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 :رمان ی خالصه

که در دست  ستیپسر ر،ی. امشودیبزرگ م م،یعظ یپدرش در عمارت تینهایکه با قدرت ب ستیدختر مهتا،
 دیچرا نبا یول شود؛یو نابود م ماندیناگفته م انیم نیکه ا یو عشق موزدآیرا م کردنیخان سخت زندگساالر

و  شناسدیاست و عشق نم رحمیب کارانتیجنا یایدن زد؟یو برخ ردیخاکستر جان بگ ریاز ز یمثل ققنوس
 !انسان عاشق کیجان  متیبه ق یحت فروشد،ینم هایراحت نیاش را به اخان هم، دختر دردانهساالر

 یول ؛یو نخواه ینیاز او نب ریرا غ کسچیتا ه پوشاندیچشمانت را با بخارش م یجلو شود،یم ریتبخ عشق
. کندیو باز هم حالت را دگرگون م شودیم ریاشک از چشمت سراز یگرم که شد، مثل شبنم یادوباره با شعله

 .آور استشگفت نی! عشق چنیآر

*** 

 و شودیم ریبه قلبت سراز ییو گرما یابرود و بخار شود اما دوباره با شعله دیشا ماند،یمثل آب م عشق

 .از قطراتش یشویپُر م بایچه ز بارهکی

 :گفتارشیپ

اين مرد كيست كه حاضر  یكشفش كني و بفهم خواهدیقدر كه هميشه دلت ماست، آن یغريب یواژه پدر،
قدر چطور اين ینگيرد! كه بدان ی! تا دلت از چيزیاش را بدهد تا تو يك آه نكشهستي و زندگي یاست همه

طور با صالبت بر دوش بكشد و روح و جسم رنجورت را اين تواندیمحكم است و بر همه چيز غالب! چگونه م
 !آخ نگويد

شود و  یمتالش یمر به آن تكيه داشتباره او را از تو بگيرد! كوهي كه يک عكه يک یدارد كابوس یچه درد و
 یكندن بيفتبريده به جاننفس اشیتصورات شيرينت چنان بر سرت آوار شود كه از سنگين یفروبريزد! ديوارها

 !یاميد ببند یو براي يک دم نفس، به هر روزن

 !كه پدر است چقدر از تصوراتم و از نام مقدسش فاصله دارد یفهميدم اين مرد ریچه د و

 .ترين موجود، يک شبه نابود شدمن مهربان یبود و برا رحمیب یهمه يک هيوال یكه برا یرپد

توقف كرد  یو زمان یدر جاي شدیماند و بزرگ نشد! كاش م یو غفلت كودك یخبریهميشه در ب شدیم كاش
است! ولي افسوس!  یجا كافتر از اين شوم، تا همينبزرگ خواهمیبس است! ديگر نم»و به خدا گفت: 

 !«یدر كار است و نه توانست یافسوس كه نه خواستن

*** 

 1382 سال

هم منتظرم. منتظر ديدنش. اين كه مثل هر روز بيايد و با آن چشمان سياه و جذابش به من زل بزند و  باز
 .«داريد لطفاً فقط به من بگيد خانوم یپدرتون امر فرمودن هر كار»بگويد: 
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فعالً كه »ـمار كنم و با غرور بگويم: *رنگش دارم چشمانم را خـكه به همين حضور پر ینياز یمهمن هم با ه و
 .«یبر یتونیندارم. م یكار

 .سرش را خم كند و از مقابلم دور شود یاو هم با ژست مخصوص و

مرد جوان عادت  بدجور به اين یو چطور، ول یاز ك دانمیاست! نم تابیامروز دير كرده و چقدر دلم ب چقدر
ام! ام؛ ولي هر چه به ياد دارم او را ديدهو يا شايد از كودكي یكه هميشه بوده است. از نوجوان یام! مردكرده

هايش كه شايد، نه مطمئناً خون همان پدر در رگ یپسر مباشر پدر كه از چشمانش به او بيشتر اعتماد دارد، پسر
پُر است و از  یعاص را داشته و دارد! از هوش و زيركما حكم عمرو یخانه یكه براي معاويه یاست. پدر یجار

 !یرحم و مروت خال

. اوايل اين کنمیام فكر مغريب تازهوروز عجيبوام و به اين حالاستخر تميز و زالل رو به آفتاب نشسته كنار
هر  یاز كنارش بگذرم! ول تفاوتیب كردمیم یو سع دادمیربط م یو تغييرات هورمون یالتهاب را به بلوغ نوجوان

خان، عاشق شده باشم؟ آن كه من، تنها دختر ساالر ردامكان دا ی. يعنشودیطاقتم كمتر م گذردیچه بيشتر م
پدرم كار كرده و االن كه بيست و دو سال  یبرا یسالگكه از پانزده یتا اين درجه پايين! پسر یهم عاشق پسر

 !دارد هنوز مطيعانه منتظر دستور من است

 .سالم خانوم، صبح بخير -

خيز شدم! با در حال و احوال خودم غرق بودم كه با شنيدن صدايش از جا پريدم و روي نيمكت نيم قدرآن
يهو  یچرا اينطور»سرم ايستاده بود، نگاه كردم و گفتم:  یآمده و باال صدایطور بعصبانيت به مخاطبم كه اين

 !«مياي؟ ترسيدم خبریب

 :زير گفتسياه خندانش را بست و سربه چشمان

قصد ترسوندتون رو نداشتم خانوم. فقط خواستم بگم امروز راننده نيست كه شما رو برسونه، اگه كارتون واجبه  -
 .برمتونیمن م

 : تمحرص پوفي كشيدم و گف با

 .ميرم حاضر شم خب،یخيل -

براي  خواهدیها دلم موقت یپشت به او به سمت عمارت به راه افتادم. اَه! چقدر اين خانه بزرگ است. بعض و
 دیهم با یروبه نظرم اين اندازه پياده یهمين مسير حياط هم ماشين بخرم! البته كار كه نشد ندارد ول كردنیط

 .براي بدن الزم باشد

عمارت  یرنگ او كه جلوسنم را پوشيدم، به طرف بنز سياه یمقتضا یاز اين كه مثل هميشه لباس ساده دبع
. خودش ديدمیوقت او را مثل يك راننده يا پيشكار نمجلو سوار شدم. هيچ یرفتم و بر صندل كشيدیانتظارم را م

 !آوردیمباركش نم یخبر بود و به روم بامن به خودش ه یو شايد از احساست پنهان دانستیهم اين را خوب م

حرف بزند يا  خواستیدنده را عوض كرد و راه افتاد. دلم م یهميشه كمربندم را بست و با پرستيژ جذاب مثل
قدر با بود! آن یاو در سكوت مطلق فقط حواسش به رانندگ یروشن كند ول یچيز یراديوي ،یحداقل موزيك
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را حفظ كردم  امی! غرور هميشگيددوستم، نيم ساعت طول كش یتا خانه یاكه مسير پنج دقيقه راندیآرامش م
 :اش را شنيدم كه گفتـردانـه*مـ یپياده شدم. در را كه بستم، شيشه پنجره پايين رفت و صدا صدایو ب

ً داخل منتظر بم فرستمیخانوم، من ميرم. ساعت شيش راننده رو م - ونيد تا باهاتون تماس دنبالتون. لطفا
 .بگيرن

 :را به سمتش چرخاندم و گفتم سرم

 .بگو ساعت هفت بياد، من شايد كارم بيشتر طول بكشه -

از  یديگر حرفیگفت و ب یا«باشه»زير لب  یميلیصورتم چرخاند، با ب یاش را يك دور روپر جذبه چشمان
 .مقابلم دور شد

نگاهت زبونت رو بكار بندازي؟ نميشه  یدنبالم؟ نميشه به جا یبيانميشه خودت »بگويم:  خواستیم دلم
 !«نه يه خانوم، نه يه اربـاب ؟یو حداقل من رو هم به چشم يه دوست ببين یهات رو نخورقدر حرفاين

 !«خورهمسخره به هم مي یروتين و تكرار یاَه! ديگه داره حالم از اين كارها»با حرص زيرلب زمزمه كردم:  و

غليظش مرا به  یي پايم سرش را از اتاقك مخصوصش بيرون آورد و با لهجهباز بود و نگهبان با شنيدن صدا در
به ساختمان نوساز مقابلم  یبه طرف عمارتشان به راه افتادم! نگاه یحسیداخل دعوت كرد. وارد شدم و با ب

 یداشتند، كه البته چيز عجيب یمرفهين جا یباز هم در طبقه یما نرسد ول یها به پاانداختم. شايد ثروت آن
 .نداشتيم یحق زياد ینبود و ما براي انتخاب دوست هم حت

 یو بازيگوش یپدرم با هم دوست شده بوديم. او دختر پرانرژ یهایاز مهمان یبودم و در يك یپرديس همكالس با
ام را بعد از سه سال هنوز با او حفظ به همين خاطر است كه رابـ ـطه داشت،یبود و مرا هم به جنبش وام

 یهاالبته اگر شيطنت كنيم،ینهم را تمام م س. امسال هر دو کالآيدیكه دارد خوشم م یام. از انرژي مثبتكرده
با  زیچمهکه ه نیبگذارد! من مدرسه را دوست دارم و از ا یبراي درس خواندن باق یپرديس اجازه دهد و جاي

که  یمرفه یهاخانواده یاو مثل همه یول برم؛یـذت م*خودم انجام خواهد گرفت، لـ یخواست و اراده
 زین اشیلیتحص یرا بسازند، از االن رشته شانیزندگ انیاطراف ندیطبق خوشا ندهیفرزندانشان مجبورند در آ

 .هم وجود نخواهد داشت یازهیدر آن ندارد، مسلماً انگ یحق انتخاب چیانتخاب شده و چون ه

كه قرار است  یاكرد پروژه یهفت رسيده و هنوز كارمان تمام نشده بود. از بس اين بشر پُرچانگ کینزد ساعت
و تايپ نشده را تماشا  ماندهیباق یهاداشته باشد ناتمام مانده و من هم پر استرس نشسته و برگه یزياد ینمره

 !كنمیم

 :گويدیكه م شنومیرا از دم در اتاق م خيالشیب یصدا

كاراش رو  یهمه گه،یميدم د لتیميارم تحو كنمیشده! تا صبح تايپش م یحاال، انگار چ خوبیبابا! خيل یا -
 كه تموم كرديم، فقط مونده تايپش، مگه نه؟

 :گويمیدرهم، زير لب م یو با ابروها دهمیرا به عنوان تأييد تكان م سرم
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بذار نصف كنيم، تا صفحه پونزده تو  ؟یتايپش كن یخوامي یست. چطورصفحه یزياده. ببين! س یخيل یول -
 اش رو من، خوبه؟بزن، بقيه

 خاطر نشستن و تماشا كردنت؟بايد نمره بگيرم! به یچ ی. پس من برایكاراش رو كه تو كرد یخواد. همهنمي -

 ...یول -

 .كار دارم. پاشو یتون كه كلم. حاال هم پاشو برو خونهو اما نداره، هميني كه گفت یول -

 :تكان دادم و گفتم یسر یميلیب با

 !باشه، ببينيم و تعريف كنيم -

*** 

سريع به طرف در به راه افتادم. چند  یزنگ موبايلم وسايلم را جمع كردم و بعد از يک خداحافظ یشنيدن صدا با
 :بسته زمزمه كردم پشت در ايستادم و با چشمان یالحظه

قشنگم رو  یو رويا یميشه يه بار روم رو زمين ننداز یخدايا! چ یوا …كه یاگه خودش اومده باشه يعن -
 !ینكن یخطخط

 !با ديدن راننده، بادم خوابيد و وا رفتم ینهادم و چشمانم را باز كردم، ول رونیحبس نفسم، پا به ب با

 امیپشتبا همين كوله خواستیعقب جا گرفتم. دلم م یلب و دهان آويزان به سمتش راه افتادم و در صندل با
 !محلینشناس بگيرم. خروس بوقت یاز اين راننده یحال اساس کی

 بيندیتر از من مكه خود را پايين فهممی! اين را مخوردمیام حرص مخاطرش با دل خودم درگير شدهاين كه به از
ام، هر چند به محض توجه من رويش خودم حس كرده ی! بارها سنگيني نگاهش را به رودانمیدليلش را نم یول

مشابه من دارد  یخوشم كه او هم احساسدل اينبه  یول كندیم یيا سريع خود را مشغول كار گرداندیرا برم
 .بزند یاگر با عمل و زبانش حرف ديگر یحت

*** 

ام، دلم يک بايد بنشيم و خود را باد بزنم. از فيلم ديدن و كتاب خواندن هم خسته شده یاز بيكارامروز  یبقيه
نفهمم به خودِ زبان یالك یخوشنگويم و دل یزیچچیمثالً گشت و گذار! آن هم با ...! اصالً ه خواهد،یچيز ديگر م

 !ندهم بهتر است

هايم شدنِ گوشو صدايش را تا حدِ كر كنمیرا انتخاب م یو شاد یبه سمت ضبط و موزيک پر انرژ برمیم دست
 .برمیباال م

صدا، با تعجب به پشت سرم  یآهنگ هستم كه با قطع ناگهان یمبل با ملود یدادن سر و دستم روحال تكان در
 !گردمیبرم

 !كندیكمر زده و مرا تماشا مبهكشيده دستدرهم یهابانو با اخماوه، سلطان اوه
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به سمتش  یاآمدهو با لبخند كش كنمیرا بگيرم، نيشم را باز م یهر جار و جنجال و توبيخ یاين كه جلو یبرا
ماچ، يک  یبه جا خواستی! البته اگر قدرت داشتم دلم مگيرمیقرمز آويزانش م یهااز لپ یو ماچ آبدار رومیم

بعد از آن  یرا دارم و نه توان تحمل پيامدها ورشخب، حيف كه نه ز یاش كنم ولكردهنثار دماغ عمل یگرگكف
 !را

 یول كنمیرسيدن به هدفم انتخاب م یرا برا یو چاپلوس یگوياز خودم متنفرم كه مثل اطرافيانم تملق چقدر
 .به من نياموخته است یبهتر یهابا اين عمه و آن پدر، درس یخب ديگر، زندگ

 یهانيستم، با همان سگرمه یو من هم از اين قضيه مستثن كنندیخطاب مبانو كه همه او را سلطان سلطان،عمه
 :گويدیو م گرداندیكه با او عجين است، رويش را برم یغريبدرهم و غرور عجيب

بينم ولي هر روز مي ؛یزندگيت داشته باش یو يه ذره ديسيپلين تو یچقدر اميدوار بودم كه تو مثل مادرت نش -
 !یزيبا يه ذره رفتار و كردار زيبا داشت یاين چهره یكاش جا یبر صورتت، سيرتت هم مثل اون ميشه! اعالوه

 :گويمیو زير گوشش م اندازمیو دستم را زير بازويش م رومیام دوباره به سمتش مهمان لبخند مسخره با

 یها فقط براو اين حرف یات رو عاشقانه دوست دارزادهتو برادر دونمیبانو، اخمت رو نبينم. من كه مسلطان -
 .كنمیو بازم ماچت م گيرمیخاطر همينم به دل نمپررو نشدنمه. به

شد. به عقب هلم داد و از من فاصله  یبار واقعاً عصبانرا جلو بردم كه دوباره لپش را ببوسم كه اين صورتم
 .گرفت

 یخوامي یآويزون نشو به آدم! يه ذره شخصيت خانومانه داشته باش! تا ك یطورم اينمهتــا! هزار بار گفت -
 .. خانوم باشیتو ديگه پونزده سالته. بزرگ شد ؟یها رفتار كنمثل بچه

 .«چشم»را پايين انداختم و زير لب گفتم:  سرم

 .هم رويش را برگرداند و به سمت اتاق كارش پيش رفت او

به  یو اجداد یبزرگتر پدر است. همين يک خواهر و برادر بيشتر نيستند و كل ثروت پدرخواهر  سلطان،عمه
خود بروند، تصميم  یزندگ یاين كه سهم خود را تقسيم كنند و هر كدام پ یها رسيده كه از همان اول به جاآن

برابر آنچه داشتند، د به صدكه راه انداختن یتكنند، كه البته از حق نگذريم با تجار  یگذارسرمايه یگرفتند شراكت
 .رسيدند

جدا  اشعرضهیشوهرِ ب -به قول خود او -سلطان كه ازمن، اتفاق افتاد، عمه یسالگاز مرگ مادرم كه در پنج بعد
سپرده بود، آمد و وبال گردن ما شد! البته  عرضهیشده و تنها پسرش را هم قانون از او گرفته و به همان پدر ب

 .«خوام شما تنها بمونيدنمي» به اين بهانه كه

كه هميشه  یكه از او در ذهنم هست يک ماشين قراضه و لب یاخاطر ندارم، تنها خاطرهرا زياد به امعمهشوهر
 .خندان بود، همين

سال پيش كه ما مادرش را شده است. ده یاالن براي خودش جوان بينم،یبار ميک یرادين را سال ام،عمهپسر
كه پيششان نمانده و  یچرا براي ديدن مادر دانمیساله بود. البته تا اين لحظه هنوز نمده یبا خود برديم، پسرك
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ندارد  یكه اصالً قلب ی! آن هم چنين مادرگرددیبرمو  آيدیتنهايشان گذاشته، هر سال اين همه راه تا اينجا م
 !كند و عشق بدهد یسي مهربانكه بخواهد به ك

 .بگذريم! شايد يک روز اين سوال را از او پرسيدم خب،

ام اين است كه چرا از ايران خارج كه هميشه ذهنم را درگير كرده و هزاران هزار بار از همه پرسيده یديگر سوال
جا عادت االن ديگر به اين تجارت كرد؟ البته شدیداشت؟ مگر در كشور خودمان نم یمگر ايران چه ايراد م؟یشد
باز هم به دنبال  یول آيد؛یكشورشان خوشم م یاحتو از ر  كنمیخودشان صحبت م یام. زبانشان را به خوبكرده

 .امكرده یجواب سوالم بقيه را عاص

 جانی. در اكنندیم یتر زندگها مرفهآدم جانیپيشرفت بيشتر است. در ا یاست. جا برا یكشور آزاد جانیا»
 .«است تریتر است. آب، آسمان، هوا؛ همه چيز عالقشنگ یزندگ

 !خان، مباشر پدرمام. بيشترشان هم از زبان ايرجاست كه تا االن گرفته یهايجواب هااين

*** 

مان بدهد كه آيا توانسته تايپش را ماندهناكام یشده و منتظرم پرديس تماس بگيرد و حداقل خبر از پروژه شب
طور استرس نداشتم. حداقل اين دادم،یكار را هم خودم انجام م یكاش بقيه زند،یكند يا نه! دلم شور م تمام

جا منتظر اند و فقط من اين. همه خوابيدهمعمارت هست یجلو یزدن در راهروموبايل در دست مشغول قدم
شب ساعت دوازده باهات »كوتاه گفت:  یاسامبار زنگ زدم و جواب نگرفتم و در آخر با استماسم. خودم بيست

 .نيست یو االن بيست دقيقه از دوازده هم گذشته و هيچ خبر. «گيرمیتماس م

 افتاده؟ یخانوم، اتفاق -

بار شدن داشت. اينظاهر یبه يواشك یابشر چه عالقهاين دانمیاز جا پريدم. نم اشیناگهان یهم با صدا باز
كه باالخره سرش را زير انداخت و معذرت  یقدر طوالننگاهش كردم. آن یهيچ جواب یفقط پوف كشيدم و ب
زدم و  یبندجبران، لبخند نيم ی. برامشوم، ناراحت شد اشیخواهكردم كه باعث عذر یخواست. از اين كه كار

 :گفتم

 ؟یكنیكار مجا چيوقت شب اينمنتظر تماس دوستم بودم. تو اين -

 :گفت اشیرا باال بياورد، دست در جيب شلوارش كرد و با ژست خاص هميشگ اين كه سرش بدون

هست انجام  یجا ايستادين، اومدم ببينم اگه كارخونه كه ديدم شما اين رفتمیتازه كارم تموم شده، داشتم م -
 .بدم

 .یكه اومد یكه از دست تو بربياد ندارم. بازم مرس یكار یندارم؛ يعن ینه كار -

برود.  یبا اين ناراحت خواستیزد و سرش را تكان داد و به سمت ماشينش به راه افتاد. دلم نم یانصفه لبخند
به دنبالش رفتم و  یخانوم گرفته بودم، خودم را لعنت كردم. چند قدمخاطر اين اخالق بدم كه مطمئناً از عمهبه

 :گفتم ینسبتاً آرام یبا صدا

 !امير -
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 .حرفم بود یجيب ايستاده بود و انگار منتظر بقيهدردستنان با همان ژست يک برنگشت. همچ یول ايستاد

 .ببخشيد -

 چرا؟ -

 ...خاطر اين كهبه -

 .میدقيقاً چه بايد بگو دانستمینم

 ؟«یكن یخواهخاطر يه چيز مسخره معذرتناراحتت كردم؟ باعث شدم به رنجوندمت؟»

برگشت و چشمان سياهش را با آرامش به صورتم دوخت. با كش  حرفیطور بسكوت مرا ديد، همان یوقت
كه لرزشش را  یضعيف ی. به زحمت آب گلويم را قورت دادم و با صداتابیشد و ب قراریآمدن نگاهش، دلم ب

 :بپوشاند گفتم

 .یخاطر اين كه باعث شدم سرت رو پايين بندازبه -

جا ايستادم و رفتنش را نگاه كردم. از روبرگرداند و دور شد. همان ینگاهش به زير افتاد و با آه كوتاه دوباره
و مثل هميشه او بود كه از من روگرداند و فاصله گرفت. و شايد همين  رسيدیجا چقدر دور به نظر ماين
 .كشيدیهايش مرا بيشتر به سمتش مشدندور

اش نمايان شد. اگر صفحه یک پرديس رواز يک گذشته بود كه باالخره موبايلم زنگ خورد و عكس کوچ ساعت
شب بود و من هم از اين راه حيف كه االن نيمه یول كردمیامروز را بر سرش خالي م یحرص همه توانستم،یم

 :تشر گفتم باصحبت به او بدهم،  ی. بدون اين كه اجازهآمدیاز دستم برنم یدور كار

 ؟یت با ما اختالف ساعت دارساع کیكه  یكنیم یزندگ یتو دقيقاً كدوم گور -

 :شدم و توپيدم یرا كه شنيدم، بيشتر عصب خيالشیشاد و ب یخنده یصدا

ازت  یتا همين االن پاشم بيام يه حال اساس« نه» یفقط منتظرم بگ یرو تايپ كردي يا نه؟ يعن یاون لعنت -
 !بگيرم

 :كه هنوز در صدايش بود گفت یاهمان خنده با

زُق خدا انگشتام زُقتكون نخوردم جون خودت. به نوایاين كامپيوتر ب یهمين االن يه سره از پا آره بابا، تا -
 .کنهیم

 :كشيدم و با لبخند گفتم یاز سر آسودگ یعميق نفس

 !تا يكي رو بفرستم بيشتر حال بده بهت یخواحاال، فردا خودم ميام ماساژ ميدم برات يا اگه هم مي خبیخيل -

 :جواب داد یـنـس*صدايم را فهميد و با بدجـ شيطنتِ 

 .پرهبكنم من! با يه حركتش كل خستگيم مي یجونم... چه عشق ی. اخوامیم ،یفرستیاگه امير رو م -
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 :بحث رو عوض كردم و گفتم ،یاخندهتک با

خوايم بديم كار كنيم. كه مي یتوضيحات یتر بيا تا يه خورده هم رو. زودگيرمشیپس، من فردا تو مدرسه ازت م -
 .منتظرتم

 .یپس. با بينمتیم ،یاوك -

 .یبا -

*** 

طور، تا چند روز، مرا در عطش ديدنش ها، اينوقت یچرا بعض دانمیروز است كه اصالً نديدمش، نم هشت
 !یو كالم یحرف یاز راه دور، ب یديدنش را دارد، حت ی. دلم بدجور هواشودینم یو اصالً جلويم آفتاب گذاردیم

كردن با موبايلش بود، رفتم و با پچپاركينگ مشغول پچ یجا در محوطهاز كاركنان پدرم كه همان یسمت يك به
را بدون اين كه قطع كند  یاعالم حضور كردم. سرش را برگرداند و با ديدن من هول شد و گوش یكوتاه یسرفه

 :انداختم و گفتمباال  یدر جيبش گذاشت. با تعجب و خنده، ابروي

 .ندارم یا! من عجلهیكردیم یحداقل خداحافظ -

 :گفت یارا فشرد و با لبخند عجوالنه یاجا دكمهكرد و از همان جيبدردست

 .نيست. امرتون رو بفرماييد ینه خانوم، مشكل -

چند روزه پيداش نيست. تو  یكنه و بهم خبر بده ول یرو برام پيگير یراستش، قرار بوده كه امير يه موضوع -
 كجاست؟ یخبر ندار

 :گفت یرا كه زير انداخته بود با تعجب باال آورد و بعد از مكث كوتاه سرش

 .به من بگين انجامش ميدم ه،یمهم یبه مسافرت رفتن. اگه مسئله یكار یخانوم ، امير به مدت يک ماه برا -

 ،یادقيقهكنم، پس با تأخير يک یخيالیكردم وانمود به ب یسع یاين كه از شوک خبرش، هنگ كرده بودم ول با
 :صدايم را صاف كردم و گفتم

 .یخودش بياد و نتيجه رو بهم اعالم كنه. به هر حال مرس كنمینه، الزم نيست. صبر م -

براتون به من بگيد تا  تونيدیداشتين م یخانوم، من در خدمتتون هستم، در غياب امير هر امر كنمیخواهش م -
 .انجام بدم

از او  یحرف ديگر یگفتم و ب یا«باشه»سريع  ی. خيلشدیداشت حالم بد م اشیاين همه چاپلوس از
متملق فرار كنم، هر چند اين خانه پر بود از همين موجودات.  یهااين آدم یاز همه خواستیروبرگرداندم. دلم م

ً با هوشياررئيس بزرگ، جناب ساالر یحت ن افرادي را گرد هم آورده و یكامل چن یخان اعظم كه مطمئنا
 .اش را تكميل كرده بودمجموعه
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كه دلم را به دنبالش تا آن سر دنيا كه معلوم نبود كجاست، كشيد و با خود برد. چرا  یبه ياد امير افتادم و خبر
جا داشتم! او كه وظيفه ندارد در مورد كارهايش با من مشورت كند يا از من بهقدر من از اين آدم انتظارات نااين

به دلم چنگ  یمن هم كه نيست، پس چرا من دلخورم؟ و چرا نااميد یاجازه بگيرد. مسئول مخصوص و شخص
 اندازد؟یم

مرا  خواستمینم«! نيست یاش را بگير. اين كه كار سختموبايلت را بردار و شماره» گفتیدر سرم م كسي
 !! هيچ وقت! هرگززنمیبداند پس قطعاً زنگ نم یسردختر سبک

 یبرا یوقت حتحال هيچبهتا یخودم و تلفنم حفظ است ول یاش چندين سال است در حافظهاين كه شماره با
كار ابلهانه و . دست از اين افبينمیبه اين كار نم یام. االن هم نيازمهم، از آن استفاده نكرده یخيل یكارها

 .رومیام پيش مو به سمت اتاق عمه دارمیبچگانه برم

ورود  یاجازه« بيا تو»كه با يک  شنومی. صدايش را مزنمیدر م یآرامكرده و به یبازش تأملدر اتاق نيمه پشت
 .دهدیم

ً هيچ اثر یو با لبخند گيرمیم ینفس و با  رومیم در آن نيست، به سمتش بودنیاز مصنوع یكه مطمئنا
 گرددیبرنم ی. رو به پنجره ايستاده و حتگويمیخير مبهسالم و عصر زنم،یاش مگونه یكه رو یكوتاه یـوسـه*بـ

 :گويدیم یهميشگ یمرا نگاه كند. با همان سرد

 .ديگه، كارهات رو انجام بده و حاضر باش یهفته یگفته بودم برا ؟یخودت رو آماده كرد -

خوام بدون نظارت شما دفعه ميچيز آماده است. گفته بودم كه بزرگ شدم و اينبانو. همهسلطانبله عمه -
 .نيست ینگران یچيز حاضر شده و هيچ جاكارهام رو خودم انجام بدم، مطمئن باشيد به بهترين نحو همه

 :براندازم كرد و گفت یبرگشت و بدون هيچ حالت خاص باالخره

 .اميدوارم -

 :گفتم یبه آرام فروغش،یب یبه چشمان آب ینگاه با

 !فقط... يه سؤال دارم -

 . «چيه؟ بپرس» یتكان داد كه يعن یسر یحالت پرسش با

 :گفتم

 خان هم هستن؟ايرج یخوام بدونم خانوادهمي -

 یمستقيم حرف زد، بايد به صورت كل شدیبزرگ كه نم یبانوخب با سلطان یدر اصل منظورم امير بود ول یيعن
من داشت اين سوال، زياد  یهاسالوهم سن یخان دختربرانگيز نباشد! البته چون ايرجپرسيد تا شک

 .كردیايجاد نم یحساسيت

ام ماندم باز هم پشت همان ماسک خانمانه یبه عالمت تأييد تكان داد. خوشحال شدم؛ ول یسر ،یتفاوتیب با
 :رسيدمو دوباره پ



 

 
11 

 .نميره یآخه امروز شنيدم امير رفته مسافرت و معموالً سميرا هم بدون حضور امير جاي -

 :به اين بحث كشيد و به سمت مبل اتاقش پيش رفت و زير لب گفت یعالقگیب یاز رو ینفس

 …خوب بياد وگرنه ی. البته اميدوارم با خبرهاگردهیتا اون موقع برم -

 ؟یك یخوب برا یخبرها ؟یچ وگرنه …هسكوت كرد؟ وگرن چرا

مبل  یدسته یدر حفظش داشتم، جلو رفتم و رو یكه تا االن سع یبه شور افتاد. بدون توجه به پرستيژ دلم
 :نشستم و گفتم

 خب؟ -

كف  یخاطر اين كارم رفت و با دست هلم داد كه از آنجا بلند شوم، نزديک بود بيفتم ولبه یاغرهچشم عمه
مرتبش را دور دست هميشه یموها خواستیپا نشوم. دلم مزمين نگه داشتم كه كله یپاهايم را محكم رو

خاطر اين كه جواب سوالم را بگيرم به حفظ آرامش نياز به ی! ولیروان یِ ابپيچانم و به ديوار بكوبمش. عقده
 .ظر ايستادمكنار همان مبل، منت ،یهيچ حرف یكشيدم و ب یداشتم؛ پس نفس عميق

تر شرّم را كم كند، جواب اين كه زود یندارد باالخره از رو رفت و برا یكه ديد از دستم خالص یبعد از دقايق انگار
 :داد

گرده. البته چون دو هفته تموم ميشه و برمي یمهم رفته و اگر كارش رو درست پيش ببره، ط یيه كار خيل یبرا -
دادانش ضعيفه. پس ما هم منتظريم ببينيم قراره قراره انجام بده، احتمال نتيجهرو  یباريه كه همچين كاراولين

 !كار كننخان چياين امير

اش چسبانده بود بگذرم، پس دوباره كه آخر جمله یا«وگرنه»از آن  توانستمینم یخيالم راحت شد؛ ول یكم
 :گفتم

 ميشه؟ یبرگرده، چ یحاال اگه كارش طول بكشه يا دست خال -

 :كه نشسته بود، متفكرانه زير لب گفت یهمان حالت با

 .بهتره كه اين اتفاق نيفته -

 !حرفش را بشنوم اما؛ ادامه نداد یباز هم سكوت كردم كه شايد ادامه یبه تكاپو افتاده بود ول دلم

ديگر جواب سؤالم  یبه سمت بيرون اتاق راه افتادم تا بلكه بتوانم از جاها یابدون هيچ حرف اضافه یطاقتیب با
 .بيشتر از اين حرف كشيد شدیخانوم نمرا پيدا كنم! از عمه

*** 

اگر بتوانم دوباره با متين، همان كارمند پدرم كه از او آمار  خواستمیرفتم و به طرف پاركينگ راه افتادم، م بيرون
جا از او نبود. با حرص پايم را به زمين كوبيدم و همان یغيبت امير را گرفتم، صحبت کنم. هر چه گشتم خبر

 از اين یاعتماد كنم كه خبر توانمیم یيا به چه كس مبايد بكن یچه كار دانستمیمستأصل ايستادم. واقعاً نم
كردن باالخره موبايلم را از جيب پشت شلوارم سنگينسبک یسلطان نرسد. با كممطلب به گوش پدرم يا عمه
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كمكي كند. فوق فوقش دستم پيشش رو  توانستیكس نمسميرا را گرفتم. غير از او هيچ یدرآوردم و شماره
 كردمیاگر از او خواهش م یم كه بود؛ ولمه یآن هم زياد مهم نبود. يعن فهميد،یبه امير م امو از عالقه شدیم

 .نزند یبود كه به كسي حرف یاقدر دختر عاقل و فهميدهكه رازم را پيش خودش حفظ كند، آن

 :خط شنيدم یآرامش را از آن سو یچند بوق ارتباط برقرار شد و صدا با

 ؟یسالم مهتا جان. خوب -

 ؟یمن خوبم. تو چطور یسالم عزيزم. مرس -

 ؟یكه هستم برم اتاقم بعد حرف بزنيم، اوك یجايم خوبم. فقط يه چند لحظه بهم وقت بده من از اينمن -

 .مونمیباشه، راحت باش. من پشت خط م -

 .شنيدم تریتر و پر انرژدفعه بلندطول كشيد تا دوباره صدايش را اين یلحظات

 !خانوم یاز ما كرد یخب. چه عجب ياد -

 :خجالت گفتمزدم و با  یلبخند

 .ازت داشتم یجان، مزاحمت شدم. يه خواهشسميرا دیببخش -

 !اين حرفا چيه عزيزم. امر بفرماييد شما -

 .رفته مسافرت یچه كار یامير برا یشركت بپرس یهااگه ميشه از بچه خواستمیم -

فهمه. اين چه طرز سوال پرسيدنه مهتا! االن مي یاَه! گند زد»را محكم گاز گرفتم و با حرص به خودم توپيدم:  لبم
 «!آخه

 :حسش كنم، جواب داد توانستمیجا هم مكه از همين یلبخند با

 .دفعه گفتن امير برهها. اينبهتر جنس یانتخاب و ارزياب یامير كه تنها نرفته. با اكيپِ شركت رفتن ايتاليا برا -

دلم طاقت  یول دهمیاگر يک سوال ديگر بپرسم كامالً خودم را لو م دانستمیهم قانع نشدم. با اين كه م باز
 :نياورد و باز پرسيدم

 امير پيش بياد؟ یبرا یقدر مهم هست كه در صورت انجام نشدنش، خطراين یبه نظرت اين انتخاب و ارزياب -

 :پرسيد یمآرا یاش به كار افتاد و نگران شد؛ چون با صدااين حرفم، انگار حس خواهرانه با

 ؟یمثالً؟ خطر جان یچه خطر -

 :آگاه تن صدايم پايين رفتخودنا منم

 .آره فكر كنم -

 ؟یاز طرف ك -
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 .. احتماالً اون طرفدونمینم -

فهميدم كه از  یول خنديد؛یدقيقاً به چه م دانمیزد و شروع كرد به خنديدن. نم یابلند قهقه یبا صدا ناگهان
طور كاراگاهانه رفتار انداختن من اينو دست یشوخ یرفتن صدايش نبوده؛ بلكه برااعث پايينب یاول هم، نگران

 .كرده است

 :شده بود پاک كرد، گفت یكه خنديد و احتماالً اشک چشمانش را هم که بر اثر خنده جار خوب

 !ـوس طلبت*يه بـ ،یام رو عوض كردقدر روحيهجان كه امروز اينمهتا یخدا! چقدر خنديدم. واقعاً مرس یوا -

 :بيرون دادم و گفتم صدایپر حرصم را ب نفس

 ببينمت؟ تونمیسميرا م -

 :ام، جواب دادبارهخاطر اين درخواست يكمكث، به یاز لحظات بعد

 شما يا بيرون؟ یآره حتماً. كجا؟ خونه-

 .همون كه كنار آبه بينمت،یخيال م شاپینه، بيرون بهتره. امروز عصر كاف -

 .جامدونم كجاست. ساعت پنج اونباشه، مي -

 .منتظرم. خداحافظ -

 .خداحافظ -

از نزديک ببينمش و از  خواستمیقرار است چه بگويم يا چه بشنوم، فقط م دانستمیدلم نبود. نم یتو دل
ام دامن چيز مشكوک بودم و همين بيشتر به دلشورهروزها بدجور به همهرا مطمئن شوم. اينماج بودنخطریب
در ذهن آدم  یو محافظت، شک و شبهات دهنشستن در خانه و اين همه باديگارد و رانن كاری. به هر حال بزدیم

 یاالن پا یرا بگيرم ول اشینبوده كه بخواهم پ یقدر اين حس قووقت آن. البته تا االن هيچآوردیپيش م
ً بايد از ماجرا« امير»به نام  یعظيم یمسئله اين عمارت و كار و تجارت مرموزانه،  یدر ميان است كه حتما

 !سردربياورم

 !منظورت چيه؟ گي؟مي

 «كار كنم؟ست و معلومه از هيچي خبر نداره! حاال چياي بابا اينم كه خيلي ساده»كردم و با خودم گفتم  پوفي

تر از اين نشده قضيه را ببندم كه روي جوري بحث پيش اومده را بپيچانم و تا مشكوكفكر بودم كه چهاين توي
 :ميز خم شد و سرش را جلو آورد و با لحن نگراني پرسيد

 مهتا! تو از چيزي خبر داري كه من ندارم؟ -

 :فهميد گفتمرا نمي كس جز خودم مصنوعي بودنشرا عقب كشيدم و با لبخندي كه هيچ سرم

خونم روزا از بس فيلما و رماناي مجهول و مرموز ميكنيا! به گمونم خل شدم. ايننه بابا! تو هم چه فكرايي مي -
 .بينم تحت تأثير قرار گرفتمو مي
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ميزهاي اطرافمان هم به  یتنها سميرا، كه همهکه واقعاً نه یادليلي هه هه هه خنديدم! خندههيچبعد هم بي و
 .جا و الكي بودنش پي بردندبي

نفسم را پيدا كنم و بحث را جمع كنم. پس به نگاه مشكوكش چشم دوختم و با كردم سريع اعتمادبه سعي
 :مهرباني گفتم

ً ديگه؟ اگه امير هم نيومد تو با مامانت بينمتیهفته مبراي مراسم اين -  .اينا بيا حتما

 :ام بلند شوم كه دستم را گرفت و به آرامي گفتشتم و خواستم از صندليرا بردا كيفم

دار حساب كني. مطمئن باش حرفات تا آخر عمر پيشم دوست رازنگهعنوان يهتوني روي من بهاگه چيزي بود مي -
 .مونهیمحفوظ م

 .تأييد، انگشتانش را فشردم یقلب رئوفش زدم و به نشانهبه اين لبخندي

 .فايده، سوار ماشين شدم و به راننده دستور حركت دادمنشست بيخاطر ايني زيرافتاده بهسر  با

*** 

بود.  رکانهیمرموزانه و ز شیکارها یکه همه خانرجیمشکوک بودم، مخصوصاً به ا زیچبود که به همه یوقت چند
اگر تا االن دنبالش را  یبـرده بودم؛ ول اشیقو یاز آن شامه یابه هرحال من هم دختر ساالرخان بودم و بهره

را  رششیپذ یآشکار شود که اصال آمادگ میبرا یقیحقا دمیترس دیشا ایبود که نخواستم،  نیخاطر انگرفتم، به
بود.  وچراچونیقهرمان ب کیمثل  میبرا شهیپدرم را دوست داشتم و هم قدرنیکه ا یمن ینداشتم. خصوصاً برا

 گریخاطر من دکه بعد از مادرم به ی! پدرکردیظاهر م میجلو یدر چشم برهم زدن کردمیمکه هرچه اراده  یپدر
 یپا وقتچیکه ه کردیخانه را حفظ م میقدر حرآن یـطه دارد ول*بـ*را ییهابا زن دمیشنیازدواج نکرد. هرچند م

ترس  یاز رو هیقائل بودم نه مثل بق یبیاحترام عج شیبرا شهیرا به داخل عمارت باز نکند. هم ییهازن نیچن
 تیاهم ایدننیکه در ا یو به تنها کس دانستیرا خوب م نیا زیقلبم. و او ن میبلکه واقعاً از صم ،یچاپلوس ای
و  یکار یجنبه شتریعمه سلطان را هم مثل من دوست نداشت و روابطشان ب یمن بودم و بس. حت دادیم

 !یلیو فام یخون یـطه*بـ*داشت تا را یشغل

 یول کردمیو مشورت م زدمیبا او حرف م یحساس روح طیشرانیداشتم و در ا یمادر خواستیدلم م شهیهم
 یوارد کند! کسان امیرا به زندگ یگریخاطر کمبود او، کسان دهم خواست خدا بوده که احتماالً به نیا گریخب د

 .میایدن یزگیانگیب همهنیکه وجودشان نور و رنگ بود به ا

که اگر درست انجام  ستیکجاست! چه کار یعنیدلشوره گرفتم.  بارنیصدم یافتادم و برا ریام ادیبه  دوباره
 شیپ شودیکه م ییو تا جا اورمیسر از کارشان درب دیحتماً با بارنیهمراه دارد؟! ابه شیبرا یندهد عاقبت بد

 .رومیم

کند و او هم اطاعت کرد. با آرامش  ادهیجا مرا پخواستم که همان که به داخل عمارت وارد شد، از راننده نیماش
انداختم. با توجه به  ی. به اطرافم نگاهدیچیمحوطه پ نگیتا او رفت و به قسمت پارک ستادمیجا اهمان یساختگ

انجام  یحرکت مشکوک توانستمیر نظر داشت نمیرا ز یکه سراسر عمارت و باغ پشت یامداربسته یهانیدورب
همه را  اهیسجا زاغآن یهاونیرفته و از تلوز یباخبر بودم، بارها به اتاق نگهبان هانیدورب یهمه یدهم. از جا
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کنترل  ریکار اممحل نیکه با آن، دورب یونیچوب زده بودم. البته چندبار هم که نگهبان حواسش نبود به تلوز
را دوست  اشیذات آرامشنیقدر اکردم! چه شیتماشا یقیصورتش زوم کرده و دقا یزدم، رو کناخن شدیم

انجام  یااضافه حیتوض ایدستور  چیرا بدون ه شیبود و کارها حرفیطور ساکت و بجا همانو همه شهیدارم. هم
 .دادیم

 :با خودم زمزمه کردم دوباره

 !دلم برات تنگ شده ریام ییکجا -

 .فکرش را با تکان دادن سرم از ذهنم پس زدم شهیباز هم مثل هم و

حضور  ریکه معموالً ام ییجابه سمت پشت عمارت راه افتادم. همان یمعمول یروادهیمثل پ یو با حالت یآرام به
آسمان گرفتم و دستانم را  ی! سرم را به سودادندیرا انجام م شیکارها دیبا یگریداشت و االن احتماالً افراد د

 ینبود، حت یخبرچیانداختم، ه یبه اطرافم نگاه چشم ری! از زرمیگیدارم نفس م یعنیبه دوطرفم باز کردم که 
 !زدیپشه هم پر نم

ً نزد یرا از فاصله ییهاسگ یرا صاف گرفتم و دوباره راه افتادم. صدا سرم چون از  یول دمیشنیم یکینسبتا
بزرگ  یها به راهم ادامه دادم و باالخره به دروازهآن الیخیب دم،یترسیها نماز انسان ریغ یاهزند موجودچیه

در  ریحضور ام نی. خوب به خاطر دارم چون اولبودمش دهیسالم بود دده یوقت بارنیکه آخر ی. دردمیرس یآهن
 یباز سبالیپشت عمارت ب یمحوطه یهادر چمن نیام رادبا پسرعمه میجا شروع شد. داشتاز همان امیزندگ

. توپ به پشت دمیرفته دوهوابه توپ زدم و با سرعت به سمِت توپِ به یاکه من با چوبم محکم ضربه میکردیم
به داخل  یدار مقابلم سرکدرِ بزرگ قفل یهالهیم یها فرود آمد. رفتم و از الطرف فنسخاردار رفت و آن یتورها
را از پشت  یانسبتاً مردانه یخواستم برگردم که صدا دانهینکردم، ناام دایختم توپ را پ. هرچه نگاه اندادمیکش

 :گفت یکه به آرام دمیسرم شن

 !خطرناکه خانوم کوچولو جانیا -

به  خانرجینبود که ا شتریب یدوسالیکیزمان آشنا بود. چون آن میاش برااخم برگشتم و نگاهش کردم. چهره با
 خانرجیاو پسر ا دانستمینداشتم و نم ییاش آشناما وارد شده بود. پس با خانواده یو شخص یکار یزندگ

 یعنی. میکالم نشده بود. البته هنوز هممشبود دهیو چندبار در محوطه عمارت و اطراف پدرم د نیاست؛ اما چند
و  دانستیها مکر را گرگ قصهمذ یهاجنس یکالً پدرم من را از صحبت با افراد دوروبرش منع کرده بود، همه

 !هابهی. مخصوصاً غرکردیها برحذرم مشدن به آن کیاز نزد

به خنده باز شوند به دندان  رفتیرا که م شیهالب کنم،یگره کرده و درهم نگاهش م یهابا اخم دید یوقت ریام
 :گرفت و گفت

 !؟یکرد یچیپچیپ یطورنیگفتم که چشماتو برام ا یمگه من چ -

 :را نگه دارم و گفتم میهاکردم اخم یچنان سعهم یام گرفت ولاصطالحش خنده از

 !کترمیازت کوچ قدرنیفقط ا ینیبی. مگه نمستمیمن خانوم کوچولو ن -
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بود! بر چه  ادیز ینفسم الکموقع هم اعتمادبههمان اشییرا نشان دادم. خدا وجبکی یبا دستم اندازه و
 یوقت شهی! همدمیهنوز هم نفهم دانستمیتر مکوتاه وجبکی دمیرسیزور تا شکمش مخودم را که به یاساس
باز  بایز یابه خنده شیهاکه او لب طورمانه د؛یآیم میهالب یبه رو یناخودآگاه لبخند کنمیماجرا فکر مبه آن

