجاق

نبود سال  شونیواال صدف خانم اگه ا  ستنیمحبت ن  ی که خشک هستن اما ب نیخانمم باا  یلیل-
   ومدیبه سرمون م  ییچه بال ری معلوم نبود من وبش شیهاپ
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اون نشسته بود.. با   یرو اریزل زدم که قبال تاو یا یخال ی چشم به صندل یباال انداختم.. از گوشه   ابرو
 شدم..  رهی حرف شکوه متعجب بهش خ نیا

 شده؟  یچرا چ-

  یلیمحبت و ل  یدستش گذاشتم.. من داشتم به کلمه  یتو چشماش حلقه بست ومن دست رو  اشک
 یکردم با شکوه همدرد یحال سع  نی.. باادمید ینم وننشی ب یتفاهم  چیکه ه  یکردم در حال یفکر م 
 کنم..

 شکوه جونم؟   شدهیچ-

 رو پاک کرد و گفت:  سشیآزادش گونه خ  بادست

از   ری زلزله شد.. اون سال همه خانواده من و بش هی میکه بود  ییقبل از اومدنمون به تهران تو روستا-
 رفتن..  نیب

.. بغض، گلوم  دمیفهم یکرد نم  یرو که استفاده م یاز اصطالحات  یلیبغض صداش شکست.. من خ  و
تو آغوش گرفتمش.. من شکننده بزرگ شده بودم.. به قول بابا    بایرو فشرد و از جا بلندشدم و تقر

 بودم..  دهیمهردادم من غم و درد نچش

 متاسفم ..  یلیآروم باش من خ -

 ..  کرد ی م هیهنوز گر شکوه

 خودم جداش کردم و با دست اشک هاش رو پاک کردم   از

 اون روزها گذشته لطفا آروم باش  گهید-

 لبخند زد   هیگر نیب

 .. گردنیبرنم گهیدرسته فداتون بشم خداروشکر که تموم شدن اما اون آدم هاهم د-

 بلندشد  یانداختم و ازش فاصله گرفتم که هول شده از صندل  ری به ز سر

 ت.. سر رف  ریش یوا یا-
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 زود گاز رو خاموش کرد     یلیخ

 حواس پرت شدم آخ آخ.. یل یشد خ  یچ نیمن بب  یخدا-

هم کار   یلیل  یداشته باشه.. حت  یتلخ  یزندگ   نقدریکردم ا یگذشته شکوه شده بود باور نم  ریدرگ ذهنم
  نیازش تو ا دمیخوش ند ینداشتم چون رو ییکرده بود لبم کج شد انگار من تو دلش جا یبی عج

 بودم..  نجایچند ماه که ا

 خانم .. کنمی گرم م ری من دوباره ش-

 به خودم اومدم و تا کنار در آشپزخونه رفتم و همزمان گفتم: باصداش

 اتاقم.. رمی م یمرس رمیاالن س میشام خورد مانیبانر  ستینه الزم ن-

 خشک شد.. شرمنده گفت:  خچالیدر  یرو دستش

 منم با اون حرفام..  نیوخوش گذروند نیبود  رونیب  یم کنه.. بعد عمر خدا لعنت ن؟یناراحت شد-

 گفتم:  یو شاک دم یکالمش پر انیم به

 ه؟یچه حرف نیشکوه؟ ا-

 دهنش گذاشت   یرو دست

 یاالن ناراحتم کرد-

 چشماش باز پر شد  کاسه

 ..د یشرمندم خانم ببخش-

 حال مهربون گفتم:   نیبودم باا خسته

نباشم  داریمن ب ادیاالن فقط خستم.. خانمت هم کم کم م گمیامروز رو واست م یفردا کل اتفاق ها-
 بهتره 

 تکون داد  سر
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 باشه صدف خانم  -

بزرگ   یبه اطرافم انداختم ساعت پاندول یزدم.. نگاه سر سر  رونیاز آشپزخونه ب  یکوتاه ری بخ  باشب
  دادیشب رو نشون م قهیدق ستی و ب  ازدهی واریگوشه د

  اری چرا؟ اما مقصد تمام افکارم فقط به تاو دونمیبود؟ نم ی االن کجا و با ک یلیل ی عنیفکر کردم  باخودم
بزرگ   ینباتشه.. با تکرار اسمش قلبم به تب و تاب افتاد.. آخ خدا  نیا قتیکاش حق ی.. ادیرس یم
سقوطم بشه..  مانعنباشه تا  اری ان تاوواون زم  ارهیاز پادرم ب یاحساس که روز  نیاز ا دمیترس یم

 قلبم گذاشتم زمزمه کردم:  یدستم رو رو

 کاش االن باهم نباشن  یا-

و همه جا    ومدی.. از آشپزخونه صدا مامیب رونیحال ب  نیخودم گرفتم تا از ا یاز بازو یمحکم  شگونین
هم حتما رفته بود به محض واردشدن   مانیو به سمت اتاقم پاتند کردم.. نر دمی کش ازهیآروم بود.. خم 

 تخت قرارداشت   یکه رو دمیرو د   دمیخر یپاکت ها

  یبلند یاز بسته هارو بازکردم.. تاپ مجلس یکیتخت نشستم و یزدم و در رو پشتم بستم.. رو  لبخند
  یم جادیا یقشنگ یهام هارمون دوست داشتم.. با رنگ چشم یلیرو خ  شیکه دکولته بود.. رنگ آب 

  یلی خگرفتم گفت که  مانی بود که باکمک نر یخوشکل یلیمانتو بهاره خ  یکرد.. لبخند زدم.. پاکت بعد
 هیمنم گوش کردم البته  شتربشهیب  تشیتا جذاب  رمیهم بگ فیداده بودکه شلوار وک شنهادیوپ ادیبهم م

 سبک لباس ها عادت نداشتم.. نیمن هنوز به ا نکهیکفش هم گرفتم.. با ا

هاشون که  یو به بعض  گرفتمیذوق تمام بسته ها رو باز کردم و مثل بچه ها اونو مقابل صورتم م  با
تختم پرشده بود.. موهام رو کنارزدم که چشمم به پاکت  زدمیبوسه هم م یحت  ومدیخوشم م  شتریب

خم شدم واز گوشه سمت راست تختم برش داشتم  درشت قرمز افتاد یرنگ باقلب ها یبزرگ صورت 
 زدم    غی ج  یشکالت از خوشحال یبسته ها دنیداخلش رو برانداز کردم وباد اچشمب

 ..  نیبب نارویخدا ا یوا-

..  دمیزده تمامش رو توبغلم گرفتم و خند  جانیشد.. ه  یآب از دهنم جار  لیجعبه بزرگ پاست دنیباد
  دمی حال بلندتر خند نی.. باا اری .. مخصوصا تاوخوردیف م به حالم تاس دی دیقطعا هرکس منو م

 آخ جووونم  هیعال نیا-
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 یگذشته ها ادیمتفاوت.. به  یوشکالت با طعم ها یپاهام پربود از انواع آبنبات چوب یدست و رو تو
 در حالتم ندادم و گفتم: یر ییبه در خورد.. تغ  یچقدرگذشت که تقه ا دونمینه چندان دور.. نم

 تو    ایب-

اول تعجب کرد اما بعدش   دنمی.. باددمیرو در چهارچوب در د مانیشد و در کمال تعجب نر  درباز
 د یخند

   ن؟یداریشما هنوز ب -

 تخت بلندشدم هنوز چند تا از شکالت ها تو دستم بود   یکرددم و از رو یپت و پهن خنده

 ؟ یدیخر نارویا یت تو ک   دوست دارم.. ی ل یمن خ نیرو بب نایا-

 زد و در رو پشت سرش بست..   یبند اومده بود.. لبخند جذاب زبونم

 واقعا خوشتون اومد؟-

  ستادیاتاق ا نی با دوگام ب  مانینر

 ..یل یخ  یلیآره خ -

  ایدن نی فکر، بادو خودم رو تو آغوشش انداختم.. جا خوردنش رو حس کردم اما انگار تو ا یب ومن
 گذاشتم  نشیس ی.. سرم رو روکردیخود م  ینبودم شکالت منو از خود ب

  یفوق العاده ا ی لیممنون.. ممنون توخ یوا-

متعجبش   یچرا هنوز عمارت بود.. ازش فاصله گرفتم و به چشما مانیفراموش کردم که نر یحت
   دمیخند

 ه؟یچ-

به خودش داد صورتش قرمز شده بود واحساس کردم گرمش بود چون قطرات درشت عرق رو   یتکون 
 در هوا تکون داد و با تته پته گفت:  یدست مانی.. نردمید یم  شیشون یپ یرو

 خ خوشحالم که ت تونستم خوشحالتون کنم -
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 به دستام نگاه کردم:   باز

 بودم؟   شتیمن که همش پ یدیخر یک-

 رو مرتب کرد..  کتش

  نیکرد یکه چطور به شکالت ها نگاه م دمید یعنیگرفتم خب شما ...  یبهداشت سی سرو دیرفت  یوقت-
  ن یشیو خ خواهرم هم دوس داره فکرکردم شما هم حتما خوشحال م

 داشت   یزدن واسش سخت بود تمام مدت چشم ازم برنم حرف

 شدم    زیواقعا سورپرا  یمرس-

 یرو دیق ی.. سر کج کردم و موهام ب زدی نگاهش دو دو م یها ینگاهش کردم.. قهوه ا وقدرشناسانه
 .. نگران گفتم: ختیر  نمیبازو و س

 ؟ یخوب  مانینر-

 ه ها بله بله چطور مگه؟ -

 باال انداختم   شونه

 .. یشد یجور   هیکردم  حس یچ یه-

 .. دستپاچه گفت: دیرس  یبه نظر م سی بود و خ ختهی ر شی شونیپ  یبلندش رو یتار از موها چند

 ؟ یچ چجور -

 رو خشک کرد    شیشون یپ  وبادست

 فقط خستم.. -

 گفتم.. یهوم

 خوادیم یانرژ  ادی مثل من ز ری دختر سخت گ هی یروز خوب برا  هی.. به هرحال ساختن یآره حق دار -

 داشت  یا گهیانگار حال د مانیو نگاه نر  دمیخند  وبامزه
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   ستین  یشک چیبله ه-

نگاه  یها یتو قهوه ا اریتاو  اهیس یچشم ها ری.. تصومیشد رهیبه هم خ  ی طوالن یلحظه ا یبرا
بود؟ نفسم به   یاز خستگ  دیغلت یاز خون م  یکه تو طشت اهشیس یها لهیجون گرفت.. اون ت  مانینر

ازش   شتری ب  یو برام سوال بود.. کاش کم  دمید یم یطور  نیهم شهیرو هم  ارین تاوشماره افتاد.. م
و لبم   دیچی دندونم پ ریفهموند نگرانم شده ز یکه بهم م  ی اطالعات داشتم.. باز طعم آغوش و حس ناب

 کش اومد..  یبه لبخند

 صدف خ خانم؟  -

صورتش    یحال متوجه شدم که دست هام رو رو نی.. بااومدمیخوردم اما به خودم ن   یفی خف تکون
 گذاشتم 

 ب بگم راستش من ش شمارو.. یز یچ هی دیبا-

فقط لب زدنش رو   یگاه ی.. حتدم یفهم یاز حرف هاش نم یچ یگفت؟ من ه   یم  یداشت چ مانینر
 رو لمس کردم و لب زدم:   ششی.. اصال توحال خودم نبودم.. با سر انگشت ته ردمید یم

 بگو..-

  نیکردم؟ چقدر وقت تو هم یم  کاریهاش که رو پهلوم نشست به خودم اومدم.. من داشتم چ دست
 دمیداشتم ترس و شرم به جونم نشست  دستم رو پس کش یفاصله کم   مانیحالت بودم؟ بانر

 که پهلوم رومحکم تر فشرد و اجازه عقب رفتن نداد.. رمیوخواستم ازش فاصله بگ

   ؟یکن ی م کاریآخ.. چ-

 باهاتون ندارم   یمن کار  نیآروم باش  شیه-

 چیابدا ه مانی .. انگار توهم زده بودم و نرومدی طور به نظر نم نیاما اصال ا دمیحرفش رو شن نیا
 لب زدم:  دهی. ترس.دمیاون رو مقابلم د ینداشت.. اما من لحظه ا اری به تاو  یشباهت

 مان یو ولم کن ن نر-

 به عقب برداشتم.. یوگام
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 ولم نکرد وخودش هم جلو اومد.. نفسم تندشده بود   که

 گذاشتم  نشیس  ی..مشتم رو روکردی م یبودم و حاال باخودش چه فکر  دهید اریاون رو تاو من

 ولم کن  کنمی خواهش م-

 من خوبم آروم باش  -

 ..دادیحال رو نشون م نیدست هام درست برعکس ا ریکوبش قلبش ز اما

 صدف من.. من از تو.. -

شکست و همه    یرو م  یکی آباژور، تار یبه واسطه   ییروبرو  واریاز د یروشن بود و تنها تکه ا  مهین اتاق
 کرد؟   یداشتم چرا ولم نم هیاحساسات من بود.. حال گر هیبر عل  زیچ

   مان؟ینر-

  دمیکش غیرو ازش فاصله دادم که پاهام به لبه تختم برخورد کرد و ج   تر آورد خودم کیرو نزد  خودش
حد گشاد   نی بازم صدام توگلوش خفه شد چشمام تا آخر  مهین یلب ها یکه با گذاشتن لب هاش رو

.. با ترس چشم بستم و شدیدست هاش فشرده م نیشد.. حرکت لب هاش حالم رو خراب کرد بدنم ب
سر کج کرد و لب   مانیکجا بود؟ نر اری.. تاوومدینگ زد نفسم باال نمبه دلم چ یاون شب مهمون  ریوتص

بدنش   یدر رفت و آمد بود.. باال رفتن دما  ری لب هام تکون داد و من نفسم با تاخ یهاشو با ولع رو
  نشیسبود مشت لرزونم رو به  ی کرد.. به هر زحمت سی باعث وحشتم شد.. اشک تمام صورتم رو خ

به   مانیکردم.. هم من و هم نر هیدهنم گذاشتم و بلند گر   یو به عقب هولش دادم.. دست رو  دمیکوب
 انگشت هاش بود..  نیاز موهام ب ینفس نفس افتاده بودم و هنوز دسته ا

 چرا؟  یکرد  نکارویا نیچ چ چرا ا-

نده شده مثل مرغ سرک مانیافتاد.. نر نییتخت نشستم که موهام تو هوا به رقص دراومد و پا  یورو
 کشدارش گفت:  ینفس ها نی بود و ب

 شرمندم من...  دی صدف خانم ب بخش-

 .. برو رونی .. بروی.. ب یب-
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پاهاش   یبه دربسته اتاق انداخت و مقابلم رو ینگاه  مین  تیبه دور خودش زد و در نها  یچرخ
 صورتم گذاشته بودم گرفت   ینشست و مچ دستم رو که رو

 بشه  یجور  نیا خواستمیبه خدا نم خوامیمعذرت م -

   دیلرزیم صداش

 حاال برووو   نی.. همرونی.. برو ب رونی گم شو ب-

 .. دهینفهم  یآروم تر تا کس کنمی خواهش م شییه-

 : دم یتوصورتش توپ ضی پنجه هاش جدا کردم.. باغ نی دستم رو از ب پرحرص

 ..یکرد ینم یبه دختر  خانومت، دست دراز  یداشت یتواگه ترس -

 گفتم:  غی سوخت با ج  یکه لبم م یو من ناباورانه در حال   دیباال پر ابروهاش

 ؟ یرو داد یاحترام  یب  نیشد که به خودت اجازه چن  یتنهام بذار.. چ رونی برو ب-

 گفتم:  هیگر نی ب رانداختی ز سربه

 زنم؟ یحرف م  هیبق  شترازیچون باهات خوش گذروندم؟ چون باتو ب-

 ی بوسه  نیاز ا دیلرز یتونستم خودم رو کنترل کنم تمام وجودم م  یبد بود و اصال نم  حالم
 ..رمنتظرهیغ

 جا رسوند؟  نیکردم که تو رو به ا یبهم بگو من چه کار اشتباه-

کرد.. انگار من   یرو عوض نم  یز ی چ نیا یرو از نگاهش بخونم ول  یمونیتونستم پش یکرد م سرکج
 انجام داده باشم حس گناه داشتم.. نکارویا

 صدف خانم من فقط..   نینکرد یشما کار -

 : دمی کوب نشیبه س  بامشت

   ؟یچ یعنی کارت  نیا یدونیاصال م ؟یدیمنو بوس یهان؟ به چه حق ؟یتوچ-
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  یلرزش و حال خراب م نی.. خودم از ادمیلرز یم  بیخش دار شده بود و عج هیاز بغض و گر صدام
 کردم..  یرو فراموش نم  یکه حداقل کلمات فارس.. خوب بود دمیترس

 متاسفم.. -

 گرفتم:  رو

   یبش  کیبه من نزد یحق ندار  گهید-

 صدف خانم؟   یول-

.. لبم هنوز درد داشت و من ستادیمتعاقب من بلند شد و مقابلم ا مانیتخت بلند شدم و نر یرو از
 تر گفتم:  یحرص

 رون یاالن از اتاقم برو ب نیهم-

 با دست لرزون به در اشاره کردم   و

رو با   مانی خواست خودم نر یو دلم م دیکوب  یم شهیانداخت.. قلبم محکم تر از هم ریسر به ز مغموم
داشته باشه.. از خودم هم  یمن برداشت بد یخودم بکشم.. اون حق داشت از رفتارها یدست ها

 .. اری تاو یبودم و اون توهم واقع زاریب

رهاشدن از   یثمر من برا یب ینامرتبش خبراز تالش ها  راهنی .. پدمشید یاز اشک م  یپرده ا نیب
  دادیدستش م

 ..رم ی بعد م گمیم زیچ هی-

 به عقب برداشتم  یقدم جلو اومد که از ترس گام  هی

 کارم اشتباه بود اما.. ا اما..-

 گرفت و ادامه داد: یق یعم دم

 از رو هوس نبود..-

 دندون گرفتم  نیرو ب لبم
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   رونی حاال ب  ستیاصال برام مهم ن -

اومده بودم رو به   رانیروکه تازه به ا یافتاد.. روز  وارید یرو   یجنگل بارون یرو گرفتم نگاهم به تابلو و
 آوردم   ادی

اون و با   نیبا ماشو من  ومدی کار مهم  دنبالم فرودگاه ن  هیواسه  یلیآخر بود که خبر دادن ل لحظه
 گذروندم..   اریاز راننده هاش اومده بودم..همون شب ورودم، دو روز با تاو یک یکمک 

که   یی.. سر چرخوندم و به تختم زل زدم جادادیم مانی باز و بسته شدن در خبر از رفتن نر یصدا
 کارکردم؟ ی کردم.. من چ هی... بلند گردیدیبود.. اگه اون االن مارو م دهیجون خواب یب  اریتاو

 زانوهام گذاشتم  ینشستم.. سرمو رو نیزم یسر خوردم و رو همونجا

به بازوش دست زدم تا کمکش کنم و اون  ی وقت یاون مرد رودوست داشتم ازهمون روز اول حت من
 .. دیدختر غربزده نام هیمن رو 

 پس داد هم حسم عوض نشد.. یل یمنوبه ل یرحم یاون لحظه که با ب  یحت

 ... دیفهم یم یز یچ مانیکار احمقانه نر نیکردم؟ اگه از ا کاریچ من

خواست..    یرو م   اریامانم.. دلم تاو یب یدست دهنم رو پوشوندم.. اتاقم پرشده بود از هق هق ها با
م.. خدا لعنتت  شده لعنت فرستادم و با تمام وجود زار زد  نی روزگار نفر نیپاهام گذاشتم وبه ا یسر رو
 ... مانیکنه نر

 

 

 

 

 



 نگهبان آتش 

782 
 

خوردم که با درد آخ   یفی تکون خف زدیبسته هم چشمم رو م یاز پشت پلک ها یحت دیخورش  نور
   دمیکش

 آخ... -

با وضوح   زیاتاق رو پرکرده بود و همه چ مهیمتورمم رو از هم باز کردم آفتاب ن یزور چشم ها به
شکالت که درست کف اتاقم افتاده بود  یتخت مقابلم و بسته ها دنی.. ددیکش یبه رخم م یشتر یب

 بغض به گلوم نشوند  

 و دردش خار دلم شد   دمیمقابلم حرکت کرد لب برچ نمای مثل پرده س شبیو د  روزی د یاتفاق ها تمام

 شهینه آه خدا باورم نم-

سرد و    ن ی به زم مشتم رو نطورشد؟ی. چرا ازشدی رو دهنم گذاشتم و مخزن چشم هام باز سر ر دست
از  واریشده بود کنار زدم و با کمک د  سیدردم گرفت.. موهام رو که از اشک هام خ دمیسخت کوب

 تنم بود..   شبید یبلندشدم.. هنوز لباس ها نی زم یرو

 رفت و با دست مانع افتادنم شدم زمزمه وار گفتم:   جیگ سرم

 نداره نه.. قتیحق نیا-

 به سمت حموم رفتم.. مغموم

 تونم تحمل کنم..  ینم-

.. قلبم درد داشت.. حولم رو از کمد دمیترس یم اریاز روبرو شدن با تاو  ختمیر  یوقفه اشک م یب
که   یزمان ی زمان تجربه نکرده بودم حت چیحال رو ه نینگاه کنم.. ا  نهیکردم به آ یبرداشتم.. جرات نم 

بهش    چون.. من اون لحظه ناراحت شدم دیدرکالج بهم ابرازعشق کرد و منو بوس میلوکا هم کالس
متفاوت بود..  یلیحال خ  نیتوقلبم نداشتم.. قطرات آب شوک به تن  پردردم وارد کرد اما ا یاحساس

 رو دوست نداشتم اما حاال... یبدتر.. اون زمان کس  یلیخ

 .. بود یدوش کار راحت تر  ر  یکردم.. ز  یم هیگر هنوز
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وجود   یقلب شیپهن و عضالن ی نه یاون س ری نداشتم انگار ز ییدونستم تو قلب اون مرد جا یم خوب
 قلبم گذاشتم  ینداشت.. دست رو

 ... اریتو شده تاو یقلب که فقط جا هیاما من دارم.. -

که به اون کوه غرور سنگدل، داشتم منو متعهد کرده بود.. حرصم رو با شستن موها و بدنم   یحس  انگار
کرد اما  می اتاق عصب دنیزدم .. باز د رونی حوله از حمام ب دنیکردم.. دوش آب رو بستم با پوش   یخال

نخورده  بر  ی مشکل  نی به چن یزمان باکس  چینروژ بودم ه یدادم.. وقت یحال ادامه م نیبه ا  دیمن نبا
  دمیاجازه نم  گهینداشت.. د یتیبه خودم خبر داشتم اما ابدا اهم  مانیاز حس نر یبودم حاال تا حدود

کارو بکنه   نیبده که بدون درنظر گرفتن من و احساسم با من ا یحق  نیکس به خودش چن چیه
 پراخم لب زدم: 

    کنمی کشونده پس عوضش م راههیحاال که رفتارم اون رو به ب-

خودش داخل کمد قرار دادم.. موهام رو از   یرو باز کردم و هرکدوم درجا دهامیپاکت خر به تک تک
تا خودش خشک بشه و همزمان مشغول مرتب کردن اتاق   ختمیکمرم ر یورو دم یکش رونی حوله ب ریز

کنار تختم گذاشتم..  یافتاده بود برداشتم و داخل کشو دوم عسل نیزم یکه رو ییشدم.. شکالت ها
 رفتم..  یم  رونی... امروز کمتر از اتاقم ب  ستادمیاتاق ا نی کارم که تموم شد دست به کمرزدم وب

 رونی.. نفسم رو شل ب رفتی مالش م یروبرو بشم.. معدم از گرسنگ یخواست با کس ینم دلم
که به سمت   یکردم و درحال  زونی نرفتن.. لبم رو آو رونی ب یاض برااعتر نیاول نمیفرستادم.. بفرما ا

 فتهگر روزی که د ییاز لباس ها یک یگرفتم  میبند حولم رو باز کردم.. تصم رفتمیم  یشیآرا زی کمد و م
برخالف   د؟یصدامو نشن یکس شبید یعنیانداختم..  ی نگاه میبودم رو بپوشم .. به در بسته اتاقم ن

 بود.. دلخور روگرفتم  ومدهیشکوه هم ن یحت شهیهم

  یکوتاه مشک نیباخبر نشه..  بلوز آست مانیحماقت نر  نیاز ا یاتفاق بود که کس نیبهتر نیا دیشا
نشستم  یصندل یشدم و رو کی.. نزدومدی..  حالم به رنگ روشن و شاد نمیوشلوار خاکستر   دمیپوش

  نی ب سبرداشتن بر  یچنان جا خوردم که از جا بلند شدم.. دستم برا نهیآ یخودم تو دنیهمون دم باد
 من باشم چشمام پف کرده بود و لبم..  نیا شدیراه خشک شد.. باورم نم

شدن باشه.. با دو انگشت   دهیتنها از بوس کردمی چنان کبود شده بود که باورنم نمیی من لب پا یخدا
   دمیکوب زیروبه ملبم رو پنهان کردم وباز پشت پلکم سوخت مشتم 
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 مالحظه.. اههه..  یپسره ب -

 که به در واردشد هول شده گفتم:  یا باتقه

 داخل..   این ن-

 .  دمیشکوه رو از پشت درشن یصدا

 ن؟ یصدف خانمم خوب-

 دو خودم رو به در رسوندم تا مبادا در رو باز کنه   با

 خوبم فقط.. فقط .. -

 .. اووف  دمیبه سرم کوب یمشت

 ت تو برو     امیصبحانه م یخودم برا-

 : دمیمتعجبش روشن  یصدا

 ن؟ یکن  یوا صدف خانم چرا در رو باز نم -

 قرار به باال فرستادم   ی رو ب سرم

   امیگفتم که خوبم برو من م-

 خانم باهاتون کارداره..   یلیچون ل نیای باشه خانم پس زود ب -

 تو دلم پاره شده   ی ز ی حرف انگار چ نیباا

 داره؟  کارم  ؟یچ چ-

 ..نی ایآره زود ب-

دور شد پشت کردم وکمرم رو به در چسبوندم.. با دست صورتم رو   زدیهمونطور که باخودش حرف م  و
  شیزمان پ  چیکردم؟ ه یم کاریچ  دیبا  ا؟یداشت؟ خدا کار یاون عجوزه با من چ  یعن ی یپوشوندم.. وا

چاره شدم... ی حال... فکرکنم ب نی داشته باشه اما االن در ا یحرف ای یبود که اون زن با من کار  ومدهین
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بار با   نیاول یو برا دمیداشتم رو با چشم کاو دیکه د ییزود خودم روبه پنجره رسوندم تمام جا  یلیخ
  دیشا دمید ی.. نگهبان ها رو نمدمیکش یاز سر آسودگ  یخوشحال شدم.. نفس  اریتاو نیماش دنیند
.. دادیاطراف استخر آب م یکه داشت به گلدون ها دمیرو د   ریبودن.. اما بش ستادهیاز عمارت ا رونیب

کردم مثل شکوه   یو احساس م دی کش یزحمت م   یلیمرد مهربون رو دوست داشتم خ نیلبخند زدم ا
 من رو دوست داره  

.. دست باال آورد  دمیفاصله د نی.. لبخندش روازهم دیسرباال کرد ومن روپشت پنجره د یلحظه ا یبرا
متوجه  دونمیتکون دادم.. نم دیگفتن خسته نباش یومن پرمهر براش دست تکون دادم و لبم رو برا

باشم   رده آو ادیرو تازه به  یلی اما لبخندش پر رنگ ترشد و باز مشغول کارش شد.. انگار ل انهیشد 
پنهانش   شدی نم ید که به راحتلبم بو  یکردم.. مشکل اصل  یمیمال شیشتابزده از پنجره جدا شدم و آرا

رو صد    تمیتو اون حال عصبان مانی روفراموش کنم تصور نر شبیداشتم د ی کرد.. باتمام توان سع
زل زدم.. هنوز  نهیلبم رو پنهان کردم و به خودم در آ  یبا رژ لب قرمزکبود ی.. به سخت کردیچندان م

انداختم نه و ده  ی.. به ساعت نگاهینداشت.. لعنت یراه  چیمشخص بود.. آه از نهادم بلند شد.. ه
.. دمیآوردم و پوش  رونیب  ینمدارم رو از هم باز کردم.. از کمد صندل راحت یبود.. با دست موها قهیدق

و نگاه آخر رو به اتاق انداختم  دمی ن کشیی در رو پا رهیدلهره و اضطراب دلم رو آشوب کرده بود.. دستگ
که به   یی.. در رو بستم و با گام هازدمی بود من حتما امروز با پدرم حرف م فمیبه حتم داخل ک  میگوش

  زی استوار باشه به سمت آشپزخونه رفتم  چندگام با آشپزخانه فاصله داشتم و گوش ت کردمی م یزور سع 
   دمیرو شن  یلیل یکردم و صدا

   ؟یدیباشه فهم   یکم و کسر  یخواینم-

 : دیلحنش دلم لرز  یتند از

 ..رسمی م زیراحت.. خودم به همه چ التونینم خ خا یلیچشم ل-

 وادامه داد:  دم یگذاشتن چنگالش داخل ظرف شن یصدا

 .. ادی دختر کجا موند برو بگو ب نیا-

 درست پشت در آشپزخانه بودم   حاال

 .. شکوه جواب داد:دمیترس یم  یلیکه ازش خ  کنمی بود و اعتراف م گرمم
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 خانم فکرکنم حمام بودن.. ادیم-

که  دمینبود به خودم دل و جرات دادم و پا به داخل گذاشتم.. د زیجا گهیپوزخند زد.. موندن د  یلیل و
.. با ژست  دمیفاخر پوشونده بود د یتنه ش رو که با لباس زرشک  مینشسته بود و ن زی پرغرور صدر م

 ..ندپوشو  یرو م  فشیظر ی.. موهاش رو آزاد گذاشته بود و شونه ها دینوش   یم وهیآبم یخاص 

 الزم داشت براش آماده کنه..  یز یبود که اگه چ ستادهیهم کنارش ا شکوه

 صاف کردم   یا نهیگرفت.. س یم  دمیناد شهیمتوجه حضورم شده اما مثل هم یلیکردم ل  یم حس

 سالم...-

 انداخت..  ینگاه میحالت بهم ن یها ب تن یلیزود شکوه به سمتم سر کج کرد و ل   یلیخ

 ماهتون.. یسالم به رو-

 گفت:  یلیرو به ل و

 تا بشقابتون رو پرکنم   دینیبش  نجایا نیایصدف خانم هم اومدن.. ب  دییبفرما-

داد و   هیتک  یصندل  یکه نگاهش حاال به من بود زل زدم به پشت یلیبودم.. به ل ستادهیمن هنوز ا اما
 خشمش رو از چله لباش به سمتم پرتاب کرد..  ریت

 .. ینگرفت ادیکردن تو عمارت من رو   یتوهنور آداب زندگ-

برنده چشم هاش نگرفتم من هرچقدرهم که آروم بودم اما   ینبود.. چشم از زمردها یجمله سوال نیا
م مادر رو در  زن که نا نیاز هم دیشا  یداشتم که از پدرم به ارث برده بودم و حت یدروجودم جسارت

  دی کش یم  دکیذهن من 

 ؟ یکن ی نگاه م یبه چ-

 بودم لب باز کردم:  رهی وقت بود که بهش خ یل یتندش من رو به خودم آورد خ لحن

   دیمنو ببخش  دیکارم طول کش یکم-

 زد که سر کج کردم ..   یصدادار   پوزخند
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 کار؟  -

 .. خونسرد گفتم: یحالت یب  نیگوشه چشم نگاهش کردم صورتش پر از خشم بود درع از

 بله کار داشتم.. -

 گذاشت و بلند شد   زی انگشت دو دستش رو لبه م چهار

 ..  نطوریپس که ا-

  زیم یاون سو یاجبار  ینداشت درسکوت   ینکردم.. شکوه اما حال خوب یحرکت  چیبودم اما ه دهیترس
  یلیعطرش خ یعرق بودم.. بو سی گذاشتم خ یصندل  یپشت ی.. دستم رو روردکی تنها به ما نگاه م

  یکوتاه  اریشد دامن بس کیکه بهم نزد دمیپاهاش رو شن یصدا دادیبهم م ی خوب بود اماحس بد
 لب زد:  نهیبود ومن سرم رو باال آوردم تنها دوقدم بامن فاصله داشت.. دست به س دهیپوش

 یفدا یخونه دار  نیکه تو ا یشدار من بود بهتره آرامشه نیآخر نیخوب گوش کن صدف.. ا-
 چون..  یجسارتت نکن 

 ترشد  کیکرد و نزد سکوت

 تو له کردن غرور آدما  دارم..  یوصف  رقابلیمن مهارت غ -

 ادامه داد: یبا لحن پر از تمسخر  و

خود بدونم بعد از اون حرکت    یدلم م یلیاما من از اول خبر داشتم.. خ یخبر  یاحتماال تو هنوز ب -
 ؟ یدیرس  یبه چ اریو فرار کرنت از عمارت و پناه بردنت به تاو انهی ناش

 : زدیوجودم به عرق نشست... لحظه به لحظه پراستهزا تر حرف م  یحبس شد و همه  نفسم

 و.. ی داشت ابونی که تو اون خ یتر  انهیحرکت ناش-

بودم؟ از   بی .. من تحت تعق یحرفش رو ادامه نداد.. گوشم داغ کرد و سرم به دوران افتاد.. لعنت گهید
براندازم    یوحش ی... به سمتش سر کج کردم و با اون چشم هاایگفته بود   اری اول خبر داشت؟ تاو
.. دید یم  مناز خودش نبودم.. من رو دش یو انزجار بود.. انگار من تکه ا نهی کرد.. پر از خشم و ک

 انداختم و زمزمه کردم:  نییسر پا یبار لبم باز و بسته شد و با عجز و ناتوان ن ی.. چندیدشمن واقع
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 خبر..  یتو.. تو از همه چ-

 زد و از من فاصله گرفت:   پوزخند

رو از من   یز یچ  یکه بتون یهست یتر از اون  ری تر و حق  کیکوچ یل ی.. معلومه.. تو خفیموش کث -
 داد.. یکار رو کرد وگرنه تاوانش رو بدجور پس م نیبا برگردوندن تو بهتر اری.. تاویکن یمخف

رو که   اریتاو  یخاطرات اون روز رو به خاطر آوردم و نگاه ها یمغزم جرقه زد.. همه  نیب  ییجا انگار
حرف ها و   نیتمام ا نیو هر چهارسو بود دستم رو مشت کرد.. من از ب  نهیمدام حواسش به آ

من رو    نیهم یخبر داشت و برا زها یو گر بیتعق نی از ا اریکردم.. تاو یفکر م زی چ هیت به خاطرا 
شد و من چشم بستم  دهیموهام نشست و سرم به عقب کش یرو  یلیل یبرگردونده بود؟ پنجه ها

 ..دیتپ  ی.. قلبم درست توگلوم م زدمیپلک هم نم  یزن که مادرم بود و نبود.. حت  هیاز  یر یتصو یرو

 .. خودت مواظب خودت باش.. یخبر دارم صدف.. از همه چ یمن از همه چ-

 با اخم ازم فاصله گرفت و گفت:  و

   ؟یدیشن-

 دادم   یخشکم رو تکون  زبون

   دمیش شن-

 گفت:  شدی که با ناز از کنارم رد م ی تکون داد و درحال سر

   نمتیب  یم ژهیو ییرایبعد از صبحانت، تو پذ-

که  با شتاب خودش رو بهم رسوند و   دیتوچهرم د یشکوه چ  دونمیاز من رفت.. نم یانتظار جواب  بدون
 بازوم رو گرفت   ریز

 شد؟ حالتون خوبه؟  یصدف خانم چ یآ-

 گرفتم و سرد گفتم:  شیخال  یاز جا چشم

 خوبم -
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 حرف بزنم.    خواستینشستم.. اصال دلم نم  زیرو کنار زدم و پشت م دستش

 براتون    رمی بم-

 لب زدم:   زی م اتیبه محتو  رهیخ

 گرسنم   یل یخ-

 نگاهم کرد  مات

 کنم یها؟ چ چشم االن آماده م-

که به  ی ها برخالف درد معدم و حرف ی زود مقابلم پر شد از انواع خوراک یلیسکوت نشستم و خ  در
  یبود؟ کم یده بود اون چطور مادر با حرف هاش دهنم رو پرکر  یل ینداشتم ل یلی شکوه زده بودم ابدا م

پدرم   رشدبار تکرا نیهزارم  یبرا  یاز طعمش متوجه نشدم.. سوال زیچ چیاز مربا و خامه خوردم که ه
  ام؟یوباز اجازه داد ب  دیکشی انتظارم رو م یدونست چ یم  ام؟یعمارت ب  نیکشور وا نیچرا گذاشت به ا

 کنه؟ همی خواست با رسسوندن من به آرزوم تنب یم

  زیکه شکوه مقابل صورتم تکون داد فرو دادم و از پشت م  یآب پرتقال وانیگلوم رو به همراه ل ضبغ
 بلند شدم  

 وا؟ کجا؟ هنوزکه...-

آوردن   ادینداشتم.. با به    یحال مناسب  دیکه بهش انداختم زبون به کام گرفت به حتم فهم یبا نگاه  و
 زدم.. یاون زن از زبون شکوه زهرخند یمهربون

   زیبه خاطر همه چ  یمرس-

با آرامش   دی با دمیکش قی... چند نفس عمزدمیحرف م  یل یبا ل دیاما رو گرفتم با دمیغمزدش رو د نگاه
   دمیبه موهام کش یودست ستادمیراه ا  نیب دیدیمنو م

 باش   یقو ستی ن یز یچ-

  دمانیرو از چ نیبود و ا قهیبا سل  یلیل  شدمینم  ریس دنشیبود ومن از د تی نها یعمارت ب  نیا ییبایز
مرد روبروم رفتن روح   دنیباال رفتم وبه محض ورود باد ژه ی.. آروم از سه پله سالن ودیفهم  شدیفضا م
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و  یبست و زانوهام حکم سقوطم رو امضا کرد اما من با لجباز  خیاز تنم رو بادرد حس کردم تنم 
.. میکدام ازما قرار نداشت چیبود که ه ییمانع شدم.. نگاهش به جا یا شهیباگرفتن بوفه کوچک ش

 متوجه اومدنم شد  یلیزود ل   یلیخ

 نجاست؟ یا یک نیبب -

گاهش توانم رو گرفت وسر به  پشتم رو لرزوند.. ن اهشیس یباالخره به من نگاه کرد.. دوگو اری تاو و
 انداختم دست پاچه لب زدم:  ریز

 س سالم..  -

 ...اار یتاو ایکرده بود  بمیواققعا تعق یل یمغزش رو بخونم.. ل یداشتم از نگاهش، حرف ها یسع

هنوز هم برام   اری تاو ی رمنتظرهیمرد به من گل داده بود.. اون دسته گل رز قرمز.. حرکت غ نینه.. ا اما
از صدها   شی نشست.. ب یپوستم م ری ز ندی خوشا  یو تصور کردنش حس دنیقبل باور نبود و هربار با د

 رحم؟ به من داشت؟ عشق؟ ت   یمرد چه حس ن یشدند و من.. ا یتنم رها م ی لهیپروانه از پ 

نبودم اما در  یبود.. من ابدا دختر خجالت  دهیبرام به حداقل رس دنیک بود و نفس کشخش گلوم
 در گذشته وجود نداشت..  یمن گه یمرد... د نیمقابل ا

 سالم..-

 خواست؟  یمن م یاز جون گوش ها یخش دار صداش چ   یمن تارها یخدا آخ

 دختر؟ اونجا نمون..  یه-

 گفتم:  یل یر جواب لاز عطر مجذوب کننده وجودش گرفتم و د یدم

 ن نه من بهتره برم ب بعدا حرف.. -

 : د یحرفم پر انیم به

 ..  نیبش ای گفتم؟ ب یچ یدینشن-

 : دم یرو شن  اریتاو ی.. صدارفتی چونم در گردنم فرو نم نیاز ا شیب
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 جان اون رو نترسون..  یلی آروم باش ل-

 یمبل تک نفره  یرو  اری.. تاودمشونید یمنظورش من بودم؟ سرباال کردم.. حاال بهتر م  ترس؟
نگاه هردو من بودم که مثل  ریهم درست مبل کنارش قرار داشت.. مس یلینشسته بود ول شیگیهمش

نگاهش هم  یواقع  ریبه مس  ی... حت اری کرد و تاو ینگاهم م ری با تحق یلیبودم  ل ستادهیمجسمه ا
 .. کردمشک 

 امشب بگم  یتا بهش از مهمون ادی.. خودم گفتم باریدرسته تاو-

 رو به من تکرار کرد   و

 ..  نیصدف بش-

حجم   نیداشتم از ا جهیمبل مقابلشون نشستم.. سرگ ن یاول  یزود رو یل یگام برداشتم و خ یسخت به
 بود ومدهیکاش ن شدیم  ینطور یامروز ا دیاسترس.. نبا

  ؟یک ی مهمون زد؟ی حرف م  یاز چ یل ینشدم؟ ل  اریخودم رو لعنت کردم که چطور متوجه اومدن تاو مدام
 .. انگار من رو فراموش کرده بودن..دمیبه چه مناسبت؟ مکالماتشون رو شن 

   ار؟ی قرارمون سرجاشه.. باشه تاو نیبب -

و اون هم چنان در  دیشک یم  اریتاو یپا رو پا انداخته بود و مدام دستش رو به شونه و بازو یلیل
 ..کردی سکوت گوش م

 باشه.. یعال  زی همه چ خوامیم-

   دمیآروم اما پر نفوذش رو شن یصدا

 ..  یلی ل یایندارم اصال نگرانش نباش از پسش برم  یشک  چیه-

  کینزد شتریب  اریو به تاو دیبلند خند یل یل دمشید یشدم از گوشه چشم خوب م یم وونهید داشتم
 شد 

کردم.. مدام خودش رو بهش   یشدم و اون زن رو خفه م  یخواست بلند م  یدلم م دیکوب یتند م قلبم
کرد؟ پنجه هام رو در گوشتم فرو کردم و از دردش چهره درهم  ینم  یچرا کار  اری و تاو دیمال یم
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 یواقع ی.. معنرفتمی رو متوجه من کرد.. پوزخند زدم.. کاش م یل یل اریکه حس کردم تاو دمیکش
 گفت:  یلیموندم تا شاهد روابطشون باشم؟ ل یم  دیکردم.. با یرو درک نم   محضور

 ..یکه تو آروم و ساکت نقدریفراموشم شده بود ا ؟یینجایصدف توهم ا یوا-

  یکرد.. کت و شلوار مشک جادیدر تنم ا یکوه آتش حس سوختگ نینگاه ا ی ن ی.. سنگدیبلند خند و
اون  ینوازش ها ریاز دستاش اس یکی از نظر گذروندم..  کردی اون رو جذاب م ت ینها یرنگش رو که ب 

 دسته مبل معلق نگه داشته بود.. لب باز کردم:  یرو رو یگر یبود و د تهیعفر

  ن؟ی با من کار دار  نیگفت-

 اهوم درسته..-

دست  آورد.. انگار  رونی رو ب شی جدا کرد و از کتش گوش یل یدستش رو از دست ل اریکه تاو دمید
  یابرو باال انداخت هنوز همون لباس ها ی لیکه ل دمیکش  یقیهاش رو از گلوم برداشته باشه نفس عم 

  نیدمچن  نیکه اون مادرم بود شرم کردم ا نیاز ا ار یدامن کوتاهش در برابر تاو یصبح تنش بود برا
منتظر و   گرمیبود.. چشم د  شیما سرگرم گوش یتوجه به هردو یبود که ب  ار یچشمم به تاو هیبار بود؟ 

 .. یلیقرمز ل یبه لب ها  رهیخ

 یباش  یتونیدارم که توهم م یمهمون هیامشب  یدیحتما تا االن شن-

 ادامه داد:  یدار  شی با لحن ن و

 .. یکن یقبل دردسر درست نم  یالبته اگه مثل سر -

هم حواسش به ما بود.. زانوهام رو   اریودندون گرفتم حاال تا نیزهرخندش دلم رو سوزوند.. لبم رو ب و
 خالص رو بهم زد:  ری از خشم بهم چسبوندم که حرفش ت

 ..نی کارو نکن.. منو بب  نیآروم باش با لبت ا یه-

 کردم   سرباال

 ؟یکارکردیبا لبت چ-

 .. دمیترس یبود که ازش م یز یهمون چ  قایدق اری تاو رهی خ نگاه
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 نترس دخترجون.. یوا یوا یوا-

 که مخاطبش من بودم ادامه داد:  یدرحال  اری رو به تاو و

 نباشه که نجاتت بده  اریچون ممکنه امشب تاو فتهی ب  یاتفاق  نیهمچ یو نذار  یبهتره عاقل باش -

 مردم  ینشست ومن آرزوکردم کاش همونجا م اریتاو یابروها نی ب یظی .. اخم غلدیباز خند و

 ی لیعجله دارم ل  یل یمن خ-

  یحق چیدر آغوش گرفتنش رو در وجودم زنده کرد اما من ه  لی از جاش بلند شد.. قامت بلندش م و
 هم متعاقبش بلند شد:  یل ی.. لشبینداشتم اون هم بعد از اتفاق د

 شمیزود حاضر م  یلیخ  زمیباشه عز-

بدتر از    یدست و پا لهم کرده بود و چ ریز  یسر تکون داد.. تمام تنم درد داشت.. انگار کس اری تاو و
نکرد انگار   یکار  چیکه عاشقانه دوستش داشتم.. برخالف تصورم ه یمرد یها  یتفاوت   یو ب یسرد

 نبود؟   یز یاصال چ

 خبر نداشت   مانی من و نر نی اون که از اتفاق ب اما

 من رو مخاطب قرار داد:  یلیدادم که ل یم یبه خودم دلدار  داشتم

 صدف؟  -

 ب بله -

 بچه ها بهت برسن   گمیامشب هم حاضر شو م یزود باش برگرد اتاقت برا-

 به سرتا پاهام ادامه داد   یز یبا نگاه نفرت انگ  و

   یلباس بپوش ینطور یاصال دوست ندارم ا-

 بگم که مانع شد  یز ی باز کردم تا چ لب

 بلند شده  یادیدست به موهات هم بکش.. ز هی-
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 شوکه گفتم:  

 نه من..   ؟یچ-

 برو   گهیکه گفتم حاال د نی هم شیه-

تونست برام   یم اری.. از جا بلندشدم و انگار تاوکردیحالم رو م  تیرعا  یکم اریکاش درمقابل تاو یا
.. دلم کوتاه کردیبود که اون هم تازه به من نگاه م بیانجام بده ملتمس نگاهش کردم وعج  یکار 

داشتن؟   یچچشم ها  نی.. اشترینبود خودم ب  یکار راض ن یخواست پدرم ابدا از ا یکردن موهام رو نم 
روگرفت    اری بود؟ در آخر تاو دیزل زدن به خورش  یچاله ها به سخت اهیچرا توان نگاه کردن به اون س

 ومن زمزمه کردم: 

 اما.. دمیانجام م یواهرکار که بخ-

 براندازم کرد   نهیدست به س پراخم

   ؟یاما چ-

 گفتم:  کردیبه من نگاه م نهیسبزش که حاال باک یبه چشما  رهیخ

 ..کنمی کوتاهش نم یعنی زنمی به موهام دست نم-

  ریباز موند که بادست لباسم رو مرتب کردم و با روز بخ  مهیو دهنش ن دیابروهاش باال پر  یتا هی
شدم..   نهیبه س نهیس مانی پاتند کردم که با نر یخروج یاز کنار هردو رد شدم و به سمت پله ها  یآروم

به   ینگاهش کامال مشهود بود.. گام ین  ی.. شرم از نمیهم تعجب کرد دنی.. هردو با د دمیآخ کش
 گفت   یل یکه به ل اریتاو یو صدا  مانیعقب برداشتم که صدف گفتن نر

 " هماهنگ شد  می"آروم باش بهتره زودتر بر

 .. دمینگاهش رو به لب هام د یرگ ینگاهش کردم و خ ضی پرغ

   ن؟ی خ خوب-

 لب زدم:  
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 از من دور باش -

رو به خطرانداخته  تمیامن شبیکه د ییاز کنارش رد شدم و با دو خودم رو به پناهگاهم رسوندم جا و
 بود 

  اریتاو دن یروزها چقدر پرخاشگر شده بودم.. د نیا دم یاشکام شکست و در اتاق رو به هم کوب  سد
 بودم   دهیرو هم د مانی برام نذاشته بود ومن خارج از توانم نر یتوان

و دو سال    ستیکجاست؟ انگار تمام ب نجایا ایکردم.. خدا هیتخت انداختم و بلند گر یرو رو خودم
چشم  یاهی تازه بود وتلخ.. تحمل نداشتم س زیکرده بودم.. همه چ یزندگ یگر ید ارهیگذشته در س

 .. با مشت به جون تخت افتادم و با ناله پدرم رو صدا کردم  شدیهاش از مقابلم پاک نم 

 تحمل ندارم   گهید اینجاتم بده ب  ای باباجونم؟ توروخدا ب-

از گلوم   گهی.. صدام دخوامیمنو خوردکرد نابودم کرد.. من مادر نم.. اون زن زدمی و ضجه م گفتمیم
  هیاز گر یک  دمیوقت.. چه قدر تنها شده بودم.. نفهم چی ه دمیبخش  ی.. اون زن رو نم ومدینم رونیب

 خوابم برد... 

 

 

 

حفظ کرده بودم ..   شبیوارم رو از د نی شدم.. هنوز حالت جن داریاز خواب ب یدیشد  یحس گرما با
 در پهلوم آخم رو بلند کرد.. یدگیخوردم که احساس درد و کش  یفی تکون خف

 ..  ییآخ آ-

که موهام به  یاز عرق بودم به طور  سیشدم .. خ   زیخ می تخت ن  یبه دست هام رو هیبا تک  یسخت به
صورتم کنار زدم    فرستادم و با دست موهام رو از رونیبود.. نفسم رو شل ب دهیچسب  میشونیهم و به پ

 پرحرص اخم کردم   شبیاتفاقات د یادآور ی شده بود با دهی.. آفتاب تا وسط اتاق کش

 ؟  یکن  ر یمنو تحق یکه اجازه دار  یچطور فکر کرد-
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مالحظه.. چطور تونست با من مثل خدمتکار خونش   ی محبت.. ب  ینثارش کردم.. ب  ییبلند باال وهه
اجبارا   رهیتوعمل انجام شده قرار بگ ینطور یا دیاون مادرمه؟ شا گمیرفتار کنه؟ اصال من چرا به همه نم

  زونیآو تو پاهام رو از تخ  دمیلب خشکم کش یرفتارکنه.. زبونم رو رو تمیبامن متناسب با شخص 
وتخت رو دور   دمیکش نیزم یپاهام رو رو یجوصلگ یکردم بدون نگاه کردن به ساعت بلند شدم باب 

 نشستم و به خودم زل زدم   دیسف ی صندل  یتوالت رو زیم  نهیزدم درست مقابل آ

الغرشدن صورتم   یپف کرده بود و به خوب  هیاز صدف چندماه قبل نمونده بود چشمام ازگر یاثر  چیه
  نییکرده بود.. چشم پا یا شهیچشمام رو سرد و ش  یآب  نیگود افتاده بود و ا  رچشمامیز  دمیدیرو م
 لبم خاردلم شد   یوکبود دمیکش

به گوش  یکم یسر و صدا رونیفکر.. از ب  یب ی.. اخم کردم.. پسره مانیشاهکار نر نمی.. ادمیکش آه
گذاشتم و از جا بلند شدم.. حولم رو برداشتم و پا به داخل حمام   زیم یدو دستم رو لبه  دیرسیم

 گذاشتم 

   کردی روحم روترک نم  یلحظه ا اریبدن تبدارم کردم فکرتاو میآب رو تنظ  درجه

 برکشتن من داشت    یبود که سع یمرد رومندی و گره کور اخماش مثل پنجه ن اهش یس ینگاه ها اون

بلندم رو به دست   یاز موها یاز اون توقع داشت اما چرا؟ دسته ا بود ؟ تمام وجودم یچه حال نیا آخ
 گرفتم و شستم

نزد؟   یحرف   اریکرد.. چرا تاو  ینم غی در یکار  چیخواست منو عوض کنه واز ه یبود م زاری از من ب یلیل
به لب هام   ی.. خنده تلخ کردیم  غینگاهش روهم ازمن در یکنه اما اون حت یمن انتظار داشتم کار 

 یامن بد و سخته بر یهمون اندازه که برا زیهمه چ  کردمی من چه احمق بودم که فکرم نشست..
بودم.. تند بدنم رو   ستادهیدوش ا ری وقت بود که ز یل یطوره.. به خودم اومدم خ  نیهم هم گرانید

 زمزمه کردم:   کردمی شستم و همونطور که کاله حوله قرمز رنگم رو سرم م

 خراب بشه به درک   زی.. بذار همه چکنمیمن موهام رو کوتاه نم -

نداشت.. همچنان از   یر یچشم گ شرفتیحرف زدنم پ  یکردم هنوز فارس انی کلمه روبا لهجه ب نیا
باغ معلوم بود و    یمحوطه کنار  شتر یب  نجایازا ستادمیپنجره ارفتم ومقابل  شی پ  ومدیصدا م رونیب

  وف.. پنمی رو بب  اریاومدن تاو تونستمیم ی.. داشتم به سختدید یاز در ورود یکم  یفقط به محوطه 
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من   زیچ چیغرق شده در بهار.. من حالم خوب نبود.. ه  ینبود.. رو گرفتم از درخت ها  نشی ماش دیکش
 یبه گلو یخنک و خوشبو.. بغض بد مینس  یرز، حت یتولد گل ها یکرد حت یرو خوشحال نم

 هم بوده؟  کیکردن.. پوزخند زدم مگه نزد یکرده بود با دور  ضی منو مر اریاحساسم نشست تاو

پشت به پنجره   ؟یخوایاز جونم م یانداخت آخ تو چ  یلرز به جونم م  اهشیسرد و س یچشما
  یرو م یلیخشم ل  یخواد برم و جونم رو نجات بدم اما وقت ی ازش فرار کنم.. عقلم م خوامی.. مستادمیا
  ی.. من انتخابشمیم مونیپش فتهیترس به جونم م شی سبز و وحش یو با نفرت تو چشم ها نمیب

  ری ورد به خودم اومدم و با سر انگشت نم زکه به در خ یندارم.. پشت پلکم به سوزش افتاد.. باتقه ا
 چشمام رو گرفتم 

 بله؟ -

 د؟یدار یصدف خانم جان ب -

 رفتم گفتم:   یکه به سمت کمدم م همونطور

 داخل..  ایآره ب -

 : دم یشکوه بالفاصله داخل شد صداش رو پشت سرم شن  و

 صبحانه؟ یبرا نیایصدف خانومم.. نم ری صبح بخ-

 صاف کردم:  ییگلو

 لباس بپوشم   دی.. باامیچرا م-

 .. دیخند  پرمحبت

 کمکتون؟  ادی رو صداکنم ب بای ز  نیخوایباشه.. م تیانگار..عاف  نیحمام بود-

لبخند به  شهیساده و لباس ساده و بلندش رو از نظر گذروندم.. هم ی.. روسر دمیسمتش چرخ به
 لباش داشت  

 نجاست؟ یمگه اون هم ا-
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 بله خانم دستور دادن  -

 کردم   اخم

   یاوک-

 جلو اومد   یگام

 اد؟ یبگم ب-

    امیتو برو منم م ستین یاز ین-

برگذار  نجایهم هم یسرجاش بود حتما مهمون  یرفت.. پس همه چ رونیگفت و از اتاق ب یچشم
مثل   یمکان و با وجود زن  نیو در ا نجایاما ا ومدیبدم نم  ی.. اصال حوصله نداشتم.. از مهمونشدیم
  اهکوت  نی با بلوز زرد آست دمیپوش  یخ ی نیتوجه به دلم، شلوار ج  ی.. بومدیبدم م زی از همه چ یلیل

گشاد  یکم  نشیی.. پادادیرو کامل نشون م کمی جذب بود و کمر بار نشیس  ری هفت که ز قهیپفدار 
  یمقابله به مثل با اون خودم رو مخف یاما  برا امین یلی موهام رو ببندم تا به چشم ل خواستمیبود.. م

بعد از حمام به موهام زدم و با دست تاربه تارش رو از هم باز کردم و رو   ونیاز لوس  یکردم.. کم ینم
واز   دمیپوش یبه لبم زدم  صندل زرد یاستتار کبود یبرا ی م یکردم.. رژ مال یهرگز کوتاه نم ختمیکمرم ر
ومرتب کردن بودن به حتم همه   یر ی که درحال گردگ دمیرو د  دیزدم.. چند خدمتکار جد  رونی اتاق ب

 هم به صبحانه نداشتم   یل یبود.. گرسنه بودم اما م  یلیل  یمهمون یو بپاش ها برا   زیبر نیا

 هستن.. قهی و عت یمتی خونه ق  یلهایتمام وسا دیخوب مواظب باش-

 من  دنیبود و با د  مانیسمت صدا سرکج کردم نر به

 و در همون حال گفت:  دیچشم دزد شرمزده

   ری صبح بخسالم -

نشده   تی ترب  نطورینداشتم من ا یاحترام یازش دلخور بودم بشدت اما قصد ب دمیدرهم کش چهره
 بودم.. سرد لب زدم: 

 ر ی صبح بخ-
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پرحرص  یبهش بدم به سمت آشپزخانه پاتند کردم اما صدا یا گهیاجازه حرف د نکهیبدون ا و
آماده بود.. اما  زینشستم همه چ زی .. پشت م زدی از خدمتکارها حرف م یکیکه با   دمیرو شن  مانینر

لقمه  دکه بود تنها چن زی فرستادم از هرچ رونی قرارداشت.. نفسم رو شل ب یلیل ار یشکوه به حتم در اخت
بود؟ چه تنها شده بودم..  یچه زندگ نیو بلند شدم.. ا ختمی مربا آلبالو خوردم و از پارچ آب پرتقال ر

  رونی.. از آشپزخونه بکردمیم هیگر دیبغضم رو با آب پرتقال فرو دادم.. من نبا شدیفتم باز نم دل گر
به اون   اریافتاد که هربار تاو ییرفتم و چشمم به تابلو شیزدم.. باچشم دنبال شکوه گشتم اما نبود.. پ

  شیپ  ری در کو یهما ری.. تصوکردی جدا م  واریبا لباس فرم داشت تابلو رو از د  یکرد.. مرد ینگاه م
 .. ناخودآگاه گفتم: دیلرز یچشمم م

 به اون دست نزن.. بذار همونجا بمونه..-

ربط به   یموضوع ب  نیکه ا ومدی و من هول شدم.. از نگاهش به خودم ابدا خوشم ن  دیسمتم چرخ به
 چشمش نبود..  یگوشه  قیزخم عم 

 ن؟یفرمود یز ی جانم؟ چ-

   دمیسبزش رو گذرا کاو چهره

زخمش ناراحتش کنه.. اما اون سرتا پام رو از   یرو میرگ یخواستم خ  یتپل.. نم یکل یمتوسط و ه قد
 نظر گذروند.. 

 فکر کنم واضح گفتم.. به اون تابلو دست نزن..-

 گفت:  یلحن چندش با

 خانم کوچولو.. میری گ  یما از تو دستور نم-

  یز ی شد.. با لحن تمسخرآم ی.. سکوتم که طوالنشدیم  وونهید تگذاشیخونه م نیپا به ا یهرک انگار
 گفت: 

 .. ارنیبشه پدرمو در م  ریکار دارم.. اگه د یبرو بچه مزاحم کار من نشو.. کل-

 حرصم گرفته بود..   یلیخ
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که گفتم بکن.. اون تابلو   یحاال کار  نیهم  ؟یزنی حرف م  یبا ک یدون یم م؟یمن ک یدونیادب توم یب-
 رو بذار سرجاش وگرنه..

 سمتم اومد و حرفم رو قطع کرد:  به

 ؟یهست یشما ک ؟ی وگرنه چ-

 توجه به خشم نگاهش ادامه دادم: یگردنش حالم رو خراب ترکرد ب  یبرآمده  رگ

ت  ندادن انگار.. من دارم به  ادی.. بهتون نی ستیآداب معاشرت بلد ن ن؟یهست ییشما چطور آدما-
 .. یاطاعت کن دیو تو با دمیدستور م

 : دیفک چفت شده غر نیازب

 .. حاالم از سر راهم برو کنار.. رمیگ ی.. من از تو دستور نم یکن  یم دیمنو تهد یه-

راه متوقف شد.. من که ازترس و    نیب مانیداد نر یجلو آورد تا منو به عقب هل بده.. باصدا ودست
 کنارم پلک باز کردم  مانیخشم چشم هام رو بسته بودم باقرار گرفتن نر 

 ؟ یسر خانوم خونه هوار بکش  ای  ینظافت کن نجایا ی ..؟ اومدیکن یم  یچه غلط یتو معلومه دار -

 بود به لکنت افتاد:  دهی ترس  ی حساب مانی نر یکه از حضور ناگهان  مرد

 دادم.. یقا من فقط.. داشتم کارمو انجام م ش شرمنده آ آ آ-

 براق شد:   مانینر

 نه؟ یخفه شو.. کار تو ا-

 بودم اما به خودم دل و جرات دادم و گفتم: دهیترس  یلیخ  نکهیانداخت.. با ا ریسر به ز ومرد

 ام یتودخالت نکن خودم از پس خودم برم-

 معترض گفت:  مانینر

   دیباش نجایا د یصدف خانم شما نبا-
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 اون مرد گفت:  وروبه

 کن  یاز خانم عذرخواه-

 .. اوف.. اری.. اوف تاوم یدیتابلو به کجا رس هیبه خاطر   نیخدا بب  آخ

 .. مانینر هیکاف-

 توجه حرفش رو تکرار کرد:  یاون ب اما

 کن   یگفتم از صدف خانم عذرخواه-

   دینگاهش رو به صورتم پاش  خشم

 من متاسفم -

شد و تابلو رو از    کشی نزد یکم  مانی.. نر یتا عذرخواه کردی م دمیته دل نبود انگار داشت تهد از
 نصب کرد و رو به مرد گفت:  یشگ یهم یبه من دوباره تابلو رو سرجا ینگاه  میو با ن دیدستش کش

 رو روشن کنم..  فتیبرو تا تکل  یحاال گم شو.. تو اخراج -

گفت واز   یرلب یگام به عقب پرت شد چشم ز کی یبه اندازه  زد که یبا کف دست به کتفش ضربه ا و
 مشاجره اومده بودند گفت:  دنیکه به د  ییخدمتکارها هیرو به بق مانیما دور شد.. نر

 .. میهمه سرشون به کارشون باشه وقت ندار ن؟ یکن ینگاه م یبه چ-

اومد  مانی به سمت نر دمشید ی تو عمارت م  ادیکه اکثرا ز یمرد کت و شلوار  هیفاصله گرفتم..  ازش
رخ   مانینر یدر حالت چهره  یر یی تغ  چیه یدر گوشش گفت و من ابدا متوجه نشدم و حت یز یو چ

داشت و قد   یبشدت کوتاه یتکون داد و با دست اشاره کرد برو و مرد رفت.. موها ینداد فقط سر 
و با لحن  ستادمیا نهیست به سبود.. مقابلش د  شیظاهر اتیخصوص  ن یاز بارزتر یکی  لندشب

 گفتم:  یطلبکار 

 من ازت کمک خواستم؟ -

 بزنه که دستم رو مقابلش گرفتم  یحرف  خواست
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خانومت که خوب حد ومرزها رو بلده به تو نگفته   ؟یکنی من دخالت م  یتو کارها  نقدریچرا ا-
 در مقابل من کجاست؟  گاهتیجا

بود اما نه به اندازه.... لب باز   پیخوشت  شهیرو به من دوخته بود.. مثل هم شیواج نگاه قهوه ا هاج
 کرد:  

 شما شدم   یمتوجه مزاحمت برا-

 اخم کرد:  و

 خواست روشما دست بلند کنه..  یم-

   گمیرو به خانمت م  زیوگرنه همه چ ریلطفا ازمن فاصله بگ هیکاف-

.. تن ومدمیحال کوتاه ن نیبرخوردم متعجب شدم.. با ا  نیشدت جاخورد من خودم هم از ا به
 آورد:  نییصداش رو پا 

 دادم   حی رو توض لش یکردم و دل یمن که عذر خواه  دیکارو نکن  نیا کنمیصدف خانم.. خواهش م-

 .. روگرفتم

 ..یکردکه مهمه اعتماد من به تو بود که خرابش  یز ی.. چستیاصال برام مهم ن -

 برم که گفت:  خواستم

 ؟ یکنم تا باز اعتماد کن کاریچ-

جا داده بود که با   شیقهوه ا یها لهیدر دوت  یو انتظار رو به خوب  دیام ،یمونینگاهش کردم.. پش  تنها
 غم بزرگ دادن   هیادامه حرفم هر سه جاشون رو به 

 خانمت باالست؟   یلیل-

   دیکش پوف

 رو...   یخوان کس  ی بله اما نم-
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 رو بشنوم..  حاتشی خواستم توض یصبر نکردم با دو از پله ها باال رفتم.. من نم  و

 نیزن تا ا نیگرفتم.. آه خدا چرا ا واریپشت در اتاق مثال مادرم زانوهام شل شد ودست به د درست
  دیبا دمیکش  قیقلبم گذاشتم وچند نفس عم یاز عرق استرسم رو رو سیدست خ  ترسوند؟یحد منو م

   زدمیهاش حرف م با

 ؟یخوای م یچ  نجایتموم شده بگو ا شنتیتیاگه مد-

 و به در بسته اتاقش نگاه کردم که گفت:  دمیکش  یکوتاه غیاز ترس ج یلی ل یباصدا

 دختر جون  نجامیمن ا-

که اون شب  ییداده بود.. جا  هیتک یکه به چهارچوب در اتاق کنار  دمی.. ددم یبه پشت چرخ  ومن
 لب زدم:  ششیآورد.. بازهم همون نگاه.. ترس رو کنار زدم و رو به چهره غرق آرا ی م ادمیرو به  یلعنت

 ..  میحرف بزن دیبا-

 شد اما من تکون نخوردم:  کیدر فاصله گرفت و نزد از

 وجود نداره اما... یدیبا-

 سر کج کرد که گفتم:  و

 باهاتون حرف بزنم ..  خوامیم-

 تو اتاقم ایهوم باشه.. ب-

 گرفتم.. نفرت ...   ادی  یدیشد و من حس جدکنارم رد  واز

بود..  ستادهیداخل رفت و من هم به دنبالش وارد شدم.. پشت به من و رو به پنجره اتاقش ا اون
بود..اما تنها از لحاظ   ییبایداشت.. فکر کنم حق با پدرم بود مادرم زن ز یا دهیو کش  رینظ  یاندام ب
 ظاهر..

 ..شنومیخب م-

 مقدمه لب زدم:  یخفه اتاق گرفتم ب یاز هوا یدم
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 ..؟گذرهیخونه م نیچندوقت از اومدنم به ا یدون یم-

- ... 

 به جلو برداشتم هنوز پشتش به من بود. یلرزون  گام

 تجسمت کنم..    یبه راحت تونستمیاونقدرکه م زدی برام حرف م یل یپدرم از شما خ-

 واز سکوتش استفاده کردم   ومدمیکوتاه ن زد؟ینم  یحرف  چرا

 به پدر وابستن؟   یدخترها از لحاظ روان شناس یدون یم-

 شده بود  نیاز اشک سنگ  پلکم

 وابسته بودم به تو...  دمیکه هرگز ند یاما من به مادر -

  دمید یحرف هام رو درصورتش م  ریتاث  خواستیم دلم

 لطفا...   ؟ی به من نگاه کن شهیم-

 ..  دمیباال کش  ینیب

 درسته؟ یق پدرم بودشماعاش-

 دم یترس  ی ازش نم گهیتوچشماش بود که درک نکردم.. د یز ی.. چدیبه سمتم چرخ   نباریا

 .. ادیخوب متوجه شدم از من خوشت نم -

 : دم یزد پردرد نال یمحو پوزخند

 دلتو نشکستم.. پس بگو چرا؟   یدی .. خطاهام رو ندیشناس یچرا؟ توکه منو نم-

مدت منو   نیمادرم.. تو هم  ،ی لی.. ل کردمینم هیبودکه گر بیعج   کردیحالت نگاهم م یوب  درسکوت
 زدم   ی .. لبخند تلخ ختنی بودن به اشک نر یکرده بود به قو  تیترب 

  یحال هنوز دوستم داره... چون مدام از تو م نیدل بابا رو شکستم با ا یلی اما من به خاطر تو خ-
 خواستم که از تو بگه.. یگفتم.. م
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.. سر گنی در چشم هاش نبود.. چشمها دروغ نم یحس  نی چون کوچک تر دیشن  یحرفام رو نم نگارا
همه مدت تازه داشتم  نیدونستم چرا حاال و بعد از ا یانداختم وبه دست هاش نگاه کردم.. نم نییپا

 کردم..   یاعتراف م

   رم؟ی دستاتو بگ شهیم-

- ... 

 اده..بابا سالها به گرما و لطافتشون منو عادت د-

 هام فشار آورده بود   یقلب دلتنگ یحرف ها رو   نیا بدجور

 دارم؟  یچه حس یدونیم  ؟یگ ینم یز ی توچرا چ-

به عقب برداشت و از کنارم رد شد.. دلم   یمادرم اما گام یدستا شمیلمس ابر یدراز کردم برا دست
 پردرد شد 

 .. ستی ن یهمش خوب یداده اما زندگ ادتیقشنگ  یانگار پدرت فقط حرف ها-

 .. دمیسمتش چرخ به

  ه؟یم منظورت چ -

 .. با تمسخر ادامه داد:دمید ینم یحس  چیه نهیمنعکس شده ش تو آ یچهره  از

 منظورم؟ پس خوب گوش کن  -

 داشت  هیاز گال  یرنگ  ینگاهش پراز خشم ونفرت وحت نباریا دیبه سمتم چرخ  و

احساس ها رو اون به من  نیبود.. بدتر  یبدبخت هیمن شروع  یبرا  یکنی اون مرد که بابا صداش م-
 داد  ادی

 و خواستم لب باز کنم که باتشر گفت:  دیباال پر ابروهام 

 ... یخوایخفه شو.. مگه جواب نم-
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 انداختم  نیی پا سر

   ؟یاز من بشنو یخواست یمگه نم-

 به عقب برداشتم    یتوالتش گرفت ومن گام زی ش رو از م  هی.. تکدیلرز یم بدنم

نداشتم  می تو زندگ یخاص  زیچ چیکه االن هستم نبودم ه ین یمن ا  شیو چهار سال پ  ستیب شترازیب-
 بودم   خبریو البته هوش باال که خودم ازش ب ییبای جز ز

 تو صداش بود که حسش کردم   یکم  لرزش

.. اون هم  دیبراش لرز اما من با مهرداد آشنا شم.. همون لحظه دلم ستیکجا و چطورش مهم ن نکهیا-
  ی.. حرفاش دل هر زننمی تونستم خودم رو درونش بب یداشت م یر ینظ  یب یبود چشم ها  نطوریهم
 منو وجود منو انتخاب کرده بود.. یبرد اما اون  منو گوش ها  یرو م

  دمیشن  یم  یلیحرف ها رو از ل  نیا شدیکرد.. باورم نم یبا انگشت به خودش اشاره م  مدام

 بود؟ من؟  یمشکلتون چ د؟یکه هردوتون عاشق هم بود گفتیپس پدرم راست م-

 دلم رو سرد کرد.. پوزخندش

 که از اون بود.. یخاکسترم شد بچه ا ش یودوسال پ  ستیچندسال از عشقش سوختم ودرست ب-

 یهبودم.. گذشته مثل هالل ما دهیداستان رو ند یرو نی وقت ا چیبود؟ من ه  قراریب  نقدریچرا ا قلبم
 روشن نبود.. تا امروز..  کشی تار مه یوقت ن  چیبود که ه

    میکن  یازدواجمون رو رسم دیخوشحال شد.. گفت با یلی حاملم خ  دیفهم یوقت-

 نیا دنیکرد.. گوشم از شن یم ی.. کالفه بود و مدام طول و عرض اتاق رو ط دی به موهاش کش یدست
 سوخت..  یحرف ها م

 بد بود  یل یخ طمی نبودم.. شرا یراض  یاز باردار  ادی.. من زرفتی نم  شیخوب پ  یچی اما اون روزها ه-

... ناباورانه  دادیگرمش بود که مدام موهاش رو با دست به عقب هل م  یلی.. انگار خدیکش ری ت قلبم
 گفتم: 
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 ؟ یخواست  یت تو منو نم -

 لب زد:  یرحم یبه من کرد و با ب  رو

 خواستم   یاصال بچه نمخواستم من   ینه نم-

 داشتم   یبیدادم حال غر  هیسرم رو به دستم تک ختمی تخت فرو ر یجا رو همون

 ؟ یکه اون همه سال پدرت زده بشنو یدروغ یاز من هم حرفا یشد؟ انتظار داشت  یچ-

تفاوتش زل   یکرد؟ سرباال کردم و به صورت ب  یلحظه به حال بد من فکر نم کیرحم بود..   یب چقدر
 زدم  

 ! ست؟یکه دروغ ن نی.. ایکه دوستش داشت یاما گفت-

 کرد   سرکج

 نداشت   ییداشتم اما بچه تو دلم جا-

   ختی اشک باالخره فرو ر یا قطره

 پس چرا منو..-

   ستادیباالسرم ا  نهیمانع حرف زدنم شد دست به س هیوگر

  ارم ین  ایکه از اون دارم رو به دن یاگه بچه ا گذرهیحسش به من مکرد که از  دمیمهرداد تهد-

 رو دهنم گذاشتم. دست

 مثل قبل نشد.. یچیه گهیاون زمان قبول کردم اما د-

 تفاوت به حال من ادامه داد: یو ب  ضی پرغ

 برگرد تواتاقت..    یکن  هیاگه قراره گر-

 کف دست صورتم رو پا کردم و از جا بلند شدم  با
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  تیچون من مانع کار و زندگ  ؟یبارم بهم زنگ نزد هی  هی هی یح ح ح حت ؟یولم کرد نیهمواسه -
دوستم  چوقتی ه ومد؟یاومدم بازم دلت به رحم ن ایبه دن  یوقت یحت  ؟یبودم؟ انقدر از من متنفر بود

 ؟ ینداشت

 باال رفته بود پر حرص دادزد:  ی کم صدام

 ..یمن و اون شد یی آره و حدسم درست بود.. تو باعث جدا-

 زدم   غیبه مومام زد که ج یچنگ و

 آخ ولم کن  -

 : دیشد و تو صورتم غر کمینزد

 .. یفهم ی تو رو از من گرفت و از کشور رفت م-

 : دم ینال

   ادی ولم کن د دردم م-

   دیشن  یانگار نم  اما

 اونه    یبلندت خواسته  یموها نیا-

 و درهمون حال ادامه داد:  دیخند ی وحرص

   یمثل من ش ذارهیگفت نم بردیکه داشت تورو م یروز -

   دمیترسیشده بود ازش م لیهام به هق هق تبد هی.. گرچارهیب ههه

 رنگ..  نیاندازه بود.. هم نی من درست هم یاون زمان موها-

 بود گذاشتم   رشیمشت لرزونش که موهام هنوز اس یرو رو دستم

 ولم کن  -
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  دواریبدنم خم شد وانگشت اشارش رو تهد یتخت پرت شدم و خودش هم رو ی ولم کرد که رو وچنان
 مقابلم تکون داد:

  نجایتورو به ا یچرا و به چه هدف دونمینم یزن یمن از اون مرد حرف م یباشه جلو  یبار  نیآخر-
 یدرحقت کرد.. از من جدا شد ظلم رو اون بابات نیبدون دختره احمق.. بزرگ تر  نویفرستاده؟ اما ا

 درد رو اون بهت وارد کرد.. نه من.. نیاما تورو درست مثل من بار آورده بدتر

 به کمر شد و حق به جانب ادامه داد: دست

   ه؟یمن که نبودم چون بابا جونت نخواست.. حاال بگو آدم بده ک-

  کرد؟ی م کاری حرفا بامن چ نیشدم اون داشت باا زی خ میتخت ن  یرو

 من گفته..؟  یها یسال ها از خوب   نیخوب فکرکن چرا ازمن جدات کرد وتمام ا-

  ه؟یم منظورت چ -

   دیخند بلند

 .. االن..رونیاز اتاقم برو ب -

 اشکام خشک شده بود   یاز رد شور  صورتم

 شنوه؟ یمگه گوشات نم-

  دمیدر رفتم که صداشو شن  یشکست خورده تا پا یکوه از جا بلندشدم و باگام ها ینیسنگ به

 .. یکوتاه کن ستی موهاتو الزم ن یراست-

 لباش نگاه کردم   یرو ی روزمندانهیچرخوندم وبه لبخند پ سر

 موفق نبوده.. ادی اما انگار ز یمثل من نش خواستینبره م ادی تا منو از  یبود لهیوس هیاون  یتو برا-

پا بند بودم.. نفسم حبس شده   یو به زور رو دیکش یم یبد  ری از حرفهاش پر شده بود و سرم ت گوشام
 ..دمیبودم.. مادرم برنگشت اما پدرم هم...  آه کش ومدهیحرف ها ن  نی ا دنیشن یبود من برا
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 بد بود..  یلیحالم خ  گفته؟یسال ها اون هم بهم دروغ م  نیتمام ا یعنی

 ..رونیگفتم ب ؟یزل زد یبه چ-

 برداشتم که دراتاق به صدا دراومد  یرگیاز خ  دست

 ..  اتویب-

تو اون حال جا خورد اما زود خودشو جمع کرد و روبه   دنمیداخل اومد.. اول از د مانیباز شد و نر در
 گفت:  یلیل

 آمادست تواتاق مخصوص منتظرن.. زیاومده خانم.. همه چ شگرتونیآرا-

 گفت:  دیلرز یدا نمکه اب  ییبود با صدا  نمونیب ی نه انگار چه بحث انگار

 بگو منتظر بمونه.. یاوک-

 چشم خانم..-

 رو گفت واز گوشه چشم به من نگاه کرد نیا

زن نداشت.. با   نیزهرآلود ا شی ن یبرا  ییاما بدنم جا امینم  یمهمون یخواستم بگم من برا یم
بدنم کرخت شده بود.. حال سقوط از پرتگاه   دیلرز یگذشتم.. پاهام م مانیاز کنار نر یکوتاه  د یببخش

بود..    رخطرگرفتم.. من مادر نداشتم اما حاال خانواده دونفرم با پدرم هم د واریرو داشتم دست به د
  اطیاتاقم به ح یبه جا نباریرفتم اما ا  نییتوجه از پله ها پا ی .. اما بزدیصدام م  یحس کردم کس

 عمارت پناه بردم  

گلوم گذاشتم و به زور چند   یشوک به تن تبدارم وارد کرد.. دست رو  یتند و خنک کردن در باد  باباز
رفتم وسمت راست    نییسرجاش نبود از پله پا یچیشد.. ه  ریکه اشک هام سراز دمیکش قینفس عم

 گرفتم.. شیباغ رو به قصد خلوت کردن پ

شد   یدلم پر از غم و دلتنگ هکباریخوردنم منو در آغوش گرفته بود..  نیبابت زم   اریکه تاو ییجا درست
 : دم یشدت گرفت و با بغض نال میگر

 ..خوادی دلم آغوش تورو م یباش دیاالن با-
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سر   هیگر یها یزانوهام گذاشتم ها ینشستم وپاهام رو بغل زدم و سر رو یاز باغ کنار درخت یا گوشه
اما  شدیم  کیداشت بهم نز  یکس  دمیچقدر تو اون حالت بودم اصال مهم نبود.. شن  نکهیدادم...  ا
 شناختم یعطرش رو م یبو ستادیسرم ا یتر شد و درست باال کینکردم.. صدا نزد یحرکت   نیکوچک تر

 صدف خانم؟-

   دمیباال کش  ینیب

 حالت خوبه؟ -

 مقابلم گرفت  میو به نشانه تسل که شتاب زده دست هاش ر دید یدونم تو چهرم چ  یکردم.. نم  سربلند

 من فقط نگران شدم    دیآروم باش-

    دیخند مانیهدف کج شد اما نر یب لبم

 ببخش منو.. بخاطر اون کار احمقانم.. -

 گفت:   یآورد وهم زمان با لحن مهربون نیی رو.. آروم دستاش رو پا  شیمونی کرد پش انیساده ب چه

 لطفا؟   نمیکنارتون بش شهیم-

کنارم نشست و   نیزم یفاصله کت بلندش رو به عقب هول داد ورو یتکون دادم لبخند زد و با کم  سر
 که گفت:  دمیبه گونم کش یشد.. دست ره یمثل من به روبرو خ 

 با مادرتون بحثتون شده؟ -

 گرفته از بغض و سکوت لب زدم:  یصدا با

 بودم شی وقت دوستم نداشته.. گفت من، من مانع زندگ چیگفت ه-

 که حاال نگاه پردردش به من بود زل زدم.. مانیبه نر و

  شه؟یباورت م-

 حالو عوض کنه؟  نیبود تا ا ینزد اصال مگه حرف  یحرف   مانینر اما
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 بودم کاش ...  ومدهیوقت ن چیکاش ه -

 زانوهاش گذاشت   یراه مشتش رو رو ن ی که دست دراز کرد اما ب دمیگوشه چشم د از

که تجربه داشتم اما من محبت   ن یحال االنت رو.. نه به خاطر ا کنمی ماما من درک  یباور نکن دیشا-
قبل   شناسمیخانم رو م یلیساله که ل یل یگذشته اما من خ نتونی ب یچه حرف ها دونمی.. نمدمیهم ند

 ست یمهم ن نجامیشد که من ا یکه چ ن ی.. حاال اکردی از اون هم پدرم براشون کار م

 به من نگاه کرد.. منم منتظر به لباش چشم دوختم   وباز

 چرا؟   یکنینداشتن.. فکر م  یمناسب یروح   طیخانم شرا شی سال پ یل یخ-

 رو که باد رو صورتم پخش کرده بود کنارزدم   موهام

 چرا؟ -

  دیجلو کش یرو کم   خودش

 کردم..   یم ی.. اون زمان منم پدرمو همراهدمی حرفاشون با پدرم شن ن یبه خاطرتو..من از ب-

 زدم:   لبخند

 .. یکنی اشتباه م یحرف زد؟ دار  ینطور یپس چرا االن ب با بامن ا ؟یگیراست م -

 شدت گرفت در همون حال گفتم:  میباز گر و

 بوده ..  یا گهید زیگذشته.. حتما موضوع چ  یلیاز اون زمان خ -

 دور شونه هام انداخت..  دست

 آروم باش  شییه-

 پناه بردم   نشیاراده به س یب ومن

 م؟ یدار یا روزهیمگه چندتا چشم ف-

 من رو تو آغوشش فشرد.  شتریکه با لبخند ب دمیخند  هیگر نیب
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 راحت شد؟  التیحاال خ-