با  دیشا میگویبا خودم م هاوقتیاد! بعضحرفم تکان د دییتأ یبه نشانه یاش سرباالرفته یشد و با ابروها
 !ام شروع شدو جذابش عالقه بایهمان لبخند ز دنید

زانو زد که صورتش مقابل چشمانم  میجلو یشده، توپم را آورد. طور یحصارکش یاز محوطه میرفت و برا روزآن
 :گفت تیو با جد ردیقرار بگ

 خوادیو ازت م کنهیم دییحرف منو تأ ی. اگه از پدرت هم بپرسستین یمناسب یخانوما جا یبرا جانیا ن،یبب -
 جانیا گهید خوامیخانوم متشخص ازت م هیعنوان خاطر دختربچه بودنت، بلکه به. پس نه بهیاین طرفنیکه ا

 !؟یدی! باشه؟ قول میاین

که زد، قبول کردم. او هم  یسقشنگ و باکال یهاخاطر حرفبه یمرا کنجکاو کرده بود؛ ول شتریحرفش ب کهنیا با
 :به کفشم اشاره کرد و گفت یبا لبخند

 !ببندمش؟ خانوم؟ یخوایم -

که بندشان باز شده بود ثابت  میهاکفش یو بعد هم رو دیبه انگشتش چرخ اهشیس یهاچشم یاز رو نگاهم
 :بود با سر و زبانم گفتم دهیمن را بزرگ و خانوم د کهنیخاطر اهم به بارنیماند. ا

-  ً  !بله لطفا

 :بلند شد و گفت شیکامل، بندها را گره زد و از جا تیجد با

 !باشه خانوم؟ ن،یاین سمتنیاگه توپتون هم افتاد ا یو حت دیشما هم لطفاً بر رم،یمن م گهیخب د -

 ندیبزرگ بب قدرنیعث شدم من را ادهانش انداختم و با یگفتن را خودم تو« خانوم» نیکه ا دیآیم ادمی یوقت
 .ردیگیحرصم م

 !کشمیم یاز سر دلتنگ یو آه ردیگیخاطراتش دلم م یادآوریو چندباره از  دوباره

 دنیخود باز شود! با شنخودبه یسرد مقابلم چسبانده و انگار منتظرم درب آهن یهالهیم یصورتم را رو طورهمان
پناه گرفتم! حواسم را جمع کردم که چگونه در را باز  یو پشت ستون دهیکش یاخود را به گوشه ییپا یصدا

را  یکارت ستاد،یدر ا کیکه نزد دمیرا د یو مرد دمیکش یتا من هم از همان روش استفاده کنم. سرک کنندیم
 !از هم گشوده شد و کنار رفت یدرِ آهن یراحت، دولنگه یلیآن گرفت و خ یِ انیقفل م یجلو

 !شدم ریدر خ یو قفل شدن دوباره نیآمدن ماش رونیبه ب صالیاز سر است یهافسوس و آ با

 نمیبچ یاگرد کردم تا سرِ فرصت نقشهعقب ،یسمت عمارت اصلناسزا دادم و به یقفل نیدل به مخترع چن در
 !شوم یادهیچیپ یمخمصه نیوارد چن یشتریب تیو با درا

*** 
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كه  كنند،یجا كار مست كه آنهاييقفل، كارت پرسنلي آدم. اول با خودم گفتم خب كليد آنكردمیكاري م بايد
كارت او را بردارم! ولي بعد با نااميدي جواب دادم که اگر كارتش  توانمیها مسلماً امير است! پس ميكي از آن

شانس اموريت رفته باشد پس اينبدون كارت به م كهرا با خود بـرده باشد چه؟ و چون احتمال خيلي كمي دادم 
 !رفتیاز بين م

 .گرفتم و آن هم قطعاً نشدني بودكار بايد از كسي كمك ميدوم باز كردن قفل بدون كارت بود كه براي اين راه

صدا و آرامشان هم به دليل ورود و خروج بيسوم، دزديدن كارت يكي از پرسنل داخل محوطه بود كه آن حلراه
طوري گيرشان بيندازم و كارت را از جيبشان كش بروم ديگر خود داستان كه چهسختي بود. حاال اينباز هم كار 

 .حل هم مردود شدراهجدايي داشت! خب اين

. خوشم آمده بود از اين كارآگاه بازي. اصالً به اين كشيدمیو با خودكار قرمز خط پررنگي رويشان م نوشتممي
بازي و يا شايد سرگرمي چيز را يكاي جان خودم و حتي امير در ميان باشد! همهكردم كه ممكن است پفكر نمي
و حل شود و يا اگر بعضي قطعات گم شده  ردراحت كنار هم قرار بگي توانستیكه مثل پازل م كردمیتصور م

 !اش درست كردشكل تازه اي با بقيه شدیگرفت، فوق فوقش مبود و در جاي خودش قرار نمي

ديگر هم گذشت و موعد مراسم سالگرد تأسيس  یهفتههمه تالشم هيچ كاري نتوانستم از پيش ببرم، يك با
حضور در  یدنيا ذوق و شوق آمادهام را خودم به عهده گرفته بودم و با يكشركت فرا رسيد. كارهاي شخصي

ها و آن یكاريِ پدرم كه از جمله داي شدم كه قرار بود در سالن بزرگ عمارت برگزار شود و تمام افرامهماني
 شدیصبرانه منتظر ديدن امير بودم. بيشتر از دوهفته مخان بودند حضور داشتند. بيايرج یترينشان خانوادهمهم

 .كه نديده بودمش

 !«آيدمي»هاي سميراست كه گفته اميدم به حرف تمام

اي بلند سرمهرسد با كفش پاشنهتا قوزك پايم ميرنگي كه از جلو تا روي زانو و از پشت حرير آبي خوش لباس
تاب و نگران در . دلم بيدهمیام و با آرايش و شنيون موهايم خيلي بيشتر از سنم نشان مو براقي پوشيده

قيد حرف و هرچند مثل هميشه با نگاهي بيبي د. منتظرم... منتظرم كه بيايد، هرچنزندیام تندتند مـيـنـه*سـ
 !ادعاـمرنگ بوده و بي*حضوري كه هميشه كـ خواهد،یدلم فقط حضورش را م تفاوت!و بي

. ولي كشمیفهميد انتظار شخص مهمي را مديد مطمئناً ميبه در چشم دوخته بودم كه هركس مرا مي چنان
با خيال راحت بنشينم و با دستي زير چانه زده منتظر  توانستمیخوشبختانه كسي حواسش به من نبود و م

 .مانمب

حال از ديدنش فرما شدند... به ياد ندارم تابهخان تشريفنزديك نه بود كه باالخره در باز شد و ايرج ساعت
آمد خان دست داده و خوشقدر خوشحال شده باشم! از جايم برخاستم و به سمتشان رفتم. اول با ايرجاين

ـوش گرفت و صورتم را بوسيد *در آغـ بانانهمرا مهر نهايت زيبا بود، خانوم تُرك و بيگفتم، بعد همسرش كه يك
 :و در آخر سميرا كه برق شوق در چشمان مشكي و درشتش نمايان بود مرا به خود فشرد و زير گوشم گفت

 ناقال خوشكل كردي! خبريه؟ -
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شيطنت پنهان در كالمش كردم. مطمئن شدم كه از احساسم نسبت به امير  یزدم و چشمكي حواله لبخندي
 .تر بودمسنگين گذاشتمیجواب مطور حرفش را بيچيزهايي فهميده. پس همين

چنان ايستاده و منتظر شدند به سالن دعوتشان كنم؛ ولي من در را كه تحويل خدمه دادند، هم وسايلشان
 :اي گفتبودم و حواسم به بقيه نبود! ايرج خان با خنده شانیانتظار فرد اصلي خانواده

 فرماييد؟یمهتا جان، اجازه م -

 :تعجب و گيج برگشتم به سمتش و گفتم با

 !بله؟ براي چي؟ -

 :شد، گفتزير بازويم را گرفت و با لبخندي كه از صورتش جمع نمي سميرا

 .يمجا تو راه بقيه ايستادعزيزم! بهتره بريم تو، اين -

 :خان گفتمهايشان شدم و با شرمندگي لبم را گزيدم و رو به ايرجحرف یمتوجه تازه

 .كنمببخشيد، لطفاً بفرماييد توي سالن. پدرم منتظرتون هستن. بفرماييد خواهش مي -

جلوتر راه افتادم و با دست به داخل دعوتشان كردم. وقتي هرسه وارد سالن اصلي شدند، خواستم برگردم  خودم
 :كه سميرا بازويم را گرفت و به آرامي گفت

 .هنوز نيومده -

ام، پي به حال پريشانم برد كه دستش را زير ترس و نگراني به چشمانش خيره شدم. فكر كنم از حالت چهره با
 .سالن كشيد یانداخت و به سمت گوشهبازويم 

طور دانم او چهمنتظر بود كه كمي آرام شوم. نمي حرفیاي آورد. بمبلي مرا نشاند و برايم ليوان آبميوه روي
 :قدر خونسرد باشد! دستم را روي دستش گذاشتم و گفتمآن توانستیم

 خبري ازش داري؟ تماس گرفته باهاتون؟ -

نفر بايد دانم كارم درست بود يا نه ولي باالخره يك، حركت داد و سر به زير انداخت. نميرا به عالمت نه سرش
سمت اتاقم رفتم. توانستم تنهايي كاري از پيش ببرم! بلند شدم و دستش را كشيدم و به. نميكردیكمكم م

د. وارد اتاق كه شدم دستش را دنبالم راه افتا ابوجوسواللنگد كه بيجاي كار ميمطمئناً او هم فهميده بود يك
كه خواهر و كرد. مثل اينصدا حركات مرا تماشا ميطور بيطرف ميز كامپيوترم جلو رفتم و او همانرها كردم و به

چنان زيادي از سميرا نداشتم و که شناخت آنآرامش ذاتيشان را از مادرشان به ارث بـرده بودند. با آن یبرادر
كه هرحال همينولي به كند؛یهاي پدرم كار ماز من بزرگتر است و در يكي از شركت چهارسال دانستمیفقط م

كه بتوانم به او هم مثل برادرش اعتماد  كردیقدر از نظر روحي به امير شبيه است برايم كفايت ماين ديدمیم
 :كنم. دستم را به سمتش گرفته و گفتم

 .جا سميرابيا اين -

 .پيوتر ايستاد و به صفحه مانيتور چشم دوختو كنارم رو به كام آمد
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 :گفتم

 از پسش بريياي؟ كنيیبهت اعتماد كنم و ازت كمك بخوام، فكر م خوامیببين من م -

 :همان خونسردي گفت با

 از پس چه كاري؟ -

همه از آنولي امان  خورد؛یهمه هيجان و ترسي كه در من بود در او هم ذره اي به چشم ماز آن خواستیم دلم
 !آرامش

هاي مداربسته را كشيده بودم جلويش ممنوعه و دوربين یمحوطه یام كه مثالً نقشهشدهخطيخط کاغذهاي
 :گذاشتم و گفتم

 !قسمت بشمكمكم كني وارد اين  خوامیعمارت ماست. م یببين، اين نقشه -

 :به كاغذها نگاه كرد و متفكرانه گفت كمي

 قسمت كجاست؟ اين -

ممنوعه در آن بود را برداشتم و با خودكاري دور  یمحوطه یسوالش هيجانم بيشتر شد، كاغذي كه نقشه اين با
 :آهني آن خط كشيدم و گفتم یدروازه

خوام كمكم كني يكي از شه. من ميدر يه قفلي داره كه فقط با كارت پرسنلي كاركنان محوطه باز مي اين -
 .ها به دستم برسهكارتاين

 :تعجب را در چشمان درشتش ديدم! سرش را جنباند و با حالت مشكوكي گفت باالخره

جا بشي؟ جايي كه يه همچين قفلي داره پس د اونخواي وار كار رو بكنم؟ يعني در اصل تو چرا ميچرا بايد اين -
 !ها رو مجاز ندونستنآدم یقدر خطرناك هست كه حضور بقيهحتماً اين

 :نگراني گفتم با

جا مرموزه! ما بايد اول بفهميم اين یمحوطهخواي داداشت پيدا بشه يا نه؟ امير يكي از مسئولين اينتو مي -
 !قدم بعديمون چي بايد باشهكنن تا بعد بدونيم كار ميچي

بازيه؟! من هميشه اين رو ياد گرفتم تا جايي بايد وارد شد كه اگه ديدي دراي مهتا! تو واقعاً فكر كردي بچه -
شه بتوني برگردي و ازشون رد بشي! بيش از حد سرك كشيدن توي همچين كارايي پشت سرت داره بسته مي

 .هاي به دنبال ندار غير از خطر چيز ديگه

 :را گرفتم و با اطمينان گفتم دستش

ودستگاهم و كسي جرئت نداره به من آسيبي بزنه. بعد هم به دمنگران نباش، اوالً كه من دختر رئيس اين -
 .فهمه. مطمئن باش سرم هم بره اسمي ازت نميارمعنوان كسي از كمك تو چيزي نميهيچ

 :به سمتم برگشت و دست مرا كه روي دستش بود فشرد و گفت حرفم انگار واقعاً نگران شد، چون كاملاين با
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خاطرش كسي بخواد بهت آسيب برسونه؟! مطمئنم تو چي باشه كه بهزني؟! مگه قراره اون حرفا چيه كه مياين -
 !خندياالنت مي یفكرهاي مسخرهيه توهّم دخترونه زدي و فردا به اين

 !گويدیطور باشد كه او مكردم كاش همين به چشمانش زل زدم و در دل آرزو حرفبي

كه به من ثابت كند فكرهايم پوچ است ولي به قبول كرد كه كمكم كند، البته به قول خودش براي اين باالخره
 .هردليلي فقط برايم رسيدن به هدفم مهم بود و بس

از طريق يكي از دوستانش كه در  خواستیكه مها را گير بياورد. مثل اينكارتاز آنشد فردا برايم يكي  قرار
كار را انجام او بود اين یهاي پرسنلي بر عهدهكرد و طراحي و ساخت كارتقسمت كامپيوتري شركت كار مي

مراسم را در هپروت سير كردم و  ی. بقيهمخوشگلش را بوسيدم و از كمكش تشكر كرد یهاي برآمدهدهد. گونه
 .ها ريختمبراي رسيدن به روز موعود نقشه

كاري و مشكوك اش كه براي محكمبعد بود كه باالخره كارت از طريق پست به دستم رسيد. به كارداني چهارروز
اي كه كشيده بودم بايد فردا صبح كه همه روش استفاده كرده بود، آفرين گفتم. طبق نقشهنشدن بقيه از اين 

از موعد هميشه رفتم و در  تركنم. پس زود مشغول كارند و كسي حواسش به كارهاي من نيست، شروع
 .رختخوابم دراز كشيدم تا صبح با انرژي بيشتر و فكر بازتري كارم را انجام دهم

بود و مدرسه هم كه تعطيل. نزديك ساعت نه با صداي زنگ هشدار موبايلم بيدار شدم و خيلي  کشنبهی صبح
كه لباس ورزشي آماده ورزش صبحگاهي شدم. البته اين ام را انجام دادم و بامعمولي كارهاي روتين هر روزه

ً ساعت ده صبح چه كسي ورزش صبحگاهي انجام مي براي من اصالً جاي تعجب  دهد در عمارت ما و مخصوصا
 .شدمسئله مشكوك نمي ام عادت كرده بودند، كسي به ايننداشت. چون بقيه به اين رفتارهاي غيرعادي

قدر ام آنكارم درست نيست؛ ولي باز هم حس كنجكاوي دانستمیعرق كرده بود. م استرس، كارت در دستانم از
دوربين آن قسمت  خواستمیشد. اول رفتم به سمت اتاق نگهباني، مباال زده بود كه ترس و نگراني جلودارم نمي

و باانرژي  ديدم. باالي سرش رفتم دولرا قطع كنم. داخل شدم و نگهبان را مثل هميشه در حال حل كردن ج
 :گفتم

 !خسته نباشيد -

 :رفتم و گفتم هازيونیرا به طرفم چرخاند و با لبخندي تشكر كرد. به طرف تلو سرش

 چه خبرا؟ امروز كي رفته كي اومده؟ -

 .چيز در امن و امانههيچي، خبري نيست. همه -

 :طرفش رفتم ،خودكار را از دستش گرفتم و با همان لبخند گفتم به

جا خوشگل درست كني و بياي، من هم همين یتوني بري براي خودت يه قهوهس حاال كه خبري نيست ميپ -
 .هستم تا برگردي

كس در چيز ساكت و آرام سر جايش هست و هيچانداخت و وقتي ديد همه هازيونیبا ترديد نگاهي به تلو اول
 :فتكند، از جايش برخاست و با مهرباني گوآمدي نميعمارت رفت
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 .جا باشيد تا من برگردمممنون، پس شما همين -

 :شستم را به عالمت اكي باال بردم و گفتم انگشت

 .برو خيالت راحت -

مربوط به محوطه را روي آن تنظيم كردم  زيونیاز در بيرون رفت مشغول شدم. فيلم ديروز را پيدا كردم و تلو تا
 .و دوربين را هم از كار انداختم

كردم تا نگهبان برگردد و سر پستش بيايد تا به رفتارم مشكوك نشود. اين از اين. حال بايد صبر مي خب
اي منتظر شدم؛ ولي انگار زيادي بهش خوش گذشته بود و خيال برگشتن نداشت! سرم را از اتاق چنددقيقه

خورد! با صداي اش را ميخيال راحت قهوه اها ايستاده بود و ببيرون بردم و دوروبر را ديد زدم، كنار يكي از راننده
 :بلندي گفتم

 !هاكان، لطفاً بيا كه من كار دارم بايد برم -

 .با دست عالمت داد كه تو برو من االن ميام و مشغول خداحافظي با طرف مقابلش شد برگشت

و وقتي از بابت همه چيز  توجه نكند همانجا ايستادم تا برسد هازيونیكه وقتي برگشت زياد به تلواين خاطربه
 .بهش اطمينان دادم، از اتاق خارج شدم

سمت پشت عمارت شروع به دويدن كردم. روبروي درب بزرگ حاال نوبت اجراي نقشه بود. با آرامش به خب
زدم كارت را جلوي قفل گرفتم. بعد از لحظاتي در با صداي تيكي شروع طور كه درجا ميآهني ايستادم و همان

شدن كرد. اطرافم را با ترس پاييدم. خوشبختانه خبري از كسي نبود. درون محوطه بنا به داليلي دوربين  به باز
ها پنهان شدم و نفسي تازه كردم. ! با عجله پشت يكي از درختكردیتر منداشت كه همين مسئله را مشكوك

جا و در بفهمم آن خواستمیفقط م انگيز بود كه به كل امير را فراموش كرده بودم وچيز هيجانقدر همهآن
 !در حال انجام است ييساختمان انتهاي محوطه چه كارها

سمت ساختمان سفيدرنگ و نسبتاً بزرگ به اطراف انداختم و با اطمينان از امنيت اطراف، با سرعت به نگاهي
هايي كه پشتي دويدم. در پناه يكي از ديوارها ايستادم. باز هم اطرافم را از نظر گذراندم. انتظار داشتم سگ

م راهكاري داشتم و پالستيكي را از ه اينور شوند، كه البته براي صدايشان را شنيده بودم به سمتم حمله
اي نبود! ترس به دلم جاندار زنده استخوان و گوشت پر كرده و همراهم آورده بودم؛ ولي خبري از سگ و هيچ

هايش هم سياه و تاريك ام انداختم. متاسفانه پرده داشت و شيشهـل دستي*بغـ یافتاده بود! نگاهي به پنجره
 !شدبود و چيزي ديده نمي

باره طور كه چشمانم روي در زوم شده بود به سمتش دويدم كه يكدر ساختمان نگاهي انداختم و همان سمتبه
شدت به پايم به چيزي گير كرد و سكندري خوردم و چون سرعتم زياد بود نتوانستم خودم را كنترل كنم و به 

خودم را خواندم كه  یرا بستم و فاتحه طور كه دمر روي آسفالت افتاده بودم، چشمانمزمين سقوط كردم! همان
 .كردماند. از فرط ترس حتي احساس درد هم نميلشكر آدم باالي سرم ايستادهاالن ديگر حتما يك 

شود، چشمانم را آرام گشودم و از زير چشم دوروبرم صدايي از جايي شنيده نمياز چندلحظه كه ديدم هيچ بعد
قعاً خبري نبود! با سرعت از جايم بلند شدم و خودم را به كنار در رساندم. تازه را از نظر گذراندم. نه، انگار وا
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. قوزك پايم آمدیكامالً كنده شده بود و خون م ويمزُق كرد. پوست دست و زاندست و پايم شروع به درد و زُق
 !كردیهم بدجور درد م

 !تا بر خودم مسلط باشماز ديدنش آشوب شد؛ ولي چشمانم را بستم و نفس عميقي كشيدم  دلم

*** 

چيز نه، انگار واقعاً هيچ»اي سركي به داخل كشيدم. باز هم خبري نبود! با خود گفتم آرامي از درِ شيشه به
 «!مشكوكي وجود نداره

هل كوچكي در را باز كردم و از الي در، خود را به داخل كشيدم! احساس كارآگاه هلمز بهم دست داده بود و  با
 .كردمیا بادقت به دنبال رد يا اثري از جرم و جنايت جستجو ماطراف ر 

قسمت راهروي باريكي گذشتم و دوباره به دري رسيدم كه دولنگه بود. مثل درِ اتاق عمل، از جنس چوب با يك از
بزرگ مانند، نگاهي به داخل انداختم. واو! يك آزمايشگاه پنجره یاي باالي آن! از همان تكهشكل شيشهمستطيل

 .هاي مخصوص پزشكي و ماسك سفيد مشغول كار بودندها نفر با لباسبا تجهيزات و وسايل كامل كه ده

 جا ديگه كجاست؟واي خداي من! اين -

را از جيب پشتم درآورده و عكسي از لوگوي مخصوصي كه روي در حك شده بود، گرفتم. بايد تحقيقات  موبايلم
 !چيز قانوني و مجاز است. وقتي لوگو دارند پس حتماً همهدادمیبيشتر را بيرون انجام م

 .جا دور شدمجا بمانم، ممكن بود لو بروم! پس به عقب برگشتم و با عجله از آنبيشتر از اين آن توانستمنمي

همان روشي كه داخل شده بودم، خارج شدم. به سمت اتاق نگهباني رفتم و با ديدن هاكان دوباره لبخندي  به
. آهسته دست بردم، انداختینگاهي م هازيونی. سرش روي جدولش خم بود و هرازچندگاهي هم به تلوزدم

 :را كشيدم و با نگراني ساختگي رو به او گفتم هازيونیكابل يكي از تلو

 !واي ببين اين دوربينه انگار از كار افتاده -

اش برگرداندم و از اتاق چيز را به حالت اوليهسمت بيرون دويد. من هم خيلي سريع همهجايش برخاست و به از
 .بيرون زدم

ام را با بتادين تميز كردم و عمارت كه رسيدم نفسي از سر آسودگي كشيدم. اول رفتم و دست و پاي زخمي به
هايم را عوض كردم و سريع پشت كامپيوترم زخم رويشان زدم كه از سوزشش كم شود بعد هم لباسچند چسب

شركت بزرگ ساخت و لوگو و اسمي كه زير آن حك شده بود، سرچ كردم. با كمال تعجب يك نشستم. طبق
 !را پيدا كرد! كامالً مجاز و تحت نظارت كارشناسان دولتي ییپخش دارو

البد براي حفظ سالمت و »همه قفل و محافظت براي چه بود؟ با خود گفتم: شد! خب پس ايننمي باورم
 «!جا وجود داشتهاي خطرناكي كه آنجلوگيري از خروج ويروس

 ً همه به خودم زحمت داده بودم! پس رسيد و من هم بيهوده آنكننده به نظر ميچيز منطقي و قانعهمه ظاهرا
 روز هنوز برنگشته بود؟به چه ماموريتي رفته و چرا بعد از بيست شد؟یماجراي امير چه م
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ها قانع شوم و دست از ته بودم. بهتر ديدم به همين جوابهمه سوالي كه در ذهنم بود سرگيجه گرفآن از
 !توانستم پيدا كنمكنكاش بيشتر بردارم؛ چون هيچ ارتباطي بين اين شركت دارويي و ناپديد شدن امير نمي

. ديگر تحملم تمام شده و نگراني سميرا و مادرش هم مزيد بر گذشتیروز از مفقود شدن امير م ودومينیس
 !بشود بگذار بشود، من ديگر صبرم به سر آمده بود خواهدیباالخره به سراغ پدرم بروم. هرچه م آن، باعث شد

اي بود و تندتند چيزهايي ورودش، داخل شدم. سرش روي برگه یدر اتاقش ايستادم و در زدم و با اجازه پشت
ام شدن كارش، برگه را تا زد و حرف كنار ميزش ايستادم. بعد از تمتر رفتم و بي. نزديكنوشتیرا روي آن م

اي بود كه محرمانه ی! خب البد نامهكرددرون پاكتي گذاشت، آن را بست و با مهر مخصوصش درِ پاكت را مهر 
 !قدر مهر و موم الزم داشتآن

سرش را باال آورد و نگاهي به چشمان منتظرم انداخت! با لبخندي پر از مهرباني كه هميشه فقط در  تیدرنها
 :سرش را تكان داد و گفت برد،یمقابل من به كار م

 جانم دختر خوشگلم! چيزي احتياج داري؟ -

 :مقدمه گفتماي نگاهش كردم و بيواكنشي لحظه هيچبي

 بابا، امير كجاست؟ -

 :تفاوتي جواب داداي در چشمانش ديدم؛ ولي خيلي زود بر خود مسلط شد و با حالت بيرا براي ثانيه تعجب

 .رفته ماموريت -

 چه ماموريتي؟ -

 :را ريز كرد و مشكوكانه پرسيد چشمانش

 كار داري؟تو با امير چي -

. سرم را زير انداختم و با افتادی مزد دست و پا كه هيچ، كل بدنت به هول و والطوري به آدم زل مياين وقتي
 :نفس عميقي گفتم

ش نگرانشن. سميرا و مامانش چندبار سراغش رو از من گرفتن و خواستن كه اگه تونستم حداقل خانواده -
 !اي چيزي ازش پيدا كنمشماره

با نگاهِ نگرانم  چنان پايين نگه داشتم كه مباداولي سرم را هم كردم؛یهمان نگاهش را هنوز حس م سنگيني
 .خودم را لو بدهم

اتاقش رفت و پشت به من ايستاد  یدودقيقه سكوت، از جايش بلند شد و قدم زنان به سمت پنجرهاز يكي بعد
 :و به آرامي گفت

 .بهشون بگو ما خودمون هم خبري ازش نداريم -

 !خبري ازش ندارندكه هيچ ـيـنـه فرو ريخت! از نگراني نفسم به شماره افتاد! يعني چه*در سـ دلم
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 :آمد گفتمگلويي خشك و صدايي كه از ته چاه درمي با

 طور ازش خبر ندارين؟مگه نگفتين فرستادينش ماموريت؟ پس چه -

 :شنيدن صدايم سرش را برگرداند و با اخمي كه ناشي از تعجب بود گفت با

توضيح دادم، بيشتر از اين ديگه  شدیش مربوط ماي كه به تو و خانوادهكني؟! تا اندازهداري از من بازجويي مي -
 .بينم حرفي بزنمالزم نمي

 :خيلي خونسرد به حالت اوليه برگشت و زير لب ادامه داد دوباره

 .در رو هم پشت سرت ببند -

خاطر يك سؤال و جواب هم به! آنكردیر من را از اتاقش بيرون مباكه برو بيرون؟! داشت براي اولين يعني
 !ساده

 .راه گلويم را بست و با سري زير افتاده از اتاق خارج شدم بغضي

*** 

تفاوت با نبودن امير قدر بيخان كه اينخواست سر به بيابان بگذارم. از دست پدرم، عمه و حتي ايرجمي دلم
خان راستي پدرم و حتي ايرج! اگر واقعاً رفته بود براي ماموريت و اگر بهشدمیديوانه مداشتم  كردند،یبرخورد م
شان ديده شود، يك ناراحتي و خاموشي نگراني در چهره وقراري كه بيجاي اينخبر بودند، پس چرا بهاز او بي

 !در عصبي بود و مدام خشمگين؟قچه شده بود كه پدرم آن ديدم؟یخان منااميدكننده را مخصوصاً در نگاه ايرج

تاپش فرو بـرده ريز سرش را در لپ! چون يككشيدیسلطان هم انگار در سكوتي مرموز، انتظار چيزي را م عمه
وضعيت وحشتناك به ما در اين یهفته بود كه خانهشد فهميد چيست! يككه نمي دادیبود و كارهايي انجام م

ها كه دائم مورد عنايت پدرم و نگهبان نندهبيچاره و را ید، مخصوصاً خدمهآمو صدا از كسي درنمي بردیسر م
سؤاالتم را از كسي  خواستیزدند! دلم مو جيك نمي كردندیخراشش را تحمل مقرار گرفته و فريادهاي گوش

س از ماجرا ك! ولي تقريباً مطمئن بودم كه هيچشدیهمه نگراني و اضطرابم كاسته مو حداقل از اين پرسيدمیم
 !خبر ندارد و اگر هم اطالعي داشته باشد جرئت گفتنش را ندارد

اي كه نداشت هيچ، نگرانيمان هم سميرا بيرون از عمارت قرار گذاشتم و با هم صحبت كرديم؛ ولي فايده با
ظار و دانستيم زنده است يا نه، و اين انتچيز بند نبود. همين كه نميكس و هيچبيشتر شد! دستم به هيچ

به درك، بيچاره مادر و خواهرش كه  بمتاآور بود! حاال من هيچ، دل بيخبري بيشتر از هرچيز ديگري عذاببي
خان اجازه نداد و با گفتنِ . مادرش هرچه خواست به پليس اطالع دهد ايرجشدندیو زنده م مردندیهر لحظه م

دانم داستان از چه قرار از جا و مكان امير زد. نمي، مهر تأييدي بر شِك من در مورد مطلع بودنش «صبر كنيد»
 !پاي پليس به ماجرا كشيده شود دخواستنبود كه حتي نمي

هايش بيشتر از همه به من بمب ساعتي، زمانش به انتها رسيد و تركيد؛ و تركِشچهلم بود كه باالخره اين روز
 .جاي روحم را زخمي و مجروح ساختبمب بودم برخورد كرد و جايكه در منبع اين 
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به امير روز در خود فرورفته و غمگين چهلغروب بود، من در اتاقم نشسته بودم و مثل تمام اين نزديك
داد دخترك خدمتكاري كه كارهاي مخصوص من را انجام مي« مليكه»كه ناگهان در اتاقم باز شد و  انديشيدم،یم

چنان فروريخت كه صداي ضربانش  امنـهـيـ*اش، دل در سـپريدهرنگ یوارد شد. با اين حضور ناگهاني و چهره
 !اي نشنيدمرا براي لحظه

 :گفتم سمتش دويدم و با اضطراب به

 !چي شده؟ -

 :لكنت زبان گفت با

 !آ... آقا... ميگـ... ـن... امير... مـ... مُــرده -

جمله، به  یهيچ واكنشي، منتظر بقيهطور بيكلماتش را بد تلفظ كرد كه اولش نفهميدم چه گفت، همان قدرآن
 !دهانش چشم دوخته بودم

 :را با گيجي حركت دادم و گفتم سرم

 !خب -

باره، اش را تكرار كرد. سهلعنتي یام شد كه دوباره با نفس عميقي، جملهدقتيمتوجه پريشاني و بي انگار
ها خيره به دهانش خشك شده بودم! حتي نفس گرفتهطور نامتعادل ايستاده و مثل برقچهارباره... و من همان

 !لحظاتي مُردم رايكشيدن هم از يادم رفت و حتي ضربان قلبم متوقف شد و شايد حتي ب

و  كردیكسي نوري، چراغي برايم روشن م خواستیانگيز شد! دلم مجا تاريك و وهمرا بستم و همه چشمانم
 .«چيز كابوسي بيشتر نبود، بيدار شونترس، همه» گفتیآرام م

هاي دردناكم چشم كوهي سنگين شده بود باز كردم و افسوس كه با گشودن یهايم را كه اندازهاميد، پلكاين با
 !تري رسيدمبه حقيقت دردناك

كردم؟! چرا . پس من چرا حسش نميزدیطور با نگراني باالي تختم ايستاده بود و به صورتم ضربه مهمان مليكه
 گفت دروغ گفته؟گرفت و نمينميكارها، حرفش را پسجاي اين! چرا بهمانست؟یدستش مثل حركت باد م

خس از آب دهانم را قورت داده و با دردي كه در گلويم چنبره زده بود صدايي مثل خس كندني بودهرجان به
 :دهانم خارج شد و گفتم

 !امير چش شده؟ -

 :از گفتنش بيم داشت ولي به آرامي لب زد انگار

 .گردهگفتن ديگه برنمي -

 !كي گفت؟ -

 خانپدرتون... و ايرج -
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 :را لمس كردم و با اميدواري عجيبي گفتم دستش

 !كشور! ها؟شهر، يا حتي اينگرده، يا اينخونه برنميشايد نمرده. شايد منظورشون اينه كه ديگه به اين -

 !تكان داد« نه»را با ناراحتي گاز گرفت و سري به عالمت  لبش

 :صداي ضعيفي گفتم با

 .گـهكنم، اين حسم بهم دروغ نميت. حسش ميسحتماً اشتباهي شده، مطمئنم كه زنده -

 !كردم با فكرهاي مثبت به خودم انرژي بدهم تا بتوانم از جايم برخيزم و حداقل كاري بكنم سعي

 .نفس سركشيدم و به سمت بيرون به راه افتادمكمك مليكه بلند شدم، ليوان آبي را كه برايم آورده بود يك با

تر بشنوم. كار درستي سمت رفتم تا بتوانم واضحبه آن آمد،یاز سالن پايين م خانضعيف پدرم و ايرج صداي
كرد صدايش باال نرود، زد و سعي مينبود ولي پشت در گوش چسباندم، صداي پدرم كه با عصبانيت حرف مي

 :شدیوضوح شنيده مبه

و قسر دربره! ايرج به خداوندي خدا  چيزتونه گند بزنه به همهاون لعنتي با خودش چي فكر كرده بود؟! كه مي -
دوني كه قانون كنم روزي صدبار آرزوي مرگ كنين. خودتم مياگر بشنوم غير دستور من عمل كردين، كاري مي

تون خصوصاً همون جوريه. من با كسي شوخي ندارم و تا االن بارها جلوي همهمن چيه و سزاي خيانتكار چه
 .ردمعوضيت اين رو ثابت ك یخواهرزاده

وقت دست از پا خطا نكرده چندسال هيچدونين كه اون توي ايندونم چي بگم ساالرخان! خودتون هم مينمي -
 !بال رو سر امير بيارهدونسته عاقبتش چيه! االن هم مطمئنم كار اون نبوده. اصالً اون براي چي بايد اين چون مي

 !كرد، روي زمين زانو زدمام را سوراخ ميـيـنـه*سـ یشدت قفسههايشان داشت بهدلي كه از شنيدن حرف با

 !صداي شكستن چيزي كه احتماالً گلدان زينتي سالن بود، از جا پريدم و دست رو قلبم گذاشتم با

 ً  .كردطور داشت با پرتاب اشياء خشمش را خاموش ميپدرم خيلي عصباني بود كه اين مطمئنا

كرده طور براي پدرم كار ميسال كجا بوده؟! چههمهبه امير داشت؟! اصالً اينخان چه ارتباطي ايرج یخواهرزاده
 كرد؟یاش نبود كه به همراه زن و فرزندش در تهران زندگي مايراني یو من نديده بودمش؟! اين همان خواهرزاده

هم به كسي كه بود! خيانت كرده بود! آن  االرخانحاال چه كار كرده بود كه مستحق چنين خشمي از جانب س
 !كاري نكرده؟سال هيچچندخالصانه برايش كار كرده! چرا؟! چرا در اين« هاسال»به قول خودشان 

 :خان پرسيده بود چون جواب پدرم را شنيدمسوالم را پدرم شنيد يا شايد ايرج انگار

نهاييش رو بزنه  یاعتماد من رو جلب كنه بعد ضربه خواستهیبايد بدوني! البد م یلندهورش ییاين رو تو كه دا -
امير رو ببينم  یخوام جنازه! بگو ميكشيدهیهمچين روزي رو م یمدت داشته نقشهشرف! حتما تمام اينبي

خوام به بدترين شكل عقوبتش رو ببينه. مي آوردكنم. اگه هم قلدربازي در وشروطي رو قبول نميشرطوگرنه هيچ
 !كنم كه واقعاً به سزاي عملش رسونده باشينشطوري باور نمياش رو برام بيارين. اينتيكهيكههمين فردا ت
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شود چنين چيزهايي را شنيد و سرپا ماند؟ آمد. مگر ميام درنميطعم زهر گرفته بود و صدايي از حنجره دهانم
 شودیدرون نابود نشوي؟! مگر مقدر راحت حرف بزند و تو از انسان آنپدرت در مورد كشتن يك شودیمگر م

تا من هم سعي  شودیات؟! اگر مزندگي پيخيال، روبگرداني و بروي اند و تو بيبفهمي عشقت را سالخي كرده
 !كنم و بتوانم

 !كشيدیو صدايي مثل شيپور در سرم سوت م لرزيدمیديگر حتي تحمل نشستن هم نداشت، از درون م زانوهايم

هاي ديگري زده شد فقط وقتي به خود آمدم كه دستي زير بازويم را گرفت و شت و چه حرفقدر گذچه دانمنمي
روح و سردم را به اتاقم منتقل كرد! حتي سربرنگرداندم ببينم كيست؟! مرد بود يا زن؟! آشنا بود يا جسم بي

ندسالم بود كه بتوانم خواست در همين هپروت باقي بمانم! مگر چدنيا نبودم و دلم ميغريبه؟! اصالً در اين
 !همه خبر هولناك را با هم بشنوم و ساكت و آرام بنشينم؟آن

 !قدر احساساتياز حد توان و استقامت انسان خارج است، مخصوصاً اگر دختر باشي و آن چيزهابعضي

ام هستي و زندگيخواست تمام ام بود مثل هيواليي سر از زير خاك بيرون آورده و ميپدري كه تمام زندگي بارهيك
 !زمان فقط مهر و محبت از او ديده بودم، عذابي بود اليم و دردناكرا ببلعد! اين براي مني كه تا آن

*** 

 هیو گر دیکشیم غیقدر پرسوز ج. احتماالً تازه خبردار شده بود که آندمیها دوبه سمت پله رایسم ادیفر یصدا با
ـوش *طرفم آمد و با همان صورت قرمزشده از فشار بغض مرا در آغـ درب سالن به یمن جلو دنی! با دکردیم

دستان لرزانم را  یسختحل شدم. به سشقدر محکم که حس کردم با تمام وجودم در او و احسا! آندیکش
 الیکه خ یاش را نوازش کردم و با بغضشده شانیپر یترش را فشردم. موهالرزان یهاحرکت دادم و شانه

 :در گوشش زمزمه کردمشکستن نداشت 

 .کن هیبده. گر نیها بتونه دردت رو تسکاشک نیهم دیشا زم،یکن عز هیگر -

قدر در شوک و اند! آنکرده اشیسالخ یبه دستور چه کس دانستمیمن صدهزار برابر بود که م یعذاب برا نیا
حال مادرشان بهو خوش دانستینم یزیکه چ رایحال سمبهکنم! خوش هیگر توانستمینم یبودم که حت رتیح

 میخارِ گلو نیکند! کاش من هم توانش را داشتم. کاش ا هیگر صدایآرام و ب یاگوشه طورنیا توانستیکه م
 .شدیافسوس... که نم ی... ولفیح یول زم؛یاشک بر گذاشتیو م رفتیم نییپا

 ت،یمامور یاش دادند و گفتند در طخانواده لیاش را آوردند و تحوشده تکهبعد جسد سوخته و تکه یهفته
 !منفجر شده نشیتصادف کرده و ماش

سالم و سالمت  هیافتاده چرا فقط او تصادف کرده و چگونه بق اتفاقنیا تیاگر در مامور دینپرس کسچیه و
 اند؟برگشته

 صیت مرگ را تصادف تشخکرد، و عل دییجسد را تأ تیهو یقانون یپزشک یشده بود و حت یزیربرنامه زیچهمه
 طورنیو پدرم ا خانرجیدنبال مقصر نگشت! چون ا یکس یمشکوک نشد و حت ماجرانیبه ا یحت یداد. کس
 !خواستند

 !اهیمکان س نحس، از آن یخانهعمارت، از آنگرفتم بروم. فرار کنم. از آن میتصم اول
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! کردندیم یخودشان قربان یجاها را بهآدم انهیقدر وحشبدوزم که آن یبمانم و چشم در چشم کسان توانستمینم
 !نداشت میبرا یارزش و اعتبار چیه گریرو شوم که دروبه یسخت بود بمانم و با پدر

فرستاد  یدر حق فرزندش، او را با دستان خود به مسلخ یپدر یجابود که به یمرد دنیتر ماندن و دوحشتناک و
 !ستیاز آن ن یبرگشت دانستیم دیکه شا

شد؟ مگر او پدر نبود؟ مگر  یکار نیبه چن یراض خانرجیطور ابود که چه جوابیب یمثل سؤال میبرا هنوز
داد. و  یو وحش یمشت جان کی لیاش را دوست نداشت؟ پس چرا با دستان خودش پسرش را تحوجگرگوشه

 یتکه کنند! حتفرزندش را در گرو آن تکه گونهنینشد، تا اها خواسته بودند حاضر که آن یزیچ لیتحو یبرا یحت
 یچه موجودات هانیشکل کشته باشند! ا نیبه بدتر انـتیخــ ـ نیخاطر هماش را هم بهممکن است خواهرزاده

 دیشا ایبه ساالرخان وفادار بود؟ و  قدرنیا یعنیتر بود! انسان باارزش کیاز جان  شانیبرا زیچبودند که همه
 !دیدینم یگرید زیکرده بود که چ کورچشمانش را  یجاه و مقام طور

 !کند؟یرا با من م کارنیکنم، پدرم هم انـتیودستگاهشان خــ ـبه دم یاگر من هم روز یعنی

 !دی! شادانمینم

جاه و مال  از ریغ جانیا کهنی! مگر نه ارساند؟یم بیاز خودم آس ریغ یفکر کردم که رفتنم به چه کس نیا به
همچنان ادامه دارد؟ پس  شانیعیو طب یعاد یهم، زندگ ریبعد از ام کهنیارزش ندارد؟! مگر نه ا یزیچ شانیبرا

 شانیبرا قدرنیا تواندیم یزیچبه چه انـتیـ خــبهتر بود بمانم. باشم تا بفهمم  دیرفتن راه درست نبود، شا
. انتقام از دو ردیانتقام بگ توانستیماندنم م دیشا ای! و رندیجان بگ شیحاضرند برا یگران تمام شود که حت
 !فرزندانشان را کشتند یپدر که هرکدام به نوع

 یکسان یکار را انجام دهم، بمانم و برا نیگرفتم دشوارتر میسنّم تصممن با آن یتر بود ولبا آنکه سخت ماندن
 .کردند امیمتالش یسالگدر پانزده از من گرفتند و بارهکیخدمت کنم که روح و جانم را به 

 روحنیاطرافم عادت کنم؟! کاش زودتر بتوانم ا طیتا به شرا گذشتیچندسال م ایچندروز، چندماه و  دیبا
 !ام را عوض کنمباشد که رشته نیا دیبا کارمنی. مسلماً اولرمیبگ یتردرست ماتیسرگردانم را آرام کنم تا تصم

پدرم نداشت پس با  یهااز شرکت کدامچیبه ه یربط خواندمیکه من م یزیچ یسخت بود؛ ول میبرا کهنیا با
دادم تا به  رییکرد، و من کردم. راهم را تغ یفداکار دیبا مواقعیبه هدف، بعض دنیرس ترعیسر یخود گفتم برا

که نام « مندربزرگ س یهاشرکت استیو ر تیریمد»برسم.  کردم،یبه آن فکر نم یروز یکه حت یهدف
 .معروف خود داشتند یرا بر لوگو مانیخانوادگ

*** 

 خانرجیا یقد علم کردند، پدرم، عمه سلطان، و حت میجلو بارهکیسخت گذشت، چون همه به  یلیخ سالسهآن
 یکارها ریمن خودم را درگ خواستندینم کهنیا لیبه دل دیشدت مخالف بودند. شاکه گرفته بودم به یمیبا تصم

 دانستمیکه هنوز نم یبه هدف دنیرس یبرا اقمیبا مقاومت و اشت یوقت یتجارت کنم! ول یفرساسخت و طاقت
کامالً  میجهت مخالفتشان برا خانرجیعمه و ا یناگفته لیکم نرم شدند. دالمواجه شدند، کم رسدیبه کجا م

 یسمندر باشد؛ ول یوتخت امپراطورجدختر ساالرخان وارث تا خواستیروشن و واضح بود. مسلماً دلشان نم
 توانستیمن بودم و نم نشیقابل هضم نبود چرا که تنها فرزند و جانش میبرا ممخالفت کردن پدر  ان،یمنیدر ا
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و نظرش را جلب  رمیبگ هیموفق شدم از خودش بورس یهرحال با سرسختبه یول ابد؛یمورداعتمادتر از دخترش ب
 !به من داد التمیتحص انیرا هم پس از پا یتیریمد یهاپست افتیقول در کهیکنم، طور

*** 

دانم اصالً برايم چه معنا و مفهومي داشت! روز لعنتي و دوباره دلتنگي براي كسي كه نميهم سالگرد همان باز
ر سر هاي بد پيشين ببار فارغ از احساسسال برايش مراسم يادبود برپا كرده و من اينسهخان مثل اينايرج

روسري سياهي بر سر نشسته و برايش  باقبري كه هيچ عكس و نشاني به غير از اسمي آشنا بر آن نيست، 
جا برسم؟! و چگونه موفق سال هنوز باورش سخت است كه چگونه توانستم به اين! بعد از سهخوانمیفاتحه م
ام و در چشمان جا نشستهآرام اينقدر هيچ پرسش و پاسخي، ذهن درگيرم را آرام كنم؟! چگونه اينشدم بي

خود را غمگين نشان دهد و زير لب براي شادي  كندیاز او كه سعي م نفرتخان زل زده و بدون احساس ايرج
 !قبر بكشم؟دستم را روي سنگ سفيد اين خواند،یروح پسرش دعا م

راز كثيف چيزي ز آن است که سخت گذشت و برايم مثل جان كندن بود؛ ولي بدون آنکه به كسي ا درست
 !روز و ساعت دوام بياورم جا و اينبگويم توانستم تا اين

از پنج گذشته بود كه به عمارت برگشتيم. من هم بايد مثل بقيه خونسرد باشم و خود را براي تالش  ساعت
و بايد  شودیمضاعف آماده كنم. ميان ترم است و امتحانات سخت و سنگين پايان ترم نيز دوماه ديگر آغاز م

 .اماشتباه نكرده اميمثل هرسال بهترين باشم تا باز هم ثابت كنم كه براي تغيير روند تحصيل

انگار هوا هم سر ناسازگاري با من دارد که هرروز باراني است! باران را دوست دارم؛ ولي هواي دلگيرش  روزهااين
 !شمگذارد درست نفس بكزده و نميرا نه! كسالت بر روحم خيمه

پشت  یشدهكاريچمن یدارم، كتاب در دست به سمت حياط يا همان محوطهو چتري برمي پوشمیرا م امباراني
 .رومیعمارت م

محكم و  یدار با دوپايهسقف شيبدستور داد يك امیام كه پدرم براي راحتجا رفتهدر سرما و گرما به آن قدرآن
اي ز دست آفتاب و باران و برف در امان باشد. هرچه خواستند اتاق يا كلبهاش افلزي نصب كنند تا دختر دردانه

! گفتم از ديوارها آيدیو نفسم بند م گيردی. قلبم ممتنفرمكوچك براي خلوتم بسازند قبول نكردم. گفتم از ديوار 
اي بسازد، آن هم در منطقه شيرواني قشنگ را برايم. و او نيز راضي شد كه ايناورمیجا پناه بكه به آن كنمیفرار م

كه  ايجا حصار داشت با دروازهكه روزي ديدنش هم برايم ممنوع بود و به قول امير خطرناك! البته هنوز آن
شود؛ ولي هرچه كه هست آن دانم با چه چيزي باز مي! االن دقيقاً نميشدیتر مسال پيشرفتهبهقفلش سال

ممنوعه نشد و  یهر چند سميرا هم بعد از مرگ امير ديگر پيگير آن منطقهآيد! كارت پرسنلي ديگر به كارم نمي
 !كارت توانستم كاري انجام دهم يا نهحتي نپرسيد با آن

 !گويدجا خبر دارد و چيزي نميكار منصرف كرده و يا شايد او هم از كارهاي اينپدرش او را از اين شايد

كشاند. فقط سو نميوزد و باران را به اينم. خوشبختانه باد نميام نشسترفتم و روي نيمكت هميشگي مستقيم
لغزد؛ ولي انگار قصد باز كردنشان را ندارد. خيلي هايم ميآسمان سياه است و هوا پر از باران . دستم روي كتاب

كشد مي»د اهدا گرديده! و اين دل هم ما را دار  لبموقت است که اختيار اعضاي بدنم از مغزم گرفته شده و به ق
 «!هرجا كه خاطرخواه اوست
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 « !باز هم اومدي؟! مگه نگفتم وقتي هوا خرابه نيا؟»: گويدیكه به آرامي م شنومیرا م صدايش

 نیبا چن توانستیدانم امير واقعي هم مثل اين امير رويايي م! نميزنمیكنم و به رويش لبخند مرا بلند مي سرم
گويد، نمي« چشم»با من حرف بزند يا نه! اين امير را بيشتر دوست دارم، چون فقط  یانگاه مهربان و لحن آمرانه

 !كندیخاطر اشتباهاتم توبيخ مو مرا به زندیزل م انمآلود به چشمهايم حتي خشمگين و عتاببلكه مثل كودكي

 :گويمیو م كنمی. با دلخوري به چشمان سياهش نگاه مكشدیو او دستش عقب م برمیرا پيش م دستم

 !دلم برات تنگ شده بود! كجا بودي؟ -

 !قدر بدهروزا هوا چهبيني اينكار داشتم! يه مدت نيومدم تا تو هم نياي! مگه نمي -

 :گويمیو م كنمیم اخم

 !تو هم بدي -

هست؛ قدر خوشحالم كه . چهخردیو ناز چشمانم را با نگاهش م شودیهايش به لبخندي گشوده ملب باالخره
 !جاهميشه، در خواب، بيداري، تنهايي، در جمع، همه

 :گويمیو م كنمی! با ترس دستم را دراز مكندیو قصد رفتن م شودیجايش بلند م از

 !كجا؟ -

 :گويدیو با همان لبخند آرام م رودیعقب م كشد،یگيرد، مثل هميشه! خود را كنار مهم دستم را نمي باز

 .بشين درست رو بخون! منم برم به كارم برسم -

 !خواي بري؟ يه كم ديگه بشينبعد از چند روز اومدي؛ االنم به اين زودي مي -

 !. باز هم مثل هميشهرودیو م دهدینه تكان م یرا به نشانه سرش

و با  جاستنی. بويش هنوز اكشمیو نفس عميق م بندمیحس خوبي دارم، سبك و آرام. چشمانم را م قدرچه
 !كندیام را پر معطر باران شامه

بينمش! جا در كنارم ميسال است كه همهبقيه او را از دست داده باشند؛ ولي من هنوز دارمش. سه شايد
حس را دوست دارم! از همان زماني كه در قبرستان در خاك نهاده شد و ام يا نه؛ ولي ايندانم ديوانه شدهنمي
و در ذهنم ترسيمش  آمدمیم جامينعذاب اليم بر دلم افتاد، چشم دلم به رويش باز شد! هرروز به ه آن
آيد تصورات ذهني تبديل شد به تجُسم! يادم نميكم ايناش. و كم! با همان قيافه و صورت هميشگيكردمیم

 .استپرواتر و جسورتر گونه ديده باشمش؛ ولي امير روياهايم بيدر واقعيت اين

دانم كي . طوري از زمان و مكان غافلم كه نميشومیجا فارغ مو از همه كنمیرا به درس خواندن گرم م سرم
دهد! با صداي پايي كه نزديك قدر چراغ دور و اطراف هست كه انسان شب و روز را تشخيص نميشب شده! آن

 .آيدیكه به سويم م بينمیگردانم و مليكه را مرو برمي شودیم
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توجه و بي كنمیام كه سريع دفتر و كتابم را جمع مقدر گرسنهخواند. آنو مرا براي شام فرامي شودیم ترنزديك
 .رومیبه او كه سعي دارد چتر را باالي سرم بگيرد تا خيس نشوم، تندتند به سمت عمارت م

 یكس از اعضاي خانوادهو هيچ پدرم اين است كه حتي در بدترين شرايط بايد دور ميز غذا بخوريم قانون
 .قانون را ندارد نفريمان حق زيرپا گذاشتن اينسه

حرف اند. بيسلطان هم منتظر حضور من نشستههميشه ميز شام به بهترين نحو چيده شده و پدر و عمه مثل
 !دقيقهر عرض دهگردم. دو سريع برمي كنمیلباس خيسم را عوض م شويم،یورويم را مو دست رومیبه اتاقم م

 :شنومیصداي پدر را م كنمیرا كه تمام م سوپم

تو باز رفتي زير بارون نشستي؟ مگه اتاقت پنجره نداره؟ مگه ايوان نداره؟ هزاربار ازت خواستم كه دست از  -
 !باشم؟. تا كي من بايد نگران تو و سالمتيت شيیتر ملجبازتر و بدقلق شيیكارت برداري! هرچي بزرگتر ماين

اند را هايي كه در دلم تلنبار شدهكه االن فقط بايد حرف دانمیزنم. مو حرفي نمي كنمیآرامش نگاهش م با
 .درونم حفظ كنم و چيزي به زبان نياورم

و  دهمی. لبخندم را به رويش كش مچرخاندیو چنگال را در غذايش م نگردیبا نگاه مشكوكي مرا م سلطانعمه
خود را حفظ  یتوانم نقش خونسردانهخيزم. بيش از اين نميخواهي كوتاهي از سر ميز برميزيرلب با معذرت

 !امكنم، هنوز برايم سخت است و به شرايط عادت نكرده

 :شودیها هستم ولي صدايشان شنيده مپله یميانه در

 ا يا اروپا؟ساالرخان به نظرت بهتر نيست براي دانشگاه بفرستيش آمريك -

 .خودمه و بيشتر مراقبشم یجا زير سايهخواد دخترم ازم دور باشه. ايننه! دلم نمي -

 !جا موندنش هم به صالح نيستولي... اين -

 .كنمیو بهتر گوش م ايستمیجا ماين حرف همان با

 !خان يا شركت؟نيست؟ من، شما، ايرج یبه صالح ک -

روز بيشتر خودش رو بيني روزبهندنش حتي براي خودشم خوب نيست. مگه نميكس نيست. موبه صالح هيچ -
 كنه تا زودتر تمومش كنه و كارهاي شركتا رو دستش بگيره؟غرق درس مي

قدر احمق نيستم كه ها بكنمش. مطمئن باش اونمن بهش گفتم درسش رو بخونه تا مدير يكي از قسمت -
 .شركتاي مهم رو بسپارم بهش

مرا از سر خود وا  خواستهی! مگر خودش قول نداده بود؟! پس فقط مرومیجا وا مها همانحرفن آنشنيد با
 !ترين كسانم گرفتهقدر دلم از همين نزديككند! آه خدايا، چه

در اتاقم كمي فكر كنم و در مقابل  خواهدی. دلم مكنمیها را طي مهاي چوبي پلهو با كمك نرده اندازمیم دست
 !اي بينديشممات احتمالي بعديشان چارهتصمي
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*** 

ذهنم را آينده و هدفي كه براي رسيدن به آن بايد مسير دشواري را  یكنم، چون همهسختي صبح ميرا به شب
ً مرا بفرستند آن»طي كنم، پر كرده!  ام همه به خواستهمن دوست ندارم حاال كه اين« طرف دنيا!نكند واقعا

 !هاسوي دوردستموشك پرتابم كنند به آن ام، مثلنزديك شده

و مجوز  شومیهاي برتر مخوابي امتحانم را خيلي عالي دادم. مطمئنم امسال هم جزو رتبههمه استرس و بيآن با
 !قدر خوشحالمقدر فكرهاي بزرگي در سر دارم و چه! چهكنمیهاي بزرگ را كسب مبراي ورود به دانشگاه

كس مثل من ام سهيم شود، ولي حيف! حيف كه هيچدر شادي خواستمیشدم، نيامد! مهرچه منتظرش  امروز
 !فهمدمعني انتظار را نمي

 !كنمیها فكر مزمانو به خاطرات آن نشينممي

. هميشه از انتظار كشيدن جويدمیسال داشتم، منتظر دوستم نشسته بودم و ناخنم را مدوازده آيدیم يادم
ها به هاي روحي انسانگويند بيشتر تشويش! ميشدمینفرت داشتم، شايد به همين دليل هم دچار استرس م

همه مثل مادرم هستند كه قول داد  كنمیچنين بود. فكر مگردد و مسلماً براي من هم اينزمان كودكيشان برمي
كه در عالم وقت نيامد! شايد از مادر فقط همين را به خاطر دارم! اينولي هيچ بردیگردد و مرا با خود مبرمي

ـوشش *قدر پشت سرش گريه كردم و او با مهرباني مرا در آغـكودكي ديدم كه چمدانش را بست و رفت. چه
اش چه بذر اميدي در وقت ندانست قول يك مادر به دختربچه! هيچگرددبرميفشرد و در گوشم گفت كه روزي 

 !افتدیها مكاشته قول چه آتشي در خرمن آن كارد که با شكسته شدن آنوچكش ميدل ك

! جويدمیو ناخنم را م گرفتمیطور استرس مهمين كشيدیساعت طول موقتي انتظارم بيشتر از يك  هميشه
 یتا با هم به خانه آمدیم بايستیساعت بود كه طبق قراري كه با دوستم گذاشته بوديم مروز هم نزديك سهآن

 .هايمان كه تولدش بود برويميكي از همكالسي

ام برداشتم و رويم را برگرداندم. امير با صورت جدي هاي بيچارهاي در كنارم، دست از سر ناخنافتادن سايه با
 یيافهلحظه از اين ق . يككردینگاهم م كشيدیاش را به رخ مچهره یاش جذبهكه ابروهاي پرپشت و مشكي

 :عجيبش ترسيدم! آب دهانم را قورت داده و به آرامي گفتم

 كار كردم؟كني؟ مگه چيجوري نيگا ميچيه؟! چرا اين -

 !مگه بابات نگفته ناخنت رو نجو -

 :را با غيظ تاب دادم و گفتم میهاهم چشم من

 !شمطوري ميدوني آقاي دكتر گفته كه از استرس زياد اينتو هم مگه نمي -

 :لبخندي در چشمانش نشست و گفت امیحاضرجواب از

 براي چي مضطربي االن؟! چه اتفاق مهمي قراره بيفته؟ -

 .باال انداختم و جوابي ندادم ايشانه



 

 
33 

ناخنم را بجوم و نه از  توانمیجا ايستاد. بعد از دقايقي وقتي ديدم نه مخيال نشد و با سماجت همانهم بي او
 :هايي درهم گفتمطرفش برگشتم و با اخم ه، بهاسترسم كاسته شد

 !مگه تو كار نداري؟! خب برو به كارت برس ديگه -

 .رمتا وقتي كسي كه منتظرشي نياد، نمي -

بلند كردم تا زل بزنم به  توانستمیايستادم و سرم را تا جايي كه م شیرودستش حرصم گرفت، رفتم روبه از
ام هاي بچگانهتر آورد و چشمانش را به من دوخت. با همان اخمنگاهش! او هم همكاري كرد و سرش را پايين

 :گفتم

 !تو هنوز ياد نگرفتي يه خانوم محترم رو نبايد اذيت كني؟ -

 :و گفتاي در حال كج شدن بود، به دندان گرفت شدهسركوب یرا كه از شدت خنده لبش

ها رو بپيچونه، اگه اون خانوم محترم خيلي لجباز باشه چي؟ اگه حرف بزرگترش رو گوش نكنه و بخواد اون -
 !كار بايد كرد؟چي

 :شد چرخاندم و گفتمرا به سمت صداي ماشيني كه نزديك مي سرم

 .برسهدوستش  یكاري نبايد كرد... فقط بايد وايسي و نگاهش كني تا بره به مهمونهيچ -

كه به طرفش برگردم ام را برداشتم و چندقدمي كه رفتم، بدون اينو چشمكي زدم و كيف قرمز دخترانه لبخند
 :ادامه دادم

 .كنمجاي تو رو هم خالي مي -

هيچ انتظار و توقع تشكر اش را انجام داده و رفته بود. بيهيچ جوابي نشنيدم، انگار باز هم مثل هميشه وظيفه و
 .احتراميو حتي 

*** 

عصرانه دعوت  یها قرار است به ديدن سميرا بروم. ديروز تماس گرفت و گفت مادرش مرا برابعد از مدت امروز
 .هرحال با كمال ميل پذيرفتمبه یول ؛یبه چه منظور دانمیكرده منزلشان! دقيقاً نم

اش شايد چون نگاه به چهره كند،یدا مپي یخان، دوست دارم... دلم با ديدنش حال خوبرا برعكس ايرج مادرشان
مخصوصشان را از مادر  یشکل ابروها یهايشان و حتچشم ی. هردو فرزند، حالت و درشتاندازدیمرا به ياد او م
خان اش به ايرجندارند. سميرا تركيب چهره كديگربه ي یاعضا هيچ شباهت یکه در بقيهاند. با آنبه ارث بـرده

شان كه من از خانواده یشايد به كس دانم،یامير! نم یاست؛ ول رنگیاقهوه شیهارفته است و چشم
 !اميا نديده شناسمینم

خيابان يک یكه با فاصله رومیاز چهار گذشته كه حاضر و آماده در ماشين نشسته و به منزل ويالييشان م ساعت
 .استانبول است یدريا را مقابلش دارد و از نظر من بهترين جا
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خوبش را عميق نفس  ی! بوفشاردیبه خود م یو مرا با مهربان آيدیگشاده به استقبالم م یبا روي فريباخانوم
كه  یرنگیمبل ياس یو رو كندیم ی. مرا به داخل ويال راهنمايگيرمیدستش را م یاو با لبخند صميمانه كشمیم

 .نشاندیدارد، م یادهالعاديد فوق یو به دريا زاويه ستیادر كنار ديوار شيشه

مبل،  یو مقابلم رو كندیكنار مرا باز م یهاپنجره ازیو خودش يك دهدیخدمتكار خانه، سفارشات الزم را م به
 شودیدارد و با اين آرامشِ دريا م یمطبوع یاست و هوا هنوز خنك . ارديبهشت ماهاندازدیو پا بر پا م نشيندیم

 .ـذت را برد*نهايت لـ

 !ديگه، نه؟ شهیخب، مهتاجون چه خبر از دَرسا؟! امسال تموم م -

 :گويمیو م نگرمیبه چشمانش م زند،یحرف نم یكه همچون هميشه با من به ترکاز اين متعجب

 !حرف بزنين یبه زبون فارس ینديده بودم تا حاال با کس -

و  ی. بعد از روبوسشومیو به احترامش از جايم بلند م گردمیبه جانبش برم كندیسميرا كه سالم م یصدا با
 .كشدیو همراه با خود مرا هم به پايين م كندیمرا اشغال م یمبل كنار ،یاحوالپرس

 :گويدیخاطر سوال من هنوز بر لبانش نقش بسته، مکه به یبا لبخند فريباخانوم

 !؟یدونستیكردم. نم یان زندگسال اول عمرم رو اير ايرانم عزيزم. بيست یمن از تُركا -

 :باالپريده گفتم یرا گرد كرده و با ابرو چشمانم

 !بلد نيستين یشما اصالً فارس كردمیفكر م ی! حتدونستمیجداً؟! من نم -

 !حرف بزنه یخان كه اصالً خونه نيست كه بخواد با كسبلدن؟! ايرج یامير و سميرا فارس یطورپس چه -

و درست مثل سميرا كه زنده  كندیامير از زمان حال استفاده م یه شد! هنوز هم دربارهبا حرفش فشرد قلبم
بر لبم نشست و سرم را به عالمت تأييد تكان دادم. درواقع اصالً به  ی! لبخند تلخبردیاست، از او نام م

ً بايد زبان  زدندیحرف م یرسقدر سليس و روان فاكه آن ییهاموضوع توجه نكرده بودم كه بچهاين مسلما
 .مادريشان باشد

زبان  یترک كردينیچرا وانمود م زدين؟یجا به زبون خودتون حرف نمو هيچ وقتچیخب پس چرا تا االن ه -
 !اصليتونه؟

. افراد زنمیحرف م یها حضور دارن فقط ترکكه غريبه ییو جاها هایخان معموالً تو مهمونايرج یخاطر توصيهبه -
 .بودن من خبر دارن یاز موضوعِ ايران یكم یخيل

 یهستم كه رازشان را فهميدم. ول یدلم خوشحال شدم و با خود گفتم پس من هم جزء همان معدود كسان ته
 :سوال ذهنم را بر زبان آوردم

 !كنن؟ یبه همه معرف یاخان ترجيح دادن كه شما رو تركيهچرا ايرج -

 :مادرش پاسخم را داد یسميرا به جا باراين
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باره به دست آورد، مجبور شد به همه دليلش رو تُرک بودن همسرش كه به يک یو شغل یخاطر ارتقاء مالبه -
 .كنه یمعرف

 !به پول و مقام برسه؟ تونهیزود م یلیجا باشه خاين یكه همسرش از اهال یكس یيعن -

كه در نظر داره  یناخواه زودتر به هدفو خواه شن،یتر حل مهرحال كارا و مشكالتش راحتبه ینه دقيقاً! ول -
 .رسهیم

 !بود یقدر كافاولين مالقات همين یفعالً برا یدربياورم؛ ول یبيشتر یسر از چيزها خواستیم دلم

را نديده بودم؛ چون  شانیقسمت خانهحال اينانداختم. تابه یاجمال یام، به اطراف نگاهحال نوشيدن قهوه در
در همان سالن و بخش مهمان،  آمديمیجا جدا بود و ما هربار که ماز اين ها،یبه گمانم قسمت سالن مهمان

 .است تریو خودمان ژهاشخاص وي یجا برا. با خود گفتم احتماالً اينشديمیم ییپذيرا

حال حركت ايستاد، اين كجا بود كه من تابهچشمانم از  یزده بودم كه ناگهان با ديدن چيز دورکیرا  جاهمه
ديوار نصب بود كه در زمان ورودم متوجه آن نشده بودم،  ترينییاز امير بر انتها ینديده بودمش! پوستر بزرگ

را در خود داشت قرار گرفته بود. دلم  یچککو یكه شومينه یپهن شكلیستون منحن یاحتماالً چون در سايه
پس  داد؛یو هم غرورم اجازه نم كشيدمیهم خجالت م یعكس را از نزديک ببينم؛ ولخواست بلند شوم و مي

 .دلم بستم و فقط به همان نگاه دورادور بسنده كردم یچشم بر خواسته

برخاستم و با  میاز جا یشام بمانم ول یسميرا تعارف كرد برا یغروب بود، بعداز خوردن قهوه و شيرين کینزد
 :گفتم یاتشكر و لحن دوستانه

امسال تالش  یو بايد برا شهیدرس دارم. امتحاناتم داره شروع م یوقت ديگه، من برم كه کليه یبمونه برا -
 .بکنم یبيشتر

دعوتشان كردم كه حتماً بيشتر به منزلمان سر بزنند و  ییرورا به سمت فريباخانوم دراز كردم و با گشاده دستم
که  یقبول كرد و به سميرا گفت که فرصت مناسب یانند. او هم با خوشحالخاص نم یهایمنتظر مراسم و مهمان

 .باشد و هم من، بيابد تا به ديدنم بيايند لیهم او تعط

 .طرف راننده كه آمده و منتظرم بود رفتمكرده و از در خارج شدم و به یخداحافظ

*** 

دلم را كه روزها بود  كردمیم یو با تالش فراوان سع دادمیو امتحان م خواندمیم یاز ديگر پس یرا يک هادرس
رسيده بودم كه بايد به حضور رويايش هم دلخوش نشوم.  ییناديده بگيرم. به جا سوخت،یاش ماز تب دلتنگي

حس ! مطمئناً ديگر هيچآوردمیطور دوام مو چه كردمیكار بايد مچه آمدیهم نم یاگر همين امير خيال دانمینم
 .مجهولم پيوند بزند یو آينده یدر دنيا وجود نداشت كه بتواند مرا به زندگ ییزيبا

مضاعف  یانرژ کیو در روز آخرين امتحانم، خبر آمدن رادين، توانست  یشرايط بدِ حسرت و آشفتگهمين در
 توانستمیاسمش را چه م دانمی. نمدميدیم یابه جسم و روحم تزريق کند. حضور او هميشه در من جان تازه

 !به موقع بود یهرچه كه بود، انگار برايم دوا یبگذارم ول
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. و اين برايم الزم بود، مخصوصاً در كردیدور جدا م یاوهام و روياهاو از آن  زدیبند م یزمين یمرا به زندگ او
 .یموقعيت نیچن

ديگر فكر  یبه چيزها كردمیكه فراموش م كردیوپا مدست یقدر برايم تفريح و سرگرمآن آمدیم یوقت هميشه
آمده و منتظر ورود من بود. بعد از امتحانم كه مثل هميشه  هایگذراناز خوش یكنم. االن هم مطمئناً با طومار

در محوطه مشغول نرمش كردن بود! من  دهبه خانه برگشتم. هنوز نيام یدادم، از مدرسه با خوشحال یعال
 !دهدیخانواده بر اساس زمان كارهايش را انجام نمينكس در اچرا هيچ دانمینم

كرد و  یسرخوش یخنده یکه از جا پريد ولترساندمش. با آن« پخخخ»لبخند به طرفش رفتم و از پشت با  با
-چهارده یهادر سال شیو همچنان رفتارها شدیبشر بزرگ نمـوش كشيد. اين *محكم مرا در آغـ

 .بودمتوقف شده  اشیسالگپانزده

 .را از زير بازوان محكمش بيرون كشيدم و به عقب هلش دادم خود

. با كردیمبلي در هال نشسته بود و روزنامه مطالعه م یو خنده وارد عمارت شديم. پدرم رو یبا شوخ هردو
به رادين رفت و سپس با اخم و نخوت  یاغرهما، عمه هم از اتاقش بيرون آمد و ابتدا چشم یسروصدا
 :سمت پدرم قدم برداشت و گفتاش بهيهميشگ

صنايع  یهامعامله یبرا یمناسب ینظر گزينهسنگين شده، به یروزا ايران تحريماتش خيلساالرخان شنيدم اين -
 !طور نيست؟ما مياد. اين یتوليد

« اوهوم» کیتكان داد و با  یپيش رويش بردارد، به عالمت تأييد سر یكه چشم از روزنامهبدون اين پدرم
 !جوابش را داد

مورد انجام بده؟ من فكر در اين یكه يه تحقيق یخان بكنبا ايرج ینظرت بهتر نيست خودت يه صحبتخب... به -
 یدور زدن تحريما هركار یرقبا برا یهرچه زودتر اقدام كنيم به نفع ماست. چون مسلماً بعد از اين، همه كنمیم

 !مهمه ی! قدم اول خيلكننیكه بتونن م

 :گفتم كردمیاو گوش م یهاكه ايستاده و با دقت به حرف من

 !كدوم شركتمون مثال؟ -

كه زل زدند! مثل اين كردمیم یكنجكاو یبار داشتم در مسائل كاراولين یبا تعجب برگشتند و به من كه برا هردو
ها قصد جواب دادن دارند كه ديد نه آنرادين  ،یوجود آورده بودم! بعداز دقايقبه یبا سوالم، سكوت ناخوشايند

 :انداخت و گفت امدستش را دور شانه یو نه من خيال كوتاه آمدن، با لودگ

 .فكر كنم بهتره ما بريم دنبال بازيمون و تو كار بزرگترا دخالت نكنيم -

 :گفت یبه آرام روم،یمجواب بود. پدرم كه ديد از رو ن یِ دو در پچنان بين آنبه او، هم اهميتینگاه من ب یول

 .احتماالً دارو -

 :هايم زير لب گفتطور خيره در چشمبر پيشانيش انداخت و همان یچين عمه،
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 .تو فعالً به فكر دَرِست باش -

كردم در قالب رادين فرو بروم،  یكه كنجكاويشان را بيشتر از اين تحريک نكنم سرم را زير انداختم و سعاين یبرا
 !خيالیشوخ و ب

 :گفتم ینسبتاً بلند یرا كه هنوز دورم بود را برداشتم و با صدا دستش

 (اضطرابیاضطراب ب درس،ی! )درس بوکیخب، بريم كه از امروز آزاد آزادم. درس يوک، اضطراب  -

 :اتاقم كه رسيديم پرسيدم به

-  ِ  ؟ییاينجا یتا ک

 ماه هی -

 !یموندیيشتر مقدر كم؟! هميشه بماه؟ چرا اين هیفقط  -

 :مبل اتاقم ولو كرد و جواب داد یرا رو خود

ديگه دلت  یریم یوقت» گفتیبيام. م ذاشتیدفعه به زور از دست بابام در رفتم. نمهمينم زياده تازه! اين -
 «.مونمیجا تنها ممنم اين ،یبرگرد خوادینم

 :مبل نشستم و گفتم یرو كنارش

 .یديگه اين مشكالتو نداشت یشدیم یشد پس؟! اگه راض یمگه قرار نبود بابات زن بگيره؟! چ -

وآمد و حرف و بحث، تازه اومده رفت ی! بعدِ كلخوامیمن؟! به من چه كه بخوام مخالفت كنم! خودش گفت نم -
كه  یخاطر يه زنطور بههمينخو نگير، تا آخر عمر »منم اعصابم خورد شد گفتم « من زن بگير نيستم!» گـهیم

 «!بمون یاوقلباهات نساخته، عزب

 :را باال انداختم و با تعجب گفتم میابروها

 !زن بگيره؟ خوادیخاطر عمه هنوز دلش نمبه یيعن -

 !نظرم انگار كالً دلزده شده از هرچه زنهمامانم بلرزه، به یكه هنوز دلش برانه اين -

 !آهان... از اون لحاظ -

 .بله، از همون لحاظ -

 :لحن حرفش خنديدم و با شيطنت گفتم از

 !دلت رو از زَنا زده ی! نكنه تو هم كس؟یگيریتو چرا زن نم -

 :گفت درخشيدیاش مكه در چشمان آبي یانداخت و با همان برق یچشمانم نگاه به

 !دلم رو بـرده یکیمن كه  -
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ام؟! اصالً ! نكند منظورش من هستم؟! نكند دلش را من بـردهلحظه از حرف و نگاهش به خود لرزيدم کی
 .كه بخواهد دلم را بلرزاند يا خوشم بيايد و ذوق كنمموضوع فكر كنم؛ چه رسد به اين به اين یحت خواستمینم

 :زدم و حرف را پيچاندم یرا به نفهم خودم

 ؟یكه بيا یراضيش كرد یطوراوضاع چهحاال با اين -

رم. البته دروغ هم نگفتم. مامان چندوقت پيش تماس دارم مي یكار یيه مسئله یديگه، بهش گفتم برا یهيچ -
 .انجام بدم یگرفت و منو احضار كرد كه براشون يه كار

 !؟یچه كار -

. ايران هم شعبه بزنن یدر مورد شركت و شعبه و اينا گفت. فكر كنم قراره تو یفعالً كه فقط سربسته يه چيزاي -
 !از موضوع نگفت یاز مسئله خبر نداره كه امروز جلوش چيز یالبته گمون كنم هنوز داي

رادين  یتا وقت یمشغول و مشكوک، سر تكان دادم و برخاستم. دوست داشتم از ماجرا سر دربياورم؛ ول یذهن با
ظر فرصت مناسب و منت كردمیپيش بكشم. پس بايد صبر م یبحث توانستمینم دانستینم یهنوز چيز زياد

 .ماندمیم

 خواستیم ییتنهاشايد پدرم هم خبر نداشت و عمه به یو حت دانستمیچيزها بود كه من نم یكه خيلاين مثل
 !بكند ییپشت پرده كارها

نشسته بودم  یتاب درخت یعمارت رو یمناسبم، دوروز بعد به دست خود رادين پيش آمد. در چمن جلو فرصت
 یهابه هوا پرت شدم. خوب شد كه دستم را به طناب یو محكم یكه با حركت ناگهان خواندمیخودم آواز م یو برا

 !افتادیـردن ساالرخان م*گـ یبين ییزيباعمل  کیو خرج  آمدمیتاب گير داده بودم وگرنه با مخ بر زمين فرود م

 كرد،یو كيف م خنديدیغش متر چسبيدم. رادين كه به حركات من غشاز ترس كشيدم و جايم را محكم یجيغ
 :بار فرياد زدمهل داد! اين یـمرم نهاد و با شدت بيشتر*دوباره دستش را بر كـ

 !شهیاالن تاب ول م یروان یبس كن رادين! ديوونه -

سرخوشش كنار تاب  یهاشد و آمد و با همان خنده یهل بعد يالِ خیام، چون بفهميد كه واقعاً ترسيده انگار
 .آرام از حركت بايستمايستاد تا من هم آرام

مرا  یطرفش هجوم بردم. او كه انتظار حملهپريدم و با عصبانيت به جهشکیكم شدن سرعت تاب، با  با
بودم پايم بر خاک مرطوب چمن فرو  ها افتاد. البته من چون پريدهبه عقب پرت شد و بر چمن هواینداشت ب

 .كردم یام را خالاز ته دل، عقده یاكه كرده بود با خنده یكار یِ رفته بود و توانستم تعادلم را حفظ كنم و به تالف

طرفم دراز بر لبش نشست و دستش را به یمن لبخند یاز خنده یـمرش درد گرفته؛ ول*که معلوم بود كـآن با
 :رخيزد. با شيطنت ابرويم را چندبار باال انداختم و گفتمكرد تا كمكش كنم ب

 مرد یبرخيز و بگير دسِت خود را ا -

 !توانمیو نگو نم برخيز
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بلند خود را به من رساند. دستش را زير بازويم انداخت و  یهاكرد و از جا برخاست و با قدم یسرخوش یخنده
 :کنار گوشم گفت یبه آرام

 !به منشيم ميگم راهت نده ها یدم دفترم وقت مالقات خواست یاومد یفردا وقت نكن كه یطوراين -

 :گفتم یطرفش برگرداندم و با مسخرگرا به سرم

وسالم هم حُرمت سن تیمن عصازنون بايد بيام و منش یبش یمدير جاي یكه تو بخوا ینه بابا! تا اون موقع -
 !ده بهمشما اذن ورود مي یاجازهیداره و برو نگه مي

 !خنديدیم خيالیقدر راحت و باش بلند شد. خوش به حالش، چهخنده یصدا دوباره

از شركت بزرگ  یاشعبه ی! پس خوشحال نباش؛ چون كه قراره به زودیبه من لطف دار یواقعاً كه تو خيل -
 .نيست جز اينجانب یسمندر شروع به كار كنه و مديريت محترمش هم كس

 :گشاد شده نگاهش كردم و گفتم ییهاتعجب و چشم با

 واقعاً؟! كجا؟ -

 تهران یايران، يعن -

ِ  یک - تر از تو بزرگتر و با تجربه یبشه؟ حاال چرا تو رو انتخاب كردن؟ يعن ییقراره اجرا یاين تصميم رو گرفته و ك
 !وبالشون نبودتو دست یكس

سالمه. دانشگاهم كه يه ترم ديگه داره تموم ۲۳خاطر همينه! من به یبه من لطف دار یگم تو زيادمي یوقت -
 ییو دارو یبه مديريت يه شركت تجار یربطكامپيوتر هيچ یمهندس ی. البته اين رو قبول دارم كه رشتهشهیم

ست و حدود قات اوليهفعالً در حد تحقي االنهرحال فكر كنم از پسش بربيام. و اينم بگم كه خب به ینداره؛ ول
شركت! درضمن خودم قبول دارم كه  بشه و من بشم مدير اون یكارا كامالً اک یكشه تا همهطول مي یسالکی

حال همين هربه یبيش نيستم! ول یجا مترسکكاره هستن و من فقط اونو مامانم همه ییحرفا، دااين یبا همه
موقعيت كالس و پرستيژ داره كه منم كامالً از اين یندر، کلمثل سم یشركت بزرگ ريتپركن مديِسمت دهن
 !طورياستو باهاش عشق و صفا خواهم كرد. بله خانوم، اين كنمیاستفاده م

كاره اگه همه یشه! حتشده يه شعبه تو تهران بزنه اون هم به نام تو! من كه باورم نمي یواقعاً بابام راض یيعن -
 رید یسخته! پدرم خيل یخيل یبزرگشركت به اين  یكه تو رو بكنن نمايندهاينخودشون باشن، باز هم قبول 

 !كنهیبه آدما اعتماد م

 :زير لب با خودم گفتم و

 !كردن هیكه امير و بق یاونم با كار -

خوام انجام بدم كه بهم قدر بدبيني؟! مگه چه كار شاقي ميچي اينگي! اصالً براي تو چي مي فهممیمن كه نم -
االختيار تونن هي بيان و برن، يه وكالت تامجا اقامت دارن و نميكه خودشون ايناعتماد نكنن؟! اوالً براي اين

كارها با نظارت دقيق و منظم  یهكنم. بعدشم هم ضادن كه تمام امضاها و قراردادها رو بنده امبه من مي
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جا صاحب داره و كه بقيه بفهمن اونطور كه گفتم من فقط يه مترسكم براي اينشه و همونخودشون انجام مي
 !جرئت تاراجشو پيدا نكنن! همين

ست روي به تركستانكنم اين ره كه تو مي؟! من كه فكر مي«همينه»هه... چه دلت خوشه تو! واقعاً فكر كردي  -
 .جانم، زياد به دلت صابون نزن

 !كنم! ديوانهبرو بينم بابا تو هم! اصالً حيف از من كه اومدم شاديم رو با توي پارانوئيدي تقسيم مي -

ً ناراحت شد! يعني جدي اين بابا! جدي قهر كرد! ايرا گفت و از جلوي چشمان متعجبم دور شد! يعني واقعا
ً چنين كاري خواهي و نازكخواهد برود معذرتمي یکسههمين را كم داشتم فقط. حاال چ شي؟! من كه عمرا

 !كنم. خب حرف حق تلخ است ديگر؛ قهر كردن و ناراحت شدن ندارد كهنمي

*** 

دانم شايد هم از اولش من گمان كرده . نميیآشت یكه گذشت، خودش طاقت نياورد و آمد برا یدوساعتیکی
هرحال شود. بهقدم نميهم راحت براي چيزي كه ناراحتش كرده باشد، پيش قدربودم قهر كرده وگرنه اين

 .هايم را دالّ بر حسادت و چيزهاي ديگري نگذاشته استخوشحال شدم كه حرف

دست هاي ديگر براي بهمسائل حرفي به ميان نياوردم. اول تصميم گرفته بودم از راهدر مورد شركت و اين ديگر
ها تجربه براي شركتي كه سالبي جوانکیها به همين راحتي از آوردن اطالعات الزم استفاده كنم. مسلماً آن

انديشي كرد و از مثبت شدیكردند! البته مينم رجا رساندنش تالش كرده بودند، حكم مديريتي صادبراي به اين
 یاي در سر دارد! شايد به فكر زندگي و آيندهسلطان نقشههاي ديگري به مسئله نگاه انداخت! شايد عمهجنبه

 !گذاري كند. شايدطريق برايش سرمايهبدون كمك مالي مستقيم از اين خواهدیپسرش افتاده و م

سركي به كارهاي شركت و  توانستیطريق سميرا قضيه را پيگيري كنم. مسلماً مروز رفتم كه از  همان هرچند
قدر در ام زد و خواست كه اينـيـنـه*حتي پدرش بكشد و چيزي برايم گير بياورد؛ ولي او هم دست رد به سـ

 !اي را به چالش نكشمكارهاي پدرم دخالت نكنم و بدبينانه هر مسئله

كس در جواب سواالتم حرف درستي خود باز شوند؛ چون هيچها خودبهگرهبمانم تا اينبايد منتظر  آمدینظر م به
 !زد. عمه و پدر هم كه انگار واقعاً قصد نداشتند مرا در كارهاي مهم دخالت بدهندنمي

 «!گر صبر كني آن شود و اين بشود»اند طور كه از قديم گفتههمان ولي

را  اشماههکیبرگردد! سفر  خواستیم نیروز كه رادبعد گرفتم! همان هم جواب صبرم را دقيقاً دوهفته من
كاهش داده و بليطش را جلو انداخته بود! من كه باتعجب ايستاده و در سكوت به جمع كردن ساكش نگاه 

دفعه گرفته بود! انگار اين اشناگهانيدانم چرا دلم از رفتن طاقت نياوردم و از اتاق زدم بيرون! نمي كردم،یم
تر از قبل بيايد. خاطر كارهاي شركت مجبور است خيلي كمجورهايي فرق داشت، شايد چون گفته بود ديگر بهيک
 .ياد آوردن هدفي كه در پيش داشتم، از گفتنش منصرف شدمولي با به آيمیلحظه خواستم بگويم من هم م يك

چيز را كنار هم بچينم فكر كنم و همه خواستمیچمن، روي تاب درختي محبوبم نشستم. م یو در محوطه رفتم
قدر گذشته بود كه با تاب به عقب كشيده شدم و كسي در گوشم دانم چهمعقولي برسم! نمي یشايد به نتيجه

 :گفت
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 .شه، دخترداييدلم برات تنگ مي -

ريخت! نفهميدم از  نییكه در خود جمع شدم، تاب هم به سمت جلو رها شد و دلم انگار هُري پابا اين زمانهم
اي نگاهش كردم. با حرف او بود يا از حركت ناگهاني تاب؛ ولي طپش قلبم بدجور اوج گرفت! برگشتم و لحظه

حس تازه، بيگانه بودم! از ! با اين نبود. حال خاصي داشتم، انگار برايم ملموس نگريستیلبخند عجيبي مرا م
ولي نايستادم.  شنيدمیارت راه افتادم! صداي پايش را پشت سرم مطرف عمتابِ درحال حركت پايين پريدم و به

 .طرف خود برگرداندنزديك در، بازويم را به آرامي كشيد و مرا به

گونه كردم، او حق نداشت فراتر از رادين بودنش به من عالقه پيدا كند و بدتر از آن، اينرا درك نمي احساسش
اي حبس رنگي به زمين خيره شدم. نفسش را لحظهزير انداختم و با اخم كممحابا ابرازش نمايد! سرم را به بي

 :از كمي مكث، گفتكند و پس آرامكرد و بازدمش را محكم بيرون داد تا بتواند تندي تنفسش را 

 كني؟! از حرفم ناراحت شدي؟چرا فرار مي -

 .آره، تكان دادم یرا به نشانه سرم

 :ايش پيدا بود گفتبا لبخندي كه در صد باراين

 چرا؟ دوست نداري كسي دلش برات تنگ بشه؟ -

 .بار به عالمت نهسرم به جاي زبانم حركت كرد و اين دوباره

دانم از نگاهم ام برد و سرم را بلند كرد. چشمانم را به نگاهش دوختم و در سكوت ماندم. نميزير چانه دست
 :چه تعبيري كرد كه گفت

 !من كه حرف بدي نزدم، چرا دلخوري؟ -

 :رنگي گفتبار با اخم كمباال انداختم كه اين ايشانه

 !ديعين كَروالال با ايماواشاره جواب مي ادیزني؟! بدم محاال چرا حرف نمي -

 .رفتاراي جديدت خوشم نميادخوب بدت بياد. منم از اين -

 !اشايستي كرده باشممثالً چه رفتاري؟! من يادم نمياد كار ن -

 .هاي در لفافه رو تشخيص بدمكه معني حرفا و اشاره فهممیقدر مبه شعور من توهين نكن رادين! اين -

 !خب، حاال كه چي؟! دوست نداري من دوستت داشته باشم؟ -

 :پرده حرف زدنش بدم آمد، مكث طوالني كردم و با غيظ گفتمبيلحظه از اين يك

دونم و بس. بهتره االن که هنوز چيزي شروع م، نه. دوست ندارم. من تو رو فقط رادين ميرك و راست بگ -
 .جا تمومش كنينشده همين

كه حتي  بينيیاهميت مقدر من رو بيچي شروع نشده؟ واقعاً فكر كردي مسئله به همين سادگياست؟ اين -
 !خواي احساسم رو جدي بگيري؟نمي
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خواهد بگويد و فهميدم كه چه ميناراحتش خيره شدم. نمي یهاكردم و به چشمرا ريز  میهاتعجب چشم با
 !رسيدنظر نميچيست ولي هرچه كه بود چيز خوبي به هاحرفنیمنظورش از ا

 :تري ادامه دادلحن ماليم با

 .خواستم قبل از رفتنم حسم رو بفهمي -

 دادمیدمِ رفتن جواب حرفش را منم. مطمئناً اگر اينرا بااستيصال بيرون فرستادم و ترجيح دادم سكوت ك نفسم
 .گرفتمیوجدان مو هم خودم عذاب كردمیهم او را دلخور م

چنيني و با اين یبا چندجمله توانستینخورده مانده بود كه در اوج جواني مقدر دستهنوز روحم آن كهاين
 .تاب، متالطم نشود و به بيراهه نرود، هم خوب بود و هم بدنگاه بييك

ـيـنـه دارند، پس در زندگيشان *قلب در سـ ها يكنفر بايد بتپد. آدممعتقد بودم قلب فقط براي يك هميشه
يدمجنون است كه هر باد وابرويي بلرزد كه دل نيست، بدلي كه براي هرچشم گفتمی. مشوندیبار عاشق م يك

 .لرزاندَشو نسيمي مي

قدرها حال دلم را دگرگون نوعش را تجربه نكرده بودم؛ ولي آنحال اينحس برايم تازگي داشت و تابهكه ايناين با
رفيق بازي، يا حتي يك خون، همهم نكرد كه احساسم به غليان بيفتد. او را دوست داشتم؛ ولي در حد يك

 .برايم قابل هضم نبود م،قرار شوه بخواهم به او دل ببندم و از عشقش بيكخوب، اين

هاي هال ولو شدم. چشمانم را روي هم گذاشتم كه حس كردم كنارم به داخل عمارت رفتم و روي مبل حرفبي
 :آرامي گفتاي، بهاز سكوتي چند دقيقه نشست. پس

كه جا اومدنت به صالح نيست. با اينگـه اينورا. ميبيام اينخواد بزنه كه من كمتر شركت رو ميمادرم اون  -
خوام صالحم رو دست شما بسپارم. دوست ندارم دونم منظورش از صالح چيه ولي بهش گفتم من نمينمي
 .دور كنه« تو»جا و هاي مادرانه، منو از اينخاطر يه سري نگرانيبه

 :كه چشمانم بسته بود گفتم طورهمان

 !كنه؟جا بودنت چي رو خراب ميگرانه؟! مگه اينچرا ن -

كنن! فهمم اينا دارن چي رو مخفي ميگـه بهتره بيشتر از چيزي كه الزمه، ندوني، به نفع خودته! من نميمي -
كم سر از اسرارشون دربيارم. هرچي كه هست فهمم. گذاشتم تمام كارا روبراه بشه، بعد كمهرحال ميولي به

 !امير داره یاي هم با مسئلهـطه*بـ*رايه

حركتم انگار متوجه شد كه ـردنم را از پشتي مبل برداشتم. با اين*شنيدن نامش، چشمانم را باز كردم و گـ با
 :مسئله برايم مهم شده چون ادامه داد

 !خوام باليي كه سر امير اومد سر تو هم بيادگـه نميمامانم مي -

 !جا بموني و كار كني؟و داره؟! مگه قرار بوده تو هم اينامير چه ربطي به ت یمسئله -
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دونم آره، تصميم داشتم بيام و دايي منو ببره تو شركتشون. خيلي وقت پيش صحبتش رو كرده بوديم؛ ولي نمي -
 !هم ريخت و به فكر تأسيس شعبه تو ايران افتادچي رو بهچرا تا مامانم فهميد يهو همه

- ... 