 به عالمت مثبت تکون دادم  یو سر  دمیباال کش  ینیب

 دختر خوب.. نی هووم آفر-

 .. مانینرممنونم -

.. اما یزدن حرف  ی.. آغوشش آرومم کرده و البته حرف هاش هم.. چشمام رو باز کردم برادیکش آه
 بست   خی  یتنم به آن کردی که به من نگاه م اهیس  لهیچفت ت هی دنیباد

   دمیشنی رو از دور دست م مانی نر یمن توهم زده بودم؟ صدا ایداشت  قتی بود حق  ستادهیا هنوز

   دیشیبهترهم م  دیبا پدرتون حرف بزن-

 به زور تکون دادم   یدرخشک یرو مثل ماه  زبونم

   ار؟یتاو-

 رو گرفت    اری تاو و

 راست صورتم هم..   مهیسوخت و ن یتنم م یرو  مانینر یدست ها یجا حاال

 خودم رو ازش جدا کردم شوکه گفت:  تند

 کردم؟   یمن کاربد شد؟یچ چ-

 زد   رونی بود که از عمارت ب اریتاو نی من نگاهم به ماش اما

 صدف خانم؟ -

 خوبم.. -

 نبودم   اما

   د؟یکن ی نگاه م یبه چ-
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 زدم    یچهره نگرانش لبخند زورک به

 .. کنهی من خوبم س سرم درد م یچ یه-

   خوردمیم  نیزم  شدیمانع نم مانیرفت واگه نر جیاز جا بلندشدم که سرم گ و

 کمکتون کنم   نیبابا بذار ی.. انی ندار  یشما حال خوب-

 بود؟ دست هاش رو کنار زدم    یچه حال نیکرد؟ آخ خدا.. ا یم یدرمورد ما چه فکر  اریتاو یعنی

   رمی نه ممنون خودم م-

    شدیبه اتاقم مدام اون لحظه برام تکرار م دنیگرفتم و تا رس  دهی پوف کالفش رو ناد و

 من چقدر بدشانسم -

بود که   ی.. تو اون نگاه چسوزوندیچشماش مدام قلبم رو م  ری تصو تخت تو خودم مچاله شدم و یرو
 داشت اون نگاه..؟ یحال بودم؟ چ نیمن االن درا

 

 

 

 

 (.. ار ی)تاو
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.. دمیکش  نییپا  مهیرو تا ن نیماش شهیفرستادم و ش  هیزدم و تمامش رو به ر  گارمیبه س یق یعم پک
  بیآس  ری .. گرگ پکردیلبم رو ترک نم  یا هیثان یبودم.. پوزخند برا دهیرو هم د یل یل یامروز اون رو

.. فکم از انقباض مغزم رو به رگبار  یلیل  سمینویشده بود.. امشب خط آخر عمرت رو خودم م  رتریپذ
.. با دست آزادم  دیلرز نمیس یدرست رو  یبسته بود.. فرمون رو به سمت باشگاه کج کردم که گوش

 مکث دکمه اتصال رو فشردم و به گوشم زدم:  یاخم کردم.. ب  مانیشماره نر ندی آوردم و با د رونشیب

 ؟ ییسالم کجا-

 اخمم کورتر شد.. از دستش شکار بودم.. گره

 زدم رونی تازه از عمارت ب-

 ادامه دادم:  ی ا رانهیبا لحن مچ گ و

 بهت داده؟  دیجد  تی مامور یلی .. لیچطور خبر نداشت-

 صداش رو حس کردم:   یناگهان ریی زد و من تغ  شیشونیبه پ یضربه ا ناباور

 تو.. تو.. تو االن... ؟یگیم یجد-

.. از  ختمیبودم  درحال.. خشم صدام رو به گوشش ر دهید یو صدف رو موقع برگشت اتفاق   مانینر من
اندازه از   نی.. چطور تا به اشدیمتوجه اشتباهش م  دیبا  مانیبر کنترل صدام نداشتم.. نر یعمد سع
  مانیدختر داشت تمرکز نر نیمتوجه حضورم نشد.. صدف.. صدف ا یغافل شده بود؟ حت یل یخونه و ل

 کردم..  یم شی حال د یگرفت.. من با یرو م

  یجاسوس قدرتمند مثل بهروز هم هنوز م هیبا وجود  ی تو حت ؟یکن ی م یاون خونه چه غلط یتو تو-
 مان؟ی .. نرمانی ..؟ نریلنگ

 زده گفت:   یدونست گند بزرگ یکه خوب م ی در حال  و شتابزده تند

 بحث..    یلیبدم.. صدف با ل  حی صبر کن توض-

 بشنوم..  خوامینم  شییه-

 فوت کرد   یکالفه اش رو تو گوش پوف
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 به تو دادم تو اون خونه؟   یا فهیبگومن چه وظ -

 زده گفت:   شرم

 که چشم و گوشت باشم -

 زدم:  یصدادار   پوزخند

 بود..  فتی خالف وظ  دمیکه امروز ازت د یز یاما چ-

 مشتش حس کنم..  نیرو ب   یفشرده شدن گوش تونستمیهم م دهیند

   دیب ببخش-

  زویهمه چ ینداره.. دار  یتیمن اهم یبرا  تیوضع نیتو با ا دی.. ببخشدیبه من نگو ببخش مان؟ینر-
 .. یکن یخراب م

 گفت:  یدرموندگ با

 کنه.. یر یگیپ  شتریسپرم بهروز ب ی.. میحق دار  یبگ  یباشه هرچ -

 حالت گفتم:  یب

منو   تیبذارمت کنار تا جد  دیبارته؟ نکنه با نیچندم نیا ؟یبعد یفردا و فرداها ایمثل امروز؟ -
 خودت و نگار بهش بنده   ندهیبد، آ ای امشب هرطور باشه خوب  یدون ی.. خوب مای به خودت ب  ؟یبفهم

 : کردیم  میکالمش عصب لکنت

   دونم  یم یم-

 شدم   یبه باشگاه سوارکار  یمنته ابونی خ وارد

    ستیمن قابل بخشش ن یبرا نیاومدن و رفتن منو.. ا یدینفهم ی تو حت-

   شناختیمنو م خوب

 ..گهیشانس د هیکن..  یآره من اشتباه کردم.. خاک برسرم خدا لعنتم کنه اما تو مردونگ  نیبب -
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رو خودش    نیاو داشت.. ا یبرا یادی نفع ز هیقض نیداشت هرطور شده منو قانع کنه.. چون ا یسع
 دونست.. قاطع گفتم:  یبهتر م 

 تموم شد  گهینه د-

 رو قطع کنم که حرفش پشتم رو لرزوند     یخواستم گوش و

 به خاطر نگار بهم فرصت بده -

گرفت..؟   ی حس هنوز از وجود من نفس م  نیدستم له شد.. آخ خدا من مردم پس چرا ا نیب فرمون
   دیفهمی م یز یچ  دینبا مانینر

 بعد از اون...   یواسم انجام بد یکار  هی دیبا-

 گفت:  تند

 باشه.. فقط بذار بمونم..  یباشه.. هرچ -

 پس منتظر باش  یاوک-

زدم   گاریس یبه انتها  یقتر یانفجار بود.. پک عم تلفن رو قطع کردم.. سرم در حال یحرف اضافه ا  یوب
فرستادم.. مقابل در بزرگش   رونی دودش رو پوف مانند به ب یپرت کردم و همه  رونیبه ب  شهیو از ش

 .. یلیل  انینمونده تا پا یز یباشه.. چ اوش یمال س یقرار بود روز  نجایمتوقف شدم ا

نکرده   رییتغ  زی چ چیمن ه یشدم.. برا ادهیپ  نیرو برداشتم و از ماش  فمیعقب ک یشدم و از صندل  خم
 الشخور صفت گذاشته بودم   یآدم ها نیتمام ا یپس گرفتن، پا به زندگ یبود از اول برا

گرمتر بود.. با   شهیرو زدم.. هوا از هم نی ماش موتیراه ر نیمحکم به سمت در رفتم و ب  یها باگام
که   یباکت و شلوار مداد یدر مرد کی کردم.. درست نز ت یبه باال هدااز عرقم رو   سی خ یدست موها

 بود.. ستادهیداشت مقابلم ا یچهره جوون و آراسته ا

 منتظرتون بودم  نیخوش اومد ابیکام  یبه به آقا-

 ساعتش نگاه کرد..  وبه
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 درست به موقع..-

گفت و از مقابل در کنار رفت و خودش قبل از من وارد شد به   یکوتاه دیکردم که شتابزده ببخش اخم
 محض ورودم همه جا رو از نظر گذروندم  

من قرار داشت و مرد حدودا چهل ساله افسار اسب   یقدم  ستیبزرگ که درست در ب  ستیپ همون
 چرخوند    یم ستیرو به دست گرفته بود و با خودش به دور پ یرنگ دیسف

 زود در رو بست و کنارم جا گرفت..  یلید.. خآروم بو  بایجا تقر همه

 کاشف فوت کردن..   یآقا  ستیوقت ن یل یخ-

 زدم.. بهراد به درک واصل شد..  یمحو پوزخند

 ..ختهی به هم ر زیاما همه چ-

 نگاهش کردم که با لبخند ادامه داد: زیت

 صاحب بمونه..  یب  دیگله نبا-

و به سمت ساختمون   دمیبه کتم کش یگرفت.. دست نزدم و اخمم رو حفظ کردم که زبون به کام یحرف 
 حرکت کردم  

  ی ههیش ی.. از سمت چپ باشگاه صداکردمیم ی رو بررس زی و من در سکوت همه چ زدی حرف م اون
رو    یساختمون چهار مرد با کت و شلوار مشک یو من درست مقابل در ورود د یرس یاسب به گوش م

کرده بود و   ییرایقبل با اسلحه ازم پذ یکه دفعه  میسل یک یکه همون دم دوتاشون رو شناختم..  دمید
 ... یگر ید

 دن  ی منقبض شد.. همه حواسشون متوجه من بود.. آخ آخ.. همون صورت همون نگاه.. د فکم
و من   دست دراز کرد رهیچشم از نگاهم بگ نکهیشد بدون ا کیدستاش نفرتم رو صد چندان کرد.. نزد

 .. کنمیدستا رو قطع م  نیروز ا هیبه خودم قول دادم 

   میسالم قربان.. منتظرتون بود-
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 دهیرو که از بدو ورودم د  یبه هر چهار نفر انداختم و فروغ ی.. نگاه گرفتیم یروانم رو به باز   صداش
 بودم رو مخاطب قرار دادم:

  نمی خوام همه رو تو اتاقم بب یم-

 چشم حتما.. -

باال رفتم.. صداش رو    استیبه اتاق ر یمنته یدست خشک شده ش رد شدم و از پله هااز کنار  و
زود    یلیجمع بشن و خ گهید قهی رو صدا کرد و خواست که تا پنج دق دیبه نام سع  یکه شخص دمیشن

دونستم اتاق بهراد بود   یبا چندگام بلند خودش رو به من رسوند.. همونطور که به راست که خوب م
 کرد گفت:  یاشاره م

 طرف... نیاز ا نیی بفرما-

عمر   یها ه یمکان رو از بر بودم.. من در تمام ثان نیا یخودش قبل از من در رو باز کرد.. تمام نقشه  و
مثل   زیگرم بود.. وارد اتاق شدم همه چ یلیهوا خ د؟یکس من رو ند چیپدرم حضور داشتم.. چطور ه

.. دو نمی بب زی م نیجسد بهراد رو پشت هم تونستمیم  یدرست روبروم بود حت یبزرگ زی قبل بود.. م
 .. پوزخند زدم کیبار کوچ  زیم کی و یدست مبل قهوه ا

 کنن؟  بگم بچه ها عوضش ای ادی خوشتون م-

 حالت گفتم:  یب

  ارنیقهوه ب هی بگو برام  ستیمهم ن-

 داد..  سرتکون

 گمیم هیکه کارش عال  نقدریکه همه مارو وابسته کرده به قهوه.. ا میخانوم دار یناز  هی نجایچشم ما ا-
   ارهیواستون ب

 انعطاف گفتم:  یب  کردی نشستم.. داشت کالفم م یصندل یرو دور زدم و رو یلعنت  زیم

 .. هیکاف-

 باز موند   مهین دهش
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 ی ر ینگ  یوقت منو با هر حرف ری بگ ادی-

 انداخت:  ری اخم کردم.. شرمنده سر به ز و

 زتونه یزود قهوتون رو م  یلیب بله چشم خ-

 دادم..  هیتک یصندل  یپشت به

 ن؟ یندار یبامن امر -

- ... 

 پس با اجازه  -

  انینمونده بود تاپا یز ی.. چدادمیبه افکارم نظم م دیزد.. با رونیدر رفت و ب  ک یعقب عقب تا نزد و
 ده ساله.. یکش اضتیر نیا

جنگ   نیتنه وارد ا  هیکرد.. من  ی رو تار م دمیشده مدام د  نیو اون شب نفر یاون عوض یها چشم
  لی م گاریبه س .. حال جسمم خوب نبود ومن تنهادمیبه صورت ملتهبم کش یشده بودم..  وحاال.. دست

 اهیس یوموها   یبا چهره معمول  زنقشی.. دختر ردمیباز شد و من چشم باال کش یداشتم.. در باتقه ا
 به دست وارد شد   ین یسرش جمع کرده بود س  یکه باال یموج دار 

 داخل؟  امیب تونمیقهوتون رو آوردم.. م-

داشت و من  یمتفاوت یشد وفنجون رو مقابلم گذاشت.. بو  کیتکون دادم.. لبخند زد و نزد سر
 دوست نداشتم.. 

  دیباش  یراض  دوارمیبا وسواس درستش کردم ام-

 زدم.. نگاهش رو منتظر به من دوخت    ین یدراز کردم و فنجون رو برداشتم وبه ب  دست

 .. یبر   یتونیم-

گفت و رفت..   یوت شد با اجازه ااما با ورود نگهبان ها وادار به سک  دمیوضوح جا خوردنش رو د هی
 و خشک تر از قبل گفتم:  دمی از قهوه نوش یجرعه ا
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 نیداخل و درو ببند نی ایب-

 لب باز کرد:  هیزود تر از بق   یکردن.. فروغ  اطاعت

 اجازه دارم شما رو با بچه ها آشنا کنم؟  ابیجناب کام-

 انگشت دست چپم رو به چونم زدم و خونسرد گفتم:  دو

ها   یالبته بعض  ون؟یآقا گمیکنه درست نم  یخودش رو هرجور که قبول داره معرف  یبهتره هرکس-
 ممکنه منو بشناسن 

 لب زدم:  میرو به سل و

 مگه نه؟ -

گذاشتم و بلند شدم و با   زیم یگرفتم و فنجون افتضاح قهوه رو رو دهیچهرش رو ناد یدگی پر رنگ
 ..ستادمیا نهی که به هر پنج نفرشون اشراف داشته باشم دست به س ییدوگام مبل رو دور زدم و جا

که  یپر  شی و ته ر  دیاز حد سف شی داشت با صورت ب یاز پسر جوون سمت چپم که قد بلند اول
 شروع کرد:  دادیمردونه تر نشون م یچهرش رو کم

کاشف بود   یر آقااز انبا  ینگهبان  نجایا فمی .. وظ کنمیکار م نجایکه ا ستیوقت ن یل یام خ یمن عل-
 االنم.. 

 به گلوش انداخت:  یباد

 دستور شماست   یهرچ کنمی شما خدمت م یبرا-

 گفتم.. یهوم

 ..دمیباشه انجام م  ینداشتم هرکار  یشغل ثابت  یجورا هیشما رسولم  کیمنم کوچ-

 داشت..  یدوختم که از ورودم تابه االن دست از نگاه کردن من برنم یگرفتم و به اون کس چشم

 م رو از مبل گرفتم و پرابهت مقابلش قد علم کردم   هیتک
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 رو حفظ کردم   اخمم

 نکنه چهرم برات آشناست؟  رباشهی خ-

 کج کردم که آب دهنش رو با سروصدا قورت داد و دستاش رو به پشتش گره کرد  سر

   دتیجد  سییر  ابیکام  اریمن تاو م؟یباهم آشنا بش  یخوایم-

.. قلبش انگار  کردمی حس م خوردیکه از بدنش به پوستم م ییاز حرارت باال نوینداشت و ا  یخوب حال
 خشکش رو ترکرد   یدستام بود.. با زبون لب ها ریز

 نم یب  یباره شما رو م نینه قربان.. اول -

   دمیبه لبه کت خوش دوختش کش یدست

 .. یآقا مینیب  یهمو م  ادیبه بعد ز ن یباشه اما از ا ؟یجد-

 گفت:  تند

 هستم  نیاه.. شنیشاه-

  چیتو پ  دشیگل پرپرکرد.. چهره ترس  هیبود که خواهرم رو مثل  یاغی یبود.. همون پرنده  خودش
روشن کرد  و گر گرفتم.. من چطور    کیرو تار دمیمثل رعد و برق د ش،یکوچه، درست ده سال پ

 دونست..  یکردم؟ فقط خدا م یگرفتم و دور از چشم حامد چالش نم  ی جونش رو نم  نجایهم

 تا خودتون..  دیمن معتمد آقا بهراد بودم.. حاال شما منو امتحان کن-

 سکوت باال گرفتم و لب فرو بست   یرو به نشونه  دستم

   ؟یارائه دار  یبرا  ی.. تو جز اسمت چمیخب سل-

 انداخت ومن من کنان گفت: من بود  یکه مات کارها یبه فروغ ینگاه مین

 و....  کنمیم د یینژاد تا یرو از رو انی که تازه م ییاسب ها-

 گفتم:  یجد
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 .. یدر مقابلم حرف بزن یتونینم  یبودم اما االن حت دهیازت د یادی قبال جسارت ز-

 انداخت:  ریسربه ز شرمنده

 ش شرمندم -

 گشتم گفتم:  یبرم  زم یفرستادم و پشت کردم همونطور که پشت م  رونی رو شل ب نفسم

 ..  اری مربوطه رو برام ب نجایکه به ا زی پرونده و هرچ ی.. فروغرونی ب  دیبر-

 چشم -

 افتضاح بود   یلیقهوه رو ببر خ نیضمنا ا-

کردم   یخواست.. سع  یم گاریرفتند.. دلم س رونیزود از اتاق ب   یلینزد.. خ  یاما حرف  دیباال پر ابروهاش
کنم.. سرم  ی خال  نیحامد و شاه یزد و حرف ها مانیکه نر یذهنم رو از گند قهیچند دق یبرا

گوشه لبم   یک یآوردم و رونیرو ب  گارم یآتشفشان تازه فعال شده بود و درحال انفجار.. از کتم پاکت س
 آورده بود   مدارک مربوطه رو یگرفتم وبه دودش زل زدم.. فروغ  ینیگذاشتم.. کام سنگ

وارد خونه شدم تک به تک لباس هام    دیظهر با کل کیوقتم رو گرفت.. حدود ساعت  یدوساعت بایتقر
شدم..   رهی قالب کردم و به سقف خ رسرمی تخت طاق باز شدم و دستام رو ز یآوردم و رو رونیرو ب 
  برهیبار به و  نیصدم  یمرکز رو مثل اسمم بلد بودم.. برا نی درد داشت و من ا نمی س نیدرست ب ییجا

شدم وبا   ز یخ  میتخت ن ی.. روزیچ  چیسکوت بشکنه.. باه نیا خواستمیکردم.. نم ییاعتنا یب میگوش
  یتا کم  دمیآب پر کردم و الجرعه سر کش  یوانیبه آرنجم از جا بلند شدم.. وارد آشپزخونه شدم ل هیتک

گذاشتم.. به  نتیب کا یرو رو وانیدوربشه.. ل میجسم لعنت  نیکننده از اذوب  یگرما نیهم که شده ا
 یتک به تک دکمه ها رفتمیتمام لحظه هام پوزخند زدم و همونطور که به سمت اتاقم م یحال تکرار 

رنگ مردونم رو باز کردم و با برداشتن حوله به حمام پا گذاشتم.. صورتم رو اصالح کردم   دیسف  راهنیپ
 نه پوزخند زدم.. ی از موهام رو که بلند شده بود درست کردم.. به اخمم در آ یو کم

.. قطرات سرد آب حالم رو بهتر  شدیم دهیو هرکس همونطور که بود د  رفتی امشب پرده ها کنار م
در لپ تاپ    یم یبودم.. ن  دهیرو تنها صبح د یلی.. لدادیبه پنج عصر رونشون م قهیدقکرد.. ساعت، ده 

 ..قهیفقط پنج دق یحضور  یم یو ن
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  یسکوت  یگرفت.. من سکوتم  رودوست داشتم.. چون سال ها زندان یاز من نم یچه خوب که سراغ و
م به سمت کمد رفتم و کت و  نم دارم روبه باال فرستاد یاتاق با دست موها  نهیشدم .. مقابل آ  یاجبار 

.. دمیبرداشتم وپوش  یخوش دوخت مشک  یراهنیتخت انداختم پ یو رو دمیکش رونیب  یشلوار مشک 
.. شهیهم  شترازیب  یبود کم  لکسینداشت.. حرکاتم کند و ر یت یاهم ،یز یهرچ  ایبود  یادی از آرامش ز

  راهنمیپ یبه مچ و گردن زدم*". دو دکمه باال  یشگیکامال حاضر شدم از عطر مدهوش کننده هم یوقت
 نگاه کردم...  نهیدر آ  اری کوتاه به تاو یا هیثان یرو باز گذاشتم و برا

نبود.. چهار انگشت دو دستم  دایچشماش هو  اهیس یدرگو زیچ چیاو هم عوض شده بود.. ه امشب
 به جلو خم شدم    یتم و کمتوالت گذاش زیم یرو لبه 

 ..  یباش دیو با خوامیکه م هیهمون کس نیا-

  چمییو سو  فیبه ک یکتم گذاشتم و چنگ بیچشمک زن رو داخل ج یبا پوزخند فاصله گرفتم.. گوش و
زود مقابل عمارت توقف کردم و با   ی لیحال خ نینبود.. با ا یعجله ا چیزدم و از خونه خارج شدم.. ه

از   یانبوهباز شد ومن درست کنار   موتینگهبان متوجه من شد.. در با ر نیکردن نور ماش نیی باال پا
خودش رو به من رسوند و در رو باز   یا گهیزود نگهبان د  یلیپارک کردم خ  متیگرون ق یها نیماش
 کرد..

 ..د ییسالم قربان.. بفرما -

 بهش انداختم آشنا نبود   یینگاه گذرا  تنها

که ا نزو از حضورم مطلع شده بود  یدرحال  نیشدم.. همه جا آروم بود ا ادهیرو باز کردم و پ کمربندم
  یبود که به گوش م یز یمحکم من تنها چ یپارس کردنش و قدم ها یصدا  کردی ومدام پارس م

  بازشد یفتم و در توسط خدمتکار زود از چند پله باال ر  یل ی .. خدیدرخش یم دی.. عمارت مثل مرواردیرس
 و من پا به داخل گذاشتم 

بود   یکه توجه همه رو به من جلب کرد.. اما من نگاهم به زن یم یمال کیبرابر شد با پخش موز  ورودم
  نییخودش کنه.. داشت از پله ها پا فتهی ش یرو در هم سن یتونست هر مرد یم شیی بای که با ز

.. ستادمیگام به سمتش رفتم و در فاصله کم ا کیآزرد.. تنها  یکف و سوت گوشم رو م ی.. صداومدیم
 به جز من... یبه حتم هرکس
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 به چشم هاش لب زدم:   رهیخ

 یشد  بای چقدر ز ؟یلیل-

هرگز.. لبخند دندون  دمیبوس  یزن رو نم نیزدم ابدا ا ین یبا انزجار دست هاش رو گرفتم و به ب و
 نکرد..  جادیا ی که من ازش خبر داشتم تضاد جالب  یاهیونش با ذات سدند یدیزد که سف  یینما

   ؟یجذاب و جنتلمن شد  یلی خ اریتاو ییوا-

 کردم که دست دور بازوهام حلقه کرد  اخم

 ..شهیجذاب مثل هم دیآخ ببخش-

افتاده  ر یکه توش گ یحال  نیمن رو از خودم و ا شیکوتاه و بدن نما تی نها یو ب پوریو گ  یمشک لباس 
 ...  رونی بودم به سقف جنون رسونده بود.. نابود بودم.. اما از ب

 زم یکه امشب شب من و توئه عز  ایب-

  میرفت  تیبود.. با هم به سمت جمع  نطوری هم حتما

مو رو کنم  خوامیم-  امشب برگه آس 

پراز   ینیکردنم رو بهشون داشت.. خدمتکارها مدام س یقصد معرف  یلیبود که ل  ی تینگاهم به جمع من
 چرخوندن.. یمهمون ها م نی*" رو ب یدن ینوش

هم   یا گهید یزبانی توقع م یل یسالن دو برابر زن ها بود که از ل  یبود.. تعداد مردها یادیز همهمه
 داشتن...

 کنه   یبلند به همه معرف یقصد داشت تا من رو با صدا یلیتموم شده بود و حاال ل  کیموز

و روشن   کی به من چسبوند.. تو تار شتریخودش رو ب یلی داد و ل یل یبه دست ل کروفون یم  یجوون پسر
اشاره از   هی دونستم منتظر  یکرد.. م یجلوه م ی.. کامال خونسرد و عادنمیتونستم بهروز رو بب یفضا م
اما در   یاگرچه دست و پا چلفت مان ی.. الحق که نرومدیمرد خوشم م  نیا زیبود.. از همه چ  یلیطرف ل

 همهمه رو خاتمه داد:  یل یل یپر از ناز و عشوه  یمرد به هدف زده بود.. صدا نیانتخاب ا
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مهمه   یلی من خ یکه البته برا یمهمون  نیخوشحالم که امشب در ا یل ی.. خزمیعز یسالم به مهمونا-
 .. نیحضور دار

با لبخند   یلی بودن.. ل  رهیخ میسالن قرار داشت گاهیجا نیکه درست در بهتر یلیزن و مرد به من و ل حاال
 . کردمیمشتاق نگاه م ت یابروهام بود به جمع نیکه از ورودم ب یو من با اخم

 دارم..  ری نظ یب کیشر  هیکه من  دیدونست  یاحتماال همه شما م-

 شناخت     یسر از پا نم یلیهمهمه به پاشد اما ل باز

 .. من قصد پنهان کردن اونو ندارم دیآروم باش-

 گفت:  ییرسا یبا صدا تی جمع  نیاز ب یکی

از سمت شما   یادیز یها تی روزها شاهد موفق  نیا یکن  شیکه به ماهم معرف شهیم یعال  یل یخ-
  میبود

 ..  شدینابود م دی با  یلیکه قبل از ل  یخوب چهره اون مرد رو به حافظه سپردم.. مرد 

و دستم رو گرفت به حتم آتش درونم،دستم رو   دیکش نییدستاش رو از بازوم پا   دیسرمست خند یلیل
 .. کردی خاکستر م

ست کنار  امشبه االن در افتیض یکرد  وسوژه اصل  یکه منو همراه یدرسته هرمز جان.. اوم.. شخص-
 من و مقابل تک تک شما قرار داره.. 

 نی.. هرمز آفتاب.. به حتم ادمشیزل زد.. پس باالخره د نشیسبز پر از تحس  یبه من با چشم ها و
 من.. بهروز در حال مکالمه با تلفنش بود.  ی.. چقدر تلخ.. اما نه براشدیم دارمونید نی و آخر نیاول

 رسوند..   تیهاش منو ده سال جلوتر به موفق دهیکه با ا ابی کام اریپرنس  من، تاو-

 و دست بلند شد   کیموز یصدا  باز

که مال اون نبود جا   یآورد.. دستاش رو دورگردنم انداخت وخودش رو در آغوش نیی رو پا کروفونیم
..  اریکه من بودم تاو یاز جنس آتش یدرد نه،یشدم.. پر از نفرت، خشم، ک  اریتاو گهیکرد.. و من بار د
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مشغول  یکرده بودم.. هرکس  کی نزد یپهلوش گذاشتم.. من اون رو ده سال به نابود یو رودستم ر
 رو از خودم جدا کردم  یل یبه سمت ما اومدن که ل یبود و عده ا یز یچ

 مرد جوان.. داریسالم مشتاق د-

 دراز کرد و من با اکراه دست دادم   دست

 .. یسالم خوشبختم آقا-

 گفت:  یلیول

  نیرام راستدوستم به  نیبهتر-

 یو باز هم چشم ها یخوش حالت جوگندم یکردم با پانزده سانت اختالف قد با من موها نگاهش
 .. پوزخند زدم دمید یرو نم   یسبز.. من مابق

 مثل گذشته.. من و تو و ....  ؟یلیل  هیشراکت سه نفره چ هینظرت درمورد  گمیم-

 کرد..  کیدست دور کمرم انداخت و خودش رو بهم نزد یل یمن نگاه کرد که ل  وبه

 کرد  مشی تقس یبا کس یکه بشه به راحت  ستین  یکس اریبهرام جان تاو دونمینم یآ-

 رو لمس کرد که دست هاش رو گرفتم.  شمیبا انگشت ته ر و

 ..میاز جشن لذت ببر ایب  م؟یامشب از کار حرف نزن ستیبهتر ن-

 گفتم:  نی کردم.. رو به راست یرو کنترل م  زیهمه چ دیبا

   رم؟ یبانو رو از شما قرض بگ  نیا تونمیم-

 لب زدم:  یل یو من اخمم کم نشد رو به ل  دیخند بلند

 ؟ یرقص یبا من م -

آهنگ مناسب رقص ما عوض   ی ل یزود به دستور ل یلیدستم گذاشت.. خ یو دست تو دیخند اغواگر
  نیشده بود.. خودش رو ب زونیطناب دار دست هاش بشم که به گردنم آو الیخ یکردم ب یشد.. سع
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که   یبار  زیکردم.. پشت م  یرو چک م  زیداد و من نامحسوس همه چ یدست هام ماهرانه تکون م
چشم  یتونستم لنز رنگ ینور کم م نیجا هم با ا نیبود که من از هم یرو داده بود کس بشیترت  یلیل

 بدم.. صی هاش رو تشخ

 ؟ یلیل-

   دیزد و از پشت بهم چسب  یچرخ

 جانم؟ -

   ؟یکرده باش  یهست که تا امروز از من مخف یز یچ-

رو قاب    فشی کث یزد و دست ها یزود چرخ  یل یاما خ ستادیکوتاه بدنش از حرکت ا یلحظه ا یبرا
 صورتم کرد  

   ؟یدیپرس نویچرا ا-

 .. زدیتندش حالم رو به هم م یها نفس

 سوال بود فراموشش کن..   هیفقط -

 گذاشت..  نمی س یرو سر

 دوست دارم   یل یخ-

 گذشت که گفتم:  یاز حدش م داشت

 بسه  گهید-

 ستادهیکه ا  دمیسالن د یجا نی تر یبا اکراه ازم فاصله گرفت و من تازه صدف رو در گوشه ا  یلیل و
دور شد اما    دمیواز مقابل د دیچشم دزد دمشید دیفهم  نکهیمحض ا .. بهکردیبه ما نگاه م رهی بود وخ

هربار به   رولباس   نیتر دهیکردم پوش  یرنگش از چشمم دور نموند.. حاال که دقت م ییلباس شب  طال
بازوش   شتریب  ی مهیشل کرد.. ن  یهمچنان بلندش گره اخمم رو کم ی.. موهادمید یتن صدف م

داشت.. با    یل یگرفتن احساس ل ی به باز  یبرا یادیدختر توان ز نیپشت موهاش پنهان شده بود.. ا
 ..ک ی کار کوچ کی نیهم
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 آشنات کنم..  هیتا با بق   ایب-

 بودن.. یمرد در باغ عمارت مشغول کار  ستیاز ب شیکه ب دمید

   میحتما بر-

 گفتم:  یلیبار رو به ل کینزد درست

 کار ازتنم بره.. یخستگ نیا دیدارم تا شا ی برم یدن ینوش هیمن -

 رو نداشتم. فیخوک کث  نیتحمل ا گهید دیکش یم  نمیس یشکنجه رو یهاش رو مدام برا دست

  یار یمن هم ب یبرا شمینوش جان خوشحال م-

  یرو م  یزن یکه گونه  دمیهرمز آفتاب رو د ی رهیرقصنده ها رد شدم.. نگاه خ ن ی تکون دادم و از ب سر
قدم   نیاول یاعتماد یاز هوش و ذکاوتش بود.. مطمئنا به من اعتماد نداشت و ب یرگی خ نی.. ادیبوس

  سیبه دام پل نکهیکنه بدون ا  یسال زندگ  یمرد سال ها نیا شدیبود که باعث م  ی از همون ذکاوت
ان حواسم دادم که همون مرد به طرفم اومد.. همچن هی *" به آرنجم تک یدنیسرو نوش زی.. کنار م فتدیب

 گذاشتم راحت باشه   نباریکرد.. اما ا یکه باز به من نگاه م یصدف  یبود حت یز یبه هرچ

 ن؟ ی دار لیم یچ-

 نگاهش کردم.. رهیخ

 ودکا لطفا..   -

 چشم..-

 زود جامم رو پرکرد ومقابلم گرفت    یلی.. خزدیبا لهجه حرف م  یکم

   زی هم بر گهید یکی-

به   رهی .. درد معدم باز به سراغم اومده بود هردو جام رو برداشتم و خدمیجام رو نوش  اتی از محتو یکم
 شده و صورت کامال اصالح شده ش آروم لب زدم:  دهیتراش یموها

 حاال وقتشه حامد..-
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 مانیشدم در دل گفتم چه خوب که نر   یم کینزد ی لی نگاه ثابتش رو گرفتم و همونطور که به ل از
رو   نیسالن رفتند و من بهرام راست یبه انتها  دیبوس یم  شی پ یق یکه دقا ین زن.. هرمز و هموستین

کرد و بهرام اخم کرد..   یداشت کنار گوشش پچ پچ م گاردهاشیاز باد یکی.. دمی د گاردشیکنار دو باد
فاصله گرفت.. دستم مشت شد..   یواکنش   چیه یو صدف ب دم یرو د ستادیکه کنارش ا یصدف.. مرد

و ملتمس صدف رو   دهیداشت و من نگاه ترس یچشم از صدف برنم یجوگندم  یاون مرد با موها
دونست من  یشک نم یدادم و چشم از صدف برنداشتم.. ب یل یشکار کردم.. جام رو به دست ل

شد حدس زدم..   که تو چشم هاش متولد یدیرو از حس ناام نیداشتم.. ا رنظریرو ز وننامحسوس ا
  یگرفتم.. مکالمه  دهیناد ستادی که کنارش ا یداد و مرد یآهنگ خودش رو تکون م تمیر یرو  یلیل

  تیموقع نی رقص رفت.. از ا ستی با چشم از من کسب اجازه کرد و با مرد به پ  ی ل یداشتند و ل یکوتاه
گرفت به طرفش رفتم و  یفاصله م تی حاال صدف داشت از جمع نکهیرو بردم و با ا استفاده تی نها
من رو   یصدا  کیموز یتمام همهمه و صدا نیخشک اسمش رو صدا کردم و در کمال تعجب ب   یلیخ
شونه هاش    یو به سمتم برگشت.. موهاش از رو  دیبلند کفشش چرخ یپاشنه  ی.. روستادیو ا دیشن

باز و چشم   ی.. با لب ها ومدیم دشیبندش به پوست سف.. گردن دمیتنش رو د یکنار رفت و من برهنگ 
  اتیاز محتو ی.. کمستادمیگرد شده کل وجودمو از نظر گذروند و من با دو گام بلند مقابلش ا یها

 و آروم لب زدم:   دمیجام نوش

 م؟یبرقص -

کرد مخاطب حرفم خودش   یبه اطرافش انداخت.. انگار فکر م  ینگاه میو واج نگام کرد.. ن هاج
 .. با انگشت به خودش اشاره کرد: تسین

 ن؟ی من؟ با من بود ؟یک-

گذاشتم و خودم   شدیاز خدذمتکارها که از کنارم رد م  یکی دست  ین یو درون س  دمیجام رو سر کش کل
تونست بهم کمک کنه..   یدختر م ن یبا ا دنینبودم اما رقص  یابدا راض تیوضع ن ی.. از ادمیرو جلو کش

 رو فراهم کنم و هم نامحسوس به اطراف توجه کنم.. تشیتونستم هم امن یم

 جمع بشناسم؟ نیممکنه من چندتا صدف رو تو ا-

واکنش دست خودش نبود..    نی.. شک نداشتم ادمی دندون هاش رو د دیسف  فیو من رد دیخند
زه به سمتش دستشو درون دستم که تا یجی بود کنار زد و با همون گ ختهیصورتش ر  یموهاش که رو
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و با من همراه شد.. وسط  دمشی.. به سمت خودم کشدیلرز یگرفتم گذاشت.. سرد سرد بود و م 
  ینگام م  رهیخ  یل یل یکردم وقت یم یو صدف رو به خودم چسبوندم.. داشتم چه غلط ستادمیا ستیپ

 کمرش چفت کردم:  یگود یو من دستم رو رو  دمیآرومش رو شن یکرد؟ صدا

 ؟ یکرد یدرخواست نیواقعا تو از من چن  ؟ی تو خودت اریتاو-

 .. کنار گوشش لب زدم: زدیکف دستم به حتم آتش فواره م از

 .. آروم.. شششیه-

 یسامسونت و تعداد باال فی .. ک دمیبهرام و هرمز رو د نی ب یحتم یو معامله  دمیباال کش چشم
از هوا گرفتم و حامد   یردم.. دمصدف پنهان ک  نیشمیابر ی.. پوزخندم رو پشت موهاگاردهاشونیباد
  یصبان دادم از سر حامد بگذره ع  یکه احتمال م یکرد.. من از فکر   ی.. موشکافانه براندازم مدمیرو د

 یچشم م یکردم و از گوشه  ی رو حس م  یلی ل یرگی.. همچنان خ دیرس یم  اتی به عمل  دیشدم.. با
.. دست دمید یبدنش م  یها یبرآمدگ  یو حرکت دست مرد رو رو دیرقص یکه هنوز م دمشید

کم ضربان قلبم رو باال   یفاصله  ن یو نگاهش از ا دمینشست به سمتش چرخ نمیس یصدف که رو
تونستم فراموشش کنم.. آخ  ی بود که نم  یز ینگاه چ  تی معصوم نیداشت؟ ا یچ اهشبرد.. تو نگ

 داشت.. ابدا.. ن ه یبه سا  یشباهت چیصدف ه ی.. آخ.. ولهیسا

 من..  اریخوشحالم.. تاو یل یمن خ-

..  یلیالخصوص ل  یشد.. همه عل کی زن ها و بعد قطع شدن موز  غیاسلحه باعث ج  کیشل یصدا
مقابلم چشم   یتو آغوشم گم شد و من به صحنه   غیکردن.. صدف با ج یفرار م یهرکدوم به گوشه ا

نجات جون خودشون پا به   ی.. همه برادیلرز یدوختم و محکم صدف رو به خودم فشردم.. بشدت م
 کرد:  یرو نگاه م   شیپ یکه شوک زده به صحنه  یلیوسط تنها من بودم و ل   نیبودن ا هفرار گذاشت

 چه خبره؟  نجایا اریتاو-

 لب زدم:  ختی ر یو اشک م دیلرز یم  دیکنار گوش صدف که مثل ب ی لیتوجه به سوال ل یب

 االن.. نیباال.. هم یآروم باش و برو طبقه  -

 گرفتم:  یچسبوند.. کالفه بودم و داشتم گر م  نمیس یسر تکون داد و باز سرش رو رو دهیو ترس  ناباور
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 .. ولم نکن..ترسمیم  یم یترسم.. چه خبر شده.. م یم یل یمن خ-

  یلرزون صدف آه از نهادم بلند کرد.. آخ دختر... آخ.. عصب یو لب ها  تیبه سمتم اومد و مظلوم یلیل
 زمزمه کردم:   میاما مال

 برو.. االن..-

 رفتم و بلندتر گفتم:  یل یاز خودم جداش کردم و به سمت ل و

 برو..-

کشوندم..   یامن یو با خودم به گوشه   دمیدستاش رو کش عیسر یلی .. خدیبهم رس یل ینکردم و ل صبر
  یکرد.. صدف دست هاش رو رو یحواسم به حامد بود که داشت نامحسوس از صدف مراقبت م

 کرد..  یم هیگوشش گذاشته بود و گر

 ..یل ی.. من خود  خبرم لدونستمیخوب م من

 .. یل یل نجاستیا سیپل دونمیمنم نم-

 دلم بود   نیتسک دشیترس نگاه

 مضا کرد باشه خودش مرگش رو ا ی کارهرک  میشد چارهی ب-

 ختمیبودم اما به صدام تنش ر  خونسرد

 .. ستی حرفا ن  نیاالن وقت ا-

 دی وحشت زده به من چسب   یلیو ل  دیبه گوشم رس سیپل  ادیفر یصدا

 کس ازجاش تکون نخوره   چیه-

  دیرس یبه گوش م  ادیفر یداشتم.. هنوز صدا  یمنقطع شده بودن.. حال خوب یلیل  یها نفس

 نمونده یراه چیه سهیکل خونه درمحاصره پل -
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آشکار   یبا تمسخر و خشم یکیکه اسلحه هاشون رو مقابل مهمون ها گرفته بودن..  سیمامور پل  پنج
 گفت: 

 آخر خطه.. نجایا-

 که پوزخندم عمق گرفت   دیبه من چسب شتر یب  یلیل و

  دیکن  ریزود همه رو دستگ-

 ادامه داد: زی با همان لحن تمسخرآم و

 شرمنده جشنتون خراب شد..-

 داد زد:  و

  فتهی از قلم ن یکس  دیزود دستبند بزن -

 گفتم:   زدیم یکه رنگش از خشم به کبود یلی به ل رو

 آروم باش من هستم -

 : دم یبه صورتش پاش یبخش نانینگاهم کرد و من نگاه اطم زیت

 کارو کرده نیا یبهم بگو ک -

   دیکوب نم یبه قفسه س یومشت

 .. میخودمون رو نجات بد  دی.. اما االن بامیکنیم دایشک نکن اونو پ یه یه-

.. شمس.. آخ.. زدی م ادیرو فر  یلینفر مدام اسم ل کیو  زدنی ها داشتن به دست همه دستبند م سیپل
بود و حاال.. مجبور بود زودتر از موعد   دهیرس  یوجودم پر از شور و شعف بود.. شمس تازه به مهمون

 من اما...   دیجوش  یجهنم بود.. جهنم.. از سر و روش عرق م نجهایکنه.. ارو ترک   یمهمون

   ؟یچ چطور -

   ستادمیا صاف
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  ؟یاونو بسپار به من.. مگه به من اعتماد نکرد-

 زد..   شیشونی لرزونش رو به پ دست

 آره اعتماد کردم -

 خوبه پس ساکت بمون..-

  یو حت  زدی که داشت به دست هرمز دستبند م دمیرو به چپ و راست چرخوندم.. حامد رو د سرم
 که با لگد مهارش کرد.. ادامه دادم: دمید

   یفرار کن دینبا ایحاال با من ب -

 خبر از همه جا لب زد:   یب یل ی.. مقاومت کرد که پراخم نگاهش کردم و ل دمیدستش رو کش ومچ

  دمیبهت م یخواب  یماجرا تموم شه هرچ نیا-

 .. رمیگیبا خودم گفتم تو نه من خودم ازت پس م ومن

.. دمشیاول د یبود و من از همون لحظه  ستادهیکنار دو مامور ا  میس یبا کت و شلوار و ب ی ناج
 شده لب زد:  زیر یما ثابت شد و با چشم ها یخورد و رو  ینگاهش چرخ

 درخشنده..  یلیپردل و جرات معروف به ل یقاچاقچ نیبود نجایبه به پس شماهم ا-

 گفتم:  یل یخبر قبل از ل  یمثال از همه جا ب  من  

 کامال ساده بوده   یمهمون هی نینداشته  ا یارتباط  چیافتاده به ما ه یو امشب هر اتفاق  نجایا-

 نداشت.. سرتکون داد:   یتیدونستم اما برام اهم یداشت و من م  یا گهیحال د نگاهش

 حتما..   نطورهیآره هم-

 ادامه داد: وپراخم

ها به باد فنا رفت..   یلیخ یو چهل ساله  ی.. امشب عمر حکومت سیقصر در بر  شهیهم یتون یاما نم-
 ؟ یتا ک  ؟یل یل یار یدووم ب یتون  یم یتو تا ک 
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 که از من گرفته بود گفت:  یبااعتماد بنفس یلیل

 .. نیخودم بامن درست حرف بزن  ی.. شما هم بهتره بدون مدرک توخونه خبرمیب  زیمن از همه چ-

 کنه.. یچشم پوش  یلیل یبرهنه  مهیتا از بدن ن کردیتمام تالشش رو م ی ناج

خودتون برگذار شده کم  یکه اتفاقا تو خونه   یمهمون نیمتاسفانه مدرک ندارم.. اما حضور شما تو ا-
 .. گردهیاما باالخره ورق برم یایل به اداره مجواب چندتا سوا ی.. شما براستین  یجرم

 شد..  یزود عمارت مثل قبرستون خال  یل یزدم و خ یپوزخند محو من

 

 

 

 

خورد شدن  یبه جلو برداشتم و صدا یکردم.. گام  یصبر م   یلیل ینابود یشد.. حاال فقط برا تموم
.. ستادیاز کنارم رد شد و درست مقابلم ا  یلیتر کرد.. ل  قیشکسته جام ها پوزخندم رو عم  یها کهیت

 بود   یحال نزارش نشونه خوب 

  ؟یاومده ندار   شی افتضاح پ نیا یبرا یح یتوض  چیه یعنی-

-... 

 اطراف انداخت که من باعثش بودم  یها رانهی به و یکالفه به دور خودش زد و نگاه   یچرخ

 چطور پاش به امارت من باز شد؟  سیشد؟ پل ی.. چشهیباورم نم-

و امشب بود.. من خونسرد اما   ری اخ یکردن اتفاق ها یرفت و مدام ذهنش درحال حالج  یم راه
 بود.. یل یمتفکر نگاهم به ل

 فقط..  زیهمه چ کنمیباور نم -
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 به موهاش زد   یچنگ

  دیطول کش قهیفقط چند دق-

 هاش سخت و پر حرص بود موشکافانه لب زدم:  نفس

 خوب..  ی ل یشناسه خ یکه تو رو خوب م هیکی کار  نیا-

 : دیاز صورتم غر یسمتم براق شد و در فاصله پنج سانت به

 باشه..  یهرک-

 ادامه داد: یشتر یب دیبا تاک  و

 .. رمیگیمن خودم جونش رو م-

 و چشم هاش.. مثل دو طشت خون بود.. دیلرز یاز انقباض م فکش

 کنمی تک به تک خودشو، خانوادشو نابود م کنمی کس رحم نم  چیبه ه-

 دستش رو مقابل چشمم گرفت   کیانگشت کوچ و

 .. گذرمیازبچش هم نم-

 یبرا یجون  یو حت یز یشناختم اما من چ یزن رو م  نی پلک زدن تنها نگاهش کردم.. خوب ا بدون
شدم.. دست   یباز  نیگناهم رو فدا کردم و بعد وارد ا یخواهر ب   شیازدست دادن نداشتم.. سال ها پ

 شونش گذاشتم  یرو

 ...  یل یشک ندارم ل-

 آروم شد..  یکم لحنش

 ..یبود شمیچه خوب که تو پ اریتاو-

 معدم تا گلوم اومد و من پسش زدم  اتیسر تو گردنم فرو کرد محتو و

   میببر شی از پ  یکار  میتون  یآروم باش وگرنه نم شیه-
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 شک صدف بود اخم کردم.. یکه ب  دیبه گوشم رس یکس ی هیگر یصدا

   یگذشته باش یل یهمون ل دیامشب استراحت کن فردا با-

 داد   سرتکون

 ..یبد حی رو توض ت یهمه آرامش وخونسرد نیا لی بهم دل دیاما توهم با-

 انداختم  ینگاه میداد ن ی که سه صبح رو نشون م میخودم جداش کردم و به ساعت مچ  از

بود اعتبار   ری من هم گ یپا نکاریواضح هست تو ا زی.. همه چستمیمن آروم ن  یکن یاشتباه م یدار -
 ..زنمی.. به آب نمگداریوقت.. ب  چیخودم و شرکتم.. من...ه

 براندازم کرد..  مات

   ؟یتو خبر داشت  یعنی ی-

 کرش فرو کردم  یصدادارم رو به گوشها  پوزخند

 ..  یبهتر از من بدون نویا دیاتفاق اصال سخت نبود تو با نیحدس ا-

 از کنارش رد شدم   و

 صبرکن..  -

 اما برنگشتم   ستادمیا

 تنها بمونم  خوامینم-

 کمرم گذاشت   یشد و دست رو کمیکه نزد دمیشن

 ..  امیبذار منم باهات ب-

 من؟   یبه خونه   اد؟ی گفت؟ بذارم با من ب ی م یداشت چ اون

 زدم وگفتم:  یچرخ  مهیکرد تا ن یم یاعصابم رو دستکار  یتارها صدف هیگر یصدا
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 ی ستیاما تو تنها ن -

 .. اشاره کردم  دهیبه در بسته اتاق دخترک لرزان و ترس و

 ..نجاستیاون بچه ا-

 ادامه دادم:  کردمی که خودم خوب درکش م یباحالت خاص  و

 ودست تو امانت  نجاستیا-

اتاقش   ریکه با نگاهش به مس  یرخشم ی ت دمیصدف وجود داشت.. د یفراموش کرده بود که حت اصال
 احمقانه پوزخند زدم.. خواستم برم که مچ دستم رو گرفت..  یباز  نی پرت کرد.. در دل به ا

  یاعتراض نباریخوام ا  یو نم امیمن با تو م یمونه.. ول یتنها نم  ادیتا صبح نمونده شکوه هم م یز یچ-
 وم بشن

  یداشتم گر م دمیکش شمیبه ته ر ی.. دستزدی م برهیو می ازم فاصله گرفت.. کالفه بودم و مدام گوش و
گردن عرق کردم رو لمس کردم که    دم؟یکش  یزن کنارم بود و من هنوز نفس م نیگرفتم.. چطور ا

باغ   ردوا زود  یلیدادم.. خ  حیبرگشت دلم به اومدنش رضا نبود اما سکوت رو ترج  دهیلباس پوش  یلیل
  ری رو ز یلیشدم و از گوشه چشم ل   نینبود.. سوار ماش نی واون همه ماش یاز مهمون یاثر  چیه میشد

..  دیخند  یل یکه ل دمیکش رونیو فندک ب   گاریخلوت که شدم از داشبورد س ابونینظر داشتم.. وارد خ
 .. هه..دیخند  یانگار نه انگار اون همه اتفاق افتاده بود.. چه راحت م

   دناتمیکش گار یاصول س یعاشق ب-

 یچه م یل یزدم.. ل یق یهرزش پک عم یتوجه به نگاه ها یلب هام گذاشتم و ب یرو گوشه  اون
بود که خودش قاتلش بود..   یجسم و روح نیا یسوزنده تنها غذا د یوسف کی جسم بار  نیا دیفهم
مبل  دونفره   ی.. رومیوارد خونه شد  یلیسر وصدا با ل  نی زده نشد و با کمتر یبه خونه حرف   دنیتارس

 خانه نبود..   نیدر ا شیجا گهیرو رها کرد.. به حتم اون مبل د خودش یا

 بود ..  یاووف چه شب بد-

   امیم کنمی من لباس عوض م-
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 که من خط به خطش رو از بر بودم.. یلینگاهش باز شد همون ل حالت

   ؟یخوایکمک نم -

   دمیخونه رو د نیا  یتک به تک اجزا  رتی و من ح دینگاهش کردم که بلند خند پراخم

 اخمت تو رو بدجور تو دلم جاکرده -

اما   خواستیموهام رو به باال فرستادم دلم دوش گرفتن م  ینزدم و وارد اتاق شدم.. حرص  یحرف 
رو درست درچهارچوب در    یلیعوض کردم و ل یزود لباسم رو با لباس راحت  یل یزن... خ نیباوجود ا
   شترشدیاخمم ب دمیاتاقم د

 ؟ یل یل هیچه کار نیا-

 کنترل شده کنارش زدم که گفت:  تیبه سمتم اومد و من با عصبان   آروم

 خودته..  ری تقص-

دست هاش    ریدرست ز رتمی رگ غ نبار ینشست ا میعضالن نهی پشت بغلم کرد وکف دو دستش رو س واز
 بود..

 بدن و...  ن یخودت رو.. ا نقدریا-

   دیبوکش قیعم

 م ینگاه کردنت هم راض یبه دزدک  یکه.. حت یکرد غیعطرت رو ازمن در یبو نیا-

   شدمیبود و داشتم تو تب هالک م داغ بدنم

 کرد   یتداع یرو برا هیدست هاش.. درد جون دادن سا فشار

  یا گهیکاش کار د یپردرد و حسرت پوزخند زدم که ا نهیخونسرد در آ یمنعکس شده مرد ریتصو به
 تونستم انجام بدم. یم

 ار؟ یتاو-
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- ... 

   شدیو مدام تکرار م دیچرخ  یم یمثل گو زیاما همه چ شدیشکنجه تموم م نیا کاش

 ..ستمی ن گهید یعنی ستمیاما از اتفاقات امشب ناراحت ن یباور نکن دیشا-

 افتاد  انیبه جر مینفس لعنت نی آوردم و ا نیی بود دستاش رو پا  یخوب فرصت

 چطور مگه؟-

شد و لباش همچنان سرخ.. سرخ به  ختهیبه هم ر ی.. موهاش کم ستادیفاصله مقابلم ا نیکمتر با
 رنگ خون.. 

 خواستم   یازت م شهیکه هم یز یتوام.. چ شیچون من االن پ-

 گلوم زد  بکیبه س  ینیب

 تنها بمونم..   ینطور یبار با تو ا کی نکهیا-

 رو شوخ کردم:  لحنم

 ..می رو که امشب رو لو داد تشکر کن  یمجازات  مرگ، از کس  یپس فکرکنم بهتره به جا ؟یجد-

 شدم    رهینگاهش که تختخوابم بود خ ریو من به مس  دیخند

 اما قبلش..   اریآره تاو-

 رو گرفتم   کمرش

 جان    یلیل  ستین   یامشب وقت مناسب-

 موهام نشست  یرد شد و ال شمیباال کرد و پنجه هاش از ته ر سر

 خوام ینم یکه تو دوست نداشته باش یز ی چرا؟ من چ-

  دمیانگشت هاش رو ادامه داد.. پوف کش نوازش
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 .. یامتحان کن  یتونیم کنمی م تی من راض  میتا باهم آروم بش  ایب-

 دردناک خون حاال درست تو جمجمم بود  انیجر

رفت.. سکوتم باعث   یآرامش از دستم م نیا دیرو به انتها رسونده بود.. نبا یشرم یخوک لجن، ب نیا
سرد  یلیپوست سرم به حرکت درآورد.. ل یانعطاف رو یبشه و پنجه هاش رو ب   کیبهم نزد  شتریشد ب
 من تب داشتم؟  ایبود 

 .. آخخخ.. خوامتیم یل یمن خ-

نداشتم.. اصال مگه داشتم؟ مگه مونده بود بعد از سرکوب ده  یزن حس مردونگ   نیدرمقابل ا ابدا
 برگشنش صدا کردم ..    یدرونم رو برا ار یبار تاو نیساله؟ چند

وجود نداشت از تماس لب هاش   ی که حت یفاصله ا نیتر  چیو درست دره دمیشن   یهاش رو نم حرف
 وچشم بست   دیبوس ازی باخودم تک انگشتم رو *"که پرخشم ون

 حالو درست کنم اما به روش خودم   نیبذارتا من ا-

 لب زد:  رتی دست هام بلندش کردم که چشم باز کرد و با ح یشدم و مثل پرکاه رو وخم

   ؟یکنی م کاری چ اریتاو یواا-

-.... 

 زدم  رونی حلقه گردنم شد و من ازاتاق ب دستاش

 نخواه نیاز ا شیآرومت کنم اما امشب ب خوامیم-

شناختم اما   یمن هم نم یرو حت اریتاو نیا دونستمی شدم خوب م زی خ مین یی همون مبل کذا یرو
 راه نجاتم بود   نیا

 نجا یا ایب-

 مبل اشاره کردم   ی خال  یجا  نیکمتر وبه
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زود تو آغوشم جا گرفت    یلیکرد.. خ شتریب  یزندگ  نیچشم هاش تهوعم رو از خودم و ا تی رضا  برق
نوع شکنجه قرن به  نیومن به برنگشتن به خونه، تا ابد.. فکر کردم.. بوسه هاش*" رو به عنوان بدتر

   دمیکه نبود خر یجون

 .. اریخواب بود ومن همچنان هوش  یلیدونم اما ل  یچقدر گذشت رو نم نکهیا

درک   یداشتم که دلم تنها کم یفکر کردم که تنها صادر کننده اجازش من بودم.. حال  یتمام اعمال به
  یل یل یبود که حت  یچه آرامش  نیخواست.. از صورت غرق در خوابش با انزجار روگرفتم ا یشدن م

رافتاده یخونخوار گ یاز کنه وزالوها ییای.. اما من... مثل طعمه وسط دریداشت بعداز اون شب لعنت
ازدست نداده بود.. با   یلیداشتم.. هرجاکه ل یبدنم حس دردناک سوختگ یجا  یبودم.. مدام درجا

 انگار..   کردیرو درک نم نینداده بودم اما حال منقلبم ا یشرویبهش اجازه پ نکهیا

نشد..  داریم.. تکون خورد اما ب رو ازخودم جدا کرد  فشی شدنش واسم مهم نبود جسم کث داریب ابدا
   گرفتیرو م  دمید یجلو  یکوه بود و مدام پرده تار  هی ینیبدنم به سنگ

 به بالکن پناه بردم    گارمیوبا برداشتن پاکت س دمیبه صورتم کش یدست

  یبرام ذره ا گاریاز حد س شی نم بارون خوب بشه.. ابدا مصرف ب  ینبود که با بادسرد و حت  یحال نیا
 نداشت   تیاهم

.. نفرت تنها برادرم.. اشک  یسال ها دور  نیبود؟ تمام ا ی چه زندگ نیزدم و به دودش زل زدم.. ا پک
  نیدرد داشت اما ا یل یبودم.. خ دهیرو به جون خر دادمیکه داشتم تاوان هرقطره ش رو پس م  یمادر 

 کرد؟   یآخر داشت با من چه م  یشب ها نیروزها و ا

   ؟یکن ی م کاری با خودت چ ی.. دار هیاف ک ییه-

که  رهیرو از دستم بگ گاریتمام سوال هام شد.. خواست س یبرا یبود که با صداش جواب بزرگ  یلیل
 بشه که مانع شدم   کتریپراخم نگاهش کردم اما از رو نرفت و خواست باز نزد

 هم وجود داره.. یا گهید تیبا اهم یزهای .. چیلیباشه ل یفکرکنم واقعا کاف -

 کرد   سرکج

 هوم درسته -
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 پا له کردم و وارد هال شدم .. پشت سرم اومد و در رو بست    ریرو ز گار یس جسد

 هنوز هوا سرده   یوا-

 پوزخند زدم.. قهوه ساز رو به برق وصل کردم   ومن

 خوردن ندارم   یجز قهوه برا  یچ ی.. هیببخش  دیبا-

 رو مشغول شستن فنجون ها نشون دادم. براندازم کرد من اما خودم  موشکافانه

 نبود  یز یدفعه قبل هم چ بهی عج یل یخ نیا-

  دمیچونم گذاشت چشم باال کش ری شد و دست ز کمی پوزخندم از چشمش دور نموند که نزد  نباریا

 واسه خواب باشه    یی جا  یحت ایخونه   نجایمن شک دارم ا-

 وبه سمتش گرفتم  ختمی هارو درفنجون ر قهوه

 ؟ یکن یم  ی زندگ نجایا اتو واقع-

 نشستم  یمبل تک نفره ا  یدور شدم و رو ازش

 ؟ یگینم یز یچرا چ-

   شدیتر م ک یو نز کینزد صداش

   ؟یناراحت شبین نکنه تو از د-

 بود   ستادهیسرم ا یمتوجه نشدم حاال باال   یچی ه شیواز داغ دمی از قهوه نوش یا جرعه

 شک نه.. یب  ؟یبود خبری بود تو ازش ب نجایاز ا ریغ ییاگه جا ؟یموضوع دار   نیبا ا  یتو چه مشکل-

 .. دیکش پوف

 هم سرد..  هی.. هم خالنجایا یول-
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به   رهی .. منتظر خستادمیکنسول گذاشتم ومقابلش ا یخورده رو رو  میاز جا بلندشدم فنجون ن خونسرد
 لب هام بود  

 ..ادیاز گرما خوشم نم  یلیومن خ گذرهیوقتم تو خونه نم ادی قبال گفتم.. ز-

 اشاره کردم   یابرو به آشپزخونه خال وبا

 ؟ یدار  یادینداره توقع ز یهم باکس یمرد مجرد که رفت و آمد  هی یبرا  یکن  یفکر نم-

 کرد   کیپا خودش رو به صورتم نزد یشونه هام گذاشت و رو پنجه  یرو دست

 ؟ یکامال قانع کننده بود اما از گرما گفت-

 دستاش تنگ ترشد  حلقه

 ..یکن  یم  نیرو تام  ایدن هی یکه مطمئنم انرژ  یداغ نقدریاما توا-

گرفت وباز به چشم هام زل زد انگار قصد تموم شدن   رهنمیپ  یاز بو یبه چونم زد و دم ی شونیپ و
 .. زی لحظات نفرت انگ نینداشت ا

 .. سوزمی .. من توعشقت دارم منی اما بب ینکرد یتوکار  شبید-

 قلب هنوز آروم بود؟   نیا چطور

 نیبدنم مخابره کنه ا یرودرست به اندام ها  امی پ تونستیمغزم خراب شده بود ونم یعصب ها انگار
 ..  ستادیا یم دیقلب با

  یحس  نیکه چن یبار   نیکس نکن.. بذار فقط من بسوزم.. از آخر چیکارو باه نیا گهید اریآخ تاو-
 ..گذرهیوچندسال م  ستیب داشتم

 کرد یبه سوختن وابسته م نطوریرو ا   یلی بود که ل اریمن خود تاو نیمتوجه شده بودم.. ا یبه تازگ من

 چشم از نگاهش برنداشتم ..   یا هیثان یکمرش گذاشتم وتنها برا یگود یرو دست

 عمارت  یبرگرد دیبا-
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 ترکرد   کیخودم جداش کردم ابروهاش رو به هم نزد واز

 م یحرف بزن   دیاما قبلش با رمیم-

 لباسم رو مرتب کردم  قهی

 ار؟ یتاو-

-.... 

 .. سیشد؟ اون همه پل یچ شبید-

 ناباور دستاش رو به دو طرف تکون داد  و

بودن.. تو از  یهمم یاونا چه آدم ها یدون ی..و.. و... همه روبردن تو م ختنیاومدن همه جا رو بهم ر-
 نیشب.. ا هیجداگونه دارن.. تو  یامپراطور  هیبودن؟ هرکدوم  یک  یدون یم ؟ی اونا خبر داشت گاهیجا

 من... ی برا اری.. آخ تاویلیبو داره.. خ  یلیخ هیقصض

 دونستم.. چند گام به وسط هال برداشت و دست به کمر شد   یبه خودش اشاره کرد.. خوب م و

تک به  یحاال من برا شهیسخت م  یلی.. کارم خ یتو خطره.. تو خودت هم تو خطر  تمیمن االن موقع-
 انی دشمن به حساب م هیتک شون 

.. خوبه دشمن  دشمن  من، دوست منه.. هم چنان سکوتم پابرجا بود.. من  نمشیتا بهتر بب دمیچرخ
 بودن.. سی گفت حاال تو چنگ پل یکه م ییدادم.. هرکدوم از امپراطورها یم حی رو ترج ییاتنه

 اعتماد کنم... یتوازم خواست-

 کرد   زیدادم که چشم ر سرتکون

 ؟ یچرا؟ چطور -

 به سمتم گرفت   وانگشت

 من از تمام کارها خبرداشتم  ی توکه مدام کنارم بود-
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 نگاهش کردم   پرنفوذ

 نکردن؟  ریتو رو هم با اونا دستگ شبیکه د نیها؟ از ا ؟یراحت انقدر نا  یتو از چ-

 وشمرده شمرده جلوتر اومد و گفت:  یجد

 ؟ یبدونم چطور  خوام یفقط م-

 زدم و طلبکار ادامه دادم:  پوزخند

ما   ربودیماجرا گ نیمن توا یواست مهمه؟ پس خوب گوش کن پا شتریکارو کردم ب نیفکرکنم چرا ا-
 .. سیپل ینجات هردومون تمام مدارک مربوطه رو پاک کردم اما.. فقط برا  یومن.. برا  میکی باهم شر

 داشتم که گفت:  د یکلمات آخرم تاک یرو

 االن کجاست؟  -

 صدام کرد:  یمبل نشستم.. عصب یفرستادم ورو رونی نفسم رو شل ب 

 مدارک االن کجاست؟   ار؟یتاو-

 لب زدم:  خونسرد

 امن  یجا هیمنه  شیپ-

 د وکش دار بود تن نفساش

 اما تو به من..  ستین  ینگران یجا-

 و منتظر نگاهم کرد.. من ترس نگاهش رو دوست داشتم..  دمیباال کش چشم

 .. یونیمد-

   دیحرفم براش گرون تموم شد که ابروهاش باال پر نیا

 ..یداشت سی پل یبرا یبود اما تو مدارک جالبتر  ری من هم گ یدرست پا-
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 من بود.. با خشم آشکار صداش گفت:  یست هااالن تو د یل یل یزندگ کل

 ؟ یخوایم یچ-

 آروم کردم:  یتنها چند قدم فاصله داشتم.. لحنم رو کم یروز ی با پ من

 .. نی بش ای.. بیدید شبیخودت که د  رسهینم یبی .. نترس از من به تو آسنیبش یل ی.. ل یچ یه-

آشفتش رو درست کرد ومن   یو موها  دیبه صورت برافروختش کش یمبل کنارم اشاره کردم.. دست وبه
 پاک شدش رو گرفتم که کنارم نشست..  شیاز آرا

   یحرفت رو بزن هیحاش  یبهتره ب-

 مبل گذاشتم   یپشت یراستم رو رو دست

 ..یکار  شنهادی پ  میدرخواست بهتره بگ ی.. به جازنمی من کامال رک حرف م یدون یم-

 سوال، مات لب هام شد  پر

راه رو ادامه   نیو ما باهم ا یدی شراکتمون رو گسترش بدم.. تو به من تو شرکتت سهام م خوامیم-
   میدیم

زود خندش رو   یل ی.. خادی .. خونسرد منتظر شدم تا به خودش بدیاول پلک زد و بعد بلند خند یلیل
 جمع کرد و پرخشم از جاش بلند شد من اما آروم آروم نگاهش کردم

   ؟یگ یم یچ  یفهم یتو م-

 در فضا پخش شد کشی ستریه یتک خنده  و

 .. ابدا..ستیممکن ن  نیا-

.. اونجا شرکت پدرم بود ومن ازش  چارهی شدم و دستش رو گرفتم که سر کج کرد.. درمونده و ب بلند
 گذشتم   ینم

 ست یممکن ن  نیا اریتاو-
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 گفتم:  خشک

 یبرا نیتضم  هیتورو از اعدام نجاتت دادم و حاال ازت   شبیهنوز؟ من د یمنو باور ندار  یعنیچرا؟ -
 ...خوامیشراکت بزرگ تر م 

خراب بود که رو از دستم جدا کرد و من متعجب پوزخند زدم.. پس حالش همون اندازه  دستش
رو حس کرده اما    انیبودن به خط پا  کینزد یلیدونستم که ل یانتظار داشتم.. پشت کرد ومن خوب م 

 کرد. یاعتمادش به من، کارش رو تموم م  نیا

 برم.  دیمن با-

 ..  یخوب فکر کن شنهادمیبه پ  ی تون ی هوم.. باشه م-

 میکردم مال یم  یکه به زور سع یرفتم و با لحن   شیرفتن حاضر شد.. پ یزود برا یل ینزد و خ یحرف 
 باشه گفتم: 

 .. خوب استراحت کن..  رمیگ یبرات آژانس م-

آژانس گرفتم   یلیل یمن داشت.. برا یبرا یخوب   ینگاهش خبرها  یآروم بود اما جنگل وحش خودش
 انداختم: ریر چهارچوب در گرو د یل یبود.. ل  یزدن حرفم زمان خوب یو منتظر نگاهش کردم.. برا

 .. دمیرو ند مانی نر شبی.. دیراست-

تاوان عاشق شدنش   دیبا  مانیکاشتم.. نر یل یبذر شک رو در دل ل یرنگ باخت و من به خوب  نگاهش
دادم.. من   هیشد و باالخره رفت و من در رو بستم و بهش تک یطوالن  یل ی.. سکوتش خدادیرو پس م
 ردهکنه و اوون حال بد خواهرش رو بهونه ک هیرو وادار کرده بودم تا نبودنش رو توج مانی خودم نر
شک رو   نکهیا یرو قبول کنه برا  بتشی غ مانیارزش از سمت نر یب یبهونه  هیبا   یل یکه ل نیبود.. هم

تونستم تصور  ی نم یاثرگذار بود.. حت  تی نها یکه نه.. ب  یکرد.. کاف یم تی تو دلش پرورش بده کفا
کردم که   یفکر نم  نیگرفت و من به بهروز اعتماد داشتم و به ا یدر نظر م مانینر  یبرا  یکنم چه عاقبت

  دی.. بانیخواستم.. فقط هم یبود.. من فقط زنده موندنش رو م  نیخطرآفر مانی جون نر یچقدر برا
گرفتم.. کمرم رو از در فاصله دادم اما هنوز چندقدم فاصله نگرفته بودم که زنگ در به صدا   یدوش م

رو  دنشیجا گذاشته بود.. توان دوباره د یز یچ ی لیدراومد و پشت سرش ضربه به در.. حتما ل 
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بدنم افت   یدما  کبارهی شخص روبروم  دنیحوصله در رو باز کردم و از د  یو ب  دمینداشتم.. پوف کش
 بود؟  نیتوان پلک زدن نداشتم.. مرگ ا یزدم حت   خید و کر

 شد.. دهیبه فرق سرم کوب   یاز دست رفته م درست مثل پتک  ی گذشته

 خان داداش..   ری صبح بخ-

برادرم، جونم االن  اوش،یهنوز زنده بودم.. س دیمثل مته گوشم رو سوراخ کرد و به مغزم رس  صداش
 .. یخ ی نیو شلوار ج  یشرت مشک   ینظر گذرونم.. ت بود.. کل اندامش رو از ستادهیمقابلم ا

  یداشتم؟ مردمک چشم هام انگار تو خشک ینگاه پرخشمش به من بود و من چه حس همچنان
به من زل زده بود زانوهام    یاشک یمادرم که با چشما دنیبا د نباریافتاده بود به زور تکونش دادم و ا

  ربراد نیا  یمن رو جلو خواستنی کردن؟ م یچه م ار یپاها داشتن با من تاو نیعزم تا شدن کردن.. ا
  یجد اوشی س ی رانهیبه جسم خشک شدم دادم و در مقابل نگاه مچگ یبزنن؟ تکون   نیمروت زم یب

 لب زدم: 

   یار یب  نجایالزم نبود مادر رو باخودت تا ا-

   دیرو به صورتم کوب  نشیز ک پرا  پوزخند

   ؟یناراحت شد هیچ ؟یهه جد-

اما قاطع و محکم  خوردیبود.. لب هام به زور تکون م یم  نجایا دینبا اوشیرو حفظ کردم.. س اخمم
 گفتم: 

 آره.. -

  قهیحرکت  هیتو  اوشینگاه کردم که س کردیم هیصدا گر ی بود وب ستادهیمادر که با فاصله ازما ا وبه
 : دیشدم و تو صورتم غر دهیچهارچوب در کش رونیلباسم رو گرفت ومن به ب

 هاا؟  ؟یاز ک یدونیم رمی گیوقته اجازه نم   یلیمن از تو خ -

مادرم تو روم   یبودم؟ که برادرم جلو دهیرس  نجایبود...؟ من چطور به ا ده یجا رس نیبه ا  چطور
 حالت کنار رونم افتاده بود..  ی.. دست هام ب سهیوا
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   ؟یفهمیم  شی ت ده سال پدرس-

 خواست    یاز فک لرزون و رگ برآمده گردنش گرفتم وبه مادر دوختم.. دلم صداش رو م چشم

   ؟یشنویصدامو م-

 مشت گره شدش به لباسم گذاشتم  یدست باال بردم و رو خونسرد

 ..   نمیب یرو م  شی شکنی م یکه دار  یهم حرمت شنومیهم صداتو م-

   دمیکش نییهاش رو پرخشم پا ودست

   نجا؟یا یچرا اومد-

 بودم   ستاده یبه دورخودش زد.. من تنها مات ا یذره جا چرخ  کیدر  کالفه

 ؟ ین یب یمامان؟ پسرت رو م ینی ب یم-

 من اشاره کرد..  وبه

 از من و تو بهتره   یل یخ نی خوب بهش نگاه کن مامان.. حالش رو بب ن؟یچرا اومد گهیم-

برجسته ش  نهی س یبرداشت.. کف دستم رو رو  زیتر شد و به سمتم خ یپوزخند زدم که جر  پردرد
 ..ستادیگذاشتم و با اکراه ا

 تو.. ت.. تو.. -

 باشه..   نجایا دینبا  اوشی.. سکردیم  یضربانم رو دستکار  لکنتش

 ..یعوض شد یل یداداش تو خ شناسمتینم-

حرف   اوشیکاش اون هم مثل س  زد؟ینم  یرو به درد آورد.. چرا مادر حرف اشک تو چشماش دلم برق
.. من تحملش رو داشتم.. چرا به خونم دعوتشون کردیم یمن خال  یتلنبار شده درونش رو رو یها
  تمحرکت بود و من باالخره دست از سر قلبش برداش ی.. بکردیم  ینیدوشم سنگ یبار گناه رو  کردم؟ینم

 و مشت گره کردم رو کنار رونم قرار دادم  
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 من و مامان؟ یکس  یب  یچطور فراموشت شد؟ اون همه درد.. آوارگ-

- .... 

 حرف ها درد داشت و چقدر حقم بود  نی.. چقدر اشدیبدنم متولد م ی جا  یمدام در جا درد

  ریز شی بودم؟ آخ آخ از آت یمن توچه حال  زدیم یاش به کبودو لب ختیر ی مدام عرق م اوشیس
 گفت:  یرحم  یب  تی خاکسترم.. رو به مادر با نها

  یچی.. همیدی کش  یکس ی.. بمیشد  ری .. تحقمی.. خورد شدمی.. ما نابود شدنی .. آرامشش رو ببنشیبب -
 مادر..  نیآرامشش رو بب نینمونده و حاال ا مونیاز زندگ 

 نجواکرد:   رگوششی و لرزون مادر رو گرفت وز دهیخم  یو شونه ها ستادیبادو گام پشت مادر ا  و

 به چشماش نگاه کن مامان.. -

 من و چه بهتر.. یعلن ینابود یتماشا یبرا ومدینم رونیب  یسروصدا کس   نیبود که از ا  بیعج

 پس حاال خوب نگاه کن.. گنیچشمها دروغ نم یگفت یم شهیتوهم-

 شد.. لی هق تبد به هق شیگر

 مامان.. نیرو بب ی تفاوت  یب  ستیما ن یبرا گهیاون نگاه د-

فروغ   یو ب سی مادر خ اهیس یچشم ها کرد؟ی م کاریمن در قلب مادرم چ گاهینابرادر داشت با جا  نیا
آشفتش   یمادر رو رهاکرد وبه سمتم اومد.. موها اوشیشده بود.. لرزش بدنش ارادم رو لرزوند.. س 

پر از   یاما من صدا  یگفتن حرف  یاز چشم هاش رو پشونده بود.. دهن باز کرد برا یو کم یشونیپ
 : دمیبغض وخط وخش مادرم رو تاعمق وجودم شن 

 .. یگرد یگفتم برم یم-

 هردو، نگاهمون به لب هاش بود   حاال

 رو دوششه..   ین ینداره بعد از پدرش بار سنگ  یحال خوب ارمیتاو گفتمیم-
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کتفش رو   یآروم شدنش رو یشد و برا  کشی نزد اوشینبود؟ س   نطوریش شدت گرفت.. مگه هم هیگر
 شده بودم    بهیمالش داد... چه غر

   میتو خودش تا ما ناراحت نش زهیر  یرو م ز ی همه چ ارمی گفتم تاو-

   سوختیدرست در حدقه چشمام م ییموضوع شک داشت؟ جا نیا قتیبه حق  حاال

 اما باز...  یده سال ما رو به امان خدا ول کرد-

 برد.. تکون نخوردم اما مادر دست هاش رو گرفت   ورشیپرخشم به سمتم  اوشیس

 کنم که..  شیولم کن مامان بذار حال-

 داشتم  شتریب یطلب جاذبه  نی التماس کردم واز زم ستادنیا یپاهام برا به

 هیکاف  اوشی ساکت باش س-

 ..شدیمحزون تر بود.. باورم نم شه یبه سمتم برداشت.. صداش از هم یبه من نگاه کرد و گام  وباز

 رو تحمل کردم  زیهمه چ-

   خوردیتکون م یز یگفتن چ یبرا لبم

 مامان بهش بگو  -

- ..... 

   دم؟یفهم یم دیرو با یچ من

 مامااان...-

 زد   یزهرخند بهش نگاه کردم که پرخشم

 پس بذار خودم بگم.. یتونیتو نم-

 مواخذه گر اسمش رو صدا کرد..  مادر
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 ..؟ اوشیس-

 بود.. کتری ازش فاصله گرفت.. حاال نزد یعصب

 مامان...  شیه-

  یپروا رو به من انگشت اشاره ش رو به سمتم گرفت.. خوب م یب  اوشیمادر باز موند و س یها لب
 .. زارمیکار ب  نیدونست چقدر از ا

 ..یهست  یدونستم چجور آدم یهمون اول م-

صبرانه منتظر بودم.. حرص رو تو تک به تک حروفش    یاز زبون برادرم ب  تمی شرح حال شخص  یبرا
  یو روشن فضا به خوب  کی و در تارهاش ر  قهیو من نبض شق زدی کردم.. با تمسخر حرف م یحس م

 ..دمید یم

   کرد؟ی مدام به مامان گفتم پسرت ولمون کرده گفتم فراموشمون کرده.. ههه د مگه باور م-

 داشتم  یدر پ  ی پ یمامان شدت گرفت.. تو سرم حس انفجارها هیگر

 .. تو.. ی.. تو همه کسش بود یدومش بود  یتو خدا-

رو از بر بودم    یلیهمه نفرت از من چطور در برادرم جا گرفته بود و من خبر نداشتم؟ خط به خط ل نیا
 شناختم.. چرا؟   یرو نم  اوشیو حاال انگار س

 بودم؟  یمن ک یبود اریتاو-

  یرفت باافتخار اون رو پسرش معرف یجون بابا بود هرجا م   اوشی..؟ سزدیحرف م  یت یچه ارجح از
 تر شد   ی.. پوزخند زدم که جر کردیم

 .. به دردم بخند  یکه تو باعثش یآره بخند.. به حال-

 پسرم.. اون برادرته  هیکاف-

بود..   اوشیحق با س  دیکه ولشون کردم.. شا یکرد..؟ من ی م یموندم.. مادر داشت از من طرفدار  مات
 دادزد:
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 یچ دیبا گهیشما هم قبول کن.. د دمیفهم نوی.. من اگمیقبال گفتم بازم م ..ستین گهی.. دستین-
 ؟ یبگذره تا حرفمو باور کن   دی.. چقدر بایبشنو  ی.. چینی بب

  ی.. اما من بدون برادرش بودن زنده نمدادیمن رو م اد ی ز یخبر از نبودن سال ها  اوشیس یرو نیا
 که سهم من شده بود..  یهمه چ زد؟ی حرف م  ییها دهیها و شن دهیموندم.. داشت از چه د 

  ی.. از آرامشت از راحت شدنت از دست ما.. و.. اما باور نکرد ولکردی گفتم باور نم یاز تو م یهرچ-
 ؟ یعوض یفهم یم یی .. تو درست پسر همون بابایهست  یتو چه کثافت نهیامروز باخودم آوردمش تا بب

و چنان سرش کج شد که  دمیت صورتش کوب درست سمت راس  یمحکم یل یدرهم کردم و س چهره
.. مادر  دیرس نمیسنگ یو به وضوح به گوش ها دی چی ترق ترق استخون گردنش درهوا پ یصدا
 .. دیکش یبلند ن یدهانش گذاشت و ه یدست رو مهیسراس

 ..هیکاف گهی.. داوشی .. ساریتاو-

 .. کردیم هی ساکت بود و مادر داشت پرصدا گر اوشیس

به گرفتم و با فک چفت شده  نشی انگشت اشاره م رو به سمت س اوشیو مثل س دمیجلو کش خودمو
 : دمیکلماتم رو به صورتش کوب ظیغل  یو اخم

 .. ستی مربوط ن  یاحد چیبه تو و ه میکه من ک نیخوب گوش کن پسر ا-

 بود.. یهاش تند و حرص نفس

 بزرگترتم  من هنوز برادر   یتاحاال دست روت بلند نکردم چون از حدت نگذشته بود-

 کرد.. که پر از حسرت لب زد:  ی نفسش به پوست تبدارم برخورد م یکه داغ  یشدم طور  کتری نزد و

 .. یستین-

 زدم    پوزخند

بده.. تا بتونم تو رو از جون و  ادیرو پاک کن و به من هم   قتی حق نیا یتون یپس اگه م ؟یجد-
 خودم جدا کنم.. 
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 هی.. باالخره سرکج شدش رو صاف کرد.. چرا مادر دست از گردمیکوب نمیس  یبار به قفسه  نیچند
 آورد؟  یقطرات چه به روزم م  نیا دیفهم  یداشت.. نم یکردن برنم

 با تمسخر لب زد:  اوشیس

 نمونده  ادتی یز یتواالنم چ-

و به زحمت جون کندن  میباطن  لی.. بر خالف ماتشیی بود.. با تمام جز ادمیکرد..  یم یانصاف  یب
 گفتم: 

 د یبر نجا یو از ا  ریمسخرت تموم شده دست مادرت رو بگ شینما نیه ااگ-

 نثارم کرد:  یبلند هه

 مامان؟     یدیشن-

 بودم  زی نداشت.. لبر یحس چ یه یجا برا گهید دلم

دست و پا درآورد و امروز   شد،یبه مادر ثابت م دیکه با یز یاون چ میومدیموندن ن یشک نکن ما برا-
 اومد   رونی از خونت بااون سرو وضع ب

که منتظرش بودم حاال منفجر   یبود؟ بمب دهیرو د یل ی.. مادر لدیآتش تا چشم هام زبونه کش  کبارهی به
 رو شونم نشست    ریشد.. به مادرم نگاه نکردم.. آه خدا.. دست هاش پر از تحق 

 ی شرف یپسر همون ب یثابت کرد-

 پسرم؟ -

از من بود.. طعم دهنم گس  حی .. مادرم دنبال توض دیطلب  یمکان جانم نم  نی پسرم االن و در ا لفظ
 بود..  