 :ادامه داد دهمینم یجواب دید یوقت

هرحال مجبوره موافقت كنه. فعالً دايي كه ! ولي بهدونم چه واكنشي نشون بدهبابامم هنوز خبر نداره... نمي -
شه! مامانم جا دست من باشه تا بعد ببينن چي مياصل كاري بوده راضي شده مسئوليت اجرايي كارهاي اون

 .رو كم كن و فقط به فكر شركت باش جاوآمدت به اينگـه براي يه مدت رفتمي

 :زدم و گفتم پوزخندي

 !مسئله راضيه يا نگرانهمن كه باالخره نفهميدم مامانت از اين -

 :گفت رفتیكه به سمت اتاقش مو از جايش بلند شد و درحالي خنديد

 !دونه چشهدونم! خودشم نميچه مي -

*** 

داد كسي تا فرودگاه وقت اجازه نميدانم چرا هيچشش عصر بود كه آماده براي رفتن شد. نمي نزديك ساعت
براي مدت زيادتري برنگردد من توانستم با اصرار زياد  خواستیبار ماش برود! ولي چون اينبراي بدرقه

 .اش كنمهمراهي

لحظه هايم را در فرودگاه و آخرين ترجيح دادم حرفزديم. من كه ماشين هردو سكوت كرده بوديم و حرفي نمي در
 !دانم به چه دليل و منظوري بودبزنم تا مجالي براي بحث اضافي نباشد؛ ولي سكوت او نمي

فرودگاه كه رسيديم، به راننده گفتم به پاركينگ برود و منتظر بماند تا من برگردم. بعد هم با رادين كه چمدان  به
همراه شدم. وقتي داخل رفتيم، چون باري براي تحويل نداشت  كشيد،ینبال خودش ماش را دكوچك هميشگي

 :و به آرامي گفت ادزودتر كارش تمام شد و آماده ورود به قسمت داخلي، مقابلم ايست

 !خب -

 :لبخند به صورت غمگينش نگاهي انداختم و گفتم با

 .خب، منتظر خبراي مُهمت هستم -

 !ه خبري؟خبراي مهم؟! مثال چ -

 .از كارهاي شركت و مديريت و اينا -

 !آها... فكر كردم منتظر خبرايي از خودم هستي -

 :را گرفتم؛ ولي به روي خودم نياوردم، و در كمال خونسردي، مسير بحث را عوض كردم و گفتم منظورش

 !به نظرت سال ديگه منم بتونم يه سر بيام ايران؟ -
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دانم حيرتش از تغيير ناگهاني بحث بود يا از ايران خيره نگاهم كرد! نميرا با تعجب باال داد و خيره شیابروها
كدام جوابي پيدا نكرد، چون رويش را برگرداند و نفسش را آرام رفتن من! ولي هرچه بود از صورتم براي هيچ

 !فوت كرد

 :ادامه دادم یهم با پرروي من

 !ويزا بگيرم؟اگه بخوام بيام، بايد  -

 :آيم، باالخره جواب دادام كوتاه نميديد از بحثي كه راه انداخته وقتي

 .خير، نيازي به ويزا نداري، البته بايد با پاسپورت ايراني بياينه -

 .دونممي -

 !پرسي؟یچرا م دونيیخب تو كه م -

اش گرفت و به آرامي در ركتم او هم خندهحاش زدم و شانه باال انداختم. با اينبه حالت خشن چهره لبخندي
طور مرا به خود بفشارد، ولي نخواستم اين دانمیـوشم كشيد. دوست نداشتم االن كه احساسش را م*آغـ

اي بر موهايم نشاند. ـوسـه*قدر وول خوردم تا رهايم كرد و در آخر بــوشش آن*ذوقش را كور كنم. پس در آغـ
 :گفتم

 .منتظر منم باش كه قراره بيام موني،یم خب ديگه برو كه جا -

 !پست رو از دستم دربياريخواي بياي اين دونم چشم ديدن مديريت من رو نداري، ميباشه بيا، من كه مي -

 .باي كردماش را نشنيده گرفتم و بااخم هلش دادم به سمت گِيت ورودي و با دست برايش بايمزهبي شوخي

*** 

خاطر تحصيل در بهترين دانشگاه قدر بهوبازرگاني قبول شدم. آنمديريت تجارت یر رشتهدانشگاه د باالخره
شب سور حسابي دادم. آن هاي كالسمان يكبچه یاي، خوشحال بودم كه به همهاستانبول آن هم چنين رشته

داد كه مشغول ان ميروشن اتاقش نش راغگذشته بود كه به خانه برگشتم. پدرم هنوز بيدار بود و چ ١٢ساعت از 
كوتاهي كه به در  یاز تقهبخيري بگويم و بعد به اتاقم بروم. پسكار يا مطالعه است. با خود گفتم اول شب

از دقايقي، در را به آرامي اتاقش زدم منتظر بفرماييدش شدم ولي جوابي نيامد! دوباره در زدم، باز هم هيچ! پس
يدم كه سرش را روي ميزش گذاشته و انگار خوابش بـرده بود. با كشيدم! او را د كيگشودم و به داخل سر 

كه به خواب عميقي رفته بود كه لبخندي وارد شدم، نزديك ميزش ايستادم و آهسته صدايش كردم. مثل اين
هيچ!  هماش بـرده و به آرامي حركت دادم! باز سمت شانهبار دستم را بهحتي تكان كوچكي هم نخورد! اين

گرفتم از  همه صدا و تكان بيدار نشود. دستش را كهقدرها هم خوابش سنگين نبود كه با اينن آنترسيدم چو
زد! خداي من! جيغ كشيدم و بر سرديِ غيرطبيعيش لرز كردم! انگشتم ناخودآگاه نبضش را نشانه گرفت! نمي

ا به خاطر بياورم. با كف ام ر اوليه هايمكهاي كزمين خواباندمش، سعي كردم آرامشم را حفظ كنم و آموزش
ها روشن شد و اش فشار آوردم و بعد دهانش را باز كردم تا تنفس بدهم كه چراغـيـنـه*بار بر سـدستم سه
 :نفر از نگهبانان پشت سرش وارد اتاق شدند. من فقط فرياد زدمعمه و چند
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 !يكي زنگ بزنه اورژانس -

كسي براي زنگ زدن بيرون رفت؛ ولي متين دانم چهنفسم را با تمام قدرت فوت كردم درون دهانش. نمي و
بلند كرد و خودش جايم  لرزيدی)نگهبان مخصوص پدرم( جلو آمد و مرا كه از شدت بغض و ترس تمام بدنم م

 :هق گفتمرا گرفت. با هق

 .شـهـيـن*سـ یكف دوتا دستت رو فشار بده روي قفسه -

 ً دقيقه صداي نفس مصنوعي. تا باالخره بعد از پنجبار فشار، يكسه داد،یرا انجام م گفتمیچيزهايي كه م دقيقا
آژير آمبوالنس هم شنيده شد و چند پرستار و دكتر با وسايل مخصوصشان ما را كنار زده و باالي سرش رفتند. 

ازش كرد. هرچه كه بود پدرم بود. درست است كه هنوز ـوش گرفت و به آرامي موهايم را نو*عمه مرا در آغـ
نهايت دوستش داشتم. از صميم قلبم در دل خاطر كارهاي وحشتناكش نبخشيده بودمش؛ ولي باز هم بيبه

 «!كنم نجاتش بده. تو رو به جون هركي دوست داري نذار بميرهخدايا خواهش مي»ناليدم: 

تو نرو، متين باهاش »گفت  ت آمبوالنس حركت كردم و هرچه عمهسمجانش بهبرانكارِ حامل جسم نيمه با
قبول نكردم و با همان سرووضع، خود را در آمبوالنس انداختم. . «ريمیره. ما با ماشين خودمون پشتشون ممي

ِ باالي سرش، ريختمیم كو اش كردمیشد نگاه ماكسيژني كه روي دهانش پر و خالي مي یبه كيسه . دكتر
 :ام گذاشت و به آرامي گفتدستش را روي شانه

كرده كه اونم با عملياتي كه روش انجام دادين، احيا  کیکوچ یسكته هیست. فقط آروم باش دخترجون. زنده -
 .شهشاءالله حالش خوب ميشده و ان

 .و دلم پر از نگراني بود لرزيدیام همچنان موقتي رسيديم چانه تا

دوساعت تأخير، عمه و بقيه هم جا پشت در جا گذاشتند. با يكيسمت اتاق عمل بردنش و مرا همانعجله به با
وقت شب با خود آورده بودند! رو به دانم چرا او را اينخان هم همراهشان بود. نميبار ايرجرسيدند. البته اين

 :سلطان سرم را به عالمت سالم تكان دادم و گفتمعمه

 !گـه ببينم چه باليي سرش اومددوساعته بردنش اون تو! هيچكي هم هيچي نمي -

 :هاي بزرگ و گرمش فشرد و گفتام را در دستزدهيخ دستان

 .ايهشه عزيزم، نگران نباش. اون مرد قويچيزيش نمي -

رش برداشت و رو به مان به دنبالش روان شد. دكتر كاله از سسمت اتاق عمل دويد و نگاه همگيبه خانايرج
 :او كه نزديكش بود گفت

 .خدا رو شكر به خير گذشت. االن ميارنش بيرون. شما هم نگران نباشيد -

اي سرمان را به هم چسبانديم. حرف، من و عمه روي صندلي پشت سرمان ولو شديم و با نفس آسودهاين با
راه افتاد. پاهايم توان بلند شدن نداشت، عمه زير  يوسيخان با برانكار همراه شد و احتماالً به سمت سيايرج

 :بازويم را گرفت و از جا بلندم كرد. گفتم

 !طور شما نفهميدين؟طوري شد؟ چهسلطان، امروز بابام چِش بود كه اينعمه -
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دونم، من كه سر ميز شام هم متوجه نشدم كه چيزيشه! يه ذره رنگ صورتش سرخ بود كه وقتي بهش نمي -
طوري شده! تازه رفته خاطر گرما ايناش رو نگرفتم و فكر كردم فقط بهگفتم چرا قرمز شدي گفت گرممه! منم پِي

 .افتادمی. داشتم از نگراني پس مذشتبودم تو رختخواب كه صداي جيغت رو شنيدم. حاال خدا رو شكر به خير گ

 .يو رسيديمسيرا به عالمت آره تكان دادم و به پشت در سي سرم

 :نزديك عمه ايستاد و گفت خانايرج

 .نظرم بهتره بريم فرداصبح بيايمهوشه. بهذارن كسي وارد بشه... اونم كه فعالً بينمي -

 .برينخواين خان. شما اگه ميمن كه نميام ايرج -

هيچ حرف و نگاهي به من انداخت و سپس سري به عالمت تصديق براي او تكان داد. بيابتدا نيم سلطانعمه
جا روي صندلي وا رفتم. از دو به سمت راهروي خروجي بيمارستان به راه افتادند. من هم همانخداحافظي، هر 

قدر ام گرفت! كاش حداقل رادين نرفته بود! چهكس را نداشتم غصهشرايطي تنها بودم و هيچ نیكه در چناين
كس را نداشته باشي كه در وقت بيماري كنارت بماند. تنها كساني همه ثروت و حشمت هيچسخت است با آن

بكم نشسته و ها بودند كه در سالن انتظار ورودي پايين صم  از رانندهكه در بيمارستان مانده بودند متين و يكي
 .ر دوخته بودند تا من خبرشان كنمچشم به در آسانسو

*** 

مخصوص به  یشدهپنج صبح بود كه به هوش آمد و من توانستم با هزارجور لباس و كاور ضدعفوني ساعت
قدر ضعيف و ناتوان نديده بودم، كسي كه هميشه در اوج حال او را ايندقيقه كنارش بايستم. تابهمدت سه

وغريب نفس هاي عجيبو لوله هاالن با هزارجور دستگا ترسيدند،یو هم ما یقدرت بود و زيردستانش از سايه
قدر كه آنهايش به من غيرقابل انكار بود و باور ايندانم چه احساسي داشتم، مهر و محبت. نميكشيدیم

رحم بوده كه بتواند كسي را در راه هدفش به كشتن بدهد برايم سخت! جلو رفتم و دستش را كه كنارش بي
 دانستیمانند، نامم را زمزمه كرد. خودش هم مفتاده بود در ميان انگشتانم گرفتم. پلكش لرزيد و با صدايي نالها

و دستش را رها نمي كنم. بالبخند مقابل صورتش قرار  مانمیشرايطي فقط من هستم كه كنارش م نیكه در چن
 :گرفتم و گفتم

 سالم بابا! خوبي؟ -

 :تكان داد. گفتم« بله»ا به عالمت عميقي كشيد و سرش ر  نفس

 كنه؟جاييت درد نمي -

 :اي گفتصداي خفه با

 نه -

 :دقيقه مزاحم بيمار نشوم، به آرامي در گوشم گفتطور باالي سرم ايستاده بود كه بيشتر از سههمان پرستار

 .دقيقه ديگه وقتت تمومهيك -
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 :باشه تكان دادم و رو به پدرم گفتم یرا به نشانه سرم

 باباجون من بايد برم بيرون. شما هم استراحت كن تا زودتر حالت خوب بشه و منتقلت كنن به بخش. اكي؟ -

 .را روي هم گذاشت و با سر گفت برو هايشپلك

 :را كه هنوز در دستم بود فشردم و گفتم دستش

 زي خواستي بگو تا بهم خبر بدن. باشه؟من همين بيرونم. اگه كاري داشتي يا چي -

 .تشكر بود یآرامي نوازش كرد. احتماالً به نشانهسر جنباند و انگشتم َشستم را به دوباره

روم و به متين خبر بهوش آمدنِ يو خارج شدم تا به طبقه پايين بسياو جدا شدم و از در اتوماتيك بخش سي از
ـردنش كج شده *آلود راننده بود كه گـخواب یشد اولين چيزي كه ديدم چهره پدرم را بدهم. درِ آسانسور كه باز

فنجان به دست يافتم. رفتم و پشت سرش  گ،بزر  یزد، چشم گرداندم و متين را در كنار پنجرهو چرت مي
 :طرفم رو گرداند. گفتممقابلش افتاد مرا ديد و به یتيره یايستادم. از تصويرم كه در شيشه

 .به هوش اومد. حالش خوبه -

خورد! شايد اولين كسي بود كه وغريبش زل زده بود به من و تکان نميدقيقه با چشمان سبز عجيبيك تا
 :. اخمي كردم و گفتمگذاشتیو مرا در انتظار پاسخ م شدیطور گستاخانه به چشمانم خيره ماين

 كني؟جوري نگاه ميچيه؟! چرا اين -

دانم چرا از متين بيشتر از ديگر نگهبانان پدرم د و چشمانش را به جاي ديگري چرخاند. نميپلك ز  باالخره
ترسناكي داشت. چشمان ريز سبز با دماغي عقابي و لبي باريك كه در كنار  یجورهايي قيافه. يكترسيدمیم

 .انداختیهاي هاليوودي مهيكل تنومندش، آدم را به ياد جنايتكاران فيلم

شكلي تر از اين كه هست كنم. كالً از مردهاي اينمشت جانانه صورتش را اوراقخواست با يكلم ميد هميشه
 !آمدیبدم م

هايش را درهم كشيد و زير لب چيزي گفت و به سمت بار من زيادي به او خيره شدم؛ چون اخمكنم اين فكر
 «!نديده آدم یخودت چته، دختره»راننده راه افتاد. احتماالً گفته بود: 

*** 

 ینگران سكته رسيدینظر مخواستند مرخصش كنند! بهو همچنان نمي گذشتیروز از بستري شدن پدرم م سه
 !تر كندحالش را خراب تواندیزا مفشار كار و كارهاي استرس گفتندیاش هستند؛ چون مدوباره

اي بيش نبود! ولي خان كه غريبهدرست مثل ايرج رفت،یو م زدیو سري م آمدیبار مكه فقط روزي دوسه عمه
در بيمارستان اتراق كرده بوديم. در  كردندیمن به همراه نگهبانان كه هرروز به نوبت شيفتشان را عوض م

 .عوض كرده و برگشتم، همين لباسهم دوش گرفته و بار به عمارت رفته بودم، آنمدت فقط چهارپنجاين
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سالن پذيرايي با يك  یا هم پول كارساز بوده و اتاقي كه برايش گرفته بوديم اندازهجخوشبختانه همين البته
هرحال بيمارستان هرچند بزرگ و مجهز، باز هم امكانات بود و من براي ماندنم مشكلي نداشتم؛ ولي به یهمه

 :ز كوره در رفتم و گفتممرخصش كند، ا تواندنميآزاردهنده است. وقتي دكتر گفت بايد دو روز ديگر هم بماند و 

زحمت حكم جا ازش مراقبت كنيم. پس بيبيمارستان رو ببريم تو خونه و همونتونيم تمام امكانات اين ما مي -
 .ترخيصش رو امضا كنين تا بريم

 :كه پيرمرد بداخالقي بود، اخمي كرد و با حالت جدي گفت دكتر

وقت منم ـردن خودشه. اون*كنه كه هرباليي سرش اومد گـ بيمارستان رو امضا یمريضتون بياد تعهدنامه -
 .كنممرخصش مي

جا زير دست شما . آقاي دكتر عمر دست خداست. اگه بخواد بگيره همينكنيمیباشه هر جا رو بگيد امضا م -
 .گيرهیهم م

اتاق خارج شد. پدرم  رفت و از دادمیسلطان ايستاده و به جاي او جوابش را مبه من كه كنار عمه ايغرهچشم
 :وبحث ما بيدار شده بود، لبخندي به رويم زد و گفت ّكه از جر

 !دهزبون درازت كار دستت ميآخرش اين -

 :هم مثل هميشه ابراز وجود كرد و غر زد سلطانعمه

 !ده و هم سر ما روآخرش، هم سر خودش رو به باد مي -

 :حرص و غيظ گفتم با

كنم كاري با شما نداشته باشم. همه مثل هم نيستن كه با بر باد رفتن سر ديگران مي نگران نباشيد، سعي -
 !مشكلي نداشته باشن

 :هاي ريزشده از َشك گفتتر كرد و با چشماش را عميقكردهگره هاياخم

 !منظورت چيه؟ -

 :اش گفتمهاي آبي عصبانيهم اخم كردم و با پوزخندي به چشم من

 هيچي...من اساساً هيچ زوري ندارم! )من ظور( -

كارهاي من را بچگانه جلوه دهد تا از چشم پدر بياندازدم و كار مهمي به من محول  خواستیچرا فقط م دانمنمي
 !نشود

مصلحتي كرد و  یهاي عصبي يكديگر خيره شديم كه پدرم باالخره براي پادرمياني سرفههردو به چشم قدرآن
 :گفت

 .جا فرار كنيمتر از ايناي رو بايد امضا كنم، بگير بيار تا سريعدخترم، برو ببين چه برگه -
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بداند كه ديگر بچه نيستم  خواستمیسمت بيرون راه افتادم! ماي، چشم از نگاهش كندم و بهتأمل مغرضانه با
زيركانه موش  تواندیبود هنوز مو حواسم به كارهايش هست. حتما فکر کرده  فهممیو خيلي بيشتر از سنّم م

 !بدواند و بقيه هم چيزي نفهمند

زودتر به خانه برگردم و در اتاق خودم و  خواستی! دلم مرفتیو سرم گيج م سوختیخوابي چشمانم مبي از
و ها سپرد با خيال راحت پدر را به آن شدیجا ديگر كلي آدم بود و مها بخوابم! آنونرمم ساعتروي تخت گرم
 .به خواب رفت

هايش را هم جمع كردم و با تعهدنامه را گرفتم و به اتاق برگشتم. پدر را آماده و لباس یپذيرش رفتم و برگه به
پيش  یامضاشده به سمت اتاق دكتر رفتم. با صداي بفرماييدش وارد شدم، حتي سرش را از پرونده یبرگه

 :رويش بلند نكرد ببيند چه كسي وارد شده! گفتم

 .ترخيص رو امضا كنيد یببخشيد آقاي دكتر اومدم نامه -

را از چشم برداشت و دستش را براي گرفتن تعهدنامه دراز كرد. جلوتر رفتم و برگه را به دستش دادم.  عينكش
دقيقه طول كشيد تا باالخره توانستم با فرم نگاه اجمالي به آن انداخت و مشغول نوشتن شد. شايد حدود چهل

 .به انتظارم ايستاده بودند برگردم راهروسلطان كه اكنون در حساب و حكم ترخيص، به نزد پدرم و عمهتسويه

*** 

كدام از كارهاي بيمارستان را انجام دهد، او هم خان هيچماشين هر سه ساكت بوديم. نگذاشته بودم ايرج در
ام و بار هم شده بقيه بفهمند بزرگ شدهبراي يك خواستیدلخور شد و جلوتر از ما رفت عمارت. خب دلم م

 یبهتر از اين است كه دختر ن. ناراحت شدن االنشاآيمیاي برمكارهاي ساده نیتنهايي از پس چنبه
 .ها باشمكارها محتاج آن یوپاچلفتي بار بيايم و هميشه و براي همهدست

برآب ل نكنم؛ ولي من اين آرزويش را نقشوقت ادعاي استقالتا هيچ خواستیكه مطمئناً همين را م سلطانعمه
 .خواهم كرد. بنشيند و تماشا كند

ها هاي انگليسيمتنفرم؛ درعوض طرفدار سياست زنندیهايي كه طرز فكرشان را در رفتارشان فرياد مآدم از
خود را براساس خط مشي  یدهند با تو موافقند و درواقع حركات زيركانههستم كه هميشه در ظاهر نشان مي

كه  دهمیاست راهي كه من درپيش خواهم گرفت و به همه نشان م دهند. اينحقيقي خودشان انجام مي
 .چيز خواهم شدكم صاحب همهآرامي و با صبر، كمچگونه به 

*** 

بود ترم اول  هاي كودكيماي كه بر خالف آرمانشروع شد و توانستم با وجود سختي و دشواري رشته دانشگاهم
سفيد  یعنوان جايزه برايم ماشين پورشهقدر خوشحال شد كه بهرا با معدل عالي به پايان برسانم. پدرم آن

هاي دراز و كوتاه خودش قرار داد. من كه باالخره نفهميدم وقتي كوچکي خريد و در حياط و ميان انبوه ماشين
چه نيازي به ماشين شخصي داريم! ولي خب  دهندیانجام مها كارهايمان را هميشه و در هر موقعيتي، راننده

ام و ام را به دست آوردهبه اين معني باشد كه كمي از استقالل تفريحي توانستیهمين هم خيلي عالي بود، م
ها را مرهون اين یگذراني با دوستانم، با ماشين خودم رانندگي كنم. و همهخوش ايبر  توانمیبعضي مواقع م

 .دانشگاهم هستم تحصيل و
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. مطمئنم گويدیو طبق قولي كه داده خبر كارهايش را يواشكي براي من هم م زندیاي دوبار زنگ مهم هفته رادين
اند درمورد مسائل شركت و كارهاي مربوط به آن چيزي به من نگويد؛ ولي خب او پدرم و عمه از او خواسته

 !هاي من را نداردست براي خودش و دلش تحمل ردّ خواستهجنتلمني

از من و  بينم و ديگر حتي در خواب هم سراغيكه امير را مثل قبل زياد نميحالم خوب است. با اين روزهااين
 !شودگيرد؛ ولي انگار جزئي از وجودم شده است كه با نديدنش هم از دلم دور نميروح سرگردانم نمي

دانم چه حكمتي روح و سردش تا االن از دلم پاكش كرده بودم؛ ولي نميرفتارهاي بياگر زنده بود با همان  شايد
نبودنش براي خود  ی! و تو از هرلحظهكندیآغاز مو روحت پرستيدنش را  سازدیدر فراق است كه از او بتي م

 !سازيیاي مخاطره

*** 

فردا كه بليط به ايران دارم خودم را آماده كنم. ام و قرار است براي پسآخرين امتحان ترم دومم را هم داده امروز
كند حواسش به من و  با هزارترفند توانستم پدر را راضي به رفتن كنم. زنگ زده بودم به رادين كه مطمئنشان

هايم را برايشان بازگو كرده كلمه حرفبهدقيقاً كلمه همگذارد. و او لحظه هم تنهايم نمي وآمدم هست و يكرفت
از ترين شرطش هم اين بود كه يكي وشروط بگيرد! ضدحالو باالخره توانست رضايت پدرم را با هزار شرط

 طهمه احتيادانم اينها برساند! نميونظر آنلحظه اخبار كارهايم را به سمعبهنگهبانان را هم با خود ببرم تا لحظه
قدر محدوديت رفتاري نداشتند كه من دارم! مدام در قرنطينه و مراقبت براي چه بود؟! دختران پادشاهان هم اين

 یر امير در همههركسي را به افسردگي بكشاند و من باز هم دليل بيمار نشدنم را وجود و حضو تواندیبودن م
 .ستمبابت هم مديونش هكه از اين  دانم،یام مهاي زندگيلحظه

و  كنمیجا مو چيزي را جابه كشمیام و از ذوق، هر ساعت سركي به داخلش مروز است چمدانم را بسته دو
بار هم رده. آخرينبار تماس گرفته و سفارشات الزم را ك. رادين از ديروز تا االن بيستبندمیدوباره درش را م

و قهر كرد و فعالً تا چندساعتي از  شدهمين دوساعت پيش زنگ زد كه با فريادي كه بر سرش كشيدم دلخور 
دانم وذوقم هستند. نمياي فقط شاهد شوقسلطان هم كه تاكنون با سكوت مرموزانهدستش راحتم. پدر و عمه

ام تدارك ديده ولي هرچه كه هست من ماههسفر يك ينپدر چه امكاناتي براي جلوگيري از هر نوع خطري در ا
ام كند كريم است. با اينكه او هم مثل دانم نگهبان مخصوصي كه قرار است همراهيیاطالعم! فقط مها بياز آن

نظرم بقيه خشن و سرد است؛ ولي باز هم بهتر از متين است كه انگار ارث پدرش را از همه طلبكارست! به
 نشيندیتر است؛ حتي از لحاظ هيكل و قيافه! حداقل لبخندي بر لبانش مهاي ديگر متعادلآن كريم نسبت به

مورد باز گذاشت يك كه ساالرخان دستم را در اين . خودم انتخابش كردم و از ايندهدیو جواب آدم را درست م
 .كلي ذوق كردم

*** 

سال، مُهر ورود به كشور در پاسپورتم خورد. د از دوازدهبع ۱۳۸۶خرداد۲۱روز موعود رسيد و دقيقاً روز  باالخره
پاسپورتم خيره  یحركت به مهر ورودي قرمزرنگ روي برگهطور بيدقيقه همانقدر خوشحال بودم كه تا چندآن

كنارم ايستاده و با چشمان درشت  دستيرخها را گرفته بود و با چخوردم! كريم چمدانشده و تكان نمي
. با حركت دستش كه انگار باالخره او را يافته گشتیو يا شايد به دنبال رادين م پاييدیاطراف را م رنگشايقهوه

 :نگاهي انداختم و گفتمطرفش نيمبود به 
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 چي شد؟ بريم؟ -

 آره -

سيل  شوقي هم براي يافتنش در ميان آنسمت درب خروجي. من هنوز نديده بودمش و هيچراه افتاد به و
 .خيال، به دنبالش راه افتادماي بياي صف كشيده بودند نداشتم! پس مثل جوجهكه جلوي ديوار شيشهجمعيتي 

*** 

طور نگه داشت. همان قهیو تا چند دق دیـوشم کش*محکم در آغـ انیو اطراف میبدون توجه به کر دنمیبا د نیراد
 :و با اعتراض گفتم دمیزور خودم را عقب کش! بهچالندیطور مرا متنگ شده بود که آن یلیانگار دلش خ

 !بچه یم کردچته خفه -

 :گفت یو با حال خوش دیکرد، لپم را کش یاخنده

 .میوقته بزرگ یلی. ما خزمیبچه تو قنداقه عز -

پس زدم و در  کشاند،یام حلقه کرده و با خود به جلو مرا که دور شانه نشیرا تکان دادم و دست سنگ سرم
 .کردم شیبازو یحواله یواب، مشتج

قدر چشمک زد. چه مانیبرا یلندکروز قرمزرنگ لیاتومب موتش،یر یبا فشردن دکمه میدیرس نگیبه پارک یوقت
هم هزارتا  جانیذوق کردم که ا یبابت کل نی! از اشوازمانیخودش آمده بود پ یشخص نیخوب بود که با ماش

 نیعقب جاگرفتم. راد یجلو نشست و من هم بر صندل میا انجام دهند! کرر  مانیکارها ستیو حشم قرار ن خدم
 :کرد و گفت میمن تنظ یرا رو نهیآ

 !م؟یهست یچ ونیبهاتون رو مدگران یابیشرف نیمهتا خانوم. ا نمیخب! بگو بب -

 :گفتم یبه چشمان براقش زدم و به شوخ یلبخند

 .رمیو خودم جات رو بگ رونیبندازمت ب یشرکتمون رو ندار تیریمد یستگیاگه شا نمیاومدم بب -

ندارم  یستگیو مال خودمه. دوماً اگه من شا ستینفس! اوالً که شرکت شما نبههمه اعتماد نیبه ا نیبه. آفربه -
ً ول چه برسه به  کنه،یبزرگا هم حساب نم جزء آدم یکس یخانوم. دخترجون تو رو حت یمعطلتو که مطمئنا

 یتمرکز کن که وقت التتیتعط یباطل دست بردار و فقط رو االتیخ نیبکنن! پس لطفاً از ا رتیبخوان مد کهنیا
 !یو درس بخون یسیمشق بنو گهید یکل دیبا یبرگشت

را  میهاییتوانا ایمرا بچه بداند و  یبهم برخورد. دوست نداشتم کس یول کند؛یم یشوخ دانستمیم نکهیا با
از  یاخاطره چیشدم! ه رهیتهران خ یهاابانیسمت پنجره رو برگرداندم و به خ به یکوچک بشمارد. با دلخور

که  جانیا یدلم برا یحت نکهیداشت! از ا یتازگ میبرا دمیدیآمده بودم نداشتم! هرچه م ایدنکه در آن به یشهر
و  لیاز فام توانستمیبود که حداقل م نین آمدنم اهست تنگ نشده بود ناراحت شدم. البته حُس امیوطن اصل
از  یشناخت چیمالقاتشان کنم! من که ه یحت ای. رمیبگ ینبودند نشان دنمیخواستار د وقتچیکه ه یاخانواده

نبودنش  شهیکنم. هر چند هم دایقبرش را پ دیشا ایاو را بشناسم  توانستمیسفر م نیمادرم نداشتم! با ا
در  ینگذاشت نفرت وقتچیکه از او در دل دارم ه یمهر یبوده و هست؛ ول امیزندگ یمسئله نیترآزاردهنده
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را مسبب تمام  اوو  زنندیپدر در موردش م یسلطان و حتکه عمه یبد یهاحرف ی. با همهابدیوجودم راه 
 اشیاو را از خانه و زندگکه  ستیزن ریذهنم درگ شهیته دلم باورشان ندارم و هم دانند،یم مانیزندگ یهایزشت

 !باعث مرگ زودهنگامش شده بود هانیهم دیراندند و تنها دخترش را از او گرفتند و چه بسا شا

از نظر گذراندم. خب خدا را شکر خانه هم  دورکیجدا کردم و اطراف را  شهیسرم را از ش لیتوقف اتومب با
نسبتاً  اطیمخصوصش باز کرد و وارد ح موتیراحت در آن جوالن داد. در را با ر الیبا خ شدینبود و م یآپارتمان

باشد!  نیبودنش احتمال دادم از آنِ پدر راد یمیپارک بود که از قد اطیهم در ح گرید نیماش کی. میشد یبزرگ
 !نداشت یخوب یانهیبودن م یمرد با امروز نیکال ا کهنیمثل ا

گوش به آمدیم نییها را پاکه پله یکس یپا ی. صداستادیکرد و کنار من منتظر ا ادهیپ نیها را از ماشچمدان میکر
 ی. مردنمشینتوانستم بب امدین نییکامالً پا یتا وقت گرفتیرا م دید یجلو اطیچون دو درخت بزرگ ح یول د؛یرس

ستاد و سالم کرد. دستم را جلو بـرده و با احترام جواب یمقابلمان ا یفر جوگندم یساله با موهاحدوداً پنجاه
 :سالمش را دادم و گفتم

 .هتل مینذاشت بر نی. رادمیکه مزاحم شما شد دیببخش -

 .داد دبانهؤمـ« خودتونه یخونه کنم،یخواهش م» کیزد و جوابم را با  یلبخند

سلطان نتونه حق داشته با عمه چارهیب». و در دل گفتم؛ ستیحرف و آراممرد کم ن،یبود برخالف راد معلوم
 «!کنه یزندگ

 :ها رفت و گفتطرف پلهبه نیراد

 .داخل. هوا گرمه دیاریتعارفاتون رو ب یهیبهتره بق -

خانه تا اول او که صاحب ستادمیا نیمن به احترام پدر راد یدنبالش راه افتاد؛ ولبه یحرف و کالم چیهیب میکر
 .ها را باال رفتپله میگفت و پشت سر کر یدیی. او هم بفرمافتدیب شیاست پ

اتاق  میکر ینداشت. که مشخص بود برا شتریوجور و کوچک بود. کالً چهار اتاق بشان جمعخانه اط،یح برعکس
 .نداداده یآن جا یرا در گوشه نفرهکی یاند و تختکرده یکارشان را خال

 یدر کنار هم روزها میتوانستیهرحال مجداگانه داشتم، که احتماالً اتاق مهمان بود. به یخودم اتاق یمن برا یول
اش دختر دردانه یاست وگرنه حتماً هتل را برا اندازهنیشان اخانه دانستی. البته مسلماً پدر نممیرا بگذران یخوب

مورد در گزارشاتش  کی نیو از هم اوردیرا درن شیکه صدا مگفت یواشکی می. من هم به کردانستیتر ممناسب
 .تکان داد« باشه»سرش را به عالمت  یامهیوننزند. او هم با لبخند نصفه یحرف

*** 

ساعاتش را در شرکت  شتریکه ب نی. رادمیدادیانجام نم یروز از آمدنمان گذشته بود و ما همچنان کار خاص دو
مهماندار  کهنیا یتمام تالش خود را برا میکردیهردو، عمو خطابش م م،یو پدرش هم که من و کر بردیبه سر م

خدا را شکر  شتریب گذشتیکه م ی. هرساعتدبو یو مهربان یداشتنمرد دوست یلی. خدادیباشد انجام م یخوب
 هایمیقد یگرنه اگر طبق گفتهنزد پدرش بزرگ شده و از اخالق و مرام او الگو گرفته است و نیکه راد کردمیم
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چه  داندیخدا م شد،یبانو بزرگ مچون سلطانهم یمادر شیو پ رفتیم اشییزاده به داحالل یخواهرزاده
 !آمدیآب درم زا یبیوغربیموجود عج

 یوارهایدرود نکهیکنم و خوش بگذرانم نه ا حیتفر یکم جانیسر رفته بود. من آمده بودم ا یحساب امحوصله
 رونیکه به خانه برگشت، من هم شروع کردم به نق زدن که چرا مرا ب نیشب رادخانه را تماشا کنم! همان 

گفتم و گفتم  قدرنیو... ا میآیشرکت م هشده از فردا همراهت ب یدر خونه بمانم و حت دیبا یو من تا ک یبرینم
 :تا باالخره اعصابش خرد شد و با تشر گفت

شرکت.  مونمینم شتریست نصف روز ب. فردا پنجشنبهبرمتی! باشه میزنیقدر غر م! چهابابی! اگهیبسه د -
فردا  یبخواب که برا ریبرو بگ ی. حاال هم اگه غذات رو خوردبرمتیم یهرجا خواست کارمیبعد هم تا شنبه ب

 !رفت یدادهدر  جاهیروزت رو که االن دو  نیا یرهی. ذخیداشته باش یانرژ

 :گفتم یامسخره یخنده با

 !نمکدون یابامزه یلیهه... خهههه -

 :گفت زیآمطنتیش چشمککیکرد و با  یبلند یخنده

 !هم خوشمزه میاهم بامزه یول ستم؛ینمکدون رو مطمئن ن -

 :گفت یاغرهنداشت چون پدرش با چشم یخوب یحس کردم معن یول دم؛یاز حرفش نفهم یزیچ

 !گهی! بسه دنیراد -

 .برخاستم و به اتاقم رفتم زیاز سر م یجو متشنج نشود، با تشکر کوتاه نیاز ا شتریب کهنیا خاطربه

*** 

گريه كنم! دست و  خواستیدانم چرا حالم گرفته بود و دلم مبا سردرد بدي از خواب بيدار شدم. نمي صبح
كس نبود! حتي عمورضا، هال رفتم! هيچام كشيدم و به صورتم را شستم و سرسري دستي به سرووضع آشفته

 !پدر رادين! سر صبحي همه با هم كجا رفته بودند؟

 !آشپزخانه رفتم و براي خود چاي ريختم. چون فقط در همين حد بلد بودم از خودم پذيرايي كنم به

در  ستیود! مدتقدر روحم ناآرام بخاطر همين، صبح آنگمانم بهها خواب امير را ديدم! بهبعد از مدت ديشب
طور و چگونه چه دانمی! نمكنمیپايش تا صبح ناله مدرد دارد و من هم پابه كشد،یهايم امير عذاب مخواب

 .دهدیكمكش كنم و همين بيشتر عذابم م توانمیم

وقتا فقط از دنيا ـردن كسي ننداز. بعضي*وقت گـكالفگيت رو هيچ»هميشه در گوشم هست كه:  حرفاين
 .«شيدوني بايد سر كي خاليش كني... واسه همينم عصبي ميدلگيري و نمي

و بيشتر از  دادمیاي گير مو به هر موجود زنده شدمیچپ بلند م یها كه صبح از دندهموقعهم مثل آن االن
سرم را به ديوار بكوبم، چون  خواهدیدلم م گرفت،یام قرار ملحظهبههاي لحظهم امير مورد اصابت تركشهمه ه

دانم را بر سرش خالي كنم و سبك شوم. نه عمورضا، نه رادين و نه حتي كريم! نمي امیدل ّكس نيست كه دقهيچ
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كه با صدايي كه از  زدمیهم مفنجان چاي را به گاه سرم كرده ودقيقه بود دستم را تكيهاو ديگر كجا رفته! چند
 :پشت سرم گفت

 !سالم، شما بيدار شدين؟ -

ام رها شد و سرم محكم خورد به ميز و استكان چاي هم واژگون شد روي ميز! ببين باره از زير چانهيك دستم
ال ديوار نشد، ميز كه حا»با خود گفتم « سرم كوبيده شود به جايي!»دلم اجابت شد كه  یچه زود خواسته

 «!هست

طرفم آمد! بيچاره فكر كرده بود چاي  هاي توي دستش را روي كابينت گذاشت و با ترس و نگراني بهنان عمورضا
 !خيلي داغ بوده و روي من خالي شده

گاه وجود نلحظه شوكه شد؛ ولي با اين را با حركتي غيرطبيعي به ميز كوبيدم و از جا بلند شدم. يك  دستم
پس سعي كردم به  ترسانمش،ینگرانش را نتوانست پنهان كند! فهميدم خيلي دارم با حركات هيستريكم م

 :كرد، گفتم كليام را چه شدانم قيافهاي كه حتي نميخودم مسلط باشم و با لبخند مسخره

 من خوبم عمو... چيزيم نيست -

 «!آره معلومه خيلي خوبي»گفت هايش مشخص بود كه مياز چهره و چشم قشنگ

آرامي روي ميز پر روي ميز خارج كرد و به  یكاغذي را از جعبهزل زد به من، بعد هم بدون حرف دستمال لحظاتي
 !از چاي كشيد

ـيـنـه شدم. *سـبهـيـنـه*ـها با كسي سسمت اتاقم راه افتادم كه جلوي پلهحالت گيج و منگي كه داشتم، به با
 :گرفت گفتمكريم سرش را پايين آورد و به صورتم خيره شد! با همان اخمي كه از حال بدم نشأت مي

 !ها چيه؟ -

 !هيچي! شما حالتون خوب نيست؟ -

و  دشیبام ختم مهايي قرار داشت كه به پشتدست هلش دادم كنار و به اتاقم وارد شدم. اتاق من كنار پله با
كرده كار ميبام چهكه او اول صبح باالي پشتكه به من برخورد كرد! حال اين آمدیجا ماحتماالً كريم داشت از آن

 !و بس داندیخدا م

طور شده دانم چرا اينعميق سعي كردم ضربان قلبم را كنترل كنم! نمي تخت دمر افتادم و با چند نفس روي
 !خراب بود كه توجه همه را جلب كرد كردمیچه که فكر منبودم. فكر كنم حالم بيشتر از آ

*** 

 :ـمار از خوابم را گشودم و به آرامي گفتم*اي كه به در خورد، چشمان خـصداي تقه با

 !بله -

 :عمورضا را شنيدم كه با مهرباني گفت صداي
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 .دخترم برات غذا آوردم -

اي به راه كرده بود، چون بدون هيچ سرگيجهب حالم را روبهجايم برخاستم. به گمانم همان چنددقيقه خوا از
رويم ايستاده بود و سيني برنج و مرغ در دست، به من طرف در رفتم و بازش كردم. عمورضا لبخند بر لب روبه

 :. من هم لبخندي زدم و گفتمكردینگاه م

 .خورم. حالم بهترهجا ميممنون عمو. ميام همون -

كه چرا به جاي صبحانه، ناهار گذاشته بود د و از جلويم كنار رفت تا بتوانم رد شوم. از اينرا تكاني دا سرش
تعجب كردم؛ ولي بعد با خود گفتم البد خواسته زودتر ناهار بخورم كه انرژي بيشتري بگيرم! با همين افكار 

ف آشپزخانه قدم برداشتم. طر آن هم به  ازورويم را شستم و بعد طرف دستشويي رفتم و دستوبرهم بهدرهم
طور محو كه آن شدیدانم چه داشت پخش م! نميديدیهاي هال نشسته بود و تلوزيون مكريم روي مبل

خيلي بزرگ رو به حياط داشت كه  یپنجره تماشايش شده بود! آشپزخانه در راهروي ورودي قرار داشت و يك
اش را عقب جا غذايم را بخورم. با ورودم، رادين صندليآن ادمدیترجيح م همينخاطر ها بود، بهدلبازتر از اتاق

 .طرفم آمدكشيد و بلند شد و به 

 :لبخندي گفتم با

 !اي؟! كي اومدي؟اِ! تو هم خونه -

 .ساعت پيش رسيدم. ديروز قول دادم كه ظهر ميام خونهنيم -

 :دنبال ساعت در آشپزخانه گرداندم و با تعجب گفتمرا به هايمچشم

 !ساعت چنده؟ مگه ظهر شده؟ -

 ونيمهبله كه ظهر شده. ساعت يك -

 !قدر خوابيدمگي! چهواي جدي مي -

 :ها نشاند و گفترا كشيد و روي يكي از صندلي دستم

گي خسته شدم. حاال بيا زودتر ي و هي نميطوري انرژي براي سرپا موندن تا شب رو دار خب چه بهتر. اين -
 .ناهارتم بخور تا بريم

*** 

*** 

وذوق همه انتظار شوقبعداز اين شدیسريع لباس مناسبي پوشيدم و با عجله دم ماشين حاضر شدم. مگر م رفتم
 !نداشت

م و با كمال پررويي عمل و هيجانم بود؛ ولي به روي خودم نياوردهمه سرعتخاطر ايناش بهبود خنده مشخص
طور بالتكليف ايستاده و ما را تماشا حركت را نداشت همانرفتم جلو كنارش نشستم. كريم كه انگار انتظار اين

 !كردیم
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 :گفتم

 !چي هست. باور كنبيا باال ديگه! عقب بشيني حواست بيشتر به همه -

 .انگار زياد باور نكرد؛ چون اخمي به رويم کرد، زير لب چيزي گفت و رفت صندلي عقب لم داد البته

 «!برو خودت رو گول بزن بچه»گمانم گفت:  به

اش داده هم كه خيلي آرام و خونسرد راه افتاده بود و بدون هيچ سروصدايي فقط حواسش را به رانندگي رادين
 !ون سكوت بيش از حدش معموالً عواقب خوبي نداشتبود! هرچند زياد مطمئن نيستم! چ

آرامي به بازويش زدم كه تكان عجيبي خورد و با نگراني مرا نگاه  یسعي كردم كمي به خود بياورمش. ضربه پس
 !كرد

 !باره از عالم ديگري به حال پرتاب شده و حركاتش غيرارادي استبود به يك مشخص

 !چته؟ -

 :خنده گفتم با

 !زنيچته؟! معلوم نيست كجاها داري با كي دور مي خودت -

 !رو خيره شدكامالً مصنوعي كرد و دوباره به روبه ايخندهتك

 !وا -

 :برد، گفتمنيشگوني از دست گوشتالو و سفيدش گرفتم و با هيجاني كه صدايم را باال مي باراين

 !خان! دنيا رو جدي نگيرخيال آقاي رادينبي -

 !زدهبار عجيب و غمرگشت و به من نگاه كرد ولي اينب دوباره

 تو رو چي؟ -

 !هوم؟ -

 !تونم جدي بگيرم؟تو رو مي -

منظورش چه بود؟ جدي گرفتن من چيز خوبي بود يا بدي؟ بايد  گفت؟یانگار واقعاً حالش خوب نبود! چه م نه،
 دادم؟یچه جوابي م

- ... 

 .خوام باهات حرف بزنم. لطفاً بريم يه جاي آروممي -

 ً پذيرشي باشد، آن هم از سوي من. نه توانست چيز قابلهايش زياد نميمتوجه منظورش شدم. حرف احتماال
احساسش را قبول كنم! او تنها همدم و رفيقم بود. مطمئناً با  توانستمیدلش را بشكنم نه م خواستیدلم م
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ما را مثل قبل  یـطه*بـ*توانست را. پاسخ من چه مثبت چه منفي، ديگر نميدادمیش مهرجوابي از دست
 .دوستانه و خالصانه نگه دارد

 .را به عقب بردم و كريم را نگاه كردم سرم

 !زدیكامالً در جوّ باديگاردي فرورفته بود و فقط اطراف را ديد م انگار

 .حرف بزنيم خوايمیم اون رو ولش كن، بذار به كارش برسه. فقط -

طور كه خار درون گلويش را بيرون بياورد و همان ـردن پذيرفتم كه باالخره اين*را چرخاندم و با حركت گـ سرم
 .تا االن خودش را آزار داده، از اين به بعد مرا شكنجه كند

 یا ديگر كجا بود؟! همهجقدر طول كشيد؛ ولي باالخره در جايي نزديك سقف آسمان ايستاد! اينچه دانمنمي
که زياد با ارتفاع ! با آنكشيدیباال زير پاهايت نمايان شده و ريز بودن دنيا را بدجور به رُخت م شهر از اين

ها را در بدترين تفسير كرد كه بدترين حرف طوراينحداقل  شدیشرايط مخوبي نداشتم ولي در اين یـطه*بـ*را
 !جاها بايد زد

. چرا با شكستیآور بينمان را مسكوت فضاي خفقان آمدیصدا فقط پشت سرمان مم كه بيپاي كري صداي
اي جز خرابي و ويراني ندارد باز هم اصرار بر انجامش نتيجه موضوع هيچبحثمان در اين دانستيمیکه هردو مآن

 !دانمداشتيم، واقعاً نمي

 !من دوِست دارم مهتا -

 كردم؟یكار بايد ممقدمه حرفش را زد؟! حاال من چههوا و بيقدر بيغيرمنتظره! چرا اين چه

 !طور مغموم و پريشاننگاهش كردم. همان فقط

 :لب گفت ریز

 خواي چيزي بگي؟نمي -

 !قدر سخت بودرا تكان كوچكي دادم و باز به زمين زير پايم خيره شدم. چه سرم

 ...خواد تو هم عاشقانه من رو دوست داشته باشي وليدلم مي -

- ... 

 .باور كن دوست داشتنِ من كار سختي نيست -

وري و تلخي زدم و به ياد روزهاي خوشمان افتادم. معلوم بود كه عاشق كسي مثل او شدن كار يك لبخند
شناختم. الي باشد! حداقل من كه نميقدر خوب و عچون او كه بتواند آنست. مگر وجود داشت همآساني

 !چيز تمام و كاملهمه

 توني منو دوست داشته باشي؟پرده جوابمو بدي. ميازت انتظار دارم صريح و بي -

 .سختي سرم را كمي باال بردم و از باالي چشم نگاهش كردم به
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 .زدم. او حق داشت جواب مرا بداندحرف مي بايد

- ... 

خوام... ولي دوست دارم بيشتر به قلبت رجوع كني. مطمئنم كه اون چيزي نيست كه من ميدونم جوابت مي -
 .كنيها پيدام ميموشهگوشه

شد حرف زد. به آرامي به بلندي آرزوهاي دور و درازم كشيدم و به جايي نامشخص خيره شدم. حاال مي نفسي
 :داري گفتمو با صداي خش

طور تونم يه جور ديگه لمست كنم و باهات يههستي. از پوست و گوشتمي. نمي خونمرادين... تو رفيقمي. هم -
 .ديگه زندگي كنم

 :نگاهش كردم و ادامه دادم دوباره

 گم؟دوني چي ميمي -

 :را به سمت ديگري چرخاند و انگار كالفه شد سرش

 گم؟فهمي من چي ميتو چرا نمي -

 :هايم خير شودسمت خودم برگرداندم كه در چشمرا گرفتم و به صورتش

خواد بهت بگم ولي بعداً به تونم هرچي كه دلت ميفهمم، ولي تو دوست داري دروغ بشنوي! باشه ميمن مي -
 !فهمي؟شه مياحساست خيانت مي

 .را روي دستم گذاشت و محكم بر صورتش فشرد دستش

قدر بزرگه كه شه. با همين يه لمس كوچيك. چون احساسم اونحالم خراب مياالن هم داره من همين  -
 .اي بندازمتونم بيشتر از اين خودمو توي راه ديگهنمي

 دانستمیخواستم بيشتر از اين در حق خودم و حتي او ظلم كنم. مرا از زير دستش باشدت كشيدم. نمي دستم
 .شودیعاشق، تمام و كمال به قلب داده م ار يككسي كه عاشق است حالش دست خودش نيست. اختي

 ...خوام برم خونهمن مي -

 .را گفتم و راه افتادم به سمت ماشين اين

 .دنبالم دويد و از پشت بازويم را گرفت به

 .وايسا ببينم، من حرفام تموم نشده -

 .دستم را كشيدم و سعي كردم سرعتم را بيشتر كنم دوباره

عقب  یها بر صندلاعتنا به آنشنيدم و بي دیگذاشت و او را به عقب هل کش شیكريم را كه باالخره پا پ صداي
 .ماشين جاي گرفتم
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و هي جلوي آمدنش را  كردیولي انگار كريم داشت او را مؤاخذه م گويندیفاصله مشخص نبود چه م اين از
 .گرفتیم

 ً ً اوضاع خراب يافتیروند ادامه مد؛ ولي اگر ايندوست نداشتم كار به جاهاي بدي بكش اصال تر از اين حتما
 .شدمي

 :جا گفتمرا باز كردم و از همان در

 .كريم بيا بريم ولش كن، يه دعواي خانوادگي بود -

 !فاصله دريابد صدق حرفم را از اين خواستینگاه تيزبينش مبه جانبم برگشتند و انگار كريم با آن هردو

 .فرصت استفاده كرد و او را كنار زد تا از ديواري كه جلويش كشيده بود رد شودهم از اين  رادين

 .هم كوبيدمبه او و حركتش، در را محكم به اهميتبي

طرفمان راه خيالِ دفاع و گاردي كه گرفته بود شد و بهعصبانيت دوجانبه است بي هم كه ديد ماجرا يك كريم
 .افتاد

آويزان در جاي خود نشسته و منتظر رسيدن به منزل بوديم. انگار نه انگار كه  یولوچهـب*با لـدر سكوت و  همه
توانستم خارج شوم. ناراحتي هم نميكس نيست ولي از اينمقصر هيچ دانستمیقرار بود برويم خوشگذراني! م

به رادين... به امير! چه مثلث . به خودم... مكمي دراز بكشم و در تنهايي مطلق فكر كن خواستمیفعالً فقط م
 !هم متصلنداي به! دوخط كج كه فقط در نقطهشود؟یست چه شكلي مضلعش نامرئيموردي! مثلثي كه يكبي

خونم بود، رفيق دوران كه همخاطر ايناگر بگويم دوستش نداشتم. ولي فقط در همين حد. به ستانصافيبي
خاطرم گونه دوستم داشت و فهميده بودم بهو چون آن كردیام بود و هميشه با كارهايش حالم را بهتر مكودكي

انستم برايش بگذارم! تو! ولي عشق! چنين اسمي نميشدیگاهي دلم به سمتش مايل مگاه كندیهركاري م
مسئله اعتقاد مطمئنم هرچه كه بود عشق نبود. پس حق نداشتم او و احساسش را به بازي بگيرم. كامالً به اين

دارم و پايبندم كه با گفتن دوستت ندارم دل كسي را بشكنيد بهتراز اين است كه بعدها با خيانتتان تمام 
 .وجودش را به تاراج ببريد

و روان و قلبش  ست كه روحـنـسـي نيست، اتفاقاً از نظر من خائن واقعي كسي*مي و جـكه فقط جس خيانت
 .ستبا ديگري

وجدان دلي كه رنجانده بودم شب اصالً نتوانستم بخوابم و عذاب همه شعار و باور باز هم آنكه با اين بگذريم
 .رهايم نكرد

گرد كردم و هاي دلخورش عقبدلجويي، با ديدن چشماعتنايي گذشت. هربار رفتم براي در قهر و بي دوروز
دوروز قبلش را در پيش گرفت،  یبرگشتم. امروز كه از خواب بلند شدم با خود عهد كردم كه اگر همان رويه
توانست واقعيت را بشنود كه نمي دباروبنديلم را جمع کنم و بروم. هتل رفتن بهتر از تحميل شدن بر كسي بو

 !يدو با آن كنار بيا
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امروز  دادیطور كه شواهد نشان مرا درون آشپزخانه كردم و نگاهي انداختم بلكه كسي را ببينم ولي اين سرم
هاي هال رفتم. همه چه سحرخيز بودند براي سمت مبلاي باال انداختم و بهكس در خانه نبود. شانههم هيچ
 !خودشان

 یها را زيرورو كردم بلكه برنامهيكي كانالحوصلگي كنترل را برداشتم و تلويزيون را روشن كردم. يكيروي بي از
دردبخوري پيدا شود كه آن هم نشد. با حرص خاموشش كردم و كنترل را هم روي مبل پرت كردم. بدجور حالم به

شهر غريب ديدن كنم. ها و حتي مردم اينمغازه ا،هاز خانه بيرون بزنم و از خيابان خواستیگرفته بود، دلم م
به راحتي برآمده  نامندشیتوانستم؟ از پس كارهاي بزرگتر از اين در كشوري كه غربت ممگر خودم تنهايي نمي

جا كسي مواظبم بود؛ ولي مطمئناً اين زبانم بودند. درست است كه هميشه يكي همراه وجا كه ديگر همبودم؛ اين
 .بود و قصد ربودنم را هم نداشتندگانگستر ن

 .«بهم گير ندن»را ساده و سياه انتخاب كردم كه جلب توجه نكنم و به قول رادين  هايملباس

. بعد هم شدندیاي براي اهل خانه نوشتم و به در يخچال زدم تا نگرانم نشوند. هرچند مطمئناً نگران منامه اول
ها تماس بگيرم. مقداري پول هم با خودم برداشتم كارت بخرم و با آنمموبايلم را برداشتم تا همان بيرون سي

اي نبود. البته مقداري پول يا نه ولي خب چاره كنمیمكه به تومان تبديلش كنم، البته مطمئن نبودم صرافي پيدا 
! باالخره بعداز خريد كنم خواستمیها مايراني از رادين گرفته بودم ولي به نظرم كم بود و شايد بيشتر از اين

جا پالك و اسم اي در دست به سمت سر كوچه پيش رفتم. از همانساعت، از خانه بيرون زدم و با دفترچهنيم
هاي . چه خوب بود كه خواندن و نوشتن فارسي را با كمك معلمكردمیها را يادداشت مو كوچه هاخياباندقيق 

 !خوردمناً امروز به هزارمشكل برميخصوصي و به اصرار پدرم آموخته بودم وگرنه مطمئ

 :تاكسي دست بلند كردم كه خوشبختانه خالي بود و ايستاد. سوار شدم و گفتم همان سر خيابان براي يك از

 شه منو ببريد بازار؟سالم آقا. مي -

 :اي به من انداخت و گفتدرون آينه نگاه موشكافانه از

 غريبي؟ -

 :را تكان دادم و گفتم سرم

 بله -

 :پرسيد كردیطور كه از درون آينه مرا برانداز مكه حركت كند و هماناين بدون

 خارجي هستين؟ -

 :فكر كردم و جواب دادم كمي

 .نه، ايراني هستم ولي از خارج اومدم -

 :دقت درهم فرو برد و دوباره پرسيد یپرپشتش را به نشانه ابروهاي

 خوايد بريد؟چه جور بازاري مي -
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 .اومم. خب شاپينگ نباشه لطفاً. يه جاي خوب باشه -

 !شاپينگ نباشه، دقيقاً يعني چي نباشه؟ -

 :اش زدم و گفتمبه سادگي لبخندي

 .فروشنفروشا هم چيزميز ميپاتي هستن و دستمردم قاطي یبازارايي كه همهخوام برم بازار. از اينيعني مي -

 .به راه افتاد« آها»هايم كرد و با گفتن اي به حرفبامزه یخنده

بيچاره حرص خوردم، باالخره در  یهاي وحشتناك گذرانديم و من به جاي رانندهساعت كه در ترافيكيك بعداز
 :جايي شلوغ و پرجمعيت ماشين را نگه داشت و با لبخند گفت

 .خب اينم از بازار خانوم -

 :اش زدم و گفتمروييتشكرآميزي به صبوري و خوشهم لبخند  من

 .ممنونم آقا. اين هم خدمت شما -

 :هاي درشت شده از تعجب گفترا به سويش گرفتم كه با چشم مبلغي

 چه خبره خانوم؟! مگه با هواپيما آوردمتون؟! خُرد ندارين؟ -

 ردم و گفتمتوماني پيدا كهزاراسكناس دهكيفم را نگاهي انداختم و يك درون

 قدر خرد؟كافيه اين -

 :كرد و گفت ايخنده

 .اش رو پس بدمبله خانوم، بازم زياده، صبر كنيد بقيه -

 :را به دستش دادم و گفتم پول

 .اش باشه براي خودتون. الزم نيست پس بدينبقيه -

 .زد و تشكر كرد، من هم پياده شدم لبخندي

بستني و  یمغازه كدام طرفي بروم. سمت چپم يك گرفتمیاطرافم را نگاه كردم، اول بايد تصميم م خوب
بستني هويجآبفروشي بود. پس به همان سمت راه افتادم. چون صبحانه هم نخورده بودم، رفتم و با يكآبميوه

 .روي كنمخوشمزه، نيرو گرفتم تا بهتر و بيشتر بتوانم پياده

هاي زنان زدن. چنان با چانهكردمیها و خريداران را تماشا مو فروشنده ايستادمیاي ماي چنددقيقهههرمغاز  دم
 !ديدمیانگيز مفيلم هيجان كه انگار داشتم يك كردمیداران را به فغان آورده بودند كيف مكه مغازه

سوي خيابان دجور به صدا درآمده بود، آندوساعت كه ديگر توانم تمام شده بود و صداي آژير باتري بدنم ب بعداز
طرف ديگر خيابان به وشوق بهفروشي هم كنارش قرار داشت. با ذوقموبايلصرافي افتاد كه يك  چشمم به يك

 .كارت بخرمراه افتادم تا هم پولم را تبديل كنم و هم سيم
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ها معنا شده بود و پيادهعابرپياده هم بي ها را نداشتند و حتي خطعنوان هواي پيادهها به هيچکه سوارهآن با
ولي باز هم خيلي خوشم آمده بود. شايد در بازارهاي تركيه هم چنين  زدند،یهم از هرجايي به دل خيابان م

توانستم به راحتي چنين شلوغ را نداشتم نمي ايرفتن به جاه یجا اجازهبساطي به راه بود ولي من چون آن
 !ينمهاي جالبي را ببصحنه

كارتي هم سوي خيابان رساندم و وارد صرافي شدم. مقداري پول تبديل كردم و سيماحتياط كامل خود را به آن با
موقع تازه نفس راحتي كشيدم. خب االن ديگر وقت سير كردن شكم بود. هرچه دوروبرم را با دقت خريدم و آن

خاصي باز هم سمت چپ را انتخاب كردم  دفهس بياطراف نبود. پآن یانگاه كردم رستوران يا حتي ساندويچي
خاطر خلوتي اي به مشامم خورد. بهقدر از مسير را رفتم تا باالخره بوي كباب از كوچهدانم چهو راه افتادم. نمي

 یكباب یقسمت، كمي ترسيدم كه داخل كوچه شوم ولي باز هم به خودم قوت قلب دادم و وارد شدم. مغازه آن
توانستم بيشتر از اين گرسنگي را نصيب؛ ولي خب ديگر نميو مسلماً از تميزي هم بي دوچه بوكوچكي وسط ك

 .جا نشستمچندان سالم آنهاي نهتحمل كنم، پس سفارش دوسيخ كوبيده دادم و خودم روي صندلي

دار باالخره شمنزل عمورضا را گرفتم و منتظر جواب ماندم. بعداز چندبوق ك یها، شمارهآماده شدن كباب تا
 :سوي خط شنيدمصداي نگرانش را از آن

 !الو... بفرماييد -

 .سالم عمو! خوبين؟ مهتا هستم -

 :تندي رها كرد در گوشم پيچيد و بعداز آن صداي عصباني رادين كه گفتنفسش كه به صداي

 ...ديگه بدون خبرديوونه؟! يعني اگه دستم بهت برسه حالت رو جا ميارم. حاال  یتو كجايي دختره -

 :حرفش پريدم و با غيظ گفتم وسط

 !گيري؟ تو مگه قهر نبودي؟خيلي خب تو هم! االن داري دست پيش مي -

گي باليي قهر بودم كه بودم! تو بايد بدون خبر و تنها بذاري از خونه بري بيرون؟ اونم تو شهر غريب! نمي -
 ...جا، اگه يه وقتسرت مياد؟ بابات به اعتبار ماها تو رو فرستاده اين

 :نگذاشتم حرفش را تمام كند دوباره

بره بيرون مجبورم خودم برم. بعدشم همچين حاال كه چيزي نشده و صحيح و سالمم. وقتي هيچكي منو نمي -
وطنم زبون و همجا همه همآدمخوارا گير افتادم! اين یدورافتاده و قبيله یگي شهر غريب انگار وسط جزيرهمي

خوام ناهار خودم برميام. االنم مي ارهايخواد نگران من باشين. خودم از پس كهستن ناسالمتي! شما هم نمي
 .بايام. فعالً بايساعت ديگه خونهزنم و تا سهاي ميوگذار ديگهگشتبخورم بعدشم يه 

 .دنبالت. يا حداقل كريم رو بفرستم پيشت میباي؟! بگو كجايي بياباي ویچیوايسا ببينم. چ -

 :كردم و گفتم پوفي

 .خواد آقا. خودم ميام. بلدمنمي -
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 .كه جوابش را بشنوم قطع كردمبدون اين و

*** 

 یگرفته بودم امروز تا کس میراه افتادم. تصم ابانیسمت خناجور ناهار را بااشتها خوردم و دوباره به یِ کبابآن در
کمک  دیاز جا و مکانش نداشتم با یاطالعچیجا که هخب از آن یهم به قبر مادرم بزنم؛ ول یسر ست،یمزاحمم ن

با دست رد کردم.  زدندیبوق م میرا که برا یشخص یهانیماش یاعجله چیهیو ب ستادمیا ابانی. کنار خگرفتمیم
 یتاکس کیباالخره  قهیدقاعتماد کنم! خوشبختانه بعداز ده یقدرها شجاع نشده بودم که به هرکسهنوز آن

 .باال دمیپر ییوچراچون چیهیو من هم ب ستادیکنارم ا یخال

 :بود سرش را کج کرد و گفت ییکه جوان اخمو راننده

 ا برم خانوم؟کج -

 .قبرستون دیبر -

 !زل زد به من نهیاز آ تیچرا باعصبان دانمیرا درهم فرو برد و نم شیمشک یابروها

 !نزدم یکرد؟! من که حرف بد یطورنیچرا ا وا

 :و گفتم دمیعقب رفته بود جلوتر کش یلیرا تکان دادم و شالم را که خ سرم

 .گهید میپس؟! بر نیستادیچرا وا -

گرفت، با دقت نگاهم کرد. انگار تازه  شیهارا در چشم تیعصبان یحالت صورتش عوض شد و تعجب جا بارنیا
 :گفت یاهیچون با مکث چندثان بمیغر دیفهم

ً یدق -  ن؟یآدرس رو بلد ن؟یبر نیخوایکجا م قا

 .کنمیم دایپ پرسمیجا مقبرستون. خودم اون دیمن رو ببر خواستمی. فقط مستمینه بلد ن -

 !بود وانهی! فکر کنم ددمیگفت که نشن یزیلب چ ریزد و ز یباز شد و به حرفم لبخند کج شیهااخم

 :جا شدم و گفتمآن یبه اطراف متوجه فضا ی. با نگاهمیدیقدر گذشته بود که باالخره رسچه دانمینم

 برم آدرس بپرسم؟ دیکجا با دیکن ییمنو راهنما شهیم -

 :را نشان داد و گفت ییدست جا با

 .کننیالزم باشه بهت م یجا برو هرکمکاون ن،یبب -

 .شدم ادهیپ یکه گفته بود، از تاکس یرا تکان دادم و با تشکر و پرداخت مبلغ سرم

به  هایرانیقدر اوآمد بودند! چهدر رفت یادینسبتاً ز تیانداختم، سرسبز و پردرخت بود. و جمع یرا نگاه اطراف
اش داده بودند و جنازه تیاو هم رضا ی! کاش خانوادهآمدندیم ارتشانیز یو برا دادندیم تیاهم شانیاهمرده

 .دیرسیهم به روح او م یکم دیفاتحه شا همهنیتا از ا کردندیخاک م جانیرا در هم
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 .قلبم فشرده شد اشیادآوریهم دلم گرفت و از  باز

 دمیرس یبه راهم ادامه دادم تا به اتاق ریزبهبغضم را پس زدم. سر یقیکنم؛ پس با نفس عم هیگر خواستمینم
 .و وارد شدم

بر سنگ  ییقرا مینام مر دنیکنم و با د دایتوانستم قبر را پ ساعتمیکه بود باالخره بعداز ن یتمام مشکالت با
ام از او رفتن و چمدان خاطره نیکه بزرگتر یمادر یشده بود، برا نیشده تزئگل خشک که با چندشاخه یاهیس

 ینخواستم همان درد انتظار دیبکشاند! شا جانیتوانست مرا تا ا یچه حس دانمیبزرگش بود بغض کردم. نم
من برگشته بودم و او را از  سالزدهیاالن بعداز س یبودم او هم بکشد! قرار بود او برگردد؛ ول دهیکه خودم کش

بودم؛  اشییآرام الال یقدر دلتنگ صداو چه خواستیـوش گرمش را م*قدر دلم آغـ. چهدادمیانتظار نجات م
شد. خم شدم و  بمینص خواندمیکه م یاپراز بغض فاتحه یو صدا اهیس یسنگ یسرماافسوس که فقط  یول

برهاند.  یسرد همهنیوجودش، تنم را از ا یحسرت گرما دیمقابلم گذاشتم، که شا یاهیس یصورتم را رو
حسم  االندر دلم بکارند چرا  خواستندیسال م همهنیکه عمه و پدر ا یو بذر نفرت ییهمه بدگوبا آن دانمینم

ً یدق زننیبه ا را از دست داده! چرا از او متنفر نبودم؟ چرا هنوز  زشیبود که تازه مادر مهربان و عز یمثل دختر قا
 !تنگ بود؟ شیدلم برا

که بر  یاهیدر آرام کردن دلم داشت با سا یسع یاپیپ یهابا فاتحه و زبانم که دیچرخیسنگ م یکه رو دستم
. از نمیرا بب هیمکث کردم و بعد سرم را باال گرفتم تا بتوانم صورت سا هیسرم افتاد، متوقف شد. چندثان

درهمش باعث  یهااخم دمیرستا به صورتش  یداده بودم؛ ول صیمرد و مسن بودنش را تشخ ش،یهاکفش
 یسخت و خشن داشت ول یا! با آن که چهرهکردیکه داشت، انسان را مسحور م ی. ابهتزمیبرخ میشد از جا
که جوابم را بدهد، با چنان به چشمانش زل زدم. بدون آنسالم کردم و هم ی! به تندکردیمنتقل نم یحس بد

 :گفت یهمان عبوس

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا -

! پس چرا من شناختیماندم. او هرکه بود مرا م رهیطور خز تعجب همانناخودآگاه باال رفت و ا میابروها
 :شوک من، حرفش را ادامه داد دنی! با دشناختمش؟ینم

 !ن؟یداریاش هم برنمدست از سر مرده -

 :زور زبانم را در دهان چرخاندم و گفتم به

 !ن؟یهست یشما ک -

ً در جا یکجا ول دانمیآشنا بود! نم میراکه از اخم درآمد و پوزخند زد ب یصورتش وقت حالت  دهید ییمطمئنا
 !بودمش

 :لبش گفت یهمان لبخند کج گوشه با

 !. خدا کنه اخالقت به اون نامرد نرفته باشهیمادرت شد هیشب یلیخ -
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 ً با انزجار پدرم را  قدرنیا یابهیغر کهنیاز ا یکامالً موافق حرفش بودم؛ ول کهنیمنظورش پدرم بود! با ا احتماال
 :لب گفتم ریز یناراحت شدم و با اخم کوچک خواند،ینامرد م

 .نیکن نیمن توه یبه بابا نیشما حق ندار -

 :از پشت سرم گفت یازنانه یهم پوزخندش تکرار شد و صدا باز

 ؟یآقاجون گالب آورد -

 .چشم دوختم کردیبود و به آقاجونش نگاه م ستادهیکه ا یانسالیم یبه عقب برگشتم و به زن چادر بارنیا

در ذهنم رژه  جوابیسوال بهزار یدر آن نبود؛ ول یمادرم بودند شک یاز خانواده کهنیکه بودند؟ ا گرید هانیا
 :به زبان آوردم ارادهیرا ب نشیکه اول رفتندیم

 ن؟یمامانم هست یکارهیشما چ -

 :و باحرص گفت دیرا درهم کش شیهادوباره اخم رمردیپ

 ؟یبازم عذابش بد یاومد جا؟نیا یاومد یک یبا اجازه ؟یدختر من یکارهیتو چ -

از  ی! من اصالً اطالعآمدیام به حساب مپرابهت اخمو! و حتما آن زن هم خاله یآقانیپدربزرگم بود ا پس
 !امداشته ییه و داکه بدانم چندخال یزیچ ای یعکس ینداشتم. نه حت کدامشانچیه

داشت به من نگاه کرد و با لبخند  یبیعج تیکه در صورتش جذاب ییبایز یهابا چشم دید ریکه مرا متح زن
 :و در گوشم زمزمه کرد دیـوش کش*طرفم آمد و مرا در آغـبه ییرایگ

 ؟یمی! تو دخترِ مرزمیعز -

- ... 

ِ  ؟یکجا بود -  ران؟یا یبرگشت یک

- ... 

حس کردم که زبانم از کار افتاد.  کیمادرم را نزد یقدر بوگرم بود؛ آن یلیـوشش خ*که الل شده بودم. آغـ من
چون با  د،یدیرا م یگریچادرش درآورد و صورتم را نوازش کرد. انگار او هم در من شخص د ریدستش را از ز

 :! زمزمه کردکردینگاهم م یو دلتنگ یمهربان

 !شکرت ایشکرت! خدا ای! خدایشد میمر هیقدر شب! چهیقدر خوشگل شدچه! یقدر بزرگ شدچه -

 !عُنقش به من زل زده بود یافهیاخمو، با ق رمردیچنان پچرا هم دانمینم یو حت کردیچرا خدا را شکر م دانمینم

که از من داشت باز مانده بود.  یخشم همهنیآقابزرگ در گردش بود و دهانم از ا یعصبان یهاچشم یرو نگاهم
 !ناراحت بود! انگار من دخترش را کشته بودم قدرنیچرا ا دانمینم

 :گفت یطرف پدربزرگ رفت و با خوشحالام بود باالخره از من روبرگرداند و بهکه احتماالً خاله یزن
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 !رو بهمون برگردونده میخدا مر ن،یآقاجون بب -

 :با همان اخم گفت رمردیپ

ِ یمر - ش اومده که رو هم به ظاهرش نگاه نکن، مثل پدر و عمه نی. ادهیخواب خاکنیا ریهاست که زمن سال م
 .و بره زهیهم برما رو به یهمه یزندگ

 :از من داشت! با همان نگاه متعجب گفتم لیدلیکه ب یو نفرت نهیک همهنیچشمانم گشاد شد از ا دوباره

 بکنم؟ تونستمیم کاریسالم بود، چموقع من فقط پنج! اوناد؟یم از من بدتون قدرنیچرا ا -

 «!زاده، گرگ شودعاقبت گرگ»گفتن  می. از قدیدست همون نامرد بزرگ شد ریز سالستیب یول -

بر سر و  زدیچنان شالق م. نگاهش همستادمیا شیفاصله روبرو قدمکیطرفش رفتم و با به یدلشکستگ با
. چشمانم را بستم و آرام زمزمه خوردیبه صورتم م کیکه االن از نزد ی. درد داشت، هم نگاه او و هم ضرباتمیرو

 :کردم

 .عاشقتون بودم دهی. من برعکس شما، ندنمیآرزو داشتم بابابزرگم رو بب شهیهم -

پشت  یحرف چیهیو ب دیکه خود را عقب کش رمیرا آرام از هم گشودم و دستم را جلو بردم تا دستش را بگ پلکم
 !به من کرد و رفت

 :که گفت دمیزن را از کنارم شن یافتاد. صدا ریو سرم و دستم به ز دمیاز افسوس کش ینفس

 رسهیو چون دستش به اون نم ه،یعصبان یلی. اون از دست بابات خشهیخرده بگذره، خودش آروم م هیبذار  -
 .کنه. ناراحت نشو یسر تو خال خوادیم

 :را تکان دادم و گفتم مسر 

 .کنمیدرکش م -

ها از من متنفر بودند؟! مگر آن دیتپیام مخانواده یکه من دلم برا یقدرنیگرفته بود از دست همه! چرا ا دلم
که  امیمادر یهم از خانواده نیمرا نداشت، ا دنیام که چشم ددر حقشان کرده بودم؟! آن از عمه یکار بدچه

 !نندیحاضر نبودند مرا بر سر مزار مادرم بب

 :قبر را خواندم یو شعر رو دمیاز ته دل کش ینشستم و آه جاهمان

 ستیاز تو ن یکه دگر رد یادر خانه -

 !زنمیتو را پرسه م یرد پا من

 امیها در زندگز آنا ینشانچیه گرید کهنیمگر نه ا گشتم؟یم میزندگ یهاهنوز دنبال گمشده دیچرا من با آخر
 گشتم؟یم شانیهاهیاز سا ییپررنگ بود و دنبال ردپا قدرنیام هنوز حضورشان ادخترانه یاینبود؟ پس چرا در دن

 :ام نشست و با مهر گفتشانه یبه رو یدست
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 .! درست مثل خودمشنیخوشحال م دنتیجا هستن که از داون ایلیما؟ مطمئنم االن خ یخونه میبر یخوایم -

پس به چه  شناختم،یرا نم کسچیشدم. من هنوز ه رهیو جذابش خ بایز یهارا بلند کردم و به چشم سرم
 !بودند بهیغر میکه برا یتیوسط جمع رفتمیم دیبا یدیام

 :دمیپرس ،یمکث کم با

 ن؟یمن یشما خاله -

 :کرد. دستم را گرفت و گفت تیسرا شیهامبه چش شیصدا یگشوده شد و مهربان یبه لبخند شیهاـب*لـ

 دنشینبودم. فکر کنم شن یکس ی. تا حاال خالهیخاله صدام کن یتونیبزرگترم. م میو دوسال از مر المیآره. من ل -
 .داشته باشه یحس خوب یلیسال خ همهنیبعداز ا

 :دمیزدم و دوباره پرس یحرفش لبخند با

 ن؟یعمه هم نشد -

 !خورمون ملس شدهچرا اتفاقاً، تا دلت بخواد عمه شدم و متأسفانه فحش -

 .تر شدحرف زدنش لبخندم پررنگ طرزنیبا ا یول دمیحرفش را نفهم یمعنا کهنیا با

 دارم؟ ییچندتا دا -

 .چهارتا بچه دارنتا. ماشالله هرکدومشون هم سهسه -

 :را باال بردم و با تعجب گفتم میابرو

 !ن؟یتا برادرزاده داردوازدهاالن ده یعنی -

 م؟یبر یایاوهوم. حاال م -

 :من ساعت هفت بود! باعجله از جا بلند شدم و گفتم یخدا یوا د،یساعتم چرخ یرو چشمانم

 میذاریقرار م دم،ی. شماره تلفنم رو بهتون مامیباهاتون ب تونمیاالن نم یجون؛ ولخاله دیشد! ببخش رمید -
 ؟ی. اوکمینیبیرو م گهیهمدبعداً 

 :شد گفت انیزمان در صورتش نماکه هم یلبخند و نگران با

 ؟یت چبابات هم باهات اومده؟ عمه شش؟یپ یبر یرو دار یکس جانیخب ا -

 ادتونیندارم، فقط  یجام راحتم و مشکلم هستم. اونشوهر سابق عمه یاالن خونه یول ومده؛ین کسچینه ه -
 .دینره حتما بهم زنگ بزن

 :ادامه دادم فشردمیدستش را م کهیدرحال و

 .نمتونیبی. مگهیمن برم د -
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 :و گفت دیکه بروم، دستم را که هنوز ول نکرده بود کش برگشتم

 .شهیشب م یبرس یتا بخوا موقع؟نیا یریم ی. االن با چمتیرسونیم سایخوب وا -

 شد،یم کیآقابزرگ که داشت به ما نزد یعصب یچهره دنیبا د یبروم ول ایکردم که صبر کنم  دیلحظه ترد کی
 :گفتم ییروخود را گرفتم و با خوش میتصم

 .. فعالً خداحافظنیبرم. نگران من نباش تونمیجون. من خودم مخاله یمرس -

 یباال. آدرس دمیپر عیو سر دمید یتاکسکیزود  یلیراه افتادم و خوشبختانه خ یسمت قسمت خروجعجله به با
 .تکان داد و راه افتاد یکه نوشته بودم را به دستش دادم. او هم سر

 کهنیشب شده بود. به محض ا دمیرس یبود و هم راهمان دور. وقت کی. هم ترافمیتا برس دیطول کش یلیخ
و  دمیترس لحظهکی شانیناگهان هجومنی! از ارونیب دندینفرشان باهم پرزنگ را فشردم، در باز شد و هرسه

 :دبلند ش نیراد یعصبان یناخواسته چندقدم به عقب برداشتم! اول از همه صدا

 خودسر؟ یدختره یتا االن؟! مگه قرار نبود تا ساعت پنج خونه باش یکجا بود -

 :هم درآمد میکر یپشت بند او صدا و

 دیآخرشم فکر کنم فهم یگفتم ول یدروغ هیتماس گرفته از صبح تا حاال. هردفعه  بارستی. بابات بمینگران شد -
 !یستین شمیکه پ

گفتن  یبرا یانگار حرف یماندم. ول خشیمانده بود، پس به سمت او برگشتم و منتظر توب یفقط عمو باق االن
 .نداشت چون فقط سرش را به نشانه تأسف تکان داد

 خوام،یمعذرت م»نگران کردنشان ندارم تنها با گفتن  یبرا یو جواب دیآیستم برنماز د یکار دمید یهم وقت من
چشم پرسؤال به من  همهنیانگار انهساختمان رفتم. انگار یسمت در ورودو به نییسرم را انداختم پا« .دیببخش

 ییو بازجو ستمیبا جاتوانستم که تا صبح همانیکار کنم؟ خسته و کوفته بودم. نمدوخته شده بود! خب چه
 !شوم

. سوختیم یانداختم. چشمانم از خستگ یرا هم به کنار فمیمبل پرت کردم و شال و مانتو و ک یرا رو خود
مبل گذاشته و چشمانم را بستم تا  یپشت ینکرده بودم! سرم را رو تیفعال قدرنیحال در کل عمرم اتابه ییخدا
 .شد شیآسانیمُخلِ ا نیپراز حرص راد یاستراحت کنم، که باز هم صدا یکم

 ! با توأم؟؟یدادیجواب نم لتوی! چرا موبامیکرد الینکرد؟ هزارتا فکر و خ تتیاذ یکس ؟یکجا بود گمیبهت م -

 :ام را تا نصفه باز کردم و گفتمخسته چشمان

 رفته بودم بازار، بعدشم رفتم قبرستون -

 !درست جواب بده ادب؟یطرز حرف زدنه بچه نیا -

! به دیپریبه من م یکرده بود که مثل خروس جنگ یانگار امروز بدجور قاط نیشدم و صاف نشستم، ا بلند
 :شمرده گفتم یلیزل زدم و خ شیچشمان عصبان



 

 
69 

شدم و رفتم قبرستون  نیبعدش هم سوار ماش دم،یجا چرخاولش رفته بودم بازار تا ساعت سه و چهار اون -
 دوباره بگم؟ ایشد  میسر قبر مادرم. تفهم

 :باهم گفتند شانیهردو

 !قبر مادرت؟ -

 یجاصدا نشد! بهها همبا آن میگویچه م دیفهمیهم چون نم میام گرفت. احتماالً کرسرودشان خنده گروهنیا از
ادم که رفته بودم بازار. البته از قبرستان و مادر و د حیکردم و به زبان خودش توض میها، رو به کرجواب حرف آن

 .کردیفردا حکم بازگشتمان را صادر م نیرساند و همینزدم، چون مطمئناً به گوش پدرم م یاش حرفخانواده

 .سمت اتاقم راه افتادمرا برداشتم و به لمیوسا یاحرف اضافه چیهیهم ب بعد

*** 

دوروز بود كه خود را در اتاق حبس كرده و «. بفرماييد»بايلم بلند كردم و گفتم صداي در اتاقم، سرم را از مو با
 !رسان پدرم شده بوددوبار جواب كريم را دادم كه پيغامزدم. فقط يكيبا كسي حرف نمي

 :اي گفتسرش را داخل آورد و با لبخند مسخره رادين

 شه بيام تو؟مي -

 .نه. كار دارم -

 :اي گفتمهايم درهم رفت و با لحن قهرگونهداخل شد و در را پشت سرش بست. اخم به حرف من توجهبي

 !خواي؟ باز كسي رو پيدا نكردي سرش داد بزني اومدي سراغ من؟چي مي -

دلم  شدیزير مبهو سر كردیطور مظلوم ماش را اينتخت نشست. وقتي قيافه یخنديد و لبه مهربانانه
 :با همان اخم گفتماش كنم! خفه خواستیم

 !چيه؟! حرف آخرتو همين اول بزن -

 :اي زل زده بود به من! از حرص پوفي كشيدم و دوباره گفتمرا درهم فرو كرده و با نگاه بچگانه انگشتانش

 .كنما. پس الكي خودت رو خسته نكنماشتي نميكني؟! من آشتيجوري نگاهم مياوف، چيه؟! چرا اين -

 !. فقط كوتاه بياكنمیمهتا! هركاري بگي م -

 ...خواد، الزم نكرده. من كاري ندارم كهنمي -

مادرم افتادم و قولي كه داده بودم! به خاله گفته بودم امروز فردا هرطور شده سري به  یباره ياد خانوادهيك به
 :هوا حرفم را عوض كردم و گفتم! پس بيزنمیشان مخانه

 ...طبه يه شر  -

 :خوشحالي دستم را گرفت و گفت با
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 .هرچي باشه قبول -

 :ـشـوه چرخاندم و گفتم*را با عـ چشمانم

 !ايششش. بهت ياد ندادن هيچ شرطي رو ندونسته قبول نكن؟ مهندس -

 :بلندي كرد و گفت یخنده

 خواي! حاال بگو ببينم شرطت چي هست؟. مطمئناً چيز بدي نميكنيیچرا ياد دادن ولي تو فرق م -

 :را از دستش بيرون كشيدم و آرام گفتم دستم

 .كريم رو بپيچون، منو ببر يه جايي -

 :اي گفتكم رنگ شيطنت گرفت. سرش را نزديك آورد و با صداي آهستهاول متعجب شد و بعد كم چشمانش

 !كجا مثالً؟ يه جاي خلوت؟ -

 :چشمكي كه زد، متوجه منظورش شدم و با غيظ گفتم با

 بريم يا نه؟خوام برم يه جاي شلوغ. ميخير اتفاقاً مينه -

 :نمايي گفتدندان یرا عقب كشيد و با خنده سرش

 !خواي بري؟ دوباره بازار؟خب بابا، شوخي كردم. حاال كجا ميخيلي -

 .ش دم در منتظر شو تا بيامنه. تو برو كريم رو بپيچون، لباساتم بپو -

 :شستش را به نشانه اوكي باال گرفت و گفت انگشت

 .باشه بزن بريم -

كه در آينه خود را شيك هايم و درست كردن موهايم كردم و بعداز اينرا صرف ست كردن لباس ايچنددقيقه
 .سمت بيرون راه افتادمديدم، به

حال مهم هرطور توانسته بود كريم را راضي كند ولي بهدانم چهد! نميماشين را بيرون بـرده و منتظرم بو رادين
 :نبود. كنارش نشستم و گفتم

 .خب، برو كه بريم -

اي نگاهم كرد و لبخندي زد. انگار او هم از تيپم خوشش آمده بود. ولي حرفي در موردم نزد و نگاه موشكافانه با
 :در عوض گفت

 خب كجا بريم پرنسس؟ -

اس شده بود را برايش امخوشايندي به حرفش زدم و موبايلم را از كيفم درآوردم. آدرسي كه برايم اس لبخند
 .خواندم
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 :گفت چرخاندیرا باال برد و با نگاهي كه بين من و خيابانِ مقابلش م ابرويش

 كسيه؟ یجا كجاست؟ خونهاين -

 .مخاله یبله. خونه -

 :خيابان كشاند و داد زد یفت، ماشين را ناشيانه گوشهبا شوكي كه از حرفم گر  ناگهان

 !ت؟خاله یچـــي؟ خونه -

 :سمتش چرخيدم و گفتماخم به با

 !ديوونه شدي؟ اين چه وضع رانندگيه! نزديك بود بري تو بلوار -

 :اي به فرمان زد و گفتطرفم نشست. با حالت عصبي ضربهـمربندش را باز كرد و كامالً به*كـ

 !جواب منو بده -

 .رمخواي ببري خوب نبر، خودم ميچه خبرته! نمي -

ـمربندم كه هنوز بسته بود مرا به جاي اولم *سمت دستگيره ماشين بردم كه پياده شوم ولي كـرا به دستم
 :تر از قبل گفتاش را زدم تا بازش كنم كه مچ دستم را گرفت و ماليمبرگرداند! با عصبانيت دكمه

 ت كيه ديگه؟ببينم! خاله بشين -

 .مه! اگه منظورت اينه كه از كجا پيداش كردم بايد خدمتتون عرض كنم كه سر قبر مامانمم خالهخاله -

 :را با حرص بيرون داد و بعداز مكثي طوالني گفت نفسش

هم دوخته كه اونا وزمان رو بهساال زميناين یكنه؟ همهكار ميچي یدوني اگه بابات بفهمه با اونا در ارتباطمي -
گم اصالً نرو. وقت تو رفتي خيلي شيك باهاشون قرار گذاشتي؟ ببين من ميتو رو هم نبينن، اون یحتي سايه

كارتت رو عوض تلفن كه ازت بيشتر ندارن. اونم سيم شمارهماجرا رو پاره كن و بيخيالشون شو. يه اين یدنباله
 !. هان؟! نظرت چيه؟رسيمیزندگيمون مسر جامون و به شينيمیاحت مو ر  كنيمیم

 :اخم نگاهش كردم و گفتم با

وقت طور كه شماها فاميلم هستين اونا هم هستن. درسته كه هيچتو لطفاً نظرت رو نگه دار واسه خودت. همين -
نبودنِ مادرم رو جبران كنن برام.  تونن يه ذره از حسرتاي نداشتم؛ ولي ميـطه*بـ*نديدمشون و باهاشون را

 !حوالي نيستي؟گم يا اصالً تو اينفهمي چي ميمي

 :به حرف آخرم رفت و زير لب غريد ايغرهچشم

 !زنيشي الت حرف ميقدر بدم مياد وقتي عصباني مياين -

سوخ در ذهن مشكوكش را اي كه قصد ر تر نشستم و با نگاه خيرهتر شده من هم آرامكه نرمپي بردن به اين با
 .رسيدینظر مروح و يخي بهقدر بياش كه اينداشتم زل زدم به چشمان رنگي
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دانم نثار خودش كرد يا چشمان من، كه نمي« لعنتي»لحظاتي، كالفه دستي الي موهايش كشيد و با يک  بعداز
ديم، انگار خيلي فكرش درگير بود؛ كدام حرف نز دنده را با حرص عوض كرد و راه افتاد. تا به مقصد برسيم هيچ

رنگي ايستاد و اول سره در سكوت راند تا رسيديم. جلوي درب كِرمچون حتي موزيكي هم روشن نكرد و يك
 :خودش پياده شد. بعد هم درحال پايين رفتن زير لب گفت

 .بيا پايين -

اش ست كه بازسازياي قديميوشوق پياده شدم و خودم زنگ را فشردم. از ظاهرش مشخص بود خانهذوق با
سو اند. دوست داشتم زودتر در باز شود تا داخلش را هم ببينم. با صداي پايي كه از حياط خانه به اينكرده

مقابل در ايستادم و به محض باز  گي! با لبخند بزر آمدیمعلوم بود كسي داشت باعجله به استقبالم م آمدیم
ـغـلش بودم، *اني كه در را باز كرده بود با شوكِ ديدن من كه تقريباً توي بـشدن در، دوقدم جلوتر رفتم. مرد جو

 :عقب رفت و گفتهوا عقببي

 !يا ابالفضل! چه خبرته خانوم؟ -

اش بلند شد! من باره كرده بود، خندهرَمي كه پسرك يك اش را بگيرد و از اينكه نتوانست جلوي خنده رادين
حركت ـوشش بودم دستم در هوا مانده و بي*و آماده پريدن به آغـ كندیام در را باز مهم كه فكر كرده بودم خاله

خورد! رادين كس تكان نميكرده بودم كه هيچ رابو با چشم وزغي ايستادم و زل زدم به طرف! انگار بدجور خ
در بودم كنار زد و دستش را  یاش را جمع كرد و جلو آمد؛ مرا كه در آستانهگونه ديد زودتر خندهكه فضا را اين

 :سمت او دراز كردبه

 .مهتا یسالم، من رادين هستم. پسرعمه -

 :اي کرد و دستش را پيش آوردناشيانه یادب هم تكاني به خود داد و تك خندهدار بيجوان ريش مرد

 .مهتاخانوم یسالم، خوشبختم. منم علي هستم و احتماالً پسرخاله -

خاطر لحظه فكر كردم اصالً در جريان ماجرا نبوده و به العملي كه نشان داد، يكعكسشناخت! با اينمرا مي پس
 !طور رفتار كردشوكه شدنش آن

داخل شويم، به او نگاه كردم و با  كردیجا تعارف مصداي خاله كه كنار درب سالن ايستاده بود و از همان با
داري هايم باشد از كنار پسرش گذشتم و جلو رفتم. خاله، چادر رنگي و طرحـب*لبخندي كه سعي كردم روي لـ

قدر آمدنش براي رادين را نداشته كه آن ربه سر داشت و رويش را گرفته بود. فكر كنم در ابتدا انتظار حضو
ي صورتم را ـوش كشيد و با مهربان*اول مرا در آغـ یاستقبال طول كشيد! نزديكش شدم و او باز هم مثل دفعه

 .بوسيد

همه آدم تمام دانم آنوجوش افتادند! نميشان را آتش زده باشند به جنبكه النه يیورودم، همه مثل زنبورها با
ها افتادم! وكور بود! به ياد جشن تولدهاي سورپرايزي فيلمگونه سوتمدت كجا بودند كه خانه در ابتدا آن