 ..یکن یسن باال حال م ی.. با زن هایبدبخت یل یخ-

 شناخت اما مادرم...   ی رو نم یل یل اوش،یس
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  یداو جودم پراز زخم بود با ص زدی م بیداشت از درون به خودم آس نیخشمگ  ری ش کیمثل  نفرت
 دورگه لب زدم: 

 اوش یاز من دور شو س-

 مادر تاب و توانم رو گرفت:  یصدا  عجز

 طاقتش رو ندارم   گهیدروغه من د نیمادر؟ ب ب بگو ا اریتاو-

 بودم؟   یتوچه حال  من

 بگو..-

 خواست..؟   یاز جونم م یرفت.. چ یاز رو نم  اوشیس

 بگه مادر؟   یچ-

 : دیجلو اومد و مچ دستم رو گرفت وملتمس نال اوشیتوجه به حرف س  یب

.. توانشو ستمیمثل قبل جوون ن  گه یبا مادرت نکن.. د نکارویا گهیپسرم.. تو د یکارو نکرد نیبگوتو ا-
 ندارم.. 

حالت زل    یکرد.. تنها به در بسته آسانسور ب  یمادر گوش م یبه حرف ها یبا حالت خاص  اوشیس
 هم مونده بود؟ یزدم.. مگه حال

معلومه.. سر و وضعشو  یاومد همه چ  رونی اون زن بدکاره*" از خونش ب ؟یکنیم  کاری مامان چ-
 .. دیبار یکثافت از سر و روش م ؟یدیند

   دیباال کش ین یب و

 انگار پسر سابقت اهل دود و دم هم هست.. -

 گفت:  هی که دستم رو بغل زده بود و با گر دیشن  یخشمش رو به سمتم پرت کرد.. مادر انگار نم  ری ت و

 دستا آلوده نشده.. بگو دروغه  نیبگو ا-
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مات من   دمی رحم دستم رو از آغوشش کش ینشسته بود.. خشک و ب  مییآبرو یب  یراحت برادرم پا چه
 شد 

 .. ستیحق با پسرته.. دروغ ن -

 توانم رو هم گرفت و مادر زانو لرزوند و نشست..  ن یآخر اوشیس  پوزخند

   دیبر نجایاز ا-

.. همون جا پشت در فرو  دمی زد وارد خونه شدم و در رو به هم کوب هیگر ریبلند ز  یکه با صدا مادر
  یلیس  کردیرحم م یحد ب  نیصورت، که منو تا ا نی.. باتمام وجود موهام روچنگ زدم و به اختمیر

 دم یشن یم  مادر رو یزدم.. صدا

 یبار سوم داغدارم کرد ی.. برایگرد یبرنم  گهیتو د-

  یل یکه به تنها برادرم س یسوخت.. گلوم قلبم  ودست یپلکم م  کردی م انیب یها رو به کورد نیا همه
 : دمی رو شن  اوشیس ی.. صدادمیکوب  میشونیبه پ  یمون یسوختم.. از خشم و پش یزد.. داشتم م

 .. میرو ندار اریخواد بکنه.. ما ده ساله که تاو  یکه م یبسه مادر.. آروم باش.. بذار هر غلط-

 گلوم چنگ زدم..  به

 کردم؟   کاریمن چ-

 سیازمعدم تا گلوم اومد و من توان پس زدنش رو نداشتم با دو خودم رو به سرو  یمی حج هیما
  یخودم نداشتم وقت  یرو  ید وانزجار.. کنترلمعدم رو باال آوردم.. پراز در اتیرسوندم ومحتو  یبهداشت

 پوزخند زدم   یکس  یقرمز خون از ب یلخته ها  دنیچشم باز کردم باد

چند مشت آب   دمیکش یرو هم م  نیبودم.. انتطار بد تراز ا فیها حقم بود من بد بودم کث  نیا همه
شناخت مادرهم   یرو نم  یل یل اوشینکرد من نابود بودم شک نداشتم س یر ییبه صورتم زدم.. حالم تغ

  به یدیبودم که دکتر ام  یضی.. مثل مرشدیپسرش م نیچون مانع فدا شدن آخر  زدینم  یبه حتم حرف 
 لق...  یبهبودش نداشت.. مثل دندون
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  یگاه سوارکار رو برداشتم.. چند تماس از شرکت و باش می اتاق شدم درد معدم ابدا مهم نبود گوش  وارد
 جواب داد:   یحامد رو لمس کردم.. با تک بوق یداشتم.. شماره 

   ؟ ییمعلوم هست کجا چیسالم مرد.. ه-

 مقدمه گفتم:  یب

 بودن  نجا یو مادرم ا اوشیس-

 اراده داد زد:  یو ب  شوکه

 ؟ یچ-

 نگاه کردم    دمیبه چهره خونسرد اما رنگ پر  نهیآ مقابل

 ..دنیاونو د اوشی من بود وموقع رفتن.. مادرم و س شیپ  یل یخوب گوش کن ل-

نداشت.. من چرا هنوز خوب   یگرفتم.. حامد اصال حال خوب دهینشن  دیکوب شی چوب  زیکه به م یمشت
 بودم؟ 

 کرده ؟ من ازش غافل نشدم آخه..  دایاز کجا خونتو پ ؟یآخه چطور -

 دست خودم نبود   پوزخندم

 ..ستیروز ن هیحرف   نجایا دنداکری.. چون پیوقته غافل  یلی ظاهرا خ-

 تخت نشستم  یدوران داشت رو سرم

 ..  یحق دار -

 رو از من دور نگه دار  اوشی.. سخوامی حامد من حق نم-

 توان داد زدن هم نداشتم.. تند و شرمزده جوابم رو داد:  یحت

 چشم چشم -

 حامد؟ -
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 جانم داداش؟ -

 به دلم بود..  زهایچ  یلیخ  حسرت

 باش ازمن دورش کن   اوشیر س.. برادخوامی من برادر نم-

 شد و نگران لب زد:  یطوالن  مکثش

   ؟یخوب   ار؟یتاو-

 کرده بود.. چارمی ب  یخونسرد

 من خوبم .. -

   دیچی پ ینگرانش تو گوش  نفس

 گرد و خاک کرده.. اوشیحتما س  یکاش خوب بود-

-... 

 که درست راه نفسم رو بسته بود  یجورم... خاک  چه

 شک کنه  دینبا  یلیفقط دورش کن ل -

   شت؟یپ  امیپووف تو نگران نباش ب-

  دم یتخت دراز کش یرو

 نه تو شرکت کار دارم.. -

 نداشت.. ییبه جا راه

 هوم باشه-

توان  یانداخت.. بدنم پر از زهر بود حت  یلرز به تنم م یقطع کردم.. مدام عرق سرد یحرف چیه یب
کرد.. چشم    کاری با من چ اوشیبالش رهاش کردم.. س   یآوردن دستم رو نداشتم همونطور رو نییاپ

 حرکت شدم..  یبستم و ب
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 شوکه پلک باز کردم..  یز یلرزش چ با

گردن خشک شده از ساعت   ی.. به سختزدی م برهیمدام تو دستم و میبه شماره افتاده بود.. گوش نفسم
تار بود   دمیداشتم و د جهینگاه کردم.. سرگ رندهی تماس گ یرو تکون دادم و به شماره   میتحرک یها ب

  یب جهندادم و خواستم بلند شم که متو یتیدادم.. اخم کردم.. اهم صیاما شماره صدف رو تشخ
م خس   نهیسم بشدت تنگ بود و سپاهام از کار افتاده بود.. نف یعضالتم شدم.. انگار عصب ها  یجون

بر دستم سروشونه هامو از تخت    هیبربلند شدن داشتم و با تک  یکرد.. پوزخند زدم و باز سع یخس م
 تخت افتادم به ساعت نگاه کردم   یرو دی جداکردم وبالرزش شد

ضربه آخر..    تی گذشت و در نها یل یکه بال  یش یود روزید  یساعت هشت شب تمام اتفاق ها دنیوباد
 ..اوشیس

 وجودم رو به رعشه انداخت..   یگوش برهی.. باز وشدیکه کهنه نم  یاز درد آخ

کردم؟ دکمه تماس رو زدم و به گوشم چسبوندم..  ی م  کاری دختر چ نیبا ا د یصدف.. من با بازهم
 : د یچی گرفته از بغضش تو گوشم پ یصدا

 اب؟ ی کام یالو آقا-

 صداش   فیظر یداشت تارها یارتعاش کرکننده ا چه

 بله؟ -
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 : د یاونقدر آروم بود که خودم هم به شک افتادم اما شن جوابم

 کمکم کن کنمی بده... خ خاهش م  یلیحالم خ-

 ومد؟ یبود به سراغ من م زی لبر ایداشت   یهرکس حال بد چرا

 ا الو؟ -

- .... 

   دیباال کش  ینیب

 بگو من دارم.. دارم..  یز ی چ هیحداقل تو -

 مکث کرد..   یکم و

   کنمی دارم د گ م-

 گفت:  یا  ی.. کالفه لعنتکردیزدم داشت دق م  پوزخند

 .. ادی من ز دیببخش-

 گفتم:  سرد

 ..؟ ادیبرم ی.. ازمن چه کار دمیفهم-

 حس کردم   دهیش قطع شد و لبخند صداش رو ند  هیگر یآن به

 خوشحال شدم..   ؟یگ یراست م یوا-

   زدیمعدم مثل بچه لجوج مدام به جسمم لگد م درد

   ار؟یتاو-

.. درد قلبم کردی م انی که داشت اسمم رو مثل مادرم ب یدختر با لهجه ا نی .. چقدر ادیباالپر پلکم
 شده بود   یتکرار 
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- .... 

 گفت:  دهیوترس هول

.. قطع نکن .. ابیکام  یاشتباه کردم.. تورو به خدا آقا ز  یمن اجتبا.. نه.. نه..چ دیب ببخش-  گ 

.. چه بدبخت بود که منو...  دیدیاگه نم  یخورد و به حال نزارش تنها اخم کردم حت  نیچشمم چ گوشه
 انتخاب کرده بود   یهر همراه یجون رو برا مهی ن اریتاو

 تکرارکرد: هیرو قطع شده که باگر  یگوش فکرکرد

 اشتباه کردم الو..  -

 خشکم رو ازهم باز کردم  یکرده بود  لب ها زی رو لبر تمیظرف اوشینشده بودم.. س ناراحت

 هستم..-

  د یخند هیگر نیداشت اما ب  یچه حال دونمینم

 .. تو..یفوق العاده ا یلیممنونم ت تو خ -

 ..دیدیمنو فوق العاده م گفتیم ونی.. چون داشت هزدونمیزده بود انگار.. نم جانیه

   دمیکس رو مثل تو ند چیبه خدا ه-

امروز   نی کرد.. هم کتهیبه مادرم هم د  یحت نویبود ا دهی.. برادرم بدتراز من ندزدیسخت حرف م  چه
 زد   نیدرست مقابل خودم من رو زم 

 ؟ یهست یتو چجور  یبدون یخوایم-

 ..  دیدیبود و حالم رو م  نجای.. اما اگه اکردینامحسوس به حرف وادارم م  داشت

-... 

 اما از رونرفت.   ختیبه همش ر سکوتم

 ی ست یاما.. اخمون ی کنیاخم م یلیخب خ -
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.. هنوز ومدیبه نظر نم ینطور یگفت ناراحته اما ا ی.. چقدر راحت.. مدیاز حرفش بلند خند وخودش
 بودم..  شی منتظر زدن حرف اصل 

 شدم  وونهید-

ادم؟ با کم و  د یدختر گوش م نیبه حرف ا  دیچرابا یروز   نی.. وگرنه االن درچند یبودم شا وونهید منم
 شدم   دنشیصداش متوجه خواب ادشدنیز

 که.. یدار  یآرامش هی یدون یم-

 که وجود نداشت..  یشده بود.. البته آرامش اوشمیدرمون س  یزدم.. آرامشم.. درد ب  پوزخند

 اما..-

 برادرم مثل آب خوردن بود  یاما برا د؟یکش یشرح حالم عذاب م یبرا

 .. یزنیآدم رو گول م  نمتیب یم  یشما وقت  یعنیتو -

 د یخند  وباز

  ترسمی.. مفتمیپراز موج و طوفان م ایدر هیبه   دنت،یکنم با د یمن حس م یزنیآره گول م-

 شده بود  یاما صداش تو دماغ  کردی نم هیپهلوشد خوب متوجه بودم گر به

 اما...  کنمی من اشتباه م  دیشا یستی تو آروم ن-

   دمیچپ چرخ یهلوبه پ  یحس توپاهام حرکت کرد ومن کم  یکم

 امشب چم شده.. دونمیبپرسم؟ نم  یعنیسوال.. پرسش..  هی-

-.... 

 حس بودم:   یحس ب یبود.. ب  فیلط  یل یادامه داد.. صداش خ  دیسکوتم رو که شن باز

   گشتیشدن م تیاذ ی.. دنبال کلمه شمیم  زیبگو.. بده که همش من حرف نزنم.. خب چ یز یچ هی-

 خشدار لب زدم:  یباصدا



 نگهبان آتش 

864 
 

 نشو.. معذب نباش.. -

 کلمه از من.. هی  نیشد باهم   سرمست

 اب؟ی کام ی.. آقانی آره آفر-

 .. نباریمن ا و

-.... 

 .. همه منو فراموشم کردن اصال انگار نبودم.. من.. من.. یلیخ  دمیترس  ی لیخ شبید-

 .. هیو بازهم گر باز

 .. دمیاز نبودن بابام ترس ستی کس مهم ن چیه یهم برا رمی اگه بم گفتمیم-

 گفتم:  خشک

 رو..   یمن گوش ایت رو تموم کن..   هیگر-

 : دیحرفم پر ونیم به

 قطعش کنم اما لطفا..  خوادیست ومن دلم نم دهیپد هیحرف زندت  دونمینه نه م-

 ادامه داد:  یگر یمعصومانه تر از هر زمان د و

 ..کنمی نم هینرو.. من گر-

 بود؟    یدختر ک نی.. ادمیکش یو پوف نامحسوس دمیبه حالت قبل به پشت خواب   باز

 ..؟یهست-

 هستم..-

 بودم.. بااخم پوزخندزدم:  شهیمن هم  یول دیکش ی از من حرف م داشت

 خوشحالم -
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   دید یرو بعد نخواه اریتاو نیدلم زمزمه کردم.. خوبه چون ا تو

 ترسم؟  یم سی چقدر از پل  یدونی.. مسیاون همه پل  نیب-

- ... 

 ... شتریب  یلیاز تفنگ خ ی.. ول یل یخ-

 آزرد.. یفرو رفته هم چشمم رو م یکی در تار اتاق  

 کرد؟ بپرس لطفا..  یآرومم م یاون همه ترس چ  ن یب یدون یم-

-... 

  دیخورده پوف کش شکست

 که آرومم کرد نگاهت به من بود و البته حرفات و آغوشت..  یز ی چ یاوک-

هم  اوشی رو س  نینبود؟ ا یمعن  ی سرد و خشک و ب شهیمن به نگاهم فکر کردم.. مگه مثل هم و
 که روحم خبر نداشت...؟ زدی حرف م  ی.. از چه نگاهدیفهم

.. ی.. توبا نگاهت انگار کمکم کرددمینترس گهیمن روشن بود که د یبود اما اونقدر برا یچ دونمینم-
 ..ینجاتم داد

که   یخواستم.. مثل همون احساسات  یآورد که نم یم ادمیرو به  ییزهای.. چکردیداشت کالفم م گهید
 خواستم خفه کنم..  یم

 کنم یمن قطع م -

  یم گاریتشک پرت کردم.. دلم س  یاما اعتنا نکردم و تلفن خاموش رو رو دمیاعتراضش رو شن یصدا
از گناه و اشتباهاتش درمقابل   شهیبرادرش رو جار زد.. من هم  یخطا یآوردم برادر  ادیخواست و به 

پوف   ؟اون اینداشت؟ واقعا من فراموش کرده بودم  ادیبه   اوشیس یعنیکردم..   یم یچشم پوش بابا
  کمی چشمم گذاشتم و در گور تنگ وتار یقابل انکار نبود.. ساعدم رو رو یجسم لعنت نی.. درد ادمیکش

 منتظر فرشته مرگ شدم 
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  ری مقابلم.. ساخته نشده نابود شد.. سرم ت یجفت چشم آب  کی ریتصو م،یاریرفتن هوش  نیاز، از ب قبل
 .. دمینفهم یز یچ گهیو د دیکش

 

 

 

چشم  نکهیصورتم باعث تنش در وجودم شد.. بدون ا  یرو   یز یبودم اما حس حرکت چ اریهوش مهین
 پنجه هام قفل کردم  نیب انهیباز کنم دست باال آوردم اون شئ رو وحش

 آروم باش پسر منم..  ییه-

که متعجب نگاهش به من بود هنوز مچ پهن   دمیمتورمم رو باز کردم.. حامد رو د یزور پلک ها به
 مشتم قرار داشت..  نیمردونش ب

   ؟یول کن بابا مگه دزد گرفت ه؟یچ-

تخت   یو کنارم رو  دیبکشه.. ولش کردم که خودش رو عقب کش رونی کرد دست هاش رو ب یسع و
 نشست  

 ابروهام کاشتم..  نیب  یظیغل اخم

  ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-

   دیکش پوف

 .. یکرد ییرای ازم پذ یسر بزنم که حساب هیاومدم بهت -

ممکن بود دستش رو   ومد؟یخبر از من به خونم م  ینداشتم.. حامد چرا ب دنیکردم.. حوصله شن پشت
  رمی بم یلیمثل ل یخواستم ناجوانمردانه و از طرف زن  یبشکنم.. من هرلحظه انتظار مرگ رو داشتم.. نم

 موضوع..  نیو هم

 ؟ یکنیم کاریباخودت چ  یتو دار -



 نگهبان آتش 

867 
 

 پهلوم گذاشت   یرو دست

 .. رهیگیمرگ گرفته بخدا قلب آدم م یخونت بو  ار؟یتاو-

 چیکس که ه یمرده بود.... اونقدر ب  شیوقت پ  یلیخرابه خ نیمرگ؟ خب چرا که نه صاحب ا یبو
   دیشدنش هم نرس هیبه تجز  یکس حت

   ار؟یتاو-

- .... 

 گفت:  یکتفم گذاشت جد یبرداشت از پهلوهام و رو دست

 .. یکن یخودت رو نابود م یدار -

 باال برد:  یرو کم   صداش

 به من نگاه کن.. االن..-

  زی خ میتخت ن یکارو نکردم اما با کمک دستم رو نیکرد با فشار دست به سمتش بچرخم.. ا یسع و
 .. سرد گفتم: دیفهم  یم  یز یبودنم چ  هوشیروز ب کیاز حال بد و حدود  دیشدم.. حامد نبا

   ادی بدم م یای ب خبری که ب نیاز ا یدون  یم-

 ب زد: ل ی به من حرص لی.. همچنان نشسته بود و متمادمیرو شن   پوزخندش

 .. ستیپسر رنگ به روت ن ؟ینگاه کرد نهی .. به خودت تو آهیکاف-

 لمس صورتم که سرم رو کج کردم   یدراز کرد برا ودست

 من خوبم  -

 تلخ تر..  یپوزخند زد.. اندک  دوباره

 .. از وجناتت معلومه..نمیب  یآره م-
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  یشده ش، بابت مهمون دهیتراش یبه موها یکالفه چنگ دمشید یجاش بلند شد از گوشه چشم م واز
 زد و روبه من گفت:  یلیل

 به من نگاه کن  -

 تفاوت نگاهش کردم..  یبود.. ب  یجد کامال

 ؟ یازمن ناراحت-

- ... 

 بود؟   یبودن چه حس ناراحت

 .. هیچ یدون یم-

- .... 

 کنجکاو هم نشدم  یحت

 ..ی بهونست تو قصد نابود کردن اونو ندار   یلیل-

 نهیروم خم شده بود و من دست به س  بای کرد.. تقر  کیمن نزد خودش رو به یاومد و کم  جلوتر
 نشستم..

.. تو م-  ی.. انگار خودتو مقصر تمام از دست رفته هایخودت رو نابودکن یخوایاون رد گم کردن 
 .. یدون یم تی زندگ

 توجه به تمام حرفاش گفتم:  یمقصر نبودم؟ پوزخند زدم تلخ تر از او.. و ب مگه

 که ازت خواستم هیکار نیر کن.. ارو از من دو  اوشیس-

 زل زدم   شیبه نگاه قهوه ا  وپرخشم

 کارو ازت خواستم  هی نیمن فقط هم-

   ار؟یتاو-
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  دم یبلندشدن تکون دادم.. صداش رو ازپشتم شن یرو برا نمیکنارش زدم وجسم سنگ بادست

 حالت...  نی.. ایایازپادر م یبر   شیپ ینطور یا-

   دیکش  وپوف

 نکن پسر.. نکن.. -

 چقدر سخت شده بود  ستادنیرو به باال فرستادم ا سرم

 ؟ یخور ی نم یز یچ دونمینم یکنی فکر م-

 زل زدم..  ینامعلوم یشد و من رو گرفتم و به نقطه  کینزد

 .. ستین  یچی توخونت ه-

 هردوشونه هام رو گرفت وتکون داد   پرخشم

 گاز خونه قطعه -

 عالئم هارو داشتم؟   نینداشت باخودم گفتم من هم ا یخوب خبر   شیشونینگاهش کردم رنگ پ رهیخ

 .. ی  خال  هیصاحب مرده خال  خچالیاون -

 بود..  نیسنگ یطوالن ی هوشیاما هنوز گوشم از ب  زدیداد م دونستمیم

 .. یدرش روهم باز نکرد یچون حت دهی گند م یبو ؟یشنویم-

 : دیفک چفت شده غر نی.. نفس هاش تند و داغ بود تحمل گرما رو نداشتم.. ازبزدمی پلک نم یحت

 آره فقط نگاه کن -

 بودم   ار یهم نخوردم من هنوز تاو  یسکندر  یهام رو با ضرب رها کرد حت وشونه

 ..نگاه کن.. یچشم ها رو دار  نی تو فقط هم-
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من، با نگاه   ی؟ تمام زندگداشت ی.. حامد چه توقعدیکوب  واریپشت کرد حرصش رو با مشت به د و
خشکم رو بازبون   یچشم هارو نبست.. لب ها نیکس ا  چیکردن خراب شده بود من مرده بودم اما ه

 ترکردم  

 لذت ببر..  شبتید یروز ی .. تواز پامیبرم زی من از پس همه چ-

 زد   پوزخند

 شبه؟ یمنظورت پر-

 پرحسرت نگاهم کرد   و

 .. ساعت چنده؟ ی.. حق دار یحق دار -

 نگاه کرد  شیساعت مچ  وبه

 صبح  قهیو پنج دق   ینه س قایدق-

 شد..   کتری به من نزد و

 یمرده بود ییجورا هیرو تا االن   روزی تو تمام د یعنی ؟یچ  یعنی یدون یم-

 اتاق کم بود.. یبه گلوم زدم.. هوا ی.. چنگیبود؟ لعنت  نجایا یدونست.. از ک  یم پس

اون   یرو رو  شبیاومدم.. تمام د ی .. شانسیبته قبلش زنگ زدم جواب نداد.. النجامیا شبیمن از د-
 .. یجون افتاده بود یب

 به تخت اشاره کرد   و

   یستیخواب ن  دمیفهم دمیتا صورتت رو د-

داشت.. اخم کرده  یبرم ی.. کاش دست از سرمن لعنترفتی .. کاش مکردی م زی داشت صبرم رو لبر گهید
 گفتم: 

هم به خودم مربوطه.. اگه سرزنش هات   رمی اگه بم یحت  میخودم تو چه حال یمن تو خونه  نکهیا-
 .. رمیدوش بگ رمی تموم شده م
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  یتوجه یراه حولم رو برداشتم و به ال اله اال اهلل گفتنش ب   نیمنتظر نشدم به سمت حمام رفتم ب و
 ..نمی بب یبزنم.. حت یحرف  ایبشنوم  یز یخواستم چ  ینمکردم.. دوش آب سرد رو باز کردم.. 

برام نداشت.. از قصد حمامم   یتی خواست.. اومدن حامد اصال اهم  یرو م میی.. دلم سکوت و تنها آخ
به در حمام کالفه ترم کرد..  یبودم که تقه ا ستادهیحالت ا یب  ردوشیکش دادم درواقع ز ادی رو ز
 .. دیکش  یم ری دندون هام از فشار ت فیرد

 .  میحرف بزن دی.. منتظرم.. بارونی ب ای بسه ب-

.. خواستم به ومدیم مروین یزدم.. بو  رونی حوله از حمام ب دنیدوش آب رو بستم وبا پوش  پرخشم
 اتاقم برم که صدام کرد... پووووف.. 

 صبحانه   ای زود ب اریتاو-

   خواستمینم  رو  یکس  یمشت شد.. من توجه و دلسوز  دستم

   میندار بهیغر  نجایا ا،ی.. بعدا لباس بپوش.. ب ایگفتم ب ؟یستاد یباتوام چرا ا یه-

 یسورمه ا  راهنیپ  نیبود.. به سمت آشپزخونه رفتم.. کتش رو درآورده بود و آست طنتی لحنش ش تو
  کین  کی.. داشت رو پدمیرو د دشیشرت سف یدکمه هاش باز بود که ت فیرنگش رو تا زده بود و رد

 ل.. بالبخند، نگاهش به من بود که وسط هاکردیدرست م مروی کرده بود ن دا یاز کجا پ  دونمیکه نم
 .. کردمینگاهش م  حالتی بودم و ب ستادهیا

 بازکن اون اخم جذابت رو -

 لبخندزد.. دیچک یکه آب ازش م سمیخ یموها یسرتاپام رو از نظرگذروند ورو  یخاص  وباحالت

 ..دادیشک ندارم عنان ازکف م دید ینطورم یدختر تورو ا هیگه آخ آخ ا -

 اخم لب زدم:  پراز

 کاردارم   یبرم شرکت کل  دی.. من باهیکاف-

   دیبلند خند که
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.. بعدش  خوامی م حی بخور.. بعد من چند کلمه ازت توض یز ی چ هی ایخب.. ترش نکن.. اول ب یل یخ-
 برو   یهرجا خواست

   دمیکش پوف

 بابا   یا  سوزهیآخ آخ داره م-

  ستم یراحت ن  ینطور یلباس بپوشم ا رمیمن م-

بود که هرکارالزمه انجام بدم تا حامد هرچه زود تر   نیداد که به اتاقم برگشتم تمام تالشم بر ا سرتکون
از توجه، دوست داشتن ودوست داشته شدن و   ش،ی سال پ یلینگران بود اما من خ دونستمیبره م
 من بود..  یزندگ نیخودم رو محروم کرده بودم.. حاال ا  یساحسا زیهرچ

 ساعدم انداختم  یزود موهام رو خشک کردم وکت شلوارم رو تنم کردم اما کتش رو رو  یلیخ

 حاضر و آماده سوت زد..  دنمیزدم.. باد رونیرو برداشتم واز اتاق ب   میوگوش فیک

  ی البته بود یکرد پی.. چه خوش تنی بابا آفر-

قرار داشت.. ضعف ودرد  یا شهیش  زی م یمقابلش رو مروهمیو ن  زدی نشسته بود لبخند م  مبل یرو
 نداشتم  یلیبود اما م دهیمعدم امانم رو بر

و ظرف هارو هم   کی ن کیپ نی.. اشهینم  دایپ یز یتو که چ یمردم.. تو خونه  ی از گشنگ ایبابا د ب یا-
.. فقط قهوه که اونم ستیهم که ن یدر اصل.. دم و دستگاه چا میآوردم.. شانس آورد نیاز تو ماش 

 ..نیبش  ای.. ب میخور یم

 نشستم  کشیتک مبل نزد یرو دورزدم و رو زیروش نشسته و... با انزجار رو گرفتم.. م  یلیکه ل  یمبل از

 شتری به دهنم گذاشتم اما درد معدم ب مروینداشتم.. پس به زور چند لقمه ن ی بحث چیه حوصله
 نزدم که شروع کرد..  یشد.. حرف  شتریوب

 نبود..  یل یبر خالف ل  یمبن یچیبهت زنگ زدم.. من تمام مدارک دستم بود اما ه  یکل یقبل مهمون -

 تفاوتم نگاه کرد.. یصورت ب وبه
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 چرا؟ -

 بود   امی زد و متوجه شدم که پ برهیو میگوش

   ؟یشنویم-

 گفتم:  خونسرد

 صالح دونستم..  نطوریخودم ا-

 ظرف افتاد  یاخم کرد و قاشق از دستش تو نباریا که

   ؟یتو ما رو مسخره کرد اریتاو  ؟یچ-

 ..  تی دادم.. باز عصبان سرتکون

 ها؟   ختیرو بهم ر  یکارت چه فرصت  نیا یدونیتو م ی  بچه باز  سی مگه کار پل-

 نکرده بودم چون اصال بچه نبودم   یزمان بچگ چیه من

وقت   چیبودم که ه یبرادر بزرگتره و مدام درتالش اثبات خودم مقابل پدر  هیبودم که  یپسر  شهیهم
 رو ابدا قبول نداشت   نیا اوشی.. هرچند س دیدیمنو نم

 .. یلیلاما  میکه کرد میکن ریکاره، دستگ نیتو ا یاز اولم قراربود هرک کنمی م کاری چ دونمیمن خودم م-

  دمی کش شمیبه ته ر یدست

 عاقبت اون با منه.. -

 .. دیکش پوف

 کاراون هرزه اونشب تموم بود..  یذاشتیاگه تو م  ؟یزنی حرف م  یازچ ؟ یچه عاقبت-

 بودم؟    یمن چه حال دونستیچه م حامد

.. به زور  یاز اون زن دفاع کرد یتو چشماش زل زد گفتیبدجور ازت شکاره.. م  یناج اریآخ تاو-
 خودش رو کنترل کرده  



 نگهبان آتش 

874 
 

  شد؟یچه م  شدمیم ختهی افسار گس یفکرکردم اگر من هم روز  نیدست خودم نبود و من به ا پوزخندم

 .. تونم  یدرکت کنم نم  تونمینم-

گفتم و بلندشدم به   یکوتاه دیمعدم باز باال اومده بود.. ببخش  اتینداشتم.. محتو یهم انتظار  من
 رفتم   یبهداشت  سی رف سروط

   ؟یشد؟ خوب  یچ-

 که پشت سرم اومد  دمیشن

صدا   یکردم با ب  ینفرت داشتم کاش حامد نبود کاش تنها بودم.. در رو بستم وسع تی وضع نیا از
 چند لقمه خورده شده رو برگردونم.. خون و باز هم خون صداش نگران بود  ن یحالت ممکن ا نیتر

 ..شدیخب بگو چ ؟یخوب -

.. چند مشت آب به صورتم زدم و در رو باز کردم که دستش در هوا خشک شدی نم  نیاز ا ش یب اخمم
 گرفت  یشد و نگاهش رنگ نگران

 شد ن نکنه   یپ پسر چ-

 گفتم:  یسکوت نکردم و عصب نباریا

 .. یار یشورشو در م یدار  گهیدست از سرم بردار ولم کن.. د-

 از کنارش رد شدم   و

 اما تو...  -

  شیبد پ ی ز یبد باشم؟ مگه چ دی سوال مزخرف رو از من نپرس.. چرا با نیمن خوبم.. خوبم.. انقدر ا-
.. پس خوبم..  یلیل ی.. به نابودرسمی م تی خوام.. دارم به موفق یکه من م هیهمونطور یرفته؟ همه چ

 فقط لطفا برو..

 بود ستادهیهنوز ا دمیزدم وپوش  فمی به کت وک یچنگ

 ار؟ یتاو-
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  ؟یشنوی .. م این نجامیا گهیبسه حامد نگرانم نشو.. د-

 باشه  -

 دادم   سرتکون

 خونه رو بذار..   دیکل یر یم یممنون.. لطفا دار  یبابت همه چ  رمی خوبه من م-

  یخال  یجا دنیزدم.. د  رونیاز خونه ب یکوتاه  ینزد با خداحافظ  ی بود اما حرف یرو ادهی حرفم ز نیا
مادرم دردم رو صد برابر کرد خدا لعنتم کنه.. آسانسور باز   ختنی فرو ر یخارچشمم شد وجا اوشیس

 ترنگ شده چمدون به دس یآراسته وموها یکه با ظاهر  دمیرو د یشد ومن همون دختر واحد کار 
 نگام کرد.. 

 .. ریسالم روز بخ -

 .. سرد جواب دادم دیدندون نماش رو به رخم کش  ولبخند

 من عجله دارم    عیسر شهیسالم اگه م-

 رو جمع کرد  لبخندش

 شرمنده.. دیببخش یآ-

اومد.. معطل نکردم.. واردشدم و دکمه همکف رو فشردم ودر   رونی کنار رفتم که باچمدون قرمزش ب 
گاز   یرو زدم و پا رو موتیسرتکون دادم ر نیرفتم ودرجواب سالم حس نییبسته شد از سه پله پا 

  ارب  ستیاز دو شیب  مانی رو چک کردم.. نر میراه گوش نی ت روندم.. بفشردم و با سرعت به قصد شرک
 کردم   یم تیفرمون رو هدا یدست هیتو تلگرام همونطور که  امیپ  کیزنگ زده بود و 

بود با سر و    مانی.. خود نردیزده ابروهام باال پر  رتی ح دنش یعکس بود.. از د  هیرو باز کردم   امشیپ
   یصورت خون

 نوشته بود رشیهم ز امیپ هی

بهم شک کرده.. حاال خوب حاصل کارت    یلی.. لهیآخر  نامرد نی.. ایکارو بامن کرد نیا شهی"باورم نم
 .."ابیجناب کام  نیرو بب
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.. صورتش بدجور  دیبار یکه به کار برده بود م ی.. حرص از تک به تک حروفیعصبان یموجیچند تا ا و
 .. جواب دادم دی رس  یون به نظر مداغ

 داره.."  یتاوان  هی یز ی"هرچ

که کاشتم زودتر از تصورم جوونه زده بود..  یرو به کتم برگردوندم.. بذر  یاومدم گوش رونی برنامه ب واز
 ... رمی رو بگ گاریبه س لمیم یکردم جلو یپوزخند زدم و سع 

 

 

 

 

زود مشفق حرفش رو   یل ی.. با ورودم خدمیشن  یو مشفق رو م یصابر  یزدم.. صدا رونی آسانسور ب از
   دنیقطع کرد و هردو به سمتم چرخ

 به سالم جناب مهندس..-

 لبخند زد..  نی به سمتم اومد و بعد مع یرنگ  یبود که با کت و شلوار کرم یصابر 

 ..نیسالم چه خوب که اومد-

  یصابر  یو برداشتم و دست دراز شده به جل یبود.. گام اریوهوش  یبودم تو کارش جد  یراض  ازکارش
 رو سرد فشردم. 

 شلوغ شده   یل یروزها سرمون خ  نیا-

 راه گفتم:   نینزدم که ادامه نداد به سمت اتاقم رفتم و ب یحرف 

   ارنیمشفق بگو واسم آب ب -

 چشم..-
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گوشه راست   یرو چوب لباس دمی کش رونی رو باز کردم و وارد شدم.. دکمه کتم رو باز کردم واز تنم ب در
  نی.. به همکردی م زارترمی ب یگر گرفتگ نیبودم اما ا زاری که از سر و صدا ب نیکردم.. با ا  زونی اتاق آو

 خاطر به سمت پنجره بزرگ رفتم و بازش کردم 

 نکهیدکتر داده بودم پوزخند زدم.. ا لی تحو قت یحق  یکه جا  ییو به دروغ ها دمیکش  قینفس عم چند
نه  ختهیغذاخوردنم بهم ر می.. تاخوردمینم یز یچ نیهم ی .. برااتمیبه ح  یتیاهم یبود نه ب سرم شلوغ 

  هیکه هرثان ی وروح یشکنجه جسم  نکهیکار.. نه ا یبرا یواسش ندارم... فشار عصب  یم یکه اصال تا نیا
 و حس انتقام..  یل یبابت ل کردمیبه خودم وارد م 

.. هوا به شدت گرم بود و مدام عرق  دادیپوزخند بود که اوج وخامت حالم رو در ظاهر نشون م نیا باز
پاشنه پا   یخورد و باز شد رو  ی.. در تقه ادادیتکون م دمیموهام رو مقابل د می مال می.. نسختمیر یم

دست   درنگیف وارد شد.. پوشه س کی ک یآب و قهوه و تکه ا ین یمشفق با س ونسی ی.. به جادمیچرخ
   دمیراستش رو د

 تو؟  امی ب تونمیم-

 نشستم   زکارمیفاصله گرفتم و پشت م ازپنجره

 ..  ایب-

رو    ینیس ات یمحتو ی.. جلو اومد و همه دمیشدنش رو د کیچشم نزد یتاپ روباز کردم و از باال لپ
  شیخ ی  نیو شلوار ج یبلند مشک نی شرت آست یت دنیمقابلم گذاشت کمر راست کرد و من با د

 گوشه لبم نشست   یپوزخند محو

  ؟ یکرد کاری چند وقت که نبودم چ نیممنون ا-

 صاف کرد و همون پوشه رو به سمتم گرفت.. دست دراز کردم و گرفتم که گفت:  نهیس

وقت مالقات   هیمترجمشون تماس گرفتن درخواست  روزیبودن د ضیکه خانمشون مر  نزیجناب مارت -
 کردن.. من تماس گرفتم که شما...

 کردم   اخم

 ساعتش هم خودش قبل اومدن اطالع بده.. ادیبگو سه شنبه ب -
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 بله چشم..-

 معده نااهلم دادم ..  نیآوردم و با آب به زور به خورد ا رونیب  یقرص  فمیک از

 هم هست؟   یا گهید زی خب چ-

از  خم شد پرونده مقابلم رو ورق زد و با انگشت به چند ستون که پر یکم  زیم یگفت ورو یدیببخش
 اسم بود اشاره کرد  

  تیامن ستمیچند تا شرکت نوشتم که ازشما درخواست کردن تا س ستی.. من لدینیبب   نجارویآها.. ا-
 نباشه من.. یوالبته اگه مشکل نیشرکت شون رو شما انجام بد

 خشک گفتم:   کردی م یداشت که من رو راض  یز ی پسر چ ن یبهم زل زد.. ا یباال کرد و با حالت خاص  سر

 ادامه بده..  -

 تر شد  ظیپا و اون پا کرد که اخمم غل نیا یکم

شرکت   یفرصت از دست نره با تمام صاحبا  نیکه ا نیا یشرکت برا نیومدیچند روز ن  یخودم وقت -
 دادم حی بستن قرارداد رو با شما رو براشون توض  طیها حرف زدم وتمام شرا

 یچشم نگاهش کردم که شرمزده سکوت کرد و دست یاالرو متفکر به چونم زدم و از ب  دوانگشتم
 تر کردم:  ی.. لحنم رو جددیگردنش کش

 گرفتن..  میمن تصم یبه جا نیخب حاال ا-

 خجالت و شرم قرمز شده بود..   از

 داشت؟   یا جهیبگو چه نت-

 دخالت..  خواستمیخ خب راستش نم-

 گفتم:  خشک

   جه؟ینت-
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 تو دستش مشت شد   ینیس

دادم که عزمش رو جزم   هیمنتظر تک یصندل  ی..... به پشتدیترسیحد م نیاز عواقب کارش تا ا یوقت
 کرد  

کارکردن   یرو قانع کنم اونا معلوم بود برا   یها همون اول قبول نکردن اما تونستم چندنفر  یلیخب خ -
 هم چونه نزدن.. متیسر ق یباشما اومدن حت

 انداخت   ری ز وسربه

شرکت بود.. متاسفانه به شما   شرفتیاما فقط قصدم کمک وپ ستیکارم درست ن  دونستمیراستش م-
 نداشتم.. یدسترس

 پوشه مقابلم باز بود درد معدم آروم شده بود  هنوز

 کار..  اتییهست.. با جز  ستیاسماشون تو ل -

نداشت اما با   یکس حق کار  چی اجازه من ه یکه ب نی دادم قصد نداشتم خوردش کنم باا سرتکون
  فیداشت.. تند رفته بودم.. هنوز بالتکل  شدیرو از هرکس م یز ی حرف ها به حامد، توقع هرچ نیزدن ا

 بود  ستادهیا

   یبر  یتونیم یاوک-

 رو درنگاهش شکار کردم    یقرار یزده سر باال کرد و من ب شتاب

 میزن یبعدا حرف م -

.. گره ابروهام رو کورتر  اوشیکردن به داخل دهنش فرستاد درست مثل س سی خ یهاش رو برا لب
 کردم  

   ؟یدینشن-

 ب بله چشم -

 گفت و پشت کرد  بااجازه
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 مشفق؟ -

 د یشده چرخ هول

 بله قربان..-

 فنجون سردشده قهوه اشاره کردم   به

 عوض کن   نویا-

 چشم حتما  -

زد..   رونی حرف از اتاق ب   یداغ و تازه وارد شد و ب یقهوه  یبعد با فنجان  یرو برداشت و کم فنجون
 .. کارش درست نبود اما به جا بود دمیپوف کش

   کردمیعبور و مرور شرکت رو چک م توریاز مان  خوردمی رو م کی که قهوه و ک  همونطور

هارو چه  یآرامش جواب مشتر  کردوبایوقفه کار م   یحال ب نیباا دمید ی رو م  شیکالفگ خوب
ازپشت به خانوادمون   قیرحمانه ونارف  یب  ینطور یا یباخودم گفتم اگر زندگ دادی م ی وچه تلفن یحضور 

  م؟یبود  یخشکوند االن توچه حال یما رو نم  شهیو ر  زدیخنجر نم 

 وقت بود دست شسته بودم  یل یمحال خ  یایرو نیا از

 گذاشتم  زیم  یرو رو  یخال فنجون

بود   یچوب لباس یبلندشدم.. از کتم که رو  یصندل یگذاشتم و از رو  فمیرو بستم و داخل ک  پروفنده
هنوز   زدم یبه اونجاهم سرم  دی داشتم. با ی.. چند تماس از باشگاه سوارکار دمیکش رونی رو ب میگوش

 که بازش نکردم  مانیاز نر یامی شرف کارداشتم.. باز پ یب  نیبااون شاه 

دردش از همه درد ها   ی.. نابودکردمی نبود.. پوف.. خوب حالش رو درک م  یل یاز ل یخبر  چیه اما
 سخت تره  

اتاق  یزن هوا  نیحرف زدن باا یپنجره رفتم برا  یشمارش رو لمس کردم وبه گوشم زدم تاپا خودم
 بوق جواب داد  نیکم بود.. با سوم  یادیز
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 ادیکه خوشم نم  یدونیم  یمنتظرم گذاشت ادیز-

 فوت کرد  یتوگوش  یختگرو با خنده سا   نفسش

 تو؟   یسرم شلوغ بود.. خوب  کمی  دیببخش زمی آخ عز-

   رفتی لبه پنجره گذاشتم اخم از صورتم نم دست

   ینی بی م کیحالمو از نزد دنمید یایاگه ب-

رودوست    اریتاو نیا دیبود اما خوب به تک تکش اراده داشتم.. خند دیمدل حرف زدن از من بع نیا
 داشت  

 نکنه دلت تنگ شده؟ -

 جوابت   دنیشن یبرا  نمتیبب یک-

   رفتی نبود.. داشت راه م یمن حدس سخت یبرا هیاز ثان یشدنش در کسر   یعصب

 شده..  کیبهم نزد ادی بعداز اون اتفاق دشمن ز  یدونیکنم.. خوب م شترفکریب  دیبا-

 گشت یبهش باختن دنبال راه حل م یکه برا هیخبرنداشت دشمن درست کس  هه

 دادم با همون پوزخند ادامه دادم: هیتک  واریکردم و به د تپش

 باشه من عجله ندارم اما...-

 دونستم سراپا گوش شده   یم خوب

 هست   شهیجان.. کار هم یلیخودم وقت بذار ل  یبرا-

شد که خوب  ی شهوت پرست یحرف خودش نبود اما حاال همون هرزه  نیقبل از ا یلیل  دیخند بلند
   شناختمیم

 .. خوامتیم یرو دوست دارم لعنت اریتاو ی رو  نیا یلی.. خ یر ینظ ی.. تو بیآ اریتاو یآ-

 خراب بود.. خراب.. اما گفتم:  حالم
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 منم..  یلیمنم ل-

گند شهوت آزارم   یکرد.. بو رییدرمن رو نداشت که رنگ نفساش تغ  رییهمه تغ نیا شیگنجا انگار
  دادیم

 امارت   ای شب ب  یتونیهوففف.. اگه م-

 به موهام زدم پر خشم ونفرت از خودم   یچنگ

   رمی گیبه کارم دنتوید یباشه تمام تالشم برا-

 : دیخند مستانه

 عشقم   هیادیبا نصف توانت هم ز ینه حت-

رو مقابل دهنم   یادامه حرفم رو گوش شمینابود یشد اما خبرنداشت که با تمام توان پا  چندشم
 رو نداشتم   فشیکث  یگرفتم.. تحمل نفسا

 ..یل یل  دارید دیپس به ام-

 مردجذاب من  دارید دیبه ام-

 ..دمیکوب واریرو با انزجار قطع کردم و با مشت به د یگوش

 

 

 

 

کردن از    یر یجلوگ  یمنتظر موندن از پله ها باال برم.. برا یدادم به جا حیباال بود و من ترج   آسانسور
 گرفتم  شیساعدم انداختم وراه پله هارو درپ  یآوردم و رو رونی کتم رو ب شتریب یرماگ
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رو تو قفل   دیطبقه رو باال رفتم به نفس نفس افتاده بودم اما هنوز کل ش یش قهی دو دق کمتراز
 پوزخندم پررنگ شد    ییآشنا ینچرخونده بودم که با صدا

 ؟یپس باالخره اومد-

خوردن.. هنوز نگاهم به در بسته واحدم بود که درست پشت سرم    خشم و حس تلخ رو دست پراز
 دعوا شده بود که تنها مقصرش هم من بودم.. یبرا  یخوب  دانیذره جا چقدر م هی نی.. استادیا

 داره؟  داریخر  یل یحرفت تا چه حد واسه ل  ینیبب  یخواینم-

خوش عطر   یآراسته بو ی.. ظاهر دمیرو تو قفل رها کردم و اول سرم و بعد کامل به سمتش چرخ دیکل
 یبودم.. گوشه  دهیکه توعکس د یز ی بدتر چ یداغون.. حت یباز... اما چهره  یموها شیشگیهم

 گردن.. یها یو کبود یسطح  یلبش به شدت پاره شده بود و چشمش کبود و متورم.. زخم ها

شده   زیر یبگم.. خونسرد چونش رو با دو انگشت گرفتم و با چشم ها  یز یبود تا چ مات لبم پراخم
 لب زدم: 

 .. یلی ظاهرا خ-

 دستم حس کردم و پر خشم دستم رو پس زد   ری فکش رو ز انقباض

 تو...  یلعنت  ؟یکارکردیبا من چ  ین یب  ینم ؟یهست  یتو چه جور آدم-

  ش یبلندش چنگ زد.. اما من همچنان درسکوت منتظر حرکت بعد ینداد.. پشت کرد و به موها ادامه
 شدم.  

   دیرس  یباشه به گوش م کیتم یآروم و ر کردی م ینفس هاش که به زور سع  یصدا

 بود.. یچه کار  نیا دونمی.. اصال نم شهیباورم نم-

چپش حاال   قهینبض شق ستادیا میقدم  کیودر   دیمقدمه چرخ ی.. ب کردیباخودش زمزمه م داشت
 بود  دمیمقابل د

 شعور، منه..  ی د آخه من خر، من ب -
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 تر   ضی پرغ نبار ی.. اخم کردم ادیدست به صورتش کوب وبا

   ؟یکه نکردم؟ ها لعنت  یخواست  یخاک برسر، چ-

  شدمیروزها لعنت م نیا چقدر

- ...... 

 ترداد زد  یجر 

 رفتم؟  یبا سر برو تو گوه من خاک بر سر م  یگفتی که اگه م نیمگه جز ا-

   کردی م انیو حرص کالمش رو ب دیو با حرکات دست تاک زدی م حرف

 حرف بزن.. -

 گر گفتم:  مواخذه

   یی .. بفهم کجاهیکاف-

 نثارم کرد  ییبلند باال هه

 ؟ی قرارداد یط یمنو تو چه شرا یدونیمگه تو م-

 به جلو برداشتم   یخوب.. گام یل یخ ..دمید یبه درها رو م  دهیچسب  یخوب گوش ها من

 .. مان ینر گهیاشتباه د هی-

 نگاهم کرد و لبش کج شد.. زیت

 اشتباه؟  ؟یچ-

 به اطراف تکون دادم که گفت:  یسر  کالفه

 آره ؟ فقط من؟  کنمی فقط من اشتباه م-

 من اشاره کرد:  وبه
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   ؟یو نقص بی ع  یب  یجنابعال یعنی-

 .. دمییبه هم سا فک

 ..ینجات جونت ادامه بد یکه اجازه بدم بامن برا یکن  یبرام کار  دیبس کن.. گفته بودم با مان؟ینر-

  دیکردم پوف کش انی کلمات رو آروم تر ب نیعمد ا از

 بکنم..  یکار  هیاما قرارشد من  یآره گفت -

 زدم   پوزخند

در  یاومد نیبهت کمک کردم.. االن واسه هم لشی.. فقط من تو تسهیکمک کرد یل ی.. خیخب کرد-
 خونم واسه دعوا..؟

لباسم رو به مشت گرفت و تک تک حرفاش رو   قهیدست باال آورد و دیبار یخون م  ازچشماش
 دستم مشت شد.. نیب فی کرد.. ک انیباحرص ب 

 ؟یحس دوست داشتن منو به عنوان خائن به اون زن لو داد هیتوبه خاطر  کهی مردت-

   دیکش نیه دهیاومد وترس  رونی باز شد وهمون دختر ب یکه در واحد کنار  دمیشن

 چ چخبره؟    نجایمن ا یخدا یوا-

 انگار متوجه نبود   مانیاحساس خطرکرده.. نر مانیشاهد دعوا بود و االن با کار نر یحتم از چشم به

 که فقط خودش بشنوه.. خونسرد لب زدم:  یتوجه به اون و آروم طور  یب

حس   ی.. جاستیبه اون دختر که ابدا واسم مهم ن تی کردم چون... حس کوفت نکارو یا نیو ا-
 یقرار گرفتن  انتقام و خالص شدنت داشت کارم رو به هم م هیتو حاش  گهیبرادرانت رو گرفت د

 .. بفهم...ختیر

 و رنگش کبودشده بود   دیلرز یم مشتش

تونستم در کنار   یکردم.. حاال م  دستم که کتم روش بود به شکمش زدم واز خودم جداش باهمون
 بود   ستادهیاون دختر هم چنان ا نمیرو هم تو نگاهش بب  یمونیخشم پش
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 بود..؟  یدختر ک نیکرد؟ اصال ا ینگاه م ی.. داشت به چدیاخم نگاهش کردم که به ستون در چسب پر

 آشفتش رو مرتب کرد که جلو رفتم و کنار گوشش لب زدم:  یموها مانینر

   ؟یتا منو مواخذه کن   یاومد نجایتا ا یخوام بدونم با چه جرات  یم-

 بود  ژنیلباسش رو از گردنش فاصله داد دنبال اکس قهی نزد و با دست  یحرف 

   ار؟یتاو-

 فقط از اون دختر دور باش   شییه-

 لب زد:  درمونده

 آخه.. یول-

 : کردم اخم

 برو..-

حرف پا به داخل گذاشت.. پشتش به من بود اما    یآسانسور رو زد.. در باز شد و ب یکرد و دکمه  پوف
کردم.. در که بسته  یدرکش نم  اریبود که من تاو یز ی.. تو نگاهش چدمید یم  نهیچشم هاش رو تو آ

   دمینفس راحتش رو شن یشد صدا

 اون صورتش...با  ا یبود.. آخ خدا یرفت.. چه آدم خشن شی آخ-

 دن  ی.. با ددمید مانینر  یزخم یچهره   دنیو صورت مچاله شده ش بابت د  دمیپاچرخ ی روپاشنه
 قلبش گذاشت و گفت:  یاخمم دست رو

 .. دمیرا راستش سرو صدا شن دیب ببخش-

 انداخت   نییبه جلو برداشتم که سر پا یقدم

 که..   دمیت ت ترس-

 ر یروز بخ -
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 ....دمینگاه متعجبش بستم وپوف کش یدادم ودر رو به رو یرو چرخ دیسمت در واحدم رفتم.. کل وبه
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  ی که هنوز از شوک اتفاقات اونشب مهمون نیموندن تو اتاقم رو نداشتم.. با ا هیثان کیتحمل  ابدا
خونه پر از شوک و   نینم.. اکوچولو تو باغ قدم بز هیدادم حداقل  ح یبودم اما باز ترج  ومدهین رونیب

  دنشیبا د  یکه حت دمبو  ییزایتبهکار مهاجرت کردم.. شاهد چ هی یبود.. انگار واقعا به خونه  زی سورپرا
.. تازه  دمیاما حاال با وجود تجربه کردنش همچنان سرپا بودم.. پوف کش دمیترس  یم  ونیزیتو تلو

بعد از   یلی.. حداقل واسه قدم زدن.. اووف.. ل رونی ب  امیبود تا ب یفرصت خوب  نی ناهار خورده بودم و ا
بگم اصال   یچ  دونستمی.. نمدادیم  ری گ زیشده بود و به همه کس وهمه چ یعصب تی نها یاون اتفاق ب

گفته بود تو کار چرم   یل یخواست؟ ل  یم یچ نجا یا سی آوردم که اون شب پل  یاز کارهاش سر درنم 
نذاشتن..  انی هست که بنده رو در جر یخبرها هی گهیچرا احساسم م دونمی هست اما.... پوف نم

 ... دهیقرار م یز یچهر  انیهستم و مادرم منو در جر ی.. چقدر هم که من شخص مهم ییوا

کرد و   یو اون رقص و آغوش و لحن صداش مو به تنم راست م اری تاو  شنهادیگرفته بود.. هنوز پ خندم
داشتم.. درست وسط اون حجم حس بد قند تو دلم آب  یحس خوب   یلی.. خشدیحالم دگرگون م

بودن بالبخند نگاه کردم..   یشکل هیکه هرکدوم  دیسف ی.. سر باال کردم و به آسمون و ابرهاشدیم
باغ رو هم   ی اومده بودم قسمت پشت نجایحاال که تا ا تخواسی دور زدم.. دلم م یرو تا حدود  ارتعم
ربع راه رفتم.. هوا آروم   هی بایلذت رو ببرم.. تقر  تیو دوست داشتم نها رفتمی .. آروم راه مدمید یم
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که  یترانه ا خودم لب با  ری.. زشدمی موهام ناراحت نم  یختگ یو من ابدا از بهم ر  ومدیبود باد م میومال
 بود..  یچه حس بد یکردم.. دل تنگ یزمزمه م میخوند  یدن کنار ساحل م من وبابا موقع قدم ز

 نیکه مقابلم بود شگفت زده ه یز یگذاشتم واز چ ع یعالم خلسه فرو رفتم که پا به محوطه وس در
 ..دمیکش

 ..  نجای.. ا نجایمن ا یآخ خدا-

  دمیدی بار بود م  نیقسمت رو اول نیاندازه منظره روبروم توان ادامه حرفم رو گرفت.. ا یب  ییبایز

 نبود..  نطوریشدم اما ا یا گهیوارد امارت  د دیبه دور خودم زدم فکر کردم شا  یچرخ

 دهنم گذاشتم و در همون حال گفتم: یرو دست

 من  یجا خود بهشته خدا نیا-

به   یدرخت  اینوع گل  ،هرینبود.. ازهر رنگ هیمت عمارت شبرنگ درخت ها ابدا به اون س  بیترک
وچشم بستم..  ستادمی.. اجانیاما آراسته درست شده بود ضربان قلبم باالرفت از ه ختهیبهم ر یصورت 

  بود  زتریتم  یهوا خنک تر وحت یحت   نجایبه عقب خم شدم ا یدست هام رو از دو طرف باز کردم وکم 
 بهشت گرفتم   نیازا یق ینفس عم

حال بد وجود نداشت و   نجایزمان ومکان مهم نبود.. اصال ا نیدرا زی چ چیداشتم انگار ه یبی عج حال
 بلند داد زدم: 

 ..  یلیخوشحالم خ یل یمن خ-

 زدم..   غیج  دهیپارس سگ ترس یصدا دنیبا شن  اما

 کمک..  یوا-

بگم اندازه خودم بود دنبالم   نستمتو یسگ بزرگ که به جرات م هی.. شدیپا به فرار گذاشتم باورم نم  و
که  دمیو آروم برگشتم.. د ستادمیا نیهم یبرا ادیحس کردم دنبالم نم  دمییکه دو ی.. کمومدیم

رو  تماز ترسم کم شده بود دس کمی.. کردیدرست همونجا تکون نخورده بود و داشت به من نگاه م
.. دهیبلند و کش یرنگ بود با پاها اهی.. سگ درشت و سدمیکش قیقلبم گذاشتم و چند نفس عم یرو
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  دهیسگ خر هیبچه بودم بابا برام  یهنوز نگاهش به من بود که به خودم شجاعت دادم چون من وقت
بود دووم   رشدهی شد وچون پ  ضی مر شی سال پ شی اما ش میبود.. عاشقش بودم باهم بزرگ شد

   دمیاره پارس کرد که توجام پر.. دوبختمی ماه واسش اشک ر کیاز  شی .. باوردین

 آروم باش  یه-

  یل یترس به جونم انداخته بود اما نگاهش خ اهشیدرشتش و رنگ س کلیکه ه نیجلو رفتم.. با ا و
 آروم بود  

 اجازه اومدم آره؟   یخونه توئه ومن ب   نجایفکرکنم ا دمی که ازت ترس  دیببخش-

  یومن آروم دست رو دیشد.. پاها و لباسم رو بوکش  کتریبودم.. دوباره پارس کرد و نزد  کشی نزد حاال
 که پارس کرد    دمیکش  شیکمر عضالن

 به دورم زد    یداره چرخ یسگ نیهمچ  یل یدونستم ل ینم ومدیم  یسگ شکار  هی شتریب

 روسرش خم شدم  ی ازمن خوشش اومده بود راستش منم خوشم اومده بود لبخندزدم وکم انگار

  ؟یشی بامن دوست م  نمیبب -

 کرد که خندم گرفت   یرو حالت بامزه ا  چشماش

 به دورخودش زد.. جلو رفتم   یچرخ

 می باهم آشنا بش  ای ب یه-

 دراز کردم   ودست

 سالم من صدف هستم خوشبختم -

  دم ی.. باز خنددیبو کشوکف دستم رو  جلواومد

 ه؟یتو اسمت چ نمیبب  یتو چقدر باهوش هست -

  دمیپاهاش نشسته بود اما تند بلند شد و چند بار پارس کرد ترس یرو
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 آروم باش  یه ه؟یچ-

و پارس   ستادیا یچوب یکه درست کنار حصارها دمی.. ددییوبه سمت چپ باغ دو دیدورم چرخ  یه
 داد زدم:  خواست؟ی م یکرد.. موهام رو کنارزدم ازم چ

   ؟یگیم یچ-

که به حتم خونش بود   یخونه چوب دنیکه بود رفتم.. با د  ییپارس کرد.. شونه باال انداختم و جا باز
 لبخندزدم  

 چه خوشکله.. نی رو بب  نجایا یوا-

پاهام   ی آورد و جلو رونی ب یلونه پالکجالب بود.. از کنارم رد شد و از داخل   ی لیرو باز کردم خ   درش
بود؟ خم شدم وبرش داشتم.. روش بزرگ به   یچ گهید  نیانداخت.. موهام رو پشت گوشم زدم.. ا

 نوشته بود "ا نزو"  نیالت

 زدم:  یپهن  لبخند

 نه؟یپس اسمت ا-

 زدم..   لبخند

 ها؟  هیچ  یخوش گذرون کمی خب انزو.. نظرت با -

 دم یکوبکرد.. کف دو دستمو به هم   پارس

 خوبه پس االن..-

 بادو گام دورتر شدن گفتم:  و

 .. ری منو بگ ایب-

  ومدی.. انزو هم پشتم مدنیهمزمان شروع کردم به دو و

 غرق لذت بودم.. یل یو با انزو خ دمیخند یبودم بلند م  یدر خوش غرق
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با سگش  یگذشت.. من با مادرم نه ول  یم یل یحد شاد وسرزنده بودم خ نی که تا ا یبار  نی آخر از
  زدیاز من جلوتر م  عیسر یلیوهربار انزو خ  میدیدویطرف به اونطرف م  نیخوش بودم.. مدام از ا  یلیخ

 بودم.. دهیبود و من تا به حال ند ی.. سگ پر قدرت شدمیو من مثال دلخور م

پر   یها غی . کل باغ از ج.رفتمیم سهی .. منم ازخنده رکردی چشماش رو معصوم م ییواسه دل جو اونم
 یحجم از تقال باعث شد دست رو نیبابت ا دیشد یذوق من وپارس انزو پرشده بود.. باالخره گرما 

   ستمیقلبم بذارم و با

 ..تونمینم گهیمن د یآخ آ-

 خشک شده بود و به شدت تشنه بودم   لبم

 .. یبود یدوست خوب یلیتوخ  یه-

   دمیکمرش کش ی.. بادست رودیخواست جلواومد وپوزش رو به شکمم مال یکردن م یدلش باز  هنوز

 دارم..  یاالن چه حس خوب  یاگه بدون-

 شدم و تو گوشش گفتم:  خم

 ..یدون یحتما م -

دو   نیب یخال  یگرفتن بودم که چشمم به فضا یسلف یبرا  ییراست کردم و با چشم به دنبال جا کمر
 داشت..  ی جالب یانداخته بود و منظره  هیها سادرخت افتاد که بخاطر پربار بودن درخت 

 .. ن یانزو اونجا رو بب یه-

  ی آب یشلوار راحت بیرواز ج  می کردم وچه بهتر.. گوش   ی.. گذر زمان روحس نمدمییسمتش دو وبه
  یکاور گوش  هیگذاشتم وبه پا نیزم یکردم .. رو میتنظ هی ده ثان  یرو رو نی دورب دم یکش  رونی ب میآسمون

 دادم  شی تک

 رسوندم و ژست گرفتم   ردرختی روبه ز وبادوخودم

 عکس گرفت   میانزوکه مات کار من بود لبخند زدم که گوش دنیباد
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  ؟یتوهم عکس دوست دار -

 و گفتم:  دمیچ یک یبوته گل رز  از

 توعکس   اینگاه نکن تو هم ب ینطور یا-

و از   یطوالن  دمیت.. بلند خندنگاهم کرد و بعد با دو به سمت خونش رفت وبا پالک اسمش برگش اول
 ته دل 

 .. یهست یدوست دارم توعال یل یخ-

 رو مقابل هردومون باال آوردم وعکس گرفتم  یگوش

 به خودم اومدم   یپدرم فرستادم .. وقت یو من تمام عکس هارو برا میسبزه ها نشست یرو هردو

 قسمت عمارت رفته بود که ترس به دلم افتاد و زود از جام بلند شدم   نیکامل از ا آفتاب

 برم  دیبا گهیمن د-

 برم باخنده گفتم:  خواستی .. فکرکنم دلش نمدیچرخی کرد به پارس کردن و دورم م شروع

   امیکردم.. بازم م دایآروم باش من تازه تو رو پ  یه-

   دمیسرش دست کش یکرد.. رو  پارس

 ام ی ب دمیقول م-

 . ازمادرم  یل یاز ل دمی انداختم من ترس ینگاه میه پشت سرم ن ب و

 برم  دیاالن با یول-

  شیپارس کرد وبه سرعت به طرف لونش رفت.. دلخورشده بود اما ب یدورشدم که چندبار  یکم وازش
 دیجاهم د  نیطبقه باال به ا یمنظره پشت عمارت بود و تمام اتاق ها نجایبودم.. ا نجایاز پنج ساعت ا

 دهنم گذاشتم  یسرجام خشکم زد ودست رو یلیآوردن اتاق ل  ادی.. ناگهان با به داشت

 بدبخت شدم   گهید نبار یخدا فکر کنم ا یوا-
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کردم خودم رو آروم   یسع دادمیانگشت موهام رو مرتب کردم و همونطور که باز به راهم ادامه م با
 باشه؟ بغضم گرفته بود  دهیکنم.. خب از کجا معلوم منو د

 ؟ یبود چ  دهیخب اگه د-

   دمیرو د  مانینر  نیعمارت ماش  کینزد

 فقط سرم داد بزنه و بگه گم شم تو اتاقم  ی لیلبخند زدم اون که باشه ممکنه ل ناخواسته

متوجه حضورم نباشه.. بادو از پله ها   یکردم کس  یگرفتم.. سع دادیترس م یدم از هوا که حاال بو چند
  یکس یدر به داخل فرستادم وچشم چرخوندم.. وقت یباال رفتم و آروم در رو باز کردم سرم رواز گوشه 

گرفتم که   اصلهف یاز در ورود ن یو داخل رفتم در رو بستم.. پاورچ دمیکش ی.. نفس راحت دمیرو ند
  یبرم اما با حس کردن بو خواستمی .. م دمیپله ها شن یرو  رو درست یکفش مردونه ا یپاشنه  یصدا

 ..دمیعطرش با ترس سرکج کردم به راست و د

به من بود..  میبرگشت حاال نگاهش مستق  ری ونفسم رفت و با تاخ  دمیمرموز رو د اهیس ی لهیدو ت اون
 ..  دمیرو ند  نشیخدا.. من ماش یوا دادمیداشتم جون م

 س س سالم  -

و  ستادهیپله آخر ا یآروم به گونم ضربه زدم.. هنوز رو یخ یمرد  نیدر برابر ا یهمه ناتوان  نیاز ا کالفه
 من بود   خینگاهش م میمستق

 ن؟یاومد ی .. ک ک نجایش شما ا-

  یبار دعا کردم که بس کنه.. دنبال چ نی کرد واول ینگاهم م رهی خ ینطور یبار ا ن یاول  یبد بود برا حالم
   دیلرزیقلبم نه کل وجودم م گشت؟یم

   د؟یبه من بگ نیخوای م یز یچ-

 برداشت   چارهی پوزخند زد و باالخره چشم هاش دست از شکنجه من ب نباریا و

 که گفتم:  رفتی اومد  داشت م نییپله هم پا نیحبس شدم رو رها کردم و از آخر  نفس

 اب؟ ی کام یآقا-
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نشون  یکه قد بلندش رو به خوب  اهیو س ک یبا کت و شلوار ش شهی.. مثل همدیاما نچرخ ستادیا
جذاب بود و دل  تی نها یب  اریتاو یشرق یعالقه داشت.. چهره  یل یخ اهی.. انگار به رنگ س دادیم

  هی اریها گذرونده بودم تاو ییها و مو طال یمن که تمام عمرم رو کنار چشم آب  ی.. برا بردیرو م یهرکس
بود.. دست عرق کردم   ستادهی.. هنوز ادمی.. از خودم خجالت کشای ح  یبود.. چقدر ب  رینظ  یب  یتابلو

 روبه شلوارم زدم: 

 ممنونم که.. -

 و زبونم بند رفت سرد و پرغرور لب زد:   دمیومن اخمش رو د دیرو پاشنه پا چرخ  دیرو که د مکثم

   ؟یتشکر واسه چ-

ارائه   یبرا  ی فارس یکلمه  چیده بود ومغزم هخش دار داغ ش یتارها نیا دنی قلبم.. گوشام از شن آخ
 دونستم صورتم مثل گوجه شده   یبه زبونم نداشت.. خوب م

  یو سکوت طوالن رهی نگاه خ یاما من مثل مترسک بهش زل زده بودم وقت  کردیمنتظر نگاهم م هنوز
 یم که اترشد و با پوزخند رو گرفت و رفت.. در روکه بست به خودم اومد دیاخمش شد دیمدتم رو د
 تمتخت نشس ی.. با دو خودم رو به داخل اتاقم پرت کردم روومدمیو به خود احمقم نم  مردمی کاش م

  گفتمیم راهی رفتار بچه گانه بد و ب  نیو با مشت به جون بالشم افتادم.. مدام به خودم بابت ا

 بود؟   یچه کار   نیاوف صدف اووف ا-

 .. اهه  نیهم یگوش کرد وونهیمن د یکه اونشب به حرف ها نیممنونم به خاطرا یگفت یکالم م کی

  ینگاه کرد  یسادیمثل عقب مونده ها وا فقط

 ..دمیاز عمق وجودم کش یآه اهشیس یچشم ها یادآور ی با

تو بالش فروکردم.. از حرص   یو سرم رو  دمیتخت خواب یبود رو  زونیکه پاهام از تخت آو همونطور
عقل   یداشت بامن ب اریاون... تاو زدی ؟ اون داشت بامن حرف م ایخدا شدیم  نطوریا دیبازدم ن   غیج

   زدی حرف م

 به در واردشد   یگرفته بود که تقه ا میگر
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 صدف خانم ؟ -

 گفتم:  بابغض

   رمی تا بم دیولم کن  ن؟یدار کارمیچ-

  دمی شکوه روشن یصدا  باز

 خوشگلم براتون عصرونه آوردم  -

 بخورم  دیمن کوفت با-

 و نشستم   بلندشدم

   اتویب-

 شک خودش درست کرده بود واردشد   یکه ب  ین یریوش  یچا ین یو شکوه باس دربازشد

   نیخوریخانم مثل گنجشک غذا م یل یالبته شما و ل نیوقته ناهار خورد یل یمن فداتون بشم خ-

 دادم   سرتکون

   شکوه جونم  یمرس-

 گذاشت وبالبخند نگاهم کرد   یعسل یرو رو  ینیس

 درست کنم   دشامیمن با ن؟یندار ینوش جان دخترنازم بامن کار -

 نه ممنون  -

 در رفت که گفتم:  کیزد و تا نزد  لبخند

 شکوه؟  -

 جانم خانم -

 من کجام؟  د ینپرس یکس-
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   دیخند  باز

  چارهیهم که ب مانیمهندس هم اومد و آقا نر یخانم که ناهارشون رو اتاقشون خوردن و آقا  یلینه.. ل-
 حالش بد بود..  یلیخ

 : تندگفتم 

 اب؟ یکام یآقا یعنیمهندس -

  دیچشماش هم خند نباریا

  اوردنیهم داخل ن نشونی ماش ینموندحت  ادیاومد اما ز  شیپ کمی .. هیجوون خوب ی لیآره ماشااهلل خ-
 به خانم بدن   خواستنیم  یز یچ هیفکرکنم 

 همه کنجکاو بودن شکوه خندم گرفت و گفتم:  نیا از

   یدونیرو م  زیچه خوب همه چ-

 رو محکم تر کرد    شیانداخت و گره روسر ری سربه ز شرمزده

 .. هیچه حرف  نیاوااا صدف خانمم ا-

   نهیدهنم گذاشتم تا خندم رو نب یرو دست

 ..نی دیشما خودتون پرس-

 خجالت بکشه.. بلندشدم ومهربون بغلش کردم   نی ا شترازیب خواستمینم

 کردم   یناراحت نشو شکوه جونم من شوخ -

  دیبازوم که دورگردنش بود کش ی تپلش زدم دست رو یبه گونه ها یا وبوسه

 کار دارم   ی.. من برم که کلدایزنیم ییحرفا هیازدست شما -

ومن دراتاق رو بستم..  دیخند یرپوستیفرستادم  زراه براش بوس   نیجدا شدم که رفت ومن ب ازش
احساس ضعف داشتم.. بعد خوردن   یل یبرداشتم.. خ ی نی ریش  کهیت هیو  یرفتم وچا یبه سمت عسل 
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از  دیاراده دلم به اون شب که باهاش حرف زدم پرکش یوار توخودم جمع شدم وب  نیتخت جن یرو
رو    مانیدرمورد اون روز که من ونر خواستیدلم م ادمهیخوشحال بودم..  تینها  یداد ب جواب نکهیا

 یاما.. من دوست داشتم حت ستی ما ن نی ب یز یبدم که چ  حیباهاش حرف بزنم و توض  دید یاونطور 
رابطه   چیداشتم حرف بزنم.. چرا من موفق به شروع ه یکه اون شب مهمون  یقابل وصف  ری از حس غ

 ؟ یچینداشتم؟ ه یتیجذاب چ یبراش ه یعنی.. دید  ینگار اصال منو نم شدم؟ ا یمرد نم  ونبا ا یا

 چونم گذاشتم و به روبرو زل زدم    ری .. دست زدمیکش آه

   کردم؟یم کار ی باش من چ یخوایم  یباهرک   ستیواسم مهم ن  گفتیگفتم اگه بعد اون حرف م باخودم

 عجز داشتم باخودم زمزمه کردم:  احساس

 کنه؟  م یتقس یمنو باکس تونهیاصال چطورم ادیازمن خوشش ن کنهی م جای ب-

همش بااون بود.. به خاطر اون   اری چون تاو کردمیهم فکر م یلیبه کشتن ل ی روزها حت نیکه ا من
همه آدم تو نروژ،   نیا نیرو انتخاب کرده ب  اریدلم تاو ی .. ول دمشید ی.. کال اگه اون نبود نمومدیم

گرفتم  یم  کمک.. کاش از بابا یل یسخته.. خ  یلی کردم پوووف.. خ یم یکار  دیاونه.. با یدلم االن برا
حس   نی بار از دستم ناراحت شده بود و من رو از ا نیاز حسم خبرنداره اما آخر  دیچشم بستم.. شا

  یکه احساسم وابستگ دمید یرو نم  اری بهش فکر نکنم.. اما من اونقدر تاو یمنع کرد و ازم خواست حت
 .. شدیبابا از حسم مطمئن م  دیباشه.. با

گوشه پلکم    دارشدمیچقدر گذشته بود که ب دونمیخوابم برد... نم  یک  دمیبودم نفهم  ریباخودم درگ  مدام
 بردم و آباژور رو روشن کردم   شی پ زدم و دست یفرو رفته بود غلت یک ی رو باز کردم اتاقم کامل در تار

به   یتخت کش وقوس یوبه پشت رو دمیکش ازهیبود.. خم  یروعسل ین یفضارو بهترکرد هنوز س ینورکم
 کرده بودم  یبدنم دادم امروز بعد مدت ها باز 

 انزو لبخنم جون گرفت   یادآور ی با

خوابم  گهیوووف امشب د انداختم.. پو ینگاه مین دادیکه هشت شب رونشون م وارید یساعت رو به
 برد ینم

  دم یخند یکه به سرم افتاد موز   یثیفکر خب  وبا
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 بدموقع خوابم برده پس..  یخان.. حاال که از فکر جنابعال  اریآخ تاو-

 بودم ادامه دادم: رهی خ  ییروبرو  یتخت نشستم همونطور که به تابلو جنگل بارون یورو  بلندشدم

 ..  یباصدات آرومم کن دیخودت با-

 رونیهاشون ب  لهیپروانه از پ ایدن هیاالن هم تو دلم  یداشت.. حت یبیصداش حال عج  یلعنت
شونه راستم  یطرفه بافتم رو هیو    دمیموهام رو برس کش نهیرفتم ومقابل آ نیی .. از تخت پاومدنیم

   گفتیکه بابا بچه که بودم مبود   ادمی دیرس  یشلوارم م بیج  نییانداختم.. بلندتر شده بود و تا پا 

 عمر منه.. " ی شهیش  فیوظر یرنگ   یتارها نیوقت موهاتو کوتاه نکن ا چی"ه

شونه کردنش رو به عهده گرفته بود.. اشک تاپشت پلکم اومد .. گفته بودم   تی خودش مسئول یحت
  ینیچشمم رو گرفتم و با مرتب کردن تختم س ریبود؟ با سر انگشت نم ز یچه حس بد  یکه دلتنگ
  اطیح زبود که داشتم ا  شیافتادم.. چندروز پ  مانینر ادی زدم.. به  رونیرو برداشتم و از اتاق ب  ینقره ا
  ربازوشیکه ز یآوردن.. دومرد نیی از طبقه باال پا یکه اون رو با سر و صورت خون دمیو د گشتم یبرم

شده   یچ  دمیپرس یبودم حت دهی ترس  یلیبودن.. خ  کلی خشن و درشت ه تی نها یرو گرفته بودن ب 
 نشده و برم تواتاقم  یز یبدون نگاه کردن به چشمام گفته بود چ  مانیاما نر

  خواستیبود انگار دلش نم ستادهیبه کمک اون دومرد سرپا ا دمید یاصال خوب نبود و م حالش
وقت بود دلم رو    یلیبه خودم اما من خ   مانیسخت نبود دونستن حس نر یلی.. خنمشیتواون حال بب

 از حال دلم.. اما...  شی خبر یتو ب  سوختمیبه اون کوه آتش دادم داشتم م

صداش رو از   فتهی از دستم ب ینیبود س  کیو نزد دمیپر رون ی از فکر ب یلیکنترل شده ل ادیفر دنیشن  با
   دمیشن یم رفتی مهموناش م هیوبق  اریکه باتاو ژهیسالن و

 کن..  داشی.. پ ستیمن مهم ن یابدا برا نیا-

به   یکم یبود؟ از آشپزخونه سروصدا  یاصال مخاطبش ک گشت؟یم یچ ای ی شدم دنبال ک  کنجکاو
.. چشم چرخوندم  دید یشام تدارک م زیم دنیبه حتم شکوه بود که داشت واسه چ دیرس یگوش م
  تونستمیم نجایشدم ازا کیآروم بهشون نزد یباگام ها ادمینبود پس با وجود ترس ز یا گهیکس د

   هیمخاطبش ک دونستمیبدم اما هنوز نم   صیرو تشخ   یل یل وختهبرافر  مرخین
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 .. یکن  دایمقصر اون اتفاق رو پ یاون روز رو فراموش نکن چون اگه نتون-

 بود   کیستریتند دستش پرازخشم و ه حرکات

  کنمیم  داشیچشم خانم من خ خ خودم پ پ -

 انداخت  یلرز به تنم م ی لیل  تی چه خبر شده.. عصبان نجایخدا ا یبود.. وا مانینر یصدا نیا

   کنمی.. چون من خودم، هم تو و هم اون خواهرت رو نابود ممانیبه نفعته نر-

  یلیو ممکن بود ل کردنیداخلش مدام بهم برخورد م یکه ظرفها یشد طور   دتریدستم شد لرزش
 .. دیکشیانتظارم رو م یچ دونستمیبشه ومن خوب م ستادنمیمتوجه فالگوش ا

 ناراحت گفت:  مانینر

اساس    یتهمت ب  هیشما با  یبرا  میهمه سال وفادار  نیا دمی.. خانم من اجازه نم دیحرفو نزن  نیا-
  دمیخراب بشه... من واسه جلب دوباره اعتمادتون جونم هم م

 گوشم رو کر کرد   یلیل  پوزخند

  رمی گیخودم جونت رو م  یخوبه چون اگه نتون-

 قاتل بود؟ هی.. مادر من دمیشن یم یمن چ ای.. خدادیکوب یتند م قلبم

 توان نگه داشتن وزنم رو نداشت   زانوهام

شده  نیحال رسونده؟ خواستم از اون مکان نفر  نیرو به ا یل یل ی چ خوردیسوال مغزم رو م هی مدام
که   ام؟یخونه ب  نیرو نداشتم نسبت به مادرم.. بابا چرا گذاشت به ا یهمه شفاف ساز  نیبرم.. تحمل ا

  یلیحرف ل  امهاد دنیشن یکرد و گوشم برا یچی سرپپاهام از رفتن  یل یاز زبون ل اریاسم تاو دنیبا شن 
 بزرگ شد...  ایدن هیبه اندازه 

   خوادیازم توشرکت سهام م اریتاو-

 با تعجب تو صداش گفت:   مانینر

   د؟یقبول کن  نیخوایم ی عن ی ن؟یدار ییخب شما چه برنامه ها ؟یچ-
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 نبود   ی اما از خوشحال دیخند

   ستیبعد اون شب من تمام شرکام رو ازدست دادم وحاال  اوضاع خوب ن -

 عرق کرده بود..  دستم

 خانم؟   هیبرنامه چ-

 کردم  ی خودم رو مخف شتریومن ب   دیچرخ یلیل

 بشم   کیتوشرکت بااون شر خوامی من نم نباری.. امانیبرنامه معلومه نر-

 نم باز موند.. که باادامه حرفش ده ؟یچ یعنی  نیا دیباال پر ابروهام 

 دارم و...  از یمتوجه بشه چون بهش ن  دینبا اری اما تاو-

 نداشتم و آروم گفت:  دیرفت که من اصال بهش د مانیبه سمت نر  یخاص  باحالت

 ازدستش بدم  خوامی و نم-

  تی صورتم از عصبان  یبود؟ سرخ  یگرفت.. اون چطور آدم انیبدنم مثل خون جر یجا  یدر جا نفرت
و حاال  خواستمیوار م وونهیرو د اری.. من تاوخوردی. ازخشم دندونم به هم مکردمی رو حس م

روهم خوب متوجه شدم که قصد داشت اون   نیمادرم بهش حس داره اما ا یعن ی یلیکه ل دونستمیم
 .. زنهرو دور ب

 مستادنیبود که توان ا نیسنگ نقدریبودم که ا  دهیشن ییزهای واسم مهم نبود من چ مانیجواب نر ابدا
 رو گرفت.. 

دستم مثل  یتو ینیداشتم و س جهی کندم.. سر گ نیبود رو از زم  دهیچسب نیزور پاهام رو که به زم به
حواس   یاونقدر لبم رو ب  ؟یکنم اما چه کار  یکار  هی دیبا  گفتمیسنگ وزن گرفته بود.. مدام با خودم م 

لبخندزد که  من دنیکه زخم شد و طعم خون تهوع بهم داد.. وارد آشپزخونه شدم.. شکوه باد دمییجو
   دمید یمن انگار نم 

 دنبالتون واسه شام..   ام یب خواستمیصدف خانمم..؟ حاال م -
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 اشاره کرد  زیم وبه

 پختم..  نیواستون ته چ-

 نزدم که جلو اومد و نگران لب زد:  یحرف 

 شده حالتون خوبه؟  یوا چ-

 گذاشت  یرو از دستم گرفت وگوشه ا  ین یفشار رو از دوشم برداشت س نیا وباالخره

   ستی رنگ به روتون ن  یوا-

 رو گرفت   ودستم

 شده؟   یچ-

 روح از تنم رفت    یلیل یصدا  دمیبزنم که با شن  یباز کردم تا حرف لب

 درست کرده؟   یه چه دردسر دختر نیباز ا-

 هول شده گفت:  شکوه

 .. کنمیرو آماده م زیشام.. االن همه چ دییخانم.. شما بفرما یل یل یچ یه یه-

  یصورتم ثابت شد.. سرخ یشد وموشکافانه براندازم کرد و رو  کمی نزد یل یرو ول کرد که ل دستم
 لباسش چشمم رو گرفته بود..