ً ا معرفي كردند كه اصقدر تندتند همه پيش آمدند و خود ر اين كاره بود و اسمش چه بود! فقط نفهميدم كي چه ال
 !دادمیوقتمي تحويلشان مگاهي زير لب خوشو گـه دادمیبا لبخندي برايشان كله تكان م
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لشكر آدم نشستن صادر شد و من از ميان يك یپرسي گذشت و باالخره اجازهوبش و احوالبه خوش ساعتينيم
اي نشستم. با به ياد آوردن رادين كه نفرهنفرشان را هم نديده بودم گذشتم و روي مبل تكي يككه تا االن حت

دم دري نشسته  یدر سالن چرخاندم. در كنار همان پسرخاله نیبه كل فراموشش كرده بودم، سرم را بين حاضر
 !شدیرخاله مقدر زود با همه پسحالش كه به قول خودش اينبهبود و لبخند به لب داشت! خوش

خاله ليال به او كه كنارم نشسته بود نگاه كردم و لبخندم پررنگ شد. دستم را در « خوش اومدين»صداي  با
 :اي گفتدست گرفت و با نوازش مادرانه

 .مون خيلي خوشحاليم از اومدنتهمه -

 مرسي -

 :چشمانش غمگين شد و به آرامي گفت ايلحظه

همه سال هنوز نتونسته با مرگ مريم كنار بياد. خيلي دوِسش داشت و پدرت عداز اينببخشيد آقاجون نيومد. ب -
 .كنه. تو به دل نگير عزيزمطوري برخورد ميخاطر همينم ايندونست. بهرو مسبب بدبختياش مي

 :كشيدم و گفتم آهي

 .فهمه كه من تقصيري ندارمروز ميجون! اشكال نداره. باالخره يهباشه خاله -

ساله شيشپنج یتوني داشته باشي؟ مگه چندسالت بود! يه بچهاين چه حرفيه عزيزم! تو چه تقصيري مي -
ت ناراحته وگرنه تو رو خيلي هم دوست داره. اون ست؟! گفتم كه از پدرت و عمهكاري از دستش ساختهچه

 «!يه لحظه احساس كردم مريمم برگشته»گفت دفعه مي

 :گرم نشسته بود و او هم چادر به سر داشت گفتجواني كه سمت دي دختر

 !دقه ولش كن بذار ما هم ببينيمشواي مامان يه -

 :گفتم زدیو به او كه تقريبا شكل مادرش بود و چشمان خوشكلش از شيطنت برق م برگشتم

 شما دخترِ خاله لياليي؟ -

 :زودي اسم و نسبتش را فراموش كرده بودم گفتكه به ايناز اين باتعجب

 !پدريت رفتي یاحتماالً از نظر هوش و ذكاوت به خانواده -

ام گرفت! كيو تعبير كرد، خندهام را به فقدان آيحواسيكه در اولين حرفش بيو از اين كندیشوخي م فهميدم
 :ي گفتمآميز لبخندم را جمع كردم و با لحن شيطنت

ام به مامانم شبيه شده وگرنه مطمئناً با م رفتم! البته خدا رو شكر كه برعكس هوشم، قيافهآره، اتفاقاً به عمه -
 .درصد هم شانس دلبري نداشتماون كه يك یچهره

ي او ناگهان یسرها با خنده یكه همهبلندي كرد و درحالي یكه انگار از حرفم خوشش آمده بود خنده امخاله
 :طرفمان چرخيده بود گفتبه
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 !قدر قانع نشده بودمآي دختر، قربون دهنت! تا حاال تو عمرم اين -

 !داري تحويلش دادكش« ايش»اي به مادرش زير لب غرهبا چشم امدخترخاله

 :بقيه را پرت كنم، با لبخند و صداي بلندي گفتم یكه حواس جمع شدههم براي اين من

هاي ما زياد هم دلشون با ما نبوده كه كه داييگفتن خواهرزاده بايد به داييش بره؛ ولي مثل اين خب از قديم -
 !بهشون نرفتيم

تايشان نگاه دلخوري به من كردند و آهي كشيدند. دقيقاً نفهميدم اين معناي خوبي داشت يا هرسه هايمدايي
 !رت كشاند، كه من اصالً طالبش نبودموسوي غم و حسبد، ولي هرچه كه بود انگار جَو را به سمت

 :سوي مجلس گفتفكر بودم كه اوضاع را چگونه به حالت قبل برگردانم كه رادين از آناين  در

 !چندروزي تو رو بهشون قرض بدم از شرّت راحت شيم؟ خواي يهقدر دايياتو دوست داري، ميحاال كه اين -

 :اي ادامه دادايم كرد و با التماس مسخرههسمت داييمن رويش را به یغرهچشم با

ـردنمون *جا هم كه اومديم وبال گـريم بايد تحملش كنيم، اينجا ميخدا ما رو نجات بدين! اونشما رو به -
 !جوري بايد تقاصشو پس بدمتعالي مرتكب شدم كه ايندونم چه گناهي به درگاه حقشده. من نمي

 :ـردنش را باال گرفت و عاجزانه گفت*هم گـ بعد

 !قدر از دخترا فراري و گريزونم، اين رو هم يه كاريش كن از سرمون باز شهخدا! خودت شاهدي كه من چهاي -

خوششان  اشمزهیب حرکتنی. انگار از اكردندیبر لب گاهي به من و گاهي به او نگاه م یادهیبا لبخند ماس همه
 !بود امدهین

 «!ولش كنين كالً تعطيله»به عالمت تأسف تكان دادم و با انگشت به مُخش اشاره كردم كه يعني  سري

*** 

 یکیو نزد یلیهم احساس فام نیجز من، رادکردند که به فیجورواجور تعر یهاهمه حرف زدند و خاطره قدرآن
قدر هم هرقدر خوب و مهربان بوده همان کهنی. ادانستمیاز مادرم م زهایچ یلیخ گریکرده بود! د دایها پبه آن

همه، که در همان نگاه اول بدجور  لیم رغمیبا پدرم آشنا شده عل یاست! وقت کردهیلجوج و خودسر رفتار م
مُسلم:  ییو به قول دا کندیم میها را وادار به تسلاش آنعشق و عالقه یبا همه خته،یرا برانگ شانیحس منف

 «!ریرد و خودشو انداخت تو دهن شآخر کار خودشو ک»

 کدامچیدرک کرد که ه شدیهرحال مبه یقدرتش ول ایگفت  اشیگریوحش یرا از جنبه «ریش» نیا دمینفهم البته
من  یخاطر گل رورا هم به نیاش نداشته و نخواهند داشت، که البته رادبا پدرم و خانواده یخوب یـطه*بـ*را
 !شده بودند رایپذ

 :ازجا برخاستم و گفتم یآن یساعت حرف و گفت، با حرکتبعد از سه باالخره

 !شد ریکه د میبا اجازه ما بر گهیخوب د -
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 :گفت هیبلند شد و رو به بق ییوچراچون چیهیمن عادت داشت، ب بیوغربیعج یرفتارهانیکه به ا نیراد

 .مینیرو بب گهیشاءالله بازم همد. اننیرفتیپذو متشکرم که منو هم در جمعتون  میمزاحمتون شد دیببخش -

مسلماً طبق عادت، تعارفات مخصوصشان را  یچه گفت ول یباهم جوابش را دادند و معلوم نشد هرکس همه
 !جا آوردندبه

خانه و بمانم، با هزارقول و تعهد، موفق شدم از آن ششانیپ گفتیخاله که م یتیوجود مخالفت و نارضا با
 .میبه سمت خانه راه افتاد نیام جدا شوم و با رادتازه یهالیفام

 .تکان داده و به اتاقم رفتم ی، سر«زنگ بزن هیبه بابات حتماً »که فقط گفت  میجواب کر در

در مورد  اشییبه بازجو یکه چه جواب کردمیفکر م نیبه ا دمیشنیبوق را م یصدا کهیرا گرفتم و درحال شماره
 .دیچیدر گوشم پ خانرجیا یپدر، صدا یام بدهم که به جاساعتهچهار بتیغ

 طوره؟سالم مهتا خانوم. حالتون چه -

 :حذفش کنم گفتم میکه نتوانستم از صدا یتعجب با

 ! بابام کجاست؟ حالش خوبه؟خان؟رجیا دییشما -

و  دیکن یرو اوک طتونیفرصت بل نیلبهتون بگم حتما در او دیبله خوبن. رفتن جلسه. گفتن اگه تماس گرفت -
 !نرفته شیپ د،یطور که باکارها اون کهنی. مثل انیبرگرد

 :لب زمزمه کردم ریشوکه شده بودم ز یدستور ناگهان یبه عبارت ای خبرنیاز ا کهیدرحال

 !دهیبه گوشش رس ییزایچ هیحتما  -

 .قطع را فشردم یگذاشتم و دکمه جوابیب گفتیخط را که الو الو م یسوآن یصدا

در شرکت  یحت ایبفهمم و  یشتریب یزهایبمانم و حداقل از مادرم چ شتریدلم گرفته بود. دوست داشتم ب یلیخ
 !گشتمیبرم دیبا وچراچونیو ب عیرا نداشتم و سر کدامچیکه مهلت ه فیح یبکشم! ول یسرک نیراد

*** 

ندارد! از  یگریبه د یکار یو کس گذردیم یشگیطبق نظم هم یجانیه چیهیو روزهاست که ب میجانیهم ا باز
برگردم.  رانیبه ا یابهانهکیوقرار ندارد! دوست دارم زودتر درسم تمام شود و به که برگشتم، دلم آرام یوقت

هم مثل  نیام و منتظرم! راداز دست نداده را دمیباز هم ام یول دهد؛ینم یااجازه نیهرچند مطمئنم پدرم چن
که دل من  دهیفهم دیشا دانمی! نمکندیبرخورد نم تیمیمثل سابق با صم گریوآمد است و ددر رفت شهیهم

تر خواهم رفت! ام عقبلجوجانه یهیروحنیمن با ا دیایجلو ب شتریقدر بفکر کرده هرچه اینرم نخواهد شد و 
 دیجد رفتارنیتنهاتر از تنها شدن و ا یعنی ق،یشف قیمن، از دست دادن رف ینوع زندگ با یدختر یهرحال برابه
 یجاها توانندیباز هم نم یدر ارتباطم ول یشد! هرچند با خاله و زهرا، دخترش، تلفن شترمیب یباعث انزوا ن،یراد
 !را پر کنند میزندگ یشده یخال
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 شهیدرس خواندن! هم امیدانشگاه است و سرگرم امیام؛ چون تنها دلخوشحاد شده یگمانم دچار افسردگ به
 یهابه نگاه ش،یهابه او، به حرف شمیاندیغرق شوم! هنوز م انمیپایب یاهایدوست دارم در خانه بمانم و در رو

 یاز وجودش فارغ شوم و کنار توانمینم کهاز من شده  ینامفهومش! انگار جزئ یاز حرفش و به رفتارها یخال
هستند  یواقع هانیاز ا ییهاچه قسمت دانمینم یحت گریام که دکرده یبافخاطره الشیقدر با خ! آنندازمشیب

 !یالیو کدامشان خ

*** 

 ۱۳۸۹ سال

هاي نبودنش، سالام . انگار در اينروز نحس است و من باز هم در خود فرورفته باز هم سالگرد همان امروز
چندسال و چندماه و چندروز و چندساعت از غيب شدنش  دانمی! دقيق مكنمیام و مبودنش را بيشتر حس كرده

 !زنمیگذارم و باز در غيابش با خودم حرف م! و من هنوز هم اسم مرگ را در كنار نامش نميگذردیم

مثل  توانستمیحاصل! كاش متحصيل بياز اين شومی. درسم، دانشگاهم و فارغ مشودیديگر تمام م امسال
چيز و من صاحب همه شودیامسال تمام م»جنگندگي به خود بگيرم و با خوشحالي بگويم  یهمان اوايل، روحيه

عاليقم را كناري  یجا، همهبا اميدي بي هباور بودم كهه.. چه خوش« چيز درمياورم!و باالخره سر از همه شومیم
سلطان، چيزي به نام ر و عمهبا وجود پد دانمیروح شدم! االن ديگر خيلي خوب ممسير بيگذاشتم و وارد اين

، «هيچ كس»كس مهيا نيست و چه زجرآورست كه اين امكان براي هيچتصاحب شركت سمندر وجود ندارد. اين
 !شودیمن را هم شامل م

عبوس و اخمويي ايستاده و منتظر خبري از رادين است كه قرار  یمثل هميشه در كنار پدر با قيافه سلطانعمه
 رسدینظر ماي كه توسط ايران مصادره گشته را برايشان ايميل كند. بهاروهاي ارسال شدهبود حكم ترخيص د

و داروهاي  رودیضرر شركت پيش م هب گذرندیسرعت مهايي كه بهلحظهموفق نشده كاري بکند؛ چون اين
رافت اين دانم جريان از چه قرار است كه بعداز چندسال تازه به صبيشتري ممكن است فاسد شوند. نمي

و بايد داروهاي  كندیاند كه شركت سمندر در كارهاي دارويي خود از مواد غيراستاندارد جهاني استفاده مافتاده
 !سري آزمايش و تست توقيف شوندشركت، همگي براي انجام يكارسالي از طريق اين 

مورد انگار كاري ساخته نيست. عمه خان هم در اينتواند مستقيم وارد عمل شود و از ايرجخودش كه نمي پدر
 .نگردیتاپش ممانيتور لپ یدانه پسرش دلخوش كرده بود، حاال نااميدانه به صفحههم كه به يك

 :جا برخاستم و با صداي بلندي گفتم از

 .بابا اجازه بدين من حلش كنم -

تر از ! انگار حرف گندهنگريستیخان هم با نگاهي حيران مرا مسمت من برگشت! حتي ايرجسرها به یهمه
سمت پدرم ام را جلو داده و با ابهت يك سمندر بهـيـنـه*قدر همه را متعجب كرد! سـهيكلم زده بودم كه آن

مرد از سنگ و چوب ساخته نگار اين! اسچيز نبود! نه تشويق، نه اميد و نه حتي يأپيش رفتم. در نگاهش هيچ
 !وقت در چشمانش نشاني از ترس نبودشده بود كه هيچ

 :نزديكش رسيدم و با همان ژست مقتدرانه گفتم به
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كه هرلحظه براي ما حكم گنج  دونيدیجا. خودتون ماالن خودم رو برسونم اونبرام بليط ايران بگيريد تا همين -
 !وندن راه چاره نيستداره بابا. نشستن و منتظر م

 :خان را از پشت سرم شنيدمايرج صداي

 .شهتر از ايني كه هست ميبازي نيست. بايد يه آدم باتجربه وارد عمل بشه وگرنه كارا پيچيدهكارا بچهاين -

 .هم با حركات سروصورت حرفش را تأييد كرد عمه

ام، كردم خونسردي خود را حفظ كنم. با تمام فشار، انگشتانم را درهم مشت كردم تا مبادا تغيير چهره سعي
خواستم هيچ حركتي به چشمان پدر زل زده بودم تا او تصميم بگيرد. نميچنان بيحرص درونم را لو بدهد. هم

شرايط او اعتقاد دارد در اين دانستمین مهاي بحراني ايرادي بگيرد. چوحركتم باعث شود او از مديريتم در زمان
هركس با »كرد: المثل تركي استفاده مينبايد تحت تأثير احساس بود. به قول خودش كه هميشه از اين ضرب

 «.شينهحرص و عصبانيت بلند بشه، حتماً با ناراحتي و پشيموني مي

 :قدر زمان گذشت ولي باالخره به حرف آمدچه دانمنمي

شركت نداري كه بتوني دنبال كارا بري،  یعنوان نمايندهفقم. فقط مسئله اينه كه فعالً هيچ ِسمتي بهمن موا -
عنوان معاون شركت بتوني كاراي الزم رو انجام تر برات يه وكالتنامه رسمي درست كنيم كه بهبايد هرچه سريع

جريانات كلي و جزئي شركت رو برات و  مسائلري پيش رادين تا تمام جا اول ميبدي؛ ولي وقتي رفتي اون
 .توضيح بده. من مطمئنم تو از پسش برمياي

 :چندان بلندي گفتمسمت در رفتم و با صداي نهلبخندي بر لب و ژست پيروزمندانه به با

 .مديريت به تحصيل و سن نيست، به عقل و درايت آدمه -

 یاز سالن خارج شدم و به اتاقم رفتم تا آمادهكس حرفي نزد و من حرفم را همه شنيدند؛ ولي هيچ مطمئنم
 !شودیاولين سفر كاريِ پردردسري شوم كه معلوم نبود آخرش چه م

*** 

قدر دانستم چهساعت تأخير باالخره از جا برخاست و دل من هم تازه به تكاپو افتاد! نميايران با يك  هواپيماي
راه را نفس كامل اينيه ثابت كنم؛ ولي هر چه كه بود با اعتمادبهتوانم مؤثر باشم و چه اندازه خود را به بقمي
 !شدینزديك م قعيتام داشت به واچون آرزويم و هدف چندساله رفتم،یم

هايي كه دادم تا كمتر به اتفاقرا در گوشم گذاشته بودم و به صداي ملودي آرام و دلنشيني گوش مي هدفون
خبر بود، به فكر كنم. براي كسي مثل من كه حتي از جزئيات شركت بي یرواز لعنتو پ ارتفاعنیقرار بود بيفتد و ا

! ولي به جسارت و شجاعت خودم ايمان داشتم. من رسيدینظر ممشكالت، غيرممكن بهنتيجه رساندن اين
 .توانمیپس م خواهم،ی. من هم مآوريیاند هرچه بخواهي به دست م. از قديم گفتهتوانستمیم

. دادمیشش عصر بود، در كنار رادين داشتم به توضيحات ريزودرشت او درمورد شركت سمندر گوش م ساعت
سال دولت ايران را به مشكوكي كه بخواهد بعداز سه یچيز به نظر قانوني و بدون اشكال بود و مسئلههمه
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. كردمیموضوع جور مپيگيري اين سئولخورد! بايد تا فردا قرار مالقاتي با مداروهاي ما بدگمان كند به چشم نمي
 :پس به رادين گفتم

 !توقيف رو ببينم! مسئولش كيه و از كجا صادر شده؟ ینامهخوام اينمي -

 :اي گفتجلوي رويش بلند كرد و با پوف كشيده یرا از پرونده سرش

گن بايد دن. ميكاري نكردم؟! آقاجان، وقت مالقات نميرودست گذاشتم و هيچكار دستفكر كردي من بي -
 !تون تو نوبت بررسي قرار بگيرهاداريش رو طي كنيد و پرونده یپروسه

 !شه؟زيان رو كي متقبل ميضررو يعني چي؟! اينا كلي داروهاي مهمه كه ممكنه خراب بشن! اين -

نظر مشكلي نيست..  جور جايي نگهداري بشه. از اين دونن كه داروها بايد تو چهن نباش، اونا خودشون مينگرا -
 .ستما نگرانيمون از بابت چيزاي ديگه

 :متعجب به او زل زدم و گفتم یهاچشم با

 !مثالً چي؟ -

 .مثال بردنِ داروها براي بررسي به آزمايشگاه -

 :ـردنم را تكاني دادم و با همان حالت متعجب گفتم*گـ

 !خب -

 !گي خب؟داروها براي بررسي به آزمايشگاه بره، باز تو ميگم نبايد اينچيو خب! من دارم مي -

 :صدايم را باال بردم و با حرص گفتم خورد،یمرموزانه حرف زدنش مغزم را مافكار بدي كه از اين  با

االن براي چي  زدي،یگي! تو تا همين االن از قانوني و استاندارد بودن محصوالت حرف مميفهمم چي من نمي -
 !قدر از بررسي داروها بترسين؟بايد اين

كه كاري تحقيقات گرفته بشه يا ايناين چيزاش ديگه به ماها ربطي نداره، فقط به من گفتن بايد جلوي اين -
 !كنم سريعاً داروها رو برگردونن تركيه

بزرگان  یكاسه است و ما فقط دست نشاندهاي زير نيمديگر مطمئن بودم كاسه رفت،یداشت گيج م سرم
خاطر همين بود تا عنوان معاونش به ايران بيايم فقط بهكه پدرم به راحتي راضي شد بهسمندر هستيم! اين

سروصدا شان را بيپردهپشت رهايكا شايد با پيله بودنم و با پشتكار و لجاجتي كه در من سراغ داشت بتوانم
 !ورجوع كنمرفع

 :جايم برخاستم و گفتم از

 .كنمیباشه، تو نامه رو بده من خودم درستش م -

 :نگراني كه هنوز در نگاهش بود به من خيره شد و گفت با
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گن هايي كه ميكار رو بكني؟! راستش منم وقتي بهم گفتن بدون سوال و جواب كار خواي اينمطمئني كه مي -
 !دست كردنم به خاطر همينهرو انجام بدم، يه جورايي ترسيدم و اين دست

 :اش زدم و گفتمبه شانه دستي

 !كنم. تا آخرش هم هستم. تو فقط نامه رو بده و بگو كجا بايد برمنگران نباش، خودم حلش مي -

 .باشه پس. خود داني. صبر كن برات بيارم -

بندي جمعو در تنهايي و آرامش به يك كردمیداروها را گرفتم و به هتلم بازگشتم. بايد فكر م یو پرونده نامه
 !رسيدمیدرست م

ساعت نه بود كه دوش گرفته و آماده شدم. چون نزديك صبح خوابيده بودم، چشمانم كمي پف كرده و  حدود
وقت ها هيچاس خلق كرده ديگر! تا زنناجور بود؛ ولي خب خدا اين وسايل آرايشي را براي همين موارد حس

 !زشت و بدقواره در اجتماع ظاهر نشوند

با آژانس راهيِ جايي  دادیام را بزرگتر از سنم نشان مظاهري كامالً مدرن و باكالس و آرايش مليحي كه چهره با
 .شدم رفتمیكه بايد م

 :ه گفتطي مسافتي تقريباً زياد، باالخره ماشين ايستاد و رانند ازپس

 .جاست خانوم بفرماييدهمين -

! اخدای« كل نظارت بر دارو و مواد مخـ ـدر یاداره»كه شدم تابلوي سر در ساختمان توجهم را جلب كرد.  پياده
 !خواستم؟یجا چه مجا ديگر كجاست؟ مواد مخـ ـدر؟ دارو؟ من ايناين

مديركل را يافتم و مقابل خود، منشي جواني را ديدم وجو، دفتر گفتم و قدم داخل گذاشتم. بعداز پرس اللهبسم
كه مرا كه با سرعت تمام درحال تايپ چيزي در كامپيوتر مقابلش بود. با سر جواب سالمم را داد و بدون اين

 :بنگرد گفت

 !بفرماييد خانوم، امري داشتيد؟ -

 !خوام جناب شرافت رو ببينم. تشريف دارن؟مي -

 :اي گفتام انداخت.سپس با لبخند مودبانهكرد و نگاهي اجمالي به قيافهسرش را بلند  باالخره

 .بله تشريف دارن؛ ولي بايد وقت قبلي داشته باشيد. امرتون چي هست تا من راهنماييتون كنم -

در واقع من معاون شركت دارويي سمندر هستم كه از تركيه اومدم، به دليل مسائل و مشكالتي محصوالتمون  -
 .اگه ممكنه حتماً ايشون رو مالقات كنم خواستمیشده. م توقيف

پذيرن. ها رو نميكدوم از شركتهيچ یآزمايشات فني، مديرا یخانوم! شما بايد صبر كنيد. ايشون قبل از نتيجه -
 .گيريمیبعد، خودمون باهاتون تماس م یخواين منتظر بمونيد تا آخر هفتهتونيد اگه ميمي

 :گفتم یاژست مقتدرانه با



 

 
80 

همه راه اومدم فقط براي جا بمونم، بايد برگردم. االن هم اينديگه اين یآقاي محترم، من وقت ندارم تا هفته -
 .قرار مالقات براي بنده بذارن، حداكثر تا فردا حل مشكلم. لطف كنيد ازشون درخواست كنيد يك

 :چون با حالت مستاصلي از جا برخاست و گفتگمانم چشمان و نگاهم كار خودش را كرد،  به

 !فرمايندیپس اجازه بفرماييد باهاشون صحبت كنم، ببينم چه م -

دفتر »جا نشستم. او هم وارد اتاقي شد كه تابلويي با مضمون هاي انتظار همانجنباندم و روي مبل سري
 .نصب شده بود اشیورود یدر گوشه« مديركل

وقتم پر شود يا ذهنم از هيجان خالي،  خواستمیاز روي ميز برداشتم و مشغول ورق زدن شدم. م ايروزنامه
 !دانمنمي

دقايقي طوالني، باالخره منشي از اتاق خارج شد و با همان لبخند معقولش، سري تكان داد كه يعني به  بعداز
 .رويش ايستادمكنار ميزش بروم. با طمأنينه از جا برخاستم و روبه

 :را به رويم چرخاند و گفت نگاهش

شركت رو مالقات كنن. فرمودن منتظر بمونيد تا نوبت بررسي  یخوان كسي از مديرامتاسفانه گفتن نمي -
شن و اگر هم محصوالتتون برسه و نتيجه اعالم بشه. اگر داروها مشكلي نداشته باشه بهتون برگردونده مي

چيزا. در مبارزه با قاچاق و اين زمانقع بايد مراجعه كنيد به دادگاه و سامومورد غيرقانوني مشاهده شد كه اون
 .میجا جوابگوي مسائل شما نيستهرصورت ما اين

ام روي هم فشردم و با نفس عميقي، صدايم را كنترل كردم و را براي برگشت خونسرديِ ازدست رفته چشمانم
 :گفتم

خوايم در ايران توزيع بشه، پس نيازي به تحقيق م به تركيه. اصالً نميخوايم محصوالتمون رو برگردونيآقا ما مي -
شه با واسطه صحبت طوري نميخوام حتماً ايشون رو مالقات كنم. اينو بررسي نيست. لطفاً بهشون بگيد مي

 .جا حاضر باشمموقع اينكرد. بفرماييد كي بيام تا من همون

دم و زمانش رو مي گيرمیوقت مالقات بگيرم باهاتون تماس مچشم، شما تشريف ببريد من اگه تونستم  -
 خدمتتون. خوبه؟

خواستم با اصرار زياد، ايجاد شك و شبهه كنم! پس سري از روي ادب تكان دادم و زير اي نبود. نميچاره انگار
 :لب گفتم

 منتظرم -

 :طرفم گرفت و گفتاي بههم برگه او

 .جا ياداشت كنيدتماستون رو اين یلطفا اسم و شماره -

خواست به جا خارج شدم. دلم نميو شماره تلفن هتل و موبايلم را نوشتم و روي ميز قرار دادم و از آن اسم
سمت ساختمان برگرداندم و راحتي تسليم شوم. االن وقِت كم آوردن نبود. به خيابان كه رسيدم سرم را بهاين
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اش در نوري كه به طرف بود را با ناراحتي نگاه كردم! مردي در كنار پنجره بود و چهرهاتاقي كه رو به اين یپنجره
اش را حس كردم ! چون سنگينينگريستیانگار او هم مرا م رسيد،ینظر موار بهرنگ و سايهبي تابيدیپنجره م

 ی. چكنيیبان رو نظاره مزيادي نداري و در كمال آرامش خيا یخب آقاي محترم شما كه مشغله»و در دل گفتم 
 «!داديیمالقات م یاجازه وزامر شدیم

 .عرض احترام سرم را برايش تكان كوچكي دادم و سوار تاكسي شدم براي

*** 

جا تماس گرفتم براي راهي كه بشود که هرروز و هرساعت با همهطور در بالتكليفي گذشت. با آنهمان دوروز
جا پاسمان اي نداشت و باز هم به همانفايده ینِ محترم نظارت رها شد؛ ولميانبر زد و از دست اين سازما

شدم. تلفني فايده نداشت و كاري از  اهيوكاله كردم و ر دادند. امروز ديگر تحملم تمام شد و دوباره شالمي
 .دواندیرفت. آقاي كمالي يعني همان منشي مؤدب هم كه فقط مرا سر مپيش نمي

بار از جا برخاست و محترمانه چون به محض ديدنم اين شناختیهمه تماس، مرا كامالً مبعد از آن انگار
 .واحوال كردحال

 :سمت در اتاق مديرعامل چرخاندم و گفتمرا به سرم

 .خورم تا وقتي بتونم ببينمشون. حاال ديگه خود دانيد و مدير محترمتونبار از جام تكون نمياين -

 :با صداي آرامي گفت به لب آورد و لبخندي

اي منتظر بمونيد چون جلسه كنم يه وقت مالقات اضطراري جور كنم. فقط بايد چنددقيقهباشه امروز سعي مي -
 .دارن

ها نشستم. امروز آخرين مهلتم بود... پدر اولتيماتوم داده بود كه اگر امروز تكان دادم و روي يكي از مبل سري
داد كه با لو رفتن داروها، مرا نظرم احتمال اين را ميتر برگردي. بهرا بزني و سريعچيز نتوانستي، بايد قيد همه

 .دمتوانم برگر الخروج خواهند كرد و ديگر نميممنوع

 :گفتیرا با موبايلم گرم كرده و مشغول تماشاي ويدئويي از ايران بودم كه با صداي آقاي كمالي كه م سرم

 .تشريف ببريد داخلتونيد خانوم سمندرپور، مي -

 !شان به اتمام رسيدهخود آمدم! اصالً نفهميده بودم كي شخص مهمان از اتاق خارج شده و جلسه به

 :عنوان تشكر لبخندي به رويش زدم. نزديك در اتاق كه رسيدم دوباره گفتجا برخاستم و به از

 .فقط يه ربع وقت دادن. سعي كنيد در همين زمان محدود صحبتاتون رو جمع كنيد -

 .اي به در زدم و وارد شدمتكان داده و با انگشت تقه سري

اش دقيقاً زير پنجره بود و باز هم نور مستقيم در چشمان شيك و بزرگي بود و مسلماً نورگير. ميز و صندلي اتاق
قسمت اتاق را براي ميز كارش انتخاب كرده  تاريك اتاق! به گمانم از عمد اين یيهاو در سا یمن بود و چهره
 !مخاطبش را تجزيه و تحليل كند یکه شخص وارد شونده بتواند ببيندش، او چهرهبود تا قبل از آن
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رامي »نام شكلي كه اي مستطيلخاطر همين جلوتر رفتم و نگاهم بر قاب شيشهكرد، بهچشمانم را اذيت مي نور
 !وغريبيبا خط زيبايي بر آن حك شده بود، ثابت ماند. چه اسم عجيب« شرافت

اش وقت زيادي نداشتم، سريع پرونده را از كيفم درآورده و به ميزش نزديك شدم تا هم بتوانم بهتر چهره چون
گاهم را باال بردم تا حرفم را ببينم و هم پرونده را روي ميزش قرار دهم. پوشه در دست چشمانم را ريز كردم و ن

بر تنِ سرد  شدمیسر من يا من داشتم آوار م ردانم دنيا آوار شد بحركت شدم! نميرا شروع كنم كه... بي
ً مثل تمام بدنم از كار ايستاده و من در دنيايي از خأل و تاريكي رها شده كردمیزمين! احساس م ام! دقيقا

 !دخترك خدمتكار شنيدمنروزي كه خبر مرگش را از زبان آهمان

كرد! دستم را به لبه ميز گرفتم و شد و مغزم هيچ فرماني براي دريافت اكسيژن صادر نميداشت قطع مي نفسم
 شكافت،یهاي تيزي كه مثل تيغ مردمكش را مبا چشماني كه ديگر نه از نور تند آفتاب پروايي داشت و نه از اشعه

امير باشد! در پاهايم رمق نمانده بود و دستم  وانستتمير روياهايم بود و نميبه او خيره شدم! به او كه شبيه ا
 !رفتیو نه م آمدیدانستم چرا نه مميز نداشت. و بدتر از آن نفسي كه نمي یديگر توان نگهداري وزنم را بر رو

باره نِ ناتوان به يكـهـلويم احساس كردم كه مرا از ميز جدا كرد و م*ـش را بر پـ*اي دستان داغـلحظه فقط
روي مبل رها شدم. سرم باشدت به پشتي مبل برخورد كرد و حس كردم راه نفسم باز شد! خدا را شكر كه هنوز 

ً از بي كردیعاقل بود و قبل از حرف زدن، عمل م ايست قلبي كرده بودم! تا لحظاتي با  سي،نفوگرنه مطمئنا
 !امهوا ماندهتا آرام بگيرد دل بي فشردمیو قلبم را م كشيدمیصداي بلند نفس م

نفس سرعت به سويش هجوم بردم و يكرا كه گشودم با ديدن ليواني آب كه روي ميز قرار گرفت، به چشمانم
ً نميسر كشيدم! حركاتم هيچ و براي چه آمده بودم! درصد  خواستمیدانستم چه مكدام ارادي نبود! اصال

كردم! و سردرگم به اطراف نگاه مي جـسـت، گي*هاي مـرسيده بود. مثل انسانترين حد خود ام به پايينهوشياري
 !نگريستیو او روي مبل مقابلم نشسته بود و با نگاهي خالي از هرچيزي به من و حركاتم م

ـغـل گرفت و تكيه زد. و من مثل آهنربايي به *حس كرد حالم بهتر است چون با نفس عميقي دست به بـ انگار
اش را به رخ من مبل نشستم! باز هم داشت مثل هميشه آرامش و خونسردي یيده شده و بر لبهسمتش كش

دادم و با چشماني كه هنوز بر  انمن قابل هضم نبود! سرم را تك یهم ريختهو اين اصالً براي مغز به كشيدیم
دانم از دست دادم، اصالً نمي قدر از وقتم رادانم چهخيره نگاهش كردم! نميشد خيرهيك جاي صورتش بند نمي

 !يا ايستاده بود و مثل من منتظر حرفي از جانب او سراپا گوش شده بود گذشتیزمان م

 !خب، منتظرم -

اصالً منتظر چه؟! مگر او معني « خب! منتظرم؟!»اش اين بود؟! همه سال، اولين جملهيعني بعداز اين همين؟
ها چشمانم فقط روياي او را ديد. او منم که سال نیها منتظر بودم... االمنم که س نیا فهميد؟یانتظار را هم م

 گويدیو م نگردیام مزدهچشمان دلتنگ و حسرت بهطور در كمال خونسردي دانست كه االن ايناز انتظار چه مي
 !منتظرم

و  زدیاين را مطمئنم كه چشمانم داشت حرف م یگذاشت حرف بزنم! ولداشتم... بغضي عجيب كه نمي بغض
 !و او باز هم مثل هميشه سرش را پايين انداخته و منتظر جواب زبانيِ من بود كردیرازهاي دلم را فاش م یهمه
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همه سال، فراموشي شناخت يا بعداز اين! يعني او واقعاً مرا نميشدیهايم داشت منجمد مهمه سردي، رگاين از
 گرفته بود؟

 :زنم، دوباره سرش را تكان داد و با ابروهاي درهم فرورفته گفتديد حرفي نمي وقتي

كه دوباره رفتي تو شوك! ببين من اصالً وقت اضافي براي رفع ابهامات ذهني شما رو ندارم، چي شد؟ مثل اين -
 .فاً فقط مشكلت رو بگو و بروپس لط

 ً تر خراب شد،یاي كه از زبانش خارج مدانم از كدام حركتش؛ ولي با هركلمهزبانم بند آمده بود. دقيقاً نمي واقعا
 !شدمیم

 !همه رنج و عذاب، هيچي به هيچي؟بعداز اين يعني

 یدرشت و سياهش در ميان چهره را كج كردم و نگاهم را براي بار هزارم در صورتش چرخاندم. چشمان سرم
هاي بلند و موهاي رو به باال شانه شده، او را بزرگتر و اي كه پيدا كرده بود كامالً مشهود بود. ريشكامالً مردانه

كه تا پايين ابروهاي هاللي و بلندش كشيده  اشني. جاي زخمي كهنه بر كنار پيشادادیتر از پيش نشان مجذاب
ها اي فيلموغريبش بيشتر انسان را ياد خالفكارهاي حرفهعجيب ی! اين قيافهكردیمشده بود، خودنمايي 

اي هم بر لبانم نشست و چشم از نگاه سرد و مبهوتم، لبخند ناخواسته یفكر با همان قيافه. از اينانداختیم
و نفس عميقي كشيدم  سختي قورت دادمچنان منتظر بود حرف بزنم! آب دهانم را به. او همتمروحش برداشبي

 :داري گفتماي با صداي گرفته و خشاز مكث چندثانيهتر شوم. و باالخره پستا حداقل آرام

 ...خوام بدونم کهاول مي -

 «...ایاي؟ يا چي شد كه نمردي؟! طوري زندهچه» گفتم؟یتوانستم تكميل كنم. بايد چه مرا نمي امجمله

ربع، بهت جاي يههاي اضافي ندارم. االن هم بهجور حرفه وقت براي اينخوام تعريف كنم. گفتم كنمي -
 .مهمي دارم كه بايد برم یساعت وقت دادم و ساعت دوازده جلسهنيم

و  رفتیحرفي نزده بودم و او داشت مونيم بود! واي هيچناخواسته بر ساعتم نشست. ساعت يازده چشمانم
 !من هم بايد فردا برمي گشتم

بفرماييد بيرون كه من »كه را از جالباسي كنار ميزش برداشت و خيلي شيك مقابلم ايستاد. يعني اين كتش
 «.ديرم شده

 :ايستادم و گفتم سرعتبه

دقيقه بهم وقت بدين كه توضيح بدم، بعد اگه قانع كنم حداقل پنج ولي من كه هنوز حرف نزدم. خواهش مي -
 .ون برسيد و منم برگردم تركيهبريد به كارت تونيدینشدين شما م

ـردن بلندتر بود و چون نزديكش بودم سرم را باال گرفتم تا چشمانش را ببينم. و *سروگـقدش از من يك هنوز
 .كار زياد اذيت نشومها سرش را پايين آورد تا براي ايناو باز هم مثل قبل

 :اش گفترا در جيب فرو برد و با حالت آرام هميشگي دستش
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 .تون از همين االن شروع شد. بفرماييددقيقهپنج -

! دانستیرا باعجله باز كردم و تندتند شروع كردم به توضيح مسائلي كه مسلماً خودش بهتر از من م پرونده
وتاب درست كنيم و چنين و چنان! در تبكه ما داروهايمان را طبق فالن استاندارد و با فالن معيار تهيه مياين

 :هايم پريد و گفتدن كارهاي شركت بودم كه ميان حرفجلوه دا

 .چنان همونهتون تموم شد و جواب من همدقيقهپنج -

 !را گفت و رويش را برگرداند که برود نیحالت ممکن ا نیترآرام با

 :هول کردم، باعجله پرونده را بستم و بازويش را كشيدم و گفتم ارادهیب

 !«همونه»يعني چي كه  خوام،یمنطقي مصبر كن، من جواب درست و  -

 !طرف چپ چرخاند و به بازويش كه در دستان من بود نگاه كردکه برگردد، سرش را بهآن بدون

 ً خجالت كشيدم. عين دخترهاي دله، آويزانش شده بودم كه چه؟! خيلي آرام دستم را عقب كشيدم و زير  واقعا
 :لب گفتم

 .ببخشيد -

 :گفت دیطرفم چرخبه تنهمیرا محكم بيرون داد و ن نفسش

دونم كه شما ست. ميچيزهايي كه شما داريد توضيح ميديد درسته؛ ولي مشكل جاي ديگهببينيد خانوم، اين -
هم تازه كارتون رو شروع كردين و از جزئيات خبر ندارين، پس از من به شما نصيحت كه تا نتايج آزمايشگاه 

دونيد نشيد. حاال هم با ازش نمي هيچيودتر به كشورتون برگردين و ديگه هم وارد مسائلي كه نيومده هرچه ز
 اجازه، من ديرم شده بايد برم. خداحافظ

مشكل جاي »هايش را بد زد! هرچه كه بود شوكه شدم! يعني چه كه ام يا او حرفدرست شنيده دانستمنمي
؟! يعني او االن واقعاً به من هشدار داد كه فرار كنم؟! «دونينياز جزئيات هيچي نم»؟! يعني چه كه «ستديگه

 !شوي؟یگفت برو وگرنه بازداشت م

خواستم وقت را از دست بدهم! بايد صداي بسته شدن در اتاق به خود آمدم و با عجله دنبالش دويدم! نمي با
ه بود دستپاچه و مضطرب از در خارج آوردم. پرونده در دست با شالي كه از سرم افتادسر از اين جزئيات درمي
درب خروجي دويدم. آسانسور داشت  سمتولي اهميتي ندادم و به نگريستیوواج مرا مشدم. آقاي كمالي هاج

خجالت  كردندیاي كه مرا نگاه ممتعجب دو شخص غريبه یشد كه خودم را داخلش انداختم و از چهرهبسته مي
 :ام انداختم، خود را كنار او كشيدم و به آرامي گفتميشان شدهكشيدم. سريع شالم را بر موهاي پر

 !شه باهاتون بيام؟مي -

 :اش فهميدم حرفم را متوجه نشده! پس با آرامش بيشتري گفتمتا شدهنگاه متعجب و ابروهاي تابه از

 .كنمتونم باهاتون بيام؟ بايد بفهمم ماجرا چيه! خواهش ميتا وقتي به مقصد برسيد مي -
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پس تا وقتي آسانسور  گويد،یسكوت لب گزيد. فهميدم چه م یچشمانش بقيه را نشان داد و به نشانه با
رنگي ار پژوي سياهدنبالش راه افتادم. كنها بروند ساكت شدم. در پاركينگ ساختمان دوباره بهبايستد و آن

 :ايستاد و با ريموت قفلش را زد. سرم را باال گرفتم و بادلهره پرسيدم

 بيام؟ -

 :نفسش را با حرص، محكم بيرون داد و زير لب گفت باراين

 بيا -

كه هنوز يادش بود، با لبخند از اين«. ـمربندت رو ببند*كـ»كه نشستم، سرش را برگرداند و گفت اين محضبه
 .ري كه گفت را انجام دادمكا

 :از پاركينگ خارج شديم گفتم وقتي

 !اين جزئيات چيه كه من ازش خبر ندارم؟ -

شركت بايد ازشون اطالع داشته  یعنوان نمايندهببين، اينا چيزايي نيست كه من بخوام توضيح بدم، شما به -
 كاريا كرده؟! بقيه براش كافي نبودن؟كثافتفهمم ساالرخان براي چي شماها رو وارد اينباشي. من نمي

 :طرز حرف زدنش، گفتم تعجب از اين با

 !ماها يعني كي؟ بقيه يعني كي؟ -

 :چشمانم نگاه كوتاهي انداخت و گفت به

 .شما يعني تو و رادين، بقيه هم يعني همه -

 همه؟ منظورت تمام كارمنداي شركته يا زيردستاي بابا؟ -

 .ست. از خود ساالرخان بگير برو پايينمنظورم همه -

 حتي خودت؟ -

قدر دانم از حرفم چه برداشتي كرد كه آنچنان خشمي برگشت و نگاهم كرد كه نزديك بود سكته كنم! نمي با
 !طور مثل آتشفشان فوران كردها اشاره كرده بودم آنباره به گذشتهكه يكعصباني شد! به گمانم از اين

 :لب گفتم زير

 ...آخه تو -

 :فرياد گفت با

 .خان، حتي سميراحتي خودم، حتي ايرج -

 .را گاز گرفتم و در صندلي فرو رفتم لبم
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 .بيشتر از اين ناراحتش كنم پس با يك ببخشيد كوتاه سعي كردم جَو را آرام كنم خواستمنمي

سميرا هم پايش وسط اين جريانات گير بود؟! ناباورانه اند! يعني ماجراها دست داشتهشد همه در ايننمي باورم
 :سرم را تكان دادم و خيلي آرام گفتم

 ..اي نبودين! من از سميرا بارها در مورد كارهاي دارويي شركت پرسيدم؛ ولي اونشماها كه كاره -

 !شركت رو لو بده یانتظار كه نداشتي بياد برات سيرتاپياز كارهاي محرمانه -

 !اتفاق، خيلي چيزا عوض شدبعداز اونولي  -

 :طرفم چرخاند و گفترا به سرش

 !كدوم اتفاق؟ -

 :هم تحمل نگاهش را نداشتم، سرم را زير انداختم و بابغض گفتم هنوز

 !رفتنِ تو -

 :فشرد زير لب گفترا سر دنده خالي كرد و با فكي كه برهم مي حرصش

 !تونه بكنهاي كه از مرگ برگشته چه كارايي ميدم كه مردهتون نشون ميبه همه -

اي بود شباهتي به امير معصوم و آرام گذشته نداشت. االن شبيه گرگ زخمي و گرسنهكردم. ديگر هيچ نگاهش
 !كشيدیهايي از درد مو زوزه ساييدیهم مهايش را بهكه از شدت حرص دندان

 :تر شود. سپس محتاطانه پرسيدمدم تا آرامتأمل كر  كمي

 شه بهم كمك كني تا داروها رو پس بگيرم و برگردم تركيه؟مي -

هاست كه بشه الپوشوني كرد! تا االن با رشوره و پول حرفتر از اينشه. مسئله خيلي بغرنجبهت گفتم كه نمي -
 .ذارميتونستن همه رو خفه كنن؛ ولي از االن به بعد من هستم و نم

 تازه به اين ِسمت رسيدي؟ -

 .اوهوم -

 :را تكاني دادم و گفتم سرم

 .معلومه -

 :ام رفت و گفتبه اين كنايه ايغرهچشم

گم همين امروز بليط بگير و برگرد برو به كس دفاع نكن. بازم بهت ميتو از هيچي خبر نداري، پس از هيچ -
شي و جا پياده ميام، همينايا نشو. االنم رسيديم به محل جلسهمشقت برس. ديگه هم وارد اين قضودرس

خاطر ساالرخان و شركت نه به اونمم به شماست. ري دفتر هواپيمايي. اين آخرين لطف دوستانهمستقيم مي
 .خاطر خودتسمندر، بلكه فقط به
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 :را از نگاهم خواند و به آرامي گفت امیخوشحال

 .ورا نبينمتوقت اينخب به سالمت. اميدوارم ديگه هيچ -

خاطر غرق نشدنم در كارهاي كثيف به دانستمیاي داشت؛ ولي چون مكه چنين خواستهشدم از اين ناراحت
 :رودربايستي دستم را دراز كردم و گفتمحرف را زد، با لبخند مهرباني بر لب بيسمندرها، اين