 به من نگاه کن  -

 داد زد:  یلی که ل  کردی رو آماده م زیرو نداشتم.. شکوه داشت تند م   دنشیرو مشت کردم تحمل د دستم

 احمق؟  یدختره  ستمیمگه باتو ن-

 یز ی تالش کردم از چشمام چ یلیسرباال کردم و به نگاه سبزش که پراز نفرت بود زل زدم.. خ  یسخت به
 متوجه نشه  

 تو چه مرگته ها؟  نمیبب -
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 م: من کنان گفت من

   ؟یچ یعنی ی-

اصال براش مهم نبود   یعنیاخم کرد وپر حرص چونم رو به دست گرفت.. من وحشت کرده بودم..  که
 : دیشد وغر کمی نزد نجاست؟یشکوه ا

 ؟ یدی.. شنیر یگیم افهیبارت باشه واسه من ق نیآخر-

 بخاطر فشار دستش رو فکم گفتم:  یمحکم تکونم داد.. با ترس و به سخت و

 .. و ول ولم کن دمیفهم-

نداشت بغضم   یچون حق  زدی نم یخودم رو نگه داشتم.. شکوه حرف  یولم کرد که باکمک صندل  پرخشم
زود بشقابش از    یلینشست خ  ش ی صندل  یکرد.. خونسرد رفت ورو یکردن داشت خفم م هیگر یبرا

 شده بودم  زاریزن ب نیا از  خواستیپر شد.. دلم رفتن م زیم  اتیمحتو

 اتاقم   رمیم یم خوامیمن شام ن نم-

 برم که گفت:  وخواستم

 .. یکنیم  جای تو ب-

 خدا نجاتم بده   آخ

  یتامن اجازه ندادم حق رفتن ندار  زی برگرد سرم-

.. اون شدمیداشتم ذوب م نشی نگاه پر از ک رینشستم.. ز یصندل نیاول یرو  یوبه سخت برگشتم
از بوش هم تهوع گرفته بودم شکوه مهربون   یخورد اما من حت  یداشت در آرامش ولذت شامش رو م

 گفت: 

   ادیخوشت م نیبب   زمی بخور عز-

آورده بود؟ چطور عاشق پدرم بود اما بچه    ایگرفت.. اون چطور منو به دن یروانم رو به باز   یلیل  پوزخند
 خواست؟  ینم  رحمانهی ب نطوریاون مرد رو ا
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 زور چند قاشق به دهنم گذاشتم و با آب فرو فرستادم   به

 برم؟ چرا؟   ذاشتی.. چرا نمکردمیم هیگر  دیبا  سوختیم پلکم

  هیتنب انی وحالم ابدا واسش مهم نبود.. باالخره به پا دینوش  یآرامش شراب م  تی در نها داشت
 .. سرکج کرد ستادیدر رفت و ا یداد  وبلند شد.. تا پا تی مادرانش رضا

 .. یزار بزن یاتاقت و هر چقدر دوست دار  یبرگرد  یتونیم-

 رو به قلبم فرو کرد ورفت    ششیرفت... ن و

که باحرص پسش زدم.. شکوه   دی گونم چک یسرکش رو  یظرف افتاد و قطره اشک یاز دستم تو قاشق
 به طرفم اومد: 

 براتون   رمی بم  یشد؟ اله یخانمم چ یوا-

 لرزون گفتم:  یشونم نشست و من بلند شدم.. باصدا یرو دستش

 نگران نباش من.. -

 لبم گذاشتم   یدست سردم رو رو و

 من خوبم.. -

  نیسرم روب  ختمی فرو ر نیزم ی و همونجا رو  دمیبا دو خودم رو به اتاقم رسوندم.. در روبه هم کوب و
 نیکرده بودم؟ من ا یه گناهسوزوند من چ یاشکام صورتم رو م  یکردم.. داغ ه یدست گرفتم وبلند گر

 خواستم..   یاون مادر رو نم ی حال، حت نیوا  یزندگ

  شدمی راه نفسم رو بسته بود و اصال خوب نم هیگر

... کالفه بودم و راه به  زدمی حرف م اریبا تاو دیآروم بشم.. با ی.. حداقل کم یکردم تا کم  هیگر اونقدر
 نداشتم  ییجا

   ار؟یحرف ها به تاو نیگفتن ا  ه؟یکار درست چ ایخدا
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من   دیبود.. شا یدونستم اصل ماجرا چ یدردناکم رو ماساژ دادم.. کاش حداقل م  یشونیپ  بادست
آوردم.. دستام رو دور   یمسائل سر در نم نجوریاشتباه برداشت کردم.. خب من که از کار شرکت و ا

قصد نداره انجامش بده و   یلیل ی سته ولخوا یز یچ هیازش  اری که تاو دمیزانوهام حلقه کردم.. اما شن
جوره برام قابل هضم   چیه نیخودش بدونه.. خب ا خوادی نم یکه حت شهیخراب م ییاونجا یهمه چ

  دمی توجام پر یشوکه کم لم یزنگ موبا یبنداومده بود.. باصدا میداشتم.. گر ینبود.. حس بد

 ودل تنگم شده  دهیبابا بود.. عکس هارو د حتما

 بالشم بود  ری ز  یدر گذاشتم و بلند شدم.. گوش یرو دست

 .. چشم هام چهارتا شد د یدستم لرز نیب  یگوش  اریشماره تاو دنیشدم و برداشتم اما با د خم

تماس قطع   نکهی.. از ترس اشدیبه من زنگ زده؟ قلبم ضربان گرفت و چندبار پلک زدم. باورم نم  اون
 بشه دکمه اتصال رو فشردم و به گوشم زدم  

 سالم...-

  چیتخت نشستم.. ازاون سمت خط ه یدهنم گذاشتم ورو یزده دست رو جانیصداش ه دنیشن  با
رو لعنت کردم   می.. منتظر جوابم بود دستپاچگدمیشن ینفسش رو نم  یصدا یمن حت  ومدینم  ییصدا

 وباالخره حرف زدم  

 س سالم -

  دیکننده صداش رو به رخم کش وونهید یتارها باز

   کردمیداشتم قطع م گهید-

 گفتم: هول

 ن نرو    کنمی نه نه خواهش م-

 کرد؟ ی م  کاری قلبم گذاشتم.. داشت چ یومن دست رو دیکش یآروم  نفس

 .. ادیخوشم نم هیسر اصل مطلب.. چون از حاش  رمیم-
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.. کردیم ان یتنش و در آرامش کلماتش رو ب  یآروم بود که ب نقدریا اری اما تاو دمیکش یزور نفس م به
 لب زدم: 

 ..دمیم یج جانم گوش م-

 خودش بهم زنگ بزنه..   اریباعث شده تاو  یچه موضوع یعنی

 رو؟    شیچندشب پ یهست اتفاق ها ادتیاحتماال خوب -

 . دیکش  ی م شیخدا داشت خودش بحث رو پ  یوا

 ازدستم رفته بود صداش  دنینزدم چون توانم با شن  یحرف 

 که به خودم اومدم، گفت:  یطور  ،یجد  یلیخ

 بشنوم که حواست با منه.. خوامی م  زنمیم  یحرف یوقت-

زود به خودم اومدم.. بود.. معلومه که حواسم   یلیداد.. خ یرو خودش انجام نم  نیکردم.. چرا ا اخم
 : دیخودش بود لبم لرز اریتماما تحت اخت

   دمیترس  یل یچون من اون شب خ ادمهیاها ب بله خو خوب -

 : سردگفت 

   دونمیم-

 کردن..لب زدم    یرو سرم خال یآب سرد انگار

 و منو تو..   نیمامانم رفت یعن یو اونشب با اون زن  دیدون  ی.. میم-

 : دیحرفم پر نویم به

 ش ییه-

 من ساکت شدم   و

 واسه خودت بهتره..  یاتفاقات دوربمون  نیکن از ا یخوب گوش کن.. تو سع-
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 بود.. اما چرا؟ سوالم رو بلند گفتم:  یکامال جد لحنش

 شده؟  یچرا؟ م مگه چ-

 حالت گفت:  یب

 ... یچ یمادرت بپ ی.. اما اگه به دست و پایچیاالن ه-

   دمیباال کش  ینیب

 درسته؟  یبه من بفهمون  یز یچ هی یخوا یشما م -

- ..... 

 تختم جابجا شدم وپاهام رو توشکمم جمع کردم .  یرو یکم

راستش    کردمیحد حرفاتون رو درک نم  نیتابه ا دیبود شا یا گهیبگم اگر هرزمان د  دیخب پس با-
 باشما حرف بزنم.. یز یدرمورد چ خواستمیخودم م

- .... 

   ومدیوشم نمبه گ  ییصدا چیه  بازم

 ار؟ یتاو-

 دهنم گذاشتم   یو دست رو  دمیکش نی ه دهیباز خودم ترس و

 گرفت..  میگر نباریا

 لطفا من فقط دیببخش-

  دمی آرومش رو شن یمانع حرفم شد.. صدا هیگر و

 ؟ یکن یم  هیگر نقدریچرا ا هیکاف-

 گفتم:  هیگر نیب
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 کنم..  یم یاحمقم ه هربار ش شمارو ناراحت م  هی یچون من -

 دهنم گذاشتم  یرو رو ومشتم

 من ناراحت نشدم -

 برداشتم  هیاز گر دست

 و واقعا..؟ -

- ..... 

 وقت بهم زنگ نزنه.. مظلوم گفتم:  چیه گهید دیبه حتم کشنده بود شا اخمش

 اب؟ ی کام یآقا-

 ت کرد  فو رونیکه به ب دم ینفس کالفش رو شن یندارم که صدا شک

- ... 

 مواظب خودم باشم   شتریمن ب  یوخواست یکه به فکرم بود  یمرس-

 گفت:  یمتعجب  باحالت

   ؟یبرداشت کرد  ینطور یاز حرف هام ا-

 باال رفت   ابروهام 

   ارهی سرم ب ییممکنه بال یعنینشم  کینزد یلیبه ل  نیخودتون گفت  ؟یخب بله پس چ-

 بود؟ خشک تراز قبل گفت:   نیکردم.. مگه اون هدفش جز ا زیر چشم

 انجام بده..  یدوست داشت یبهتره من قطع کنم..توهم هرکار -

رفت.. و به صفحه   یجد یحد گشاد شد.. وا نیرو گفت و تماس رو قطع کرد.. چشم هام تا آخر نیا
 زل زدم.. پاهام رو دراز کردم   یگوش اهیس ی
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 نگفتم یبد زیمن که چ-

 شدم   مونیدوباره زنگ بزنم اما پش تمخواس

واست نقشه داره.. بعد اون  یلیخواستم بهش بگم ل  ی.. من م کردی کارش درد م  نیمغزم از ا هنوز
تخت درازکش شدم و به سقف   ی.. رودمی.. اووف دارم عقلم رو از دست مزنهی خودش به من زنگ م

شده بود..  نی.. پلکم سنگارمیب اد یه کردم صداش رو ب یقلبم گذاشتم و سع یرو رو   یزل زدم.. گوش
امشب کار خودش رو کرده بود هم خواب رو به چشم هام  اری کردم تاو یفکر م  زی چ کیفقط به  من

مرد   نیداشته اما ا یدونستم چجور گذشته ا ینم  یهست.. حت یدیکه بهش ام دیآورد، هم دلم فهم
.. لبخندم دست خودم نبود..  کردی از سرما ذوب م یبی داشت که قلبم رو به طرز عج یز ی تونگاهش چ

ذوب   یی.. سرمااریکرد اما.. چشماش سرد بود وخودش.. تاو کاری امشب بامن چ دونستینم  دشخو
 کننده...

 

 

 

 

 (... ار ی)تاو

 

 

 

 

اون پشت سر   دنید یتمام نگهبان ها رو تنها برا دیقرار داشتم.. با یدرست یکه جا  دونستمیم فقط
 نبود همه از اومدنم خبرداشتن    یمخالفت چیگذاشتم.. ه یم
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  ی.. اما من آروم بودم.. آروم.. پوزخند زدم.. درست در راهروزدیم  ادیداشت تمام دردهام رو فر فکرم 
جلو رفتم و درست بعد از شانزده قدم درباز شد و من پا به   یمکث  چیه ی.. ب ستادمیسرد و نمور ا

 ... چون منتظرم بود  دیداخل گذاشتم.. به محض ورودم منو د

رو ازنظر گذروندم  ختشی نداشتم اما اخمم دست خودم نبود.. کل ظاهر ازهم گس  یحالت چیه
 بلند شد   زیبدتر، شکسته تر... از پشت م شهیازهم

 .. پسرم.  یزنی ن سرمکه به م  ییتو نیبازم ا-

کنه که دست باال آوردم و همونطور که از مرد روبروم چشم  نیی خواست زمان مالقات رو تع سرباز
 لب زدم:  داشتمیبرنم 

 ..قهیفقط ده دق-

رفتم   شیبلند پ  ی.. درکه بسته شد باگام هاسهیوا  رونی داد ب حیکرد و خوب بود که ترج  سکوت
 ژنیکه اکس یکرد که سرد طور  می با چشم تا نشستن همراه ستادهیودرست مقابلش نشستم.. هنوز ا

 بزنه گفتم:  خی اتشیادامه ح یموجود برا

 آره بازم من.. -

   دمیباال کش وچشم

 بابا.. -

 بود   ستادهی.. هنوز ای.. پراز حسرت ودرموندگ دیزدم اما اون خند یصدادار  وپوزخند

 کنه..  داریرو ب یوقت نداشت چیه دیکه شا یچون ممکنه حرفام حس   ین یفکرکنم بهتره بش-

 ..دیکش آه

 باشه پسرم.. -

  زد؟ی و دستبندش به کدوم حسم چنگ م نشست
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که به  یالغر وشکسته تر شده بود من از سکته ا  یلیشدم.. خ رهی سبزش خ یگرفتم و به چشم ها رو
 دنشید یضربه رو خوردم اما ده ساله که برا  نیشتریمرد ب نیزور ردش کرده بود خبر داشتم.. من از ا

  دنید دونمیاالنم هنوز نم  یوحت کنمی ده ساله که واسه آزادشدنش تالش م ام یو م  گذرمیاز جونم م
هم اون ازم چشم  نبارینگاهش بودم و ا خی... هنوز مزدی مرد شکسته به کدوم احساسم چنگ م نیا

 لب زد:  یپنهان کرد و به سخت زیم ر یگرفت و دستش رو ز

  ی.. دارم مگذرهیتو زمان چقدر کند م نیا یدون یآروم و قرار ندارم پسرم.. تونم  یایم  دمیفهم یاز وقت-
 رم یم

  یخودم ساختم حت یکه من برا یدونست زندان یانگار نم شدیم  نییگلوش پرفشار باال و پا بکیس
 آفتاب  دنیو د دنینفس کش ینداره برا ییفضا

  یندار  یازمن دل خوش دونمیاومدن توئه.. م میتمام دلخوش-

دونستم.. حاال   یزدم خوب م ی نم  یانداخت.. انگار لبم رو بهم دوخته باشن.. حرف  ریسربه ز ومغموم
 : د یلرزیوقتش نبود.. صداش م

خانوادم، زنم، پسر   یمن داغونم پسرم.. وقت ه؟یچه حس یباش  ینابود هیمقصر  نکهیا یدون یتوم-
 داره؟ یحق نداشته باشم ناراحت باشم چه درد  یومن حت ادینم  دنمیبه د کمیکوچ

 باال کرد   سر

 چه حس..  یتو نباش یدخترت.. جونت نفست بره وتونفه  یوقت یدون یم-

 ولب بازکردم:  دمیاشک رو توچشماش د برق

 نکن..  -

 داشت.. ادامه دادم: یا گهیبه من حال د نگاهش

 هرگز.. ادیب نییپا گهیکه تو چشماته د یر اون نذا-

و چشم برنداشتم.. سرش رو باال فرستاد   دمیاز انقباض دردش رو به سرم داد.. تمام تالشش رو د فکم
 رو به گلوش زد.  رشیاس یو دست ها
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 پسرم   یتو بگ یباشه هرچ -

گاهمون به هم گره خورد و  ن یا هی ثان یاومدم.. برا نجایبه ا  یگفتن چه حرف ینکرده بودم برا فراموش
 باز لب زد: 

 .  ارهیحتما منو از پا درم  یکی نیا دونمیکه خوب م ناستیاز ا یک یاما درد -

  میبود گذاشت و هردو در آتش سوخت  زیم یدستم که رو  یرو دست

 .. شکنمیهربار با اومدنش چقدر م دونهیاون پسر بزرگمه که نم -

 زدم و رو گرفتم   پوزخند

 کنه ی چشمات بامن  پدر چه م یدونیتو نم-

 سکوت روشکستم  نیقفل ا باالخره

 ..ارمیاز پا درت ب  ومدمین-

 دادم:  یرو به صندل  می.. تکدمیکش  رونیدست هاش ب  ری دستم رو از ز و

   رمی گیروپس م زی گفته بودم همه چ-

 لب زدم:  یحرص

تو و  یلجن مال شده  یخوانوادم به جا ذارمینم گهیچون د کنمیگرفتم.. گفتم اون خونه رو نابودم-
 اون زن برگردن..... کردم....

که تو چشم هاش  یز ی که سر باال کرد و من چشم بستم رو هرچ دمیکوب  زیم یشدم ومشتم رو رو  خم
 ..دی شن  یم  دیمرد با نیوا  زدمی حرف م دیبود.. با

 وکل وجودش.. اعتمادش مال منه یلیاالن مال منه.. ل یباشگاه سوارکار -

 به خودم اشاره کردم   و

 خوب به من نگاه کن..-
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 خم شدم   ز ی م یبلند و رو  یصندل  یمن اما آروم بودم.. از رو دیلرزیهاش م لب

 .. تو..یحال وروز انداخت نیتو منو به ا-

 تکون دادم   نشیوانگشتم رو مقابل س  دمیچشم هاش دلم رو زد.. چهره درهم کش برق

منو  گهید  رونی بذارم ب نجایپام رواز ا خورمیکه قسم م ی کن هیمن بازم گر یجلو یمبادا مبادا.. بخوا-
 ..هیسا یوقت  شیده سال پ نی.. بب ینیب ینم

 گلوم چنگ زدم و دستم رو مقابلش گرفتم  به

 دستا جون داد.... باباااا....؟  نیرو هم نیبب -

 پر از درد وغم از دست دادن بود  صدام

 همون موقع هم قسم خوردم همشون رو نابودکنم که کردم.. -

نکردن داشت جون  هیگر ی برا دمیدیسرش گذاشته بود ومن خوب م یدست رو  کردینم نگاهم
دورشدم وپشت کردم.. قدم  کیحس گناه کمر راست کردم..   دنیبه دوش کش ی.. به سختدادیم

حال آروم    نی.. با ادیجوش یبادست موهام رو به باال فرستادم.. گرمم بود و مدام عرق از فرق سرم م
پوزخندزدم.. چشم هاش مثل دوکاسه   کردی.. داشت به من نگاه مدمی.. به سمتش چرخ ونبودم اما ا

   زدیم یهمه تقال و فشار به کبود نیخون شده بود وصورتش از ا

   رمیگیشرکتت روهم پس م ینگران نباش به زود  اما-

 کارو با خودت نکن  نینکن پسرم ا-

   گشتیدردمعدم داشت برم دمی دور دهنم کش بادست

   نجامیا گهید ز یچ هیگفتن  یمن برا-

 نشستم خشک لب زدم:  یصندل  ینگاهم کرد که باز برگشتم و رو منتظر

 کردم..   دایرو پ  هیسا یقاتل آبرو عمر و جوون -

 نامعلوم بود شوکه گفت:  ینکردم ونگاهم به نقطه ا یحرکت چیه  دیرو جلو کش  خودش
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 ازکجا؟   ؟یچطور  ؟یگفت  یت توچ -

 از حال دل من خبر داشت؟   چیه بست،یمن رو به رگبار سوال م نطوریا

 منه  شی جواب تمام سواالت پ -

 چشم گرفتم و به صورتش دوختم   ازناکجاآباد

 اما اونشب.. یتوکه خبر ندار -

 کالمم دست خودم نبود..  شی کردم.. چون ن اخم

 دم یخونه د  چیاون کثافت رو تو پ-

و من   رهیغرق درخون خواهر چهارده سالم تمام توانم رو بگ هیتا مبادا سا دمیبستن چشم هام ترس واز
تالش کردم که  یزنده نگه داشتن چهره کس  یده سال رو برا نی.. تمام اارمیجا کم ب نیدرست در بدتر

 تو مشتم بود.. دردمند گفت:  گهیاالن د یجونم رو گرفت.. ول

 پسرم؟   یکن کار ی چ یخوایم-

 کردم:  سردنگاهش

 توبگو.. -

 حرف رو از من نداشت که دستپاچه توجاش جابجاشد..  نیا انتظار

 به پدر بودنش زدم که خواست حرف بزنه ومن مانع شدم:   یپوزخند

 ..کنمیم  یدگی توبهش فکرنکن.. من خودم رس-

 داد: هیرو به دست هاش تک   شیشونیکالفه پ  باز

 . رزادهی ام دیسوالم جواب بده جمش هیفقط به -

 نگاهم کرد.. زیت

   ؟یمونیواقعا پش-
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 پسرم؟ -

 تکرار کردم:  باز

 نه؟   ایآره -

بلندشدم وبه    زیهش تمام صورتم رو کنکاش کرد ومن خسته از سکوتش ازپشت م و واج نگا هاج
 طرف در رفتم  

 آره..  -

 که بلند شد و به طرفم اومد  دمیاما برنگشتم.. شن ستادمیا

 به خاطر تو..   شتریاما ب-

 ..دمشید یاومد وبازوم روگرفت حاال از گوشه چشم م شیپ  گفت؟یم یزدم.. داشت چ   پوزخند

 امامن.. یشناختم.. هرروز کنارم بود ریچون تو رو د  مونمیپش-

 انداخت:  ن ییسرپا

   دمتیمن ند-

.. من خواستمیمن خودم رو نه.. خانوادم رو م کردیازمن دوا نم یحرف ها نبود درد نیوقت ا االن
 خواستم به سمتش سرکج کردم    یرو م هیسا

 جواب غلط.. -

   دمیکش رونی بازوم رو از دستش ب و

 پسرم؟  اریتاو-

 ولب زدم:  دمیکش  نییدر روپا رهیتوجه دستگ یب

 ..رونیب یای م نجایاز ا یبه زود-
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  حی به سرباز انداختم که سکوت رو برکالم ترج یدار  یزدم.. نگاه معن رونیصبر نکردم در روباز کردم وب  و
 از اونجا دور بشم   خواستمینداشتم.. فقط م یحس چیرسوندم. ه نمی زود خودم رو به ماش یلیداد.. خ

و فندکم  گاریرو پارک کردم و از داشبورد پاکت س  نیماش  یکردم و باالخره گوشه ا یرانندگ   یساعت مین
رو    نی.. ماشیشگیهم یحواس اومده بودم همون جا یشدم.. باز ب  ادهی پ نیآوردم و از ماش رونیرو ب 

 یتیاهم چی ه مرو گوشه لبم گذاشتم و روشن کردم.. درد معد گاریدادم.. س هیدور زدم و به بدنش تک 
 بود..  مونیگرفتن من پش ده یناد ینداشت.. من قلبم رو از دست داده بودم و حاال اون مرد برا

به عمق  درد  جانسوزم زدم و تمام    یقیمن خسته بودم.. پک عم  شدیدردم نم نیپوزخند تسک گهید
 ..دمیدودش رو بلع

.. فکر کردم که چقدر حق تنها بودن با خودم رو  شدی م کیسست بهم نزد  یها که با گام دمیشن
 داشتم؟

پرت کردم اما   یرو به گوشه ا گارم یتنها جنازه س یحرکت اضافه ا  یگرفت.. ب یزود کنارم جا  یلیخ
ضربه زد..    یفرو کرد و با نوک کفش به سنگ بشی حرف تنها دست در ج یچشم از روبرو برنداشتم.. ب

 یصدا  ارخم زل زد.. ب میخبر نبود.. سر باال کرد و به ن یآدم  ب  هیحال   نی ا دونستمیمن خوب م
 : د ینال یخشدار 

 ؟ یچرا به من نگفت -

 بلندتر شده بود و نگاهش..   ششیو ته ر موها

 تو از حالم.. یعنی-

 قلبش گذاشت  یگرفت و مشتش رو رو رو

 چقدر برام مهمه؟  یدونست ینم ؟یاز دلم خبر نداشت  ؟یدونست ید قلبم رو نم در-

 لب زدم:  آروم

 .. یدونیم گهیاالن د-

 گرفت..   شیآت گرم یزد که ج یزهرخند
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   دمیآره..اما.. از تو نه.. از عمو شن-

   دینبود.. به سمتم چرخ شهیمثل هم  حامد

 چند وقته؟-

- .... 

 ااار؟ یتاو-

 رو صداش نداشت بازوم رو به چنگ گرفت    یکنترل

 به من نگاه کن.. -

.. مشخص بود که از اداره به سمتم راه کج کرده بود.. گرفتیم یبرافروختش اعصابم رو به باز  چهره
 .. یرسم یادیز

 به من نگاه کن  ؟یکنیهست که ول نم  ی.. اونجا چید آخه لعنت-

 شد یقرار بودن و ثابت نم یهاش ب محکم تکونم داد.. پراخم نگاهش کردم.. مردمک  و

   یگفتی.. کاش قبل هرکس به من منی.. حالمو بب اریتاو-

 ؟ یر ی که جلوم رو بگ-

 زد که دستمو از مشتش جدا کردم.. ناباور گفت:   پوزخند

 اون هم به خاطر  اون حروم زاده؟  رم؟ی من جلوتو بگ ؟یچ-

 گرفتم و درست رو به صورتش لب زدم:  نی م رو از ماش هیتک

 یدربرابرم فقط مقاومت کرد شهیآره.. چون هم-

   دیدرهم کش ابرو

 ..یداغون نش نیاز ا شتریمن فقط خواستم تو ب ستین ینطور یا-
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 زدم    پوزخند

 ار؟ یتاو-

  یدادم و بازم حامد به روم نم  یم گاریس یفرو کردم.. بو بمی ج یمن رو گرفتم و دستم رو تو نباریا
 زدن به خلوتم... خونسرد گفتم:  خونیشب  نیخواست.. ا یم  گاریحال من هنوز دلم س  نیآورد.. با ا

 دمیمن تنها انجامش م-

  دیفک چفت شده غر نیب از

 موضوع بدون من تموم بشه.. نیا دمیمن اجازه نم نباری.. اذارمینم-

حرص کالمش رو درک    یاز خنده داشت.. من به خوب ی یرگه ها شی صدا گفت؟یم یداشت چ  حامد
 کردم..  یم

 ؟ ی کنیم یفکر  یتو به چ یدون یم-

 و رفتن.. گاریفقط به س االن

-.... 

 ..میجهنم شد نی.. بذار خودم بگم.. ده ساله که وارد ایدون یپس نم -

 نگاهش کردم   ضی پرغ

 نه حامد.. فقط منم که ... میشد-

 : د یحرفم پر انیم به

 ها؟  ؟یکه چ-

 کردم که صداش رو باالتر برد   پشت

 تو آرامش بودن؟  هیبق یکن یدرسته.. اما فکر م -

   د؟یدیحامد چرا نم  رفتیجون داشت و جلوم راه م ینداشتم همه چ یحرف  چیه
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 ..میجهنم  هی.. داداشت، مادرت، من، هممون تو یکن ی اشتباه م-

خواستن آروم باشم؟ چرا همه از من نفرت   ین مسوختم.. چرا همه از م یمن بودم که م نیچرا ا پس
   شدینم نیاز ا شتریداشتن؟ اخمم ب

 تمومش کن  گهیبس کن حامد.. د-

اصال مهم نبود اما سکوت کرد.. چشم از نگاهش برنداشتم..  شدیکه چ نی.. ادمیبه سمتش چرخ و
 شد.. کمی نزد دهیمعدم گذاشتم که ترس یدست رو

 شد پسر؟  یچ-

 ستادیگذاشتم که ا نشیس یکف دست رو با

همه  یدونیم  ه؟یچه حس یتاازدست رفته هاتو برگردون یهمه سال تالش کن   نیا یدونیتو واقعا م-
 ؟ یچ یعنی یکه رفته..   یپس گرفتن جون یبرا  یرو پس گرفتن اما ناتوان زیچ

 گلوش چشم گرفتم و قد راست کردم  بکیس از

دادم.. اما بازم   ی.. من اون رو به تو نم چیبابا ه یدونستیخوب م  نکهیبا ا  یخواستیرو م  هیتوسا-
 .. کشمیم  یمن چ یدون ینم

 بود ستادهیا مرخمی به ن رهی خ یکالم  چیه یفرستادم.. ب رونی رو شل ب نفسم

 شیا قهی لذت چند دق هی یرو پا  تیرفتن که تمام عمر وجوون  یپدر  دنیسال ها د یدونینم نمیتوا-
 ..یچ  یعنی یباخت 

   پوزخندزدم

  ی چون نباخت یدونینم-

   ار؟یتاو-

 خواستم بهش فکر کنم گفتم:  ینم  یکه حت یتوجه به لحن  یب

 ..کنمیکار اون حروم زاده رو خودم تموم م -
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 ادامه دادم: دم،ید یچشم هاش رو م  ی رو بهش که حاال درست مقابلم بود و سرخ و

 فقط مانعم نشو..  ه،یتوهم به خاطرسا-

روگرفتم  یحالت چیه  یرو گفتم و مردونه دست رو کتفش گذاشتم.. مات نگاهش به من بود اما ب نیا
 رو باز کردم که صدام کرد   نیرفتم.. درماش  نمیوبه سمت ماش

 ار؟ یتاو-

- .... 

 انجام بده..   یخواست ی.. بعدش هرکار نمشی بب دیمن با-

حامد و غم   یگرما و حرف ها ن یتکون دادم و سوار شدم.. تحمل ا دییبه تا یکردم... سر  نگاهش
  دیبود.. با ستادهیخودم رو نداشتم.. استارت زدم و ازش دور شدم.. اما حامد همچنان سرجا ا نیسنگ

 نداشت..  زیچ چیه یکردم.. فکرم جا برا  تیرو به طرف خونه هدا ن یماش خوردمیقرص م

 

 

 

 

  دنیشن یرو متوقف کردم.. برا نی ماش ابونیتا قرار مالقات زمان داشتم.. گوشه خ قهیده دق درست
اکتفا   نی از ماش  فمی تلف کردن نداشتم.. کمربندم رو باز کردم و به برداشتن ک یبرا یوقت  مشیتصم

 شدم   ادهیکردم و پ 

 بود..  یل یل ییدارا نی بزرگ مقابلم آخر برج

نگاهش رو    ین یشرکت رسوندم.. سنگ یمطمئن خودم رو به ورود یدکمه کتم رو بستم و با گام ها تک
  ییمصنو یچشم ها نیکردم... پوزخند زدم.. من سازنده هم یحس م ابونیفاصله تو خ  نیاز هم

 یایرو یبه آسانسور شدم.. روز  یمنته یگرفت... وارد راهرو ینظر م ریبودم و حاال داشت منو ز
خانم و    کیو حاال.. در آسانسور باز شد و  کردیمکان خواب شبم رو سلب م ن یو گسترش ا  استیر
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نگاه هم  م یبه خودم ن یپنت هاوس رو فشردم.. حت یاومدن.. وارد شدم و دکمه   رونی مسن ب یآقا
تند چرم اصل به  یگرفتم.. به محض باز شدن در آسانسور بو دهیرو نشن می مال کیننداختم و موز

متوجه حضورم   یدرست مقابلم قرار داشت.. پا به داخل گذاشتم.. منش ی.. سالن اصلدیسمشامم ر
از هشت اتاق   شی .. بکردیم پیتا  وتریرو تو کامپ یز یپوشه مقابلش تند چ ینشده بود و داشت از رو

جلسات   یو معموال برا شدیکه به باال وصل م یکم از هم قرار داشت و راه پله چوب یکه با فاصله ها
بود.. نگاهم  نجایشک چرمش از محصول هم یکردند.. چند دست مبل که ب  یمهم ازش استفاده م

  زشیخودم روبه م  یبه صدا دراومد و من قبل از هرعکس العمل  یتابلوها ُسر خورد که تلفن منش یرو
 رو برداشت و با سر به من سالم داد... سرتکون دادم  یرسوندم.. گوش 

 نم خانم؟ جا-

 زود به من نگاه کرد    یلیخ

 آوردن.. فیبله.. بله االن تشر-

 زدم   پوزخند

 چشم..-

 دستگاه گذاشت صداش رو نازک کرد..  یرو رو  یگوش و

 ..کنمی م تونیی.. من راهنمانیخوش اومد یل یخ-

که تنها اتاق در سمت راست قرار داشت رفت و بازش کرد.. من فقط  استیبلندشد و به سمت اتاق ر و
 قرار داشت.   دی که نبا ییدر جا یلی.. لکردمی فکر م زیچ هیبه 

موهاش رو باال سرش بسته بود.. درست   دمید ی رو در کت و شلوار رسم  یلیرفتم و ل  شیپ  یمعطل یب
 .. استیبزرگ ر زی پشت م

 منتظرت بودم.. ار؟یتاو-

دور زد و   زشیرو دست به دست کردم که از پشت م فمیبگو بره. ک  یعنیانداختم  ی به منش ینگاه مین
 بود لب زد:  ستادهیبه من ا رهی که خ یدرهمون حال رو به منش
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 ... اریبرو و برامون قهوه ب گهیتو د-

 نگاهش رو به من دوخت   و

 چشم حتما.. -

بمم رو به   ی.. ابرو باال انداختم و صدادیوگرفت وخودش رو جلوکش رفت.. در که بسته شد دستم ر و
 گوشش رسوندم: 

 ..ادیلباس بهت م نیچقدر ا-

نشوند..اما خودش انگار   زشیم کی مبل تک نفره نزد یو رو دیکرد و دستم رو کش ییدندون نما خنده
 بود.. ستادهیا د،یکش یرو م  یز ی انتظار چ

 زود برگردم خونه..  دیچون من با نیبش-

 رفت   رونیزود ب   یلیقهوه وارد شد و به دستور ل ینیبا س  یباز شد.. منش  یکرد که در با تقه ا اخم

دادم و چشم باال  هیمبل تک ینقصش روگرفتم.. به پشت  یبود و من از بدن ب  ستادهیمقابلم ا همچنان
   دمیکش

 بگذره؟  ینطور یخب قراره همش ا-

لب زدن بند بود و من    کیو صورتم خم شد.. حاال فاصلش با من تنها به شونم گذاشت و ر یرو دست
 تر کرد   ظیسکوت رو خوب بلد بودم.. از چشماش رو گرفتم *"اخمم رو غل

 کنم؟ یم یهرکار  یکه مال من بش نیا یبرا یدونست یم-

زدم وبه عقب آروم هول دادم که پرشتاب دستم رو   نشی با دست به س کرد؟یم  یچه غلط داشت
 فت وبه خودش چسبوند.. گر

 نه؟یجواب سوالم ا-

 گفتم: تی و با جد دمیکش رونیتند شده بود.. پوزخند زدم و دست مشت شده م رو ب  نفساش
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 گهید زیچ هی.. من واسه ستیکارا ن نیا یشرکت جا یدون ی.. خوب منهیهم شهیسوالت هم ینه ول-
 .. یکار کشوند نیهمه راه منو واسه ا نی.. نگو که اامیکه ب یاومدم.. خودت خواست

 تو هوا تکون داد.. ی.. دست دی.. کمر راست کرد وخنداوردیخودش ن یاما به رو جاخورد

 .. زمی عز میدیرو انجام م  خوامیکه من م یکار  نجایآره.. اما اون قانون شرکت تو بود.. ا-

 ..میشد نهیبه س نهیو با هم س د یبلندشدم که خودش رو جلو کش ازجا

 ؟ یکنیم  کاری چ یه-

شده بود.. اما من خوب رام   داریروباه گونش باز ب  ینگاهش رو ابدا دوست نداشتم اون رو  حالت
انگشت گرفتم.. چشم از نگاهش   نی از موهاش رو ب یکردنش رو بلد بودم.. دست باال بردم و دسته ا

 برنداشتم لب زدم: 

 بودن باتو..  نجایحق باتوئه ا-

 قلبش درست تو گوشم بود.. یخودم رو بهش چسبوندم صدا  شتریکه ب دادی حرف تنها گوش م یب

 ار؟ یتاو-

 ؟ یلیل  ادیم ادتیاون شب رو   ششیه-

 خمارش رو به لبام دوخت..  یشل شدن عضالتش رو حس کردم.. چشم ها یبه خوب  من

 ..ادمهیخوب -

 نشست و گر گرفتم. نمیدست راستش رو س کف

 اموش کنم؟ فر نجارویچطور ا-

  نجایدر دام افتادن به ا یپراز*".. دو انگشتم رو از موهاش ُسر دادم و*".. گردن کج کرد.. برا صداش
 .. خم شدم و گفتم:*"دادیبه خرج م  تی خالق شتریب یبودم.. کاش کم  ومدهین

 .. یفراموش کن خوامی.. ابدا نمیلیابدا ل-
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 "* 

 تو..  اریآخ تاو-

 دست دور گردنم انداخت و من به ناچار کمرش رو گرفتم.. *" یاز هرکار  وقبل

 ..یکارکردی .. بامن چیلعنت ؟یهست یتوچ-

.. از خودم حال نفرت  رمی تونستم اون رو به دست بگ یدست خودش نبود اما من خوب م  حالش
ا ب گهینشست د ی*"که به تنم م نیهمه خشم و درد هنوز سرپا بودم..  ا نی گرفتم.. چرا باوجود ا
 .. لب زدم: شدیسوختن درمان نم 

 نجام؟ یبرم.. تو االن آروم باش و فکر کن که چرا من االن ا شی بذار مثل اون شب، من خودم پ-

  یحرفم نفس قطع و حلقه دست هاش شل شد.. از خودم جداش کردم و به صورت قرمزش ب  نیا با
 حالت نگاه کردم.. *"

 .. خوامتی حد م  نیمن تورو تا ا-

  یلیزن رو از بر بودم.. کتم رو مرتب کردم و باز نشستم.. *".. ل نیحرف بود اما من اپر از  نگاهش
کس جز   چینکرد چون من، بابام نبودم.. پدر دخترش نبودم من ه  افتیکه منتظر بود رو در یز یچ
 گفتم:  ینبودم.. *"کامال جد اریتاو

 .. نیلطفا بش  یلیل-

  رونی کارش قرارداد رو ب زیم یقرار گرفت.. خواست از کشو زشی زود پشت م یل ینزد و خ  یحرف  نباریا
 که خونسرد لب زدم:  ارهیب

 بستن قرارداد.. ینه برا نجامیمن ا-

 باالرفته گفت:  یراه خشک شد و درهمون حال به سمتم سرکج کرد. با ابروها  نیب دستش

 خودت بود..  شنهادیپ نیچرا؟ اما ا-

 تکون دادم. سر
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 کرد..   رییتغ کمی می کار طیدرسته اما شرا-

 چونه ش زد  ری جابجا شد و دست ز  یصندل  یرو  کنجکاو

 شده   یخب بگو چ -

 به فنجون سرد شده قهوه انداختم و به طعنه گفتم:  ینگاه مین

 ؟ی کن ی م ییرای پذ ینطور یاز مهمونات ا شهیهم-

  یفکر کردم.. ب یل یل ییرایو من به سبک پذ  دیفنجون خند دنیرد نگاهم رو دنبال کرد و با د متعجب
 نفر...   نینفر نبودم.. اما آخر نی شک من اول

 عوضش کنن  گمیاالن م دیآخ ببخش-

 قرار داشت برداشت..  یرنگ یقهوه ا یچوب  زی م یتلفن رو که رو و

 باشه..   زمیزود دوتا قهوه رو م یل یخ-

 انداختم یو به گردنبند الماسش گذرا نگاه دمیباال کش چشم

 هستم   لتیلد دنیمنتظرشن اریخب تاو-

  یزدم اصال دوست نداشتم.. حت ین یبرداشتم و به ب  یقهوه هاروعوض کرد، فنجون یکه منش نیاز ا بعد
که صدف درست کرده بود به جونم افتاد. به تمام افکار   یاما هوس خوردن قهوه ا دمیخودم نفهم 

و  هن آماده کرددور زدن م یشرف خودش رو برا یزن ب ن یدونستم ا یم پوزخند زدم. خوب م دهیپوس
و رو به نگاه  دمیبدمزه رو نوش  عیاز ما یمقدمه جرعه ا ی.. ب دیبود که با یز ی االن حالش.. همون چ
 پراز حرصش لب زدم: 

 هم توشه.. ی کار دادن که پول خوب شنهادیچندتا شرکت معتبر بهم پ-

 زل زدم وخونسرد تراز قبل ادامه دادم:  شیبرد حتم نیسوختن درا یچشم به تماشا یگوشه  از

پرسود تراز   یلیمن خ  یبزرگ برا یقرارداد ها نطوریدارم و ا سیشرکت تازه تاس  هیمن  یدون یم-
 شرکته..  نیداشتن سهام توا
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  شیبحران زندگ نیدر بدتر قایدق یل یگفتن بود؟ ل یبرا یز یاما مگه چ دیلرز یزدن حرف یهاش برا لب
 .. یروبه ورشگستگ  یدشمن و شرکت یل .. با کزدیدست و پا م 

 ؟ یهمه چ ری ز یبزن  یخوای تو م  ؟یچ یعنی نیا-

 از تمام وجناتش آشکار بود..  یکالفگ

 واقعا مسخرست..  نیا-

 گفتم: یلی گذاشتم و رو به ل یا شهیش  زی م یشدم و فنجون پر رو رو خم

.. تواز اول هم یکن تیخودت رو اذ  ینطور یا ستیمن بود.. الزم ن شنهادیپ نینزدم.. ا یز یچ  ریمن ز-
 ..ومدی خوشت ن شنهادمیاز پ

 مطمئن بود   یادی ز  یلیل  نباریخواست آرامشش برگرده اما ا یو م  دیکش ینفس م تند

دوست کمکت کنم.. شراکت هم که نباشه   هیبه عنوان   دمیکرد.. اما من قول م شهینم  شیکار گهید-
 .. یمن بازم هستم.. تو منو کنارت دار 

کرد و از جاش   کیخشمش رو به سمتم شل   ریخاصم نتونست باعث باز کردن گره اخمش بشه.. ت لحن
 داشت..! یحال چه لذت نیا دنیبلندشد چندگام به چپ و راست اتاق برداشت.. آخ که د

 من رو شراکت تو حساب کردم.. حاال تو.. ستین یکار شدن  نی.. اشهینم-

. به دادیتر نشون م دهیکش یلباس رسم نی.. اندامش تواستادیمقابلم با فاصله دست به کمر ا درست
سرش رو باال   دنمید یمبل بلند شدم که برا یبه خون نشستش خونسرد نگاه کردم و از رو یچشم ها
 گرفت.. 

   ستین  یهمه ناراحت نیبه ا یاز ی اصال ن-

 ار؟ یتاو-

 دهانش*"گذاشتم چشم بست   یرو رو انگشتم

 .. کنمی م تتیسرجاشه من مثل قبل حما مونیقرارداد قبل -
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 اعتراض گفت:  با

 .یخوندیگرفتن قرارداد رو م میکاش قبل تصم  یا-

 خواست بره که هردو شونش رو گرفتم   و

 نوشته شده. یکه تو اون قرارداد چ دونمیخوب م-

 .. دمید یچشم هاش رو م یها رگیپاره شدن مو ینگاهم کرد که من به خوب  ز یت چنان

 ؟ یچ یعنی-

.. آروم  زدیگدار به آب م یب  نطوریحد احمق شده بود که ا  نیتا ا یزن از ک نیرو مهار کردم.. ا پوزخندم
 گفتم: 

 ..یکردن من آماده کرد ی راض یاون قرارداد رو کامال برا دونمیخوب م-

به سمتم اومد نفسش رو *"   ی*". گام یروبه خوب نیا دی کش یجودش نفس راحتهاش نه.. کل و لب
 .. رفتمی م دیرها کرد.. بازم همون حس ده ساله.. با

 من توان نه گفتن به تو رو ندارم و تو هم .. -

 زد..  نمی انگشت به س با

 .. یکنیفرصت استفاده م نیخوب از ا یل یخ-

.. کردی نم  یار ینداشتم.. عضالت فکم  ادیاصال به  ؟یاما چطور  دمیخند یم  دی..من هم بادیخند
 پوزخند زدم  

 ..*" یلیآخ ل-

 .. یرفتی کاش نم-

 گفتم:  یلیبه عقب برداشتم و به ساعتم نگاه کردم و رو به ل یگام

 .. یکارو سختش کرد یکه خودت بهم داد  یها تی اما با مسئول-
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نظر    ریبود و تمام اعمالم رو ز ستادهی. هم چنان ابود رفتم و برداشتم. نیزم یکه رو  فمیبه سمت ک  و
آخر رو به   یشکنجه  دیبه هدفش رو گرفته.. با دنینرس یدردل عزا دونستمی حال م  نیداشت.. باا
نفس   دیراند بودم و من نبا  نیبار خودم چشم بستم.. آخر ا نیرفتم *" وا شی کردم.. پ یقلبم وارد م

زدم که  رونیبوسه *" به سرانگشتم زد و من خودم رو لعنت کردم.. از در اتاق ب   یلیآوردم.. ل  یکم م
 :ستادیهول شده ا یمنش

 ن؟ یبریم فیت تشر-

زدم تلفنم روبه گوشم زدم وهم زمان باجواب دادن سرهنگ  رونینگاهش کردم و از در سالن ب   تنها
 وارد آسانسورشدم. ی ناج

 سالم نابودگر.. -

 نداشتم   دنینکردم اصال حوصله ش اخم

 سالم کار تمومه فقط.. -

 .. نانی.. پر از اطمدمیمردونش رو شن  یصدا

 توقع نداشتم.. نیازت جز ا-

   دمیعرق کردم کش یبه موها یدست

چرم   شالیپنجاه و پنج درصد از سهام شرکت اسپ  داریخر  ستیاون اسم تو بازار بورس، صدر ل  خوامیم-
 باشه.. 

   زدمی به هرکالم حرف م  دیتاک با

 ..نهی بش زیشنبه سر اون م  کی دیبا-

 لب زد:  قاطع

 االن بچه ها اسمش رو رد کردن.. نیتموش شده بدونش.. هم-

 شرکت انداختم قدرشناسانه گفتم:  یرو رد کردم و نگاه آخر رو به تابلو ابونی خ  عرض
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 ممنونم  -

 رو فشردم که گفت:  موتیر

 درسته؟ میممنون  تیو البته من، از همکار میت نیچقدرا یدونیخوب م-

 رو باز کردم و سوار شدم   نی ماش در

-.... 

کنه.. حامد  افتیاز من جواب در تونهینم  شهیهم دونستیفرستاد به حتم خوب م رونی رو ب  نفسش
 کرد   ی داشتم.. خنده مردونه ا ازی به سکوت ن دیروزها شد نیکامل من رو شرح داده بود و من ا

 پسرم..  رمیگیوقتت رو نم  ادی باشه ز-

 بودم.. سرد گفتم:  زاریلفظ ب  نیکردم.. من از ا اخم

 کار دارم..  کمی-

 ادامه بدم که خودش گفت:  خوامی نم یعنی نیا

 حرف آخر.. -

 زدم و منتظر ادامه حرفش موندم..   استارت

 برات مناسب نبود..  گهیاون خونه د-

 ..گفتمیمناسب نبودن، برادر م نیبه ا ومن

 .. ارهیرو برات م  دتیخونه جد  دیاز بچه ها کل یکی-

 دادم . هیتک   یصندل ی رو کالفه به پشت سرم

 ممنون -

 .. یراست-
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 دستم مشت شد.  نیب فرمون

 .. یاز ما بش یک ی خوام تو  ی... مین یمذاکره بش زیم ی ماجراها با من پا نیا انی بعد از پا خوامیم-

 نعطاف کردم: ا یرو ب لحنم

 جز هدفم به ذهنم راه نداره زیچ چیاالن ه-

 گفتم:  یبحث لعنت نیادامه دارنشدن ا یوبرا

 ..ر یبازهم ممنون روز بخ -

 داد کشش نده.  حیترج 

 باشه خدافظ..-

.. دلم موندمیتواون خونه م د ینبا گهیگاز فشردم.. د  یو پا رو دمیرو به رونم کوب   یحرص گوش  وپر
هم از خانوادم جدا شدم اون زمان هم  شیداشت؟ سال ها پ یتینبود.. پوزخند زدم مگه اهم یراض
 نبودم لب زدم:  یراض

 ...یدنینفس کش یبرا یمن، حت تی چون تو اولو-

 .... اوشی هزار بار تو سرم تکرار شد.. س یا هیثان  نامش
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شرف خودم رو به   یاون ب دنیدشده بود تمام روز با نیسنگ  گاریس دنیاز حدکش ش یازهجوم ب نمیس
حروم زاده    نیتمام کارها رو به شاه ت یبسته بودم.. به خواست خودم بود که مسئول یدود لعنت نیا

 رو انجام بده.. خوامیکه من م  یباشه تا به وقتش کار  رنظرمیخواستم ز یبدم.. سخت بود اما م 

ساعت بودکه   میاز ن  شیبدنم سست شده بود با دست فک دردناکم از شدت فشار تکون دادم.. ب تمام
نشسته بودم.. همونطورکه سرم   نی سنگ که حاال مال من بود توماش  یمقابل ساختمون دوطبقه بانما

 میبود ن میکنار یصندل  یداده بودم، از گوشه چشم به پاکت زردرنگ که رو  هیتک یصندل  یبه پشت
.. دیخونه جد دیگذاشته بودن.. سند و کل یصندل یزدم رو  رونی ازباشگاه ب ی انداختم.. وقت یهنگا

  یم گاریگند س ی.. بودمیصورتم کش  یو کف دو دستم رو رو دمی.. پوف کش زدی پوزخند حالم رو بهم م
ون  نش وده شب ر نیکوچه باغ قرار بود و البته خلوت.. خوب بود.. ساعت ماش هیدادم.. خونه داخل 

داده  یمن رو درخود جا تی که مالک یتوجه به برگه ا یوب  دمیکش رونی در رو از پاکت ب موتیر دادیم
  قیکردم.. گذرا باغچه و آالچ تیسنگ فرش شده هدا اطی رو به داخل ح نیبود در رو باز کردم و ماش

پله کوتاه   شی زود از ش   یلیکس جز من نبود وچه بهتر.. خ  چی.. هدمیسمت چپ خونه رو د کیکوچ
رو توقفل چرخوندم و وارد شدم.. خونه  دیطبقه رو انتخاب کنم کل نیدادم هم حیباال رفتم وترج 

زودچشمم به  یلی ردشدم خ یبهداشت سیتوجه در رو بستم و از کنار سرو یفرورفته بود.. ب یک ی درتار
 .دمیرو کاو اپا بند نبودم.. کل فض ی.. روستادمی تابزرگ اسالن نسب نی عادت کرد.. ب  یکی تار

.. نه.. شک نداشتم یواقعا به خونه شباهت داشت.. ناج نجایا یکامل بود برخالف خرابه قبل  زیچ همه
مثل حامد    ینی زبی و امکانات تنها از آدم ر  لیحجم از وسا  نیخونه رو حامد انتخاب کرده بود.. ا نیا

. چنددست مبل و  نمیتونستم قهوه ساز روبب  یهم م هیزاو نیداشت.. ازهم  ی.. آشپزخونه بزرگومدیبرم
قرار داشت.. سرم به چپ کج شد دواتاق و حمام.. اتاق   ید یال س یدرست مقابل مبل چهار نفره ا

 به هم و روبروش حمام بود.. دهیها درست چسب

مت دربسته اتاق کشوندم که توجهم به نور  رو به س نمیسنگ یزدم و پاها ییپر سر و صدا  پوزخند
 یجلب شد.. جلو رفتم و در رو هل دادم که صدا ومدیم یباز اتاق کنار  مهی در ن نی که از ب ی فیضع
به   روشماره صدف کالفه سرم  دنی آوردم و باز.. باز.. باد رونش ی سکوت روشکست ازکتم ب میگوش برهیو

 در گذاشتم و تماس رو وصل کردم   ستون یباال فرستادم.. چشم بستم ومشتم رو رو

   ؟یس سالم خوب-

 به فکم آوردم:  یهمون حال.. فشار  بازم
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 ..یکردن زنگ زد هیگر یباز که برا-

باال   ین یخسته بودم.. ب   یلیچرک داشت و هم خ نمی و خش صدام دست خودم نبود.. هم س خط
 یبودم که با ضربه  ستادهیدر چشم بسته ا یخواست..؟ هنوز جلو یم یدختر از جونم چ نی.. ادیکش
 .. کنهی که به صورتش زد حدس زدم اشک هاش رو خشک م یآروم

 ..ادی از از از من خوشت نم ی.. حتیحرف زدن با من ندار  یبرا  یل یدل چیه دونمیم-

 فشردم   واریبه د  شتریرو ب مشتم

 اما بذارحرف بزنم..-

صدف   ینفس ها یروبروم گره اخمم کورتر شد.. هنوز صدا یصحنه  دنیبا د چشم باز کردم و باالخره
تا   ومدی م رونیکه از ب  یداشت و نور  یداشت آروم باشه.. اتاق، پنجره بزرگ ی که سع  دمیشن  یرو م
و ماه   هاز پنجاه تا ستار شیداشت وب  یبه صورت  هیشب  یرنگ وارهایفضا رو روشن کرده بود.. د یحدود
جا چه   نی بار هزارم به خودم، حامد و باز خودم لعنت فرستادم.. ا یبود. برا زونی و سقف آو واریاز د
   دیکش نی ه دهیکه صدف ترس دم یبود..؟ در اتاق رو محکم به هم کوب یجهنم 

 شد؟ الو..   یچ چ یوا-

 شد گفت:  ی تم که طوالن.. سکونمی بب  یز ی خواستم چ ینم گهیشدم.. د یرو باز کردم و وارد اتاق کنار  در

 ؟ ی خوب  اریتاو-

 .. خشک گفتم: زدیلحن صدا نم نیو با ا ینطور یکس منو، جز مادرم ا  چیدختر.. ه نیاز ا آخ

 .. یفروخت  به یغر هی.. تو مادرت رو به رهیبگم د دیبا یشد  مونی اگه از کارت پش-

 کرد.. دلم... یآروم یتصورم خنده   برخالف

 خنده گفت:   نیکه ب دمیکش رون ی کتم رو ب یدست هی

 بود  یگفتن اون حرفا به تو کار خوب دونمیمادرم باشه اما م داونیشا-
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تخت درازکش شدم که باز   یآوردم و رو  رونیبود؟ کفش و جورابم رو ب  یک گهید نیزدم.. ا  پوزخند
 گفت: 

 ..یناراحتم کن ینتونست یدید-

 حالت لب زدم:  ینداشتم ب یقصد نیپوزخند زدم.. من ابدا چن باز

 ..کنهی رو ازش دوا نم یهم درد یمونیکه تموم شده باشه پش یخوبه.. چون کار -

همه کنکاش حاالتش، مشتم رو به تشک  نیا یپتو بود.. برا ری .. انگار زومدیم  فیکم و ضع  صداش
  دیباز خند  دادم؟یاصال چرا جوابش رو م  دمیکوب

.. من یهست یبرگردم تو آدم خوب  خوامی اگه راه برگشت باشه من نم ی.. اما حتیگیاوهوم.. راست م -
 .. اما.. کنمی حس م

 دم یحرفش پر انی کرد.. به م یم می.. خط و خش صدام عصبزدمی و کشدار حرف م  آروم

 ..ینکرد   داشیهست که پ  یهنوز گره  یعنی یهر کس ایاما، کنار  هر اسم  یبدون.. کلمه  نویا-

  زدم؟یدختر حرف م  نی.. از دست خودم کفرم گرفته بود چرا داشتم با اکردم به فکر فرو رفته حس
 زمان بهم خبر دادن.. کیدر یلیهردو از نقشه ل مانی صدف و نر

 ار؟ یتاو-

و محکم تر به بالش   شتریاسمم، انگار با سرعت از ناکجاآباد من رو به اتاق برگردوند.. سرم رو ب دنیشن
 حوصله لب زدم:  ی.. بوخت سیفشار دادم.. من خسته بودم گوشم م

 خستم..  یل یمن خ-

 رو به سرم پرت کرد.. رشی.. فکم از انقباض، تدیکش  یحواس  یاز سر ب  یآخ

 .. یمن از ش شب وسکوت م زنمی.. همش بدموقع زنگ مدیببخش-

 ..دیترسیهم م ه ی.. آخخخ ساهیسا آخ

 که دست خودم نبود آروم لب زدم:  یقطع کنه که با لحن خواستیم
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 باشه.. -

 رو حس کردم   بغضش

 نترس باشه؟ -

   یلیب باشه.. ت تو خ -

 .. یکن بخواب یسع ششیه-

   ؟یلی اون هم با دختر ل ؟یهمدرد  زدم؟یداشتم حرف م  کرد؟ یدختر داشت با من چه م نیا تیمعصوم

 اما قطع نکن لطفا..  خوابمیم-

 : قرار نبود تموم بشه.. لب زدم امشب

 باشه.. -

بعد آروم    یخورد.. سکوت کردم و سکوت کرد کم یخودم جا خوردم.. حس کردم تو جاش تکون و
 گفت: 

 ؟ یهنوز هست-

 هستم..-

دادم  ینفس هاش گوش م یانگار آروم گرفت که خوابش برد.. به خودم که اومدم داشتم به صدا و
به خواب   یل یساعت تماس خودش قطع شد ومن ابدا م  کیکارو کرده بودم؟ بعداز  نیا یبار ک  نیآخر

بود؟ سرم درد   یچه شب نیمشت گرفتم.. ا نی تخت نشستم وسرم رو ب ینداشتم.. رو گهینداشتم.. د
 یتخت بلند شدم دست ال یگذشته وحال در کشمکش بود.. از رو  نیب  ییو قلبم درست جا کردیم

رو برداشتم و نخ به نخ دودش   گارمیپاکت س  دمیکش رونی رو از تنم ب  رهنمی.. پآشفتم فرو بردم یموها
از   رو زیتم  یحوله  دمیصبح رو که د ی دهیکه چطور، مهم نبود.. اما سپ نی.. ادمیهام کش هیرو به ر

زدم وبه   رونی .. ازحمام بدادیم رییحالم رو تغ  دیکمد برداشتم و پا به حمام گذاشتم.. دوش آب سرد با
نسبت به اطرافم، بدون زحمت قهوه  یحس  چیه یاتاق پوزخندزدم وارد آشپزخونه شدم ب یربسته د
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مبل نشستم  نیل او یپرکردم ورو یبرداشتم وباقهوه ساز درست کردم.. ماگ بزرگ نتیکاب یرو از رو
 .. دادمیرو م   شنهادمیپ مانی.. امروز به نردمیآرامش تا ته نوش تی درنها

 

 

 

 

 )صدف(... 

 

 

 

 

  میازخواب بپرم. گوش نهیبی م ین یریکه خواب ش  یباهر تکون مثل کس دمیترس  یداشتم که م یشب  چنان
شدم اما قلبم چنان   داریاز دو ساعت بود که ب  شی نداشتم و ب یتحرک  چیکه ه نی بغل گرفتم باا یرو تو
  ی لیاخخد یع شدم. واتوخودم جم   شتریبرام سخت شده بود از ذوق ب دنیکه نفس کش دیکوب  یتند م

 نیوخودم از ا  زدمیبوسه م میگوش یکنم.. مدام به صفحه  کاری چ دونستمیخوشحال بودم و اصال نم
 دم یوصداش رو درست کنار گوشم شن دمیسرم کش  ی.. پتو رو تا رودمیکشیکارخجالت م 

 من هستم" یکن بخواب  ی"نترس سع

  دمیبود؟ بلند خند  یچه حال نیخدا ا یتخت نشستم وا یزدم و رو  غیج

 .. شتریب شهیاون بامن حرف زد از هم-

 ضعف رفت..  شیلعنت یخط وخش اون صدا ی.. دلم براختمیموهام رو به هم ر وبادست
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بمونه تا بخوابم بادل من چه  نکهیتوجا بند نبودم شک ندارم خودش خبر نداشت باقبول کردن ا اصال
 کارا که نکرده  

بچه شده بودم  زدمی به اون طرف غلت م نطرفیم ومدام ازاتخت خودم رو پرت کرد یرو  باز
کل  تونستمیکه م کردمی بودم اونقدر توان درخودم حس م یانگار..باالخره بلندشدم غرق شور و انرژ 

 یها وسط اتاق باله م وونهیبزنم.. مثل د   غیاتاقم رو، عمارت رو مرتب کنم.. کل روزم رو بدوم و ج 
خوندم تختم رو مرتب کردم..   ی که آواز م نطوریهم  دمیبلند خند نهیخودم تو آ دنیو از د دمیرقص

 حولم رو برداشتم و پا به حمام گذاشتم  

امارت افسردم   نیاندازه شاد وسرزنده بودم.. اومدن به ا نیمن رو به خودم آورد.. قبال هم هم اریتاو
  یبا آب باز   یو برگردوند به صدف.. کمباز من شبشیکرده بود اما عشقم به اون مرد  آتش و رفتار د 

 زدم  رونی کردم وحوله پوش ب

شمارش به لبخندم جون   دنی.. دزدمی با بابا حرف م دیتخت برداشتم با  یرو از رو  میرفتم وگوش  پبش
 یگذاشتم.. بعد از چند بوق صدا یشیآرا زی م یو رو کرزدم یاسپ  یداد زود شماره بابا رو گرفتم و رو

 بود..  داریموقع بابا ب نیشد.. احتماال ا  گرمش تو اتاقم پخش

 عمرم  شهیصدف؟ ش-

 گفتم:  یوبالحن شاد دمیکش رونی ب رحولهی موهام رو از ز بادست

 ؟ یسالم قربونت بشم خوب-

   دیخند

 بشنوم و خوب نباشم؟   یصدات مخصوصا حاال که معلومه خوشحال شهیمگه م-

 رو برداشتم و به دهنه ش بوسه زدم   ینشستم و گوش یصندل یرو

   ییل یدوست دارم خ یلیبابا خ  یوا-

 گفت:  یا رانهیکرد و با لحن مچ گ یخنده ا تک

 حالت و ابراز احساساتت به خاطر منه؟ نیکه ا یمطمئن -



 نگهبان آتش 

936 
 

 ..دمید یم  یروچراغون زیمن همه چ دهمیشا زدی نگاه کردم چشم هام برق م نهیخودم تو آ به

 صدفم؟ -

 متوجه نشدم جواب بابا رو ندادم   یخودم اومدم.. من حت به

 جانم فداتون بشم.. -

 مقدمه گفتم:  ینگران به نظرم اومد. ب  یکم لحنش

 ..شبیمن د یدون یم-

 رو ادامه ندادم حرفم

 ..کنمی بابا من هنوز به اون مرد فکرم-

 که نفس کالفش رو فوت کرد.. لبم رو جلو فرستادم   دمیشن

   شیشناس  ینکن توکه نم  ینطور یا-

 صدف؟ -

 بود.   یکامالجد

 ؟یمتوجه هست یب یتواونجا غر ستمین شت یمن پ-

 .. ازجام بلندشدم وخودم رو به پنجره رسوندم ار ی.. بودن تاوکردمی فکر م زی چ کیتنها به  من

 فتهیب  یاون دل پاکت دست هرکس  خوامینم-

 :  تندگفتم 

 ..ونمیرو نجات داده.. من همه رو بهش مد میزندگ وقتا جونم و  یلی.. بابا خهیاون مرد خوب  نه

 اما صداش آروم بود زمزمه کرد:   دیرس  یبه نظر م کالفه

 ؟ ی حال نیشده که االن تو ا یچ  شبیاصال د ش؟یشناس یمگه تو چقدر م-
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 ی.. انگار برادمیشن  یکارمن رو از کنارش م یلبم رو گرفت.. صدا یحرف هاش، لبخند پهنا یادآور ی با
 گذاشت..  یم  دیجد یروزنامه  هی  زی م یتونستم حدس بزنم که رو  یم یبابا قهوه آورده بود و من حت

 رو تجربه کردم   م یاتفاق زندگ نیبهتر کنمی اما حس م یچ یه-

 شده صدف؟  یچ-

 رولبه پنجره گذاشتم   آرنجم

 ..شناسمیاونو نم  کنمی که من حس نم نیفقط ا یچ یه-

 بود؟   یاون االن تو چه حال یعنیگذاشتم..  رارمق یقلب ب یرو دست

 ه؟ یچ شیمعن یگیکه االن م نیا-

 بستم..  چشم

 ..دمیتابه حال مثل اون ند  خورمیاما قسم م دونمیخودم هم نم-

 د یخند

 ه؟ یمگه چجور-

   دمیالزم نبود.. کل وجودش مقابلم جون گرفت اونقدر که عطرش رو نفس کش یسع

 هستم؟  یمن عاشق چ یدون یتوم-

 متفکر به خودش گرفت   حالت

 اوم.. قد بلند؟  -

 ضعف رفت   دلم

 متر ازمن بلندتره  یو پنج سانت ستیبابا شک ندارم حداقل ب-

 ق؟ یدق نقدریچطور ا-
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 نزدم که باز ادامه داد: یحرف 

 .... یت دار دوس-

 ادامه دادم: خودم

رو داشتم..  اشیرو شهیهر روز توعذابه بابا اون درست همونه که هم دنشید یتمام وجودم برا-
 .. دنیهمون چهره.. همون سبک لباس پوش

 ؟ یک ی در تار یشبح  یعنی-

ق خواست ذهنم رو منحرف کنه.. اما موف یکه بابا هم به خنده افتاد.. مثال م  دمیحرفش خند نیا از
 توسرم تکرار شد   یینبود.. صدا

 منه..  یهمون لحن صدا.. بابا اون برا یحت-

 صدفم؟ -

 رو لمس کردم   سمی خ یانداختم و از پنجره فاصله گرفتم.. بادست موها ن ییسرپا

 دهیفکرش آزارم م ینبودنش.. حت گذرهیم شتری ب  یبابا هرچ  یدون یم-

 گر لب زد:  مواخذه

.. تو چند  یدختر بالغ  هی گهیکرد.. تو د یزندگ شهینم یفانتز  یها یالپرداز ی و خ  ای دخترم.. با رو هیکاف-
بهت   یز ی.. مگه چیدیازش شن  ی چ یتابه حال نگفت  یزن یهمه ازش حرف م نیها؟ ا ؟یدیبار اونو د
 ..هی و چ  هیدونم ک یمن بازم نم  یزنی همه هربار ازش حرف م نیگفته؟ ا

  کردمی رو باهاش گذرونده.. ابداحس نم یادیز یها  هیثان یدلم انگار روزها وحتبا بابا بود اما  حق
   دمیازش نشن یحرف 

چطور به بابا   دمیشن  ی.. من از سکوتش حرف ها مشدم یم  زیسکوتش لبر ا یکلمه حرف  کیبا من
 گفتم؟ یم نارویا

 حواست کجاست جون بابا؟ -
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 لب زدم:  شوکه

 .. نجامیا یا-

 .. دیکش پوف

 ..یر ی نم یی.. تو که جایعمارت  یگ یهربار م ؟یپسر کجا آشناشد نیاصال تو با ا زمی .. عزیکاش بود-

تخت   نیرو هم نجایاون چاقوخورد ودوروز ا یبود وقت رانیدرست شب ورودم به ا مونییاول آشنا  روز
 ستادهیا انویپشت پ  یاوقتینجات داد.  ی که منواز دست اون عوض یشب دیشا  دونمیبود.. نم هوشیب

   دونستمیبود واون حرفا رو زد.. نم

 شناسمش  یخونه اومدم م نیبه ا  یمن از وقت-

 بود  یمتوجه شدم عصب خوب

 صدف؟   یگیم  یتوچ ؟یچ-

 گفتم:  آروم

 ی چ یه-

 تر صدام کرد یجد

 مان؟ ی مادرته؟ نر اریهمون دست یزن  یکه ازش حرف م نیصدف؟ ا-

 شد دوباره ادامه داد: یالنتخت نشستم.. سکوتم که طو یرفتم ورو  شیپ

 مادرته؟  یاز آدم ها کیکدوم   ستیاگه اون ن ه؟یبگو اون ک-

 گفتم؟  ی م دیبا یچ

 یعنی.. کهی .. خب باهاش شرییجورا هیخب  یعنیاز آدم هاش..  چکدومینه ه مانینه بابا.. نه نر-
 دونم ینم

 ناراحتش کرده بود  یز یلحنش مهربون نبود.. انگار چ گهید
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 شده؟ تو تو..   یبابا چ-

 صدف   ری ازش فاصله بگ-

 و بغض کردم   دمیترس شی لحن جد نیا از

 چرا؟  -

 که گفتم..  نیهم-

   دمیپا کوب نی به زم لجوجانه

 رو دوست دارم بابا..    اری من تاو-

تنم بابا لرز به  یکرد.. حال خوشم خراب شده بود قطره اشک مزاحمم رو پس زدم که صدا سکوت
 انداخت  

 ار؟ یتاو ؟یک  یگفت-

   شناخت؟یرو م  اریشد؟ بابا تاو یچ

 .. ش یمگه شما او اونو م -

 کالم گفت:  کی  تنها

 نه -

 شد؟  یپ پس چ-

  زهی کرد آرامش رو به صداش بر یسع

   نیفقط اسمش برام جالب بود.. هم-

 زدم:   لبخند

  شه؟یم یچ  شیمعن  یدونیآره م-
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 تو بگو دخترم..  -

 شوق گفتم:  با

  ادیبهش م یل یهست. اسمش خ یاسم کرد هیداشت.. تازه  یادیز یها ینگهبان آتش.. البته معن-
 ..اهشیس یکه مغروره بااون چشم ها نقدریا

 که گفتم: زدی نم ی.. بابا حرف دیخودم پشتم لرز و

   ؟ییبابا یخوب -

-.... 

 بابا؟ -

 تو فکربود که تند گفت:  انگار

 ن جانم؟ جا-

 گفتم:  پرسشگر

 ؟ یکن ی فکر م یبه چ یدار -

 شلوغه  یل ی.. راستش امروز سرم خستی ن یز یچ-

 نزدم   یحال حرف  نیآورد با ا یدونستم داشت بهانه م یم

   میزنیباشه فدات بشم برو به کارت برس.. بعد باهم حرف م-

 جوابم رو داد:  ری تاخ با

 باشه.. صدف؟ -

 جونم؟ -

 گرفت و گفت:  یق یعم دم
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 مواظب خودت باش   شتریب-

 شده کالمش رو متوجه شدم   یحرف مخف من

 ..بوسمتیچشم م-

 تماس رو قطع کردم   یخداحافظ   وبا

  زیچ چیبه ه خواستمیبود که نم ادیز نقدریا شبمیحال د  ینیری بود اما ش رشدهی به شدت درگ ذهنم
آوردم   رونی ب  یرنگ یو لباس سورمه ا یشکاجازه خراب کردنش رو بدم.. بلندشدم و از کمد ساپورت زر

اتاق   زوا دمیصندل پوش  ختمیر نمیشونه وس  یبه موهام زدم و آزاد رو میشگی.. از روغن هم دمیوپوش
 زدم..  رونیب

 

 

 

 

 (.. ار ی)تاو

 

 

 

 

 

بودم.. فضا   یمتقاض نیاول یبرا  دمیجد دهیساعت بود که تواتاق کارم مشغول ساخت ا کی از  شیب
رو   زی .. قطعات رکردی که سرم گذاشته بودم روشن م یکاله مخصوص  یکه رو  یک یرو تنها چراغ کوچ 

و  زانداختمیم یخازن رو رو ، یکردم.. با لرزش گوش  میرو تنظ  نکمیگذاشتم با انگشت ع زیگوشه م
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..  دیچ یوشم پتو گ نیمت دهیترس یتماس رو وصل کردم که صدا  دادمیبه کمرم استراحت م مونطورکهه
 بود..  یمیقد یآشنا هیکه بهش اعتماد داشتم..  ییاز اون آدمها یکی

 ن؟ ییآقا شما کجا-

 آروم گفتم:  دمیروشن  یکس ادیفر  یاون سمت صدا از

 شده؟  یچ-

 فاصله گرفت.  یکه از سروصدا کم دمیشن

 شده..  امتیق  نجایا-

 شروع شده بود..  شی وقت پ   یلیکه از خ  امتیباال انداختم.. ق  ابرو

 خودش اومد..  ن یکه خواست  ارویاون -

 تاوان پس دادن اومده بود خشک گفتم:  یخودش برا  یخواستم با پا یزدم همونطور که م  پوزخند

 ؟ یچرا وقت منو گرفت ه؟یآروم باش.. بگو مشکل چ-

 از حد شلوغ بود  شی ب اطرافش

  کنمیرو.. خواهش م اروی کشهی اره مآقا د نجاستیزنگ بزنم. حامدخان ا یخود یبکنم ب  جای من ب-
 .. نیایب

 : ختمیبه صدام ر یو مواخذه گر  یپوزخند زدم.. لحن جد باز

 ..!یوقتم رو گرفت خودیپس ب -

 گفت:  متعجب

 تا...  می بذار یعن ی ی ؟یییچ-

 ارهیسر خودش ب  ییبکنه.. فقط مواظب باش نذار بال خوادی م یبسه.. بذار هرکار -

 فوت کرد..  یکالفش رو تو گوش نفس
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  ن؟یایم یک  دینشد.. اما چشم حداقل بگ میحال  یچ یبابا من که ه یا-

 گفتم:  خونسرد

 به موقش.. -

رو به حامد بدهکار بودم.. با همون  نیبرگردوندم..من ا بمینکردم تلفن خاموش رو به ج  وصبر
نرفتم ..درست دوساعت بعداز   رونی قبل خازن روبه انبر گرفتم و تا تموم شدن کارم از اتاق ب یخونسرد
  شتمرو نگه دا نیرو برده بودن، رسوندم و ماش   شرفی ب  نیکه شاه  یخودم روبه انبار  نی تماس مت

  یم یبود اما به خوب کی تار نکهیاومد.. با ا رونی ب نیبود که مت ینگاهم به در رنگ و رو رفته در آهن
نفس نفس زدن  نیرسوند.. آروم در رو باز کردم که ب  نیمن بادو خودش رو به ماش  دنی.. باددمشید

 گفت: 

 ..نیآ آقا.. خوب شد ک که اومد یوا-

 من شده بود  یروبه دستش دادم مات خونسرد فمیشدم وک  ادهیپ  نیازماش

 االن اونجاست؟  -

 ن یای ها؟ ب بله بامن ب-

 و گام جلو رفت و با داد گفت: باد  وخودش

 رو باز کن.. آقااومده  یپسر! اون درکوفت  یه-

نداشتم..  پا به  یحس چی.. اما هدیکشی انتظارم روم یک  دونستمی.. خوب مدمیچشمش رو شن  ومن
نامرتب..   یخون رو حس کنم.. سه مرد اونجا بودن با ظاهر  یتونستم بو یگذاشتم.. م کیتار یراهرو

 حالت لب زدم:  یبود سالم کردن اما ب   نطورشدهیابله با حامد امق یبه حتم برا

 دروباز کن..  -

بازشد پابه داخل گذاشتم وهمون دم حامد رو با چهره  یبد یسرتکون داد و در با صدا عیمط
 یرو  ی.. باچندزخم وکبوددم یبسته شده بود د یکه به صندل  نیبرافروخته درست مقابل شاه

 گفتم:  نیصورتش.. روبه مت
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 کشتش! یکه داره م-

 لب باز کنه که داد زدم:  خواست

 ..رونیهمه ب-

 .. دیچی پ ک یسرد وتار یتو کل فضا صدام

 هردو به من نگاه کردن.. نیو شاه حامد

   نجاستیدونست چرا ا ی... هنوز نمنی پرخشم اما شاه  حامد

  یخون حس م یفضا وجود داشت و هنوز بودر  یرفتن.. نور کم  رونی از اتاق ب هیخودش وبق  نیمت
 به جلوبرداشتم   یکردم.. گام

 شرف رو بکشم  یب   نیبذار خودم ا اریتاو-

خون  یتکه پاره و پر از لکه ها نی شاه  دی.. لباس سفدی کش یبه چونش وارد کرد که آخ بلند یومشت
داد   ی.. حامد بدجور گرد و خاک کرده بود.. صدادادینشون م یبود.. ظاهرش حال نزارش رو به خوب

 به هوا بلند شد و من گر گرفتم از خشم..  نیشاه

 .. ایعوض دیآخ ولم کن-

 دوباره زدنش باال اومده بود در هوا گرفتم  یرفتم و دست حامد رو که برا جلو

 حامد.. هیکاف-

 کرده بودم   انی ب یحس چیه یسرد و ب  نویا

 تونم..   یتونم نم ینم-

تند حامد   ی.. نفس ها دمید یرو م  یخبر  یداشتم.. تو چشم هاش موج ب  یبرنم نیچشم از شاه من
 ..دیلرز  یمشتم م نی.. دست هاش ب کردیکالفم م

 .. رمیصاحاب رو بذار جونش رو بگ  یدست ب نیول کن ا ؟یکن ی م کاریچ یدار -
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 دمیو دست هاش مقابل د یشونیپ یبه خون نشستش نگاه کردم.. رگ برآمده  یبه چشم ها  زیت
 کرد؟ اخم کرده گفت:  یبود.. چرا دستش رو از من جدا نم

 د ولم کن -

  نیدونستم آرومم و ا یخودم ولش کردم که به عقب پرت شد اما خودش رو نگه داشت خوب م  ومن
 حال حامد رو خراب تر کرده..

 هااا؟  یلکسیر نقدریتوچرا ا-

  نیشاه یرو تو چشم ها دیکه لب باز کرد.. برق ام ستادمیا نیزدم وپشت به اون رو به شاه  پوزخند
 و به حالش افسوس خوردم.. دمید

 خورم؟یدارم مثل سگ کتک م یچه خبره.. اصال من واسه چ نجایبه ما هم بگه ا یک ی بابا  یا-

 برداشت. اما با دست مانع شدم   زی که حامد به موهاش چنگ زد وبه سمتش خ دمید

 حروم زاده.   کشمتیم-

   کردمی خون رو با درد تو عروقم حس م  انیجر

بگه   یکی.. د آخه  کنمی.. واسه خودت کار میشناس  یشما که منو م ابی.. جناب کامگهیاههه بسه د-
 چه خبره  نجایا

 کردم.  سرکج

 ؟ یبدون  یخوای پس م-

 گفتم:  دیلرز ی م تیبه حامد که از عصبان  رو

 برو   گهیکردم د  یکه خواست یمن کار -

 : دیفک چفت شده غر نیازب

   رمی جا نم چیمن ه-
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 زدم:  خونسردلب

  خوامی چون من م یر یم-

 ااار؟ یتاو-

 توجه داد زدم:  یب

 ن؟ یمت-

 ..یعصبان بود و البته به شدت  جی.. حامد گدیچ یتو سرم پ  ن یمت یو صدا دربازشد

 درخدمتم آقا -

 نگاه کردن به حامد گفتم:  بدون

 که دستات قدرت داره کمک کن تا آروم بشه.. ییرو ببر و تا جا شونیا-

 برداشت و بازوم رو به چنگ گرفت  زی سمتم خ حامدبه

 پسر؟  یکن ی م کاریچ یدار -

 گفتم:  آروم

 فقط برو.. -

 رفت   رونیاز اتاق ب  نینزد و با فشار دست مت یحرف 

شرف بهش   یکه اون ب  یزرد رنگ وصندل  کیجز المپ کوچ  یچیبه اطراف انداختم.. ه ینگاه مین
   دمیحرف چند گام به چپ و راست برداشتم که باز صداش رو شن  یبسته شده وجود نداشت.. ب

 نجا؟ یا نیچرامنو آورد نیبگ نیخواینم-

پرت   یآوردم و به گوشه ا رونی کتم رو ب.. آروم کردیم وونم یداشت د نینبود و ا ادشیاون  ستادمیا
. سال ها دمیشناختم.. به سمتش چرخ  یحاالت رو م نی بود من خوب ا دهیکردم.. نفس هاش ترس

 دفاع مقابلم بود   یخبر و ب  ینامرد ب  نیصحنه رو تو ذهنم مجسم کرده بودم وحاال ا نیا
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 درسته؟ یسوال داشت هیخب تو -

   زدیدو دو م  چشماش

 شده؟  یمرتکب ش.. شد.. شدم؟ چ  یمن اشتباه -

رو باز کردم و تا زدم مات تمام اعمالم بود.. سر تکون دادم.. کم کم اون نور   نمی سر هردو آست ی دکمه
 .. من از خودم وحشت داشتم..شدیداشت خاموش م  دیام

   صاف بشه دی.. شادیتا شا یجونت رو بد  دیاشتباه.. اونقدر که با یل یکار خ هیآره -

  دادیتکون م   یصندل  یخودش رو رو مدام

   دیچسب ی به صندل شتریبه سمتش برداشتم که ب یگام

 ک ک کردم؟  یچ چکار -

   ختمیر  ی.. گرمم بود ومدام عرق مکردیدرد م شیاز سا فکم

 . ادی ب  ادتیکنم تا  ی.. کمکت م کنمی من کمکت م-

 خم شدم از ته گلو و پر حرص لب زدم:  روسرش

 .. ادیب  ادتی یز یچ هی  دیبه من نگاه کن شا-

 و رو گرفت..   کردی م زی شدن به چشمام پره رهی خ از

 .. ایب  یب یب   ادمی دیبا ویم من چ-

 که به گونه سمت راستش زدم گرفتم و با داد گفتم:  یمهلت تموم کردن حرفش رو با مشت و

 .. ادیم ادتی  یدوباره نگاه کن چ-

 که بلند شد:  دمینالش رو شن یگوشم رو پر کرده بود اما صدا هیآخر سا یها هیگر یصدا

   دونمیاخخ نم -
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کرد و من چونش   یدیهمه قدرت دست خودم نبود.. سرفه شد نیبه شکمش زدم.. ا یا گهید مشت
 رو به دست گرفتم وادارش کردم به صورتم نگاه کنه. 