 .گم به اميد ديدارولي من مي -

 .ام زد و دستم را در دستان همچنان داغش فشرداي به حركت بچگانهمسخره پوزخند

سرعت راه افتاد. تا وقتي از چهارراه به چپ پيچيد و از ديدم محو شد عجله از ماشين پياده شدم و او هم به با
رفتنش خوشحالم كرد؛ چون اين رفتن و دور شدن يعني  بارهمچنان ايستادم و دور شدنش را تماشا كردم. اين

رنگ و زشت بر دوش بر تابوتي سياه واررفت، نه سزنده بود و داشت خودش با ماشين و با پاهاي خودش مي
 .مردم

*** 

خاطر خواستم بهحرفش عمل كردم و به دفتر هواپيمايي رفتم و بليطم را براي فردا صبح اوكي كردم. نمي به
 شد،یايران شركت سمندر بسته م یو به درك كه شعبه كرديمیي بقيه، من گير بيفتم. به درك كه ضرر مكارها

ً از كارها باخبر بود و صدايش درنمي سال رشوه دادن و ترخيص داروهاي  چندآمد. بعداز رادين هم مطمئنا
كه فرار كند وگرنه گير  دادمیهشدار مغيرمجاز مسلماً االن ساالرخاني بود براي خودش در ايران! بايد به او هم 

 .افتادیم

ِ عصر در خيابان تا امير خريد كردم. به گمانم تنها  هاي همان اطراف چرخيدم و گشتم و براي خودم و مادر
ها غصه خورديم و حسرت كشيديم آن هم براي كسي گناهان اين ميان فقط من و او بوديم كه بيهوده سالبي

 گفتمیبايد ماجراي زنده بودنش را به فريباخانوم م یعنی! كردیيي ديگر براي خود زندگي مكه زنده بود و در جا
. نه آدرسي داشتم، گرفتمیاين موضوع محرمانه بماند؟ كاش حداقل شماره موبايلش را م خواستیم دیيا شا

 !نه تلفني! فقط محل كارش را بلد بودم و تلفن مستر كمالي مؤدب را

شايد حداقل شماره  كردم،یو صحبت م زدمیبود، بايد تا قبل از تعطيلي اداره زنگ منزديك شش  ساعت
 .موبايلش را بتوانم گير بياورم

 .«بفرماييد»چهارمين بوق، گوشي را برداشت و محترمانه گفت  با

 سالم آقاي كمالي، خوبين؟ -

 سالم خانوم. متشكرم. شما خوبين؟ -

 .ن داره وصل بفرماييد دفتر آقاي شرافتاگه امكا خواستمیممنونم. م -

 .برن، اجازه ندارم وصل كنم. شما امرتون رو بفرماييد بگم خدمتشونمتأسفانه االن دارن تشريف مي -

 !آوردیزد كه آدم كم مبه قول رادين، اين پسر به قدري مبادي آداب و لفظ قلم حرف مي بابا،اي
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تونم شماره موبايل ايشون رو داشته باشم يا نه؟ كار خيلي ضروري شه تا نرفتن ازشون بپرسين ببينيد ميمي -
 .باهاشون دارم

 !گفتیديگر واقعاً احساس آويزان بودن داشتم! مطمئناً آن پسرك هم در ذهنش همين را م االن

 بله يه چندلحظه اجازه بدين بپرسم ازشون -

 منتظرم -

. ناخوداگاه چشمانم را كردیقدر صدايش حالم را خوب ملحظاتي صداي خودش در گوشي پيچيد! چه زبعدا
 :دانم از كجا فهميد، چون صدايش را صاف كرد تا مرا به خود بياورد، سپس گفتبستم. نمي

 !الو... خانوم -

 :آرامي گفتم به

 .بله، هستم، بفرماييد -

 :بخند زد؛ ولي با همان آرامش جواب دادصدا خنديد يا شايد لكردم بي حس

 .شما با من كار داشتين. شما بفرماييد -

 تونم با مادرتون صحبت کنم؟آها... ببخشيد حواسم نبود. خواستم بپرسم مي -

 ؟یبا مامانم؟! درمورد چ -

 !كه زنده هستينكه... ايناين -

 :سمت بيرون، چون فقط صداي آرامي از هوا را شنيدم و گفترا فوت كرد، البته نه در گوش من، به نفسش

نگيد، چون كسايي كه الزم بوده بدونن  یزیاون خودش خبر داره؛ ولي به بقيه چ د،یالزم نيست صحبت کن -
 .دوننمي

اند؟ يعني مادرش و بقيه بايد هيچ نگفته اند وهمه مدت همه خبر داشتهحرفش رنجيدم. خيلي! يعني ايناين از
 !سال رنج و عذاب نكشند؟حق را نداشتند كه هفت وقت كسان ديگر اينآن دانستندیم

 :از حسرت كشيدم و گفتم آهي

 .جا باهاتون تماس بگيرمموبايلي ازتون داشته باشم؟! شايد الزم شد از اون یتونم شمارهمي -

 :مكث كرد و سپس گفت ايلحظه

 !چرا؟ -

 .شايد كمكي الزم داشتم -
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دم... ـطه با كمك به شركت سمندر انجام نمي*بـ*كاري در راچه كمكي مثالً؟! ببينيد من بهتون گفتم كه هيچ -
 .تونيم داشته باشيمتونم... پس ما هيچ صحبتي با همديگه نميخوام و نه مينه مي

 .... هيچي ولش كن... پس خداحافظخواستمیباشه... فقط م -

 خدانگهدار -

*** 

. اگر پاي سميرا هم وسط هست پس مطمئناً  آوردمیشركت درم یكارهاي محرمانههرطور بود سر از اين بايد
ها اند و برايم عين احمقكار من مطلع بودهها بودم، همه از اينموقع كه دنبال پيدا كردن كارت ورود و اينهمان
تا جواب  دانستیاند تا شكّي كه داشتم رفع شود و بيشتر از اين پاپيچ قضيه نشوم! پدرم مبازي كرده فيلم

را به سوالم دادند و طوري  خواستندیشود مرا ساكت كرد. بنابراين جوابي كه خودشان مسوالم را پيدا نكنم نمي
موقع، نه االن كه نبوده و نيست... نه آن چيز طبيعي و طبق روال هميشه است. در صورتيوانمود كردند كه همه

 !گذشتیجريانات مسال از آنكه هفت

*** 

خان كه انگار انتظار را انجام دهم. عمه و ايرج كردمیها بايد مسالخبري برگشتم تا كارهايي كه طي اين هيچبي
ـوش كشيد و *نتيجه برگشتنم را داشتند با ديدنم پوزخندي از جنس مسخرگي زدند؛ ولي پدرم مرا در آغـبي

 :گفت

 .تالشت رو كردي دخترم. خوب كردي كه زود برگشتي یممنون كه همه -

شان خودم را با سميرا تماس بگيرم و براي رفتن به خانه از همه عذر خواستم و به اتاقم رفتم تا عیسر خيلي
شد چيز خبر داشت. از امير كه نميديدم... او هم كسي بود كه از همهدعوت كنم. بايد هرچه زودتر مادرش را مي

 !پايانم را بپرسماز مادرش سؤاالت بي توانستمیحرف كشيد، حداقل م

سال بر سر سال از بقيه پنهان نگه دارد؟ چگونه هفتوضوع را هفتمطور توانسته بود ايندر عجبم چه هنوز
 وزاري كرده بود تا مبادا كسي متوجه شود؟قبر شخص ديگري گريه

سرعت راه بيشتر وقت نداشتم، پس باعجله دوش گرفتم و آماده شدم. راننده را صدا كردم و به دوساعت
 !جا باشم و تنها با مادرش صحبت كنمآنتا سميرا به خانه نرسيده،  خواستمیافتاديم... م

زودتر از موعدي كه با سميرا هماهنگ كرده بودم رسيدم و سريع پياده شده و به راننده گفتم برود و  ساعتنيم
 .ساعت ديگر به دنبالم بيايدسه

تعبير كرد،  ـوش گرفتم و بوسيدمش كه تغيير حالم را به دلتنگي*وذوق فريباخانوم را در آغـبا شوق چنانآن
 :چون با لبخند مرا به خود فشرد و گفت

 !منم دلم برات تنگ شده بود -

 :سمت مبلي كشاندم. خنديد و دنبالم آمد و گفترا گرفتم و به دستش
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 چه خبره؟ چي شده؟ -

 :مبل نشاندمش و با لبخند گفتم بر

 .بياين كه كلي سواالي محرمانه ازتون دارم -

 :عجب گرفت و با همان لبخندي كه هنوز روي صورتش بود گفتنگاهش رنگ ت باراين

 !چه سوالي؟ چرا محرمانه؟ -

 :عميقي كشيدم تا هيجانم فرو بنشيند، سپس با چشم اطراف را پاييدم و با صداي آرامي گفتم نفس

 !ست؟دونستيد امير زندهشما مي -

خصوص ساالرخان حتماً همه به دانمیگشاد شد و رنگ از رويش پريد! احتماالً فكر كرد حال كه من م چشمانش
 :كه از ترس و نگراني سكته كند، دستش را فشردم و گفتمهم باخبرند! پس قبل از اين

سم، االن دونه. منم از وقتي ديدمش تا االن تو شوكم. نذاشت ازش چيزي بپر غيراز من نمي ینترسيد هيچك -
 .اومدم كل ماجرا رو از شما بشنوم

اش نزديك كردم. شدههاي خشكـب*آمدن خدمتكار، سكوت كردم . ليوان آب را از سيني برداشتم و به لـ با
 :كرد. گفتم. هنوز با نگراني و بدبيني نگاهم ميآمدیتر به خودش مبايد سريع

 .كنم زودتر بگيد تا سميرا نرسيدهخواهش مي -

مرا  خواستیكشاند. احتماالً مسمتي اش دور كند بهتوانست آن را از چهرهاي كه نميرا گرفت و با دلهره ستمد
حرف و ساكت دنبالش راه افتادم. وارد اتاقي شد و مرا هم به داخل كشيد و در را به جايي خلوت ببرد. پس بي

 .قفل كرد

هاي بزرگ و كوچك امير پوشيده شده بود درست مثل كاغذ سديوارش از عك یبزرگ و نورگيري بود كه همه اتاق
ها و روتختي و فرشي با آن قرار داشت، با پرده یرنگي هم در گوشهسياه یديواري! كمد بزرگ و تخت دونفره

 .كه متعلق به امير بوده است فهميدشد نقش فانتزي و زيبا. كالً اتاق جذاب و شيكي بود و كامالً مي

تك نگاه روز بيايم و با دقت همه را تكهمه عكس را از نظر گذراندم و با خود گفتم يادم باشد يكحيرت آن با
حرف روي تخت نشستم و به او كه كنارم جاي گرفت چشم دوختم. همچنان نگاه نگران و مضطربش كنم. بي

دانم داز دقايقي كه نميگرفتم. بع تکه آرامش كنم لبخندي زدم و دستش را در دس. براي آنگشتیروي صورتم م
 :باالخره به حرف آمد انديشيد،یبه چه م

 كجا ديديش؟ -

 :كردم و با لودگي گفتم ايخنده

تو يه جاي غيرمنتظره! كلي دويدم و التماس كردم تا گذاشتن ببينمش! خب البته رئيس بودن اين ژست و  -
 .كننبار وقت مالقات مرحمت ميماه يهجمهورا شيشاداها رو هم داره! عين رئيس
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 .با شوخي، جو را تغيير دهم تا زودتر بتواند حرف بزند كردمیم سعي

 :ر لب گفتآرام خنديد و زي باالخره

 .قربونش برم -

 ست؟دونستين زندهاز كي مي -

 :اتاق نگاهي از نگراني انداخت و به آرامي گفت یاسترسش برگشت، چون به در بسته دوباره

 !طور اجازه داده تو بفهميدونه! من هنوز تو شوكم كه چهاي كه نگفتي؟ حتي سميرا هم نميبه كس ديگه -

 !اينا رو فعالً ولش كنيد تا سميرا نيومده بريم سر سواالت من -

 خودش گفت برو از مامانم بپرس؟ -

 .تونيد باهم تبادل اطالعات كنيدماجرا خبر داره، يعني كه مينه؛ ولي گفت مامانم از اين -

 :بر لبانش نقشي از لبخند نشست. من هم از فرصت استفاده كردم و گفتم دوباره

 بازيا براي چي بوده؟اتفاقا افتاده و اينطور اينست؟ كِي فهميدين؟ اصالً چهكجا فهميدين زنده از -

 :حرف بدي زدم چون خنده از لبانش رفت و چشمانش پر از اشك شد! با بغضي مادرانه گفت انگار

والشش و بدن آشن همه خونريزي، تخواستن بكشنش، فقط خواست خدا بود كه با اون! ميیبازي؟ كدوم باز -
 .كشتارگاه نجات دادنرو از اون

 كار كرده بود؟كي خواسته بود كه بكشنش؟ به دستور كي؟ اصالً براي چي؟ مگه چي -

ببينم او هم از  خواستمیموقع از زبان پدرم چيزهايي شنيدم ولي مدانستم و همانوبيش ميخودم كم البته
 جريانات خبر دارد يا نه؟

 هیاش به پسرعمه یدستبا هم گفتنیکه بود م یدونمم براي چي! هرچم كي دستور داده بود و نميدوننمي -
ست وگرنه باز هم جونش به كس نبايد بفهمه اون زندهدونم که هيچمي نویکردن! االن فقط ا انـتیخــ ـ ییجا

 .خطر ميفته. حتي نزديكانمون هم نبايد چيزي بفهمن

ها زير آدمطور و با اينلحظه هم اينچيز خبر نداشت وگرنه مطمئناً يكس او از هيچاز افسوس كشيدم. پ آهي
 .كردسقف زندگي نمييك

 .وجواب رنج بكشند و تحمل كنندسوالمادرها كه هميشه بايد بي بيچاره

 :را روي زانويش گذاشتم و گفتم سرم

 .متأسفم. خيلي متأسفم -

 :هايم را پاك كرد. با آه عميقي پرسيدمنوازش بر سرم كشيد و به آرامي اشك دست
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 كنه؟همه مدت كجا بود؟ االن پيش كي زندگي ميكي نجاتش داد؟ اين -

 .پدرش -

 :زده از تعجب گفتمفنر از جا پريدم و با چشمان بيرون مثل

 خان؟چي؟! پدرش؟! يعني ايرج -

. فريباخانوم با دیكرد به گوش رسميرا كه با سروصدا در خانه اعالم حضور ميخواست جواب بدهد صداي س تا
 .عجله از جا بلند شد و قفل در را باز كرد و بيرون رفت

 !رفتهمه سوالي كه از پيش داشتم و باز هم به آن اضافه شده بود، داشت گيج مياز اين سرم

پايين رفتم. فريباخانوم  یسمت طبقهبيند از در خارج شدم و بهاز اينكه سميرا بيايد و مرا در اتاق برادرش ب قبل
. سميرا نوشيدیاش را مقهوه فهميدم،یروي مبل نشسته بود و با آرامشي كه االن ساختگي بودنش را خوب م

 :از اتاقش بيرون آمد و با خنده گفت

يام گفتم حاال تا تو بندوبساطات رو ساعتي ديرتر بيك خواستمیبينم كه زودتر از من رسيدي! منو بگو ممي -
 !وجور كني شبهبخواي جمع

همه آرامش دانم از كجا اينـوشم را به رويش گشودم! نمي*قالب مادرش فرو رفتم و با لبخند مهرباني آغـ در
 .ـوسـيدمش*به وجودم سرازير شد؛ ولي خيلي خوب توانستم نقشم را ايفا كنم و با مهر بـ

*** 

سال پيش بسته شده بود. باز كردن قيقاً از كجا بايد شروع كنم! سخت بود رفتن راهي كه هفتد دانستمنمي
ً غيرممكنش ماش آن هم بيدوباره . از بس فكر كرده بودم مغزم داشت از كار كردیآنکه كسي بداند تقريبا

خان اگر ايرج« پدرش!»فت چه كه گ يعني! شدمیبيشتر گيج م كردمیهاي فريباخانم كه فكر م! به حرفافتادیم
 !گشتند؟یموقع داشتند دنبال قاتلش مطور هماننجاتش داده بود، چه

نقش اصلي داشته  ریدام انداختن ام در به دانستمیاسمش را نم یکه حت خانرجیا یمعلوم شد خواهرزاده البته
خاطر مجازات شد، كه باز هم حكم مرگ براي جرم جاسوسيِ گروهي از رقباي سمندر كه با گروگان و به همين

ً رحمانه بود، گرفتن امير قصد تاراج ساالرخان را داشتند خيلي بي اند امير كه بعدها فهميدهبا وجود اين مخصوصا
عهده بگيرد و او را خرابکار را در آنكارا به یآن خواهرزاده یهبچوخان حاضر شد واليت زنزنده است! ايرج

دودستي تحويل پدرم بدهد تا به جزاي كاري كه كرده بود برساند؛ ولي باز هم چرا! اصل ماجرا هنوز هم در 
 .بود هاماي از ابهاله

گونه وگرنه اين پرسيدمیبايد مفريباخانم را گرفتم.  یبا هزارشك و دودلي موبايلم را برداشتم و شماره باالخره
 !دیرس شدیاي نمنتيجهرفت به هيچپيش مي

 :سالم و احوالپرسي، گفتم بعداز

 .خوام ببينمتونمي -
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خوام موضوع رو مخفي نگه دارم. نميهمه سال تونستم اينكنه. من اينطوري سميرا شك ميببين عزيزم اين -
 !شهانگاري، كسي متوجه جريان ببا يه سهل

 !كه جواباي اصليمو بگيرم برم سراغ فرعياتتونم بدون ايندونم، ولي سوال دارم. نميمي -

دوني كه ارتباط دم. خودت ميجوري از پاي تلفن بپرس اگه چيزي بدونم بهت جواب ميخب، همينخيلي -
 .حضوري سخته

 :نبود پس موافقت كردم و گفتم ايچاره

ً رجاوكي، پدر امير كيه؟ اي -  .خان كه نيست مسلما

 .نه نيست... يه شخصيه به اسم بهرام شرافت -

 !خان هم خبر نداشتيكي ديگر مطمئناً خودِ ايرجشد! از اينها ميواقعاً ماجرا داشت مثل فيلم ديگر

 دونه؟ كه امير پسرش نيست؟خان ميايرج -

 .خان ازدواج كردمايرجماهه حامله بودم كه با دونه... من امير رو شيشآره مي -

 !دونهواي... پس يعني ساالرخان هم مي -

 .اي كه باهاشون در ارتباط نزديك هستيم خبر دارندونه؛ يعني كالً چند خانوادهآره اونم مي -

از او هم چنين  ترکیرحمانه عمل كردند! يعني اگر نزدبي قدرنیخاطر همين، نسبت به او ادل گفتم پس به در
 !بود؟یباز هم سزايش به همين اندازه سنگدالنه و زجرآور م کردیكاري م

طور چه گفت،یخان بزرگ شده بود. به او پدر مكه باشد باز هم در دستان ايرج یفرزند هركس هرحالبه
 ! !كنداش را هم راهي قتلگاه مشت جاني بگذارد و خواهرزادهپسرش را در دستان يك  توانستیم

 :از سرِ درد و غم كشيدم و گفتم آهي

 .ستيه روز برام داستان زندگيتون رو تعريف كنيد، مطمئنم تو دلتون پراز حرفاي نگفته -

 .نگفت فقط سكوت كرد و آه پرسوزش را به گوشم فرستاد چيزي

 :مكث كوتاهي دوباره پرسيدم ازپس

 ان؟آقاي شرافت هنوز زنده -

كشنش. اونم خودش رو رسونده دونم كي بهش خبر داده بود كه دارن مير رو نجات داد؛ يعني نميآره، اون امي -
سال بعدش هم ما خبر نداشتيم؛ واون بـرده بودش ايران. تا يكسازي و پول دادن به اينبود و با كلي صحنه

موقع برم ايران پيشش. همون مخواستیم وگرنهولي بعد خود امير بهم زنگ زد و با كلي حرف تونست آرومم كنه، 
هاي مختلفي كه گيره با شمارهچندوقت خودش تماس مياالن هم هيچ شماره و آدرسي ازش ندارم فقط هراز

 نمش،یلحظه ببزنه. دوست دارم حتي شده براي يكساله نديدمش. دلم براش پر ميدونم كجاست. هفتنمي
 !شهديگه داره برام آرزو مي
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تونه كاري باهاش بكنه. كلي براي خودش آدم مهمي كس نميكنم... االن ديگه هيچاش ميمن براتون پيد -
 .شهچيز درست ميشده. شما هم ناراحت نباشين همه

 شاءاللهان -

*** 

جا كه كاري از من پيدايش كرد! ولي از اين شدیطريق م. فقط از اينيافتمیاي از آقاي شرافت مشماره بايد
 !تر از زهرا، دخترِ خاله ليالو چه كسي بهتر و مطمئن كردمیبايد از همان ايران كسي را مأمور م ساخته نبود!

 :اش را گرفتمگوشي اتاقم را برداشتم و شماره فوري

 یخوام. اسم پسرش هم رامي شرافته و رئيس ادارهسريع شماره و آدرس شخصي به نام بهرام شرافت رو مي -
 .د مخدرهنظارت بر دارو و موا

 :صداي جيغش در گوشي پيچيد و با صداي بلندي داد زد ناگهان

 .چي؟! مواد مخـ ـدر؟ توروخدا ولمون كن مهتا... ما رو وارد اين جريانات جنايي و پليسي نكن -

خوام بهرام شرافت رو پيدا كني برام، با پسرش كه سازي! من فقط ميجنايت كجا بود تو هم! چرا داستان مي -
 !كاري ندارم

 جورياست؟نه توروخدا بيا با پسرش كار داشته باش! حاال پدره چندسالشه؟ پسره چه -

 :مانندي گفتمام گرفته بود و هم حرصم درآمده بود. با صداي جيغاش هم خندهلحن مسخره از

 !ديگه یکیتوني كمكم كني يا برم سراغ م نكن، ميزهرا... ديوونه -

روزه برات خواي يهاومدي پيش من! االن هم حتماً ميرو سراغ داشتي كه نمي یابرو بابا... تو اگه کس ديگه -
 !مار طرف رو دربيارم نه؟آ یهمه

 :گفتم یدرآورلحن حرص با

وپاچلفتي هستي بهت دونم دستشناسم و ميجايي كه تو رو مياگه يه روزه باشه كه چه بهتر ولي خب از اون -
 .دمروز وقت ميسه

 !كار كنيخواي چيخيلي پررويي به خدا... يعني حقته كارتو انجام ندم ببينم مي -

 .ه، اشتباه كردم ببخشيد. تو ناراحت نشو و كارت رو بكنباشه، باش -

 .بازي خداحافظي كرد و گفت كه منتظر تماسش باشمخنده و مسخره با

*** 

 :گذشته بود كه باالخره زهرا تماس گرفت. با حرص درجواب سالم بلندبااليش، گفتم چهارروز

 !تو حساب كرد یشه روروز نميزير سه دونستمیمن كه م -
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 !قدر تيكه بارم كنيخواد اينخب حاال... نميخيلي -

 !ياال زودتر بگو ببينم چه خبر؟ -

 .هيچي سالمتي، خبري نيست -

 .بازي، باالخره شماره و آدرس را داداي صداي جيغم را خفه كرد و با هزارجور دلقكسرخوشانه یخنده با

تماس تلفني گرفت وگرنه  شدیمشكالت پيش آمده فقط ماين  جا و بادانستم چه كار بايد كرد! از ايننمي حاال
 .ديدنشان غيرممكن بود

منزلش را گرفتم و  یهرحال هرچه بود همين هم بهتر از هيچ بود! دوباره گوشي اتاقم را برداشتم و شماره به
قدر شناختم و چهبار بوق خوردن باالخره وصل شد. با همان الو گفتن، صدايش را منتظر ايستادم، بعداز شش

! چندبار الو الو گفت و كردمیاقدام م زودتروگرنه  كندیدانستم با پدرش زندگي ماز شنيدن آن ذوق كردم. نمي
 :خواست قطع كند كه صدايم را شنيد

 ..سالم امير -

 !كه مطمئن نبود منمدانم شك داشت كه درست شنيده يا اينساكت شد، نمي ايلحظه

 شما؟ -

 .نم كه شناختي، پس نيازي به معرفي نيستدومي -

 :گوشي فوت كرد و گفت یسورا باز هم به آن نفسش

 !منو از كجا پيدا كردي؟ یشماره -

بود  نیخوام درمورد مسائل مهمي باهات صحبت كنم. البته قصدم ااالن اين تنها چيزيه كه مهم نيست. مي -
 .نه كه به تو بگمکه با پدرت حرف بزنم؛ ولي خب انگار قسمت اي

 !بگو -

وبرگاش اصالً آسيبي به سمندر نظرت شكستن شاخبه ؟یچرا محصوالت دارويي ساالرخان رو متوقف کرد -
 زنه؟مي

 .را حس کنم شیهااخم توانستمیهم م جانیهم از

 .دوني، پس خودت رو درگير مسائل به اين كثيفي نكنگفتم كه تو چيزي از اصل ماجرا نمي -

وپوك شركت فهمم. از تمام جيكچيو ميام؟ من همهكني بچهمن همين االنشم درگير هستم. چرا فكر مي -
 .سردرميارم

 !تر از قبل شده بودهرچند تحملش آسان ريخت،یهم ممثل هميشه اعصابم را به پوزخندش

 :همان حال گفت با
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 !وسال االنتهيكل و سنبخوام ببينم؟ اونم با اين شما هميشه بزرگ بودي، كِي من تو رو بچه ديدم كه االن -

وقت مرا بچه نديد، هميشه تنها كسي كه به او هيچ گفت،یاز يادآوري گذشته بر لبم نشست. راست م لبخندي
 .او بود گفت،یم« خانوم»من 

 !وسالم رو به رخم كشيدي يا هيكلم رو؟! كدومش تو ذوقت خورده؟االن سن -

 :و با صداي آرامي گفت كرد ايخندهتك

 .كدومهيچ -

شد بيشتر از ساعت از زبانش حرف بكشم، حيف كه نمييك خواستیطور حال خوشي داشت دلم ماين وقتي
 .باره جوابش دلم را به درد آورداين به شانسم اعتماد کنم. چون ممكن بود حرفي بزنم كه يك

 :مبحث را دوباره به شركت كشاندم و باجديت گفت پس

 !خواستن بكشنت؟كار كرده بودي كه ميرو بدونم. تو چي ستمیخوام چيزايي كه ازشون باخبر نمي -

 !شب تعريف كنمانتظار كه نداري بشينم از پاي تلفن برات هزارويك -

 :اي كه در صدايم مشهود بود گفتمخنده با

دم هرشب خودم زنگ بزنم تا هرساعتي هم كه طول قصه تعريف كني تمومه. قول ميشه، شبي يهاينم مي -
 .بكشه اشكال نداره

 :شد یجد بارهکی شیصدا لحن

 .تونم چيزي از اين مسائل محرمانه به تو بگممن نمي -

 چرا؟ بهم اعتماد نداري؟ -

 :همان جديت و بدون مكث جواب داد با

. از كجا معلوم تهش بين من و پدرت، انتخابت منطقي باشه یساالرخان یدونههییکی.. هرچي باشه دختر نه. -
 !نه احساسي

كه در هردومورد انتخابم  دانستمیرا م نیمنظورش از انتخاب منطقي خودش بود يا پدرم! هرچند ا نفهميدم
 !بود، چه احساسي و چه منطقي« او»خودِ 

دنيا در مقابل  یهمه كردمیو سكوت كردم. بهتر بود پاي احساس به ميان نيايد كه ثابت م جوابش را ندادم پس
 .دانستمیوجانم را، خودِ او مست، مخصوصاً در مقابل پدرم كه هميشه مقصر مرگ روحعشقي كه داشتم هيچ

 :قدر سكوتم طول كشيد كه گفتچه دانمنمي

 !هنوز قصه نگفتم خوابت برد؟ -
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هاي دردآورش را بدهد. ولي خب متأسفانه نه او احساسي من هم حرفي بزنم كه جبران جواب خواستیم دلم
 !شبيه من داشت و نه من جايگاه او را داشتم

 :با آه عميقي گفتم پس

شركت داروسازي بزرگ رو از مواد  با كمكت، يك خواستمیمونه. موقتي اعتمادي نيست حرفي هم نمي -
پيش جوابمو گرفتم. پس بهتره از  یك كنم تا جون مردم رو به خطر نندازه؛ ولي چنددقيقهغيراستاندارد پا

 .شون قضاوت نكنهها رو با خانوادهشخصي كمك بگيرم كه آدم

كاري كنم كه نازم را بكشد و معذرت  خواهمیشكل، مام و به اينهاي لوس قهر كردهكه مثل بچهاز اين فهميدم
 :داد گفتوضوح اين را نشان ميكه صدايش بهاش گرفته. و باالخره درحاليبخواهد، خنده

ات پيدا كني و وسط زندگيم سروكلهباشه، پيدا كن... من كه نيومدم دنبالت، اين تويي كه هرجا ميرم پيدام مي -
 .خوام، خودم از پسِ تمام مشكالتم برميامزت نميشه! من كاري با تو ندارم، كمكي هم امي

اي ام و ممكن است هرلحظه كار بچگانهثابت كند كه هنوز بچه خواستی. مگذاردیسرم مدارد سربه دانستممي
 .زحماتش را به باد فنا بدهم یكنم و همه

 :حرصي كه در لحنم بود گفتم با

رسيم، چون تو روز به هم مي. باالخره يهكنمیجا كار خودمو مم از اينجا كار خودتو بكن مناوكي، پس تو از اون -
موقع منو سر طناب رو. احتماالً وسطاي طناب مقابل هم قرار بگيريم. اميدوارم اونسر طنابو گرفتي منم ايناون

 !جزو گروه دشمن به حساب نياري

 :قطع كنم كه با صداي خنداني گفت خواستم

رسم به خط وسط، كش ندارم دير ميكشي راه بندازي، من كه طنابطناب یخواد مسابقهنمي حاال... خبیخيل -
تر به تهش برسيم. عنوان يار كمكي تا سريعطرف بهشي كلي منتظر بموني. بهتره بياي اينوقت مجبور مياون

 !خوبه؟

 :صدا كردم و گفتمهايم بر هم، بيـب*ام را با فشردن لـذوق زده لبخندم

 .پس سوال دارم خبیلیخ -

 .باشه بپرس، فقط درمورد مسائل كاري باشه لطفاً! از جريانات خانوادگي فاكتور بگير -

چيزا رو بايد بدونم چون درمورد ماها، كار و  یپرسم؛ ولي بقيهاوكي، اگه منظورت مسائل مربوط به پدرته نمي -
 .شه ازهم جداشون كردو نمي هیخانواده باهم قاط

دم نه بيشتر. پس سعي كن سوالي بپرسي كه بيشتر جوابات سوالت رو جواب ميباشه، بپرس. فقط شبي يه -
 .رو بگيري

دانستم بايد چه سوالي بپرسم! چشمانم وپايم را گم كرده و مثل شاگردان تنبل نميوشروطش، دستاين شرط با
 .پيدا كنمترينش را را بستم و سعي كردم از ميان سواالت ذهنم، مهم
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 :اي، گفتمبعداز تأملي چنددقيقه باالخره

توش  یذاشتي وارد بشم، كارهاي غيرقانوناي كه نميممنوعه یشركت داروسازي سمندر يعني همون منطقه -
 !جور كارهايي؟شه؟! اگه آره، چهانجام مي

 :از مكثي طوالني جواب دادهم انگار براي جوابش احتياج به فكر داشت، چون پس او

شه. كارهايي مثل ساخت قرصاي روانگردان و مخـ ـدر، استفاده از مواد کارا انجام مي یجا همهآره همون -
رن و مجوزشون باطل كار ندا یغيراستاندارد تو ساخت بعضي از داروها، و استفاده از دكتراي داروسازي كه اجازه

 ...شده و غيره

سرم را به ديوار بكوبم! يعني  خواستیكه هيچ، كل بدنم از فشار ناراحتي و شوك منقبض شد. دلم م چشمانم
كه پاي خودم را در شركت ! آن هم فقط براي اينكردم؟یهمه محصول غيرانساني حمايت ممن داشتم از اين

را در  یاكاالهاي غيرقانوني نينچندسال داشت چتم؟! يعني رادين اينمحكم كنم؟! پس با بقيه چه فرقي داش
 !كرد؟یايران پخش م

سنگ بزرگي سنگين بود.  یسرم اندازه شنيدم،یدوري م یانگار از فاصله گفت،یرا كه دوباره الو الو م صدايش
تخت  یرا گوشه یدم و گوشسختي زبانم را در دهان خشكم چرخاندم و خداحافظي كردم. منتظر جواب او نشبه

و عين خيالشان هم نبود! اصالً چيزي  كردندیقدر راحت با جان و روان مردم بازي مطور اينها چهپرت كردم. اين
سال به نام وجدان يا حتي قلب داشتند؟ يا همه از جنس سنگ و چوب بودند؟! دقيقاً همان احساسات هفت

 .تكشانپيش آمده بود سراغم، يعني تنفر از تك

مختلف كشيدم. خودم  یگردها در اتاقم چرخيدم و هزارنقشهرا كه اصالً نتوانستم بخوابم... مثل شب شب
وقتي همه دستشان  گرفتمیتنهايي انجام دهم. از چه كسي بايد كمك متوانم بهكدام را نميكه هيچ دانستمیم

 !دهدن انجام شاتوانست كاري بر عليهآلوده بود؟! وقتي كسي از ترس نمي

 .جا ادامه دهماثبات دارد تا من كارش را اين یقدر مدرك براامير تا كجا پيش رفته و چه دانستمیم بايد

 اي يككه به ساعت نگاه كنم موبايلم را برداشتم و شماره گرفتم. با صداي الو گفتن شخص غريبهاين بدون
 !لحظه به خود آمدم و فوري قطع كردم

 ً هاي سمج دوباره شماره گرفتم، بايد با خود امير صحبت تلفنيكنم! عين مزاحمكار دارم ميانستم چهدنمي اصال
واحوالپرسي كردم و گفتم كه با امير كار بار هم همان مرد غريبه جواب داد؛ ولي من با پررويي سالمكردم. اينمي

 :دارم. انگار جا خورد، چون باَشك گفت

 .ر نداريم خانومجا اميامير؟! ما اين -

خواهي، حرفم را اصالح كردم و نام رامي را گفتم؛ كه خرابكاري كرده بودم. پس با كلي معذرتبر من، مثل اين واي
 :كردن شدجيمآقا واقعاً مشكوك شده بود. چون وارد مبحث سينكه آنولي مثل اين

 گيرين؟ اسمتون چيه؟شما كي هستين؟ از كجا تماس مي -

 :رنگ شود ولي او باز در آخر گفتاش كمبا آرامش جواب تمام سواالتش را بدهم تا اين بدبيني كردم سعي
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 .گم باهاتون تماس بگيرهباشه اگه ايشون شما رو بشناسه مي -

 .موبايل رو بدين بهشون! كارم خيلي مهمه یشه اين شمارهمن رو ندارن. مي یولي آخه شماره -

 .كنمیباشه بگيد يادداشت م -

 .. مطمئناً االن خواب بودماندمیو مشخصاتم را گفتم و قطع كردم. بايد منتظر تماسش م شماره

موبايلم افتاد. خوشحال شدم كه باالخره  یاي از موبايل ايران روي صفحهنزديك نه بود كه باالخره شماره ساعت
 .موبايلش را گير آوردم یشماره

 :حرف زدن به او بدهم، گفتم یكه اجازهبل از ايندومين رينگ، جواب دادم و ق با

 .موقع صبح تماس گرفتمخيلي خيلي ببخشيد... اصالً حواسم به ساعت نبود كه اون -

خانوم محترم، من بهرام شرافت هستم. ايشون گفتن با شما صحبتي ندارن، پس احتماالً اشتباه گرفتين! من  -
 .فقط زنگ زدم بگم منتظرش نباشيد

چه كه گفته حرفي نداره با من بزنه؟! چه شده است مگر؟ ديروز كه داشت ولت بهم وصل شد! يعني۱۲۰ كشو
 !زدمثل بلبل حرف مي

اش كاري موبايلم نگاه كردم. يعني ممكن است موبايلم شنود شود؟! يعني فكر كرده شايد بخواهم بر عليه به
 قدر به من بدبين بود؟دانستم و هزارسوال در ذهنم نقش بسته بود! او چرا اينچيز نميكنم؟ هيچ

از آقاي كمالي درخواست كردم  دفترش را گرفتم. یبار با گوشي اتاقم شمارهكردم تا ساعت ده شود و اين صبر
 .هاي قلنبه باالخره وصل كردبه اتاقش وصل كند و او هم با كلي حرف

 !سالم خانوم. بفرماييد -

 سالم. چي شده؟ چرا صبح جواب ندادي؟ فكر كنم كالً با موبايل مشكل داري... نه؟ -

 !زني؟االن با گوشي اتاقت داري حرف مي -

 !نظورتو فهميدمآره... ديدي چه زود م -

 .هم لبخندش را حس كردم و آفرين گفتن آرامش را شنيدم باز

 :که هنوز در دلم بود پرسيدم یابا نگراني یلبخند بر لب من هم نشست ول نشیتحس نیا از

 !نظرت موبايلم شنود داره؟به -

 !بله كه داره... و حتماً االن بقيه فهميدن كه تو با ايران در تماسي. به غير از من با موبايلت به كيا زنگ زدي؟ -

 !فقط زهرا بهم زنگ زد و شماره و آدرس تو رو داد -

 !ت؟زهرا كيه؟! همون دخترخاله -
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 :زده گفتمچهارتا شد! با همان حالت بهت چشمانم

 !شناسي؟يتو از كجا اون رو م -

 .حاال! اين ديگه جز اسرار كاري ماست -

 .كه بيشتر تو بايد به من كمك كنيبه تو كمك كنم. مثل اين خواستمیآها! منو بگو م -

 !من كه گفتم كمك تو رو الزم ندارم! نگفتم؟ -

الً براي خودم مدير بودم تر بود! حتي االن كه مثحال از من باالتر و عاقلگرفته بود كه او هميشه و در همه حرصم
 !و تحصيلكرده

 :لحن گرفته و مغمومي گفتم با

 .تونستم كاري برات بكنممي خواستیدلم م -

باعث  گاهیوبگاههاي مرسي از لطفت. بهترين كمكت اينه كه خودتو درگير اين مسائل نكني و با اين ارتباط -
 .هم خوردن كارام نشي. همين بزرگترين كمكهبه

 دم اگه چيزي خواستم به دفترت زنگ بزنم. خوبه؟فقط چندتا سوال ديگه داشتم. از اين به بعد قول مي -

 .آره خوبه... حاال زودتر سواالتو بپرس كه كار دارم -

شون تونستي مدرك جمع كني؟! من بايد بدونم تا دوباره قدر عليهخوام بدونم تو تا كجا پيش رفتي و چهمي -
 .كاري نشه

 :باالخره توانستم حرصش را دربياورم چون با لحن عصبي و خشني گفت انگار

خواي؟! ببين خانوم سمندر وقت تو از من مدرك ميخواد كاري انجام بدي، اونگم نميمن دارم بهت مي -
اي زنده ورود براي هيچ موجود یست و اجازهكامالً قرنطينه یخواي بري سرك بكشي يه محوطهجايي كه تو مياون

 .به حرفم گوش كني و كار احمقانه نكني رهشه. پس سعي كن مثل قبلنا يه ذجا صادر نميغير از كاركنان اون

ام كند، بيشتر باعث ذوقم شد؛ چون نشان كه حالم را بگيرد و عصبانيجاي اينبلند و لحن تندش به صداي
 .كندستفاده ميداد كه او هم احساساتي دارد كه در لحظات مهم از آن امي

 :لبخند مهرباني گفتم با

ساله نيستم كه! شما ۱۰ یسالمه و قراره مدير يه شركت بشم. بچه۲۲آقاي رئيس، من كارمو بلدم. بنده االن  -
 .كنم. فقط اگه تونستي مداركي كه داري رو برام ايميل كنچيزا نباش من حلش مينگران اين

ات هم چك شه پس چيزاي ديگهكار خانوم مدير؟! وقتي موبايلت شنود مياي ندارين سر باشه چشم. امر ديگه -
 !قدر بهت مشكوكن! چيكارشون كردي؟ات براي چي ايندونم خانوادهشه! من نميمي

اي پراز حرص! خيلي جالب بود كه ام بلند شد، البته خندهاز اين نوع بازخواست كردنش، صداي خنده باراين
 !ام را دارمسالگيكرد همان خصوصيات پانزدهشناخت و فكر ميرا نمي هنوز اين مهتاي جديد
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خيال ام و ديگر از آن دختر متكبر و بيقدر عوض شدهكه چه دادمینزديكش بودم و به او نشان م خواستیم دلم
 !خبري نيست

 :كه تمام شد، باطعنه گفتم خنديدنم

! فكر كرديیكم درمورد خودم تحقيق موفاميالم داري يهاز فك دردنخوري كههمه اطالعات بهكاش به جاي اين -
 !هيچي عوض نشده یکنیسال پيش موندي و تصور مكنم كالً توي همون هفت

 :اي ادامه دادمباره در دلم پيچيد با صداي گرفتهبا غمي كه يك و

خاطر ساالرخان حاضر شده موقعي كه فهميدم يه مرد، بهوقته بزرگ شدم جناب رئيس، از همونمن خيلي -
تنها همراه  یموقعي كه جنازهتو مسلخ رها كنه. از همون ییاش رو قرباني كنه و پسرش رو تنهاخواهرزاده

من بزرگ شدم. تو چي  موقعآوردن و جلوي چشمام خاكش كردن. از همون كهیتكهیهميشگيم رو سوخته و ت
 !ساال؟دوني از اينمي

 :و باز هم همان لحن تمسخرآميز را شنيدم كه گفتهم پوزخند صدادار  باز

 .ساال فقط در همين حد شنيدين و ديدينهمون بهتر كه شماها از اين -

 .حرفي براي گفتن نداشتم. حق با او بود... تا آخر دنيا حق با او بود و بس ديگر

شد. خواست كل داستان را بگويد حتماً اشكم سرازير مياش كم آوردم، اگر ميجملهآورده بودم. در مقابل يك كم
 !داد درد و رنج زيادي را كشيده و چشيدهدانستم؛ ولي همين حرفش نشان ميچيز نميکه از ماجرايش هيچبا آن

 :از ته دل كشيدم و به آرامي گفتم آهي

روز منتظر مداركت . پس تا سهرسمیري بكنم. چه تو كمكم بكني چه نكني، به هدفم مخوام يه كامن مي -
 .كنمی. اگه نفرستادي، خودم از صفر شروع ممونمیم

سمندر  یام از چه بود! شايد چون هنوز او مرا عضوي از خانوادهدانم دلخوريبدون خداحافظي قطع كردم. نمي و
هرحال، دلم از او گرفته بود اش بود! بهاعتماديخاطر بيگرفت! يا شايد بهجهت در مقابلم جبهه ميو بي ديدیم

 .كنم ابتقدرت خود را به بقيه ث شودیو دوست داشتم هرطور كه م

*** 

. با توانستم از طريق كساني كه به هردليلي از شركت اخراج شده بودند، اطالعات خوبي به دست آورم دوروزه
 .گفتنشان را بستم« نه»هزارمشكل هركدامشان را پيدا كردم و با كلي پول، زبان 

ها تا حكم حبس ابد هم راضي قدر جيبشان را پر كرده بودند يا ترسانده بودندشان كه بعضيچه داندیم خدا
 !زدندو حرف نمي شدندیم

زنند و در مقابل پليس، تمام گاهي حرف نميداد عنوان شاهد در هيچشرط قبول كردند كه بهبه اين همگي
 .هاي االنشان را منكر خواهند شدحرف
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. كنندیتوانستم بفهمم كه منبع مواد مخدرشان از كجاست! امير گفته بود از مواد غيراستاندارد استفاده م فقط
هاي دان، قرصو سپس دكترهايي كه بدون مجوز و وج آوردمیشركت را گير م یپس بايد منبع مواد اوليه

 .كردندیگردان توليد مروان

كمكم كند سميرا بود  توانستی. تنها كسي كه مكردمیبخش دارو را پيدا م یليست تمام پرسنل محرمانه بايد
 !اعتماد شده بودكه او هم برايم غيرقابل

طور كه او نداشتم و اينرفت! طي اين مدت تماسي با كاري از پيش نميكه باز هم بدون كمك امير هيچاين مثل
 .معلوم بود او هم هيچ رغبتي براي برقراري ارتباط با من نداشت

جا دوربين و اتاق و وسايلم مشكوك بودم، كه نكند همه یوقتي فهميده بودم موبايلم شنود دارد، به همه از
ها و كشوها را گشتم؛ ولي چيزهاي ديگر گذاشته باشند و مرا زيرنظر دارند! اتاق را زيرورو كردم و تمام كمد

كه تلفن منزل هيچ شنودي نداشت خاطر ايننظر در امان بودم. از طرفي بهخوشبختانه چنين چيزي نبود و از اين
كرد موبايلم كس گمان نميطور اين تلفن از شنود در امان مانده بود! شايد هيچدانم چه. نميكردیخيلي كمكم م

خواستند طرف زنگ بزنم! يا شايد هم چون تلفن عمارت بود نميطرف و آناين را رها كنم و با تلفن دستي به
 !بگيرد رتحت نظارت قرا

محل كار امير را گرفتم و دوباره آقاي كمالي را وادار كردم هرطور شده مرا به دفتر مدير محترمش وصل  یشماره
 .كند

 .سالم خانوم، بفرماييد -

جا كسي نيست كمكم كنه، با حرفايي سالم، ببين من تونستم يه چيزايي گير بيارم؛ ولي زياد مُثمرثمر نبود. اين -
 !ترسم. بهتره يه راه ديگه رو امتحان كنم. نظر تو چيه؟خودمم مي یهم كه تو زدي از سايه

كه از دانمش خوشحال شدم. درحاليهايم بخنكه توانسته بودم با حرفبلندش را شنيدم و از اين یخنده صداي
 :گفتم خنديدمیاش من هم مبامزه یخنده

 خندي؟جوري ميچيه؟ چرا اين -

 :اش را كنترل كند و به آرامي زير لب گفتچندسرفه توانست خنده با

 !از دست كاراي تو -

 :رو به من با صداي بلندتري ادامه داد و

 خواستمیكني كه يه راه نشد بخواي از راه ديگه حلش كني؟ منو بگو مخانوم محترم، مگه داري پازل حل مي -
 !شهطور كه پيداست نميبهت پيشنهاد همكاري بدم! ولي اين