 به چشمام نگاه کن -

 زدم:  ادیفر

 گفتم نگاه کن  -

 نگاهم کرد.. پوزخند زدم  یو با حالت خاص   دی کشدرد چشم باال با

 .  ی.. از اول هم شناخته بودیشناسیم-

 : د ینال

 نه.. من فقط فکر کردم...-

 .. یدرست فکر کرد-

ترق ترق استخون گردنش بلند شد..  یکه پر شتاب سرش رو به عقب هل دادم و صدا دیکش آخ
  ی.. اون همه خون، داشت سرم رو به انفجار م هیاون شب.. سا یبه موهام زدم مدام خاطره  یچنگ

 رسوند  

 .. دونمینم یچ یمن ه  دیولم کن-

 سالم نداشت..  ینگاهش کردم.. جا  یبرزخ

 کنم کثافت..  فیبذار من واست تعر-

خودم   یراب  یزمان حت چی.. از گفتنش وحشت داشتم.. من هستادمیو درست پشت سرش ا جلورفتم
 .. زدمیم ادیرو فر هیحاال عنان از کف داده بودم.. داشتم سا یکردم ول  یتکرار نم 

 رو؟  شی ده سال پ ادی م ادتی-

 : د ینال
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 خوردم    یصبح چ ادینم ادمی یمن حت  ؟یچ-

زد.. حاال از باال صورتش   ادیکه فر  دمیچشمم رو گرفته بود.. پرخشم موهاش رو کش یجلو خون
   دمیدیروم

 ..یتجربه نکرد یکه حت یار ی ب ادیرو به  ییزهایکه چ کنمی م یخفه شو... من خودم کار -

  میآخ ب باشه ول کن بذار حرف بزن -

 ولش کردم..   یحرص

 !ادی م ادتیتوهم  دمیاگه من بگم، قول م-

رو   یقرار  یب نیا تی .. من ظرفدمستایخوب نبود.. آرامش.. اون هم نداشتم.. باز مقابلش ا حالم
 نداشتم.. 

 به من نگاه کن.. -

 حال سرشو باال آورد..  نیبا ا کردیرو به زور کنترل م  سرش

   ؟یرفت  یدرم تی از ترس کثافت کار یداشت یوقت ادتهی اون شبو -

 جلوتر رفتم  کنهی بود داره فکر م معلوم

 کمکت کنم حرومزاده.. شتریبذار ب -

 شده گفتم: دیدندون کل نیب از

 ..یدیاون دختر بچه رو د ی.. وقتیمیقد یتو اون خونه  یرفت  یوقت-

 .شدیحد گشاد م  نی.. باهر حرفم چشم هاش تا آخرشدیم ده یداد نزده خراش  گلوم

 اومد  ادت یاومد؟ بگو  ادتی-

.. من  زدیم  یرحال سوختن بود.. از ترس به کبوددرد داشت.. برادر بودنم د رتمی.. رگ غ دیلرز یم قلبم
 بودم؟ با دست کتفش رو گرفتم و تو صورتش داد زدم:   یتو چه حال یلعنت
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 که تو.. می من برادر همون دختر-

 تکونش دادم.. باز

 تو.. ی.. تو باعث مرگش شد ی کرد یبهش دست دراز  ز،ی همه چ یب ی  تو-

 هولش دادم و با تمام وجودم داد زدم:  وپرشتاب

 ؟یشنویمن ده ساله دنبالتم.. م-

 بند اومده بود که گفتم: زبونش 

 ولت کنم ها؟   یخوا  یچرا نم ؟ی زن  یچرا حرف نم-

 من کنان لب زد:  من

 گوه خ خوردم آ آ آقا -

  یاز سر  درد زدم.. جلو رفتم و دست هاش رو باز کردم و مات نگاهم کرد.. لبخندش از چ یپوزخند
 بود؟ 

 که تموم شد ازش فاصله گرفتم   کارم

 بلند شو.. -

 گفت:  جیگ

 ب برم   یعنی-

-... 

  دمیبه صورت ملتهبم کش یاز قلبم رفته بود که با ترس بلند شد.. دست  قرار

 کنم؟   کاری چ دیشد من با یچ-

 لب زدم:  سردخون
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 با دست باز از جون نجست دفاع کن -

  دیکه شکستن دندونش رو خوب حس کردم.. با دمی به دهنش کوب یحرکت مشت محکم  هیتو  و
 داد.. یمن جون م یدست و پا ریزنده موندن و حفظ آبروش ز  یبرا هیمثل سا

 لباش بلندش کردم  قهیواز  ستادمیسرش ا یپرت شد که باال نی زم یرو

 شرف   یکشتنت سرکردم ب  یایسال ها با رو  نیهمه ا-

ولش   خواستی.. مدیکش یو عربده م کردی به تمام بدنش و اون ناله م  دمیکوب ی و مشت م  زدمیم داد
 کنم 

 غلط کردم -

.. اتاق پر شده بود از ناله ها و د یچسب  واریخورد وبه د  یکه چرخ دمیبه دهنش کوب یا گهید مشت
 توجه به حالش گفتم: یگرفتم.. ب یول کردنش اما من انگار از خودم دستور نم یالتماس برا

 دلت اومد؟ یآشغال چطور  ؟یکارو کرد نیچطور ا-

 "* 

 اون بچست؟  یفکرنکرد-

جون افتاده بود.. همونجا نشستم   یپاهام ب یکردم.. حاال جلو یاما دست هام رو حس نم زدمیم
  سیموهاش رو گرفتم و وادارش کردم به من نگاه کنه.. ابدا صورتش قابل تشخ کردی داشت ناله م

 شرف هنوز زنده بود.. یخورد.. ب   ی.. پوزخندزدم لب هاش تکوندمیکش ینبود.. تند و کشدار نفس م

 و ولم... کنمیالتماست م -

 رت لب زدم: ادامه حرفش رو نداشت با نف  توان

منم همون  دمیها؟ قول م ؟یکار کرد  ینگرفتن آبروش التماس کرد تو چ  یخواهرم بهت برا یوقت-
 کارو بکنم 
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  یمردم؟ گردنش رو به مشت گرفتم نفس ها یچرا نم  د؟یرس یم  فشیقلب هنوز به وظ  نیا چطور
 شده بود   ریمشتم اس نیب  نشیسنگ

   ؟یکار کرد یبگو تو چ-

 مشتم گذاشت و من حلقه دستم رو شل کردم که گفت:  یهم افتاده بود دست رو یرو  پلکش

 کنم.   یمن بد کردم.. خواهش م-

 گفتم:  پرخشم

 ؟یولش نکرد-

 بود؟ زخم خورده پوزخند زدم  یصدام از چ لرزش

 .. از خواهرم.. خواهر  من.. یاز اون دختر معصوم سوء استفاده کرد دی که توانت کش ییتاجا-

 دزدم: دا بلندتر 

 آرههه؟  -

 و درمونده لب زد: هیباگر

 آره.. خدا لعنتم کنه.. آره -

..  کردی کاش م یرو ترک کنه وا یجسم لعنت  نیخواست ا  یو هر لحظه روحم م  دمیکش ینفس م تند
 درد داشت.. آخ..  رتمیکردم.. غ یدست هام حس م ریگردنشو ز یتک به تک رگ ها

 حرف ها از زبون خودش همه وجودم رو به رعشه انداخت   نیا دنیشن

 ..کنمیم یبخوا یمنو نکش.. هرکار  یهم حقمه.. ول یاگه منو بکش -

 بلندش کردم   نیزم  یبا خودم از رو  یزخم ری ش مثل

 از صورتش دادزدم:  چیرو به مشت گرفتم.. توفاصله ه قشی و
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.. رو دست  دیدختر چهارده ساله به آخر رس  هیبده..  حی ترج  یخواهرم مرگ رو به زندگ یکرد یتو کار -
 .. دیمن نفس آخرش رو کش یها

 دست گرفتم   هیفکش رو با  شدیبا مشت به شکمش زدم اما ولش نکردم رو پا بند نم و

 ؟ یدی.. شنکنمی چالت م نجایکشمت.. درست هم یم-

 ختهیر می ن شویپ یشده بود ومن سرپا نگهش داشتم.. موهام کامل رو نینزد.. جسمش سنگ یحرف 
شده بود.. پوزخندزدم که در باز شد   هوشیبود.. باز تکونش دادم که گردنش به عقب پرت شد.. اون ب 

 ندادم  صی اما تشخ دمی آشنا شن ییو من صدا

 .. اریابوالفضل.. تاو ای-

خورد..   ن یبه زم  یبد یرو ول کردم که باصدا  نیسمتم اومد دست رو مشتم گذاشت ومن شاه به
 فکر کردم و همون رو به زبون آوردم  زیچ کیو من تنها به  دادیمدام تکونم م یحس کردم کس

 رو کشتم..  هیمن قاتل سا-

 

 

 

 

رو تو   هیجون سا یوجب جا بود که جسم ب کیکردن؟ نگاهم به   یپاها من رو تحمل نم نیا چرا
از   یبه خونه؟ چرا کس  دنیرس ریدادم؟ د  یداده بود.. داشتم تاوان کدوم گناه رو پس م یخودش جا
جهان راه  هی یبه اندازه  یز یمن جون داد.. چ یچشم ها یخواهرم جلو ه؟یدردت چ  دیمن نپرس 
  نجایهمه سال االن ا نیچرا بعد ا نکهیبدنم نداشتم ا ی رو اعضا یمسدود کرده بود.. کنترل  رونفسم 
دونستم.. تو دلم گفتم من انتقامت رو گرفتم.. دستم رو بدنه درخت مشت شد آخ خدا  ی بودم نم

  ی.. بدمید  یو سرم مدام دوران داشت.. مادر رو خوب م دمیلرز یچرا؟ م گردهیبرنم  هیپس چرا سا
درحال جون دادن   به روبرو رهی .. آروم شده بود؟ درست مثل خواب زده ها خ ختیر  یاشک م داص
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  ستادهیا هیقبر سا  یباال اوشیرفته.. پوزخند زدم حالم دست خودم نبود.. سرچرخوندم س هیبودم.. سا
 م مرده     هی.. ساتی مالک نیبود و من از ا

 نه.. نه.. او.. اون..-

  دمیفهم یبرخورد کردم اما من انگار نم  یز ی.. محکم به چرفتمی م دیبه عقب برداشتم با یگام

 م م مرده  هیاس س-

رحمانه تو گوشم   یب ینکرده بود.. چشم بستم.. کس ریی گوشم گذاشتم انگار زمان ابدا تغ یرو دست
   دیکشی نعره م

 به عقب برداشتم.. قلبم کجا بود؟  یتونستم برم؟ باز گام  یبود؟ چرا نم یک اون

نمونده بود.. مقاومت   یچشم بازنکردم توان یشد ومن حت دهیکش یکردم شونه ها توسط کس حس
 هم..  دیشکست شا  یده ساله م داشت م

   نجامیمن ا اریتاو  یآروم باش ه ار؟یتاو-

 صورتم لرز به تنم انداخت   یرو  ی سرد کس یها دست

 چشمات رو باز کن.. -

 باز کردم و چهره حامد  نگران درست مقابلم بود ناباور لب زدم  چشم

 مرده..  هیسا ؟ی دونست یم-

  دمی کرم شن یصداش رو با وجود گوش ها  بغض

 بسه پسر آروم.. آروم باش.. -

دونست.. باور کرده  یپاهام جون دادم و دست هاش رو از خودم جدا کردم.. پس حامد هم م به
 سوخت.. یبود.. درست وسط قلبم م

 گلوم رو بسته بود   دست هاش رو شونم راه ومدمیگرفتم و باز به قبر زل زدم.. داشتم از پا درم رو
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اون مرد که بابا بود و   یحت ه،ی درد، نبودن سا ،یدرد، طرد شدگ ،یدرد، دور  ،ی کس  یغم، درد، ب درد،
کس برام   چیدرد.. من درد داشتم.. گلوم خشک شده بود انگار تو کما بودم و حاال برگشتم اما ه

 نمونده بود.. 

 ار؟ یتاو-

 زدم:  لب

 منتظرم ب بمون   نیخوبم.. توماش-

. من بودم. یموجود نامرئ  هی یتو زندگ  شهیهم د؟ید ی .. چرا برادرم من رو نم ستادیکه کنارم ا دمید
 .. سر کج کرد  دمید یرو تو چهره حامد م ینگران  یبه خوب   مرخشیبودم؟ از ن یک

   یتمومش کن بذار آروم بش  گهیامروز د-

با درد   شدم؟ی آروم م ه،یخواست؟ من با قبول کردن  مرگ سا  یم یپوزخند نداشتم.. اون از من چ توان
 پوزخند زدم  

 برو..-

گوش   نی ا دمیشن یبازوش رو گرفت.. من م ری به سمت مادر رفت و ز اوشیکه س  دمینزد.. د یحرف 
 گردوند   یاز مرگ من رو برم یحت دنیشن  یبرا شهیها هم

 .. یرو برگردون هیسا یتون یکردن نم هیبسه پاشو.. با گر گهیمامان د-

برادر المروت.. چه   نیتو دهن ا  ومدنیفرود ن ی.. دستم مشت شد براختیر  یبازهم اشک م ومادر
فشردم.. باالخره تونست همونطور که مادر رو از   نینرفتن به زم ی.. پاهام رو براکردی م انی رحم ب یب

که درست    دمیهم دلسرد کنه.. خودم رو پشت درخت پنهان کردم.. د هیمن دلسرد کرد از برگشتن سا
 کردم    یمخفخودم رو   شتریاز مقابلم رد شدن و مادرم مکث کرد... شتاب زده ب

 گفت:  اوشیکه س دمیسرخ ومتورمش رود یو چشما  ینیبه اطراف تکون داد و من ب یسر  مادر

  میبر ای بازم اون؟ تو رو خدا ب ؟یگردیم یمامان؟ باز دنبال ک هیچ-

 بودن  صداش نابودم کرد  محزون
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 ..ومدی خواهرش ن دنید ی.. پسرم برا ومدیبازم ن-

 قلبم مشت شد   ی ودستم رو دمیرو محکم به درخت کوب  سرم

 زمی عز میبر ایب  میدیفهم ی م ومدی.. اگه مادیبس کن مادر من..اون نم-

دور شدنشون رو   ی. وقتکردیم  کهی ت کهی مادرم برام حکم چاقو رو داشت که روحم رو ت یها وناله
بودم..  دهین هنوز به آرامش نرس خاک بود و م  ریرسوندم.. اون ز هیسر سا ی.. خودم رو به باال دمید

  افوت کردم همونج خیبه تار یروح سرگردون.. چطورهنوز سرپا بودم؟ چطور؟ نگاه   هیدرست مثل 
 "رزادهیام هی.. "سادمیسنگ سرد کش ینشستم.. کف دستم رو رو

سنگ حک شده بود.. ناباور سرتکون دادم خط و خطوط   یفوت و اسمش رو خ یرحمانه تار یب چه
تمام توانم رو به فکم  دید ینم یچ ی و چشمام جز خون ه رفتینوشته ها مثل خنجر به چشمم فرو م

 ..ختمیر

 م منو ببخش..-

 : د یلبم لرز دیسنگ چک  یاز گوشه چشمم رو یاشک ی قطره

 دادم..  ی.. مدینجات م  دیتو رو.. م من با-

 بلند شدم   نیزم یاز رو مشت شد و دستم

زهر قورت   دنیآب دهنم رو مثل بلع  شد؟یبود که تموم نم یبود؟ چه شب و چه روز  یچه حال نیا
 دادم 

 رفتم..  نمیبازنده از جنگ به سمت ماش هیچشم گرفتم و مثل  باالخره

   کنمیم ی من نشسته بود.. با دست گفت من رانندگ  ن یکه پشت فرمون ماش  دمیدور حامد رو د از

 کنارش نشستم. یرو باز کردم وروصندل   نیرو نداشتم در ماش یحرف   چیه حوصله

 دادم وچشم بستم  هیتک   یصندل ی رو به پشت سردردناکم

 : دم یآرومش رو شن یصدا که
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   ؟یجا تا آروم بش هی میبر یخوایم-

   گفت؟یکدوم آرامش م از

- .... 

 رونم گذاشت    یرو دست

 .. میبر نجایفقط از ا-

 حرکت کرد و من تمام تالشم بر فکر نکردن بود.  نی نگرانش رو فوت کرد.. ماش نفس

جا خوب سراغ دارم.. ها؟   هیناهار؟ من  میتو خودت حرف بزن.. بر زینر نقدریا ؟ی حرف بزن  یخوا  ینم-
 ه؟ ینظرت چ

 کرد؟یم  ین یرو دلم سنگ  ایهم داشتم؟ غم تمام دن یز یخواست؟ اصال مگه چ  یم یاز جونم چ حامد
بود اما اون زمان جوون بودم توان رفتن داشتم اما حاال خسته  شیکه داشتم بدتر از ده سال پ  یحال

 انعطاف گفتم:  یخشک و ب  یدرمونده تر بودم با صدا رتریپ  شهیتر از هم

 منو برسون خونه.. -

 سر به سمتش کج کردم  و

 من خوبم. -

 : دیبود خند یکه حواسش به راننگ نطوریهم

   ی خوب شهیدونم تو هم ی.. میوب آره تو خ-

 لب زدم:  یعصب

 باشه..  ادتی اون روز  یحرف ها  دوارمیخوام تنها باشم ام یم-

 نگاهم کرد.. دلخور

 شد چند بار؟  نیا یاوک-
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  یم گاریمردم.. دلم س یکشتم هم م یزهرآلود.. هم م شی عقرب پر از ن هیبودم..  اریگرفتم من تاو رو
 خواست اما...  

 کردم..  یمعدم فشار وارد م یاومده بودم؟ مدام با دست رو نجایبود من چطور تا ا یادیزخونه راه  تا

 دکتر؟   میبر یخوایم ؟یدرد دار  نمیبب -

 راه منصرف شد..   نیخواست.. دست دراز کرد اما ب  یم  ییو تنها گاریس دلم

 وارد خونه شدم   دیشدم و با کل ادهی پ نیاز ماش یحرف چیه ی.. بدم یبه خونه رس باالخره

رفت.. پا به اتاق گذاشتم و از  شی باطن   لیگذاشت و برخالف م اطیرو داخل ح   نیحامد ماش  دمیشن
 تخت درازکش شدم. یآوردم ورو رونیب  گاریکشو س

که   یشیآت نی کاش تو هم یو آرزو کردم که ا دمیگارکشی هزارساله خسته بودم.. س یزندگ هیاندازه  به
 خودم ساختم بسوزم .. 

 

 

 

 

 

شده چشم  نی کشوند.. از عمارت نفر ی م نجایانتقام منوبه ا یبازم جاذبه  ، یکه باشم، تو هرحال هرکجا
 دمیبه کتم کش یداده بود من که گم شده بودم.. دست یخاکستر  چهارنفر رو تو خودش جا   نجایگرفتم ا

مکث   دمیانزو رو از دور شن یآروم و محکم به سمت امارت رفتم.. درست رو پله دوم صدا یبا گام ها
  یفکرکردم که حت یار ی بود اما منتظر من بود و من به تاو  رشدهیپ  شدیکردم هربار متوجه حضورم م

 توان پس گرفتن سگش رو هم نداشت. زمزمه کردم: 

 کم مونده تحمل کن..-
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اما  دیکش  یاونجا انتظارم رو م  شهیهم یل یبه سمت چپ سر چرخوندم لدر رو باز کردم و  وصبرنکردم
 امروز... 

.. نگاهش به من بود و من دمیاومدن از پله ها د  نییرو در حال پا  مانیبه جلو برداشتم که نر یگام
 رو گذرا نگاه کردم   ش ی صورت رو به بهبود

 .. یخوش اومد یل یخ-

 .. سرد پوزخند زدم: زدیبا طعنه حرف م شهیهم

 خانمت کجاست؟ -

 خودش رو به من رسوند   نهیبه س دست

 . یو شلوار خاکستر  یچهارخونه سورمه ا راهنیپ

 ..رهی م شیپ  یجنابعال  لیباب م یخوبه.. همه چ-

 بود   نمونیکرد.. حاال دوگام فاصله ب  زیکردم و پوزخندم مصمم بود چشم ر اخم

 ؟ یموفق بش یخواست  یبدونم اگه من نبودم چطور م خوام یفقط م-

 کتفش گذاشتم نگاهش به لبم بود:  ینگاهش کردم و دست رو  خونسرد

 ؟یتو به نبودن من فکر کرد-

بازش   مهیلب ن دمیباال انداخت که در اتاق باز شد و من صدف رو متعجب تو چهارچوب در د  ابرو
با لحن   مانی نبود.. رو به نر اهیکه س ییچشم ها یبآ رهنی بلند و پ  تینها یب یچشمم رو گرفت موها 

 لب زدم:  یخاص 

 دو تا چشم و گوش داره یفقط بدون هر آدم-

بعد از ورزش به    یلیاز کنارش گذشتم و به سمت راست راه پله ها رفتم امروز پنج شنبه بود و ل و
به   یروز   نیچن نبودم تا به حال یرفت.. ابدا راض  اطیبه سمت ح یکفر  مان ی.. نررفتیاستخر م
باز کردم..   رورفتم و در بزرگ سالن استخر    نییبودم اما امروز... از تک پله کوتاه پا ومدهین  یلی مالقات ل
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شده با استخر بزرگ درست روبروم قرار داشت.. اخمم رو حفظ کردم و جلو   یکار  یمحوطه بزرگ کاش
  یم  نجایتمام وقتش رو ا اوشیبود رو گرفتم.. س یسونا و جکوز  یرفتم.. از دو در گوشه سالن که برا

.. فکم منقبض شد.. اون رفت و من دیترس یاز آب هم م یکی .. مثل تارهی.. آخ سا هیگذروند و سا
 بودم؟   نجایاز دست دادنم ا یرو از دست دادم من فقط برا فرصت برادر بودن

  یب ستادمینگاه کردم.. ا یلیل  یبرهنه  مهیو تاب بدن ن چیاستخر رو رد کردم و با نفرت به پ عرض
قرمز رنگش به   کهی دو ت ویرو باال زد.. ما نکشیو ع ستادیآب ا یزد و با فاصله رو  ی.. چرخیحس چیه

 .. ومدیم سشیو خ دیپوست سف 

 ؟ییچرا هنوز اون باال اریتاو-

 آب به جلو پرت کرد    یبا دست کم و

 ..  ایزودباش تو هم ب-

زود خودش رو به لبه استخر  یل یدوپا نشستم که خ یکارم مونده بود با اون زن.. رو  هی نیهم فقط
برنداشتم دست هاش رو    سشیرو به سمتم گرفت چشم از نگاه سبز و خ سشیخ  یرسوند و دست ها

 ا نفرت گرفتم: ب

 جان   یلیل یقرارداد یطی منو تو بد شرا-

کمان تو چشم هاش شکل   نیسرخ شهوت داشت مثل رنگ ی... رگه هادیاز لحنم بلند خند سرمست
 گرفت یم

 ام ی نم رونیبد تو اصال ب یها طیمن که از شرا اریآخ آخ تاو-

 هیسرد تک  ن یزم  یرو فتادنین یشدم.. کف دستمو برا کی بهش نزد شتریبه دستم وارد کرد و ب  یفشار 
 دادم.. 

 صورتم لب زد:   یمتر  یلیفضا.. درست درچند م یتهوع داشتم از گرما حالت

 .. یشیمال من م-

 تر کرد   سی سرخش رو با زبون خ یلب ها و
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 د یقرارداد جد نمیا-

 کردم و ازش فاصله گرفتم  اخم

 مونم یمنتظرت م  رونی جان ب ی ل یل ستیبستن قرارداد ن یبرا  یمناسب یجا-

 بلند شدم و پشت کردم  و

 ار؟ یتاو-

که از آب  دم یدادم.. شن یم انینکبت بارش پا یآب به زندگ نی تو هم نجایمشت شد کاش هم دستم
.. دست هاش که رو کمرم نشست بانفرت چشم بستم و به ستادیاومد و درست پشت سرم ا رونیب

لختش اخمم رو صدچندان کرد.. رو گرفتم به ناچار به چشم هاش  یباالتنه  دنیسمتش برگشتم.. د
   دممتوسل ش

 بدنش خودش رو به من چسبوند معترض لب زدم:  یس یتوجه به خ یخمار بود.. ب خمار

 برم شرکت.. دی من با ه؟یچه کار نیا-

  سشیپهلو خ ینبود.. دست رو یفشار.. چاره ا نیو دست دور گردنم انداخت.. گر گرفتم از ا دیخند
گردنم حنجرم رو ذوب کرد  ریو خودش رو تو بغلم انداخت.. نفس هاش ز دیگذاشتم که بدنش لرز

 .نداشتم یحرف 

 ه؟یچ یمقاومت تو برا نیا دونمینم  اریتاو-

 چهره درهم کردم  دیتنم مال نییخودش رو به پا  کردیم  چارمیکمرم داشت ب  یدست هاش رو  حرکت

 ؟ یلیل-

 نگو..  یچی ه ششییه-

فاصله داد و چشم   یآتش بود.. خودش رو ازم کم  یمثل آتشفشان درحال پرت کردن گدازه ها مغزم
 .  دیباال کش

 ؟ یبوس  یم چرا منو ن-
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 به چشم هام گفت:  رهی.. خومدیاما کوتاه ن  دیکمرش دست خودم نبود.. آخ کش یدستم رو فشار

 ... زود باش منو ببوس..یه-

به   یو چنگ دیدست هاش رو به گردنم کش  دیسکوتم رو د یکشتم؟ وقت یزن رو نم نیخدا چرا ا آخ
 گفتم.  یرلب یو آخ ز  دمیموهام زد که از درد چهره درهم کش

 آخ-

 .. ایب  اریجانم تاو-

 و ازش فاصله گرفتم   دیدرد، برق از سرم پر نیعلت ا یادآور یو من با  دیرو به سمت خودش کش سرم

   یل یل ست یتو ن ستهیرفتارها شا نیا-

مچ دستم رو گرفت و خودش درست   به جلو برداشتم اما یبراندازم کرد که پشت کردم گام پراخم
 لعنت کردم   نجایاومدن به ا ی.. صدبار خودم رو براستادیمقابل ا

 ؟ یبگو تا ک  ار؟یتاو یتاک-

-.... 

و من قبل هر عکس   دیچونم کش شی ته ر یزبونش رو رو  یپنجه پا بلند شد و درکمال ناباور  یرو
 ختهیسرم ر یرو  ی.. انگار آب سردکردیکه داشت به من نگاه م دمیرو د سی خ  یآب  یدو گو یالعمل

 عرق شدم  سی باشن خ

 . دمیرو از دور دست شن  یلیل یدهنش گذاشت.. صدا یکه دست رو دمید

 ؟ یکن ینگاه م یبه چ-

 خواست به پشت بچرخه که مانع شدم به زحمت لب زدم:  و

 ست ی ن یز یچ-

که  یرفتن و دور شدنش از من  دن،یچرخ ی بلندش تو هوا به واسطه یپخش شدن موها دمید و
 راه گرفتم آروم لب زدم:  نیرو ب  یلیخودم ازش نفرت داشتم.. دست ل یحت
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 مونم یمنتظرت م رونی من ب-

 زدم   رونیمنتظر نشدم از اونجا ب و

با   دمیبود؟ با چشم دنبالش گشتم و لحظه آخر د  یچه حال نیخواست؟ ا یم  یدختر از جونم چ نیا
اون و انزو،   دنیرفت.. د  یانزو م شی حدس زدم پ ستادمیرفت.. من سرجا ا  رونیاز در ب  ینگاه اشک

بود و انزو اون رو به عنوان دوست انتخاب کرده بود..   یلیداشت صدف دختر ل  یبی اون روز حال عج
 . دیکش رونی من رو از فکر ب یکس یصدا

  نی م آقا خوش اومدسال-

 حالت نگاهش کردم شکوه بود   یب

 سالم..-

 حالم رو عوض نکرد   لبخندش

 ن؟ ی دار لیم یچ-

 خواست اما...  یقهوه م دلم

 آب.. -

 د ییچشم رو سرم.. شما بفرما-

زدم و چشم بستم..  قهیاز من دور شد.. خودم رو به مبل رسوندم و نشستم.. چهار انگشتم رو به شق  و
کرد.. حرکت    یم دایداشت کش پ یادیز یباز  نیا گهیکردم د  یرو هرچه زودتر تموم م  یل یکار ل دیبا

  نیتمام ا نی .. بکردمی م دایدست پ یلیل  یرازها  نیبه آخر دیمن بازکردن اون گاوصندوق بود با یبعد
 کرد؟  یم کار ی صدف چ  سیخ ی چشم ها ریافکار تصو

 من اومدم عشقم.. -

و شلوار    ینمدار و تاپ مشک یبا موها یل ینداشته باشم.. چشم باز کردم ل ی حالت   چیکردم ه یسع
بدون   دیترس  یدست نخورده بود.. لب هاش همچنان سرخ.. م ششی.. آراکردیبه من نگاه م  دیسف
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و  دمیکنارم د کی کوچ زیم یآب رو درست رو وانیتو جام جابجا شدم و ل یبشه.. کم  دهید شیآرا
 زدم:   دپوزخن

 دارم   یقرار کار  هی کی چون من ساعت  نی بش ای ب ؟یستادیچرا ا-

 مقدمه گفتم:  یپا انداخت.. ب ینشست و پا رو میمبل کنار یحرف رو یگفت و ب  یهوم

 نداره  یشرکتت اوضاع خوب  دونمیم یلی خب ل-

   دمینوش یکم رشی نگاه خ ریآب رو برداشتم و ز وانیل

   ه؟یبرنامه چ-

 د و خونسرد گفت: رو متفکر به لبش ز انگشتش

 رو پشت سر گذاشتم.. نیسخت تر از ا طیتو بهش فکر نکن.. من تا امروز شرا-

 باال انداختم موشکافانه گفتم:   ابرو

  ؟یبدتر از ورشکستگ  یحت-

 رسونده بودم..  نجایذهنش شدم.. من اون رو به ا  یمتوجه آشفتگ خوب

 معلومه که آره-

 شد   رهی داد و به من خ هیمبل گذاشت و سرش رو به دست هاش تک  یرو لبه  آرنجش

 ..یاما کم تجربه هم هست ی.. جوون یهست  یتوپسر باهوش -

 دادم..  سرتکون

 بتونم بهت کمک کنم..  کنمی ندارم اما فکر م یدرسته من تجربه کاف -

 کش اومد و پاهاش رو به حالت قبل برگردوند و گفت:  لبخندش

 رم یگی.. من ازت قدرت م یکنارم باش دیالبته.. تو با-
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  یحال خوش یل ی.. لکردمیاز جا بلند شد و به سمت بار گوشه سالن رفت من تنها بهش نگاه م و
  تی مشروب رو لمس کرد و در نها یکرد.. با دست سر چند بطر  یآروم م یمن رو کم نینداشت و ا

 گفتم:  یسوال دمیبه سمتم اومد.. چشم باال کشقرمز رنگ برداشت و با دو جام  عیبا ما شهیش

 رو از دست دادم؟ یمن چ-

 جام ها نگاه کردم.  وبه

   ؟یچ یجشن برا-

 شد و لب زد:  خم

بگم که  دیبا یخوا  یم لی.. اما اگه دلزمیعز ستین ازین لی *" خوردنمون دلیدنیبا تو بودن ونوش  یبرا-
 ادامه دار شدن شراکتمون..  یجشن برا هی

به   رهی رو از دستش گرفتم و هردو جام رو پر کردم.. خ شهی .. شستادمیگفتم و درست مثل اون ا یهوم
 چشم هاش زمزمه کردم: 

 ..خورهیکه شکست نم  یاون یسالمت-

 لبخند زد و ادامه داد: یلیل

 ..دهیاما شکست م -

  دیجام رو سر کش  اتی پلک بست و محتو داشت..  یا گهیجامش رو به جامم زد چشماش رنگ د و
 : دیخند   یلیو چهرم درهم شد که ل دمیحال همه رو سر کش نیداد با ا یالکل تهوع بهم م  یبو

 .. زمیعز ی.. خاص یندار  ی*" عالقه ایدنیبه نوش نکهیا یحاالتتم.. حت یمن عاشق همه -

 گفتم: یگذاشتم.. جد زیم ی شدم و جام رو رو خم

   دم یم حی ترج دنیرو به نوش گاریخب من س-

 : دیخند  باز

 دونم یم-



 نگهبان آتش 

967 
 

 گذاشت:  نمیس  یاومد و بعد از کنار گذاشتن جامش، کف دست هاش رو رو جلو

 عضله هات فوق العادست   یکنی ورزش م  ادیمعلومه ز-

 شد و من خونسرد لب زدم:  شتری*". فشار دست هاش ب 

 به من بگو.. ی الزم داشت  یز یاگه چ-

رو به چونش زدم وادارش کردم به من نگاه  میو من دو انگشت لعنت دست هاش متوقف شد حرکت
 کنه. 

 .. یرو من حساب کن  یتون یم یکه تو هرکار  یدون یم-

 مکث گفت:  یب

   ؟یهرکار -

 که گفتم:  دی. خندیشرم یهمه ب نیکردم از ا سکوت

 آره -

 ازش فاصله گرفتم..  و

  میزن  یحرف م  شتری شده بعدا ب رمیمن د-

 باهات در ارتباطم    مانینر قیاز طر یاوک-

 مانیباز به نر  یل یکنه به عنوان گناهکار، تا ل دایرو پ ی کی دادم.. از حامد خواسته بودم تا  سرتکون
 اعتماد کنه 

راه فکر صدف باعث شد مکث کنم و به سمت راست سر   نی زدم ب  رونیزود از در سالن ب   یلیخ
 چرخوندم..

  نیی گشت.. سرش رو پا یانزو برم شی طور که فکر کردم داشت از پبود.. همون دم یدر معرض د درست
جا خورد.. صورتش سرخ بود چرا   دنمیگفت.. سر باال کرد و با د یم یز یچ رلبیانداخته بود و انگار ز

 خواست راهش رو کج کنه که خشک گفتم:  یکرد؟ م  یم هیگر
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 . یعادت ند یز یهرچ دنیچشمات رو به د ری ادبگی-

   دیو به سمتم چرخ ستادیا

 ت تو.. -

 حالت گفتم:  ینداشتم.. ب یخودم از زبون کس   دنینگاهش کردم من تحمل  شن پراخم

 ر یفاصله بگ یلیقبال گفتم از ل -

 به جلو گام برداشتم که با بغض لب زد:  و

 کنم.. یدور  دیهم از تو با دیشا-

 داشت.. مهم نبود بشنوه گفتم:   شیحرف چقدر ن نیا

 .. شتریازمن ب-

فاصله   ابونی که هق هقش بلند شد و من صبر نکردم.. سوارشدم واز اون عمارت و اون خ دیشن  انگار
 ..شدمی بردم.. گم و گور م یجا پناه م  هیاز خودم به  شدیگرفتم.. کاش م

شده   کیبه اندازه قبر کوچ ایدادم.. هوا نبود دن نییرو پا شهیرو باز کردم و ش رهنم یپ  یدکمه باال  دو
  یب  نطوریتر کرد.. هم  قیپوزخندمو عم  ظشیزدم و دود غل یقی رو روشن کردم و پک عم رم گایبود س

و  دمید  یمقابلم رو م یغرق دود شده بود و به سخت  نی ماش کیاتاقک کوچ  کردمی م یهدف رانندگ
خط اعصاب نداشتم بود..  یاز اشکش مدام رو  سی .. صداش.. صورت خ دم یکش ینفس م  یحت

آوردم و   رونی کرد. تلفنم رو ب  یکم نم یاز التهابم ذره ا گارهمیس یحت  دمیبه فرمون کوب یمیمشت مال
 . دیچ یخستش تو گوشم پ یانگشت زدم.. بعد از سه بوق صدا مانیشماره نر یرو

 شده؟  یسالم چ-

 گفتم:  یجد  بالحن

 نمت ی بب دیبا-

 ه دادم:ادام  یهر بهانه ا دنینشن  یبرا و
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 همون کافه.. گهیساعت د مین-

شدم..   ادهیپ  ن یو از ماش دمیبه کافه رس مانی و تلفن رو قطع کردم.. زودتر از نر دم یکالفش رو شن باشه
 به سمتم اومد  ییرو باز کردم که گارسون با خوشرو یا شهیکتم حالم رو دگرگون کرد.. در ش   یسیخ

 نیخوش اومد یل یسالم خ-

 تکون دادم. سر

 ن؟ یجا رزرو کرد-

  یم گاریس  یکه با ژست خاص یتوسط مرد جوون  میشگی هم  یچشم اطراف رو از نظر گذروندم.. جا با
 بود که گفتم: ستادهیاشغال شده بود. هنوز منتظر ا دیکش

 کردم  دایمورد نظرم رو پ  یممنون جا-

دونفره پشت همون مرد رو   زیمرد شدم و درست   زهای م  نیتوجه به چند دختر پسر جوون از ب یب و
  میداشتم.. به ساعت مچ رونیبه ب  یکم دیدادم د یبه افکارم نظم م  دینشستن انتخاب کردم.. با یبرا
باعث   یآونگ یظهر.. به واسطه باز شدن در صدا کیمونده به  قهیانداختم درست  پنج دق ینگاه مین

 گرفتم.. دهی.. کت و شلوار خوش دوختش رو نددمیرو د مانیشد سر کج کنم و نر

گارسون سرتکون داد و متوجه شدم درخواست آب کرد..  ی.. برادیمن رو د تیچرخوند و درنها چشم
 ابروهاش بود سرد گفتم:  نیب ی ز یداد.. اخم ر یشدنش م  کیعطرش خبر از نزد یرو گرفتم که بو

 .. نیسرپا نمون بش-

منتظر نگاهم کرد.. سرزنشگر   یو درست مقابلم نشست و با چشم ها  دیکش زیم  یانگشتش رو رو دو
 گفتم: 

 ! یکشی من شاخ و شونه م یبرا دایجد-

 تر لب زدم:  ی.. جددیمشت شد و پوف کش دستش

 جسور باش  میتو عمارت بود یبه من نگاه کن.. مثل وقت-
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 فک منقبض گفت:  با

 خراب تر.. شهیحالم داغونه از هم  نی.. ببامی ب یحرفا خواست نینگو که واسه ا-

به دست به   ینیکه س دمیشناختم.. از گوشه چشم گارسون رو د یحال رو از اسمم بهتر م  نیا من
 گذاشت و رو به من گفت:  مانیرو مقابل نر وانیشد ل کیاومد.. نزد یسمتمون م

 ارم؟ یمنو ب  ای دیدار ی .. سفارشدییبفرما-

 لب زدم:  تنها

 ..یچ یفعال ه-

 داد و رفت..  نسرتکو

 . میآب رو بخور تا حرف بزن نیا-

 یها یبرادر بود.. با تمام نگران   هی مانیاز دو دو زدن چشم هاش هم قابل خوندن بود. نر یسردرگم
 گذاشتم که باز گفت:  زیم  یاز آب رو خورد.. دستم رو رو یبرادرانه.. کم 

 شده؟  یچ-

 رو حفظ کردم..  اخمم

 .. مانینر یکن یکه به من کمک م یستیتون  نیا ارمیب ادتیخواستم  یچون م یای گفتم ب-

 و درهمون حال گفت:  دیرو سرکش وانیل  اتیمحتو همه

سر   یبه کدوم سوراخ موش  دی با نباریا ه؟یبکنم چ دیکه با  یحق باتوئه من تند رفتم.. حاال بگو کار -
 بزنم؟  

 خسته بود اما نه به اندازه من.. مواخذه گرلب زدم:   مانینر

 ..یتند رفت  باز که-



 نگهبان آتش 

971 
 

 میکردم لحنم مال ی.. سعدمیو رو گرفت من رگ نبض دارگردنش رو د دیکوب  زیمشتش رو به م یحرص
 تر باشه: 

 به من نگاه کن.. -

  نیخواهر اون رو به ا هیشده بود..   شهیبلندتر از هم یشد موهاش کم رهی کرد و به چشم هام خ سرکج
 ...؟ ایروز انداخته بود 

  ست یامن اون خونه براش مناسب ن یجا هی یخوام نگار رو ببر  یم-

 د یخودش رو جلو کش  شترینگاهش برق زد و ب یقهوه ا یآن به

 ؟ یگ یم یج جد ؟یچ-

 شد    دتریخوشحال بود؟ اخمم شد یاز چ مانی.. نرزدی زدم لبخند م  هیتک یصندل  یپشت به

 مان؟ ینر-

 تکون دادم   دشیباز نگاهم کرد.. مشتم رو مقابل د مهیدهن ن با

 ه؟ یچ یخنده ها برا نیو االن ا کهینزد امتیق گمیدارم م-

 ومن من کنان گفت:  دیاز رخش پر رنگ

 من نگار رو..  دیپ پس با-

 ...کنمی م دیو تاک  دمیکه من بهت آدرس م ییجا شیببر دیبا-

 بفهمونه گفتم:   مانیکه وخامت اوضاع رو به نر  یآرومم ولحن یخم شدم.. با صدا ز یم یرو

 ؟ یشیعنوان.. متوجه م  چی.. به هیبر  دنشیبه د دینبا کنمی م دیتاک-

 درهم و صورت کبود از خشم لب زد: یابروها با

..  ی.. اون همه کس  من ب رم یم یمن بدون نگار م-  شرف 
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 هیباز کرد.. قرار بود من هم بعد از ساسر یمی قد یروحم، زخم  نیدرست ب ییمشت زد.. جا نشیس به
 حال پوزخند زدم   نی. اما.. و خودم به ارمی بم

  کردیانداخت داشت توجه همه رو به سمت ما جلب م یم انیاشک تو نگاهش خونم رو به غل برق
 شد که گفتم:  نیی گلوش باال پا بکیس

  دی.. اما نباادیم شی پ یچ  ستیمعلوم ن  یدون ی.. خوب مدارهیخواهرت رو زنده نگه م ،یدور  نیاما ا-
 گناه تاوان پس بده.. یب

 انعطاف ادامه دادم:  یب و

 .. خودت رو جمع کن..هیکاف-

 تکون داد: سر

 اما.. کنمیقبول م  اریباشه تاو-

 به چشم هام لب زد:   رهیخ

   ستیتو مواظبش باش.. من زنده بودنم هم معلوم ن-

.. دیحس کردم و گوشه لبم باال پر نمیاز قفسه س یگوشه ا قلب مچاله شده م رو در  یا هیثان یبرا
 کرد؟   کاری چ مانینر

 ..کنمی خواهش م  ار؟یتاو-

   زدم؟ یدست و پا م یومن.. تو چه حال دیلرز  یم صداش

 داغش که رو مشتم نشست به خودم اومدم  دست

 کارو برام انجام بده.. فکرکن اونم...  نیا-

درمونده لب فرو بست.. از پشت   مانینه من تحمل نداشتم.. دست آزادم رو مقابلش گرفتم و نر نه
 .. مانی.. آخ نرمانیو باز نر دیکش یربدیبلند شدم که شتاب زده سرباال کرد.. سرم ت زیم
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.. به یکرد یما زندگ یمه مدت تو خونه ه نیکن.. ا یکسو ندارم.. درحق ما برادر  چیمن ه اریتاو-
 گردنت حق ندارم؟ 

 و فندک رو مقابلش گذاشتم و آروم لب زدم:  گاریو از کتم پاکت س  دمی به سمتش چرخ  پراخم

 رفاقت رو در حقت تموم کردم -

 مردم...   یم دی رفتم من با  یم دیزدم با رونیناباورش از کافه ب  یچشم ها ومقابل

 

 

 

سرپا   یتمام تالشش رو برا یلیاز دوماه بود که ل شیو فروش سهام رو بستم. ب  دیمربوط به خر تیسا
از پنجاه و پنج درصد سهام شرکت رو   شی من بودم که ب  نیا تینگه داشتن شرکت کرده بود.. و درنها

  زشینشسته و همه چ  زیکه با من سر اون م کردیابدا فکرش هم نم یلیل  یبودم اما با اسم جعل دهیخر
زدم حاال فقط اون عمارت براش مونده بود.. همونجا هم   یرو به من باخته باشه.. پوزخند صدادار 

.. در لپ تاپ رو بستم و انگشت هام رو درهم قالب کردم وپشت گردنم گذاشتم شدیقبرستونش م
 ساعت ده شب بود و من..

وقت بود   یل یانداختم.. خ یتخت افتاده بود نگاه یکه رو میوش گوشه چشم به صفحه خاموش گ از
 دهیکه د یز ی واون معلوم بود از چ شدیاون روز مدام توسرم تکرارم یحرفا زدی که صدف زنگ نم

   دمیپوف کش کردم؟یناراحته.. به خودم لعنت فرستادم چرا داشتم به دختر اون زن فکر م 

بود.. اما  نی زدم پلکم سنگ رونینم رو گرفته بود از اتاق بگذاشتم.. دردمعدم توا یعسل  یرو رو  لپتاپ
آوردم وگرم   رونشی رو باز کردم از ناهار جوجه مونده بود. به ناچار ب خچالیدر خوردمیم  یز یچ دیبا

 نبود   یقرص خوردن چاره ا یبرا یبهش نداشتم ول یل یکردم.. ابدا م

خاموش افتاد    یبه اتاق برگشتم باز نگاهم به گوش یآب وان یکردم وبا ل زی زورچندقاشق به معدم سرر به
هوا رو    یوبا آب خوردم.. پنجره اتاق باز بود و باد خنک  دمیکش رونیازکشو بسته قرص رو ب  یحرص
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 شدیم مبودن؟ کاش تمو  ی در چه حال اوشی دست گرفتم.. االن مادرم و س نیسرم رو ب   کردی عوض م
 ... میشد  یخانواده نم هیوقت  چیاگه ه یکاش حت

دونستم.. مدام طول  یعلتش رو نم  یقراربودم وحت ی.. بدمیموهام فرو کردم و کش  یهام رو ال پنجه
  ی کردم. به سمت گوش یتوجه  ی و به دردش ب  دمیکوب  واریبه د  ی.. مشتکردمی م یوعرض اتاق رو ط 

  نی نجمپ تی بوق.. دو.. سه و درنها هیرفتم وشماره حامد رو لمس کردم و خودم رو به پنجره رسوندم.. 
 بوق جواب داد: 

 ار؟ یجانم تاو-

   دمیدست دور دهنم کش گفتم؟یم یچ دیبا

 سالم..-

 د یخند مردونه

 سالم داداشم حالت خوبه؟-

 بودم   زاریسوال ب نیا از

 ره؟ی م شی خوب پ یهمه چ نمیخوبم خواستم بب-

 رو بست و درهمون حال گفت:  نش ی که در ماش دمیشن

 ..میری رو جشن بگ  تمونیموفق دیروزا با  نیکارام هم ری آره درگ-

 دادم  هیوارتک ید به

 ار؟ یتاو-

 لب زدم:  ناتوان

 خوبن؟ اوشی و س زی عز-

حال خانوادم سخت بود.. چقدر گناهکار بودن درد داشت.. لحن خوشحالش دلم رو   دنیپرس  چقدر
 آروم کرد  



 نگهبان آتش 

975 
 

 ن.. داداشم خوب نباشن معلومه که خوب یزایبابا.. مگه من نباشم که عز یا-

 حال گفتم:  نیجا بند بشه. باا هی تونهیدونست نم  یخبر نداشت نم  اوشی از س حامد

 کنم ی قطع م گهیباشه ممنون منم د-

 لب زد  که

 ..یجز اون که به خاطرش زنگ زد یدیحال همه رو پرس -

   دیو دستم مشت شد.. بلند تر خند دیباال پر ابروهام 

 .. قولت قوله مرد.. یرت ی که بدونم چقدر باغ شناسمیازم گذشته تو رو هم اونقدر م یسن گهیپسر من د-

 خودم کفرم گرفته بود.  ازدست

 نداره؟  یمشکل-

 نداره..   یفرق ایمینه نداره تو بهش فکرنکن من هستم نگار با ک-

 بود  یعذاب آور  مکالمه

 برو منم.. گهیباشه تو د-

 ..دمشیتخت نگاه کردم و ند به

 .خستم.-

 خشدار شده بود   یاز خستگ صداش

   ری.. شب بخ شمیهوش م  یمنم خستم.. دارم ب -

 فاصله گرفتم  ازپنجره

 ر یشب توهم بخ -
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  دنیتخت انداختم و همونجا نشستم  سرم درحال انفجار بود.. بدون باال کش یقطع شده رو رو  وتلفن
 و چشم بستم...  دمیخودم، همونجا دراز کش

 

 

 

 

 

 یمقابلم بود.. تو لحظه  شیگشت.. گاوصندوق لعنت یتا چندساعت بعد برنم  ی لی دونستم ل یم خوب
 نیرو مناسب کرده بود.. ا طمیفقط شرا مانیگرفته بودم خودم گاوصندوق رو باز کنم.. نر میآخر تصم

 یو سع مو مقابل کمد نشست دمیبه موهام زدم.. کالفه پوف کش  یبهروز بود.. چنگ ونیرو ببه حتم مد
   نمیپازل بچ  هی کردم تمام اطالعاتم رو از صدف کنارهم مثل 

بااون مرد رابطه داشته وصدف.. پلکم رو به هم فشردم و رمز رو وارد  شیسال پ ستیاز ب شیب  یلیل
الماس با   ی از ده تا شمش و گردن بندها شی و پدر صدف.. پوزخند زدم.. ب یل یازدواج ل خیکردم.. تار
  ربعتمام جواهرات پاکت م ری کردند.. همه رو برداشتم ودرست ز یم  ییخودنما یمتیق یسنگ ها

زود    یلیبودم. خ نجایا نیهم یبرا قایبود نظرم رو جلب کرد.. من دق یمیشکل که به شدت کهنه وقد
نگاه  میگذاشتم و دوباره در گاوصندوق رو بستم.. از جا بلندشدم.. ن  فمیرو داخل ک اتیکل محتو

آخر رو   گاهداشت در اتاق رو باز کردم ن یادیز  نیسرقت شاهد نیشک ا یانداختم ب نی به دورب یخاص 
رو به   هیسا گهی. اتاق روبروم ددمیاراده در رو به هم کوب یبه اتاق انداختم وتخت خار چشمم شد.. ب

  فیآوردم و در ک رونی فکر کردم که االن عمارت بود.. دستکشم رو ب ید ومن به صدفآور ینم ادمی
خلوت تر   شه ی.. امروز از هممکرد  یصبر نم   یلینابود شدن ل یبرا نیرفتم.. بعد از ا یم دیانداختم.. با

آواز دخترونه  یرفتم اما صدا نییاز پله ها پا  اطی وارد عمارت شده بودم.. با احت  یبود و من از در پشت
 کردم    زیکرد.. گوش ت خکوبمی سر جا م یا
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راه به  نی به سمت اتاقش برداشتم اما ب ی.. گامخوندی م یسیرو به انگل یبود داشت آهنگ خودش
زدم وبا دوگام راه رفته رو برگشتم که دراتاق باز شد.. چشمم به در سالن بود اما گوشم به  بیخودم نه 

 قطع شده بود.. عقلم فرمان رفتن داد اما..  که حاال ییصدا

   ار؟یتاو-

شدم..   کیگرفتم و نزد دهی.. تعجب نگاهش رو ناددمیکرد و من به سمتش چرخ ینافرمان  پاهام
و من.. جلوتر رفتم..  زدی نم یسوزوند؟ حرف  یداشت که دستم رو م یوبلند چ فی ظر یتارها نیا دنید

 دمی.. ددمی شن  یم  یبه خوب شهیضربان قلبم رو برخالف هم  قدم تا صدف فاصله بود.. کیحاال درست 
  خت،یصورتش ر یخوش حالتش که رو یانداخت.. موها ری معذبش کرد و سر به ز رمیکه نگاه خ

و چشم  دیکش  غیج  دهیحرکت با دست به داخل اتاق هلش دادم.. ترس هیعنان از کف دادم و تو  
 لب زدم:  اریاخت یبود؟ ب یچه حال نیحد گشاد شد.. حالم دست خودم نبود وا نیهاش تا آخر

 ؟ یترس  یشبا نم گهیتو د-

.. لب باز کرد تا  دمیکوب  بایتوجه به ترس تو چشم هاش در اتاق رو بستم و کمرش رو به در تقر یب
  یتاد و به آناز دستم اف فیگرفتم از برخورد دستم *".. چه مرگم شده بود؟ ک  شیبگه *".. آت یز یچ

کجا بود؟ ازش فاصله گرفتم و پشت   اریکردم؟ تاو یم کاریاز اشک شد.. من داشتم چ سیصورتش خ 
ش بلند شد و درهمون  هیگر ینبود من چه مرگم شده؟ صدا  یتندم نشونه خوب یکردم.. نفس ها

 حال لب زد: 

 ش شده ت تو    یچ چ چ-

نگرفتم.. بدن  یو جواب   دمیسوال رو بارها از خودم پرس  نیموهام چنگ زدم و بهش نگاه کردم.. ا به
 جلو رفتم و صداش کردم:  دیلرز یم دیمثل ب  فشیظر

 صدف..؟-

 گفت:   دهیلب برچ دیترشدم به در چسب کینگاهش دلم رو لرزوند.. نزد یدهایباال کرد و مروار سر

 ترسمیم یم من م-
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که شک نداشتم  دمیشن  یرو م  یضربان قلب  یوتنها صدا  دمید ینم یز یمن انگار جز لب هاش چ اما
رحم شده   یمن انگار ب دیلرز شتریدر گذاشتم ب  یآورد.. دست راستم رو رو یمن رو از پا در م  نباریا

 بودم..

 ..هیچه حال نیدونستم ا ینم  یچونه لرزونش گذاشتم تنم داغ بود و حت  ریچپم رو ز دست

 و ولم کن.. کنمیخوا خواهش م -

تند  یهاش سرخ نبود اما من... کف دست هاش درست رو سد تحملم نشست.. *". نفس ها لب
اشک   ی..*". آخ خدا.. شور کرد ینشست حالم رو خراب تر م  یم نمیکه رو س ییصدف و مشت ها

  یبی .. حال عجدمیکش یبه حرف زدن داشت و من خودم رو عقب نم   یو با ترس سع دمیهاش رو چش
دهنش   یناباورم صدف دست رو یازش جدا شدم و مقابل چشم ها کمرمداشتم که با مشت رو  

  ایدن نیکرد و من انگار تازه به ا هینشست و بلند گر نی زم  یکرد رو یگذاشت و همونطور که سرفه م
 ..دادینشون م ی... تاپ قرمزش اندامش رو به خوب برگشتم.. من تو عمارت بودم وحاالصدف

 زده لب زدم:  شوک

 ص صدف؟ -

 چیبه ه هیکردم؟ *" شب  کاریمن چ  دیکش  یبد ری ت رتمیکرد و *"از وحشتش سرم، قلبم، غرور و غ سرباال
 زد و من مات موندم  غی به سمتش برداشتم که ج   ینبود.. گام یحس

 رون ی برو ب-

 لند شد و داد زد بگم که از جاش ب یز یچ خواستم

 ..رونیگفتم برو از اتاقم ب -

 نیگفتن نداشتم.. ا یبرا یو اشک هاش لب باز کردم اما حرف  غی توجه به ج یبه موهام زدم و ب یچنگ
 کرد.. *" ینم یار یحنجره 

 د یکوب نمیسمتم حمله کرد و با مشت به  شکم و س به

 تو تو ازت متنفرم  من..  ؟یکرد کاریتو بامن چ -
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  فشی به دستور کدوم حس، دستام رو دورشونه و کمر ظر دونمیجونم رو باال آوردم و نم  یب یها دست
   دمیشن  یقفل شد حاال صداش رو توحصار گلوم م نمیس نی انداختم که مشتش ب

ت داشتم من تورو دوست داشتم چطوربامن ا-  کارو ک ک.. نیمن دوس 

ش رو گرفت.. من کامل تو آغوشم پنهانش کرده بودم و دست هام.. موهاش رو  توان حرف زدن  هیگر و
 بود.. آروم لب زدم:  یطعم بهشت نیهدف قرارداده بود.. تقالهاش کمتر شد *" ا

 کوچولو..  دیمنو ببخش مروار-

  دادمینفس هاش رو قلبم جون م یشده بود اما من.. داشتم از گرما لیهاش به ناله تبد هیگر گهید

  یجداش کردم و دو طرف صورتش روگرفتم از لب هاش چشم گرفتم و رو به چشما ودمازخ
 خوشرنگش لب زدم: 

 منو ببخش.. -

رو برداشتم وبه طرف در رفتم   فمی ازش فاصله گرفتم ک یی از هر خطا یر یجلوگ یو من برا  دیلرز لبش
 که گفت: 

 ار؟ یتاو-

سرم، قلبم روبه  یبه جا نباریسرد  در خشک شد نفس هام تند و کشدار بود و ا ی رهیدستگ یرو دستم
 توجه به هجوم احساسات ناشناخته لب زدم:  یانفجار بود.. ب

 نگو..  یچ یه-

  یحماقت حاال حت  نیپارک بود پرواز کردم.. با ا یپشت  یکه درست در کوچه  نمی صبر نکردم تا ماش و
  ییخواستم نباشم.. برم جا یگاز فشردم وم ینداشت.. پاهام رو رو یتیاهم دید یهم منو م  یاگر کس

به جون   ت.. با مشی.. لعنتگاری س ی*" از تلخ  دمیکش  رونی ب یگار ینکنم.. س  دایکه راه برگشت رو پ
.. بلندتر داد  یلی..*"آخ صدف آخخ.. خدا لعنتت کنه لومدیداشت به سرم م ییفرمون افتادم.. چه بال

 زدم: 

 ....ییلییل-
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.. کل وجودم از انقباض درد داشت.. گوشه  کردی نم یار ی گهیکردم که عضالت پاهام د یرانندگ  اونقدر
رو متوقف کردم.. سرم رو   نیسردر آورده بودم ماش نجایدونستم چطور از ا ینم  یکه حت یابونیخ ی
 شد؟   یم بستم.. چدادم و پردرد چش هیتک یصندل  یمشت گرفتم وبه پشت نیب

دونستم باالخره چشم هام رو باز کردم   یحال بودم وخودم رو لعنت کردم نم نیکه چقدر توا نیا
..  کردی لحظه رهام نم هی.. خم شدم واستارت زدم فکرصدف دادیپنج عصر رونشون م نیوساعت ماش 

بود..  نهیگز نی هترب  امی که به خودم ب نیرو به قصد شرکت به حرکت درآوردم.. اونجا واسه ا  نیماش
بود.. انگار ساعت ها تو معدن کار کرده  ی.. اونجا چه جهنم دمیساعت بعد به شرکت رس کیدرست 

رو زدم و با آسانسور خودم    موتیداشت.. ر  یا گهیباشم خسته بودم اما شک نداشتم ظاهرم حرف د
 رو به محل آرامشم رسوندم.. طبق معمول به محض ورودم مشفق ازجاش بلند شد..

 سالم مهندس.. -

 رفتم گفتم:  یکه به سمت اتاقم م همونطور

 .. اریقهوه واسم ب هی-

  نیکاش دردم هم یکردم سرم درد داشت و ا زونیآوردم.. آو رونی و در رو بستم کتم رو ب واردشدم
حال بد هم اصل ماجرا نبود. پشت پنجره بزرگ   نیدونستم ا یبود. من گند زده بودم وخوب م

شهر نشستم.. آخ صدف.. هنوز به واسطه  یروشن شدن تک به تک چراغ ها یو به تماشا ستادمیا
 یبرق چشم هاش توان باز نگه داشتن پلکم رو نداشتم.. فکم منقبض و دستم مشت شد.. درباتقه 

 شد   باز   یآروم

 آقا؟  -

 لب زدم:  رمی چشم از روبرو بگ نکهیبود.. بدون ا ونسی

 بذار بعدم برو... چراغ هم روشن کن.. -

 انعطاف گفتم:  یب  دمید یرو م رشیچشم نگاه خ یابدا برام مهم نبود از گوشه   شی کنجکاو حس

 .. یبر   یتونیم-

 ه ها! بله چشم-
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آوردم  رونشی ب بمی ومن باالجبار از ج  دیلرز بمیتو ج میچراغ رو روشن کرد و رفت.. گوش  عیوسر
رفتم.. فنجون رو    زی.. دکمه اتصال روفشردم و به سمت م دمیحامد کالفه پوف کش یشماره  دنیوباد

 برداشتم  

 الو؟-

 که ادامه داد: دمیاز قهوه نوش یکم

 االن کجام؟  یدون یم-

 خشک به نظرم اومد پرسشگر گفتم:   یدونستم؟ لحنش کم  یم دیکردم چرا با اخم

 شده؟  یز یچ-

 .. ستادمیوباز پشت پنجره ا دمی.. فنجون رو کامل سرکششدی دهنم عوض نم طعم

 .. مارستانمیاالن تو ب-

 فوت کرد..  ینفسش رو توگوش یشده بود نکنه.. حرص  یچ دیباال پر  ابروها

 بده..  یل یحالش خ ؟ یشنو یشرف رفته تو کما م   یب  نیاون شاه-

 ومن خوشحال بودم که حال خانوادم خوب بود   زدی بدنم نبض م یجا یجا  نفرت

 ار؟ یتاو-

 تفاوت گفتم:  یب

کنم   دایگروه عال م  دلپاک پ هیواسه خوب شدنش  یتوقع دار  ایناراحت باشم؟  ینکنه انتظار دار  ه؟یچ-
 تا دعا کنن قاتل *"خواهرم خوب بشه!

 : خت ی نرمش به صداش ر ی.. کم دیدهنم خشک شد و زبونم به سقف دهنم چسب آب

 دست تو به خون اون کثافت آلوده بشه.. خوامی باشه پسر آروم باش من فقط نم-

 دهنم گذاشتم   یدادم ومشتم رو جلو لشیتحو یحرص   پوزخند
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که از مرگ   نمکی م یمثل سگ جون نده، من خودم کار  شرف یب نی.. اگه اگمیم  یمن چ نی صبرکن بب-
 براش دردناک تر باشه..

گلوم پرفشار جابجا شد   بکی.. سکردمی چشمم حس م ی ها رگیخون رو در تک به تک مو  جوشش
 خودساخته گفتم:  یومن با آرامش

 االن از اونجا بروحامد.. نینکن و هم یچکار ی تو فقط ه-

 نداشت لب زد:  ییکه راه به جا یدرحال درمونده

 .. یوبگت ی اوف باشه باشه هرچ -

 داشتن؟   یبه موهام زدم.. چرا دست از سرم برنم  یچنگ

 کارم برگشتم و نشستم.  زی م پشت

  ری مدارک رو گ یتونست ؟یکرد  کاری اصال اداره نرفتم تو چ ربودمی .. من امروز همش درگاریتاو نمیبب -
 ..؟یار یب

 حالت لب زدم:  یصدف پوستم رو سوزوند.. ب یچشم ها و لب ها باز

 .  دمیچکش کردم بهت خبر م  یآره وقت-

ها   غی بود و من از ج مارستانیصداش رو خوب بشنوم.. هنوز ب   ذاشتیاون سمت خط نم  یو صدا سر
 ..  زدیداد م بایمتوجه شدم و حامد تقر یزن  یها هیوگر

 پس خبراز تو..  یاوک-

 ترشد   ظیرد که اخمم غلبه درخو یانداختم.. تقه ا زیم یرو رو ی گفتم و گوش  یا باشه

 بله..-

 شرمزده گفت:  دمیباز شد و مشفق رو د در

رو مالقات   ی.. من گفتم که االن کسننیشمارو بب  خوانیاومدن م  ییآقا هیجناب مهندس..  دیببخش-
 اما... دیکن  ینم
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 سالن نگاه کرد.. ابرو باال انداختم که ادامه داد: وبه

 ... ایبگم برن -

 دادم:  هیتک یصندل  یپشت به

 ..ادی بگو ب-

 داد:  سرتکون

 چشم..-

درست مقابل در اتاقم   یکفش مردونه ا یپاشنه  یکه صدا   دمیکش قیو چندبار نفس عم نیچند
   ستادیمقابلم ا یزود قامت بلند مرد یل یمتوقف شد.. در باز شد و خ

حدودا شصت ساله    دیسف کیبار  اریبس  یباخط ها  یبا کت و شلوار مشک ینگاهش کردم.. مرد مات
نام   اهشی.. نگاه سبز  سدمی.. چشم باال کشیفرانسو یدرست مثل اشراف زاده ها یجوگندم  یباموها
کردم   ی.. پدر صدف.. حاال که به رنگ چشم هاش توجه منشیرو در ذهنم تکرارکرد.. مهرداد ب  یکس
 چشم ها... نیداشتن ا یبرا یلی .. لدمید یرو مقابلم م  یلیل  یها یقربان مامت

 سالم.. -

هم قد هم  بای .. تقرستادمیبلند شدم و با چندگام مقابلش ا زی به خودم دادم و از پشت م یتکون 
 حال خونسرد گفتم:   نیداشت.. باا یچشمام برنم یرگی .. دست از خمیبود

 سالم..-

  نیب  یز یخواست؟ اخم ر یم یچ  نجایمرد ا نیدونستم ا  یفشرد.. ابدا نم  یدراز کردم که به گرم دست
 وبه مبل اشاره کردم   دمیابروهاش بود خودم رو کنار کش 

 .. نجایا دییبفرما-

شناخت؟    یبرگشته بود؟ منو م ی خواست؟ اصال ک   یم ی از من چ یلیداشتم.. معشوقه ل یبی عج حال
.. با چشم کل اتاق رو از نظر گذروند و من همونطور که دیکش ینم گهیذهنم آشفته بود و اعصابم د

 رفتم گفتم:   یم زمی پشت م
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   ارن؟یبگم ب نیدار  لیم  یچ یدن ینوش-

 .. اوردمیخودم ن یلحنش باعث شد جا بخورم اما به رو که

 ..یاومدم نه مهمون  نجایبه ازدن حرف  یمن برا-

  یپا انداخت.. با حالت خاص یمبل نشست و پا رو نی اول یچه خبر بود؟ رو نجایدادم ا سرتکون
 گفتم:   میشگیهم یگشت؟با خونسرد یم  یطرز نگاه رو دوست نداشتم.. دنبال چ نینگاهم کرد ا

 ن؟ یومدا نجایبه ا  یوقت قبل  یساعت از روز و ب نیباشه که ا یمسئله مهم  دیبا-

 و اخم کردم   دمیلبش رو د یخاص گوشه  یانحنا من

 گم؟یدرست نم میرو بشناس گهیهمد دیقبل حرف زدن با کنمی فکر م-

 خودش جواب دادم:  ی رانهی و با همون لحن مچگ دمیکش شمیرو به ته ر انگشتم

 ..دمیشما رو تا به حال ند  یاما من حت  نیهست نجایکه االن ا دیشناس  یشماکه به حتم منو م -

 نشون ندادم که روبه چشم هام لب زد:  یواکنش چیه دیخند  نباریا

 .. شناسمیمن تورو نه.. اما پدرت رو خوب م -

 یمن رو م یمرد چطور بابا  نی.. ادیخطر رو با تمام توان کش ریسرم داغ کرد و گوشم آژ یآن به
 شده گفتم:  زیر یو با چشم ها دمیشناخت؟ ابرو درهم کش

   نیفکرکنم آدرس رو اشتباه اومد ن؟یهست ی متوجه نشدم؟ شماک -

 ادامه داد: خونسرد

 .. رزادهی ام دیجمش-

 لب باز کردم اما اون ادامه داد: دیباال پر ابروهام 

 ..میبود  یمی صم یمن با پدرت سال ها دوستا-

 ..دمی رو د  متشیرو باال آورد و مشت کرد و من ساعت گرون ق دستاش
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 دوتا برادر.. مثل-

 حرفا خبر داشت؟ پرخشم از جام بلند شدم   نیاز ا یل یل یعنیحرف هاش مهم نبود  ابدا

 ..ستمی ن دیکن ی که شما فکر م ی اما من اون هیبودنتون چ نجایحرفا و ا نیهدفتون از ا دونمیمن نم-

  ستادی زبونم از حرکت ا شینداشتم که باحرف بعد  ش یچشم هاش آشنا بود و من االن گنجا برق

 .. درسته؟رزادهی ام اریتاو-

دونستم از چشم هام  یمشت شد و مبل رو دور زدم درست مقابلش قد علم کردم. خوب م دستم
   دیبار یخون م

 ؟ یهست  یتوک-

 بودم اما تمام تالشم بر آروم موندن به کار گرفتم   یعصب  تی نها یب  ستادیشد و ا بلند

 که نگران دخترشه یپدر -

 : دیباال پر ابروهام 

 .. نشیمن پدر صدفم.. مهرداد ب-

داشتم.. درست بعد از   ی به عقب برداشتم و پشت کردم.. به شدت عرق کرده بودم و حال خفگ یگام
شدم؟ درست پشت سرم صداش بود که گرفتارش  ی چه مخمصه ا نیصدف؟ آه خدا.. ا دنیبوس
   دمیروشن 

دخترمن به   شمیجهنم  ودرست توماه چندم متوجه م نی ساله که دخترم رو فرستادم توا کیبه  بیقر-
 دل باخته... یکس

 داشتم    ی؟ حس گر گرفتگ گفتیم یداشت چ اون

 خبر داشتم.. نجایمن از همه اتفاقات ا-

  دمیی رو کتفم گذاشت.. لبم رو از داخل جو  دست
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رو   زیچ هیخبردارم.. اما  اهشیبهتر.. ازهمه کارها وگذشته س یاز هرکس شناسمی رو خوب م ی لیمن ل-
 .. دونمینم

 سرکج کرد  ستادیبرداشت ودرست مقابلم ا یگام

 ؟ی هست یبهم بگو تو ک-

 .. پوزخندزدم

 ..رزادهی ام اریتاو-

 لحن خونسردم جا خورد.. موشکافانه براندازم کرد و گفت:  از

 چند سال گذشته.. نیخبر داشتم تاهم دیمن از جمش -

 لبم رو تر کردم   بازبون

 چرا به.. د؟ یزنی حرف ها رو به من م نیچرا االن ا-

  دمی دست دور دهنم کش و

 اسفم..نبودم و.. مرگ خواهرت.. من مت رانیپدرت افتاد زندان من ا  یوقت نیبب -

 لب زدم:  ینگاهش کردم و کامال جد زیت

 .. هرگز..اریاسمش رو به زبونت ن -

 .. گرمم بود..ستادمیپنجره ا کیازش فاصله گرفتم و نزد و

 خودمون بمونه.. چون..  نیحرف ها ب نیو ا  دیبر نجایبهتره از ا-

صداش    شدیخراب م زیممکن داشت همه چ یجا نیرو اعصابم نداشتم درست تو بدتر  یکنترل گهید
 باال برد:  یرو کم 

 ومدم ین یز یخراب کردن چ  یمن برا-

 گرفت و به سمتم اومد  ده یزدم که نشن  پوزخند
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 من گوش کن.  یخوب به حرف ها-

 نگفتم تا حرفش رو بزنه  ی ز ی حال چ  نیکرد با ا ی از انقباض درد م فکم

داره.. دخترمن   ادیدشمن ز یل یل دونستمینزدم اما خوب م یصدف از تو برام گفت من حرف   یوقت-
رو آورد من احساس خطر کردم.. چون احساس   ار یحرفاش اسم تاو نی ب یدر ارتباط نبود.. وقت یباکس

و    امیدن دخترم ب یو قبل از د امیب  رانیا اهمه راه رو ت  نی از تو.. اونقدر که ا یلی نه از ل  نباریخطر کردم ا
  کسانیبا خاک  شیبود که زندگ  ی پسر بزرگ  دوست شناختمیکه من م یار ی.. چون تنها تاونمیتو رو بب 

 شده بود..

موضوع خبر   نینداشتم.. آه خدا... صدف از من حرف زده بود؟ چرا من از ا دنیتحمل شن من
  تینداشتم اما معصوم ی.. من با اون کار رمیبگ  دهیداشتم صدف رو ناد ینداشتم.. من تمام مدت سع

مرد احساس   نیپدر صدف.. مقابل ا ینگاهش... نگاهم به روبروبود و گوشم به حرف ها یدهایمروار
 بود..  بیداشتم.. عج هگنا

 .. تیبود.. درست تو هشت سالگ  دهیمن د ی  م یدخترم چشمات رو تو آلبوم قد-

 .. دمیچشم هاش زل زدم.. لبخندش رو د یچرخوندم وبه سبز  سر

خشم نگاهت    ریت  نیخوام که دخترمو از ا ینکردن.. فقط م رییچشم ها تغ نی حق با صدف بود.. ا-
 ..یدور کن 

 کمرمو لرزوند.. ی رهی بود اما اخمو.. حرفش ت  آروم

 نکن..  یلطفا دختر من رو قاط یانجام بد یخوایم ی.. توهرکار نجامی من به خاطر دخترم ا-

 شونم گذاشت  یبزنم که دست رو  یباز کردم تا حرف لب

 مینفر زخم خورد هیبود ما هردو از  یمن دوست و برادر خوب  یبرا  دیجمش-

 گفتن نداشتم.. یبرا یبود و من حرف یکامال جد صداش

 دارم.. شنهادیپ هیبرات -

 از هوا گرفتم و گفتم:  یدست خودم نبود دم پوزخندم
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 رو نابودکرد به توافق برسم؟ میکه زندگ  یبا معشوقه کس  دیجالب شد.. پس من با یل یخ-

 تر گفتم:  یعصب  و

 اد ی ازش برنم یر کا گهیرو بگو.. اون آشغال د زیهمه چ ی لیبه ل  یاگه خواست یحت  دیبر نجایفقط از ا-

 رفتم و نشستم روبه من کرد و گفت:   زمیسمت م  وبه

   ومدمیاز اون زن ن تی حما یماجراها دور باشه برا نیصدف از ا خوامیمن فقط م-

 طعنه گفتم:  به

 رسوندن مادر و دختر به هم.. یبرا ی کرد یاما تالش خوب -

 گرفت:  ت ی رنگ عصبان  صداش

   شهیاون زن واسش مادر نم دیفهم ی خودش م   دیصدف با-

 زدم:  یپوزخندصدادار 

و در ضمن من با دختر شما ابدا   کنمیرو فراموش م  زی بحث تموم بشه من همه چ نیا گهیبهتره د-
 ندارم  یکار 

 گذاشت   زیم یاومد و چهار انگشتش رو رو  شیدروغ کالفه شدم.. پ نیخودم از ا و

من هم   ،یل ینابود کردن ل یرو بدون برا نیا االن اوقت مناسب.. ام هیحرفا بمونه واسه  نیادامه ا-
   کنمیم ادی هرکار از دستم برب

 نکردم  ینزدم، حرکت  یحرف 

 که دور شد..  دمیگام هاش رو شن یومن صدا ستادیسرم درسکوت ا یباال ی لحظات یبرا

تلفن رو   یفوت کردم و گوش  رونیکالبدم رو به ب  یتمام هوا دادیبسته شدن در خبر از رفتنش م یصدا
 برداشتم..

 جانم مهندس؟ -
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 تونن برن خونه..  یبه بچه ها بگو م نیمع-

  لیقبل از فرجه، تحو شهیسفارش ها حاضر شده؟ البته تماس نگرفتن اما شما هم یچشم.. راست-
 ..گمیواسه اون م نیدیم

 و متوجه شدم.  کالمش ر نینمونده بود اما تحس  یبرام باق   یکه اصال حس و حال نیا با

 چشمم گذاشتم و آروم گفتم:  یانگشت دست چپم رو رو چهار

بگو با   یمواظب باش.. به صابر  ی لیدرسته.. دوتاش رو آماده کردم.. تو کمد داخل کارگاهه.. فقط خ -
 من بره.. یاون به جا نباریبره.. ا  مشیت

 زد:   لبخند

 بله چشم حتما.. -

  میلعنت یدادم. زندگ  هیو باور نداشتم. سرم رو به مشتم تکرو گذاشتم.. هنوز اومدن اون مرد ر  یگوش
مرد اعتماد   نی.. من به ادیبخش یمثل کالف، سردرگم شده بود.. تصور بابام با مهرداد پوزخند به لبم م

 زدم  امکیپ  مانیبه نر ینداشتم.. از گوش

 آرومه؟" ی"اونجا همه چ

 جواب داد.  قهی دو دق کمتراز

 "بگوحال نگار چطوره؟"

 کردم و تند نوشتم  اخم

 بهتره"   شیقبل  ی"از جا

 آرومه"   یفعال همه چ نجاهمیبهت اعتماد دارم.. ا ی"اوک

 هنوز از برگشتن معشوقه ش خبرنداشت.   یل یل پس

 فمی به ک یساعدم انداختم.. چنگ  یبرداشتم و رو  یکارم بلند شدم.. کتم رو از چوب لباس زی پشت م از
 دادم  امیراه به حامد پا نیکس توشرکت نبود.. ب چیزدم ه  رونی اتاق ب زدم واز
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 برگشته"  نشی"سالم مهرداد ب

رو تا خونه با   ری زدم.. تمام مس رونی ب نگی شدم و از پارک نمی زود سوار ماش  یلیداخل کتم گذاشتم.. خ و
رو توقفل   د یشدم.. کل ادهی پ فمیرو خاموش کردم و با برداشتن ک  نیفکر اتفاقات امروز گذروندم.. ماش

تخت نشستم..   یلباس هام رو عوض کنم رو نکهیچرخوندم و خودم رو به اتاقم رسوندم.. بدون ا
 که از طرف حامد اومده بود رو باز کردم یامیپ

 "؟یدی"سالم از امروز برگشته.. تو از کجا فهم 

بود با طعنه   یز یدرحال لبر بیروزها عج نیبود که ا تمیحامد درست رو خط ظرف   یها یخبر  یب نیا
 کردم   پیتا

 من با اون به مذاکره دعوت شدم"   یخبر ندار  یکه حت یی"درست از همونجا

 از تخت پرت کردم   یرو به گوشه ا  لیوموبا

 و بازش کردم..  دمیکش رونی توجه به جواهرات، پاکت رنگ و رو رفته رو ب  یرو باز کردم.. ب فمیک

کج  ی.. لبم به طرح لبخندرزادهیام دیجمش  یحتم یآزاد یبرا ییمدرک نها هیسند رو باز کردم..  نیاول
 شد..

  دن ی.. پوزخند زدم و بازش کردم و با دیمیقد یشناسنامه  هیو  کی آلبوم کوچ هیدفترچه خاطرات..  هی
 .. لب زدم: دیروبروم پلکم باال پر ینوشته 

 تولد؟  خ ی.. تارروسی تبار.. نام پدر.. س یدر یح  لهینام.. جم-

آخخ .. حال   یل ی.. آخ لدمیبلند خند یپوزخند نزدم بلکه  باصدا نباریخورد.. ا نیچشمم چ ی گوشه
و    ری.. من خوب بودم.. تک به تک تمام مدارک رو زدمیداشتم اونقدر خوب بودم که.... باز خند یبی عج

 ی. عکس هاممن بود.. آلبوم رو باز کرد شیارت االن پسند عم یروکردم.. پاسپورت.. گذرنامه و حت
 .. به تک به تک اعضا خانوادش پوزخندزدم. بایبا ظاهر ساده اما ز شیتا نوجون  یاز بچگ  یلیل

 دادم.. صی رو تشخ یل یفاصله هم اسم ل نیاز ا  یحت  دمیبه سمتش چرخ  یگوش  یصدا با

 رو برداشتم وبه گوشم زدم    یگرفت.. خم شدم وگوش یرو م شی رد نابود  خودش
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 جان؟   یلیل-

 : د یچیپر نازش تو گوشم پ یصدا

 ار؟ یتاو-

..  کردمیزن رو من نابود م نیمن بودم.. ا ششیتو دستم انداختم که تنها آت  یبه باروت ها ینگاه مین
 چشم چرخوندم و گفتم: 

 گفت که سرت شلوغه.. مانی.. نردمتیامروز ند-

 ادامه دادم: یاص خ  وباحالت

 ؟ یواسه من هم وقت نداشت یحت  یعنی-

 : دیخند  سرمست

 جان..   اری وقت دارم تاو شهیتو هم یبرا ی دونی.. میتوعشق من-

 جا بلند شدم:  از

   ؟ی.. االن چطور نطورهیحتما هم -

 ..ستمیمن هنوز عمارت ن -

 باال انداختم:   ابرو

 شده؟  یز یچ-

   رفتیکه داشت راه م  دمیشن

 ؟ یتو وقت دار  نمیاومد.. بب  شیکار مهم پ هیجان  ارینه تاو-

 کردم   تیرو با دست به باال هدا موهام

 نه من تازه از شرکت برگشتم  -
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 .. شتیپ امی خب باشه پس من م -

 گفتم:  تند

 .. امی من ب ییتو بگو کجا یخوای خب م-

 : دیخند

 ..کنمی .. باشه پس آدرس رو اس میلعنت یکن یم  وونمیجانم.. تو د یا-

 ی اوک-

 خواستم وحاال..   یزن رو م نیا ی*". حالت تهوع گرفتم من نابود

 . نمتیب  یپس م-

.. آدرس  د یلرز یرو به چونم زدم و نگاهم به مدارک روبروم بود که گوش  یتلفن رو قطع کردم.. گوش و
از   یکم دمیمردونم کش دیسف راهنی به پ یموهام رو مرتب کردم... دست نهیزود مقابل آ یل یبود.. خ

 از خونه خارج شدم.. چمییزدم وبا برداشتن کت و سو نمیعطرم به گردن وس 

  رمیشده مس  دیبه آدرس ق دهینرس ابونیخ  کیکه درست  ینبود.. اما موتور سوار  یدور  یجا آدرس
خودش   ی هیاز سا یکرد و حت یاحساس خطر م  یلیخ  یلیرو کج کرد راهمو دورتر کرده بود.. انگار ل 

 ونهدست به خ یکه با اشاره  یتر کرد.. موتور  قیهاش پوزخندم رو عم یباز  سی و پل.. دزد دیترس یم
رو قبال    نجای.. استادمیا یبعد درست مقابل ساختمون مسکون قهیاز چهل دق  شی .. بدمیوارد شد د یا

تر پارک بودن و   نییمقابل دو خونه پا  نی بودم.. با چشم همه جا رو از نظر گذروندم.. چند ماش دهیند
شدم.. قبل   ادهیپ  زخندبپره. روگرفتم و با پو یجو  یمادر که دست پسر بچش رو گرفته بود تا از رو هی

بود و   نگیپارک داخل  یلیل  نیرو زدم.. در رو هل دادم و وارد شدم.. فقط ماش نی ماش موتیاز ورودم ر
رو که در رو باز کرد    یرو زدم و منتظر شدم در باز شد و من شخص یتوجه در چوب یهمون موتور.. ب 

   دمیمقابلم د نه یس هدرست ب یرونیرو با لباس ب  یلی.. پا به داخل گذاشتم ولدمیند

 ؟ یاومد اریتاو-

  یم کیز دو طرف به ما نزددو مرد که ا دنیبه جلو برداشتم که در پشتم بسته شد و من با د یگام
 لب زدم:  یلیل رهیخ یشدن ابرو باال انداختم و رو به چشم ها
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 .. ینیمنو بب  یخوا یم  یگفت-

 گهید ینگاهشون به جا ری مس یبودن و حت ستادهیچشم به اون دو مرد که مثل مجسمه ا یگوشه  از
 انداختم.. ینگاه میبود ن

  ی سبزتر و وحش شهینبود از هم شهیمثل هم یلیبود که من اطالع نداشتم.. نگاه ل  یخبرها هیجا  نیا
 تر.. 

که از قبل حس کرده   یخطر  ی.. حاال داشتم بو دمید  یچشم هاش رو م یگرگ زخم  یبه خوب  من
 : دمیکردم.. صداش رو شن یدرک م ی شتر یبودم با وضوح ب

 .. ای دارم.. ب یخوب ی.. برات خبرها نجایا ایب-

گرفت.. خونسرد   شی صدف کف دستام آت یموها ی بلندا ادیوبه  دمیکوتاهش رو د یموها ومن
نظر داشتم..  ریرو ز  یلی.. ابدا اطرافم مهم نبود.. من تمام حرکات ل ستادمیرفتم ودرست کنارش ا  شیپ

 رو کامل کرده بود   پشیکه ت  یو کاور  د یبا تاپ سف یمشک  نیشلوار ج 

 شونم گذاشت   یوهاش رو پهلوم نشست و سر ر دست

 ؟ یل یحالت خوبه ل-

 : د یخند بلند

 هم افتاده..  گهیاتفاق خوب د هی و من خوب نباشم؟ تازه   یتو باش شهیمگه م-

 حال لب زدم:  نیبا ا ؟یبه صورت شادش انداختم با خودم گفتم چقدر خوب تراز من ینگاه مین

 جان..   یلی ل نمتیب  یم ینطور یحالت رو جا آورده.. چه خوب که ا یمعلومه که حساب -

به چشمم فرو رفت.. حامد از   غ ینگاهش مثل ت  ستادیشونم برداشت و درست مقابلم ا یرو سراز
 خونه خبر داشت؟ به حتم نه.. نیحضورم تو ا

 داد ومن رو احمق فرض کرد...  یمدت منو باز  نیرو که تمام ا ی.. من کسنطورهی هم قایدق-

 گرفت:  یرفته رفته اوج م  صداش
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 کردم..   دایرو پ   یخائن واقع-

 .. باالخره.. خونسرد وبا تمسخر لب زدم: یل یبود.. باالخره ل دهیفهم  باالخره

 ..یدیکه االن.. فهم یاحمق بود  یلیپس خ -

 رنگش قرمز شد و پرخشم داد زد:  یآن به

 ؟ی با من.. با من بکن نکارویا یتوچطور تونست -

 و من آروم لب زدم:   دیلرز یوجودش م کل

 ..یبه راحت -

سرخ  یبردم.. رگه ها یلذت رو م  تی و من داشتم نها دی کوب  نمیپوزخند زدم که با کف دست به س و
  یلیلحظه بودم و حاال ل نیبود.. آخ که من ده سال تموم منتظر ا تمیچشماش منور جشن موفق

 داد.. با تمسخر لب زدم:  یداشت تو باتالق اعتماد خودش جون م

 بهم بگو االن حالت چطوره؟  -

 .. کشمی.. من خودم تورو م رزادهی ام اریتاو-

 رو درست پشت سرم حس کردم..  یز یچ یسرد یقبل از هرعکس العمل  و

 کارت تمومه..-

لبم  یافتادم.. پوزخند از رو نیزم ی رو یبه چشم هاش با همون غرور لعنت  رهیبود.. خ یخوب  زی چ مرگ
 رفت و رفته رفته چشم هام بسته شد..  یر نمکنا
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 )صدف(.. 

 

 

 

 

 

 به دهنم گذاشتم و با لذت چشم بستم. یبستن  قاشق

 عمر بابا.. شدیداشت واسم آرزو م گهیخوردنت د  یبا لذت بست دنید-

 : دم یذوق خند با

 اون صدات بشم بابا جونم.. یمن فدا یآخ اله-

 بود گذاشتم:  زیم ی دست هاش که رو یرو جلو بردم رو  ودستم

 خوشحالم..   یلیییخ  یل یخ  یینجایا شهیبابا هنوز باورم نم  یوا-

لبخند رو از    نیصورت و ا نی وقت ا  چیلحظه آرزوکردم ه نی که دلم گرم شد.. هم دیخند  پرمحبت
 دست ندم  

 صدف بابا؟ -

 خوردم:  یتکون 

 جانم؟ -

 حالت مخصوصش ابرو باال انداخت   با

 آب شد.   تیحواست کجاست؟ بستن-
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  یصندل  یرو دور زدم و رو زیشاپ  هتل مهم نبود م یکاف  یخنده از جام بلند شدم ابدا برام شلوغ با
 کنارش نشستم وخودم رو به آغوش امنش انداختم 

 : د ی.. لبم لرزدمیبو کش  قیچسبوندم وعم نشیچشمه اشکم درحال جوشش بود سرم رو به س بازم

 چقدر از نبودنت کم آورده بودم  یبابا اگه بدون  یوا-

 د یکتش چک یکه دور شونم انداخت قطره اشک مزاحمم رو دست

 جام..  نی.. همشتمیپ گهیآروم باش.. من د شیه-

 صداش آرامشم شد   دمیش خزتو آغوش شتریاز بغض درد داشت ب گلوم

 اتاقمون؟  میبرگرد یخوایم-

 نکردن لب زدم:  هیمنقطعم از گر ینفس ها نیب

 من دلم ... میباشه بر-

 چونم گذاشت.. چشم هاش پر از حرف بود   ریز دست

 .. نجام یا گهیمن د یوقته گذشته ول یلیآروم عمربابا آروم.. درسته خ-

و   میرو حساب کرد  زینداشت.. پول م یتیکس برام اهم چیه رهی کمکش از جا بلند شدم.. نگاه خ با
  بای ز زیهمه چ ستادمیسالن متوسط ا نی.. من جلوتر رفتم و درست بمیوارد اتاق شد دیزود باکل   یلیخ

به   ستکه د دمیو مبلمان کرم رنگ.. به سمتش چرخ  زه ییرنگ پا   بیبا ترک یسلطنت  یبود.. پرده ها
  کردی به من نگاه م نهیس

ش رو    هیکه تک دمیبه گلوم حمله کرد.. لب برچ  یبود.. باز هجوم دلتنگ یپ یوفوق العاده خوشت بایز مرد
 گرفت و دست هاش رو باز کرد  واریاز د

 .. نجایا ایب-

 هیاز دستم رفت و بلند شروع کردم به گر اریصبر نکردم با دو خودم رو به آغوشش پرت کردم اخت  ومن
 کردن. 
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 .زدیو به موهام بوسه م کردیپشتم رو نوازش م مدام

 .. از..یمردم از دور  یبده بابا. م من داشتم م  یلیحالم خ-

 کردم:  هیندتر گرمرتبه واون بوسه به خاطرم اومد... بل نیدرست آخر اریتاو ریوتصو

 بابا  ترکمیدارم م-

 : دم یبه کمرش چنگ زدم.. نال و

 ازت دور بشم..؟ بابا دلم..   یچرا گذاشت ؟یچرا ولم کرد-

 : دم یشن  یهام م  تی شکا نیمهربونش رو ب ینفس نداشتم حاال صدا گهید

 ..خواست یمادر م هیبدتراز تو.. اما عمرم ازم  یمنم دل تنگ بودم.. حت-

 .. لب زد: دمی رو د شدیم  نییباال و پا یگلوش رو که به سخت بکی جدا کرد و من س نشیرو از س سرم

 من.. یمنوببخش دختر نازم گل خوشبو-

به  یپام بلند شدم و بوسه ا ی..رو پنجه دمیبغضش رو د  ینشست و من برآمدگ میشونیپ یرو لباش
 گلوش زدم .. 

 ..نهی حال تورو نب  نیاما ا رهیصدف بم -

 لبم گذاشت  یرو دست

 حرفو نشنوم ازت.  نیوقت ا چیه گهید شییه-

 : دم یخند  هیگر نیب

 چشم بابا جونم.. -

 اشک هام رو گرفت   یسیدست خ  باپشت

   ؟یهدر بد نطوریرو ا دی مروار یدونه ها نیا ادی آخه تو چطوردلت م-
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 توگوشم زنگ زد  ار یتاو یحرف باز صدا نیباا

 کوچولو" دی"منوببخش مروار

 ضربه زد   مینیتنگ شده بود. باانگشب به ب اری تاو یدلم برا دم ییرو از داخل جو لبم

 .. یازدست تو همش که تو فکر -

 شدم..  زونیو از گردنش آو دمیخند

 یخوشحالم که برگشت یل یخ-

 تخت دونفره انداختم   یجداشدم و با دو خودم رو رو ازش

 خوشگله..  یل یخ  نجایا یوا-

 گفتم:  دادمیپاهام رو تکون مکه  همونطور

 عمارت؟  یومدیخب چرا ن -

 کرد که ادامه دادم: یظیغل اخم

 .میموند یاونجا باهم م ه؟یخب چ-

 که به طرف آشپزخونه رفت ودرهمون حال گفت:  دمید

 .. می.. اومدم تا با هم برگردزمیعز ستیمن تو اون عمارت ن یجا-

.. ازجا بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.. ستادیو پاهام از حرکت ا ختی حرف قلبم فرو ر نیا با
 بغ کرده گفتم:   دینوشی در دستش بود و داشت م یآب وانیل

 م؟یبرگرد ؟یچ-

 تکون داد متعجب لب زدم:   دمییبه تا یسر 

 آخه بابا؟  یول-
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 کنسول گذاشت و پراخم روبه من گفت:  یرو رو وانیل

تجربه بود که  هیسفر و  هی نجایما اونجاست.. ا ی.. خونه میگردیبرم صدف.. باهم  میندار یاما و ول -
 تموم شد.. وقت برگشتنه.. 

 کنارم رد شد.. لجوجانه گفتم:  واز

 .. تونمیمن نم یاما توکه از حسم خبر دار -

 انعطاف لب زد:  یو ب  دیحرفم پر انیم به

 .. یچشمات رو باز کن  کمی صدف.. بهتره  هیکاف-

 برخورد گفتم:   نیزده از ا شوک

 شده بابا؟ خب من اصال به اون زن فکرهم..   یچ-

 صدف بسه..  شیه-

دونستم.. بدون نگاه   یتخت نشست.. بابا حالش خوب نبود ومن علتش رو نم یفروبستم که رو لب
 گفت:   یکردن به صورتم جد

 ..میحرف بزن  دیبا  نیبش  نجایا ایب-

بلندم پنهان کردم.. از جا تکون نخوردم که پراخم   نیآست ریز  سردم رو یو انگشت ها ختیفرو ر قلبم
 : دمینگاهم کرد و من لب گز 

 صدف..   نیبش-

و به روبرو که پنجره بود زل  دیکش  ششیبه ته ر یتخت نشستم.. دست  یرفتم وکنارش رو  شیپ  عیمط
 سکوت لباش تکون داد:  قهیمنتظر موندم که بعداز چند دق رهیرخمش خ میزد. منم به ن

 ی عالوه بر دونستن، درک کن زهاروی چ یسر  هی دیوبا یدختر بزرگ شد  هی گهی صدف جان تو د نیبب -

 صدام دست خودم نبود   لرزش
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 بدونم؟  دیرو با یمن چ-

 از هوا گرفت   یدم

 که بانگاه اول، دلم رو بهش باختم..  دمیرو د ی من زن  شی سال ها پ-

   دیتپ  یم  نطوریا ی ک  یبرا دونستمیفکرکردم که خوب م یبستم و به ضربان قلب چشم

 بخاطرش گذشتم.. تا اون فقط با لبخند نگاهم کنه..  زمیاز همه چ-

 : دم یفهمی غم و حسرت رو از صداش م من

 ..یل یعاشق بودم خ یل یخ-

 سر چرخوند و به چشمام زل زد.. درد تو نگاهش لرز به تنم انداخت   نباریا

 ب بابا؟  -

کردم اما اشتباه   یکه از تموم اشتباهاتش چشم پوش خواستم یرو م یل ی.. اونقدر لگوش کن شییه-
 کردم  

 دستش گذاشتم که لبخند زد..  یو دست رو دمیرو جلو کش  خودم

 بازم بهش فرصت دادم..  یناراحت شدم ول یل یخ دمشید یاز باردار شدنش ازمن ناراض یاما وقت-

 گونم گذاشت    یباال آورد و رو دست

 دختر باشه..  خواستمیکه م یبه خاطر خودم و بچه ا-

 شد..   یگونم جار   یو چشمه اشکم رو دمیچشماش رو د اشک

 . خواستیعشق از وجودش از جنس خودش م هیمن اونقدر عاشق بودم که دلم -

 لب زدم:  ی.. به سختکردی گونم رو نوازش م یدست هاش رو هنوز

 ..یوقت بهم نگفته بود چیه ه-
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 رو گرفت و گفت:  دیبغض مردونش خند  با

 اون رفتارش بامن عوض شد سرد شد.. یاومد ای به دن یوقت-

 دهنم رو قورت دادم  آب

 بهم گفته.. نارو یا-

  دم ینگاهم کرد که به صورتم دست کش  یسوال

 .. اونم گفت عاشقت بوده اما..دمیخودم ازش پرس-

 انداختم:  ری سر به ز و

 خواست  یاما منو نم -

خونه آرامشم بود..  نجایخودم رو جا کردم.. ا دیرو کالفه فوت کرد و با دست منو تو بغلش کش  نفسش
   دیکوب یقلبش گذاشتم.. آروم اما محکم م یگوشم رو رو

تورو بردارم    یعن یبود بگذرم و جونم رو   یگرفتم ازش به هرسخت میاتفاقات بود که تصم نیهمه ا یبرا-
 خواستمی توقلبم راه دادم نم میزندگ یتمام زن ها یتورو به جا یبرم..تو برام همه کسم شد رانیواز ا

 باشه.. یجز صدف آغوشم مال کس

 دل  نیتاب وتوانم رو گرفته بود.. چقدر حرف بود توا هیگر

  ذاشتمیجا م تی زندگ یتمام کمبود ها یبرا دی.. آغوشم، بایعمرم تو بود-

 که از درد بود لب زد:  اخندهوب

 بنظرت موفق بودم؟ -

 کتفش رو نوازش کردم..   نیکردم و دست دور گردنش انداختم و ب هیگر بلند

 .. منو ببخش یبود ادهمیز یبابا.. حت  یبود-

 هاش نوازشگر کمرم شد   دست
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اشکا   نیا دنید یشده.. تحملش برا  ریقلب بابا پ  یدون ینکن توکه م هیگر نقدری.. ازمی بس کن عز-
 ست   شهیکمتراز هم

تند ازش جدا شدم و با کف دست به جون    دیچیخون تو رگم پ یاز دست دادنش مثل زهر جا ترس
 اشک هام افتادم و درهمون حال زمزمه کردم: 

 کنم ینم هی نگو بابا.. نگو اصال گر-

 دم یخند و

 ن یبب -

 حالم رو بهتر کرد   تشیرضا خنده

 دفم.. اما حرفام هنوز تموم نشده ص  نیآفر-

 شد   رهیانداختم که باز به روبرو خ  ابروباال

باهوش بود    یلی.. خ میتر بود کیمرد بود که از برادر به هم نزد هینداشتم اما  یاد یدوست ز نجایمن ا-
 و البته ثروتمند.. 

 شونش گذاشتم  ینگفتم.. سرم رو رو یز ی اما چ زدیحرف ها رو به من م نیدونستم چرا داشت ا ینم

هم ثروتش   ی.. وقتشدیطال م زد،یم  یبود دست به هرچ یخوشبخت بودن.. مرد خوش شانس  یل یخ-
 بود؟  یهاش چ  یاز خوش شانس یکی  یدونیتو چشم بود م یادیشد ز دهیتا اون ور آب کش

 نه.  یعنیحال سرتکون دادم  درهمون

 دختر و پسر.. یدوقلو هیپسر بزرگ داشت و  هی-

 کردم و گفتم:  یکه اخم بامزه ا دیکش یبلند آه  

 واسه دخترش؟  ایچرا خوش شانس بود؟ چون دو تا پسر داشت؟ -

 رو گرم فشار داد دستم
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 هردوش دختر نازم.. -

 چرا اما کنجکاو شده بودم   دونمینم

 شد؟   یخب بابا بعدش چ -

 تازه کرد:   ینفس

دوستم از  نیخوب بودن بزرگه غرورش درست مثل اشراف زاده ها بود.. هم یل یش خهردوپسر-
 گرفت.. یوجودش حس قدرت م 

 زدم:   لبخند

  یاما جلو کرد یحساب باز م   یلی.. روش خشهیتاج و تخت م نیگفت فقط اونه که آخرش وارث ا یم-
بود..  طونی درست مثل خودش بود اما از لحاظ ظاهر..ش کشی .. پسر کوچدادی نشون نم ادی خودش ز

 .. کردی که اخالقش مثل خودش بشه، لوسش م نیا یبرا  یلیخ

 : میدیخند باهم

 ؟ یگیرو به من م  نایخب بابا چرا ا-

 شونه هاش برداشتم وبه صورت متفکرش زل زدم  یکرد که سر از رو  سکوت

 بابا؟  -

 ..زنهیش آدمو چشم مخود  یوقتا زندگ یعمر  بابا؟ گاه  یدون یم-

 کردم   سرکج

 چطورمگه؟ -

   دیکش  پووف

که بود ونبود  یرو ازش گرفته هرچ  شینفر تمام زندگ هی دمیبود که شن  شیحدودا ده سال پ-
درست شده بود،  یکه با صحنه ساز  ییخانوادش رو آواره کردن خودش هم به خاطر تهمت ها
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ونشون رو هم ببرن.. فقط جونشونو برداشتن و  خ ینتونستن هوا یکه حت یجور  هیانداختن زندان.. 
 ..رمنتظرهی و غ عیمهلک و سر نقدریرفتن.. ا

 قلبم نشست.. بازم صداش بغض داشت   یرو دستم

 دختر داشت؟  هیگفتم   ادتهیآخ دختر.. -

 سرتکون دادم:  تند

 .. شهیدردت م  نیآدم بزرگ تر یوقتا عامل خوشبخت یگاه-

 اما ادامه داد: دمیترس  یو از ادامه حرف هاش م  دیلرز یوجودم م  کل

  یخودکش دمیبعداز افتادن باباش تو زندان شن  دیطول نکش ادیاز تو بزرگتر بود.. ز یدخترش دوسال -
 کرده 

 : دمیکش  نیه دهیترس

 ؟ یچ چ چ-

  ستادیپنجره ا یجاش بلند شد و من مات موندم درست جلو از

 اومد.. اما فقط اون رو نابود کرد.. دیانگار زلزله شد شدیباورم نم-

 تونستم لرزش بدنم رو کنترل کنم..    یخوب نبود و نم حالم

 صدف؟ -

 زل زدم بابا چش بود؟   شیجد یکردم وبه چشم ها سرباال

 به سر اون خانواده اومد؟  یچ یدون یم-

-.... 

 کارو کرد؟  نیبااون خانواده ا  یک یدون یم-

 زدم:  لب
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 ن نه -

   دیتپ یتر شد من قلبم درست تو دهنم م  کینزد یگام

 .. یل یمادرت ل-

توجه به حال   یحد گشاد شد اما بابا ب  نیبستم وچشمام تا آخر  خی ختنیرو سرم ر یآب سرد انگار
 زارم ادامه داد:

  یاز کارهارفته.. اول   یکنیکه تو فکرش رو نم  یهر راه  یز یهر چ یمواده.. هرکار  یقاچاقچ  هی یلیل-
 که بامن بود.. ییشروع کرد همون وقتا کیکوچ

 بودم  دهیانگار به تخت چسب د؟ید یبابا حالم رو نم  یعنینداشتم   دنیشن  تحمل

 چون دوستش داشتم سکوت کردم اما..  -

 لب زدم:  درمونده

  شهیباورم ن نم -

 سرم خم شد:  رو

 ..می برس نجایحرفارو زدم تا به ا نیصدف؟ همه ا-

  دمید یرو تار م صورتش

 چون.. میبر نجایگفتم از ا-

 .. ایداشتم  دنیدونستم توان شن یکه لب باز کرد ومن نم  گرفتیداشت نفسم رو م سکوتش

 ه؟یاون ک  یدونیبرگشته م یل یاز ل شیپس گرفتن زندگ یپسر بزرگ  همون دوستم، برا-

 برق رد شد.. انی م مثل جرروحم از تن   شیرو مقابلم جمع کردم اما حرف بعد میمن تمام زندگ و

 .. اری.. تاویکه عاشقش شد  یمرد-
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روشن   کی کر شد و من بابا رو پشت تار یدهنم گذاشتم.. سرم به دوران افتاد گوشم به آن یرو دست
 ...  دمینفهم  یز یچ گهیکه رفت رو حس کردم ود ی.. من نفس دیزبونم به سقف دهنم چسب  دمیپلکم د

 

 

 

 

 

  ریحس بود تصو  یرو باز کردم.. بدنم ب نمیسنگ یته حلقم به زحمت پلک ها عیما ین یری ش باحس
 ..دم ید یاز بابا م  یمبهم 

 بابا؟  یصدف خوب-

بابا به خاطرم اومد و  یتمام حرف ها کبارهی.. کردی بار پلک باز و بسته کردم.. لبم گز گز م چند
  یکیاون همه نزد یبود؟ حت  یباز  زی همه چ یعنی شدیزنگ زد.. باورم نم اریگوشم از اسم تاو تی درنها
  گاهشسرم نشست ن یهمش واسه انتقام بود؟ دست بابا که رو یعنیدردم صدچندان شد  ؟یلیبه ل

 کردم  

 دروغ بود مگه نه؟ تورو خدا..-

 باعث شد تو خودم جمع بشم..   شی کرد.. صورت جد دای باز راه گونم رو پ اشک

 صدف؟ آروم باش دخترم.. -

  د؟یفهم ی کردم من عاشق بودم و حاال.. چرا بابا حالم رو نم ینم  دایآروم شدن پ یبرا یلیمن دل اما
 دستش که رو پهلوم نشست بلند گفتم: 

 حرفا رو باور ندارم..  نی.. من اکنمی ولم کن.. من باور نم-
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و با فشار   دیتخت باال کش یبود؟ متوجه شدم خودش رو رو   یچه سرنوشت نیکردم ا هیگر بلندتر 
 کرد من رو به سمت خودش بچرخونه.  یدست سع

 لطفا به من نگاه کن صدف.. -

 بکشم که محکم تر وادارم کرد برگردم:   رونی دست هاش ب ر یخوردم تا شونه هام رو از ز یتکون 

 .. ستیها مناسب تو ن   یبچه باز  نیصدف ا-

 زدم: بهش زل  یاشک یتخت نشستم با چشم ها یاز جا بلند شدم و رو یعصب

 حالمو..  نیبسه بابا.. بب-

 آشفتم رو به عقب فرستادم..  یموها و

 د د..  هیهم هست.. باعث مرگ   یقاتله.. قاچاقچ هیبشنوم؟ مادرم  دیبا ویچ گهید-

 : د یبا صدا ترک بغضم

 گناه شده.. یدختر ب  هی-

 قلبم گذاشتم: ی.. مشت لرزونم رو روکردیهم چنان با اخم وغم نگاهم م بابا

 انتقام از مادرم اومده.. یکه من عاشقش شدم برا یمرد-

 زدم:  غی ج  یواز فشار عصب  دمی رو به تشک کوب  مشتم

 باشم؟ یبابا بگو چطور آروم باشم؟ چطور منطق -

 گرفت.  دیلرز ی م  هیاومد و شونه هام رو که از شدت گر جلو

  ینطور یچون من تورو ا دمیحرف ها برات سخته.. من بهت حق م نیا دنی چقدر شن دونمیمن م-
 بزرگ نکردم  

 گرفت..  یاز قلبم سرچشمه م یقرار  یو لحنش آروم بود اما ب صدا

 پرنسسم..  یشکننده ا یلی تو خ-
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 گذاشتم:  نشی س ی.. دستم رو رودیمن رو تو آغوش کش  و

 بابا؟ -

 رو نوازش کرد:  موهام

 جان؟ جان بابا؟ -

 .. اری  یتونم ب بدون تاوت   یم من نم -

 م شدت گرفت:  هیباز گر و

 .. رمی میم-

 بچه نشوند  دست دور گردنش انداختم:  هیپاهاش مثل  یحرکت بلندم کرد و رو هیتو

 از درد عشق مرده فدات بشم عمرم؟  یصدف آخه ک -

 بچه ها ناله کردم:  مثل

  رمیم یم من ب بخدا م -

بهش   هیمتورم از گر  یحرصم گرفت خودم رو ازش جدا کردم با چشم ها شتری کرد.. ب  یخنده ا تک
 نگاه کردم  

 ؟یبخند  یتونیبابا تو چطور م -

 خودم اشاره کردم:  به

 حال بد من برات..  دنید یعنی-

 لبم گذاشت:  یرو دست

 تند تند حرف نزن گل خوشکلم.  نقدری.. اشیییه-

 انداختم که باز ادامه داد: ریسر به ز مغموم
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 درست اما دخترم..   یتو عاشق یشدیم طی شرا نیش متوجه اکا-

 بزنم که با دست مانع شد   یباال کردم تا حرف سر

 .. ستی ن یز یو انتقام چ  نهیاون پسر جز خشم و نفرت و ک  یتو چشم ها-

 تخت نشستم  یو ازش جدا شدم رو دمیباال کش چشم

 ه؟ یمنظورت چ-

 رو پشت گوشم زدم:  موهام

   ؟یدیا از کجا؟ چ چشماش رو د-

   دمیتو رفتم اون رو د دنیقبل از د-

   ؟یییچ-

 آروم دخترم..-

 .زدی موج م یتو چهرش نگران  یکردم حت یبود کامل حس م  کالفه

انسان رو تا چه اندازه  هی نهیخشم و ک  یدونیم ؟یچ یعنی یفهم یرو از دست داده م زشیاون همه چ-
 یخوب.. اما من تو چشما یروشنه.. پر از حس ها یتو پراز رنگ ها یایآخ دختر دن کنه؟ی رحم م یب

 تر بود  رهی که از شب ت دمیرو د یاه یاون پسر س

که با وجود اون  یبود؟ کس  اریتاو گفیکه م والیه نیبابا مثل خنجر به قلبم نشست.. ا یحرف ها نیا
از ترسوندن   یمونی حال بدش رو پش دمیو من د دیکرد؟ من رو بوس یبه من نگاه نم یهمه غرور حت

  هم دهیند  یکه حت یز یمدت ابهام نگاهش و چ نی.. تمام اخوندمیمن.. از چشم هاش من درد رو م 
 گفت رو باور نداشتم. یرو که بابا م   اری تاو نیروحش بود من ا  یلرزوند، دردها و زخم ها  یتنم رو م

رو برگردوند من   مییهاش شنوا هاش که صورتم رو قاب گرفت چشم باز کردم وحرکت لب دست
   دمیشن  یرو درست کنارم م اری تاو ینفس ها یصدا

 عمرم.. دخترم؟  یاسمش، گذشتش و غمش بسوز  شی تو آت ترسمیپسر.. م نی پراز درد.. پراز زخمه ا-
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  دم یمتعجبش رو شن یرفتم صدا   نییهاش رو پس زدم مثل خواب زده ها از تخت پا دست

 صدف؟ -

-.. 

 که به سمتم اومد  دمی.. شن رفتمیو اونطرف م  نطرفیبه ا مدام

 .. میبر دیبا یدار یهات رو بر م لیعمارت تو وسا میریباهم م-

 صدام کرد   یکه حرص دمیرو که گرفت خودم رو عقب کش بازوم

 ه؟ یچه کار نیصدف ا-

 صدا وبدنم بود لب زدم:   دنیام بر نلرز یکه سع یدرحال  سرچرخوندم

   امی نم ییمن جا-

  دی ابروهاش باال پر هردو

 ؟ یگفت یتو چ-

 گرفتم که دستم رو گرفت   رو

 ولم کن  کنمیبابا خواهش م -

 صورتم گفت:  ک یدرست نزد یعصبان 

 ؟ یزنی من حرف م میروحرف و تصم-

 تر گفت:  وبلند

 ؟ یستیصرف کرده.. چرا متوجه ن  یلیل  ینابود یاون ده سال از عمرش رو برا گمیم-

گوشه  یوچروک ها  شی کردم.. به صورت برافروخته بابا نگاه کردم باسر انگشت ته ر ینم هیگر گهید
 چشمش رو لمس کردم..
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حرف ها من قبول کردم باهاش بسوزم چون دوسش  نیاما از قبل دونستن ا ی چقدر نگرانم  دونمیم-
 دارم

 فک چفت شده گفت:  نیشد و از ب شتریب  اخمش

تو گناه    دمی.. من اجازه نم دونمی یک ی .. دختر ی.. تو مال منیر یبگ میمن هم تصم یجا  یتونیتونم-
 اون زن توهم.. یها

 بود.  یبه سرم زد صداش پراز دل نگران  یشونیشدم و چشم بستم که خم شد و پ  یعصب

 ..یباش  زهایچ نیخوام تو شاهد ا ی.. نممی بر ایب  کنمی خواهش م-

زمان بابا رو    چیبرجسته شده بود ه شی شونیشدم.. نبض پ رهی دستش رو گرفتم و به نگاهش خ هردو
 بودم.. دهیحال ند نیدرا

 .. دهیمن تهد یبرا اریتاو  یکن ی فکر م دونمیم-

 گفت:  تند

انتقام  یرو پا  تی و جوون یده سال از نوجوون یدون ی.. تو م هیزخم ری اون االن مثل ش زمیهست عز-
چطور   ؟ید ی.. تو چطور نددمیفهم دنشیبار د هیبا  یکه حت  ادهینفرتش ز نقدریا شه؟یم یچ یبذار 

 ؟یچطور بهش دل داد ؟ید یو نترس یدرک نکرد

 بگم..  یز یحالم چ نیصداش وا تی و مظلوم ار ی شدنم با تاو دهیاز حس بوس تونسمیم کاش

 بد نگاه نکرده   یوقت به من اونطور  چیبابا اون ه-

   ومدمیرو گرفت و پشت کرد اما کوتاه ن  کالفه

 پناه بردم اریمن از عمارت فرارکردم به تاو یحت-

   دمیغضب نگاهم کرد که به خودم لرز با

 تونست ازم سوء استفاده کنه؟ یام اما بابا بازم من رو برگردوند مگه نم یلیگفتم من دختر ل -

 از خشم قرمزشده بود  صورتش
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   دونستی اونم خوب م یمهم نبود یل یل یصدف توبرا-

 حرف شکست اما رو به تعجب نگاهش ادامه دادم: نیاز ا دلم

 کرد اما بابا..  یدرسته مادرم منو به عنوان دختر دوستش معرف-

 مهم نبود    یداشتم ول  جهیسرگ ستادمیمقابلش ا درست

  یفاده مزد.. اونم از روحم و جسمم است بیکه به خانوادش آس یلی.. مثل لزدیم بیخب به من آس -
 کرد اما نکرد.. 

 بلند گفت:  بایمشت شد و تقر دستاش

 ؟یدیند بیاالن آس یکن ی.. چرا فکر م نیحالت رو بب-

به   یعنی د؟یفهم یبابا رو نداشتم.. چرا حرفم رو نم تیهمه تنش و عصبان  نیگرفت تحمل ا  میگر باز
 تحمل کرده بود؟  ینداشتم.. اون چطور  دنیشن  شی داد؟ من گنجا یحق نم اریتاو

  دیکش قیکه چند نفس عم دمیدهنش گذاشت و از من دور شد د یبزنه اما دست جلو یحرف  خواست
شدم بدنش داغ   کیبهش نزد دهی .. ترسرفتی و من نگرانش شدم بابا چند سال بود که فشارش باال م

 داغ بود.

 بابا مهرداد؟-

 رو گرفت:  ستادمیدم و مقابلش ارو نداد آب دهنم رو قورت دا جوابم

 ؟ یبهم نگاه کن  یخوا  ینم-

-... 

پر کردم و به سمتش  یآب وانیل  خچالیتند و کش دار.. به سمت آشپزخونه رفتم واز  ینفس ها و
 برگشتم.. 

 آب رو بخور   نیا ایباباجان.. ب-

 کرد  یآوردم و مقابلش گرفتم.. هنوز نگاهم نم رونیقرص فشارش رو ب  فشی کردم.. از ک اخم
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 بابا؟ -

 نگاهم کرد که لب زدم:  دلخور

 آب رو با قرص بخور لطفا.  نیا-

 : دمیخسته ش رو شن یگرفت و خورد.. صدا یناراحت با

 هات رو جمع کن  لیصدف وسا-

 به من نگاه کرد   و

 .. میریفردا م-

 ستادهیمن خفه شدم.. از کنارم که مثل مجسمه اباز کردم تا اعتراض کنم اما دست باال آورد و لب
   دیتخت دراز کش  یبودم رد شد ورو

 ..میری.. بعد از ناهار مشمیساعت بخوابم بهتر م مین هی کنهیمن سرم درد م-

 وجودم رو استرس گرفته بود:   کل

 بابا؟  -

 کرد.  پشت

 بشنوم..  یز یچ خوامیصدف نم  شییه-

  دیفشردم تا باز هق نزنم خودم رو به پنجره رسوندم من باسوخت لبم رو به هم  یپشت پلکم م باز
 کردم؟ ی م کاریچ

بود.. کار درست، راه   نیکوه سنگ هیچشم دوختم.. قلبم مثل  یرو بغل زدم و به نقطه نامعلوم  خودم
  یبودم که حرکت جسم ستادهیبه روبرو وسرپا ا رهی چقدر گذشت و چقدر خ دونمیبود؟ نم   یدرست چ

 ..دادیبه سرم دادم بابا بود شالم رو مقابلم تکون م ی. تکون دمیرو مقابل صورتم د

 ..میری بپوش م-
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انجام ندادم با اخم   یعکس العمل چیه ینبود. وقت  یاز شوخ  یرد چیچشم هاش نگاه کردم.. ه به
 : دم یانگشت هام گذاشت درمونه نال نیدستم رو گرفت وشالم رو ب 

 .کنمیبابا خواهش م -

 عطاف لب زد: ان یب

 ازدستت ناراحت هستم. یبسه.. به اندازه کاف-

 مقابله نداشتم..  یبرا یعجز داشتم و توان احساس

به خوردن ناهارهم نداشتم بابا تمام مدت با اخم بهم نگاه   یلیحاضر شدم.. ابدا م  یحرف چیه یب
و   میرفت ن ییهتل پا یله هاتلنگر بودم تا ببارم.. از پ هی  ینزد وچه بهتر.. من آماده  یاما حرف کردیم

  یمرد کت وشلوار  اونشد و سالم کرد.. بابا سرتکون داد و ادهیپ  نیکه از ماش  دمیمن راننده بابا رو د
 درعقب رو باز کرد باز به بابا نگاه کردم  

 سوارشو صدف.. -

 کردم وسوار شدم خودش هم سوار شد که راننده گفت:  اطاعت

 قربان؟   نی بر  یم فیکجا تشر-

 بود لب زد:  رونینگاهش به ب همونطورکه

 .. رزادهی عمارت ام-

 بود؟  اریاون خونه مال تاو ی..آخ خدا حتختی من قلبم فرو ر و

 چشم..-

 بود اما بابا...   ادیحرف ز یعن ینداشتم  یبه راه افتاد حرف  نیوماش

 نیکردم تمام ا ی.. حس مفتمی حال ب  نیبه ا یروز   شدیکردم باورم نم  یشهر رو نگاه م باحسرت
بودم که وجود نداشتن..  انگشت هام رو مدام به   ییقدم زدم.. غرق خاطره ها  اریها رو با تاو ابونیخ
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خواب باشه.. دست گرم بابا که رو دستم  هیاز عرق بودم کاش همش  سی .. خدمیچ یپ یهم م
 : ومدیو بهش نگاه کردم.. آروم به نظر م  دمیلرز تنشس

 کارو با خودت نکن دخترم..  نیا-

 هام شدم.  هیصورتم گذاشت و من تازه متوجه گر  یرو دست

 دم؟ یکارها رو واسه تو انجام م  نیمن همه ا یتو باور ندار -

 گرفتم ولبم رو به هم فشردم   رو

 من بااون حالم خوبه   یدونست  یم کاش -

 و دست هاش رو ازم جدا کرد    دیکش پوف

ومن  می زود مقابل در قرار گرفت   یلیضربان قلبم باال رفت خ میبه عمارت که شد  یمنته یکوچه  وارد
از   شیاومد.. ب رونی از در عمارت ب مهیجلب شد که سراس مانی اما توجهم به نر دمیچند نگهبان رو د
 گرفتم:  دهیبابا رو نشن  یصدا  یشدم حت ادهی پ ن یومن صبر نکردم و از ماشحد آشفته بود 

 صدف؟ -

 متوجه من شد   مانیرو باز رها کردم که نر در

 شده؟  یچ مانین نر-

 شدم    کشی تو چشم هاش بود که ترس رو به جونم انداخت.. نزد  یز ینگاهم کرد چ مات

 حرف بزن -

دور   یکه کم دمی.. من حالم خوب نبود.. درهی باعث شد فاصله بگ  لشیزنگ موبا یباز کرد اما صدا لب
 : زدی شد و با حرکات تند دست باشخص پشت تلفن حرف م

 من نده بهروز..   لی مزخرفات رو تحو نیا-

- .. 
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 کن..  داشی خفه شو فقط واسم پ-

 : دم یوچهره درهم کش دمیزد رو د واریبه د  یکه عصب یمشت من

 زده..  بشی غ یلیل گمی.. منیهمه جا رو بگرد-

 نبود؟   ی ل ی.. لدیباال پر ابروهام 

شد  ادهی پ  نیکه بابا از ماش  دمی بودن.. شن ستادهیحالت ا یبه نگهبان ها انداختم که ب ینگاه مین
 وخودش رو به من رسوند لب باز کردم: 

 .. ر رفته..ست ین  یلیل  گنیبابا م-

 . بابا گفت: دمیشن یرو م مانی کالفه نر یصدا هنوز

 بمون   نجایتو هم-

تند   نشیشد.. صورتش سرخ بود قفسه س   کیبه ما نزد  مانیخواست به سمت نگهبان ها بره که نر و
   شدیم نیی باال پا

 د یبر نجایصدف خانم؟ از ا-

 من جواب داد: یبابا به جا  نباریبد هم نبود.. ا یحت  حالم

 چه خبره   نجا یا نمی صدفم بب یبابا   نش،یمن مهرداد ب -

 لب زد:  ت یما درگردش بود در نها یهردو نیمتعجب نگاهش ب مانینر

 .. نیدونستم برگشت یس سالم نم -

 کجاست؟  یلی چه خبره ل نجایگفتم ا-

 بلندش زد:  یبه موها یچنگ

  دونمیمنم نم یکجاست ح حت دونهیکس نم چیه میخبر یسه روزه ازش ب دونمینم-

 به جونم افتاد با لرزش صدا گفتم:   ترس
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 ؟ یچ اریت تاو-

 من نگاه کردن  هردوبه

 دونه؟ یهم نم اریتاو-

 کردم گفت:  یکه درک نم  یپراز حس  یو با صدا دی دور دهنش کش دست

 .. سیازش ن  یاونم خبر  ی.. حتنجاستی مشکل هم-

 رو به بابا ادامه داد: و

  دهیرو فهم  ز یخانم همه چ  یلیاما فکرکنم ل انهی دیاردونم خبر د ی.. نم ادینم  یخوب یبوها نش؟ی ب یآقا-
 هم... اریتاو

 از پاهام رفت وبابا مانع افتادنم شد  ستادنیتوان ا ومن

 شد دخترم؟  یچ-

 حال گفتم:  درهمون

  مان؟ین نر یتو خبرداشت -

 افتادم:  هیسکوت کرد.. باز به گر مانینر و

 بابا نکنه که..-

   دمیشن  مانی حرفم رو از زبون نر دیینگاه کردم وتا مانیندادم.. به نر وادامه

 باشه..   یلیدرسته فکرکنم کارل -

 : دمیکردم و رو به بابا نال  هیگر بلند

 اون.. م؟یکن کارینه نه بابا.. چ-

 بشنوم   یز یخواستم چ  یو نم زدمیرها کردم هردو به سمتم اومدن.. بلند ضجه م   نیزم یرو رو وخودم
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 .. دی صدف خانم آروم باش-

 بود.. لب زدم:  دهیبرام به آخر رس ایمن انگار دن  و

 کن.. بابا؟  یکار  هیبابا -

 مشت زدم   نشیس به

  کنمیکشه.. بابا خواهش م  یاونو م یلیل-

بلند شدم چشم باز کردم صورت نگران بابا   نی زم یاصال دست خودم نبود حس کردم که از رو حالم
  یلیبودم که ل دهیرحم بود من خودم شن  یچقدر ب  یلیدونستم ل یاصال برام مهم نبود.. من م مانیونر
 کنه؟ بابا محکم تکونم داد: کاریکارها رو انجام داده چ نیکه ا یخواست با کس  یم

 .. صدف؟  ایدت ب صدف به خو-

 مردم؟ یچرا نم دمیلرز یسکوت کردم.. به هردو نگاه کردم م یا لحظه

 کنم   داشونیتا پ کنمیمن هرکار الزم باشه م نیآروم باش-

 نگاهش به ما بود لب زدم:  یبه بابا که عصب  رو

 ؟ یکن یبابا؟ توهم کمک م یتو چ-

 مشت زدم  نشیحرف نگاهم کرد و من به س یب

 بابا..  ی شد رحم  یتوچقدر ب-

 اخم نگاهم کرد مشتم رو گرفت.. دادزدم:  با

 شده؟ بابا؟  یباباش واست مثل برادر بود حاال چ  یتوکه گفت-

 کردم   هیگر بلندتر 

 رو بکشه؟   اریاون زن، تاو ستیبابا؟ اون پسر برادرته؟ واست مهم ن  سوزهیدلت نم -

 زدم که پرخشم لب زد:    غیج
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 ساکت شو صدف بسه..-

 چشمام دست خودم نبود.. ازش فاصله گرفتم  نفرت

 شناسمت بابا..  یتورو نم-

  غیج دهی باسرعت به سمت ما اومدن.. ترس سی پل نیچند تا ماش  دمیبزنه که د  یباز کرد تا حرف لب
.. ستادی ا یقلب م نیهر لحظه ا کردمی ..حس مدمیلرز  یم دیزدم وپشت بابا پنهان شدم.. مثل ب 

 دست بابا رو رونم نشست  

 آروم باش   شیه-

زود به دست اون نگهبان ها   یلیشدن وخ  ادهیپ  نیاز ماش یشخص  یبا لباس ها  سیکه چند پل دمید
.. من خوب  دمیشن  یاعتراض نگهبان ها رو م یبودن.. صدا ستادهیا مانی دستبند زدن و حاال مقابل نر

دادم..  صی مواظبم بود رو تشخ   یکه اون شب مهمون  س ینداشتم اما چهره برافروخته همون پل دید
 چه خبر بود؟   نجایا

 دادم:  صیانقباض فکش رو از صداش تشخ  ی.. من حتستادیا مانیکه بااخم و خشم مقابل نر دمید

 ... یخودم مجازاتت نکردم عوض  نجایرو کجا برده؟ بگو تا هم  اریتاو یل یبگو ل-

 شناخت؟    یرو م  اری اون مرد تاو دم؟یشن  یم یچ

 کامال مشهود بود:  مانی نر یکرد؟ ترس صدا  ینم یچرا بابا کار  شدمیم وونهید داشتم

 .. دیجناب سرگرد.. منم خودم خبر ندارم.. من  ب باور کن-

   دمیبه بابا چسب شتریهمون مرد تنم رو لرزوند وب  وداد

 خفه شو آشغال.. -

 رو به مشت گرفته سخت نبود   مانی نر قهیکه  نیا حدس

 خبر نداره؟  یچ یاز ه  یل یل یسگ  در  خونه  ی عنیآره؟  یدون یکه نم-

 داد زد:  وباز
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 من احمقم؟  یتو فکر کرد-

  گمیم یجناب سرگرد؟ ب بخدا ج جد-

 ازت حرف بکشم یچطور  دونمیاداره اونجا خودم م یبا ما اومد یخفه شو.. وقت-

که دور تا دورمون رو   سی عالمه پل  هی دنی. گوشه پلکم رو باز کردم وبادکه ازش فاصله گرفت. دمیشن و
 دی زد ومن رو تو آغوش کش   یزدم که بابا چرخ غ یاحاطه کرده بودن ج 

   برن؟ی رو کجا م مانیشده نر یب بابا چ-

 صدف.. االن نه  شییه-

 همون مرد بلند گفت: از تصورم بدتر بود..  مانیوحال نر  دمید مانیپراز نفرت اون مرد رو به نر نگاه

 .. نیآشغال دستبند بزن  نیبه ا-

 ادامه داد: یلحن خاص با

 .. یوسفی مانی.. نرشهیگرون تموم م یلیبودن واست خ  یل یل اهی جعبه س-

 اسلحش رو به کمرش برگردوند و ادامه داد: یباخشم آشکار  و

 ادی ب ییآخ اگه سر  اون پسر بال-

 ..دیکه توسط دو مامور گرفته شده بود مشت کوب  مانینر ی نهیس وبه

 شرف..  یب  کنمیخودم زنده زنده چالت م-

از مامورها   یکی که  دمی.. شندمید  یم یو من رگ گردنش رو به خوب زدیم یصورتش به کبود  مانینر
 صداش کرد  

  ه؟یدستور چ  دیرس  نیکه خواست ییروین رزاده؟یسرگرد ام-

 .. نیذاریتار موهم جا نم هی ی.. حتنیکل عمارت رو بگرد-
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زود همشون وارد عمارت   یلیبلند همون حرف هارو تکرارکرد وخ  یاون مرد اطاعت کرد و باصدا و
 شدن..

بردن و   نی رو به زور به سمت ماش   مانیکه نر دمید کرد؟ی نم  ی.. بابا چرا کار میبود ستادهیهمچنان ا ما
 .. سراسر درد، شرم و.. دمیمن نگاه آخرش رو به خودم د

دونم چرا   یسرش گذاشت و وادرش کرد سوار بشه.. دلم براش به درد اومد.. نم  یدست رو یسرباز 
 بابا شد:  یدستا ریبه سمتش برداشتم که مچ دستم اس یاما از بابا جداشدم وگام

 صدف؟   یکن ی م کاریچ-

 نگاهش کردم:  ناباور

 برن؟ ی رو م مان ی دارن نر ین یب  ینم-

 کرد..  اخم

 ..نهیکار هم  نی.. عاقبت اادی برنم یاز تو کار -

 بابا؟  -

   دمیهمون مرد رو درست پشت سرم شن  یمن باز صدا و

 ن؟ یهست نشیشما مهرداد ب -

 .. دمیوبه بابا چسب  دمیکش  نیه دهیترس

 بله خودم هستم  -

 مشترکشون فکر کردم  یل ی بود ومن به فام هیشب  اری به تاو  یلیخ  اخمش

 .. نیخبر دار زای چ یل یحتما از خ-

 سرتکون داد:  بابا

 ن؟یکجاست؟ خبر دار   یلیل-
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 انداختم.. خونسرد بود آه خدا  ی نگاه میبابا ن به

   نجامی.. من بخاطر دخترم اری خ-

 داشت؟ نکنه...  یچه معن پوزخندش

 ن یراست گفته باش  دوارمیام-

 ادامه داد: ضی وباغ

   نشیجناب  ب-

 و گفت:  دیچرخ  نشیماش کی.. از ما فاصله گرفت و درست نزددمیترس یمرد م  نیاز ا چقدر

 نیشما ممنوع الخروج شد زیماجرا و روشن شدن همه چ  نیضمنا تا آخر  ا-

 بود   دهیچی .. ترس تو تمام بدنم پوسوارشد

ازش  گهیمامورد هیوبا اشاره  دیپرس یم ییمامور داشت از راننده سوال ها هیکه  دمیگوشه چشم د از
.. از بابا جداشدم و مقابلش  میزود رفتن حاال فقط مامونده بود یل یت.. همه سوار شدن خفاصله گرف 

 ..  خوندمی نم ی چیاز چشماش ه  ستادمیا

 ؟یخبر ندار  یز یبابا؟ تو از چ -

 فرستاد  رونی رو ب  نفسش

 هتل.. میگرد یسوارشو برم یهات ندار   لی به وسا یاز ین گهید-

 خواست از کنارم رد بشه که بازوش رو گرفتم کالفه گفت:  و

 دخترم؟  هیچ-

 شده بودم   شیختگیمتوجه به هم ر من

 گفت؟ یم یبابا اون مرد چ -

 : د یتو صورتم توپ یانعطاف یرو ازم جدا کرد وبا لحن ب  دستش
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 .. شهیگرون تموم م یلی واسش خ  نیکرده ا یهمکار  سی باپل اریتاو-

 : دیلرز لبم

   ؟یچ یعنی ی نیا ا-

 رو به چپ و راست تکون داد   سرش

 ماجراها دورت کنم.. سوار شو..  نیدختر.. بذار از ا کنمی خواهش م-

 لب زدم:  هیگر با

 ست؟ یبابا اون اصال واست مهم ن شه؟یم یچ اریپس تاو-

 : بلندگفت 

 .. تو... سوار شو صدف االن.. ی.. تو دخترمیتو واسم مهم تر -

 من بود؟   یموندم اون واقعا بابا مات

  یتوچه حال اریبد بود.. تاو یلی شدم.. حالم خ نیچطور سوار اون ماش دمینفم یشد و من حت  درباز
 بود؟

 

 

 

 

 (.. ار ی)تاو

 

 



 نگهبان آتش 

1024 
 

 

 

نشست که همون دم، بازدمم شکسته شد و به سرفه   نمیقفسه س یگره کرده ش درست رو مشت
*"  یعوض  نیحال آخم رو تو گلوم حبس کردم تا فرصت لذت رو از ا نیافتادم.. کشدار و پر از درد با ا

 .. رمیبگ

 ی زنمت که مثل سگ زوزه بکش  یاونقدر م -

  نباریو من ا  دیتو تمام تنم عربده کش یرو به شمکم زد درد بد  شیتر مشت بعد  یزدم که حرص   پوزخند
درشت وبلوز شلوار   کلی.. طعم دهنم از درد شور شده بود.. ه نمشی سرم رو باال بردم تا بهتر بب

 .. با تمسخر لب زدم: دیباری واز چشماش خون م زد یرو ازنظر گذروندم نفس نفس م   شیمشک

 اد یبگو صاحبت ب-

 از صورتم لب زد:  یحرفم به سمتم حمله کرد و گردنم رو محکم گرفت.. تو فاصله کم نیا با

به سرت    یی.. من خودم بالیدی خانم رو بد پس م یلیبه ل  انتتی.. تاوان خ یگوش کن آشغال عوض -
 که..  ارمیم

بودم.. درد  دهید یلیبود که پشت سر ل  ییاز همون آدم ها یک یمرد  نیکردم ا یکه نگاش م  خوب
 بودم.. خونسرد گفتم:  ار یامونم رو گرفت اما من هنوزم تاو

 ره؟ یتا انتقام بگ  یشرف واسش موند یاون صاحب  بدبختت فقط تو ب -

مچاله شدن استخون هام  یصدا دمیشن ی.. مشدیم  شتریبه لحظه فشار دستش رو گردنم ب لحظه
 گفتم:  شدیاز گلوم خارج م یبد یکه صداها یو در حال یرو.. اما پوزخند زدم و با بدبخت 

 پس معطل نکن ب کش م منو.. -

آوردم که پر خشم گردنم رو به عقب هل داد و عربده   ی.. داشتم هوا کم مدادیگند الکل م یبو دهنش
 زد: 

 ؟یخورد یتوچه گوه-
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  ت یحرکت داشت.. با نها یمحکم بسته شده بودم وتنها گردنم مجال برا یصندل نیا یباز به *"رو و
  یسوزونده بودش که بدون خستگ یلیو انگار حرفم خ   زدیم نمیمشت و لگد به شکم و س  یرحم  یب

 : دمیاراده آخ کش یبار اونقدر درد گرفت که ب نی.. ادی.. لگد آخرش رو به معدم کوب دادیادامه م

 آآآآخخ  -

 ود؟  ب  یچه حال نی.. ادیلرزی.. بدنم از شدت درد مدیخند روزمندانهی*" که پ نی انگار هم و

دردام باز پوزخند زدم که از چشمش دور نموند و   نیو من ب دیچرخ  یمدام دور خودش م یعوض اون
 باز به سمتم اومد: 

 *"؟ها؟یتو چه مرگته عوض-

توچشماش نگاه کردم به وضوح   زی .. چونم رو به دست گرفت که  تکردیم چارمیمعدم داشت ب  درد
 : دیفک چفت شده غر نیجاخورد.. از ب 

آوردم..  ی نداشته باشم وگرنه اون چشماتو از جا درم یخانم دستور داده به صورتت کار که  فیح-
 گرفتم یرو گل م تی دهن لعنت نیبعدم ا

آشغال واسم لذت   نیسالم تو تنم نمونده بود اما حرص دادن ا یکه جا نی.. با ادیلرز یهاش م  دست
 داشت  

 ..یخسته شد   یلیانگار خ -

 .. پوزخند زدم: دیباال پر ابروهاش

 ی عرق کرد یحساب-

   دیکش یانتظارم رو م یدونستم چ  یشد و من خوب م شتریدست هاش ب  لرزش

   زی همه چ یکشت ب یکشمت کثافت.. م  یم-

 تر   یبدتر.. حرص  نباریبه جونم افتاد.. ا  باز
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.. آخ  شاویاز مادر و س  یخبر  یب  نیاما ا یلیخواست.. درد داشتم خ یوجود دلم عربده زدن م باتمام
  یکه نامش رو برا نینگران صدف هم بودم وقبل از ا یکشت.. من حت  یمن رو م نیکه شک نداشتم ا

 به گونم خورد که سرم پرفشار به راست پرت شد   یخودم تکرار کنم.. ضربه محکم 

 آآآخخ..-

درد مثل مار   شدیم نییبدنم مدام باال پا  یکه به حلقم اومد رو همونجا تف کردم.. دما یگرم  عیما و
مشت گرفته بود و معلوم بود چه  نی.. از گوشه چشم نگاهش کردم سرش رو ب دیچی پ یتوتنم م

  نتونست م یشرف نم   یب نی... چرا ایداشتم من لعنت ی مرگشه.. آخ اگه دست هام باز بود.. چه جون 
 پابند بودم؟  یزندگ  نیا  ی  من به چرو بکشه؟ 

 طعنه لب زدم:  به

 ..یپا گذاشت ریآخ آخ.. قانون رو ز-

  دمی نخ به نخش رو شن غیکه ج  دینفرت نگاهم کرد و موهاش رو کش پراز

 تو صورتم..  یزد-

شد گردنم رو به حالت   کمی.. نزددیکش یگرفت.. مثل خرس نفس م  یاز من اجازه نم یلعنت  پوزخند
 خوردم.. یلجن کتک م  نیقبل برگردوندم تمام دوروز گذشته رو داشتم از ا

 اما.. هیدونم هدفت چ ینم کهیمردت  نیبب -

 به چشم هاش بودم که ادامه داد:  رهینکردم خ یحرکت چیشونم گذاشت و فشار داد ه یرو دست

  گولیکنم مرگ، آرزوت شه بچه ژ یم یمنو سگ نکن.. وگرنه کار -

 مرگ داشتم اما نمردم    یده سال بود آرزو من

 ؟ یستین  یلیمگه االن سگ وفادار ل-

 به کتفم زد..  یا گهید مشت

    ادیآخ.. برو به ص صاحبت بگو ب ب -
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 خشکم خارج شد..   یلب ها نیاز ب یزد.. بابسته شدن در آه کشدار   رونیفاصله گرفت و پرخشم ب ازم

 آخخخ  آآآه -

خواست و خودم به   یدو روزه کرخت شده بود.. دلم ناله کردن م نیا یو کتک ها یتحرک   یاز ب بدنم
  هوشیبه خودم حق ب یحت ومدی خورده بودم نه خواب به چشمام م یز یحال پوزخند زدم.. نه چ نیا

و   نهیکه تمام س دمی.. دکردیم ین یکرده بودم.. سرم سنگ  ین یب  شیروزها رو پ نیدادم.. ا یشدن رو نم 
 بودم   دهیرو ند  یل یل گهید یشکمم کبود و خون مرده شده بود.. جز اون شب لعنت

و من داد   دیچرخ  یبدنم م یجا  یتو جا هی.. درد هر ثانشدیبد بود و مدام پلکم بسته م  یلیخ  حالم
 زدم: 

 ؟ یل یل  ییکجاست؟ کجا یلیاون ل-

 نگفت..؟  یز یچ مانیود اما چرا نرگفته ب  یل یبه ل  زیهمه چ ینداشتم اون مهرداد ب شک

 .. آخ.. مانیآه.. آخ نر-

شدم..    یکی ی کردم با صندل  یکرد.. حس م یاون آشغال درد م یو ضرب شصت ها یدگ یاز کش کتفم
سالم فقط صورتم بود باز پوزخند زدم و به   یدونستم جا یو خوب م  دمیکش ینفس م یبه سخت
با   کی.. اتاق کوچستیاون خونه که اونشب بودم ن نجایا زدمی انداختم.. حدس م ینگاه میاطرافم ن
همون   یلیرفت.. ل   یم یک یدونستم هوا رو به تار یداشت اما م  میپرده ضخ هیکه  توسطپنجره م

سگک کمربندم... گردنبند و ساعتم رو   ی ود.. حتلباس و شلوارم رو کنده ب یلحظه تک به تک دکمه ها
 زدم که آخم بلند شد  یاس... پوزخند صدا دار  یپ  یج  ای نیاز ترس دورب

 آآآآآخخخخخخ -

 زدم:  لب

 .. یرو شناخت   ادیکه ازم برم ییاما باالخره منو وکارها ریهرچند د-

 نی.. اومدیاز پله ها باال م  یکس دمیبودم.. شن اریدونم اما هنوز هوش ی که چه اندازه گذشت رو نم نیا
پله  چیاول متوجه شدم ه یحدس نبودن تو اون خونه بود چون با همون نگاه ها یبرا لمیاز دال یکی
 بودم   دهینداره چون من تک اتاق گوشه راست سالن رو د یا
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مرد بود.. گردن دردناکم رو ثابت نگه داشتم که در   هیتر شد و من متوجه شدم  کیپا نزد یصدا
  یبا ظاهر  ی بودمش پا به داخل گذاشت.. کت شلوار  دهیکه ند گهیمرد د هیباز شد و ری ج  ریج  یاصداب
 کرد   زی نگام کرد وچشم ر رهی.. خ زدی به دل نم یچنگ  ادیاما چهرش ز کیش

 .  رسنیبهت م  یلیخ  نجایانگار ا-

 معلوم نباشه طلبکارانه گفتم:  یز ی کردم از صدام چ یسع

 اد یخودش ب  یلینکردن.. بگو ل یرفانگار صاحبتون رو خوب مع-

  نیو با غرور نگاهش کردم.. ا دمیکرد و در رو پشتش بست.. آروم به سمتم اومد چشم باال کش سرکج
نبود که کمر خم   یخوب  زیدونستم.. اما به حتم چ ینم  دیدیم یبودم و اون از من چ  یکه تو چه حال
 کرد و لب زد: 

 ..    یپس هنوزم جون حرف زدن دار -

 گم شو عقب.. -

.. درد داشتم.. دیدست سازم کش  یها  یسوختگ یها وحت  یگفت و با سر انگشت رو تمام کبود یهوم
 لبم رو به هم فشردم تا آخ نکشم 

 .. نیرو بدنت کاشته.. آفر یخوب یآخ آخ.. چه زخما-

 فشردم    یصندل  یخودم رو به پشت شتریبود. ب نمیس یقفسه  یدست هاش رو کبود حاال

 فکر کنم شکسته-

کار جونم رو   نیو لذت ببره.. اما من واسه ا نهیتا آثار درد رو توچهرم بب دی.. چشم باال کشدیخند هیکر و
 .. اخم کرد.دادمیهم م

 پسر جون.. یسرسخت  یل یخ-

 رو گرفت   چونم

 خوشم اومد  -
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   دمییرو به هم سا فکم

 رو بکش حرومزاده.  فتی دست کث-

 لب زد:  دیکاو یشد و همونطور که صورتم رو م  شتریاخمش ب گره

 مهربون باشم  یتونم مثل دوست قبل  یتنده.. من نم یل یاما زبونت خ-

  ستادی.. صاف ادمیزدم و سرم رو عقب کش  پوزخند

 کجاست  نجایا ارم یب  ادتی  دی.. بایدور برداشت یادیفکرکنم ز-

   دیبه پهلوم کوب حرکت مشتش رو هیتو  و

 آخخ  -

   یینجای چرا ا ارمیب  ادتی دیبا-

 داد زد:  یراه خشک شد که کفر   نیبا باز شدن در ب  شیبعد مشت

 تو؟   یایگفت ب  یک-

 که نگاهش به من اما مخاطبش اون بود نگاه کردم   ی بدتر از قبل بود به پسر جوون حالم

   مشی که ببر میآقا اما دستور دار دیببخش-

انداخت که با خشم صد برابر چشم هام باعث   ینگاه می به من ن  نهیکتش رو مرتب کرد و با ک یحرص
  دینداشت به نظر شا یرفت.. همون پسره به سمتم اومد.. سن رونی فحش بده و از اتاق ب رلبی شدم ز

 : د یداشت.. نگران پرس یهجده سال

 شما ح حالتون خوبه؟ -

  یهمون ب شی کیبگه که دو مرد که  یز یباز کرد تا چ  .. پوزخند زدم که متعجب لب یسوال خوب چه
 شناختم..  یرو نم ی.. نفر بعدزدی شرف بود که منو م

 اومدم ببرمت ددر -
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دادم. دست هاشون رو بدنم   یزود مشغول باز کردن دست و پاهام شدن.. داشتم از درد جون م  یلیخ
 و گفتم:  دم یکش یاز خود درد بدتر بود آخ کنترل شده ا

 گرفت خودش رو نشون بده..  میره صاحبتون تصمپس باالخ -

 شناختمش گفت:  یکه نم همون

 حاال صبر کن.. پرسمی خفه شو.. بعدا حالت رو م-

بلندم کردن که چنان   یصندل یاز اون پسره که مات من بود گرفتم واون دو با خشونت از رو  چشم
 که عربده زدم:  د یچی تو وجودم پ  یدرد

 آآآآآآخخخ.. کثافتااااااا...هه... هه.. -

  یبود و برا ندی خوشا  یلیشرف خ   یاون ب یحالم برا نیهن وهن افتادم.. رو پا بند نبودم که ا به
   دیبلند خند نیهم

 آره؟  یکش یجان.. پس تو هم درد م یا-

 درد گفتم:  نینگهش نداشتم.. ب ب ینص ینگاه پراز خشم و نفرتم ب از

.. ا-  خور.. رم   ی.. ق قسم میید یارت... پس مک ک  نیتاوان 

   دیخند بلندتر 

   دمیترس یل ی.. موبه تنم راست شد خییوا-

   میبر دی ببند اون دهن گشادت رو با مانیخفه شو پ-

 شونش انداخت و به سمت در کشوند زمزمه کردم:  یدردناکم رو رو کتف

 کارت ت تمومه   مانیپ-

ان راه رفتن نداشتم.. هردوشون با هم تحمل وزنم رو  رفت.. تو  رونی پسر نوجوون زودتر ب همون
به سمت   می .. داشتدمیکش یم نیزم  یجونم رو رو یب ینداشتن.. به نفس نفس افتاده بودن.. پاها 

..  دمیکه حدس زده بودم درست سمت راست د ییو من همون پله ها میرفت  یم کیبار یراهرو هی
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  نجایرفتم.. ا  یازهوش م دیرو باز نگه دارم.. من نبا میخواب  یاز درد و ب نیسنگ  یپلک ها دمکر یسع
وبه  م یهم رد شد ینم گرفته بود. باال خره از دو اتاق روبرو  وارهای.. تمام دی میخونه بود اما قد هی

 و بازش کرد.. لب زدم:  ستادیا یدر  ی.. همون پسره جلودیچ یراست پ 

 کجاست؟   نجایا-

 گفت:  یکین کرد و او یهی کر خنده

  یدار  ادیفرصت آشنا شدن ز-

از   لیاتاق بزرگ با تمام وسا هیمتعجب شدم..  دمید یکه م یز یو من از چ میزود وارد اتاق شد  یلیخ
کامال  یتخت دونفره   دنی.. چشم چرخوندم و با دکی و ش یمجلس ی.. پرده هایشیآرا زی کمد و م

  فرتبا حالت ن  مانیچه خبر بود؟ پ نجایا دیکه امکان داشت باال پر ییشده ابروهام تا جا  نییتز
 لب زد:  یز یانگ

 ؟یدیرو نپسند  نجایشد؟ ا یچ-

کردم دستم رو از شونش   یرفته باشه سع ادمی.. پراخم به هردو نگاه کردم انگار دردم دیباز خند و
 : ومدمی اما کوتاه ن دمی بکشم.. آخ کش نییپا

 چه خبره؟  نجایبگو ا یاون دهنت رو ببند عوض-

 جوابم رو هم نداد    یخفه شد و حت   نباریا

 تشک پرت کردن..  یتخت بردن و رو یتوجه به حال خرابم منو کشون کشون تا پا یب

 شرف یب  یآآآآآآخخخ آهههه.. ب ب-

دو   ریزنج  دن یزود هردو دو طرفم نشستن و من با د یلی دوستم دستم رو کجا بذارم.. خ یاز درد نم  و
که همه جام درد داشت اما هنوز قدرت داشتم  نیت تازه متوجه وخامت اوضاع شدم.. بااطرف تخ 

 .. دمی بار به سر و صورتشون مشت کوب  نیبستن.. چند یدستم رو م  دینبا

  یمثل سگ صد تا جون دار  ؟ یدار  یچه زور  یلعنت-
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پسره که اسمش  که اون یمشت ت ی کردن دست هام رو ببندن اما در نها یم یبا تمام توان سع هردو
 تخت افتادم:  یدونستم به معدم زد توانم رو گرفت و رو  ینم

 ؟ یهست یک گهیخدا لعنتت کنه تو د-

رفتن ومن  نییبدتر بود.. از تخت پا  شهیحال از هم نی شدم که دستم رو به دوطرف بستن ا متوجه
  یحقارت ها.. بو نیتمام ا یبودم رو اریتوان نداشتم مانع بستن پاهام بشم اما همچنان هوش یحت

 نور چراغ باعث آزارم بود..  یکرد.. حت یم تمیتخت اذ  یرو یگل ها ی پر پر شده  یبرگ ها

تالش بادرد   تی به پاهام بود با نها یسانت  مین ری زدن.. چشم باز کردم زنج  رونی حرف از اتاق ب یب
  یلیلب به مهرداد و ل ری ز یبود؟ لعنت  یچه حال نیشدم.. ا  زیخ  مین  بایو تقر دمی باال کش  یخودم رو کم

 هرزه فرستادم.. حامد کجا بود؟ 

 آه آخ -

 اطراف بود.. یحرکت شدم و همچنان گوشم به صداها یدرد داشتم که ب  اونقدر

دونستم   یهم م  دهیشد ومن چشم باز نکردم.. ند دهیکش نیی در پا ی رهیکه دستگ دیطول نکش  ادیز
 به جلو برداشت   ینفس هام نداشتم  گام یرو یبود.. در بسته وبعد قفل شد.. از شدت درد کنترل  یلیل

 .. آخ خدا..یجذاب  ی  وی.. چه ویوا-

عطرش حالت تهوع بهم   یشدن تشک متوجه نشستنش شدم.. بو نییشد و من از باال پا کمینزد
شد؟   قتی متوجه حق  یچطور  یل یل  دمیبار هزارم از خودم پرس  ی.. من برازدی.. ازته گلو حرف مدادیم

 مهرداد گفته بود؟ 

 ار؟ یتاو-

-... 

 به سمت مخالفش کج بود..  سرم

 چقدر دلم واست تنگ شده بود.. یدونینم-

 بود.. با پوزخند لب زدم:  دهیفا یومدن بزن کوتاه ا نیا دربرابر
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 ..شهیکه به سرت آوردم دلت واسم تنگ م ییچه خوب که بعد بالها -

 بود.  یخون  یبه سمتش سر چرخوندم. چشم هاش پر از رگ ها و

 .. یکن یخودت رو خسته م  یدار  یلیل-

 کرد  زیو چشم ر دیابروهاش باال پر  یتا هی

 باهات خوش رفتار نبودن..  یلیانگار خ -

  دی شکمم کش یرو دست

 .. نیبب  نارویاووف.. ا-

  دیکش ر ی راستم ت یخودم رو تکون دادم که پهلو یکم

 آخ....-

 شد   کمینزد شتریب

 عشقم؟ ی درد دار  یل یجانم؟ خ-

 لب زدم:  یحرص

   ؟یییلیل-

 کرد   کیخودش رو بهم نزد  شتریب

 ..د ینبا.. یکردیکارو م نی بامن ا دی.. نبااریتاو-

گذاشت.. درد داشت به صدام وارد   یدردهام م ینقطه به نقطه  یرو رو فشیهمچنان دست کث  و
  شدیم

 مرگت امضا زدم.. ی.. من پایلی.. خ رهید یل یخ-

 کرد:   یرحمانه بدنم رو لمس م  یشد و دست هاش ب شتریب  خشمش
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 .. یآخ لعنت-

.. لب باز  دمیشن یفکرش رو هم م یبود که صدا کینداشت اونقدر بهم نزد  ی ا دهیفا چیه تقالهام
 کرد: 

منفعته.. تو االن  یر ی ضرر رو هروقت بگ یکه جلو یدون یتموم شد.. م  یبکن یخواست  یم یهرکار -
 .. یتون ی نم  یرو نابود کن   یلیمنو، ل یتون  ی.. تو نمیشد ریمن اس یکه تو دستا یهست یخود ضرر 

 چشم هاش زل زدم:  تو

 *"آشغال..  ری مردنت رو بگ ی.. االنم پاشو عزایاما کردم.. نابود شد-

 صورتم آروم لب زد:  کینزد

 .یز ی ر یاشک م شتری.. اما شک نکن تو ب رمی گیحتما عزا م-

رنگش رو از تنش    یفاصله تاپ زرشک ی. از جاش بلند شد و گوشه تخت با کم دی دست کش شمیته ر به
  دی ه خدا.. رو گرفتم که بلند خند.. آدیکش رونیب

 کنه؟ ی فاصله دور ناراحتت م نینکنه از ا زم؟یشد عز یچ-

 زدم:  داد

 آشغال  ی کهیدستام رو باز کن تا نشونت بدم زن  ایب-

 تخت نشست..  یو باز رو دیخند  باز

 به من نگاه کن.. -

 کردم..  یتقال م همچنان

 ار؟ یتاو-

خودش رو به من رسوند و با دو دست وادارم کرد بهش    بود؟ یتیچه وضع ن یرو ندادم.. ا  جوابش
درست کنارم نشسته  ،یپوشش  چیبدون ه یل یچشم هام چهار تا شد. ل دمیکه د یز ینگاه کنم.. از چ

 بود.. چشم بستم 
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 ؟ یکنی م  یچه غلط یتو دار -

  ینگاهش نم شدینم یکه حت یی.. تاجادمیو به بالش کوب دمیکش رونی رو از دست هاش ب  وسرم
 گلوم رو فشرد.. بک یکردم.. با حرص س

 دستات رو باز کنم؟  یازم خواست-

   پوزخندزد

 چوون... کنمی کارو نم نینه ا-

 ..ایاز نفرت بودم آه خدا  پر

 ی رو ندار  یکار  چیبا دست باز عرضه ه یتو قبال ثابت کرد-

 کرد... ینم  ین یب ش یزمان پ  چیحالم رو ه نی*".. ا

ت دارم تاو-  اما.... ی .. گرچه تو به من بد کردرای دوس 

"* 

   ؟یلیل-

 گوشم لب زد:  کنار

 جانم؟ -

"* 

 ؟یکارم خسته شد نیچشم از ا-

درد پوزخند زدم.. از تخت   نیزن.. ب نیشرم بود ا ی رو نداشتم چقدر ب دنشیکرد و من تحمل د سرکج
 که گفت:  دمیکش یرفت.. نامحسوس نفس راحت  نییپا

 من باورت کردم من..-

 داد زد:  بلند
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 تو.. یتو رو آدم حسابت کردم ول-

 شناختم..   یحس رو خوب م  نیپر از حس انتقام بود من ا یلیهام خشک شده بود *".. ل لب

 ..رمیگ یرو م   زتیهمه چ  یبش  مونیکه از کردت پش کنمی م یکار  اریتاو-

 لب زدم:  ضی شد. پرغ کهی که صد ت  دیکوب نیرو به زم  یز یچ دمیشن و

 ؟یرو نگرفت زمیمگه همه چ-

 : دیخند  یحرص

 کارو کردم.. من..  نیآره گرفتم.. من ا-

 . فتهیکردم چشمم بهش ن  ی*" اما سع

.. پسر  رزادهیام ار  یبچسبه تاو یک یبه تو میلذت نابود ذارم ینم یدیتاوانش رو با جونت پس م  یول-
 ..دیبزرگ  جمش 

 خنده داشت لب زدم:  یها  هیکه ته ما یلحن با

زودتر جونم رو    یلیخ  دیکه اسممو عوض نکردم.. تو با  یشناخت  یانقدر نم یکه حت یآره منم.. کس-
 اون زمان که کشتنم واست سود داشت اما..   یدیاما نفهم یگرفتیم

 : دمیکش  یآروم آخ

  کنمیبا مردنم هم تورو نابود م یحت  ،یلیحاال ل -

 ضربه زد  نمیکرد و با کف دست به س زخم خورده به طرفم حمله ری ش مثل

 ؟ یکنی کار م یآخخ چ -

 به تشک برخورد کردم   محکم

 نداره اما من.. دهیدرسته.. حق با توئه کشتنت فا-

 خشم و...*" نه،ی به نگاهش دوختم پر از ک چشم
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 ؟ یکن ی م کاریچ ید دار -

 : د یخند اغواگر

 که واست از مرگ بدتره.. یکار -

 رو گفت و *".. داد زدم:  نیا

 *"یولم کن عوض -

  نیدونست ا یکرد.. خوب م  یرو مصمم تر م  یلیکارم ل  ن یداشت ا دهیکاش فا یکردم که ا یتقال م و
 کار چقدر برام سخت بود..

 بس کن..  یلیل-

 بود...  یچه عجز  نی.. ادیخند بلند

 هم دوست دارم..  ینجور یآره .. من ا-

."* 

   یل یل ل یمار یب  هیت تو -

 : دیخند  باز

 ..*"یکنم تو هم مبتال بش یتونم کار  یکه م وونمیآره اونقدر د-

 باهات بخوابم هووم؟   یکنم که التماس کن یکار  هینظرت چ-

 زدم:   پوزخند

   ینی که تو خوابت بب نیمگه ا-

  .."* 
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 همه غرور..  نیآخ از ا-

 تر ادامه داد:  یوجد

 حق با من بود..  دی .. شامیامتحان کن ایب  گمی.. من ماریتاو یول-

خواست انجام بده حالم خراب شده بود..  یکه م یفاصله گرفت اما بلند نشد*"که از تصور کار  وازم
 به مرگ.. *"ناباور لب زدم:  هیشب   یحال

 کارو نکن  نی.. ایلینه ل-

 .. *" عربده زدم: دیخند  باز

 ؟ یکن ی م یچه غلط یدار -

"* 

 .. یدبخت ب هیتو -

 من...*"  یتوجه به دادها یب اما

نداشتم.. آخ  ییبود؟ نفس هام سخت ودردناک شد.. راه به جا یبود؟ چه ننگ  یچه حقارت نیا ایخدا
 .. *". نعره زدم: ایخدا

 ؟یخوا  یاز جونم م  یچ ؟ی عوض یخوا  یم یچ-

 ..شتریب شهیعرق شده بودم.. ازخودم نفرت داشتم.. از هم سی تقال خ از

 ؟ یلیل-

 .دیوباز خودش رو باال کش ستادیشد اما دست هاش از حرکت ا   یدونم چ ینم

 ار؟ یتاو-

 ودرد ...*" ازخشم

 تازه اولشه..  نیا-
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 جون لب زدم:  ی*". ب

   یل یازت متنفرم ل-

 ودرست کنار درگفت:  دیکه لباس پوش  دمیرو نداد اما شن جوابم

 ...؟ یراست-

 خواستم صداش رو بشنوم   ینم

 . گذرمیکارو با صورتت کرده م نیکه ا یفکر نکن از اون -

 کرد  ینوچ

 .. منتظرم باش..دنتیبه د  امی.. بعدا بازم م زمی امکان نداره.. خب عز-

برام قابل هضم نبود.. کاش   نیخواستم نفس بکشم.. ا ینم  یرفت.. حت  رونی .. از در بدیباز خند و
 ..دمی. *" بلند عربده کش دمیکتک خوردن بود.. *"و پرخشم سرم روبالش کوب  نیبه هم یهمه چ

 

 

 

 

شکنجه رو انتخاب کرده بود.. باز دست    نیبدتر یلی.. درد داشتم.. لزدمی تو جهنم دست و پا م داشتم
از باال به  دمییخودم رو به تختم سا  یبد بود.. چند بار  یل یحالم خکردم*".  یهام رو از دو طرف باز م

 : زدم یو از درد عربده م  نییپا

 آآآآخخ  -

دست هام   ری به زنج ی.. نگاهدمی نداشتم دنده هام شکسته بود.. با عجز خودم رو به تخت کوب  شک
 با عجز لب زدم:  دمییانداختم. فکم رو بهم سا
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 آخ بابا.. -

 لند داد زدم: و ب دمیمحکم تر کش و

 بابا؟ یکرد کاری با من چ-

 افتاده بود که به سرفه افتادم و با درد پوزخند زدم:  یتو خشک میصوت  یتارها

 *" یمنو باز کن عوض  یدستا ؟ییییلیل-

 نفس نفس افتاده بودم و درد.. آخ از درد..  به

 شده بود  یزخم یدگ یسرم رو به سمتش کج کرد از تقال و کش ختیکه از مچ دستم ر یگرم عیما

که  دمیُسر دادم.. فهم نییتوجه به درد فغان آورم خودم رو از باال به پا یبود؟ باز ب  یچه ننگ نیا
 قبلش برگشت.. به هن هن افتاده بودم  یشلوارم به جا

کرد.. صدام پر از خش شده   یم ی پر پر شده بهم دهن کج  یبدنم مچاله شده بود.. گل ها ری ز ملحفه
 متورمم رو به زور باز نگه داشته بودم  یبود چشما

سرد   خ،یتنم رو مثل  ییغذا یب یو حت یآب  یوب  یخواب  یافت قند از ب  نیداشتم.. اما ا یگر گرفتگ حال
  نیزمان همچ چیرو داشت.. ه شهیمشت خورده ش هی دنیبرام حکم بلع  دنیکرده بود.. نفس کش

 نداشتم  ی درد جسم

 آخ مادر -

وادار کردم.. داشت همه   دنی.. گوشم رو به شندمیپا شن یشده بودم.. حس کردم صدا چارهی ب چقدر
بود فقط از کنار اتاقم رد شد و من مکثش رو حس کردم.. داد  یافتاد اما هرک ی از کار م  میاتی عالئم ح

 زدم: 

 .. تا.. تااااانیی دستم رو باز کن نیایشرفااا.. ب   یب-

 تخت پرت شدم   یرو  ومحکم

 آآآآآآآخخخخخ  -
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  یب شد؟یکس داخل نشد چرا تموم نم چی.. و معدم.. آآآخخ از معدم.. هدادیگلوم طعم خون م ته
 .. دمیشن یم  یبی عج یداهاجون پلک بستم.. داشتم ص

 "امی"منم با خودت ببر داداش بذار منم ب

 زدم   یرو به چپ و راست تکون دادم.. داشتم توهم م سرم

 "داداش" 

 سوخت.. لب زدم:  یم پلکم

   ستی ن  نجایا هیامکان نداره.. سا نی..؟ نه.. اهیسا-

 منم باشم" دی.. بایبر  ذارمی"نم

کرد   یم میها همش توهم بود.. صداش داشت روان  نیخودم رو تکون دادم .. قندم افتاده بود و ا   باز
 بود   هیبه ناله شب  شتریکه ب نیموندن، باز نعره زدم با ا اریهوش یبرا دنینشن یبرا

 کشمت ی .. خودم میلییی.. ل دیییدستام رو باز کن-

 " داداش".. 

  یبد ری .. آروم نشدم باز و باز تکرار کردم سرم تدمیه بالش کوببروو.. با درد وعذاب سرم رو ب هیسا برو
پردرد  نمیحرکت شدم.. قفسه س  یب  یطوالن قهیچند دق ی.. برادمیرو نشن  هیسا یصدا گهیو د دیکش

زدم خوب   زخند شده بود پو یدست هام ملحفه از خونم رنگ ری .. سرکج کردم درست زشدیم نیی باال پا
 شدن.   یم داریناآروم از خواب ب یبدنم مثل بچه  یکردم تک به تک دردها یحس م

 آخ هه آخ..-

  ینطور یدادن تا حداقل ا  یدارو م هیکاش   گهیآوردم.. بسه د ینفس کم م  دنیوسط آخ کش یحت
 مردم؟ چرا؟  یزجر نکشم.. چرا نم

توان مبارزه  دمیاز خودم پرس بود.. قلبم ضربان گرفت در که باز شد ی لیخود ل  نباریو ا دمیصدا شن   باز
حال زارم وارد شد و در رو بست.. لباسش   نیوارد شد و همون دم با لبخند به ا  یلیکه ل دمیداشتم؟ د

 رو عوض کرده بود 
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 ؟ یدار یتو ب اریتاو-

 از شبانه روزه  یدونستم چه ساعت ینم  یحت

 ؟ یلیل-

 لب زد:  ومدیکه با ناز به سمت تخت م یانداخت درحال  نیزم  یآورد و رو رونیرو ب  کاورش

کشه.. چقدر دوست دارم   یصدات منو م یکنه.. اون خط و خش و بم  یم وونمیجان دلم؟ صدات د-
 زخما..  نیبا وجود ا یبدنتو دوست دارم.. آخ.. حت نیچقدر ا یدون ی.. اصال من.. میکن  یکه صدام م

 حالت نگاهش کردم  یداشتم از درد و خشم.. ب  رو لبه تخت گذاشت.. همچنان اخم  زانوش

 ؟ یدستام رو باز کن  یخوا  ینم-

 زدم که سرش رو کج کرد وبه لبم چسبوند..  یزور حرف م  به

 دم؟ ینشن  ییچ-

 *" که پرشتاب سرم رو گرفت و به سمت خودش چرخوند  

 .. یآخخ لعنت-

 باحرص لب زد:  اهی س دهمیقرمز بود شا دمید یلب هاش رو م نمیسنگ یپلک ها ریز از

 .. درسته؟یگشت یبچه ها گفتن همش دنبالم م-

و   ضیخنده هاش پر از غ  نیو ب  دیکه خودم رو تکون دادم.. بلندخند دیشکمم کش یرو رو ودستاش
 خشم ادامه داد: 

 ؟ی منو نابود کن  یخواست  ینتونسته.. تو م چکسیه ؟یدیم یمنو باز -

بود که من واقعا نابودش کردم.. باز کج   قتیحق نیا رفتنی نپذ یدونستم تمام تالشش برا یم خوب
 داد..   یمرده بود و روحش سرگردون داشت من رو عذاب م یل ی.. لدیخند

 حال.. نیتو، تو ا دنیداره د یچه لذت یدونینم-
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  یفشار داد و حرصاز زخم هام  یکی  یخم شده بود.. انگشتش رو رو نمیس یبر کف دستش رو هیتک با
 لب زد: 

 .. دنتیدرد کش-

 آخخ  -

 رو از تخت کندم  خودم

 دوست دارم..  یزنی خودت به دستام ضربه م ینطور یا یوقت  ی.. حت اریتاو یوا-

 شده گفتم:  دی کل یدندون ها نیب از

 .. یضیمر یلی.. خیلیل یا چارهی ب یل یخ-

 که از حرفم گرفته بود داد زدم:  یدستش که به خاطر خشم  یفشار حرص واز

 آآآاخخ -

 تخت درست کنارم نشست    یورو بلندشد

 یکشون  یمنو به چالش م  یلیتو خ  ؟یدون  یم-

 از ته گلو ادامه داد: و

 کنه تا....  یم  میوحش  شتریب نیا-

ل  نگاهش کردم.. مث زی و ت دمیآخ نکش نباری.. چهرم از درد جمع شد اما ادیکوب نم یبا کف دست به س و
اون رو   دمی د یرو نم یل یمن ل یسوزوند.. حت  یعطرش شامه م رو م  ی.. *". بودیرس  یخون به نظر م

 گفت..  یکردم که خودش م یتصور م  یوون یدرست همون ح 

 یسگ واسم دم تکون بد هیکنم مثل  یتا زودتر کار -

 رفت خونسرد لب زدم:  ن ییتخت پا یرو واز

 م.. من.. ذارم ی.. من نمیرس  یوقت به هدفت نم چیه-
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 : دیتمسخر خند با

 ؟یر ی منو بگ یجلو یخوای بدونم چطور م شهیاونوقت م ؟یگیم یجد-

 آزار دادنش گفتم:  یباز کردم.. نگاهش به من بود *". آه خدا.. برا شتریرو ب پلکم

"* 

 و من ادامه دادم: ستادیکه دستش از حرکت ا دمید

استفاده  یاز هر زمان و مکان  ؟یمن التماس هات رو فراموش نکردم.. تو چ  ؟یلیل  ستین نطوریا-
 ست؟ ین  ادتی.. یکرد

 لب زدم:  ارهیدونستم چه به روزش م یکه خوب م   یبا حالت و

دردناک باشه که به شهوت و  یلیخ  دیبا له؟یجم  ای ؟یل یصدات کنم ل یچ یدوست دار  یراست-
  یگل کشوندم.. تو واسه من دم تکون م یفت تو رو روبه هد دنیرس دی.. من با امیاعتمادت باخت 

 ..لهیجم یداد

بود.. رو   یخبر خوب   شیتند و عصب  یگچ شد و من پوزخندم رو پنهان نکردم.. نفس ها نیع  صورتش
شکمم نشست.. از درد  یبه سمتم اومد.. درست رو یزخم   ری.. مثل ماده شچارهی گرفتم *".. پست ب

 : دیکه از خشم دورگه بود غر یم چهرم جمع شد.. با صدااحتماال شکسته شده  یدنده ها

 اررر؟ یبه من نگاه کن تاو ؟یکرد یت تو چه غلط-

 سوخته بود چشم باز کردم..*" شتریکردم ب یاون که فکر م  از

 کنه! یاما نابود م  شهیکه نابود نم یکس یکه گفتم به سالمت یدار  ادیجمله رو به    نیحتما ا-

 خوب.. ی لیخاطر داشتم.. خ به

تموم   کسالی مغزت که  نیتو هم  ریت  هیخواست  یهمون روز چقدر دلم م یتصور کن یتون ینم یحت-
 ار؟ یآره؟ تو .. تاو  یکن یم ری کنم؟ منو تحق یداد خال  بیمنو فر

 دادم  یخشکم رو تکون یدست گرفت خونسرد لب ها  ن یشد و سرم رو ب خم
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گفتم.. همون روز   قتوی.. حقدمین نکر..دم.. نظرت رو پ پرس ری تحق من ت ی کن ی اشتباه م ینه دار -
برق   یروز ی تر بود.. تو چشم هات پ یوحش شهیاز هم فتی .. نگاه کثیستی ن شهیمثل هم دمیفهم
 .. زدیم

تر   یکمک کرد.. لبم کج شد که جر  میاریدو درصد به هوش  بای که به گوشم زد تقر یل یو س دیخند کج
 زد:  نمیمشت به س

 .. وگرن.. هه..یشین ناراحت م نقدریدونستم ا یآآاخخ نم-

 

 

 به حرف اومد:  غیج  با

.. منم به همون اندازه از تو اطالعات دارم..  ی.. خفه شو.. فکر نکن فقط تو منو ناخت یخفه شو لعنت-
.. یداد یمنو باز  یعوض یتو  ؟یبود؟ همه چ یباز  یزجرت بدم.. همه چ  یدونم چطور  یمثال م

 ..یدیتاوانش رو پس م

زن.. کشتن غرورش   نیکشتن ا یآوردم.. برا یخوب نبود.. به موهام چنگ زد *". من کم نم حالم
 کردم:  یم یهرکار 

 ..لهیکه همسن پسرتم جم  یمن بی.. فر یمنو خورد بیفر-

 : دیکش  ادیتر شد و باز فر نهی پرک نگاهش

سوال ببرم..   ری رو ز  تی غرور وشرف و مردونگ تونمیم یدون ی.. مادیبرم ییازم چه کارها یدونیخوب م-
 .. یحرف نزن کثافت آشغال.. عوض نطوریبامن ا چوقتیه گهید

 زدم:  لب

 هست رو نگفتم.. اقتتیکه ل یز ی تازه من اون چ-

 تر لب زد:  یشدم که خنده هام *" کل اتاق رو پرکرد..*"..حرص دهیبه تخت کوب پرخشم
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 داره   یچه عواقب یلیتاوان بد کردن بال  دمینشونت م -

 .شدمیم وونهید داشتم

 ؟یهمه حقارت خسته نشد نیاز ا هیکاف  یلیل-

 *"داد زدم:

رو پس گرفتم.. تاوان   یازم گرفت  ی.. من هرچ یزنی دست و پا م یخودیب ی.. دار ایبسه *" به خودت ب-
 .. خواهرمو..رمی گ یازت م  رممی تونسم پس بگ  یکه نم یز یچ

بد بود.. ده سال   یو حالم خل دمی رس  یخواهر وجودم رو تکه تکه کرد.. داشتم به باور نبودنش م لفظ
 رو بهم برگردونه.. *" هیانکار هم نتونسته بود سا

 .. یییلییل-

 

 چطور باهات رفتار کنم..   کنمیم ن ییعمنم که ت نیاونوقت ا یشیتومال من م-

دهنم رو با سر و صدا قورت دادم.. انگار راه گلوم بسته شده بود.. سرم داغ داغ بود.. محکم سرم   آب
  یچرا کس د؟یرس  ینم یی من به جا  یتو عربده هام *"و نعره ها ری زنج ی.. صدادمیرو به تاج تخت کوب 

از حرکت   دست  دهیترس یلی.. اونقدر پرقدرت که لدمیباتمام وجود دستم رو از دو طرف کش ومد؟ینم
خوب   دمیشده وغرق خونم د ری زنج یعذاب آورش برداشت و من نگاهش رو به دست ها یها

 یپاره کنم.. با خشم نگاهم کرد که باتمام نفرتم خشمم رو به تارها ریزنج   دیمتوجه شدم که ترس 
 .. ختمیخشک صدام ر

 .. اما تو.. توو.. یییلیبودن با من ل یبرا یر ی میم یدار -

 تقال کردم:  باز

"* 

 ناباورش پوزخند زدم:  یچشم ها به
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 گم شو *"-

 به صورتم زد.. یا گهید یلیس

 ؟ یدیبه قول خودت منو آزار م شهیم یحرفا چ نیباا یکن  یفکر م-

 یدرد نبود.. با چشم ها گهیدرد معدم د دیگرفت.. خودش رو باال کش یم شینداشتم داشت آت  شک
 یرنگش بلندا یتونیز ی.. موهایلی.. هردومون.. اما لمیعرق بود  سیشد خ رهی خونبارش بهم خ

 آورد.. اما صدف کجا بود؟ دستم.. *"  ادمیصدف رو به   فیظر یتارها

رو   یتوان هر کار  دنمیبوس یبرا ی لیل  یو حرصمعدم حاال تو گلوم بود.. حرکت تند  نی*".. گلوله آتش
  ینم یاومد..؟ اونقدر محکم چونمو گرفته بود که حت ی از دستم برنم یکار  چی ازم گرفت.. من چرا ه

دندون گرفت.. نتونستم  نی کرد.. لبم رو ب یتونستم سرم رو تکون بدم.. نفس هاش صورتم رو ذوب م 
  یلیرو باال آوردم.. ل نیآتش یچنگ زد همون گلوله  زهر گلوم رو قورت بدم دست هاش که به موهام

بد بود و مدام  یل یدهن پراز خونش گذاشت حالم خ یو دست رو  دیزده خودش رو عقب کش  رتیح
  زکرد و من هنو یم زی دور دهنش رو تم یکردم... با پشت دست خون ها یکش دار م  یسرفه ها
  ینم ی چیه گهیمثل سگ جون بدم.. د رمیبم  نجایآوردم.. آرزو کردم هم یداغ رو باال م عیهمون ما

 سرفه هام داد زدم  نیازم فاصله گرفت.. ب یلیاما ل  دمیشن

 .. هه.. تو..ذارمی.. نمیلیآخ ل-

کردم..   یکرده بود... محکم به تشک برخورد م یز ی دونستم معدم خونر یبه سرفه افتادم.. خوب م و
 .. دمینشن ی چیه گهیرفت و د چیم گمردم؟ سر یچرا؟ چرا نم 
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 )حامد(... 

 

 

 

 

خدا لعنتم  زد؟ ی دست و پا م یکردم آروم باشم.. چون نبودم.. داداشم داشت توچه حال ینم یسع ابدا
  مین دشیرنگ پر ی افهی.. به قخوردی.. خون خونم رو م تمیوضع نیکنه که کم گذاشتم من باعث ا

 انداختم.. باز حرف تمام سه روز گذشته رو با داد تکرار کردم:  ینگاه

 رو کجا برده؟  اری تاو  یلیل-

 زد   شی شونیدر بندش رو درمونده به پ دست  

 .. دونمیبه خدا نم -

که شوکه ازجا   دمیکوب  یفلز  زی از چله رها شده از جام بلند شدم و با کف دست محکم به م ری ت مثل
 : دیپر

 ست؟ کجااا یلیل  مان؟ینرر-

 لرزش تو صداش گفت:  با

تو نبود من دنبالش بود..   یحت ه یبه سا هیدونم.. بهروز سا یگفتم؟ نم  یدونستم نم ید آخه اگه م-
 خبره.. من که اونموقع عمارت بودم.. خبر ندارم سرگرد..  یاون هم ب

دام  بلندش کردم.. حرص کالمم، ص  یبرداشتم و همونطور از رو صندل  زیبه چشم هام زل زد.. خ و
مردم.. تو صورتش   یخبر بودم.. داشتم م یب  ارینبود.. من از تاو یار یفشار دست، اخت نیا یوحت

 عربده زدم: 

 دونم.. ی نم  یبگ  ی.. تو حق ندار یندون  یتون  یتو نم -
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شدم.. تکون   یچشم هام رو گرفته بود داشتم از عذاب وجدان نابود م  ی.. خون جلودیلرز یم مشتم
  یدر باعث شد به سمت راست سر کج کنم و با داد به هرک یکه صدا دیبهش دادم  لبش لرز یشتر یب

 پشت در بود گفتم: 

 حق اومدن نداره..  یشکیه-

 لب زدم:  ک ی سترینگاه کردم.. با حالت ه مانی به نر  وباز

 حرف بززن اشغال.  ؟ یبگ یز یچ هی یتخواس یخب انگار م-

بود و   نیی زل زدم سرش پا مانی پرتش کردم و ازش فاصله گرفتم.. دست به کمر به نر  یصندل  یورو
 حالش.. ابدا واسم مهم نبود.. 

 چه کارا کرد؟  یبود یل یمثل تو که سگ در خونه ل یارزش یواسه آدم ب ار،یرفته تاو  ادتی-

 ادامه دادم: پرخشم

 به من نگاه کن -

  دمی سر باال کرد.. پوف کش  یاز شرم و شرمندگ  پر

 چرا؟  یاصال با خودت نگفت -

 خورد.  یتکون  لبش

 نداشتم اما واسه خاطر نگار..   اقتیدونم ل یکردم.. م ومدیاز دستم بر م یمن هرکار -

 گذاشتم:  زی م یرو رو مشتم

 م؟ یازت تشکر کن دینکنه با هیچ-

 دست زدم:  یشینما و

 تمووم..  زیشرف همه چ یب هی.. یبود  یعال یل یتو خ نیآفر-

 صدام رو تو گلوم انداختم:    دوباره
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 نبود که تو نه اما خواهرت االن..  اریاگه تاو چاره،ی د آخه بدبخت ب-

.. داداشم.. داشتم با اری.. آخ تاودیکه بغضش ترک دمیدست دور دهنم گذاشتم و پشت کردم.. شن و
 ..دمیخودم رو؟ پوف کش  ای دادمیرو شکنجه م  مانیا نرحرف ه نیا

 مان؟ ینر-

تر کردم و بهش   میمال یتنها کم  یلحنم رو کم  کردیم هی گذاشته بود و آروم گر  شی شونیپ  یرو دست
 شدم   کینزد

 ..کهی بهم بگو اون زن-

 منقبض شد:  فکم

همه ازش اطالعات و   نی.. ایهمه سال باهاش کار کرد نیرو کجا برده باشه؟ ا اری.. ممکنه تاویلیل-
 .. یخبر باش  یب  یتون ینم ؟یندون شهی.. مگه میآمار دار 

 لبم گذاشتم.  یدونم که انگشتم رو رو یباال کرد تا باز بگه نم سر

 چند روز نگشته باشم نیکه من توا یکن  دایجا رو برام پ هی دیفقط فکر کن با شییه-

 پلک بست..  مستاصل

 چ چشم-

 فرستادم.   رونیرو پر فشار ب  نفسم

 بازداشتگاه   یگردیخوبه برم-

 ؟ یبهار -

 احترام کرد   یادا یشد و سرباز   درباز

 بله جناب سرگرد؟ -

 لب زدم:  زدمیرو دور م  زیکه م همونطور
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 برگردون بازداشتگاه.  نویا-

 بله قربان..-

 کرد  که صدام    زدمیم رونیب  ییاز اتاق بازجو داشتم

 سرگرد؟ -

 حوصله گفتم:   یگفتن دودل بود.. ب یسر شونه نگاهش کردم.. برا از

 ؟یر ی وقت منو بگ  خودیب یخوا یاز االن فرصت فکر کردنت شروع شده م-

 که لب زد:  د یدستش رو کش سرباز

 نم یخواهرم رو بب نینگار.. ب بذار-

 رحم لب زدم:   یکردم و ب اخم

 اول آدرس.. -

شکل   نی رو به بدتر  اریگرفتم گرمم بود و حاال حال تاو ش ی سمت اتاقم رو پ یمنتظر نشدم.. راهرو  و
سالم کردن که تنها سرتکون دادم.. در رو باز کردم   یبه اتاقم چند نفر   دنیکردم.. تا رس یممکن درک م

  یقرار خودش رو به قفسه استخون ی.. خودم رو به پنجره رسوندم قلبم بدمیو محکم پشتم به هم کوب
  ؟یی.. کجادمیکش یسرد چسبوندم هنوز تند نفس م شهی.. کف دست داغم رو به شدیکوب  یم نمیس

 ..دمیخورد و من پوف کش یدر تقه ا

 بله؟ -

 بود   ادمیز یبود اخمم از نگران  نیشد.. افش  درباز

 تا برم؟ یاعصاب یاگه ب-

 باال آورد   مینگاهش کردم که لبخند زد و دستش رو که چند برگه داشت رو به نشونه تسل  پرحرص

استراحت   هیخوردت.. داداش برو خونه  شهیمن عسل نم  هی یعنی.. شهیمن ماست نم  هیاوه اوه با -
 کار کرد.. شهیکه نم  ینطور ی.. ایدینه خواب  یروز نه خوردچند نیکن.. تو ا



 نگهبان آتش 

1052 
 

 گفتم:  یجد

 ست ی االن وقتش ن نیافش-

نشستم که لحنش رو   زمی .. پشت مشدیخوب نم  اری خبر از تاو هیجز   یز یحال با چ نیکه ا دیفهم  انگار
مبل نشست.. برگه ها   یکرد وبا همون برگه ها به سمتم اومد.. مقابلم گذاشت و خودش هم رو یجد

  ار یاوکه ت  یکه مصادره شده و با اون مدارک یی زهایاز چ  ستیل هیرو برداشتم و با دقت خوندم.. 
 گشت به صاحب قبلش نگاهش رو من بود که لب زدم:   یبهمون داده بود، برم

 خواست  یه مهمونطور شد ک زیهمه چ-

 لبخند زد:  نیتحس پراز

 ..دی سال طول کش کیپسر عموت کارش حرف نداشت.. فقط  نیجدا ا-

  زیم یاخم کردم و برگه رو رو   کنه؟یم  کاریدونست ده ساله داره باخودش چ   یم ی ک دیکش ری ت قلبم
 : دم ینگرانش رو شن یانداختم و رو گرفتم  صدا

 براش نمونده    ییجا یل یاون ل میزنی آروم باش... حتما ردش رو م  کمیحامد بابا -

 گلوم مثل سنگ شده بود  بکیس

 تنهام بذار.. -

 گرفتم  دهیجا بلند شدم.. پوف کالفش رو نشن واز

 ارن؟ی.. بگم واست قهوه ب رمی باشه م-

 دهنم رو قورت دادم:  آب

 فقط برو.. -

 بم..سوخت اما کم تراز قل ینزد و رفت.. پلکم م یحرف 

و دستم   شتری.. خشمم بشدی نامطمئن از در اداره وارد م یکه با گام ها دمی رو د  اوشیپنجره س از
 کرده..  کاری چ دیمشت شد پس باالخره فهم
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 .. ایب  اوشیس  ایب-

 تماس گرفتم    یسمت تلفن رفتم و با نگهبان به

 بله جناب سرگرد؟ -

 گفتم:  خشک

 ..هیمشک  وریپل ادیپسره که االن داره م نیا-

 که لب زد:   دیهمون لحظه د انگار

 .. نجاستیبله بله ا-

 اتاقم.. ادیخوبه بگو ب-

 چشم..-

 به در منتظر شدم..   رهی.. خدمیدستگاه کوب یرو رو ی نکردم و گوش صبر

دونستم االن چه   یآرومش رو به در بشنوم.. خوب م یتقه  یتا صدا دیطول کش قهیاز ده دق شیب
 لب زدم:  ضی داشت پرغ یحال

 ... ایب-

  یو درمونگ  یمون یدادم.. در باز شد ومن نگاه پراز ترس، پش  هیتک نهیدست به س زیرفتم و به م  شیپ
 .. قامتش که کامل تو چهارچوب در ظاهر شد با حالت مواخذه گر گفتم:دم یرو تو همون نگاه د

 تو سرپا نمون  ای خان.. ب اوش یس یومدخوش ا-

پسر نااهل قول داده بودم  نیبابت ا ار یانداخت.. از دستش شکار بودم اما به تاو ری سر به ز شرمزده
 ..  نجایوگرنه هم

 س س سالم داداش ح حامد.   -

 .  یخبر  یزدم تلخ تلخ به اندازه ب  پوزخند
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 داداش؟  یسالم اما گفت کیعل-

 هاش مشت شد که گفتم:  دست

 .. اوشی س نیبش-

.. دستم  ستادیشد اما ا کیلرزون به مبل نزد یکالمم رو گرفت که در رو بست وبا گام ها تی جد انگار
 جهی با خودش نت شیری .. نگاهم بهش بود که انگار درگادی نابرادر فرود ن نیزدم تا تو دهن ا زی رو به م

از کالم جدا   صممن زبون به کام گرفت.. حر یرافروخته صورت ب دنیاما با د  دیداد و به سمتم چرخ
 نبود. 

 برام از حست بگو..  کمی خب -

که   یبار  نی سبزش شکار کردم و من آخر یرو تو چشم ها  یخون یزده نگام کرد و من رگ ها شتاب
 نیا یرو تو چشم ها یا نهیک ن یما رو بشنوه چن  یمکالمه  اری خواستم تا تاو یبودمش و اراد دهید

   دم؟یبودم.. دستم مشت شد.. چطور نفهم دهیند پسر

 داشت؟  یبگو فروختن برادرت به اون زن *"چه حس-

 : د یلرز لبش

 کنم.. من.. فکر کردم  یم  کاریدونستم چ ینم-

ها رو برام   نی.. همه ااری.. آخ تاوکردی داشت که تحمل م یدست هاش خبر از فشار  یمعن یب حرکت
 وبه موهاش حمله کرد    دیبرادر رو درک کنم.. چرخ نیگفت تا بتونم تو نبودش ا

 دونستم اون زن همونه که بابا باهاش.. باهاش.. ینم-

منقبض شد و ادامه نداد.. با دوگام خودم رو بهش رسوندم ودستش رو گرفتم وتو صورتش   فکش
   دمیتوپ

 ها؟  ؟یدونست  یم  ویپس بهم بگو چ-

 تعادل نگاهم کرد ادامه دادم:  یب  یردمک هام با
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 دور برت چه خبره؟ یدیفهم ی ده سال ک نیبگو توا-

 شد..   دهیکنار قفسه ها کوب واریدادم و کمرش رو به د هولش

 ؟ یبدون یاصال خواست ؟یدون یم  یاز داداشت چ-

  نیبا ا دی ولش کردم و ازش فاصله گرفتم.. دست به کمر گرفتم با شدیم نییپر شتاب باال پا  نشیس
 کردم؟   یم کاری بچه چ

 خوام..  ی م یچ دیاز من نپرس  یوقت کس چیه-

 صدا..  نیبغض بود ا پراز

 داداش حامد اون ما رو ول کرد.. -

 .  دمیبه سمتش چرخ پرخشم

 تا..  ستادیا یم ده سال هرروز ساعت ها در خونتون نیولت کرد؟ ها؟ تو ا ید آخه ک-

 زدم   نشیس به

بودن رو تو   ؟یفهم  یاحمق.. آخه تو چه م ی  کرد هوات رو داشت پسره  یم بتی.. تعقنهی تا تو رو بب-
مدت   نیتمام ا یمگه تو تو ؟یکشه نفس بکش یکه اون نفس م ییتو هوا نکه یبه ا  ؟ینیب  یم یچ

 بگو.. داشت؟  یز یچ هیمادرت تو رو داشت؟ د  ؟یکنار مادرت بود

 باال رفته نگاهم کرد و سر کج کرد   یابروها با

 حاال تو بگو چند بار از من..  اوش؟یشد آقا س یچ-

 به خودم اشاره کردم   و

 حالش چطوره؟   یچه خبر؟ گفت  ارمیاز داداش تاو یدی داداش حامدت.. پرس -

ده نگاهش به روبرو بود.. پوزخند زدم مثل تمام  نداشتم.. باز ازش فاصله گرفتم بهت ز تحمل
 ..اریتاو یسال ها  نیا یلبخندها
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 اوش؟ یس-

 داشت که من متوجه نشدم درمونده لب زد:  یز ی.. سر چرخوند نگاهش چستادمیبه پنجره ا پشت

رو داشتم.. توهم   وونهید هی.. من حال وونمیکردم د ینگاهش به منه اما.. فکر م کردمیمن حس م -
 ..یداره؟ نگفت  قتیحق نیا ی. تو بهم گفت .زدمیم

فروغش بهم زل   یب یبه چپ و راست تکون داد و با چشم ها ی.. سر دیرو صورت ملتهبش کش دست
 زد: 

  زدیدادم.. حرف نم  یاونه جوابشو م نکهیا الیبودم که به خ وونهیداد.. اونقدر د یم  امکیبهم پ   یکی-
 .. دمیشن  ینفس هاشو م یو من صدا

 : دیخند  یعصب

.. شک کردم که اونه.. من داشتم عقلمو از  ومدی.. نه سر قرار م نمشی بب ذاشتیداد.. نه م ینه عکس م-
 نه؟  ایهست  یدادم.. تو گفت یدست م

 : شدیرفته رفته بلند م  صداش

 بعد بابا اون واسم همه کس شد -

 : د یکوب واریبه د یمشت

 کرد مرد اونم ولم  هیسا یوقت  یبود.. همه کسم بود.. ول-

 کرد اما متوجه نبود انگار   یم هیداشت گر دیسمتم چرخ به

 از دست رفت.. تموم شدم.. دلم به داداشم گرم بود زمیمن همه چ-

 کردم.   یو من همچنان تو سکوت نگاهش م  دیباال کش  ینیب

 بود.. هیبرگشتم خونه اما داداش نبود.. جوابم از مادر فقط گر  ینابود شدم وقت-

 سمتم اومد و رو به چشم هام لب زد:  به
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 رم ی بگ ویک یدونستم عزا یتنها شدم داداش حامد.. من.. داغون شدم.. ن نم-

 : دی کوب نشیبه س  بامشت

 م؟ی نطوریا یاز ک   یدونیبد.. م  یلیحالم بده.. خ-

 ست هاش رو گرفتم رفتم و د ش ی پ زدی مشت م هنوز

 کارو نکن.. نیا-

 انداخت   ری به ز سر

 که داداش رفت  یاز روز -

 کرد:  یزد و نوچ   پوزخند

   کردیم هیو اون گر هیمادر هرشب واسه سا ینه.. از وقت-

 : د یخند  نباریا

 ..دمیداداشمو تو اون خونه د یبازم نه.. از وقت-

 دادم تو حال خودش نبود   تکونش

اون زن وخواستم دست از سر داداشم برداره و و ف   شی رفتم پ یمن وقتهم نبود   نایراستش ا-
 ک که..   دمیفهم

 به گوشش زدم که مات نگاهم کرد و لرزش بدنش کمتر شد   یمحکم  یلی.. سکردینم  یار ی  نفسش

 آروم باش پسر آروم..  -

  دیبه خون نشسته ش رو صورتش چک ی  از سبز  ی نگاهم کرد.. قطره اشک هیپلک زدن چند ثان بدون
 لب زد: 

 .. یلیحاالکه خودم داداشم رو به کشتن دادم حالم بده.. خ خ خ-

   کردیم هیبغلش کردم.. مردونه گر محکم
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 من کردم من داداشمو..-

 دست به کمرش ضربه زدم  با

 یخراب کرد  اوشیآخ س-

   زدی درد داشت.. هنوز حرف م گلوم

 ذار منم مثل بابا.. من قاتل برادرم بشم..کن داداش.. ن داشیتوروخدا پ-

 رو به باال فرستادم:   سرم

 ..  کنمیم  داشیپ-

 تر آوردم:  نییپا  یتن صدام رو کم و

.. اگه یبود و دور  یدور کرد.. درد تو فقط دور  یتو رو از همه چ اری.. بود.. تاوینبود وونهیتو د-
  اریداد تاو  یم امیکرد.. پ یکرد.. دنبالت م یکه تمام مدت نگات م یبگم اون دی کنه با یخوشحالت م

  اریداد بازم تاو تهم نجات  یبود.. اون شب تو مهمون اریکه اومد دانشگاه من نبودم.. تاو یبود.. اون
حالشو   ی.. همشو.. مثال وقتدیحرفاتو شن یهمه  یزدیدردتو داد م یمن داشت یتو خونه  یبود.. وقت

 .. کاش.. یکرد یهاتو قطع نم  امیکاش حداقل پ  ی.. ااوشی س دی.. شنیدیپرساز منم ن  یحت

 هاش باال گرفت..  هیدستش مچاله شد و گر نیب کتم

 ..یداداش حامد.. وا  یوا-
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 شماره اداره تماس رو وصل کردم   دنیزنگ خورد باد میپارک کردم.. گوش یشگیهم  یرو سر جا  نیماش

 ؟ یدار  دیخبر جد-

 بود.. نیافش

 ؟ ییآره دارم.. تو کجا-

 اراده رو لبم نشست   یب  لبخند

 شده؟ من االن جلو ادارم.. یچ-

 شدم که باز گفت:  ادهیپ  نینشستن نداشتم از ماش تحمل

 اومده.. ادشی  ییزایچ هیپسره  نیانگار ا ایخوبه ب -

 گرفتم:  یابر  مهیرو رو به آسمون ن  سرم

 دوارم یآخ ام-

 وار لب زدم: رو قطع کردم زمزمه   وتلفن

 خوب باش داداش..  کنمی خواهش م-

زن عمو   یاداره رسوندم که درست مقابل در نگهبان یو با عجله خودم رو به ورود  دمیبه کتم کش یدست
 دادن برن داخل درموند لب زدم:  ی.. ظاهرا اجازه نم دمیو نگار رو د

 بدم؟  یحاال جواب مادرت رو چ-

 رو بهشون رسوندم:  خودم

 پسرم..  کنمی داخل.. خواهش م میمادر بذار بر-

 نگهبان جواب داد:  و

 مادر جان؟  یکار دار  یشما با ک -
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 زن عمو گفت:  ینگار به جا و

 ..یعن ی ی رزادهی ام یبا آقا-

 : دم یحرفش پر انیم به

 .. یبامن کار دارن برو کنار سهراب -

 احترام کرد.. یشتاب زده ادا یو سهراب  دنیزود هر سه به سمتم چرخ  یلیخ

 دونستم..  ینم  دیسالم سرگرد ببخش-

  ری من اشک تمام صورتش رو شست و نگار سر به ز دنیباال بردم که ادامه نداد.. زن عمو باد دست
 : د یلرز یزن عمو رو گرفتم.. م یجلو رفتم و دست ها دمیرو شن شی لب ر یانداخت.. من سالم ز

 نشده؟  یخبر  ارمی حامد پسرم؟ از تاو-

 رو قورت دادم ناراحت لب زدم: دهنم  آب

 به شما گفت؟   یآخه ک-

ش شدت گرفت ومن  هی.. باز گراوشیامان از تو س  دمیدونستم. پوف کش  یجوابش رو م وخودم
 بود خشک گفتم:   ستادهیحرف ا  یدست از نوازش دست هاش برداشتم روبه نگار که ب

 .. شیآورد یم  دینبا-

 زده سر باال کرد که قبل از اون لب زدم:   خجالت

 م یزنیداخل اتاقم.. اونجا حرف م  نیایکمکش کن ب -

 بازوش انداخت و گفت:  ری که دست ز دمیخودم زودتر وارد شدم د و

 کنن یم  داشیحتما پ  دینگران نباش نقدریا-

 نیچشم به دنبال افششلوغ بود.. با ی لیبودم.. از پله ها باال رفتم امروز خ دواری با تمام وجود ام ومن
 کردنیکه دستبند به دستش بود وداشتن به زور به راه رفتن وادارش م  یمرد یگشتم که سروصدا
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  مجرمنکرده واسش پاپوش درست کردن.. حرف تمام  یگفت کار  یو م زدیتوجهم رو جلب کرد داد م
 ها.. پوزخند زدم وصدام رو باال بردم: 

 چه خبرته؟  هیکاف-

 ردم: دست بهش اشاره ک با

 .یهمه جا رو روسرت گذاشت-

 لب زد:  پررو

 گناهم.. یبابا.. من ب یا-

 : دمیصورت آفتاب سوختش توپ   روبه

 .. ینه آخر  ی.. تو نه نفر اولمیدیم صیما تشخ نویساکت شو.. ا-

 ادامه دادم:  یحرص

 .. دشیببر-

بود..   ی.. سرهنگ ناج دمیرو کتفم حس کردم به سمتش چرخ یسرباز اطاعت کردن و من دست دو
 احترام کردم:  یشرمزده خودم رو جمع کردم و ادا

 سالم قربان..-

 لب زد:  یجد کامال

 ..یکمک کن چکسیبه ه یتون ینم ینطور ی.. ایسالم... بهتره آروم باش -

 باابهت و خشک..  شهیباال کردم و به چهره جا افتاده ش نگاه کردم مثل هم سر

 نگرانم  یلی حق با شماست. راستش من خ-

 سرتکون داد:  متفکر

 م یهمه نگران-
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 به کتفم ضربه زد  و

 گفتن داره   یبرا یچ نیسروان افش نیبب -

 کرد:  خکوبمی سرتکون دادم وخواستم برم که صداش درجا م عیمط

 نگهت دارم   اتیعمل نیتونم توادامه ا ینم  یخودت رو جمع کن  یاگه نتون-

 بود.. تنها لب زدم:  یانعطاف وکامال جد یبرق به مغزم وصل کرده باشن پرشتاب نگاهش کردم ب انگار

 چشم..-

.. کف دستم رو اریچطور خودم رو به اتاقم رسوندم.. حالم بد بود.. آخ تاو دمیداد ومن نفهم  سرتکون
   دمیکش قیخورد ومن چند نفس عم ی گذاشتم و روش خم شدم در تقه ا ز یم یرو

 .. ایب-

 کنم  ییمجبور شدم خودم ازش بازجو یکرد رید کمیسالم -

 درهم منتظر نگاهش کردم پرسشگر لب زد:  ی باچهره

 آروم باش   کمی بابا مرد  یا ؟یتوخوب-

 کردم   اخم

 گفت؟   یچ کهی نذار بگو اون مردت  سربه سرم گهیلطفا تو د نیافش-

 : د یپوف کش کالفه

 خواسته به اونجا سربزنه.. یم ش یری خونست گفت که قبل دستگ هیآدرس -

شرف   ی.. به اونجا سر نزده بود.. اون بمیداشت رو چک کرده بود یلیآخر با ل   امکیکه تو پ یا خونه
فک    نیاز ب  دمیکوب  زی مشتم رو به م.. پرخشم میاز قبل کرده بود و ما رو دست خورد زوی فکر همه چ

 چفت شده لب زدم:  

 گرفته بود؟  یپس چرا تا االن الل مون-
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 اومد و دستش رو کتفم نشست..  جلو

 ..یاز دلم خبر ندار  نیآخ افش-

 ..زدی که همچنان ضجه م دمیچشم نگار و زن عمو رو د یگوشه  از

 ..میکن ی کردنش م دایپ  ی.. باور کن همه تالشمون رو برافهممیم-

 دادم   سرتکون

 لطفا خودت انجامش بده  امیباهاتون ب تونمیمن نم  نجاستیجان.. مادرش ا  نیباشه افش-

 زد:   لبخند

 .. فعال.. کنمیراحت.. پس من زود تر بچه هارو جمع م   التیباشه خ-

داخل وخودم   نیای باز به نگار که چشمش به من بود اشاره کردم ب مهیدر ن نینزدم که رفت از ب یحرف 
 .. ستادمیپشت پنجره ا

 حامد جان؟ -

کردم که دستم   تیرو تا مبل هدا فشی رفتم وبدن ضع شی پ  اوردمیطاقت ن دنشیوبا د سرچرخوندم
 رو گرفت  

 کن..  دایپسرم رو پ -

 بود..  اریتاو ینگرفتم درست مثل چشم ها  اهشیاز نگاه س چشم

 صورتم رو قاب کرد.  بادست

 .. ارهیگوشم ب  گریسر ج  ییکن نذار اون نازن بال داشیدلم آشوبه.. پ-

کردم اما   یآرامش خودم رو حفظ م  دیبود با نجایا ار یدست هاش حق من نبود کاش االن تاو نوازش
دست باال بردم و دست هاش   ذاشت؟یم دهیغ دمادر دا نیلرزش پر از ترس ا نیاشک ها ا نیمگه ا

 . دمیرو گرفتم کف دست هاش رو بوس
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 دمی.. قول مکنمی م داشیچشم پ-

 هق هق افتاده بود.. آخ خدا منو شرمنده نکن.   به

 ..کشهیمن مادرشم.. داره عذاب م فهممیمن م ستی .. بچم حالش خوب نزنهی دلم شور م-

  دمیرو بوس شی روسر یجدانم.. بلند شدم و رو سوخت.. آخ از و  یسوخت.. قلبم م یم پلکم

 .. گردونمیشما آروم باش.. من پسرت رو برم -

و   ختیر ی صدا اشک م  یکوه قد راست کردم وبه نگار که ب ین ینداشت انگار.. به سنگ انی ش پا هیگر
 خش دار لب زدم:  یانداختم.. باصدا ینگاه مین دیلرز یم

 .. ین یداداشت رو بب یتون  یم-

   دمید شیعسل یها هیرو تو قرن   یباال کرد و من برق خوشحال سر

 ن؟ یگیم یجد-

 رفت لب زدم:  یداشت م  یکنه وقت ییطرف در رفتم و به سرباز پشت در گفتم نگار رو راهنما به

 ..قهی..؟ فقط پنج دقیراشد-

 چشم قربان.. -

 اتاقم   ارنیآب قند هم ب وانیل هیبگو -

 شدم   اطاعت کرد و من وارد اتاق بازم

بودم. تقه  ستادهیاتاق ا نیکاش.. سردرگم ب شدیم ی. کاش ازش خبر دیلرز یشونه هاش م  همچنان
 گرفتم کنارش نشستم   یآب قند رو از دست راشد وانیبه در خورد ومن خودم ل یا

 .. یآروم بش کمی رو بخور  نیزن عمو لطفا ا-

 متورمش قلبم مچاله شد  یچشم ها دنیاشک هاش رو پاک کرد.. با د شیروسر یگوشه  با

 من..  هیتو چه حال ستی معلوم ن  ارمیتاو یوقت-



 نگهبان آتش 

1065 
 

 شدت گرفت و در همون حال لب زد: شیگر باز

از   دیتنم تو دست اون زنه.. پسرم جونش تو خطره.. به خاطر اون جمش یپاره  م؟یمن چجور مادر-
 .. خبریخدا ب

 خبر داشتم   ضشیدست هاش باال رفت از قلب مر لرزش

 چیهم دخترم حاال هم پسرم.. به خاطر گناه اون، بچه هام جلوم سوختن، پرپر شدن.. ه یهم زندگ-
 اد یازم بر نم یکار 

 قلبش اشاره کرد   به

 ..ارهیقلب دووم نم  نیا ارمیبدون تاو-

 ازش خورد   یرو به لبش چسبوندم به زور کم  وانیشدم و ل کشینزد شتریب

رو درست    زیهمه چ دمیسرسخت تره.. قول م ن یشناختیاز اون که قبال م اری.. تاووفتهیاتفاق نم نیا-
 گمی بشه من اول به شما م یخونه خبر  دی.. برنی . حاال آروم باشکنمیم

 و با خواهش گفتم:  میمال ی اعتراض ول یباز کرد برا لب

 ..ست ی شما ن یجا  نجایا-

 ..هیقرمز از شدت گر ین یباز شد.. نگار بود.. با چشم ها و ب ید یدر با ببخش همزمان

 داخل وخودم رو به زن عمو با آرامش لب زدم:  ادی حرکت ابرو گفتم ب با

 شتره یب تتونیخونه.. اونجا امن نیبر  با نگار خانم نیپاش -

 موند  یم  نجایا دیدونستم اما نبا ینبود م یراض

نگار رو به من کرد و با   ستادمی در رفتند منم درست پشت سرشون ا یزود با کمک نگار تا پا  یلیخ
 خجالت آروم زمزمه وار گفت: 

 ممنونم  یلی خ خ  نمیداداشم رو ب بب  نیکه گذاشت نیاز ا-
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 تکون دادم:  سر

 لطفا مواظبش باش    دیبر گهیباشه د-

  ونمیچشم من ب به شما مد-

   دمیبلندم کش شیبه ته ر یدست

 االن مادرش دستت امانته پس هرکار الزمه بکن   ی ون یکه بهش مد یاون-

 نداشتم  به در اشاره کردم    شیگنجا گهیچشم هاش پر اشک شد ومن د یآن به

 برو..-

.. دادیداشت عذابم م یخبر  یب ن یبه صورتم ضربه زدم.. ا یدست چند بار  در بسته شد با کف یوقت
.. دستم رو در  ارهیب  یخبر خوب ن ی.. آرزو کردم کاش افشدیبار  یبارون نم نم م  ستادمیپشت پنجره ا

بدون   نددونم چقدر تو اون حال گذشت که تلفنم با شوک من رو به اتاق برگردو یفرو کردم ونم بمیج
 لب زدم:  جان یرو به گوشم زدم و با ه  ینگاه کردن گوش

 اونجا بود؟  ن؟ی کرد داشیشد پ  یچ-

 سرم آوار کرد..   یرو رو  ایدن نیافش یناراحت و عصب  یصدا

 بود..  نجایو لباس هاش ا نیفقط ماش -

   دمیزدم.. پوف کالفش رو شن واریبه د ختن یفرو نر یم رو برامنقطع شد و دست نفسم

   ؟ییحامد اونجا-

-.... 

 بودن..  نجایمعلومه ا-

از گلوم خارج   ییضربه زد.. لبم باز شد اما صدا یز یکه با پا به چ دمیاما شن دمیکوب واریرو به د سرم
 ..زدی هنوز حرف م شدینم
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کت و لباسش،   یدکمه  یحت  نجایرو کرده.. ا زیشرف فکر همه چ یگفتم همه جا رو بگردن.. ب-
 انداختن...  نجای.. آخ پسر ساعت و گردنبندش هم کندن ایگوش

رو از گوشم   یاما گوش  دمینگرانش رو شن  یعرق شد.. صدا سیدستم خ  نیب یو گوش   دیکش ری ت سرم
  بایخودم رو تقر یصندل  یپشت خط بود.. رو نیرسوندم هنوز افش  زیجدا کردم.. به زور خودم رو به م

 پرت کردم بغض گلوم راه نفسم رو بسته بود  

 شد؟ الو؟ خدا لعنتم کنه حامد؟   یحامد چ-

 رو مقابل دهنم گذاشتم و لب زدم:   یگوش یسخت به

 .. نیاریبود ب یه هرچ-

   دمیکوب ز یبه م  یتم افتاد.. مشت محکماز دس یگوش و

 .. اری.. آه خدااا تاوستیممکن ن  نیا-

کل وجودم از خشم،  ؟یچ یعنی ن یمرده ها بد تر بود ا ز ی دردناکم رو به مشت گرفتم.. حالم از عز سر
 و قلبم..    دیلرزیم یترس ونگران 

 

 

 

 

 

 )صدف(.. 
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  یعسل یدست نخورده ناهار رو از رو ینیس یکه بابا با دلخور  دمیتخت زانوهام رو بغل کردم.. د یرو
 . زدمی با بابا حرف م ادیز یبه غذا داشتم نه حت یلیبرداشت.. چند روز بود که نه م

  یچه سرنوشت نیداد.. ا یبه بابا خبر م  تیشخص  یبار خواستم از هتل فرار کنم که اون راننده ب چند
  اهایداشتم اما از همه اون رو یچه تصورات دمیمادرم باشه.. آه کش یکس  نی.. همچشدی؟ باورم نمبود
قرار و    یب لد نیموند.. اما ا ی بود برام باق   یدونستم تو چه حال ینم  یکه حت یمادر بد وعشق  هی

کردم   یزانوهام گذاشتم باور نم ینداشت.. چشم بستم و چونم رو رو  یهرشبم خبر خوب  یکابوس ها
 یو کنار مرد نجایخواستم باهاش حرف بزنم من ا ینم  ی.. حتمیروزها رو تجربه کن  نیبا پدرم ا یروز 

وجود ازم طلب   تمامرو با  اریبود پدرم پشت و پناهم، حال مرگ داشتم.. دلم تاو میکه همه زندگ
کرد من  ینم تا ساعت ها ولم  هیگر دن،یشن ایبدون حرف زدنم   ی.. دل نازک شده بودم حتکردیم
بود و   ستاده یکه پشت پنجره ا دمیکرد.. از گوشه چشم د یم  ی.. کاش بابا کار خواستمیرو م اریتاو
با پشت دست پاک   و.. ناراحت شدم اما مثل چند روز گذشته سکوت کردم. گونم ردیکش  یم گاریس

من کرد.. پوف  با   یلیکه ل یدرد داشت همون کار  یل یخ نیکرده بود و ا یکردم بابا هم منو زندان 
و چند گام در عرض اتاق    دیاز دهنش خارج شد رو پاشنه پا چرخ گاریکه با دود س دمیکالفش رو شن

بود.. حس   ی چه موضوع  ریدونستم ذهنش درگ یراه رفت.. ابروهاش به شدت در هم بودن و من نم
 کردم نگاهش به من بود چشم بستم..  

 صدف؟ -

-... 

 کرد؟  یدرکم نم  یغم بودم چرا کس  یرنگ غم داشت اما من خود معن  صداش

 عمر بابا؟ -

 چقدر دوستش داشتم  دیلرز لبم
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-... 

 گرفت   هیتو خودم جمع شدم.. لحنش رنگ گال شتریتخت نشست ب  یشد و رو   کینزد  نباریا

 آرامش بخش صدات؟  یاون نوا دنیاز شن  یکنیمحرومم م یتا ک ؟یکن هیمنو تنب  یخوایم ی تا ک-

آشفتم شد..    ی.. دست هاش نوازشگر موهادیاشک هام سرعت بخش  یبار حرف هاش به قدم ها نیا
شتاب زده  یحد به اون نوازش ها  نیتا ا یخواست.. آخ خدا من ک یرو م اریتاو یدلم دست ها

نوازشگر   یبود تا معتاد دست ها دهیبابام.. سال ها طول کش یمعتاد شدم؟ سرکج کردم برا اریتاو
 ...اریتاو ینوازش کوتاه دست ها نیو حاال با هم  بشمبابام 

نکردم   ی مقاومت چی.. هدیکش ن ییچونم پا ر یو دست هاش رو از موهام به ز  دیرو جلو کش  خودش
 نگفتم.. با اخم صورتم رو تند پاک کرد  ی ز ی اما چ دیبه چهره ناراحتش لبم لرز  رهیخ

بس کن گل خوشکلم.   کنهیاشکات دلم رو پر غم م نی بخدا ا ؟یکن ی م کاریبا من چ یصدف تو دار -
 بخاطر من.. 

 سکوت رو شکستم  نیقفل ا باالخره

 بابا؟  یکرد  کاریتو به خاطر من چ -

 رو از دست هاش جدا کردم   اخم کرد سرم باز

 صدف؟  -

 من االن.. خوامیرو م  تتیبسه بابا من االن حالم بده من االن حما-

 حالت گفت:  یلبم رو به هم دوخت.. رو گرفت و ب  هیباز گر و

 فقط اون پسره واست مهمه؟-

 بغض داد زدم:  با

 .. اون پسره بچه دوست توئه ارهیاون پسره تاو-

   تشر حرفم رو قطع کرد: با
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 دخترم؟ منم نگرانم.. یکن یمنو مجازات م یمگه من باعث شدم؟ چرا دار -

 زد؟ یراحت سرم داد م  نقدریهام گرد شده بود بابا چطور ا چشم

 ب بابا؟ -

 لب زد:  ناراحت

 من نگرانتم؟ یفهمی .. چرا نمیکنی با شکنجه دادن  خودت، منو داغون م یصدف.. چند روزه دار  هیکاف-

 اما لحنش آروم بود:  ستادیجاش بلند شد و با صورت بر افروخته مقابلم ا از

 نداره.. یفی.. بخدا حال منم تعر ستمین  چارهی اون پسر ب ایمن دشمن تو   زم؟ی عز-

 رفتم که پشت کرد.. دست هاش رو گرفتم:  نییحال بدش گرفت از تخت پا  نیاز ا دلم

 ؟ ییبابا-

 رفت  زد و من رو تو آغوش گ یچرخ  دیکش پوف

 کنم؟  کاریآخ دخترم من با تو چ -

ضربان نامنظم قلبش گوش   یکردم و به صدا یم هیگر یصدا  یهاش نوازشگر کمرم بود ومن ب  دست
  دادمیم

عمرم.. گل  شهیتو تحمل کنم.. ش یرو برا  دیتهد نیتونم کوچک تر ی.. من نمیتو نقطه ضعف من-
 خوشکلم. 

 ناراحت بود آروم گفتم:  نقدریدونستم چرا ا ینم اصال

   ؟ییبابا-

 اون ناز صدات بشم..  ی من فدا ؟ییجان بابا-

 دور کمرش حلقه کردم   دست

ت دارم؟ یدون یم-  چقدر دوس 
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 چقدر دوست دارم و نگرانتم؟  یدون یم ؟یتوچ-

 دادم:  سرتکون

 بابا؟  -

 ش رو چونم نشست   گهید دست

 جان بابا..  -

 گرفتم  به انگشتش زدم و ازش فاصله یا بوسه

    دمیپرس یکرده م ریوقت بود ذهنم رو درگ  ی ل یکه خ یز ی چ دینگاهم کرد من با متعجب

 .. یلیکه ل یدونست یم  یاز ک-

 انداختم.. ری ز سربه

 کرد؟   یخالف م یاز ک  یعنی-

و من سرباال کردم    ستادیموضوع سخت بود. دستاش از نوازش کمرم ا نیحرف زدن در مورد ا چقدر
 من بود. نگران لب زدم:  رهی نگاهش خ

 اما فکر کنم من حقم باشه بدونم..  د یشد؟ ببخش  یبابا چ-

 و ازم دور شد    دیدرهم کش ابرو

 که ارزش دونستن رو داشته باشه   ستی ن یز یچ-

 گفتم:  مصمم

 خوام بدونم و پشت سرش راه افتادم  یاما من م-

 بابا؟ -

 و با حرص لب زد:  ستادیسالن ا نیب
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 خبر دارم؟  یمن از ک ا یبود  نطوریا یک  از  یبدون یخوا یم-

 لب زدم:  دهیترس

 ه هردوش -

به   یگرمش بود که حت یل یپنجره رفت و بازش کرد انگار خ یزد . تاپا شیجوگندم یبه موها یچنگ
 بودم:  دنیحرکت منتظر شن  یکرد.. من اما ب یم  یتوجه یبارون وسوز سرما هم ب 

گروهک کار   هیکرد اول واسه  یبود.. جنس قاچاق م نیقبلتر کارش ا یلیاز خ  یل ی.. لگمیباشه بهت م-
 بود..  یخوب ی نهیواسشون گز یل یکرد چون خوشگل بود والبته باهوش خ  یم

 ادامه داد:  یکه با پوزخند تلخ دی .. اون واقعا مادر من بود؟ انگار فکرم رو شنشدیخدا.. باورم نم  یوا

 ؟ یبازم بشنو یخوا  یتازه اولشه م نیا-

 لرزون گفتم: یدونستم با صدا ی م دیبود اما با سخت

 آره بابا همشو بهم بگو..-

 : دم یرو شن دیکه کش یآه من

 ومعصوم..  زنقشیبرد بچه بود ر یجنس م  ایواسه مشتر-

 تمسخر ادامه داد: وبا

رو از   نایا یبپرس  دی.. شایلی قدرت داشت.. خ یسودا یل ینادون مثل من بود..  خ هینظر  نیالبته ا-
شناختم..    یپدربزرگت م  قیکرد رو از طر یواسش کار م ی لی صاحب اون خراب شده که ل  دونمیکجا م

  ادیشرف بود.. ز یاشراف زاده ب هی.. میمادرت ونیمد  نوی.. هردومون اشیدی ند چوقتی پدرم، تو ه
سبز و   یها دلم رو به اون چشم ها یاز همون مهمون   یکی آورد منم تو یگرفت اونم م یم  یمهمون
 دادم..  شیوحش

  دی بودم چرخ  ستادهیسمتم که مثل مجسمه ا به
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.. اما ازش دست  امی شغل کنار ب نیبا ا تونمیکه فراموش کردم نم مارگونهی عاشق شدم.. اونقدر ب-
 مال من نبود.. گهیچون دلم د دمینکش

رو تو   یل یمن هنوز ل دیخند یهاش م  به سمتش برداشتم.. بابا حالش خوب نبود اما چشم یگام
 ی.. دست دراز کرد و من دستش رو گرفتم.. باهم روبرودمید ینگاهش م  اهی سبز و س یها هیقرن

 . میستادیپنجره ا

 شد بابا؟   یبعدش چ -

 رو ول کنه..  زیبهم حس داره خواستم بامن باشه.. همه چ دمی فهم  یآه.. دخترم وقت -

 کردم:  سرباال

 ول کرد؟  -

 زد:   پوزخند

 ماه.. شیآره اما فقط ش-

 تلخ مثل زهر   دیوخند

 داشت.. خیاندازه تار نیالبته اگه بشه به چشم ترک کردن بهش نگاه کرد.. قولش به من هم -

  ه؟یچه عشق نی پر درد شده بود ا دلم

ن عشق خواستمش اما او  یداشتم.. م ادی نگفتم قبول کردم.. چون به وجودش اعت یچ یمن ه  یول-
 خواست..  ینم

هم که شده درد گذشته واسش قابل   یخواستم با وجودم کم یرو دور شکمش انداختم.. م دستم
 تحمل تر بشه  

 اسمش رو به من دروغ گفته بود.. ی.. حتیلیل-

  دیابروهام باال پر  متعجب

 ؟ یییچ چ-
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 چسبوند   نشی از روبرو نگرفت و بادست سرم رو به س چشم

.. دمیکرده بود ناخواسته د می که قا ییها لیبذار بگم تو وسا یدیگوش کن.. حاال که پرس شییه-
 خواستهیو م  ادیاز اسمش خوشش نم  گفتیکه چرا پنهان کرده م میبحث کرد یبود. کل  لهیاسمش جم 

 گذاشته.. یل یاسمش رو ل کردی شرف همون مرده که واسش کار م یکه تاُرخ ب  نیعوضش کنه تا ا

 هام متعجب بودم   دهیفرستاد.. از شن  رونیرو شل ب   نفسش

 گذشتم.. نمیشدم.. چون خودش واسم مهم بود از ا یاما من بازم راض -

 بابا هنوزم عاشق بود   دیکوب  یتند م  یل یرو قلبش گذاشتم. با هر بار اسم ل انگشتم

.. آخخ که من بهش کمک کردم  ینبودنش، برا   ردستیز ی نبود من برا یساق گهی اشت دثروت د یل یخ-
 تنها خواستش از من بود..  نیکار بشه.. قدرت خواست دادمش چون ا نیوارد ا یل یتا ل

  شدیم  یدل منم داشت بارون یشدت گرفته بود و هوا بارون

 ؟ یبابا خوب-

 .دیلرز  یم صداش

 تونم خوب نباشم؟  یم  یکن یبغلم م  ینطور یا یوقت-

 اشک از چشمم افتاد ومن سکوت کردم   قطره

کم آوردم..  گهیخواد من د  یاز من باردار شد و گفت بچه نم یوقت یدون  یرو خودت م شی بق-
بگذره به خاطر من   زیکه از همه چ  ستین  ادیمنو دوست نداره.. حداقل اونقدر حسش ز یلیل  دمیفهم

  فتمنو از ارث محروم کرد.. گ ی نبود حت  یبابام ابدا راض ستادمیو تو.. من به خاطرش مقابل بابام ا
  یرو م یل یننگش شده بودم.. از من بهتر ل یبه اسم من نداره چون با انتخابم لکه  یپسر  گهید

 شناخت.. 

 باز موند   دهنم

 نکرد؟  یواسه تو کار  یلیبابا؟ بازم ل  یگیم یجد-
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 نکرد دخترم.. -

نفرت شدم اون اصال آدم نبود.. ازم جدا شد و شونه هام رو گرفت به سمت خودش چرخوند حاال   پراز
 کوتاه تر بود..  اریدرست روبروش بودم قدش از تاو

.. از ی.. جونم بودی.. تو عمرم بودیدست به انتخاب نزدم چون تو انتخاب نبود گهیبار د نیمن ا-
 دونستمت..  یخودم جدا نم 

 داشت حرفاش.. یشد چه آرامش ری اشکم سراز باز

 حق انتخاب دادم اما.. یل یمن به ل-

 صورتش گذاشتم  یرو دستمو

 خودت رو آزار نده  گهیبسه بابا د-

 رو به آغوشش انداختم: وخودم

 منو نخواست.. من باتو خوشبختم من باتو آرومم.. یلیچه خوب که ل-

کمرم رو   شتر ی. خواستم ازش جدا بشم که ب کرد یم هی.. آخ بابا گردیلرز یرو گرفت حس کردم م  کمرم
   نمی خواست من اشک هاش رو بب   یفشار داد نم

 دوست دارم   یل یخ  ییبابا-

 لب زد:   ومدیکه از تالشش بر م یآرامش  تینها با

 عمرم  شهیمنم دوست دارم ش-

  میبابا از هم جدا شد یزنگ گوش یدونم چقدر تو آغوشش بودم که با صدا ینم

 صاف کردن تماس رو وصل کرد    نهینگاه کردن به صورتم به سمت تلفنش رفت و با س بدون

 ..دییبله بفرما -

- .... 
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 کنم؟ ی دارم صحبت م ی بله خودم هستم باک-

-... 

 آشوب شده بود.. آروم به سمت بابا رفتم وپچ پچ کردم   دلم

 بابا؟  هیک-

 در هم گره خورد و من لرزش بدنم دست خودم نبود   ابروهاش

 اطالع ندارم..  یز یمن قبال هم گفتم تازه برگشتم واز چ-

قرارتر   یبود.. بابا ازم فاصله گرفت ومن ب  اری شدم شک نداشتم موضوع تاو رهیبه صورتش خ  ملتمس
 دنبالش راه افتادم  

 د؟ یپرسی سوال هارو م نیچرا ازمن ا-

 باشه.. بابا کالفه لب زد:  افتاده  یشده بود؟ نکنه براش اتفاق   یضربه زدم چ می شونیبه پ  بادوانگشت

 دونم..  ینم یز ی.. من چهودستی فکر کنم اما ب دیبا-

..  دیکردن باالخره تماس قطع شد و بابا پوف کش یخودم رو پرخشم کنار زدم داشتن کالفم م یموها
 گفتم:  هیبا گر

 افتاده؟ یاتفاق اریتاو یب برا-

   دیکش ریاز احتمالش قلبم ت وخودم

 داکردنیخونه پ هیهاش رو تو لیانگار تمام وسا ستیازش ن یکه اصال خبر  نجاستی مشکل هم-
 هم... نشیماش

 .  دیچرخ یکل اتاق دور سرم م دمیشن  یم  یبست چ خی تنم

   ؟ییچ-

 خوردن بابا مانع شد   نیسرم گذاشتم ودرست قبل زم  یرو دست
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 صدف بابا؟ -

ازش   هینبود و فقط چندتا وسل  اری وتا شدیبابا تکرار م  ی .. توسرم حرف هادمی شن  ینم  یچیه امامن
   دمیشن ی نگران بابا رو از دور م یکردن  حس کردم روتخت درازکش شدم و صدا دایپ

 صدف جان.. یدخترم خوب -

 لب زدم:  یبابا به سخت روبه

 خوام..  یرو م  ار یکن بابا.. من تاو داشیپ-

 : دیدست رو صورتم کش بابا

   کنمی بتونم م یباشه عمرم هرکار  زمیباشه عز-

   کردیسردم بود و مدام دندونم به هم برخورد م یلیخ

 .. کنمی م داشیآروم.. من پ ییآروم باش بابا-

دور خودش   دمیدراومدم د نی ازم فاصله گرفت ومن به حالت جن مهیکه بابا سراس ختمی ر یم اشک
رو گرفت وبه گوشش زد   یشماره ا  شیبا گوش  تی کرد درنها  یزمزمه م رلبیرو ز  یز یو مدام چ  دیچرخ

 من سراپا گوش شدم  

 الو جناب سرگرد؟ -

- ... 

 و نبوده؟  نی که به نامش بوده رو گشت  یتمام امالک  نیدونم ممکنه کجا برده باشه شما گفت ینم-

- .... 

و من نگاه  دیچرخخبر داشتن.. بابا به سمتم   ارینداشتم جواب مثبت بود وگرنه االن از تاو شک
 که لب زد:  ختمی التماسم رو به چشم هام ر دمینگرانش رو د

 جا هست که به نام منه.. هیدونم اما  ینم-
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  دی دور دهنش کش دست

 اونجا باشه.. دوارم ی.. اممیکرد یم  یکه باهم زندگ ییجا-

 شدم   زی خ  میتو دلم روشن شد و ن یدیام نور

 ..دیبگذار  انیلطفا من رو در جر-

لبخند زدم که بابا به سمتم اومد و من محکم   هیگر نیرو بهشون گفت و تماس رو قطع کرد.. ب آدرس
 به آغوشش گرفتم.. 

 آروم باش دخترم.. -

 

 

 

 

 (.. ار ی)تاو

 

 

 

 

 

توان   یتکون نخوردم.. حت یحس بودم که ذره ا یاز پرتگاه به کف صخره پرت شدم اما اونقدر ب  انگار
  یز یحس حرکت چ دم؟یشن ینم  امنی.. هنوز زنده بودم؟ اطرافم آروم بود باز کردن پلکم رو نداشتم

اون   اش،حرف  ،یل یپشت پلک بستم زنده کرد.. ل لمیعضالت شکمم تمام اتفاقات گذشته رو مثل ف یرو
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.. نجابودمیزمان.. من هنوز ا نی درست در بهتر یخون یباال اومدن لخته  تی همه شکنجه و در نها
 کرد  یراحت تمام زخم هام رو لمس م  الی شدنم نشده بود که باخ داریهنوز متوجه ب

 ..دیکه به خاطر اون خورده بودم کش ییرد چاقو  یانگشتش رو رو سر

  یکردم.. حاال لمس سوختگ یتونستم تکون بخورم؟ تند شدن نفسم رو فقط خودم حس م  ینم چرا
تخت نشسته  یدرست کنارم رو  یل یل کنم؟ به زور گوشه پلکم رو باز کردم  یتونستم کار   یها.. چرا نم

دردهام رو صدا   دیچشمم رس یکه به سنسور ها ینور  مچهین نی .. انگار همدمشید یبود و من تار م
شدم..   یبسته بودم و حاال داشتم ذوب م  خی کردم  یرو بهتر حس م  یلیل ی.. حاال دست ها کردن

بود.. حاال داشت دستش به    هدیفا یدادم اما ب یکرد؟ زبون خشکم رو تکون یم  یداشت چه غلط
 : دیرفت.. نفسش خند ی تنم م نییسمت پا 

زخم ها واسه خاطر   نیا گهیازت لذت ببرم.. حسم م ی نطور یا یکرد ی.. کاش مجبورم نم اریآخ تاو-
 ؟ی جور خودآزار  هیمنه.. 

به بدنم افتاد  یپر از نفرت شدم و از هرم داغ نفس هاش لرزش  دینافم رو بوس نیی شد و درست پا  خم
متعجب شدم.. دست راستم باز   دمیکه د یز ی که انگشت دستم تکون خورد.. چشم چرخوندم واز چ

  یم کاریشرف داشت با من چ یخواستم االن... اون ب ی .. من درد رو م کردیبود.. درد داشت طلوع م
دست   دهی که به طعمه ش رس یهام جون دادم و مثل افع  نشست به دست رتمیغ یکرد؟ دستش رو

انگار جنون گرفته  دمیفهم  ینم یچ ی.. هدیکش نیباال بردم و دور گردنش حلقه کردم.. شوک زده ه
 چسبوندم درست تو گوشش لب زدم:  نمیباشم به سمت خودم کشوندمش وبه س

   شهیجنازم واست حسرت م ی.. حتشمیت تو نم   میمن تسل-

حاال ساعدم رو گلوش بود و   زدی چنگ م شدیزدن نداشت و مدام به دستم وهرجا که م  غیج توان
  نیو من از ب زدی خودم رو از تخت جدا کردم دست وپا م شتر ی.. بدیکش  یدونستم نفس نم یخوب م

 دندون چفت شده ادامه دادم:

 کشمت.. گفته بودم.. یگفته بودم م-

قدرت رو از کجا داشتم؟  نی.. اشدیاز گلوش خارج م یبد  یهم.. صداها یلیو ل دیلرز یوجودم م  کل
 لب زد:  یبه سخت
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 .. یکشی منو م  یو ولم کن دار -

 فشردم    شتری.. گلوش رو بدمیجون خند یب

 کارت تمومه *"-

 بلند داد زد:  یلیکه از درد دستم شل شد و ل  دیکوب نمیبه س  یمحکم مشت

 منو..  ادیب ب  یک یکمک.. -

  دمیشدم وباز گردنش رو گرفتم.. حاال صورتش رو مقابلم د  زیخ  میتخت ن یو رو دمیکش یکوتاه آخ
 .. پوزخند زدم: زدی م یکه چشم هاش از وحشت گرد شده بود و رنگش به کبود

 باهات رابطه داشته باشم؟   یمنو مجبور کن یتون یم یفکر کرد ؟یلیشد ل  یچ-

 ..دمیبلع یاطراف رو م ژنیاکس  ری گردنش رو فشردم.. تند و نفس گ شتریصورتم چنگ زد ب به

 ولم کن.. کنمی خواهش م-

 مشتم گذاشت باتمسخر لب زدم:  یرو صدا کرد.. دست رو مانیباز پ و

 شد؟  یشد؟ قرار بود من التماس کنم پس چ یچ-

  یبودم حت  اریومرگ رو داشت من تا  یبه چند قدم هیشب   یحال یلیدادم اما ل  یاز درد جون م داشتم
 حال.. ملتمس لب زد:  نیودر ا نجایا

 .. یت تو بر... د  یکش یمنو م یدار -

 داد زدم   ری .. *" و با تحقدمیکش یمسکنم شد.. مثل خرس نفس م  عجزش

 زود باش لذت ببر..-

 چنگ زد:  نمیعرق.. دست هاش به س  سی بود و خ دهیترس

 ار؟ یتاو-

 گفتم:  بلندتر 
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 دست بکش زود باش..  یخوا ی*" زود باش.. به هرجا م-

 زد:   غیخشک ج  یسرفه ها نیبه موهاش زدم ب یرو رها کردم وچنگ گردنش

 ؟ یروان  یکن  یم کاریچ یدار -

زمان   چیبودم.. ه  اریکردم من تاو یتالشم رو م  دیبرم اما با ینم  شی از پ یدونستم کار  یم دمیخند
 . با مشت به جونم افتاد اومدم. یشدم.. کوتاه نم یبرده نم 

 .. یر یمیم  نجایکارت تمومه.. هم-

که با دو خودشون رو به ما رسوندن..پنجه هام دور   ی دونفر  دمیدر با ضرب باز شد ومن د باالخره
  یبر نم دهیترس یلیاز من جداش کردن اما من چشم از ل یقفل شده بود.. به سخت یلیل یموها

 داشتم..  

 ز؟ ی همه چ یب یخور  یم یچه گوه یتو دار -

 .. دمیدرد خند نیکه درست رو پهلوم نشست آخم رو به هوا بلند کرد.. اما ب یبود و مشت مانیپ نیا

 .. آآآآخخخ منو تا ابد فرا.. موش ن نکن..یداد  یجون م  یداشت  یلیل-

 داشتم  ی کرد چشم برنم یکه همچنان سرفه م  یلی ومن از ل زدنیتوجه به حال خرابم کتک م یب

 آشغال..  یهست یچه سگ جونتو -

  یل یجون من خ یجسم ب  ینبندن اما دو نفر برا یلعنت  ری کردم تا دستم رو به اون زنج یتقال م مدام
 : زد یبود.. باحرص و خشم حرف م  ادیز

 مثل سگ بست..  دیتورو با-

  یکی.. پوزخند زدم و با مشت اون دیبار یانداختم.. از نگاه هردو خون م  ینگاه میبه هردو ن پراخم
با تشر   ی ل یکه ل دمیآخم رو تو گلو شکست .. شن  نم،ی س یتو قفسه  یتخت پرت شدم که درد یرو

  یگرسنگ ز قرار بودم از درد ا یکرد.. سرم رو به چپ و راست تکون دادم. ب رونی هردوشون رو از اتاق ب
 ..  یو تشنگ
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 آآآخخ -

 یال یل ی ل یاز موها یادیشده بود مچم رو تکون دادم..حجم ز  رهیکه به من خ دمیچشم د نییپا از
 : کردیم چارمیخونبار به من زل زد.. درد داشت ب  یحرف تنها با چشم ها یانگشت هام مونده بود. ب

 .. اری تاو یکارت گور خودت رو کند نیتو باا-

 نثارش کردم   یبلند باال هه

 ؟یداد یت تو دستم آآآخخ.. جون م   یچطور داشت یفراموش کرد  یزود نی..به هم یل یل یشد  ریپ-

 تخت انداخت وفکم رو گرفت درهمون حال لب زدم:  یرو رو  خودش

 *"  رزنیخوره پ  یحالم ازت بهم م-

 به صورتم زد.. اخم کردم   یمحکم  یلیس

 .. رمیگیرو ازت پس م  یل یس نیتاوان ا-

 ..دیکش یهوم

 اتو تموم کنم..باشه.. اما بذار اول من کارم رو ب-

 پاهام نشست.. کف دستاش رو رونم گذاشت..  نیشد ودرست ب بلند

 کنم ی کار لذت بخش نابود م نیتورو باهم -

 داغ شد و صدام باال رفت:  سرم

 تو..  یکن  یکار  یتون  یتو نم -

دادم..  یم  صیرنگش رو تشخ   یآب ری شدم.. گردنش کبود شده بود و حاال داشتم لباس ز زیخ  مین و
 حالم رو خراب کرد.. *"  روزمندانشیلبخند پ 

 نشست که عربده زدم:  رتمی توجه دستش رو غ یرو به عقب هل دادم.. ب سرم

 من نابودت کردم.. من.. هه.. هه.. -
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.. سرباال کردم نگاه خونسردش به کردیم  کاری نداشتم.. حرکت آروم دست هاش داشت بامن چ نفس
 من بود ودستش آخ خدا..   یتقالها

 .. ینکن لعنت  یلیتالش کردم.. آخ ل تیده سال واسه نابود نیتمام ا-

آورد که سال ها واسه کشتنش تالش    یم ادمیرو به  یز یدست خودم نبود.. فشار دست هاش چ  حالم
 بدنم به ضرر خودم بود   یتکون ها یکرده بودم حت 

 ؟  یییلیل-

 .. آروم لب زد: کردی خمارش نگام م یچنان با چشم ها هم

 ار یتاو وفتهیم ی خوب  یداره اتفاق ها-

 که حس کردم مچم شکست  دمیرو بدنم خم شد.. باتمام وجود دستم رو از دوطرف کش و

 کثافففت.. -

 بکشم که از سر درد نبود   یدهنش باعث شد آخ یگرما

با عربده خودم رو به تخت   دیخند  رتمی غ یه روبود؟ نفسش ک  یچه حال نی آوردم ا یکم م داشتم
   دمیکوب

 .. زی همه چ یب-

 گرفت   یروانم رو به باز   یل یخنده ل ک یگرفته بود و باز به سرفه افتادم.. شل صدام

 ؟ یانگار دوست داشت ار؟یشد؟ تاو یچ-

 داد:  شی لعنت  یبه صدا یناز 

 کردم..   یداشتم به مرد بودنت شک م گهی.. دییآخ-

خواست متنفر بودم.. آخ بابا.. دستش رو دوباره حرکت داد و   یکه بدنم م یز ی .. از چدیلرز یم بدنم
  یلیبود من پسر همون مردم.. حالم بد بود ل اوشینداشتم حق با س  رتیآهش نابودم کرد من غ

   دیخودش رو باال کش
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 .. یکن یبه خودت جذب م شتریمنو ب  یکنی .. هرکار که میو جذاب   یلعنت یل یخ-

 حرکت شدم *"  یخواستم بشنوم.. ب  یصداش رو نم شهوت

 .. اری تاو کشمی خوب من خودم تورو م یلحظه ها نیبعداز همه ا-

بدنم رو   یتمام زخم ها کیبه  کی  دیو نفرت بود.. آروم خودش رو باالتر کش  نهی پراز خشم و ک صداش
زنده  د یبا دادمیدونستم هرگز اجازه مردن بهش نم   یخوب م نویداشتم؟ ا  یومن چه حال دیبوس
   موندیم

 .. یبش یمال اون دختر لعنت ذارمینم-

 *"که لب زدم: 

  یحت یل یآدمت.. ل  نی .. آرامشت.. مورد اعتماد ترتتی رو گرفتم.. خونه.. کار.. موقع زتیمن همه چ-
 به دست آوردن مردها..  یاون غرورت برا

 کرد.. پلک باز کردم مات نگاهش به من بود  ریی سش تغکه نف دمیشن

 .. من.. یتو باخت-

 حال ادامه دادم:   نیتوان حرکت نداشت باا لبم

"* 

  دمیقرمز پوستش رو د یبست ومن رنگدونه ها پلک

 رو د دوست.. هه.. هه.. ندارم..   زیر رقت انگ یمن زنا ی ار ی منو به دست ب یتون ی.. تو نم یلیآخخ ل -

"* 

 که.. آآآآخخخ..  ی.. ا اما.. من.. واسه.. هه.. نابود کردنت.. هه.. هرچیرو گرفت   زمیهمه چ-

 بالش افتاد و ادامه دادم:   یرو سرم

 ح حال برسونم.. هه.. آخ.. نیکه نداشتم هم گذشتم تا تورو به ا یاز هرچ-
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 داغون رو.. یلیگلوم نشست نگاهش کردم ل  بکی س یچشم باز کرد و قطره اشکش رو باالخره

 خواستم.. یکه م یهست ییاالن همونجا-

 لب زد:  تنها

 چرا؟ -

 گونم نشست سرکج کردم   یکبود یسوال احمقانه.. انگشتش رو نیزدم به ا  پوزخند

ت..   اریتاو-  من دوس 

 زدم:   لب ری ..*" و بلند شد که با تحقیل یخفه شو ل-

 کجا؟ -

 .. یچارگی کرد.. سراسر ب نگاهم

 بهت بدم.. یبالها رو سرم آورد نیکه به خاطرش ا یز ی چ خوامیم-

 به دستم نگاه کردم.  دیباال پر ابروهاش

 بازم کن تا به خواستت برسونمت.. -

کرد.. پشت کرد که   رهیمنظورم رو متوجه شد که فکش منقبض شد ونفرت، رنگ نگاهش رو ت  خوب
 لب زدم: 

 شرف مثل خودته..  یب هیدونستم اون مهرداد  یاز اول هم م-

   دیزده به سمتم چرخ رتی تخت ح نیی به پا  دهینرس پاهاش

 ؟ یگفت یتو چ-

 گرفتم که داد زد:  رو

 ه؟ یمنظورت چ ؟یکرد  ی گفتم تو چه غلط-
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 اتاق نگاه کردم انگار شب بود هنوز   یچراغ ها به

 بود؟  یرو باز کن.. بگو منظورت چ  تیاون دهن کوفت  ااریتاو-

 جابجا شدم..آخخ.. خونسرد گفتم:  یکم

 ..شمیعشق سابقت اومد پ نجایا یکه منو آورد یشب -

 بود  بیشدنش عج کنجاو

 ..؟ی گیچرا چرت وپرت م-

 رو به سمت خودش چرخوند    وسرم

 .. به اسم خودم صدام کرد..یلیشناخت ل  یمنو م-

 باال رفتش زدم   یبه ابروها  یپوزخند

 نداشته باشم..  یبود که من بادخترش کار  نیخواست تو نابود کردنت بهم کمک کنه اما شرطش ا-

 کردم:  زیر چشم

 رو بهت گفته.. زیهمه چ ی اون عوض دونمیخوب م   یستین  یخوب گر یتو اصال باز  یلیآخ ل-

 و ناباور لب زد:  دیدر هم کش چهره

 .. تو.. تو..یشد وونهیتو د-

 خنده ادامه داد: نیب

 دونستم مهرداد برگشته..  ینم-

  دی به موهاش کش یدست

 برگشته..-
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نظر   ری رفت و من با چشم تمام حرکاتش رو ز  نییتخت پا ی.. از روهیچه حال نی کردم ا یدرک نم  اصال
 گفت:  دهیبر دهیودست به کمر شد روبه من بر دیگرفتم دورخودش چرخ 

 برگشته؟  اون ب یگیت تو م -

   دمیخودم رو باال کش   شتریب

 ؟ یلیل-

 بود:  جیکرد.. گ نگاهم

 ها؟ میکه من ک ید یمگه از مهرداد نشن-

 تکون داد سر

 ..شهیباورت نم یکه حت دمیشن ینه.. اما از کس-

 : دیبلند خند  باز

 ..ی خبر  یکه تو ازش ب  دونمیم زای چ یل یمن خ-

 رفت ی م جیگ سرم

 ؟ یدون یم یتو چ  ؟یگیم یدار  یچ-

 آورد و مقابلم گرفت   رونی رو ب  شیرفت و گوش فشی سمت ک به

 ..یدوست دار  دونمیخوب نگاه کن.. م-

خود صدف بود؟   لمیواقعا شخص تو ف ایتوهم بود  شدیمتورمم رو به زور باز کردم باورم نم  یها پلک
 لب زدم: 

 ه؟یچ گهید نیا-

توان تکون دادن سرم رو نداشتم.. وادارم کرد به   یرو گرفتم که پر خشم گردنم رو گرفت ومن حت و
 نگاه کردن  
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 .. دمیمن قول م یفهم ی م یخوب  یزهایچون بعدش چ ینگاه کن  دیبا-

 داشتم.. آخخخخخ  درد

 جانم..؟ -

بود   دیخر یه ها تختش بست یدادم.. انگار رو صیاما صدف رو تو اتاقش تشخ  دمید یکه تار م نیا با
 .. سرکج کردم  دمید یمن م  دیچرا با  نویدونستم ا یاصال نم

 ی ل یبس کن ل-

 لب زد:  یحرص

 ..زشی انگ جانیه  ییاگه حوصلت رو سر برد تا ببرمش جاها-

 طاقتم کرده بود..    یکار گذاشته بود؟ درد ب   نیاتاق صدف دورب  تو

شدم   یدونم چرا اما عصبان  یکه وارد اتاقش شد.. نم   دمیرو د مانیرو جلو برد و من نر  لمیاز ف یکم
 یشدم.. صدا یصدا بود ومن داشتم کالفه م یب لمی مشتاق شدم.. ف لمیادامه ف دنید یوانگار برا

 آرشه روانم بود  یلیل

 خوب نگاه کن.. ییی آآآ-

گذاشت.. نفسم از خشم  مانیصورت نر  یکه حرف زدن و صدف جلورفت و دست هاش رو رو دمید
صدف؟؟ سر تکون دادم  یعنیبود؟  یچه کار  نیگردم کالفه ترم کرد ا یرو  یلیل  ید شده بود و دستاتن

 پرحرص لب زد: یلیکه ل

 .. ینی بب دیبا-

کردم به   یکه من خوب درک م یکه داشت باحالت یمان یونر دمیمن صدف که فاصله گرفت رو د و
  دنیکمر صدف انداخت و.. با د دست دور مانیتخت نر ک یآخ خدا.. درست نزد شدیم کیصدف نزد
 بود   یز یهرچ ی ایبازم گو مهی.. دهن ندیتنم داغ شد و برق از سرم پر  مانیبوسه نر

 نکردم    یحرکت چیومن ه  دیبلند خند یلیل
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 که دلت رو برده.. هیهمون دختر نیا یدید ار؟یآخ آخ تاو-

رفت و به حالت    نییاز تخت پا ی لیکه ل دمیکرد؟ د کاریچ مانینبودم نر ای دن  نیمن انگار تو ا اما
 دست به کمر گرفت.  روزمندانهیپ

 ؟ یدیاون دختر منه.. فهم ؟یفکر کرد یتو باخودت چ -

 خوشحال بود   یل ینگاهش کردم خ زیت

 شد؟یچ-

 ادامه داد:  یکرد وبا حالت خاص سرکج

  ی تو مهمون زنمی .. حدس میدونست یم نمیدختر دارم اما شک ندارم که تو ا  هیدرسته نگفته بودم -
 ..دم یفهم رید یل ی.. البته من خیدونست یهست که بهت نگفتم هم م  یز یچ یدیپرس  یوقت

 لب زد:   یالی خیب  بالبخند

 مگه نه؟-

م خفه خود یرو با دست ها مانی خواستم نر یومن چرا م کردی درد م رتمیبود؟ رگ غ یچه حال نی*" ا
   زدیرو جار م   شیروزی همچنان پ یلیکنم؟ ل

"* 

   دمییرو به هم سا فکم

 ..یل یخفه شو ل-

حرکت رو نداشتم..   نیتوان کوچک تر ی.. حس جنون داشتم *"حتی.. بلند و طوالندیزد و خند  یچرخ
گوشه پرت   هیرو  یممکن نبود.. گوش  گهیهمه درد د نی..تحمل ادادیزخم ها داشت کار دستم م نیا

 لب زد:  یحرص  یخنده ها  نیداد و ب یکرد و انگشتش رو تو هوا تکون

 نوجوون تازه کار.. هیافتضاح بود*". مثل  یل یخ-
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بود به سمتم اومد.. پوزخند   یشی آرا زی م یکه رو ییو فاصله گرفت.. با چاقو دم ینگاهش رو د خشم
 کرد  یمچشم نگاهم  یبود واز باال  نیی.. سرش پاعتیوض  نیزدم به ا

 حق با توبود من نتونستم آزارت بدم اما..  اریتاو-

کرد   ینقصش داشت اعصابم رو خراب م یب  کلیلب زدم.. ه ی*" برق چاقو چشمم رو گرفت به سخت
 نشون بدم..  نویخواستم ا  یو من نم

 ..یکرد دایباالخره راه درست رو پ -

 *" ودرست مقابلم گرفت  

 دم.. آخرم رو نشون ندا یمن هنوز برگه -

   دیرو جلو کش  خودش

 بکشمت.. یکن یخورم التماسم م یقسم م نباریا-

"* 

 ؟یآماده ا-

."* 

 ؟یطاقتش رو دار  اری تاو یه-

 زدم:  لب

 منو بکش.. -

 "* 

 بگم؟-

  یتوان پلک زدن نداشتم با ب یبه چشمم که حت  رهینمونده بود سرباال کرد وخ ینزدم که توان یحرف 
 لب زد   یرحم 
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با غرورت شکنجت    نجایباعث شد چند روز ا  یک یعنیتو رو به من لو داد؟  یکه ک یبدون   یخواست یم-
 ؟ یبدون یخوایبدم؟ م

 گذاشت:  نمیس یکرد.. پوزخند زد و سر چاقو رو رو ینم یار یتکون خورد اما حنجرم  لبم

 .. اوشیاون برادرت بود.. س-

 بار تو سرم تکرار شد.. پوزخند زد   اردها یل یم اوشیس اسم

  یل یخ ینبود.. درست مثل بابات.. حت هیمن به مرده ها شب  شیمردن اما اون که اومد پ یفته بودگ-
 جذاب تر.. 

توان آخ  یفرو کرد و من حت  نمیلب باز کردم تا حرف بزنم که چاقو رو تو س دیچرخ  یدور سرم م  ایدن
با من   اوشی کردم.. س  یشد حس نم یپوستم جار  یکه رو  یداغ عیجز ما یچ ینداشتم.. ه دنیکش
  د یگوشم رو سوراخ کرد و به مغزم رس یلیل یکرده بود؟ صدا  کاریچ

 و برادرت به تو..  یکرد انتیتو به من خ  یر یبمون تا بم  نجایا نقدریصدف تو قلبت.. ا گاهیجا نمیا-

باز   به دادم برسه در با ضرب یخواستم کس  یکه نم یبه چاقو وارد کرد که درست زمان یا گهید فشار
 شد 

 تبار آخر خطه..  یدر یح  لهیجم-

 حامد با درد چشم بستم.. یصدا   صیمن با تشخ و
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باعث شد باز چشم ببندم   دیبه هم دوخته شدم رو بازکنم.. نور شد یباعث شد پلک ها  یز یچ یخنکا
  یلیخودم رو تو اتاق ل نبار یکرد.. چشم باز کردم ا یم  داریمکرر داشت مغزم رو ب یبوق ها یصدا
 رو دهنم.. ژنیماسک اکس هی که به بدنم وصل کرده بودن و ییعالمه دستگاه و لوله ها هی دمیند

هنوز زنده ست. به هردو تا دستم سُرم وصل بود چشم چرخوندم و با   یلعنت اری تاو  یعنیصدا،  نیا و
کرد و من حرکت لب   یم هیداشت گر دیلبم، دلم لرز و ی یس یآ کیکوچ شهی مادرم پشت ش دنید

 .. نفسم تند و نامنظم شد  دمید یهاش رو م

 م مادر... -

. زدی حرف م  یمتوجه باز شدن چشم هام شد که روگرفت و انگار داشت با کس  دمیخودم نشن   یحت و
آوردم..از درد چشم بستم و باز پلک باز   یبا وجود ماسک، هوا کم م  یتکون بخورم و حت تونستمینم

رو   نیبرگشت.. ا ری ضربانم رفت و با تاخ انوس،یدر کف اق یآب ی لهیجفت ت هی دنیباد  نباریکردم ا
  دیبدنم عربده کش  یجا یدستگاه ها ثبت کردن.. به سرفه افتادم که درد با تمام وجود در جا 

 آخخخ  ص..هه.. دف. -

که وارد شدن.. هنوز بادرد   دمیمرد که به حتم دکتر بود رو د هیپرستار با  زود در باز شد ومن دو  یلیخ
 کردم و نفس نداشتم. یسرفه م

 خودت.. یبرا یسالم نذاشت ی معجزست.. جا هیشدنت  داریآروم باش.. ب -

رو   یز یاز پرستارها چ  یکیو  دی هام رس  هیبه ر یشتر ی ب ژنیزود اکس  ی لیگفت؟ خ یم  یدکتر چ نیا
  دیکش  نیی باسرنگ وارد سُرمم کرد..همه جام درد داشت.. آخ.. نگاهش کردم که خودش رو پا

 ؟ یبگ یخوای م یز یچ-

 اشاره کرد   شهیخواستم اما.. به همون ش یم

 .. یبخواب  دی.. اما االن بهت مسکن زدم باینیخوانوادت رو بب   یتون یم گهید کمی-

دادم..  صی نگار رو تشخ یهم حامد و مادر حت  نباریشد ا دهیکش شهیخواستم.. باز نگاهم به ش ینم نه
 ..  یکیشد وباز تار  نیصدف و پدرش اما... پلکم سنگ
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چشم باز کردم و آخم به صورتم برگشت.. باز هم همون  دیچ یکه تو دنده هام پ یبا حس درد  باز
 ماسک 

 ار؟ یتاو-

شناخت.. به زور از گوشه  یصدا رو خوب م نیتوان باز نگه داشتن چشمم رو نداشتم اما گوشم ا هنوز
 پلک نگاهش کردم  

 ؟یشنو  یسالم صدام رو م-

    ختیگردنم ر  یموهاش رو و

 صدف  -

 . دیخند  هیگر نیب

 جانم؟ جان صدف؟ چشمات رو باز کن. -

شال بافت    نمشیکه چشم هام به نور عادت کرد، تونستم بهتر بب یمن بود؟ کم  یلحن صدا... برا نیا
به من بود   سشیخ ی.. چشم هایخوش رنگش گذاشته بود و بافت مشک  یموها یرو  ییطال یمشک
رو گرفتم و به راست   یو به سخت  دمیصدف رو د یحامد لب ها ی.. با صدازدیدلم رو چنگ م  یز یچ

 . .. بالبخند نگاهش به من بود.کردمسر کج 

 .. یبه ماهم بنداز  ینگاه مین هی ستیداداشم.. بد ن یخوش اومد-

 منظورش بود   یا ی گوشه لبش گو لبخند
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 رو آوردم..  ایواست ک نیبب -

کرد.. باز    یبه من نگاه م  یاشک ی کنارش اشاره کرد ردش رو گرفتم و باز.. مادر بود که با چشم ها وبه
 من با خنده گفت:  یخار دلم شد.. حامد به جا  ینفس  یب نیلب باز کردم و ا

 پسرت..  نمیبسه بفرما ا هیبابا زن عمو گر یا-

که آروم تو    دمید یکجا بود؟ از گوشه چشم صدف رو م  اوشیش شدت گرفت... پس س  هیمادر گر و
  بود پر ستادهی. به مادر که حاال کنار تختم اختیر یمن م یبرا  دیرو.. شا دهاشیآغوش باباش مروار

 نگاه کردم دست هاش نوازشگر موهام شد.  یاز حس دلتنگ 

 به روزت آوردن؟ یمادر به فدات بشه.. چ-

و تازه   دمیبدنم د یزخم ها یخواست.. نگاهش رو رو یدست هاش رو م  دنیتنش رو، بوس  یبو دلم
 متوجه شدم*" خواستم دست هام رو تکون بدم که حامد تند گفت: 

 پسر تکون نده دستات داغونه  یه یه-

به   یتیحامد تو چه وضع  دمیفهم یزد.. انگار تازه م شی تو نگاهش بود که کل وجودم رو آت  یز یچ و
 .. آخ مادر.. آخ..دیعرق کردم رو بوس یشونیبود.. اخم کردم که مادر خم شد وپ دهیدادم رس

 نکردم..  ی.. من مادر نمینب  مارستانی رو تخت ب  ینجور یتنم رو ا  یخدا منو بکشه پاره -

 داد؟  یحرف ها من رو شکنجه م  نیبا ا داشت

 کشه من..  یبچم داره زجر م دمیمن نفهم-

کرد؟ با چشم به حامد   یافتاد.. مادر چرا داشت با اشک هاش داغونم م یداشت به جونم م درد
 ..دیفهموندم مادر رو آروم کنه و چه خوب که فهم 

 حالش خوبه   نی آروم باش.. بب کمیومده..تازه به هوش ا  اریتاو ه؟یچه حال نیزن عمو ا-

.. مادر که ازم دور شد نگار  رو  ومدیحرکت لب پوزخند زدم.. خوب بودم.. باز نگاهم به در بود اما ن یب
  دمی د واریکز کرده گوشه د
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 دکتر وارد اتاق شد  اوشیس  یرفت و باز هم به جا رونیکه مادر با کمک نگار ب  دمی.. دمانینر آخ

 چطوره؟  ضی حال مر-

   دیکش نییو ماسک رو پا ستادیسرم ا یرفتم.. باال یم دیخواستم برم. با  یم من

 حالت چطوره؟ -

 لب زدم:  یخش دار  یصدا با

 برم..  دیب با-

 . یعجز نفرت داشتم..آخ لعنت نیدهنم گذاشت از ا یزود ماسک رو رو   یلیباز نفس کم آوردم.. خ و

 ..نهیپسر.. تازه حالت ا یهوش ی از هشت روزه ب شتریجله نداشته باش.. بع  نقدریا-

   دمید یبغضش رو م  یوبه حامد نگاه کردم اخم داشت ومن برجستگ دیباال پر ابروهام 

 همه.. آخ آخ خدا  ن یشد من ا ینم  باورم

 نیشد. کالفه بودم ا  کیدر رفت وحامد بهش نزد ینوشت.. تا پا یز یدستش چ یپوشه  یرو دمید
 بود؟ متوجه شدم که مهرداد روبه صدف گفت:   یچه حال

 دخترم اشکات روپاک کن  هیکاف-

 شد   کی چه خوب که به حرفش گوش کرد.. به تخت نزد و

 ارجان؟ یتاو-

 کردم لبخند زد:  نگاهش

 دست رفتت بدهکارم.. از  یبه تو و به زنگ  یعذرخواه هینباشه اما   یوقت مناسب دیشا-

 انداخت:  نیی پا سر

 منه..  ریاز ذات بد اون زن تقص ی منو ببخش که بخش-
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 رو بازوم گذاشت  دست

 بود  فتادهی اتقاقات ن نیزمان ا چیمنوببخش پسرم کاش ه-

 شد   نیی گلوش باال پا بکیس

 به گردنم داشت..  یپدرت حق برادر -

 فرستاد   رونینفسش رو شل ب  

 حاللم کن -

 ب باز کردم: ل یسخت به

 ک که..   یمن از اون-

 لب زد:  نگران

 آروم باش.. -

 من ادامه دادم: اما

 .. انتقام گ گر.. فتم .. دیبا-

 یگرفتم.. صدف نگران کنار باباش قرار گرفت. بازهم همون دونه ها یمصنوع ژن یاز اکس یق یعم ودم
   دیمروار

 ؟ ی خوب  اریتاو-

 بودم اما اگه.. باز به در نگاه کردم   خوب

 استراحت کنه  کمی تا  میبر  ایدخترم.. ب ستی ن یز یچ-

 گرفته ش مخالفت کرد:  ی.. اما صدف با صدادیلبخندش رو به روم پاش و

 بمونم لطفا..  گهید کمی نه بابا بذار -
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که وارد   یاخم کردم در باز شد و من تند به کس  شد؟یم ده یکش مانی فکرم از لب هاش به سمت نر چرا
   ومد؟یداشت چرا نم یچه معن نیرو گرفتم.. ا  یشد نگاه کردم  پرستار بود.. حرص

 استراحت کنن  دی.. بادیرو تنها بذار ضی لطفا مر دیببخش-

حال  نیخواست و دل منم... با ا ی.. دلش رفتن نم دمیشد.. من نگاه آخر صدف رود  کیبه من نزد و
رو اعصابم بود  پرستار سُرم تموم شده رو    یلیخ یخبر  یب  نیرفت.. ا رونی ا فشار دست باباش ب ب
 و با لبخند گفت:  دیکش رونیب

تازه   یکرد.. البته وقت هیگر یلیخ  چارهی خورد ب یتکون نم نجایهشت روز از ا  نیدختر خانم توا نیا-
 به زنده موندتون نبود..  یدیام  چیآورده بودنتون ه

 کرد..  یکالفه ترم م شیبا پرچونگ  داشت

 در بود اما انگار..  یپسر جوون هم بود که شبانه روز جلو  هیالبته -

  شتریگرفت که لب فرو بست ومن اخمم ب شی .. فکر کنم به پرچونگدینگاهش کردم که ترس پرشتاب
 شد چرا ساکت شد؟  

 خ خدا شفا بده -

 رفت   رونی ز اتاق با یکمال ناباور  ودر

  دم یکش  نییتو کتف ومچم ماسک رو پا دیبه دستم دادم  وبا درد شد  یتکون ی.. حرص یلعنت

..  کنمیخواهش م ای.. آخ داداشم بشدمیم  یحرکت موندن داشتم روان  یاز ب ومد؟یچرا نم  اوشیس
 خورد وباز شد حامد بود درمونده لب زدم:  یدرتقه ا

 حامد س س.. -

 دهنم گذاشت  یباز سرفه کردم.. با شتاب خودش رو به من رسوند وماسک رو رو که

 ؟یخوا ی م  یجان داداش؟ چ-

 رو گرفتم:  دستش
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 کجاست؟  اوشیس-

 وقد راست کرد کالفه گفتم:   دیکش پوف

 دونه من به هوش اومدم؟  ینم-

 ند شده بود زد به موهاش که بل  یچنگ

 دونه..  یم-

 خراب تر شد   حالم

   ومد؟یپس چرا ن ن -

از   یبرداشت وکنار تخت نشست پاهاش رو کم کیکوچ خچالی  کینزد یازم دور شد و صندل حامد
 رونش گذاشت.. پرحرص لب زدم:   یهم فاصله داد و ساعدش رو

 کجاست؟  اوشی حامد س-

 : دیباال کش چشم

 خت؟ یمه هارو به هم رهمه برنا یک ی دون  یحتما خودت م -

 نگذاشته بود.. بمی نص یب  یز یچ  چیاز ه یلیدونستم.. ل یگرفتم.. م رو

 پسر؟  ید یکش یتو چ  ار؟یتاو-

 خواستم..   یجواب م هیندارم من فقط  یادآور یعالقه به  دیفهم  ی م کاش

 گذاشت؟ من داغون شدم مرد..  یبه ما چ   یدون یتو نم -

 کرد تا داد نزنه..   یخبر داشت؟ به زور خودش رو کنترل م  یاز حال من کس مگه

 ..یوا یوا دمت یتو اون حال د یوقت  یدون  یآخ که نم-

 داد؟  یحامد جوابم رو نم  چرا
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 کشتمش   یاگه بچه ها نبودن م  دمیاون *"رو د یوقت-

 منقبض شد..  فکم

سالم واست نذاشتن..  یشرفا جا یچندتا از دنده هات شکسته بود ب  مارستانی ب متیآورد یوقت-
 که نفست مشکل داره واسه اونه.. نیهات عکس گرفتن.. ا  هیور هیبار از کل نیچند

  شدمی م وونهیرو مچم گذاشت.. داشتم د ودست

 .. ی  تو با اون دستا دنید یدون  ینم  اریتاو-

و   دمیکش  رونی دستش ب ری حرفش رو نگفت.. دستم رو از ز یخشم نگاهش کردم که مات، ادامه  پر
 انعطاف گفتم:  یآوردم.. خشک وب  ن ییرو پا  یماسک لعنت

 جواب توقع دارم    هیو  دمیسوال پرس  هیمن ازت -

 .دی کش ششیبه ر یدست

 رفت..  یبه هوش اومد  دیآ آره حق باتوئه.. راستش تا فهم-

 : دیلبم باال پر گوشه

 رفت؟ -

 : د یکش پوف

 کشه من..  ی خجالت م  دنتیداز -

 لب زدم:  سرد

 خوام استراحت کنم   یبرو م گهیباشه د-

 ار؟ یتاو-

 حرف ناراحتم کرده بود  نیا

 برو حامد..  -
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   اد؟ین شمیتونست پ ی چطور م اوشیرفت باز درد به سراغم اومد س رونی اکراه از اتاق ب با

 آخخ -

  ن ییماسک رو از صورتم پا د؟یفهم یبرادر جه م نی. چشمم به در بود وادمیچیپ   یمار به خودم م مثل
 خواستم. دستم مشت شد.. چرا؟ داداش چرا؟   ینفس نم  دمیکش

 آآآآخخخ -

.. باز به حالت قبل  دیچ یتو شکمم پ  یبد  ریرفتم.. اما ت ی خودم م دیشدت خودم رو تکون دادم با به
کرده بود که در آروم باز شد.. چشمم به در افتاد و با  کشدارم کل اتاق رو پر  ینفس ها یبرگشتم صدا

نگاهش    هاخودش رو بهم رسوند و من تن   دنمیبا د اوشی ناخودآگاه لبخند زدم اما س اوشیس دنید
 کردم: 

 ؟ یداداش تو خوب-

   دمیخشک خند  یسرفه ها نیب

 .. اوشمی خوبم س-

 بذاره که لب زدم:  مینی ب یکرد.. کمکم کرد بخوابم و خواست ماسک رو رو ی چشم هام نگاه نم به

 خوام.. باهات حرف دارم.   ینم-

 راه خشک شد:   نیب دستش

 اوش؟ یس-

-... 

 ..  اوشی س یرو به سمتش گرفتم درد داشتم و توان باال نگه داشتن دستم رو نداشتم اما برا دستم

 د دستت رو بده..-

 همونجا کنار تخت نشست   دیترکبلندش خم شد و بغضش  قامت
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 داداش؟-

 خواست   یرو م  دنشیها دلم شن سال

 جانم؟ -

   اوشیبه دستم زد.. آخ س یشون یش شدت گرفت و دستم رو باالخره گرفت داغ داغ بود پ هیگر

 منو ببخش داداش.. -

 تونستم تکون بخورم لب زدم:  ی م کاش

 دونم..  یم من م  یکمکم کن یخواست  یتو م-

 کرد.  کهیت کهیرو ت  هاش قلبم هیگر

 کنم  ی.. خواهش ماوشینکن س -

 ومن تحمل نداشتم  دیبوس  یدستم رو م مدام

 من رفت داداش.. یپا  تیمن مقصرم.. همه ز زندگ-

 بدتر.. شهیاز هم  شتریب شه یسوخت از هم یسقف زل زدم.. پلکم م به

 کردم دلم خواسته.. یمن هرکار -

 در گردش بود.  شی شونیلب وپ  نیبهش نگاه کردم.. همچنان دستم ب  وباز

 کم آوردم   یلیدهنم رو صاف کن.. آخ داداش من خ ایمنو بزن.. ب  ایداداش ب-

 لب زدم:  نان یدرد اما پر اطم  پراز

 تموم شد.. من برگشتم ک کنار..هه.. کنارتم   گهید-

 سرباال کرد و رو سرم خم شد   دهیترس

 ؟ یشد؟ داداش خوب  ید داداش چ-
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   دمیکش یق یعم  نفس

 گردم..  یمن از مرگ هم باشه بر...هه..م یخوبم.. تو داداش صدام ک کن -

  دی صورتم کش  یرو دست

 بگم؟ داداش؟  یداداش.. اگه به تو نگم پس به ک گمیم-

انگشتم رو گردنش نشست مات نگاهم   و دستم رو به سمت گردنش بردم که متوجه شد سر دمیخند
 کرد  

 ک ینزد  ایب-

سرم رو از بالش جدا کردم و  یشد.. به سخت کیگردنش گذاشت ونزد  یدستم رو رو خودش
   دمیبوس  قیرو عم ش یشونیپ

 .. اوشیآخ س-

 

 

 

 

 

 

صدف انداختم که در باز شد و   ییبه ساعت اهدا ینگاه می منتظر اومدنش شدم.. ن  یبه صندل هیتک با
زن رو   نی به جا مونده از ا ی.. بند چرم ساعت رد زخم هادمینقابش رو د یب  یاصل یمن باالخره رو

..  اختمرو شن  ششیآرا یو ب  دهیبود، چهره رنگ پر گهید  ییایکه دن شهیپوشوند.. از اون سمت ش  یم
رفت و   رونیتوجه از در ب  یگفت اما اون ب یز یکه رو به سرباز زن بانگاه چ دمیپوزخند نزدم.. د  نباریا
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نشست.. با دست اشاره   یصندل ینامطمئن جلو اومد و رو یرو به گوشم زدم با گام ها یمن گوش
 برداشت    ریرو با تاخ  یدادم جواب بده و گوش 

 ؟ ینیمنو بب   یخواست  ینم دم یشن-

 فروغش زل زدم. یگشاد و نامرتبش گرفتم و به نگاه ب یاز لباس ها چشم

 م؟ یتو چه حال ینی بب یخوا یم ؟یچرا اومد-

 لب زدم:  یکردم و جد کینزد شهیزد.. خودم رو به ش   یتلخ  لبخند

 نشستم..   یصندل  نیبابام پشت ا دنید یبه چشمام نگاه کن.. ده سال برا-

 تر.   چارهیبازنده تر.. بدتر.. ب  شهیحالتم چشم دوخت از هم یباال کرد و به صورت ب سر

  ایتو  یانابود یقمار گذاشتم..  زی رو م  یشتر یب  یزهاینابود کردنت چ یبرا نجا،یهربار بعد رفتنم از ا-
 من..

 دندون گرفت خونسرد ادامه دادم:  نیمشت شد ولبش رو ب دستش

رو   میزندگ یهمه  یزمان هی.. یا گهیبدتر از هر زمان د ی .. حتزیرقت انگ  یلی.. خیداغون شد یل یخ-
آدم مورد اعتمادت استفاده کردم تا بهت ضربه بزنم.. از   نیتر کی.. من از نزدمیزندگ  ی.. همه یگرفت
 .. از بهروز.. از خودت..مانینر

 داشت لب زد:  دنشیبر نلرز یکه به زور سع  ییصدا با

.. من اجازه اریتاو رسنی اعمالشون م ی. هرکدوم به سزاستیها از من بهتر ن یهمون عوض  یحاال جا-
 ؟ یحرفا رو بزن نیتا ا یقصر در بره.. تو بگو.. اومد چکسی ه دمینم

 زدم:   پوزخند

تا ابد   مانی کرده بودم. نر یبردن باز  یحالت ابدا واسم دور از ذهن نبود من برا  نینه اومدم تا بگم ا-
 مونه..  یاونجا نم

 بود.. پرحرص از جاش بلند شد که خشک لب زدم:  ندیپر از خشم و بغضش برام خوشا یها نفس
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 ..یبر  یتون یمن نگفتم م-

 صورتش قرمز شده بود    دمیچشم باال کش و

 .. لهیجم  نیبش-

 پوزخند زدم.  و

 گم شو.. نجای.. از انمتیخوام بب   ی.. نماریتاو هیکاف-

 : د یکوب شهیش به

 گم شو..-

 م: تر از قبل گفت  خونسرد

شد اون همه عزت نفس و غرور که از مال و اموال  ی.. چ نجامیا تی و نگران ت ی رفع دلتنگ  یمن برا-
صفتتو   وونیح ی افهیکه ق یرنگ ی.. اون قلم هامتیگرون ق  ی.. اون لباس هادیمن بهت رس یبابا

  یول ستنین  چکدومیکو؟ ه یداد  یکه بهشون دستور م ییکجاست؟ کسا یکرد  یم یباهاش مخف 
 حال تو.. نی.. با همنجانی هم هیجا شب هی.. *" دمیخبر خوب م هیبهت   ندرعوض م

 زد: داد

 ازت متنفرم   اری.. خفه شو.. تاوهیکاف گهیخفه شو.. د-

   دیدر باز شد همون سرباز با خشونت توپ که

 سلولت.. یبرگرد  دیساکت باش.. چه خبرته؟ زود تموم کن با-

 خشم نگاهش رو به سمتم پرت کرد.. ری وباز ت دیلرز ی دستش م نیب  یگوش

 کثافت  یر ی بودم همونجا بم دواریام-

 زدم:  یصدادار   پوزخند

 من شد بیحال نص نیا یتو تو  دنیاما زندم ود-
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 بلند شدم.. کل وجودم رو از نظر گذروند   ازجام

 بهت بدم   یقول هی خوامیم-

 نگاهم کرد:  باحرص

 خودت..  یبزنه.. حت  بی کس به جونت آس چی ه گمیم دیکس.. با تاک  چیه دمیاجازه نم-

 شد   رهیمتعجب بهم خ یباال رفته و چشم ها یابروها با

*" آشغال و  یر ی بم  ذارمی.. نمهیادی.. اما ابد زمان زیش یلطف رو در حقت کردم.. اعدام نم نیآخر-
 .. نمیتا ذره ذره آب شدنتو بب  امی.. مامیم دنتید یبرا یگاه

 بلند داد زد: رو خودش نداشت  یکنترل گهید

 .. یبه آرامش برس ذارمینم یدیتو.. تو تاوانش رو پس م ی بکن  یکار  یتونیتو نم-

 چسبوندم:  یرو به گوش لبم

از دستت   ی کار  چیه گهی.. تو دیل یشروع کن.. بشکن و به من برس.. آخ ل شهی ش نیپس اول از هم -
  ی.. تو تمام ده سال گذشته.. بذار بهت بگم که.. خبر ندار یمن شد هیاما.. تازه شب ی.. زنده اادیبرنم 

 برم یبهره م ی من از چه منبع آرامش

 ومن خونسرد تر ادامه دادم: زدیچنگ م شهی به ش یقلبم اشاره کردم.. مثل گرگ زخم  وبه

 .. یتو با اون شکنجه ها حق مادرانت رو ادا کرد -

 ه.. .. من.. خدا لعنتت کنشمیمن خودم قاتلت م اریتاو-

وارش نگاه آخر رو انداختم در روباز   وانهید یدستگاه گذاشتم وبه تقال ها یرو رو  یزدم وگوش  پوزخند
زدم دستم رو قفسه  رونی بود. از راهرو ب  نجایتا هم یلی.. داستان لختیکه همونجا فرو ر دمیکردم ود

از دست دادن  م.. مثل غدیرس یدوماه دردش کمتر اما گزنده تر به نظر م نیبعد ا ینشست حت نمیس
خاطر همچنان    نیبکشم به هم  قیعم یتونستم نفس ها  یم ی.. کهنه اما دردناک... به سختهیسا
 ربط به صدف نبود.. آخ..   ی ب گاریس دنیگرفتم.. هرچند نکش یم دهیناد گاریرو به س لمیم
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رو   شهیکه تازه گرفته بود مقابلم متوقف شد ش اوشیبلند س  یشاس نیماشزدم..   رونی در زندان که ب از
 داد:  نییپا

 سوار شو داداش.. هوا ناجور سرد شده.. -

 نگران لب زد:   دمیزدم.. خم شد و در جلو رو باز کرد ومن سوار شدم که از درد چهره در هم کش  لبخند

 ؟یشد داداش؟ بازم درد دار  یچ-

 دستش رو رونم نشست   و

 ...شمیقرص بخورم بهتر م  هیخوبم..  نه-

 لب زدم:  مرخشیرو به ن  نانی کرد و به روبرو زل زد.. پر اطم اخم

 اما من خوبم.. یخوشحالم که به فکرم -

   دیبه فرمون زد پوف کش  یآروم  مشت

 باشه داداش..تو فقط خوب باش.. -

 فیظر یتارها یلمس بلندا یدادم دلم هوا هیتک   یصندل  یرو به روبرو دوختم و سرم رو به پشت نگاهم
 گرفت واز گوشه چشم به ساعتم نگاه کردم.  شیصدف رو کرده بود.. باز کف دستم آت

 ؟ یناراحت  یز یداداش از چ-

 بود   ینگاهش کردم کامال جد متعجب

 ؟یدیسوال رو پرس نینه چرا ا-

 ابروهام گذاشت   نیودرست ب دیبود دست جلو کش شیش به رانندگ که حواس همونطور

 اخمات تو همه دیشد-

 : دمیاراده خند یب

 جان.. اوشی س ستمیاز دست تو.. نه ناراحت ن-
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 باال انداخت   شونه

 ندارم    ییواال من که هنوز با اخالقت آشنا-

 حال آروم گفتم: نینزدم.. درد داشتم با ا یحرف 

 ؟یسرزد  دیجد یبه خونه  کار معمار تموم شد؟ -

 گفت:  یچشم از روبرو گرفت و با لبخند پت و پهن یا هیثان

..  هیعال  زشیفوق العادست.. همه چ یلیحد که انزو زودتر از ما ساکن اونجا شده.. خ  نیآره.. در ا-
تا ما دوتا  گهیمنتظرمونه.. مطمئنم.. فقط مادر م یدمت گرم.. شک ندارم اونجا اتفاقات خوب 

 .. ذارهیپاشو تو اون خونه نم مینبر یدستبوس یعروسمون رو برا

 عوض کردن بحث گفتم:  یرو به دندون گرفتم و به صدف فکر کردم.. برا لبم

 ؟یکرد  کاریدانشگاهتو چ-

 موهاش فرو رفت.. یو دستش ال  دیکش پوف

عالمه تعهد   هیثبت نام کردم.. درست مثل خالفکارا..  دیترم جد یباز عالمه کاغذ  هیو   یبا بدبخت-
 امضا کردم.. 

 لب زد:  نانی رونم گذاشت و با اطم یرو رو دستش

 راحت..   التی اما خ رمی تا مدرک بگ  امیبرم و ب دیحاال حاالها با-

 زنگ خورد.   میشدن گوش  ادهیزده نشد قبل از پ  یبه خونه حرف دنیسر تکون دادم و تا رس تیرضا با

 ام ی تو برو منم م اوشیس-

 کرد که با اخم لب زدم:  زیر چشم

 حامده برو پسر.. -
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شد همونطور که از پشت، قامت بلندش   ادهیپ  نیگوشه لبش جا خوش کرد و از ماش طنتی ش  لبخند
 دکمه اتصال رو زدم   کردمی رو نگاه م

 جانم حامد؟ -

 : دمیشادش رو شن یصدا

 ؟ سالم داداش گل خودم چه خبر-

 شدم   ادهیپ  نیبرداشتم واز ماش اوشیس یصندل   یرو از رو موتیر

 ام یاون زنه م شیاز پ یخودت که خبر دار -

 کرد  یکالمش رو پشت حرف مخف  حرص

 له یجم-

 رو زدم و گفتم:   موتی.. اما من اخم کردم.. ردیخند و

 اوضاعش خوب نبود.. دمیرو د  مانیبار که نر نیآخر-

 فوت کرد.. یوارد شدم پوف کالفش رو تو گوشباز رو هل دادم و  مهین در

 چک کنم..  یپرونده ها رو اساس خوامی.. االن ادارم مدونمیآره م-

 آوردم و در ساختمون رو باز کردم پابه داخل گذاشتم  رونی ب دیکتم کل از

   میرو به حداقل برسون  تش یالزمه بکن تا محکوم یحامد هرکار -

 لب زد:  معترض

 اونم.. یدونیم اریتاو-

 : دم یحرفش پر انیم به

 بگو..  یحتما به سرهنگ ناج نوی.. ایر یبگ دهیناد  یتون یکرده.. نم یادیکمک ز مانینر-
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 کرد افتاد.  یناهار رو آماده م  زیچشمم به نگار که داشت م همزمان

 من بهش قول دادم بخاطر خواهرش -

 .. ذاشتیکه داشت سر به سر مادر م  دمی رو شن  اوشیس یصدا

تو جاش امنه.. حداقل تا پنج   شی .. واون دختر.. هرچند پکنمیباشه داداشم منم بخاطر تو کمکش م-
 بکنم.. یتونم براش کار  یمهمون ماست.. من نم  ندهیسال آ

 نزدم که گفت:  یحرف 

 شما  یالیو میریامشب م د یآماده بش یراست-

 لب زد:  یباال انداختم که قبل هر حرف  ابرو

 کم آوردم..  گهیسرم غر زدن من د  یکل ای میبا ک  زی بشنوم.. عز خوامیاعتراض نم-

  دمیبه موهام کش یدست

 برم  دیباشه من فعال با-

   دیخند

 پسره که خونه رو گذاشته رو سرش  نیآره برو.. ا-

سرخ  یگذاشت و گونه ها زی م یورواز دست نگار گرفت  اوشیافتاد که س ییغذا سیبه د نگاهم
 نگار..  

 .. فعال.. شهیبزرگ نم اوشیس-

تمام   نکهیفکر ا یبه صحنه مقابل بودم حت  رهی رو به کتم برگردوندم خ یکرد ومن گوش یخداحافظ 
  انیپا ییتنها نیزود به ا  یلیخونه خ  نیداشت چشم چرخوندم ا یب یخانوادم رو کنارم داشتم حال عج 

 داد.. 

 ؟یستادیپسرم چرا اونجا ا-
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 با لبخند گفت:  اوشیبه جلو برداشتم که س یخودم اومدم و شرمزده گام به

 واسه من بخت برگشته  گردهیم هیتنب هیحتما داره دنبال  دونمید من م-

 انداخته بود ادامه داد:  ری.. روبه نگار که سربه زدیباز خند و

 به فکر جونت باش..   اوشیس یعن ی صدا نظارگر   ی.. هروقت ب دشیشناس یشما که نم-

 کردم که لب زد:  اخم

 کرده.. یچه اخم  نیآ بب -

 که مادر سرزنشگر به کتفش زد: دنیخند وهردو

 احترام بذار به برادرت  ؟یبزرگ بش  یخوا یم ی.. ک اوشیعه.. بسه س-

 به سمتم اومد   باخنده

 من نوکرش هم هستم-

 .. دستم رو آروم به پشتش زدم  دیمردونه به آغوشم کش  و

 .. کهیبعد برات دارم داداش کوچ-

 که ازش فاصله گرفتم وبه سمت مادر رفتم  دیخند

 مادر؟  یخوب -

 . دیکه دست پس کش  دمیرو بوس  سشیخ یمحبت نگاهم کرد که خم شدم و دست ها  پر

 قد و باالت بشم  ینکن پسرم.. فدا-

و تاب   چی و به نگار نگاه کردم دست هاش رو از استرس تو هم پ دمیرو بوس  ش ی شونیزدم و پ   لبخند
 داد. آروم لب زد:  یم

   اریسالم آقا تاو-
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بود  هیسا هیشب  یز ی ککردم صدف هم چ یحس م دیشا  لیبود.. اوا هیدختر برام درست مثل سا نیا
 لب زدم:  می.. مالیو اون مکالمات پنهان یاما اون بوسه.. اون آغوش اجبار 

 .. ری .. سرت رو باال بگسالم دختر-

 نگاهش پر از غم بود   یها یزده سرباال کرد عسل  شرم

 می اتاقم.. تا حرف بزن ایب-

 انداخت:  ری به ز سر

 چشم-

 مادر لب زدم:  روبه

   امیم کنمی منم لباس عوض م دیشما شروع کن -

 باشه پسرم.. -

پارک کرده   نگ،ی رو تو پارک  نیاومد احتماال ماش رونیکه از ب دمیرو د اوشیزدم س رونی از آشپزخونه ب و
 به در خورد نگار بود. یتخت انداختم که تقه ا یآوردم و رو رونی بود.. وارد اتاق شدم و کتم رو ب

 دختر..  ایب-

 . ستادمیوارد شد درست مقابلش ا  آروم

 ؟ ی راحت  نجایا-

 تکون داد سر

 مادرتون مهربون هستن یل یبله.. خ-

 کار راحت شده بود   نیروزها ا نیدر ا .. چقدمیخند میمال

 .. هینجوریناراحت نشو اخالقش ا اوشیاز س-

   دیرنگ گونه هاش رو د شدیبا سر فروافتاده ش م یحت
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 ی بپرس یتون یم یدار  یاگه سوال-

 کرد   سکوت

 بپرس..  یدار  ی.. لطفا خجالت نکش به چشمام نگاه کن سوالینگار تو مثل خواهر من -

 باال کرد اما به چشم هام نگاه نکرد..  سر

 شه؟یم ید داداشم چ-

 جلوتر رفتم که تو خودش جمع شد   یکم

 ش ینیبب  ی تون ی م ی.. هروقت بخوادمیبراش انجام م  ادی از دستم بر ب ینگرانش نباش.. من هرکار -

 نگاه کردم   سشیخ یباال کرد ومن به چشم ها سر

 آقا.   دیخوب ی ل یممنونم ش شما خ-

شما   یهمه مدت من خونه  نیآروم باش.. ا  گهیگفتم.. د تی رو واسه راحت نای.. آروم باش.. ا شییه-
 ..شهیم یکردم حاال برعکسش باشه چ  یزندگ

 تند سر تکون داد:  تند

 .دی شما بگ یچشم هرچ-

 گرفتم:  رو

 اون اشکات هم پاک کن..  امیماالن برو ناهار بخور منم االن -

  ادشدهیرفت.. دردم ز رونیکه باز صدامون کرد.. با دست صورتش رو پاک کرد و با لبخند از اتاق ب  مادر
  امکی پ یکردم که صدا ضیآوردم بدون آب خوردم.. لباس تعو  رونیُمسّکن ب  یبود از کشو عسل 

 .. به سمتش که روتخت بود رفتم.. صدف بود..دمیرو شن میگوش

 "دلم برات تنگ شده حالت چطوره؟" 

 زد یتو گوشم زنگ م مانی نر یرو به سقف گرفتم هنوز صدا سرمو
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 "رمیاز کشور م امیب  رونی ب  نجایمثل منه اگه از ا یاز آدم ش یب  اقتشی "اون دختر از اول سهم من نبود ل

 و جواب دادم  دمیکش پوووف

 " دمیمن خوبم مروار ؟ی رو خورد"باز سالمت  

که ارسال شد منتظر جواب  ام ی نگاهش شدم.. پ یها  لهیت  میفرستادن دودل بودم اما تسل یبرا و
لب  دنمینموندم و با اخم به سمت آشپزخونه پا تند کردم.. مادر نگاهش به در اتاق بود وبه محض د 

 زد: 

 کرد   خیپسرم؟ غذا  یکجا موند-

 .. دیببخش-

 یز ی.. چی بابا... همچنان خال  یرو نگار پر کرده بود و جا  هیسا ینگاه انداختم جا  زیه مرفتم و ب  شیپ
نشستن انتخاب کردم.. مادر   یرو برا  اوشیس یروبرو  ینزدم و صندل یاما حرف  زدیبه قلبم چنگ م

 بود   یهمچنان خال  زی سمت راست و نگار سمت چپم نشسته بود و راس م

 مجبور شدم ساکتش کنم  کردی م یمن معدم عزادار  د یداداش.. ببخش  یوا-

 .. دیوخند

 بچه  یر یگیتوکه از شکمت دستور م-

  میدیخند وهمه

 کمک کرد.. یلیته دخترم نگار خ مورد عالقت رو درست کردم..زرشک پلو  الب یمادر غذا ایب-

وقت بود فراموش کرده    یلی.. خکردی فکر م یبه چ دونستمیهاش پر اشک شد ومن خوب م چشم
 که دوست داشتم.. رو به نگار لب زدم:  ییزهایبودم تمام چ

 دستت درد نکنه..-

 با دهن پر روبه مادر لب زد:   اوشینگار با لبخند جوابم رو داد.. س و

 ی کن یم هیبابا.. مادر بازم که گر یا-
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 تند اشکش رو پاک کرد   ومادر

 .. ستیدست خودم ن-

 نزدم که مادر بشقابم رو پر کرد و مقابلم گذاشت   یحرف 

 .. یهنوزم جون نگرفت زمی بخور عز-

 زدم:   لبخند

 باشه چشم -

 آوردم...  ادی غذا رو به  یقاشق رو به دهن گذاشتم وبعد از ده سال طعم واقع نی اول رشی نگاه خ  ریز و

 

 

 

 

 

 )صدف(.. 

 

 

 

 

باز شماره ش رو گرفتم و به گوشم زدم باز هم جواب نداد.. در همون حال با چشم   ؟ییبابا کجا  اووف
.. باز با  میودبار با اون زن اومده ب  نیکه آخر میبود یی الیهمه جا رو از نظر گذروندم.. تو همون و

کجا   یعنی .. دش زونی.. لب و لوچم آویخال اریروشن بود و مبل تاو نهیشدم.. شوم یعصب  شی ادآوری
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هردو هم  دمیپنجره شن  کیمبل دونفره نزد یخواهر آقا حامد رو رو ای میخنده نگار وک  یرفته بود؟ صدا
تر هم شده بود..  یم یموند، رابطشون صم یم  اری مادر تاو شیکه نگار پ  یبودن و از وقت یدانشکده ا
مونده بودم.. به نرده  تنها.. فقط من دمیخوند.. آه کش یهم تو همون دانشگاه درس م اوشیالبته س

چرا من رو    اریاز بابا خبر نداشتم.. تاو نجایدادم ساعت هفت شب بود و از تهران تا ا هیراه پله تک یها
افکار   نیا  دی.. *" باارمیرو به خاطر ب یتونستم اون لحظات لعنت  یبار هزارم م   یتنها گذاشته بود؟ برا

دونستم اون تنها   یبگذرم و خوب م اریتونستم از تاو ییم کردم.. من ن یرو از خودم دور م  یبد و منف 
 گناه ماجرا بود.. یب

 زم؟ ی عز-

 .. اری تاو خانم بود مادر نیروژ دمی قلبم گذاشتم به سمت صدا چرخ  یو دست رو دمیکش  نیه دهیترس

   ؟یدیآخ دختر ترس-

 زدم:   لبخند

 شوک شدم   نیهم ی.. من تو فکر بودم براستیمهم ن-

بود مخصوصا چشم هاشون.. کت و دامن   دهی کامال به اون کش ار یداشت و تاو ییبای ز چهره
 برانداز کردم   نی رو با تحس شی مجلس

 .. نییبایز یل یخانم؟ شما خ   نیروژ-

   دیخند  مهربون

 .. یدرخش یم نینگ هیممنون دختر نازم.. اما تو مثل -

  دیبود دست کش  ختهیبه موهام که رو دوشم ر و

  ری شرمزده سر به ز  شیادآوریکه من دختر اون زن بودم.. با  نیهمه با من مهربون بودن.. با ا چقدر
 شد و دستم رو گرفت   کمیانداختم  نزد

 ؟ ی خوب  زمی عز شدیچ-

   دیچک  نییاز چشمم پا خودم نبود که اشکم  دست
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 .. کاش اون مادر.. نیحد با من مهربون هست ن یشما تا ا یکشم وقت ی خجالت م  یل یمن خ-

شدت گرفت.. چقدر   میومن گر دی که من رو تو آغوش کش دینکش  یاز نام مادر شرم کردم طول  وخودم
   یمادر واقع هی  قایوجودش آرامش بخش بود دق یگرما

 ..یدیخودت رو عذاب م نطوریکه ا  ستیتموم شده گناه تو ن زیآروم باش دخترم همه چ-

 خواست..   یشده بودم دلم مادر م ی.. عقده ادمیتر به آغوشش چسب محکم

 همش.. همش..  نی دیهمه سال پسرتون رو ند نیا دیمنو ببخش-

 بود  شی آروم دست هاش آب رو آت یها ضربه

 نکن دخترم.. هیگر-

 هردو خودشون رو به ما رسوندن   ای میشدم که نگار و کجدا  ازش

 شده؟  یصدف؟ زن عمو چ -

 نگران لب زد:  نگار

 زم؟ی عز ی کنی م هیچرا گر-

 لبخند زدم:   هیگر نیب

 نگار جونم.. ستی ن یز یچ-

 لب زدم:  اری .. رو به مادر تاودم یآروم لپش رو کش و

 ناراحتتون کردم.. دیببخش-

    دیمهر خند پر

 جان تنها نمونه.. نی میگردم آشپزخونه.. س  یمن برم زمیباشه عز-

 رفت گفت:   یهمونطور که م و
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 پسرا کجا رفتن؟  نیدونم ا ینم-

 نگاه متعجب هردو لب زدم:  روبه

 ..دهیتلفنش هم جواب نم  ومدهیخب بابام ن ه؟یچ-

 کج کردم و شونه باال انداختم  سر

 خب نگرانش شدم -

 رو گرفتم  مین یوب

 کردم... هیهم گر کمی حاال -

 و باهم بغلم کردن   دنیلحنم هردو خند از

 ... یبا لهجت بامزه تر هم شد  یصدف.. حت یبامزه ا یلی تو خ-

  دمیرو د اوشیوس اریباز شد و من تاو  الیکه در و دمیداشتم گونه هردوشون رو بوس یحس خوب   یلیخ
 پووفف   اریو اخم تاو  اوشیکه وارد شدن نگاه متعجب س

 اون قسمت چه خبره خانومااا؟ -

 یبودم که حاال بهتر درکشون م ی نگاه  یانداخت اما من محو تماشا ری زد و نگار سر به ز غی ج  ایمیک
   کرد؟ی م کاریمن چ  ی چارهی داشت با دل ب  یکردم.. با کت و شلوار مشک

 ..؟ وونهید هیچه کار نیا اوشیس یوا-

 باخنده جوابش رو داد:   اوشی به بازوش زد س  یخودش رو بهش رسوند و مشت  وبادو

 ؟ یدیکه ترس یکرد یم کاری چ یبروبابا خودت اونجا داشت-

 گفت:  اوشیرو گرفت و آروم به س اری زد.. تاو غی ج ای میک  باز

 نکن..  تشونیاذ نقدریا-
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خواست...   یرفتم و دلم برگشتن نم ی م یوانگیآرومش تا مرز د یخدا.. هربار با اون لحن صدا آخ
 و همزمان لب زد:  دیخودش رو کنار کش اوشیس

 ..ادی دختر خودش بدش نم  نیچشم داداش اما ا-

 رفت و نشست و من تازه به خودم اومدم نگار همچنان کنارم بود.   نهیکه به سمت مبل کنار شوم دمید

 ؟ یستادیچرا ا زمی عز-

 لکنت افتاد.. لب زد:  به

 کمک بخوان..   دیآشپزخونه.. شا رم ی من م یچ یها؟ ه ه-

.. قلبم باز  دمیرو د  اری.. متعجب به رفتنش نگاه کردم.. شونه باال انداختم  از گوشه چشم تاوورفت
 زمزمه کردم:  طنتی بشم باش کینزد اری خواست به تاو  یبهونه گرفته بود مدام ازم م

 ندارم  یهمش کار دلمه من گناه-

.. لبخند زدم بادست موهام رو  ادی بلند خوشش م یمغرور از موها یآقا نیدونستم ا یخوب م  حاال
  یداده بود ودست چپش رو هیتک  شی شگیمرتب کردم و آروم به سمتش رفتم.. با ژست خاص هم

کردن. حاال   یو پروانه ها پرواز م شکست یدلم م لهیشدم پ یم کیکه نزد  یچونش بود. باهرگام
 نامعلوم.. یبود و نگاهش به نقطه ا لمدرست مقاب

 بازم سالم.. -

 ..رفتمی خدا االن از حال م  یشد وا رهیگرفت وبه من خ  چشم

 متعجب شدم.. -

   دمیخند

 تونم تو رو متعجب کنم آقا..  یخب منم م-

 نگاهم کرد که آب شدم    یخاص  باحالت

 .. ستنیآقا حامد هم ن یعنیبابام کجاست؟  ی دون یتو نم گمیعه م-
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 حرف نگاهش به من بود باز گفتم:   یب دمید یرو از صورتم کنار زدم رنگ نگاهش رو م موهام

 ن؟ یاصال کجا بود ی بدون دیفکر کردم شا-

 کرد  زیبه دستش داد و چشم ر یتکون 

 من کجا بودم؟  یبدون یخوا یم-

 بود به هدف.. چشم هام چهارتا شد   زده

 ن نه.. یه ها؟ چ-

.. هرچند  دمیکش  یاما هنوز ازش خجالت م میاز دور باهم در ارتباط بود یچند وقت نکهیزدم.. با ا گند
 داد راحت باشم.. یاجازه نم  ادیهم ز اریتاو

 ..ارمی .. بیواست قهوه ب رمیمن م-

  دم یدم که صداش رو شنرو گرفتم.. اما هنوز چند گام دور نشده بو و

 صدف؟ -

 : دم یعرق شدم به سمتش چرخ  سیقلبم گذاشتم خ یرو دست

 ج جانم..؟ -

.. احتماال داشت  دیطول کش یسکوتش مدت د؟یدیداشت.. شک نداشتم. چشم هام درست م لبخند
کرد.. پشت تلفن ابدا  یکه مدت ها با تلفن باهاش در تماس بود فکر م  یبه تفاوت من و دختر 

 .. شدیسوخت و گرمم م یبودم و حاال گونه هام از برخورد نگاه نافذش من  یخجالت

 خوبه..  یلی.. هوا خمیکنار ساحل بود اوشیبا س نکهیقهوه ترک لطفا و ا-

 ها لبخند زدم. وونهید مثل

 ..یک که گفت یچشم مرس-
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.. داشتم از اریدادم.. آخ تاو ه یتک واریبا دو از اونجا دور شدم.. درست پشت در آشپزخونه به د و
 مردم..  یم جانیه

خشک نباشه و من تمامش   نقدری کرد تا ا یکردم که تالش م یهات بشم. درک م  یاون مهربون  یفدا
 ی. همچنان صداکردمیزود قهوش رو حاضر م دیبا دمی کش  قی. چند نفس عمدمیخر یرو به جون م
 وارد آشپزخونه شدم وبلند سالم کردم     دمیشنیرو م   ایمیوک  اوشیس یکل کل ها

 سالم-

   دم یخند اوشیزدن س یبرا ای میو من به دست خشک شده ک دن یبه سمتم چرخ همه

 ش یکشت یوا-

 .. اوشی س یزن عمو یصدا و

 ومدن؟یسالم صدف جان.. هنوز حامد وبابات ن-

 لب زدم:  شیقهوه ا یروبه چهره سبزه وچشما رفتمی که به سمت اجاق گاز م همونطور

 خانم تلفنم هم جواب نداد    نیمینه س-

 بابا پس کجا موندن؟ شب تو جاده خطرناکه..  یا-

 .. رو به نگار گفتم: کرد یخانوم داشت ساالد درست م  نیکردم و روژ یرو حس م یماه یبو من

 ؟ی قهوه ترک رو بهم نشون بد شهینگار جونم م-

 بلند شد:  زی پشت م از

 دم ید نتیکاب  نیآره فکرکنم داخل ا-

 خودش اون رو به دستم داد: و

 داداشم؟  ؟یکنی درست م ی. واسه کیمرس-

 کردم سرخ شدم    یکج کردم حس م  سر
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 ن؟یدار لیآره شماهم م-

 به جاش جواب داد   ایم یک  نباریا

 داره.. ل یفقط به کتک خوردن م شونی.. ازمی نه عز-

 و منتظر شدم.   ختمیباز به جونش افتاد.. گاز رو روشن کردم به مقدار الزم قهوه ر و

 صدف؟ -

 خانم؟  نیجانم روژ-

 نجا؟ یا ومدیخوب بود؟ چرا ن  ارمیتاو-

 عادتم بود    نیباال انداختم ا شونه

 صداش کنم؟  نیخواینشستن.. م نهیشومبله.. خوب بود.. کنار  -

 تکون داد: سر

 نه مادر.. بذار راحت باشه..-

 پرکردم   یخاموشش کردم و ماگ بزرگ  دمیقهوه رو که د کف

 گردم   یمن االن برم  دیببخش-

خب مگه دروغ بود؟ من عاشق بودم.. وارد   دمیدار تک به تکشون رو به جون خر یمعن یها نگاه
 نبود. با اخم همه جا رو نگاه کردم  مبل  یسالن شدم اما رو

 صدف؟ -

 ..شمیم ینامم از زبونش چه حال  دنیهر بار با شن  دیفهم  ی کاش م  ستادیاز حرکت ا پاهام

 کنار کتابخونه..   ایب-

زود خودم رو بهش رسوندم و قهوه رو به سمتش    یلیچرخوندم.. درست پشت همون مبل بود.. خ سر
از   یچشمام، موهام و قهوه در گردش بود باالخره ازدستم گرفت ومن با لمس کم نی گرفتم نگاهش ب
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  دیبو کش قی زد وعم ینی گرفتن ماگ قهوه، وجودم گرم شد.. ماگ رو به ب یدستاش به واسطه  یگرما
 بدتر..  یل دلش مثل من باشه.. حت کاش اون هم حا خواستمیعطر تنش رو م یو من بو

 ..هیبوش عال -

 زدم    لبخند

 طعمش هم خوب باشه..  دوارمینوش جان.. ام-

 کوبش قلبم رو بشنوه.. یصدا دمیترس ی.. م دیازش نوش یبه چشم هام کم   رهیخ

 بار تو عمارت..  نیهست.. درست مثل اول-

و اون  اهشیس یهوا باال رفت.. گرم گرم شدم.. به چشم ها یدما ی کبارهی هام سرخ شد و  گونه
 گفتم:  طنتیهاش بود زل زدم و با ش  هیکه پشت قرن  یحس

 اعتراف بود؟ هی نیا-

انگار.. درست   میرو پشت سر گذاشته بود  یتر شد.. کل جهان هست کیآورد و بهم نزد نییرو پا ماگ
حس کردم.. درست    کیخوش عطرش رو از نزد ی.. بواری .. فقط من بودم و تاویا شهیش یگو هیتو 

 .. ..*"دیمنو بوس یمثل همون روز تو اتاقم.. وقت

 ..هیکنم کارت عال  یاگه منظورت به قهوه ست.. آره اعتراف م  ؟یاعتراف به چ-

فاصلمون رو  اما به خودم دل و جرات دادم و  دمیابرو در هم کش یکردم و با حالت خاص  زیر چشم
 لبم حس کردم:  یرو رو ارینگاه تاو ریکتش نشست و من مس  یکمتر کردم.. *" دستم لرزون به لبه 

 ..یفهم ینکن.. تو خودت خوب منظورمو م تی .. انقدر منو اذاریتاو-

تونستم لبخندش رو حدس بزنم اما  یبودم که م ییکسا نیمن جزو کمتر دی.. شادیخند نامحسوس
خنده هاش گوش فلک رو کر کنه.. من مطمئن بودم.. اون روز   یدادم که صدا یل م به خودم و اون قو

گذاشتم..  نشیس یو من کف دستم رو رو  دیاز قهوه نوش ینگاه سوزان من باز جرعه ا ری نبود.. ز رید
از   د؟یتپ یمن م یقلب برا نیقلبش رو حس کنم.. ا یتونستم تپش کوبنده  ینفسم تند شده بود و م 

مردم..   ی.. لب باز کرد و من واقعا داشتم از خجالت مدمی زده شدم و چشم باال کش جانیحرکت ه نیا
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گرفت..   مقداده بودم، لبخندم ع  هیکه بهش هد یساعت دنیانداختم و با د ریخاطر سر به ز  نیبه هم
و  ر اریباز شدن در نگاه تاو یبگم که صدا یز ی.. خواستم چدیدرخش یمچ دست راستش م یدرست رو

رو درک   ارینگاه متعجب و اخم تاو نیدادم اما ا صی بابا رو تشخ  یبه اون سمت کشوند من صدا
 بود؟ من فشرده شدن فکش رو حس کردم..  یچ  یناگهان ر یی تغ نینکردم.. علت ا

 شده؟  یچ-

کنار کتابخونه گذاشت.. رد نگاهش رو دنبال کردم   یا شهی بوفه ش  یخورده رو می نزد و قهوه رو ن یحرف 
.. نگاه هرسه به ما بود.. دمیشناختم، د  یمرد به سن بابا که نم هیسالن حامد، پدرم و  نیو درست ب

 و حامد به سمت ما اومد    دمیاون مرد رو د یاشک چشم ها

 نجاست؟ ی ا یک  نیجان بب  اریتاو-

 کرد   ید نگاه کردم تنها به اون مرد نگاه متفاوت نبو یکه حاال ب  اری به چهره تاو ومن

 هستن؟  یآقا ک نیشده؟ ا  یآقا حامد؟ چ-

 لبم رو به هم دوخت:   اریجواب تاو و

 .. رزادهی ام دیجمش-

بزنم که بابا   یبود لب باز کردم تا حرف هیشب اوشی.. حاال که نگاهش کردم چقدر به س یعنی ؟یچ
 صدام کرد  

 من دخترم..   شیپ  ایصدف جان ب-

 رو گرفت و حامد مانع شد   اریکه تاو دمیشدم و د رهی روبروم خ یو واج به صحنه   هاج

 حامد..   یکارو کرد نیا شهیباورم نم-

 ..نجاستیبابات ا  نیبب ؟یتالش نکرد نیآروم باش پسر.. مگه واسه هم-

 . دیکش  ریدندون هام ت فیو رد دمیرو د  ار یفک منقبض تاو من

 ولم کن حامد..-
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 دورتر برد رو بهش لب زدم:  یشد و من رو کم کمیبودم که بابا نزد جیگ

 اره؟ یواقعا پدر تاو   یعنیبابا -

که به وجود اومده  ییداشت؟ با سر و صدا یسوخت االن چه حال یم اریتاو یتکون داد.. دلم برا سر
که  متوجه شدم دمیو مادرش رو د  اوشیزدن و من نگاه متعجب س  رونیبود همه از آشپزخونه ب 

 ناباور لب زد:  اوشیخانم رو گرفت وس نیروژ ی بازو ری خانم ز  نیمیس

 ب بابا.. -

گام   اوشی چشم از همسرش گرفت وبه طرف س دیکه جمش دمیبود؟ د یتی چه وضع نیخدا ا یوا
 برداشت.. 

 پسرم؟ -

  اوشیرو تو نگاه و رفتار س یو دودل دی.. من ترددمیسبزش د یها هیرو تو قرن  یمونیشرم وپش من
رو به  گهیزود همد یل ی.. خاوردیتاب ن اوشی رو شکست س نشونیب  یفاصله  دیجمش   نکهیاما هم دمید

داشت از رفتن منصرفش کنه.. دست  ینگاه کردم که حامد مدام سع  اریو من به تاو دنیآغوش کش
   کردمیقلبم حس م  یشدش رو رو شتم

 حالش خوب..  اریبابا؟ تاو-

 واسش خوبه..  نیدخترم.. ا شییه-

  اهمیمیرو به آشپزخونه برگردوند و ک  اریمادر تاو نیمیکه س دمی.. ددیچک یاراده از چشمم م یب اشک
جدا شد   اری لب گفت.. حامد از تاو ری ز یز ی که چ دمیو من شن زدی با پدرش حرف م اوشی رفت حاال س
 لب زد:  اوشیو رو به س

 حرف بزنن  ار یبا تاو کمیجان.. بذار تا عمو  اوشیس-

  هیهمچنان گر دیبه دستش داد.. جمش  یآب وانیکه نگار ل دمیاشک هاش رو پاک کرد و د اوشیس و
  ه؟یتو چه حال دونستمیکاش م یبود وا ستادهیبود که رو به پنجره ا یمرد شیومن تمام دلم پ  کردیم

به نظر   اریکه تاو یفشار دست بابا رو بازو باعث شد نگاهش کنم.. خونسرد بود درست همونطور 
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بدم.. اون   صی پشت نقاب خونسردش رو تشخ یها یقرار  یتونستم ب یم گهی .. هرچند من دومدیم
 .. تیوضع نیتونست خوب باشه.. ا ینم

 دخترم   میما هم بر ایب-

 گفتم:  تند

 .. کنمی نه خواهش م-

 کردم بشنوم  یگذاشت اما اون نگاهش نکرد.. سع اری که جلو رفت ودست رو کتف تاو دمید

 پسرم؟ -

- ... 

 کرد   ینم  هیگر نباریا

 نکردم.. یدونم بهت بد کردم پدر  ی.. م ینیمنو بب  یخوا یدونم نم  یم-

 دلم آروم نبود  زد؟یحرف نم   اری خدا چرا تاو آخ

 .. اون زن..یدیزجر کش یسال ها تو کنارم بود نیاما تو همه ا ستمین قیکه ال  نیمنو ببخش باا-

 سکوت کرد  دیبار دست باال آورد و جمش نیا و

 ..یاومد نجایحرف ها رو بشنوم.. اما حاال که تا ا نیخوام ا  یمن نم-

  دیبه سمتش چرخ  ار یکه تاو یگرفت.. زمان یاشک هاش رو م زشی ر ینداشتم پدرش به زور جلو شک
 چهره خونسردش جا خوردم..  دنیمن از د

 ادامه بدم ینطور یخوام ا  ینم-

کردم چرا  یاز حدش داشت.. حاال خوب درک م شی پدرش خبر از بار فشار ب  ی قهیمتورم شق رگ
و البته با احساس.. دست پدرش   یبود قو یمرد واقع ه یکرد.. اون با غرورش   ینم  هیگر اریمقابل تاو

 که رو شونش نشست لب زد: 
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 و ده سال نفرت خستم..  نهیاز ک-

 شدیم دنمیاشک مانع د لیپدرش اون رو به سمت خودش کشوند و به آغوشش گرفت.. س  نباریا
 کردم..  هیبابا زدم و گر نهی صورتم رو به س

 

 

بزرگ ساالد رو   یزد و من کاسه  رونیگذاشتم و نگار از آشپزخونه ب  زیرو وسط م  یبرنج  زعفرون س  ید
جر و   ا ی میبا ک  یکنارش هنوز هم گاه اوشیبود و س  دمیدرست تو معرض د اری.. تاودمیدستش د
گذاشت چشمم به بابا افتاد..  زی م یو کاسه رو رو دی داشتند.. نگار که بهم رس یمصلحت یبحث ها
  ن یریش ی حت  فروغ بود و یهنوز خاموش و ب اریتاو ی.. نگاه ها دمیزد و من تلخ خند یز یچشمک ر

  ر ییبه شدت چند ساعت قبل نبود، حالش رو تغ گهیها که البته د یشوخ  نیو هم  ایم یک یها یزبون 
  ینیدوشم سنگ یرو یل یبه شدت بار گناه ل شدیباعث م ت یجمع  نی ماب ن  یجو سنگ  نیداد و هم ینم
 خانوم به سمتش سر چرخوندم:   نی.. با حرف روژکنه

 ؟یستادیدخترم.. چرا ا نیبش-

زل زده بودم..  اریبه تاو قهیدرست کنار  حامد نسته بود و من انگار متوجه نشده بودم که چند دق ایمیک
  دیجمش  یحضور ناگهان نیکردم.. هم یکرد و من دلخور نبودم.. حالش رو درک م یابدا نگام نم 

درک کنم که   ی م حالش رو تا حدودتونست یبود و م یجمع کاف یعوض کردن حال همه  یبرا رزادهیام
..  دیرس  تی موفق نیبا خودش به ا شدیم دیمن سخت بود.. شا یبرا اریتاو ی  درک کردن صددرصد

  وان  یهمون مرد مغرور.. ل یخانوم رو با لبخند دادم و نشستم.. درست کنار پدرم و روبرو  نیجواب  روژ
کرد   یدر هم تالق ننگاهمو یا هی بود رو برداشت و به لب زد و ثان ختهیر  اریتاو یبرا  اوشیکه س یآب

جذاب  یاد یو دلم ضعف رفت.. ز دمیگلوش رو د بکیشدن س  نییرو گرفت و من باال و پا عیاما سر
 آورد:  رونیمن رو از عالم هپروت ب  ایمیک ی.. صداادیز یل یبود.. خ

 خوشحالم..  یل یمن.. راستش من خ -

 گفت:  یهم کنارش.. مادرش سوال ا ی مینشسته بود و ک  اریسمت  راست  تاو  حامد

 ؟ یچ یبرا-
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با   ایمی .. ک دیآه کش دیبه سمت جمش ینگاه  میبا ن اوش یگذاشت و س زیم  یرو رو وانشیل اریتاو
 واضحش گفت:  جانیهمون ه

که   اری.. تاومیدور هم جمع بش  ینجور یدوباره ا یروز  هی کردم  یتو تصوراتمم فکر نم  یچون من حت-
 من واقعا خوشحالم..   ی.. واختیهممون به هم ر یرفت کال زندگ 

 یحامد بود که سع نیتر شد و ا ره یو ت  رهی ت دیخانواده آورده بود؟ رنگ نگاه جمش  نیبه سر ا ی چ یلیل
  ینگار.. ما ب داشتند من بودم و  یجمع حال بد  نیکه تو ا ییتنها کسا دیکرد باز جو رو عوض کنه.. شا

 .. میخانواده نبود نیا ی دگی ربط به از هم پاش

 .. نی.. شامتون رو بخورستیحرف ها ن   نی.. حاال وقت اای میک-

و اخم    نی .. من نگاه مات و مبهوت روژستادیا دیسر جمش یتوجه از جا بلند شد و باال  یب  ایمی ک یول
سر بلند کرد و   اوشیخم شد و دست دور گردنش انداخت.. س  دیسر  جمش یرو  ایم ی.. کدمیرو د اریتاو

 ..دمیداشت رو د دنش یاز به آغوش کش د یکه شا یمن ناخواسته اما اون حس حسرت 

مدت به هممون سخت   نی.. من که بابا ندارم دلم به شما گرمه عمو.. ایخوبه که برگشت یل یخ-
 گذشت.. 

خانوم بلند شد و من دست   نیکردن  روژ هیگر یصدا د، یدرخش دیجمش یاشک که تو چشم ها برق
و   دیبه صورتم پاش  یبخش نانی رونم حس کردم و به سمتش سر چرخوندم.. لبخند اطم  یبابا رو رو

 رو داد: ای میجواب ک  دیجمش

تونم از نگاه تک   یم نویدونم.. ا  یجمع منم.. خودم خوب م  نیمن بود.. تنها گناهکار ا ر  ی همش تقص-
 ما.. من هم با از دست دادن دخترم و دور موندن از دوتا پسرام و... ا نمیبه تک شماها بب

رونم فشرده تر شد..   یتعلل کرد و من چشم از بابا گرفتم و دستش رو نیبه زبون آوردن اسم روژ یبرا
به چونش زد   یکالفه دست اریگرفت.. تاو دهیناد شدیبود رو نم دیجمش یکه تو چشم ها یعمق عشق

حامد   باز نکهیش زد و قبل از ا قهی به شق  یز یر یبرداشت و بوسه  دیر گردن جمشدست از دو ای میو ک
به گلوم چنگ  یرفت و بغلش کرد.. بغض بد نیبه سمت  روژ ارهی اسمش رو شماتت گونه به زبون ب

  هیثان یو برا دمید اوشیو مادرش و س دیرو به جمش اریانداخت و من نگاه تاو  ن ییسر پا اوشیزد.. س
بود همونطور که  نیکه کنار روژ ایم یکرد؟ مادر ک یفکر م  یمن ثابت شد.. به چ یرو یطوالن یا
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 نیخواست که به ا یرو متوجه خودش کرد.. احتماال م ا یمی کرد با تکون دست، ک یاشکش رو پاک م
 حرفش رو تموم کرد:   دیبده.. باالخره جمش انیمعرکه پا

تونم   یهم تالش کنم نم میخودم بودم.. اگه تمام زندگمن خانوادم رو از دست دادم.. مقصرش هم -
 ن؟یجبرانش کنم.. مگه نه روژ

که کنار   یبا دستمال کاغذ  نیفاصله گرفت و روژ نیسرختر از روژ ییسرخ و گونه ها یبا صورت  ایمیک
 بغض در گفت:  یرو گرفت و با همون صدا شی نیبشقابش بود ب 

 و سالم..  حی گرده اما خداروشکر جفت پسرام هستن.. صح یبرنم  گهیدخترم د-

 بازوش گذاشت..   یکرد که دور شد و کنارش نشست و سرش رو رو تی کفا ایم یک یحامد برا نگاه

 ..میخودتو عذاب نده.. من و داداش هست نقدریکنم ا یمادر؟ خوهش م-

 بدتر..   یحت دیکردم.. مثل من و شا یحال نگار رو درک م  من

 م.. باشه.. باشه پسر-

گوش شنوا قبول   هیکاش من رو به عنوان  یداد و ا یهمچنان در سکوت تنها و تنها سر تکون م اریتاو
 ..شدیکم م  ایدوشش برداشته  یاز رو یدرد اندک نیا دیداشت تا شا

.. عشق.. دوست داشتن تو قلب تک به تک افراد جمع حضور  زدی بود که جار م یز یتنها چ  حسرت
 از حسرت مدفون شده بودند..  یهمه پشت پرده ا داشت اما انگار

 .. دیغذاتون رو بخور-

 گفت و همه سکوت کردند..  اریرو تاو نیا

و   زدی به دنبالش نرفت.. دلم شور م  چکسی زد و ه رونیاز ساختمون ب اریمحض تموم شدن شام تاو به
و هرکس به اتاقش پناه برد من   میرو شست  فیکث یحال به کمک نگار ظرف ها  نینگرانش بودم.. با ا

و مادرش    زدنیباهم حرف م   اریکه پدر و مادر تاو دمی.. قبل باال رفتن دمیاتاق رو داشت هیو بابا باهم 
موندن نداشتم  شتریحال انداخته بود.. تحمل ب نیزن رو به ا  نی. مادر من اختی ر یهمچنان اشک م

 بود   دهیتخت دراز کش یاز پله ها باال رفتم وارد اتاق شدم.. بابا رو
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 دخترم؟  یصدف؟ خوب-

 حال لبخند زدم:   نیداشتم.. با ا بغض

 افتاد اما بابا..  یخوب  یامشب اتفاق ها-

 شد:  زی خ میتخت ن  یرو

 .. یندار  ی.. اما عمر بابا تو گناهیکن یفکر م  یدونم به چ یم-

 نکردن قورت دادم  هیباز گر یدهنم رو برا آب

 اما..  دونمیم-

 .. زمیبخواب عز ای ب میبسه.. اما ندار-

 به گونش زدم   یشدم و بوسه ا  کینزد

 .. ادیمن خوابم نم -

 کرد و من لبخند زدم:   اخم

 ره یگیخوابم م گهید کمیمنم  دی.. شما بخوابگمیم یجد-

سرد بود و من دل نگران  یلینزد.. چراغ رو خاموش کردم و خودم پشت پنجره نشستم.. هوا خ یحرف 
خواب آلود   یدونم چقدر گذشت که بابا با صدا ی.. نمدمشید یگشت م یبودم.. اگه برم  نیمرد آتش
 گفت: 

 هنوز برنگشته؟ -

 دم یبابا.. ترس  یوا-

 کرد و غمزده لب زدم:  یخنده ا تک

 ناراحت بود   یل ی.. آخه خارهیسرخودش ن  ییابا بال ب گمینه هنوز.. م-

 تو جاش جابجا شد  یکم
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 .. گهیبخواب د ای.. ب شیشناس   یاما هنوز نم یدوستش دار  ست ین  ینطور یا اریتاو-

 به پنجره زل زدم:   باز

 .. مونمیم  دارینه ب-

 .. دیکش پوف

 آخ صدف آخ..-

.. رفتمیم د یزدم.. با ای صبح بود که دلم رو به در یها کی هم نگذاشتم و درست نزد یصبح پلک رو تا
و   دمیکش نیی در رو پا ی رهیبه بابا انداختم غرق خواب بود.. آروم از جا بلند شدم و  دستگ ینگاه مین
  کی همه جا تار مرفت  نییاز پله ها پا ن ی.. پاورچدیرس ی به گوش نم   ییکجا صدا چیرفتم از ه رونیب

 دی اما با دمیترس  یم  یکی فضا رو روشن کرده بود.. از تار نهیو شوم وارکوبیاز د یبود و نور کم
  یرو م ایدر  یانداختم ساکت بود واز دور صدا ینگاه می زدم به اطراف ن  رونیب  ال ی..آروم از در ورفتمیم
  یل یکردم خ یشده رو ط   یکار  یش کا ریباشه.. مس ایمثل اون دفعه کنار در دیباخودم گفتم شا  دمیشن

  ب ی.. خودم رو بغل زدم اما هنوز از شدیوز یشدم باد تندتر م   یتر م کینزد ایسردم بود وهرچه به در 
به سمتم اومد  یزود کس   یلیبزنم که خ غی پا درست پشت سرم باعث شد ج یباال نرفته بودم که صدا 

 : دم یو درست کنار گوشم شنکردم.. صداش ر یم  یو دست بزرگش رو دهنم نشست.. داشتم قالب ته

 آروم باش منم..  یه-

 لب زدم:  دهیدهنم برداشت ترس یهام گرد شد دست از رو چشم

 ؟ ییت تو  اریتاو-

 .. زدمی دادم هنوز نفس نفس م صیروشن آسمون، صورتش رو تشخ  کیتار نی ب حاال

 رون؟ یب یزد  الیموقع چرا از و نیا-

 متوجه لحن تندش شدم..  خوب

 ؟ یدینشن-

 من راستش من.. دمیش شن-
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 حالت لب زد    یهمون کت و شلوار تنش بود.. ب هنوز

 فته؟ ی برات ب یاتفاق دیشا یگیبرگرد اتاقت باخودت نم-

 لباس نامناسبم اما لرز به تنم افتاد.. پشت کرد بره که لب زدم:   ایحرفش بود  از

 .. شتیپ  امیاما خواستم ب ب دمیترس-

 به خودم دل و جرات دادم:  دمیومن برق چشم هاش رو د دیوبه سمتم چرخ  ستادیا

 .. خب.. من نگرانت شدم..یرفت  یاونطور  یوقت-

 شدم    کشینزد که نزد یحرف 

 خواستم کنارت باشم.. -

 گفت:  یکرد وحرص سرکج

 رون یب ی ایتنها ب  ینداره بعدم پاش   یلی.. چون دلینگران من بش ستی الزم ن-

 نگرانم شده بود لبخند زدم:  نکهیا از

 ستمیتنها ن گهیباشه اشتباه کردم.. اما االن د-

 کردم:  واخم

 گفتم به خاطر توبود ومدم ین لی دل یضمنا ب-

 .. دیکش پوف

   صدف؟-

 جانم؟ -

 م ینیرو بب  دیبا هم طلوع خورش   ایب-

 بزنه که دستش رو گرفتم    یباز کرد تا حرف لب
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 دختر؟  هیچه کار نیا-

 رو لوس کردم..  خودم

 ؟ یبار به دل من کار کن  هی شهیم یچ-

 خدا..  یکرد وا یعطرش مستم م  یکرد و من بازوش رو محکم تر گرفتم.. بو سکوت

من بود از حرارت دست هاش کل تنم گرم شد باهم پا به  یخود گرما اریسرد بود اما تاو یلیخ هوا
  اریتاو یدرست مثل چشم ها یرنگ  ایبود ودر کیهنوز هوا تار میگذاشت ایدر یجلو   زهیمحوطه سنگ ر
.. دستش م یزد یحرف با هم قدم م  یکرد.. ب  یحال خوبم رو شاعرانه تر م  ایموج در یرو داشت.. صدا

 ول کردم و مقابلش شروع کردم به عقب عقب راه رفتن   رو

 ؟ یاون اخماتو باز کن شهیم-

 از کارم لب زد:  یعصب

 .. یفتیم ؟یر ی راه م ینطور یچرا ا-

 .. دمیخند

 انجام بدم.. یخوا یکه م یاول تو اخم نکن تا کار -

 بردم:  یقدم هاش رو تند کرد تا مواظبم باشه داشتم لذت م کالفه

 ..یفت ی.. ماری در ن یصدف بچه باز -

کمرم رو گرفت   ار یکرد و قبل از افتادن، تاو ریسنگ گ هیگوش نکردم و باز ادامه دادم که پام پشت  اما
  دیکش یو من تو آغوشش پرت شدم.. خم شده بود و حاال صورتش درست مقابلم بود. تند نفس م 

 گذاشتم آروم لب زد: نشیس  یومن دستم رو رو

 کارتو..  نیبب -

صورتم   یداغش رو رو  یومن نفس ها میبود کیبه هم نزد  یلیانگار.. خ  دمی شن  ینم  یز یمن چ اما
 موهام نشست قلبم درست تو دهنم بود  یدم که دستش روجابجا ش  یکردم.. کم  یحس م
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 .. ایت تاو-

  مونی.. پشدمیشن  یم ایدر یبا وجود صدا  یکشدارش رو حت یبه موهاش زد *"نفس ها ی*".. چنگ
 شد؟ خواست بره که گفتم: 

 نرو.. -

 شدم   کیبه گلوش زد که نزد یچنگ

 لطفا نرو.. -

 لب زد:  درمونده

 صدف؟ من.. آخخ..-

کرد. لبه کتش رو   ی. صورتش سرخ شده بود و به من نگاه نمستادمیدرست مقابلش ا رفتم و جلو
 گرفتم 

 ار؟ یتاو-

 سکوت..  یمقابلم گرفت به نشونه  دست

 .. گفتم برگرد.. برو صدف..شییه-

 گذاشتم درست رو قلبش..  نشیسر باال کردم دست رو س  دنشیبهتر د یبرا

 ار یمن خوبم تاو-

 قرار بود ومن خوشحال بودم   یب

 برو..  نجایاز ا-

 گفتم:  یهاش جد هیمعنادار قرن یرگیت  هی رهیخ

 و با تو باشم.. نجایخواد ا یخوام.. من دلم م  ینم-

   دیصورتش کش  یهاش رو رو دست
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   ار؟یتاو-

 نگو..  یچی صدام نکن ه-

مرد رو   نیدور بودن از ا .. من توانکردی رفتم و باز بغلش کردم.. اشک راه چشم هام رو گم نم جلو
 نداشتم..

 ؟ یکن یم یچرا از من دور -

 قلبش گذاشتم. یکردم دست رو یرو درست تو وجودم حس م   قلبش

 .. یبه من دار  یحس هیدونم تو هم  یم-

 د یلرز  یم صداش

 کارو نکن..  نیصدف ا-

 کمرش گذاشتم حس کردم بدنش داغ تر شد  یکتش رد کردم و رو  ری.. دستم رو از ز دمیخند

 دوست داشتن تو رو ندارم   اقت ی .. اما نگو که چون اون زن مادر منه لیدونم از دلم خبر دار  یم-

 لب زد:  ی پرخشم از خودش جدام کرد و حرص  نباریا

 گفته؟ تو.. صدف تو.. یمزخرفات  نیهم چ یک-

 گفتم: داشت با بغض  یا گهیباال کردم.. چشم هاش حال د سر

 بگو.. حرف بزن.. ؟یمن چ-

باد موهام   ستادم یرفتم و کنارش ا  شی.. پ ستادیا ایتر پشت کرد و ازم دور شد.. درست مقابل در کالفه
 با سکوتش دلم رو..  اریگرفته بود و تاو یرو به باز 

 شونم انداخت   یآورد رو رونیو کتش رو ب  دیکش پوف

 هوا؟ نیتو ا یچجور اومد نیبب -

 لبخند زدم به اخمش  رو
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 ها داره..  یمعن  یلیکارت واسم خ  نیا-

  یز ی.. نگاهش همون چدمید مرخمیو نگاهش رو به ن  دمی حرص خوردنش شدم که بلند خند متوجه
کت رو بهم رسوندم گرم بود و من با تمام وجود   یداشتم.. دو لبه  اجیبود که با تمام وجود بهش احت

 آورد.. متعجب لب زدم:  رونی ب  گاریکرد و س بشی.. دست تو ج دمیعطرش رو نفس کش 

 ؟یکش یم گاریت تو بازم س-

فرستاد..  رونی زد و دودش رو ب  یقیرو روشن کرد وپک عم   شیک ینزدم که  ی نگاهم کرد.. حرف  تنها
 درحال طلوع بود: دیخم کردم و به روبرو زل زدم خورشحال ا نیژستش رو دوست داشتم با ا

   اد؟ی م ادتی رو   نجایا-

- ... 

 : دمیکش آه

 ..یکه منو گرفت  فتمیخواستم ب یم  نجای.. چون درست همادمهیمن -

 زدم:   لبخند

 ار؟ یتاو-

 انداخت و به من نگاه کرد:  نیرو به زم  گاری.. سدمیسمتش چرخ به

 نگاهت نکردم   یلیوقت به چشم دختر ل  چیرو بدون ه نیا-

 باز و بسته کردم   پلک

 سوال بپرسم؟  هی شهی.. مدونمیم-

 لب زد:  آروم

  ال؟ی و یگرد یبعدش برم -

 کردم  ینوچ



 نگهبان آتش 

1136 
 

 جام خوبه..   نجایا-

 .. دیکش پوف

 ؟ یدیاون روز تو عمارت چرا منو بوس-

 تو چشم هاش زل زدم   تینگاهم کرد که با جد مات

 .. ومدینم  شیپ تشیموقع یخواست بپرسم ول  یوقته که دلم م  یلیلطفا بهم بگو.. خ -

 .دی دور دهنش کش دست

 نداشتم.. یلیدل چیه-

 رو از کالمم جدا نکردم   نیگرفت و ا حرصم

 ؟ یدیبوس لی دل ی منو ب یچ یعنی-

 .. روگرفت

اون روز   ی.. وقت ستیتا من بخوابم حس کردم از من خوشبخت تر ن یکه پشت تلفن موند یمن شب -
 .. دمتید یل یبا ل

 .. دی به سمتم چرخ  یحرص

گذشتم  مینکردم.. من از زندگ یی خطا چیاون زن گذاشتم ه یکه من پا به عمارت و زندگ یسال  کیتو -
با   یهم خوابگخواستم نه  یرو م میگذشتم.. من زندگ یو بد یمردونه، خوب یمن از تمام حس ها

 اون..

 شدم    کشیادامه نداد نزد و

من  ار یشنوم.. تاو یاما خوشحالم که از خودت م شدمیرو متوجه م نیباشه قربونت برم.. منم ا-
ت دارم..   دوس 

   دمیشوکه نگاهم کرد.. خند  نباریا
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 ؟ یبود دهینفهم  یبگ یخوا  یم یعنی-

 نگاه کردم  یسمت حصار چوب یها مکتین به

 م؟ ینیبش-

 فرستاد و من زودتر از اون نشستم  اون هم کنارم نشست    رونیرو شل ب   نفسش

   ؟یدیمن هنوز جوابم رو نگرفتم چرا منو بوس-

خب   یزن ی زنگ نم دمیدوماه گذشت د ی.. اما وقتهیدرست مثل سا یترسیم  یک یاز تار یگفته بود-
 شد   یچ دونمینم

 دست خودم نبود  لبخندم

 م؟ خواست زنگ بزن  یدلت م یعنی-

شونه  ینزد سرم رو رو یکردم حرف  کیاخم نگاهم کرد که دلم ضعف رفت.. خودم رو بهش نزد پر
 هاش گذاشتم گرم بود برخالف حرف هاش.. 

 .. دوستم داشته باش.. اریب  ادی.. مثال منو فقط با پدرم ب میرو فراموش کن  زی همه چ ایب-

 گذاشتم  نشیس  یدست راستم رو رو و

کمکت   دم یصبورم.. قول م  یلی.. من خ اریبرگرده تاو یو بازم دوستم داشه باش.. بذار قلبت به زندگ -
 کنم

 دهید مارستانیکه تو ب  یزخم ها  یفاصله گرفتم و به صورتش نگاه کردم خم شدم ودستم رو رو ازش
 شوکه نگاهم کرد.. دمیبودم کش

 .. لطفا بهم اجازه بده..شمی من مرهم زخمات م-

کردم.. دست   ی خوب درک م شدیم  نییدستم باال پا  ریکه ز یا نهی اما نگاهش و قفسه س زدیم ن حرف
 به دست هاش زدم:  یآروم یسر کج کردم و بوسه  دیموهام کش یباال آورد و رو

 صدف؟ -
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 سه حروف اسمم..  نیگرفته بود تو هم یحس، جا چقدر

به   یبرا  شهیم ی.. چاریتاو یو موفق شد.. تو اون خونه همه به خاطر تو کنار هم قرار گرفتن تنیبب -
 .. یتالش کن  یدست آوردن منم همونطور 

وکمرم رو   د یرو با سرانگشت پاک کرد.. خودش رو جلو کش  دیگونم چک یکه رو  یزد وقطره اشک  لبخند
 نفس لب زد:  کیگرفت درست تو فاصله 

  یمن.. گذشته.. حال و حت یسواالتو بدم.. جواب حس نگاهت.. دردات.. رفتارا یبذار جواب همه -
 صدف.. من تورو..   یستین هیبتونم بگم که من.. تو سا گهی.. فکر کنم االن دندهیآ

اتصال نگاه  ن یداشتم.. ا ینداشتم و دست از نگاهش برنم دنیشد.. توان نفس کش  یطوالن سکوتش
.. لبش رو  د یموهام فرو رفت و من حس کردم چشم بسته بو کش نی.. پنجه هاش بشدیانگار قطع نم

 داد و روح از تنم رفت:  یتکون 

 دوستت دارم.. -

 نیم موهاش رو چنگ زد و ا گهیقلبش نشست و دست د  یقبل از هر عکس العمل*".. دستم رو و
 قرارتر کرد.. یرو ب ایهردومون بود که در ینفس ها
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