 :گفتم باذوق

 .دمدم هركاري بگي انجام بدم. قول ميجوري؟ قول ميهمكاري؟ يعني چه -
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توئه كه بتوني  یعهدهار با مديريت خودت. و اين هم بهبجا باز كنيم؛ البته اينخوام شركتتون رو دوباره اينمي -
تونيم كارا رو جا. بعد با همكاري همديگه ميعنوان رئيس شعبه بفرستنت اينكاري كني بهت اعتماد كنن و به

 .پيش ببريم

پرونده خواي جوري ميكني؟! چهكار مييعني چي كه دوباره باز كنيم؟! پس اون همه آزمايشات و اينا رو چي -
 ش رو صادر كني؟رو بدون مجازات ببندي و مجوز بازگشايي دوباره

چي با خودت ورجوع كردن همهچيزا نباش فقط كاري كن همه فكر كنن تو پيگير كارا بودي و رفعتو نگران اين -
 .كنمكارا رو درست مي یبوده. من بقيه

كار فقط ي خوب خوشبختانه پيشش نبودم وگرنه با اينكردم؛ ولـغـلش مي*پريدم و بـجا بودم حتما ميآن اگر
 .دادعمل بچگانه نشان نميكردم، چون مطمئناً او واكنش جالبي نسبت به اينخودم را ضايع مي

*** 

هاي متعددم به ايران و گرفتن قولي كه داده بودم خود را در معرض نمايش قرار دادم. نمايشي كه با تماس طبق
هايي مثالً واقعي و انتصاب افراد غيرحقيقي كه به اصطالح داشتند هايي از پيش انتخاب شده با صحبتشماره

بردم و اجازه جمع كارم را پيش نمي ضورشكل جذابي به خود گرفت. چون در ح دادند،یكارهاي مرا انجام م
 .شان كارهايم را دنبال كنندبا شنودهاي مخفيانه دادمیم

ً حقه و كلكانگيزهيجان خيلي هايي كه براي من پياده كرده بودند، به تر شده بود. همين كه توانستم دقيقا
كداممان ندارد ولي باالخره هيچكار آخر و عاقبت خوبي براي اين دانستمی. مكردیخودشان بزنم خوشحالم م

. حتي اگر اين تاوان، اعضاي گرفتیكردند را میو تاوان كارهايي كه با جسم و جان مردم م شدیكسي بايد پيدا م
 .شدیام را شامل مخانواده

 .كشاند خواستيمیقدر خوب و تميز پيش رفت كه حتي ساالرخان را هم فريب داد و به مسيري كه مآن كارها

اداره نظارت را  یشدهفكس یهاي مثالً پنهاني، نزد پدر رفتم و باخوشحالي برگههفته دوندگيبعداز يك وقتي
 .كندیبار صورتم را بوسيد و باشوق تمام گفت كه به من افتخار ممقابلش گذاشتم، از فرط شادي چندين

ير كه در جواب تمام خوشحاليم فقط گفت ام و هم از نگاه امموفق شده بودم، هم از چشمِ پدر و خانواده من
 .«آفرين»

*** 

 .مسائل فراموشم شده بود یخاطر ايران رفتنم خوشحال بودم كه بقيهبه قدرآن

ام را به اتمام رساندم و قبل از رفتنم تحويل دانشگاه دادم. قرار بود براي جشن نامههزار مشكل پايان با
طور ايران به یعنوان مدير شعبهكه هم مدركم را بگيرم و هم به آمدمیبايد مماه بعد برگردم. التحصيلي سهفارغ

اي در دست كه فقط مهر تأييد ساالرخان را برگه بارسمي به هيئت مديره و سهامداران معرفي شوم. االن فقط 
 .داشت ِسمَت مديرعاملي شركت سمندر را داشتم
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به گمونم بد متوجه شدي، براي »: گفتیو م خنديدیپدر مپرت جمع كرده بودم. ووسيله و خرت چمدانسه
 «!حواست باشه ا،یخواي برهميشه نمي

خاطر پيشبرد كارهاي شركت راضي به آن شده؛ ولي من احساسم از رفتنم ناراحت است و فقط به دانستممي
ف بود كه حاضر شدم پدرم قدر ضعيام به او آنرنگ شده بود. ديگر حس بزرگِ فرزنديها بيآن ینسبت به همه

 .را به دست قانون و جزا بسپارم، پدري كه غيراز خوبي و محبت در حق من كاري انجام نداده بود

شش پرواز داشتيم. قرار بود با دكتر بحري بروم؛ چون حضور مدير فني براي بازگشايي شعبه الزامي بود.  ساعت
و كارهايي به عظمت يك  ماندمیگشت و من متاد او برميچيز روي روال افراه شد و همهجا كه روبهسپس آن

« ِ  !ونگارنقشپر« سمندر

كاره بود هم اي براي دكتر بحري كه خودش اينجاي شبهه ريزي شده بود كه هيچقدر خوب برنامهآن چيزهمه
شخص شتم نقش يكاصلي امير بود و من فقط دا یكنندهباقي نگذاشت. بايد بگويم در واقع كارگردان و هماهنگ

 !قدر هم ذوق داشت زحمات را شخص ديگري بكشد و تو فقط پُزش را بدهيكه چه كردم،یكاره را اجرا مهمه

مدت حتي كارمندان  وجور كنيم. در اينهاي قبل را جمعروز طول كشيد تا توانستيم خرابكاريبه بيست نزديك
هاي نگي انجام شد؛ چون كاركنان استخدامي همگي فرستادهجديد را هم استخدام كرديم. البته اين هم با هماه

 .كرديمیم يدشانها را انتخاب كرده بود كه ما فقط تأيامير بودند، طوري بهترين

اي كه براي تأييد صالحيت شركت برگزار شد، بار هم امير را نديدم. فقط در جلسهروز حتي يكاين بيست در
 .اي فقط برايش سر تكان دادماش كنم و مثل شخص غريبهسوي ميز نظارهدقيقه توانستم از آنبراي چند

 دانستمیش همه در دستان امير بود. مدكتربحري تشريفش را برد و من ماندم با كارهايي كه سروته آقاي باالخره
 مو برايم شكافته بود؛ ولي هنوز هم از مسائل پشتاوضاع از چه قرار است و جناب دكتر تمام جزئيات را موبه

 .خبر بودمپرده بي

هاي شركت تا مدتي كه از من اطمينان قطعي حاصل شود، تحت كه هم موبايل و هم تلفن دانستمیرا هم م اين
هاي او اي خريدم كه فقط براي تماسكارت جداگانهكنترل هستند، پس به خواست امير مخفيانه موبايل و سيم

طور اجازه داد كارمندان من بدبين بود چه بهقدر نسبت خان كه ايندانم ايرجباشد و انجام كارهاي محرمانه. نمي
يافتم. موضوع مشكوك بودم؛ ولي خب دليلي براي كارش نميشركت را همه از ايران انتخاب كنيم! من به اين

هاي شلوغ اي هم كه برايم گرفته بودند در خياباني نزديك شركت قرار داشت تا زياد در ترافيك و خيابانخانه
م چون به كارهايشان مطمئن نبودم تمام وسايل خانه را خودم خريدم و نرود. البته باز ه تتهران وقتم به بطال

 !كارگراني با نظر خودم آن را چيدمان كردند تا مبادا در گوشه و كنارش، وسايل جاسوسي كار گذاشته شود

هفته پدرم تماس  كه بعداز يك شدیچيز داشت راحت معالي و دقيق بود و من خيالم از بابت همه چيزهمه
تر از من زندگي فت و گفت راننده و محافظ شخصي برايم درنظر گرفته كه در همان ساختمان، دوطبقه پايينگر 
 .كندیم

 دانستیولي فقط خدا م خنديدم؛یخبر خنديدم! شايد از نظر او از ذوق مقدر از شنيدن اينرود چهنمي يادم
ام، شخصي یحتي اگر محافظ و راننده آمدمین هم كنار مهرحال با ايام از سر ناچاري و بيچارگي بود. بهكه خنده



 

 
105 

برايش گزارش كند. به امير هم كه اين مسئله را  اكارهايم ر  یلحظهبهلحظه خواستیپدر بود و م یگماشته
 :اش گفتگفتم با همان آرامش هميشگي

 .منتظر يه همچين چيزي بودم -

ساله ۴۵زير و آرامي بود به شرکت رفتم. اسمش قدير بود و تقريبا هبجديدم كه مرد بسيار سر یصبح با راننده از
رسيد خبيث و آزاردهنده باشد ولي خب باز هم از نظر نميكار! البته بهاي در اين. يك ترك آذري و حرفهزدیم

 .شود به درونشان پي بردها نميچهره و رفتار آدم

طرف فرستاده شود، هنوز به ايران نرسيده كه قرار بود از آن كارها پيچيده شده بود و اولين داروهايي روزآن
. حتي رفتيمیو همگي در دفتر شركت با استرس و نگراني رژه م گذشتیساعت از موعد مقرر مبودند! دقيقاً سه

 .چرخاندیرا تندتند در دست م وغريبشيبآقاقدير هم روي صندلي راهروي شركت نشسته و تسبيح كوچك و عج

 .مانديمیخان تماس بگيرد و ما بايد منتظر فرمايش ايشان مبود ايرج قرار

خان. ديگر صبرم تمام شد و با سرعت خبري نه از بار بود نه از ايرجنزديك به يازده صبح شد و باز هم هيچ ساعت
 .خواستمیتر از امير نظر مسمت بالكن اتاقم به راه افتادم. بايد هرچه سريعموبايلم را برداشتم و به

 :دومين بوق، جواب داد با

 .بله بفرماييد -

 .خان هم خبري نيستبارمون نيومده، نگرانم. از ايرج یامير محموله -

 .رسه. من پيگيرماوالً عليك سالم. دوماً جاي نگراني نيست، مي -

 :مرا به آسودگي بيرون فرستادم و با لبخندي گرم و صداي آرامي به زبان تركي گفت نفسم

 .خدا رو شكر كه هستي -

خوبي بود. اين يعني حرفم را شنيده و آن را پذيرفته. با حال خوبي كه پيدا كرده بودم، بدون  ینشانه سكوتش
 :باره گفتمقبلي يك یفكر و برنامه

 شه امشب ببينمت؟مي -

 به چه مناسبت؟ -

. ولي خب رفتمیقدر جلو معنوان يك دختر نبايد اينكه جايمان عوض شده بود و من بهگرفت، از اين امخنده
 .شد مجبور بودم من پا پيش بگذارموقتي از او بخاري بلند نمي

 .به مناسبت اولين موفقيت كاريمون -

جا ايرانه، و با خير جان من، اينونوش راه بندازي! نهونيمه عيشنصفه یخاطر يه محمولهخواي بهالبد مي -
جور خالفاي الكي و مسخره زحمت ما رو قاطي اينت منم يكي از مأمورين دولت و اين نظام هستم. پس بياجازه

 .كتبي از ايشون رو ندارم ینامهخدرگيري با امثال پدرم و گرفتنِ توبي ینكن كه اصالً حوصله
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م از در و ديوارها بگذرد و به گوش كسي برسد، با لبخند و حس خوشي خواستخنديدم، با صدايي كه نمي دوباره
 :گفتم

 دونستي؟یسوال بهم دادي. مترين جوابي بود كه تا حاال مقابل يهاين طوالني -

 :او هم خنديد يا نه چون صدايش را نشنيدم؛ ولي با پررويي گفت دانمنمي

 .ساعت و براي سرِ شبفرداشب بهت وقت بدم، اونم فقط يك تونمیامشب مهمون دارم؛ ولي م -

 .باشه، اوكي. تازه فرداشب بهتره. بايد از االن برنامه بريزم و جناب راننده رو بفرستم پي نخودسياه -

 :دادابرويش را باتعجب باال بـرده بود؛ چون صداي متعجبش اين را نشان مي یلنگه يك مطمئنم

 !منه یمهموني تو خونه كردمیت؟! من فكر مكني خونهرو دعوت مي يعني تو داري من -

خوام بري، نميدونم ازش حساب ميكنين و چون ميخير آقاي محترم، جنابعالي در جوار پدرتون زندگي مينه -
 .دست ببينمتبه« نامهتوبيخ»فردا به دردسر بيفتي و پس

 .در گوشم خنديد و من باز هم چشمانم را از روي شوق بستم باراين

طور بوق متوجه شدم قطع كرده و من همانچندثانيه يا حتي دقيقه در هپروت بودم؛ ولي با صداي بوق دانمنمي
ا محابطور بيكه اين شدیو به ديوانگي نزديك م رفتیام. احتماالً مغزم داشت ملبخند به لب در بالكن ايستاده

فهميد من با که نمي یراحت نيست؛ ولي کس كساحساس براي هيچپذيرفتن اين  دانستمی! مكردمیهركاري م
ام رفته و بازگشته. بدبختي از اين ـيـنـه*هايم با ياد او به سـنفس یلحظهام و لحظهعشق زندگي كرده اين

 !كس عظمت احساست را نفهمد حتي خودش؟كه هيچ شودیباالتر هم م

*** 

كه امير گفته بود، محموله باالخره رسيد و علت تأخير هم مسائل امنيتي اعالم شد! من كه نفهميدم  طورهمان
 .كردیهمه دارو در انبار نشانگر اولين موفقيت من بود و اين مرا شاد مهرحال وجود آنچه؛ ولي بهيعني

 .م، و او هم حواسش را جمع كند كه كسي مزاحمم نشودكامالً استراحت كن خواهمیراننده گفتم امروز عصر م به

ها را به قدر بيشتر آنهر چه دانستمیها گذرانده بودم قشنگ مكلفتـردن*عمرم را با همين گـ یهمه چون
كه به دنبال آرامش هستي و اگر  كرديیها را مطمئن مطور مواقع بايد آن. اينآيندیعقب هل دهي جلوتر م

اتفاق پنهاني كه هيچ  شدیم يالشانش را بهم بزند او مسئول است. اين خودش باعث راحتي خآرامكسي اين
 .قرار نيست از طرف تو بيفتد

شيكي پوشيدم و خانه را كامالً مرتب كردم و پيتزا سفارش دادم. به مستر قدير هم گفتم كه اگر كسي  لباس
 .افقت كرد. او هم موگيرمیزنگ زد پيك پيتزاست و خودم تحويل م

دربازكن را زدم و كيف به دست دم در آپارتمان ايستادم.  ینزديك شش بود كه زنگ زدند. با عجله دكمه ساعت
منتظر بودم زودتر پيتزا را تحويل بگيرم تا قبل از آمدن امير، ميز شام را آماده كنم. صداي دينگ آسانسور نشانگر 



 

 
107 

ها را گرفتم و با دست ديگر خواستم جعبه طرفشها، پول را بهاي پيتز محض ديدن جعبهرسيدنش بود و من به
 .بگيرم كه دستم را پس زد و وارد خانه شد

 :لحظه ترسيدم و خواستم واكنش نشان دهم كه كاله قرمزش را از سر برداشت و با جديت گفت يك

 !كني؟جوري از خودت محافظت ميهميشه همين -

 :گفتمديدنش، نفسم را بيرون دادم و  با

 !كج پياده كنم؟غيرمنتظره بود. انتظار داشتي روت فّن كشتي یلیت خحمله -

 !از روي تأسف جنباند و كاله را به جارختي كنار در آويزان كرد و با كفش و بدون تعارف رفت تو سري

 ً ها انداري كنم. جعبهبشر مشكل عقلي داشت. خود را در آينه مرتب كردم و دنبالش رفتم تا مثالً مهمكه اين واقعا
 .كردیرا روي اوپن آشپزخانه گذاشته بود و خودش جلوي پنجره، بيرون را تماشا م

اسپورت شيكي پوشيده بود. انگار فقط كالهش آرم پيتزايي داشت؛ چون تيشرتش قرمز ولي ساده و  لباس
تا پيك پيتزايي بيايد.  ستادهیقدر دم در اريزي كرده. آنها را برنامهاين یونگار بود. فكر كنم از قبل همهنقشبي

ً براي مشكوك  گپولش را داده، كالهش را هم گرفته و خودش به اسم پيتزايي زن را فشرده است. و مطمئنا
 !نشدنِ آقا قدير هم اول زنگ او را زده. بچه زرنگي بود براي خودش

 :كه گفت كردمیم جعبه در دست داشتم نگاهش هنوز

 .كنهزعفروني هم بيار كه سرم درد مي چرا خشكت زده! برو بذار تو آشپزخونه، يه چايي -

 دهد،یزعفراني سفارش م خودش چاي شود،یپررويي نديده بودم كه ديدم. خودش وارد ممهمان به اين واال
 !تازه همه را هم با خشونت و آمرانه

 .ام بودنوازي وظيفههم ميزبان، پس رعايت ادب و حفظ رسوم مهمانخب او مهمان بود و من  ولي

 :رنگم را مقابلش گذاشتم و گفتمزعفراني خوش دقايقي بنا به فرمايش ايشان با خوشرويي، چاي ازپس

 .نوش جان -

 .اي در دست سخت مشغول خواندن مطلبي بود، به آرامي تشكر كردهم كه روي مبل نشسته و روزنامه او

ساله بود دانم دلتنگي هفتاش زل زدم. دلم برايش تنگ شده بود. نميروي مبلي نشستم و به چهره مقابلش
. ديدن امير واقعي آن هم بعداز تحمل عذابي كه به كابوس كردیيا دوماهه، ولي بدجور حالم را خراب م

و بازدمم را فقط  شنيدمیم وجودم قدر عجيب و غيرقابل باور بود! صداي حسرت قلبم را با تماچه مانست،یم
هايم يا شايد كاش سرش را باال نياورد و بگذارد سير نگاهش كنم؛ ولي انگار صداي آه . ايدادمیبا آه بيرون م

 :سنگيني نگاهم آزارش داد؛ چون چشمانش را از باالي روزنامه به نگاهم دوخت و گفت

 .دوش چشمت نذار یزبونت رو رو ی، پس وظيفهنظرم كار چشم فقط نگاه كردنه نه حرف زدنبه -
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ها را به امير حرف یصراحتش لبم را گاز گرفتم و نگاهم را به زير انداختم. حرفي نداشتم كه بزنم. همه اين از
تمام اعضاي بدنم را  ی. چشماني كه انگار االن وظيفهكردیام زده بودم و مقابل او فقط چشمانم كار مخيالي

 .از هرچه حس بود شدمیحتي شنيدن و بوييدن. من با ديدن او خالي م اد،دیانجام م

 :دور در صورتم چرخاند و گفتاي گذاشت. نگاهش را يكرا كه ديد، روزنامه را بست و گوشه سكوتم

 .خب... حرف بزن، من گوشم با توئه -

 :سختي در دهانم چرخيد و فقط توانستم بگويمخشكم به زبان

 چرا؟ -

 :كشيد و زير لب حرفم را تكرار كرد آهي

 !چرا -

 .كندیمثل كسي كه دارد به سوالي سخت فكر م كردیو رها م گرفتیهايش را با دندان مـب*لـ

 :از مكثي طوالني گفتسرانجام پس و

 خواي بشنوي؟تونه دونوع جواب داشته باشه... كدومش رو ميمي« چرا»اين  -

 هردوش -

 :فتتأمل گ بدون

 .خاطر توست، بهكلمهجواب هردوش يك -

 :تعجبي كه در صدايم بود گفتم با

 اتفاقات چه ربطي به من داره؟خاطر من؟! اينبه -

 .مختلف بود. خب االن نوبت منه سوال بپرسم یگفتم كه جوابم از دوزاويه -

 !ولي من جوابم رو نگرفتم -

 :گفت یـنـسـ*حالت بدجـ با

 .پرسهسوال ميي هركس تو هرنوبت فقط يهباشه؛ ول -

 .گرفت یاام شکل بچگانهافتادم و چهره« شجاعت يا حقيقت»ياد بازي  به

 !ولي اول بايد انتخاب كنيم شجاعت يا حقيقت بعد سوال بپرسيم! شايد من بخوام بگم شجاعت -

 :بار با هم باال برد و با لبخند عجيبي گفترا اين ابروهايش

 !قدر برات سخت باشهكردم گفتن واقعيت اينخواي شجاعت رو انتخاب كني؟! فكر نمييعني واقعاً مي -
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ام گرفت. سرم را خنده« قدر آدم شجاعي باشيكردم اينفكر نمي»بگويد  خواستیكه مطرز گفتارش و اين از
 :مي و با همان لبخند گفتمام را نبيند؛ ولي خب نشد كه پنهانش كنم و به آرازير انداختم تا خنده

 .باشه بپرس -

 چرا بين من و پدرت، منو انتخاب كردي؟ -

 :را باال آوردم نگاهم

 خواي چي بشنوي و به كجا برسي؟مي -

 .سوالم رو با سوال جواب نده -

 .من فقط طرفِ خوب رو انتخاب كردم -

 «!واقعا؟»بگويد  خواستیابروهايش باال رفت و نگاهش متعجب شد، احتماالً م دوباره

 :زبانش چيز ديگري گفت ولي

 !يعني منطقي تصميم گرفتي و احساست رو زير پا گذاشتي -

ً »را به عالمت  سرم  :كمي تكان دادم و گفتم« اِي تقريبا

 .حاال نوبت منه -

 خاطر من بوده؟چيز بهچرا گفتي همه -

 :جا شد و گفتبهمبل كمي جا روي

خاطر تو جواب گذاشتم فقط بهسوال كمي طوالنيه؛ ولي در كل اگه تمام كارهاي پدرت رو تا االن بي جواب اين -
دونم اي و ميقدر به پدرت وابستهدونم چهخواستم با ضربه زدن به پدرت، زندگيت رو نابود كنم. ميبوده. نمي

دنياي كثيف، اين رو يقين دارم كه هميشه توي جهنم اين تر از همهداستان تويي. و مهمترين آدم اينگـ ـناهبي
 .بيننترين آدما ميبيشترين آسيب رو معصوم

 قدر به من مطمئني؟از كجا اين -

 .شدیها اين سكوتش واقعا آزاردهنده موقتخنديد و رنگ مهرباني گرفت. ولي جوابم را نداد. بعضي نگاهش

 :خودم گفتم دوباره

 كار كني؟با بابا چي خواياالن مي -

 .سپارمش دست تو. هركاري دوست داشتي باهاشون بكنمي -

 خواي؟يعني تو هيچ انتقامي نمي -

 :جمع شد و با نفرتي كه ناگهان در چشمان سياهش نشست، نفسي از درد كشيد و زير لب غريد صورتش
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 .تونه انتقام منو بگيرههيچي نمي -

 :گفت خاست،یي برمسختكه از جايش بهدرحالي و

 .خودت كه انتقام منم بگيري ازشون یعهدهذارم بهمي -

 :خواهد برود، جلويش را گرفتم و گفتمكه ميهم به دنبالش بلند شدم و به گمان اين من

 .كجا؟ هنوز پيتزا نخورديم -

 :را روي هم فشرد و گفت چشمانش

 .ذره راه برم، پام خسته شدخوام يهمي -

 :اش ترسيده بودممطمئناً رنگ نگراني گرفت، چون از رنگ پريده نگاهم

 خرده هوا بخوري؟ خواي بري تو تراس يهمي -

سو طرف بالكن چرخاند و به آنمثبت تكان داد، به آهستگي و با ضعف عجيبي رويش را به یرا به نشانه سرش
 .رفت

بودم با كمي شكر مخلوط كرده و به تراس بردم. به مخلوطي را كه خودم درست كرده  یبرايش آبميوه باعجله
اي با . كنارش ايستادم و ليوان را مقابل صورتش گرفتم. لحظهكردیها تكيه زده و داشت خيابان را نگاه منرده

 .نفس سر كشيدحالتي عجيب نگاهم كرد، سپس ليوان را گرفت و يك

ها تكيه زده بود، طوري كه شده بودم؛ چون بدجور به نردهطور خراب شد! واقعاً نگرانش چرا حالش اين دانمنمي
 !سر پا بايستد توانستیها نمانگار بدون وجود آن

 :گفتم

 !جا بخوريم؟خواي پيتزا رو بيارم همينمي -

طرف ها به آنطرف تراس را ديد. بدون حرف و با كمك همان نردهرا دنبال كرد و ميز و صندلي حصيري آن نگاهم
 .تكه بالكن بودفتاد. خدا را شكر كه تراس بزرگ و جاداري داشتم، از سالن پذيرايي تا اتاق خوابم يكراه ا

مان نكند هردو در بالكن را كامل باز گذاشتم تا از باد خنك كولرها که گرما اذيتاوايل خردادماه بود براي آن چون
 .استفاده كنيم

ي فلفل و زيتون و مخلفات، دورش را تزئين كردم، و روي ميز مقابلش عجله پيتزاها را در ظرفي چيدم و با كل با
 .دمیچ

 :صداي پراز ضعفي گفت با

 شه يه ليوان آب برام بياري؟مي -
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ليوان آبي برايش آوردم و به دستش دادم. قرصي كه در دست داشت در دهان انداخت و با آب پايين  باعجله
اصالً جاي پرسيدن  تیحال و وضعهم ريخته بود و با ايندانستم دردش چيست اعصابم بهكه نميداد. از اين

م تا بخورد بلكه جان به بدنش داد تشنبود، پس پيتزا را در بشقاب مقابلش گذاشتم و كاردوچنگال را هم به دس
 .برگردد

 :حالي كرد و گفتبي یمضطربم خنده یقيافه به

 .شكلي شدي؟ نترس من چيزيم نيستتو چرا اين -

اي پيتزا بر سرش اش را در دهان بگذارد تا من هم بتوانم بخورم؛ ولي او چنگالش را كه لقمهبودم لقمه منتظر
 :طرف من گرفت و گفتبود به

 .ريبيا تو بخور كه االن از هوش مي -

كردم لبخند بزنم، چنگال را از دستش گرفتم و به دهان گذاشتم تا اشتهاي او هم با ديدنم باز شود. با  سعي
 .جانش چنگال ديگري برداشت و شروع به خوردن كردبي یهمان خنده

 یتوانستم چشمانم را از چهرهن نميموقع خوردن غذا نگاهم كند متنفر بودم؛ ولي اال یكه کساز اين خودم
 .زدهاي من معذب بود و حرفي نميناآرامش بردارم. مطمئناً او هم از اين نگاه

كداممان واقعي هاي هيچخنده میدانستیكه خودمان خوب مدرحالي زديمیخاطر آن يكي لبخند مداشتيم به هردو
 .نيست

 .زودتر از من دست از غذا كشيد و با يك ليوان آبميوه سروته غذايش را بند آورد او

 :خواستم من هم از پاي ميز بلند شوم گفت تا

 !كشمیتو هال رو كاناپه دراز م رمیتو بخور. من م -

 .جا ماندمکه او راحت باشد، همانرا به عالمت باشه تكان دادم و براي آن سرم

از  بايستی؛ چون مكه براي پرسيدنش هنوز خيلي زود بود آوردیاعش برايم هزارسوال پيش محال و اوض اين
 .كه االن نه وقتش بود و نه جايش كردمیسال پيش شروع ماتفاقات ناخوشايند هفت

 .دقيقه ظروف را جمع كردم و به آرامي وارد هال شدمده ازپس

دانم چه حسي داشتم. دوحس خوب و روي مبل دراز كشيده و چشمانش را هم بسته بود. اصالً نمي جاهمان
ها اي آوردم و به آرامي رويش را كشيدم. چراغ. برايش ملحفهانداختیبد باهم مخلوط شده و دلم را به آشوب م

وي مبل مقابلش نشستم و به نيز ر مرا هم خاموش كردم تا خانه فقط با نور آباژورها كمي روشن باشد. خود
اش عميق بود. مطمئناً يادگاري از همان روزهاي دردآور قدر زخم كنار پيشانيدرهمش خيره شدم. چه یچهره

بالها  گذاشتم كسي اينوسال االن بودم و نميموقع به سنبرايش كاري كنم، كاش آن توانستمیبود! كاش م
دانم نمي كردمیطور كه نگاهش مه را برگرداند و از نو نوشت. همانگذشت ودشرا بر سرش بياورد! حيف كه نمي

طور و كِي خوابم بـرده بود، كه با صداي زنگ در باهراس از جا پريدم. امير در جايش نبود! هرچه اطرافم را چه
شن شدن رو یمهو دك دمینگاه كردم، كسي را نديدم! با خوردن دومين زنگ، انگار تازه به خود آمدم، سريع دو
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توانست تصوير آيفون را زدم و با دقت به شخصي كه پشت در بود نگاه كردم. آشنا نبود. پس چه كسي مي
 :گفتمیو زير لب م كردمیجوان غريبه را رصد م یطور عميق چهرهباشد؟! داشتم همان

 .كار داره؟ شايد اشتباهي زنگ رو زدهاين ديگه كيه؟ يعني چي -

 :ي كه از پشت سرم گفتباره با صداييك كه

 !جا؟ كيه پشت در؟چرا خوابت بـرده اون -

دست از سر آيفون و تصوير  كشيد،یكاغذي بزرگي را به صورت خيسش مجا پريدم! با ديدنش كه دستمال از
ً یطرفش رفتم. دقبرداشتم و با خوشحالي به كار كنم؛ ولي انگار او دانست چون سريع چه خواستمیدانم منمي قا

 :خود را عقب كشيد و باخنده گفت

 !ت بود؟چته تو؟ حالت خوبه؟ چيزي تو آبميوه -

ام ـسـت كرده*مـ كردیام گرفت چه برسد به او! فكر كنم با خود گمان مهم از اين كار و رفتار عجيبم خنده خودم
 !طرفش رفتمگدار بهقدر بيكه اين

خاطر حضور محكم و سالم او در مقابلم بود، گفتم كه بنشيند تا بهلبخندي كه مطمئنم ارادي نبود و احتماالً  با
 .برايش چاي زعفراني بياورم

خانه براي خود جاي هم با لبخندي رفت و روي همان مبل خودش نشست. چه خوب بود كه او هم در اين او
 .اندازموقت دور نميمبل را هيچمخصوص داشت. مطمئنم كه اين

ها را زدم. هوا تاريك شده بود و نور آباژورها زيادي فضا را رمانتيك گذاشتم و كليدِ چراغ چاي را مقابلش ليوان
ترك براي خودم درست كردم. بعد  یكه اين اصالً براي من خوب نبود. بعد به آشپزخانه رفتم و يك قهوه كردیم

 .هم فنجان در دست برگشتم و با آرامش مقابلش نشستم

 :هايش را گاز گرفت. گفتمـب*اش را خورد و لـچه شكلي شده بودم كه با ديدنم خنده دانمنمي

 !چيه؟ دختر تازه از خواب پريده نديدي تا حاال؟ -

ام خبر داشتم كه خودم از هيبت بعد از بيداريهايش با هم خنديدند. به گمانم از اينها و چشمـب*لـ باراين
 :اش گرفت چون گفتخنده

 .بهتره يه سر به اتاقت بزني -

نظر ام خيلي مسخره بهقيافه شوندیهم ريخته موقتي به دانستمیطرف موهايم رفت. مدستم به ناخوداگاه
. درست حدس زده بودم. كِش مويم را درآوردم و دوباره باشدت و محكم رو به باال بستمشان. نيازي به آيدیم

 .هاي دخترانه و پسركُشانه نداشتمـشـوه*وره مرا ديده بود، نيازي به ادا و عـجاتاق و ميكاپ مجدد نبود. او همه

 :گفت ديدم،یاش ماي كه فقط امروز در چهرههمان لبخند دوستانه با

 باالخره فهميدي كي بود دم در؟ -
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را زدم. ديگر كسي تصويري آيفون  یسرعت از جا پريدم و دوباره دكمهيادم افتاد كه كسي پشت در بوده! به تازه
 !توانست باشدزنگ را زده بود! غير از اين نمي یاشتباه دینبود! حتماً پشيمان شده و رفته يا شا

 :تا ظرف براي ميوه و شيريني بياورم كه گفت رفتمیطرف آشپزخانه مبه داشتم

 .رمزحمت نكش من ديگه دارم مي -

 :جا با هول گفتمهمان از

 !شبهكجا؟! االن كه سر  -

 .زود اومدم كه زود هم برم مونم،یخب منم گفتم كه تا سرشب م -

 :و چاقو در دست رفتم نشستم و گفتم بشقاب

 !صحبت دارم. ديگه معلوم نيست كي بتونيم همديگه رو ببينيمجا تنهام احتياج به همامكان نداره، من اين -

 :و گفت خنديد

 !شونرفتي خونهزني؟! اسمش چي بود؟ همون كه ميف ميچرا مثل اون دوست همكالسيت باهام حر  -

 :خنديدم لشیتمثنیقاه به ارا نتوانستم كنترل كنم و قاه امخنده

 پرديس -

 !آره همون. هنوز هم باهميد؟ -

 .نه ديگه نيستيم. اون براي ادامه تحصيل رفت آلمان. من موندم و حوضم -

 !ات خوب شده! آره؟ـطه*بـ*يعني تنها موندي؟ ولي شنيدم بعدش با سميرا را -

اتفاقات شوم بزنم او دست خواستم حرفي از خانواده و آنها و صورتم با هم جمع شد. هرچه من نميـب*لـ
 !بردار نبود

 :هوا گفتمكه بحث را عوض كنم، بياين براي

 .خواد بابات رو ببينمدلم مي -

 :اش گرفت و گفتتغيير بحث ناشيانه بود كه خندهاين قدرآن

 خواي با بابام دوست شي؟يعني االن به جاي سميرا مي -

 !خوبي باشه چرا كه نه یآره، اگه به قول ايرانيا تيكه -

 :اي كه بر صورتش بود باال برد و گفترا با خنده ابروهايش

 .پسر رو ببين، پدر رو ببر -
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اي كه صدايم را بشر خودپسند بود! با همان خندهقدر اين از ته دلم را بگيرم. چه یتم جلوي خندهنتوانس ديگر
 :لرزاند گفتممي

 !اون كه صدالبته. پسر كه اين باشه، حتماً پدر رو بايد رو سر گذاشت و برد -

 توانستیهايمان م. كاش هميشه حرفخنديديمیدغدغه مطور بيچيز اينخوب بود كه هردو فارغ از همه قدرچه
 داديم. ايو به ذهنمان راهشان نمي گرفتيمیچيزهاي بد زندگي فاكتور م یبا شوخي و خنده باشد. كاش از همه

 !كاش بشودشد! اي كاش مي

كه ديلينگ ديلينگ صدايي پارازيت انداخت ميان اوقات  خورديمیهمان حس و حال خوب داشتيم ميوه م با
 !كنندیهاي مهم زندگي آدم را قطع مها مزاحمند و سر بزنگاه، لحظهام كه اين موبايلان! من هميشه گفتهخوشم

 :را از جيبش خارج كرد و بعد از كمي تأمل جواب داد موبايلش

 .بله بفرماييد -

- ... 

 .زنمتونم صحبت كنم، بعداً خودم بهت زنگ ميمهمونم نمي ییدونم. االن جانمي -

- ... 

 .دست مانع شد و گفت بشين یبه آشپزخانه بروم تا راحت صحبتش را بكند؛ ولي با اشاره خواستممي

کنترل تلوزيون را  یخيالي زدم و دكمهسوي خط كيست ولي خود را به بيکه كنجكاو شده بودم كه طرف آنآن با
 .هاي آن سرگرم كنمفشردم تا خودم را با كانال

 .تونم بيام، باشه براي يه وقت ديگهنه امشب نمي -

ً از جملهطرفش برگشت و در نگاه شيطنتناخودآگاه به چشمانم هاي خاص آميزش نشست. به گمانم عمدا
 !العمل مرا ببيندتا عكس كردیاستفاده م

 .بينمت. خداحافظباشه، فردا مي -

ترل را از دستم كشيد و خاموشش كرد. تا خواستم اعتراض حرفي دوباره مشغول تلوزيون شدم كه كنهيچ بدون
 :كنم، گفت

 !خواي تلوزيون ببيني من برماگه مي -

 :اختيار بسته شد. باحرص نگاهش كردم و گفتمبي زبانم

بعد هم آدمو  كردي،یم خواستیطوري بودي! هركاري دلت مـنـسـي؟! هميشه همين*دونستي خيلي بدجـمي -
 .بزنمت خواستیشدت دلم موقتا بهرفتي! يعني بعضيذاشتي و ميـمـاري مي*تو خـ

 :اي كرد و گفتزير لبي بدجنسانه یخنده

 .وقتا دست آدما رو بذاري تو حنا و ولشون كني بريخيلي كيف داره بعضي -
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 !قدر كيف دارهچه فهميديیبال رو سرت نياورده وگرنه م آره... مطمئنم تا حاال كسي اين -

كني؛ ولي موقعيت االن هيچ شباهتي به اون موارد نداره دونم داري به چه ماجراهايي اشاره ميمن دقيقاً مي -
 .پس قياِست كامال اشتباهه

كني كه براي من سوءتفاهم پيش بياد، چه از موارد تو عمداً كاري مي یچرا! و شباهتش هم اينه كه در همه -
 !خوبش، چه از نوع بدش نوع

 .آوردیهايم بود و همين حرصم را درمتأييد حرف یدهندهنشان اشخنده

 :گفت

 !شي؟شناسي چرا هميشه دچار اين سوءتفاهمات ميخب تو كه منو مي -

ً باورم ميآخه خيلي جدي كارت رو انجام مي - هم شه! البته االن ديگه برام زياد مدي طوري كه هردفعه واقعا
 .خورمها حرص نميموقعنيست و مثل اون

 .كه جوابم را بدهد از جايش بلند شدهم خنديد و بدون اين باز

 :گفتم

 !ري؟داري مي -

 .ها بعداً برات حرف درميارنآره ديگه ساعت دوازده شد. همسايه -

 .خوان بگنكي برام نيست. بذار هرچي ميحرف هيچ -

 .ولي بايد مهم باشه. نذار كسي در موردت بد فكر كنه -

تونم آدما رو مجبور كنم درموردم قضاوت نكنن. بذار هركي هرفكري دوست داره بكنه، مهم خودم و من نمي -
 .وجدانم هستيم كه خيالمون راحته

 :لبخند سري تكان داد و گفت با

 .نوازيتممنون از مهمونباشه، هركاري دوست داري بكن. مرسي از دعوتت و  -

 .كنم. البته اينم بگم كلي سوال داشتم كه توي موقعيت مناسب حتماً بايد جوابم رو بديخواهش مي -

طرف آسانسور به عالمت تأييد تكان داد و با همان كاله پيتزايي كه تا روي دماغش پايين كشيده بود به  سري
 .رفت

 .رد آسانسور شد و از ديدم خارجايستادم و تماشايش كردم تا وا قدرآن

*** 

ماند تا حداقل كه اصالً وقت اضافه براي خودم باقي نميطوريتا شب فقط درگير كارهاي شركت بودم؛ به صبح
وآمدهايم به حداقل برسد؛ كس هم هنوز نگفته بودم ايران هستم که رفتبخواهم تفريحي داشته باشم! به هيچ
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تنها  شدیاول مرا برگردانده بود. شب كه م روزام ارتباط دارم، همان مادري یانوادهبا خ فهميدیچون اگر پدر م
ازهم پاشيده و  یكس. به خانوادهچيز و همه. به همهكردمیو فقط فكر م نشستمیاي مكس گوشهو بي

مه غيراز خودم كه دانستم، به هچيز از آن نميامير، به خودش و زندگي جديدي كه هيچ ینامطمئنم، به خانواده
 !آخروعاقبتم چه خواهد شد دادمیكه داشتم انجام م ارهاييكمعلوم نبود با اين

شب هم مثل هميشه در خود فرورفته و مچاله بر مبلي كه ديگر متعلق به امير شده بود، نشسته بودم و  آن
 !كه صداي در آپارتمانم را شنيدم نوشيدمیآرام قهوه مداشتم آرام

 !باشد؟! من كه درب پايين را براي كسي باز نكرده بودم توانستیكسي ماز جا بلند شدم! يعني چههول  با

ام، تا خواستم برگردم و در و از چشميِ در نگاهي انداختم. كسي نبود! يعني چه! فكر كردم اشتباه شنيده رفتم
اي كه زنجير كنار در را انداختم و به اندازهتر. با عجله قفل زنجيريِ بار محكمجايم بنشينم دوباره در زدند، اين

 :آرامي گفتم هدر را باز كردم. كسي مقابلم نبود، ب دادیاجازه م

 !جاست؟كي اون -

 !ها پايين رفتسرعت از پلهپاكت جلوي پايم افتاد و بعد صداي پايي را شنيدم كه به يك

 .رسيد چيز خطرناكي درونش باشد پس برداشتم و به داخل برگشتمنظر نميخدا اين ديگر چه بود؟! به يا

 «سمندر»سفيدي بود كه فقط پشتش تايپ شده بود  پاكت

 :تايپي بود با اين مضمون ینامهآن را سريع باز كردم و كاغذي كه داخلش بود را بيرون كشيدم. يك در

 .سالم با»

طريق ساعت و مكان تحويل را برايتان ارسال از اين شهیهمكاري با شما هستيم و باز هم مثل هم یادامه منتظر
هاي قبل راضي بوده باشيد و داريم. اميدواريم از همكارياز درب منزلتان برمي ۳. جوابتان را فردا ساعتكنيمیم

 .اين تعامل ادامه يابد

 «تشكر، ن.ض با

ها چه همكاري ! اينرسيدیماجرا داشت به جاهاي ترسناكي م نیرفته رفته ا داد؟یمديگر چه معنايي  اين
كدام با شركت ما داشته باشند، مگر براي اجناس قاچاق، داروي غيرمجاز يا مخـ ـدر، هر توانستندیاي ممحرمانه

 :صدايش گفتممحض شنيدن و به زدمكه بود مرا بدجور ترساند. باعجله قبل از هركاري به امير زنگ 

 .زودتر یامير بيا.. هرچ -

 :هيچ حس خاصي گفتشد؛ ولي او بييا حداقل نگران مي كردیطرز بيانم مطمئناً بايد هول ماين با

 .هست بذار براي فردا یزیاالن كار دارم. هرچ -

 :اش، عصبي شدم و باحرص گفتمهمه خونسردياين از

 .شرافت گرفتم جناباگه مهم نبود تماس نمي -
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را محكم بيرون داد و انگار از جايي كه نشسته بود بلند شد و راه افتاد؛ تغيير حالت صدايش كه اين را  نفسش
 !دادینشان م

تري هم دارم. پس دعا كن كارت خيلي حياتي ببين خانوم سمندر، من غيراز كار شما، مسائل و مشكالت مهم -
 .جام. براي داخل اومدنم هم خودت يه فكري بكنساعت ديگه اونباشه. دارم ميام، تا نيم

بوق بوق را كه شنيدم و فهميدم قطع كرده، باخشم موبايل را پرت كردم روي مبل و خودم با همان پاكت  صداي
ترفندي توانسته بود قدير را بپيچاند؛ ولي با چه  یدانم چنددقيقه گذشت و حتكذايي بر زمين ولو شدم. نمي

 .دادیزنگ آپارتمانم نشان از رسيدنش م

داد از جاي وشلوار رسمي و شيكي تنش بود و نشان ميرا با عجله باز كردم و عقب رفتم تا وارد شود. كت در
 !مهمي آمده

دي كشيد و شروع به خواندن محتوايش را كه در دستم ديد انگار متوجه موضوع شد؛ چون آن را به تن پاكت
هايش روي كاغذ از باال تا پايين لغزيد باره چشمكه بار اول متوجه جريان نشد، چون دوباره و سهكرد. مثل اين

 :گفتم شدیبيشتر م رلحظهو هربار ابروهايش بيشتر درهم فرو رفت. با استرسي كه در وجودم ه

 !خب -

اش ام نشست؛ ولي با وجود ابروهاي گره كرده، چهرهد و در نگاه ترسيدهاز روي نامه باال آم هايشچشم
 !كشاندي جانیعجله به اقدرها هم حياتي نبود كه مرا با اينبگويد آن خواستیتغييري نكرد. انگار مهيچ

 :به ژست خونسردش دوباره با صداي لرزاني گفتم تیاهمیب

 خوان؟اينا كي هستن؟ چي مي -

که  یاهمه سكوت آزاردهندهجيغ بزنم از اين خواستیت و روي همان مبل خودش نشست. دلم مرف حرفبي
! باعصبانيت رفتم و مقابلش ايستادم، بلكه شايد با ديدنم براي من هم توضيح بدهد كه انگاردیم چیمرا به ه

 !چه در سر دارد

 :را روي ميز كنار دستش گذاشت و با حالت متفكري گفت نامه

 .خوان دوباره باهاتون كار كننانگار قبالً با شركتتون همكاري داشتن و االن شنيدن كه برگشتين مي -

 :مبل مقابلش نشستم و با نگراني گفتم روي

 اي؟ مواد مخـ ـدر؟خب، در چه زمينه -

 :تندي، چشمانش روي صورتم زوم شد و با حالت مستبدي گفت به

 خـ ـدر حرف بزني، فهميدي؟ديگه اجازه نداري از مواد م -

 !ره! حتماً يه موضوع غيرمجازههمه بااحتياط پيش نميدارو كه كسي اين یخب پس چي؟ مطمئناً براي معامله -

 :قيدي ولو كرد و گفترا روي مبل با بي خودش
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 !فعالً برو يه ليوان آب بيار تا من فكر كنم ببينم چه اتفاقي داره ميفته -

 .ليوان برگشتم عجله رفتم و پارچ آب را از يخچال برداشتم و با يك با

 !خواي قرص بخوري؟بازم مي -

 !نفس سر كشيدرا به عالمت نه تكان كوچكي داد و ليوان پر از آب را از دستم گرفت و باز هم يك سرش

 :مطور مثل عزرائيل باالي سرش ايستاده بودم دوباره با اضطراب گفتكه همان من

 !؟«ن.ض»شناسي؟! اين آقاي تو اينا رو مي -

 :خالي را به من برگرداند و گفت ليوان

 .كنمیقدر هم نترس. خودم حلش مجا ايننه، برو بشين اون -

 !امتحانيه ی! مگه مسئلهكني؟یچي رو حلش م -

ش خيره شد به من. به منِ از دستش حرصم گرفته، چون لبخند آرامي زد و با همان چشمان سياه و نافذ فهميد
از چه راهي براي آرام کردنم استفاده كند و چه  دانستیدستپاچه و مضطرب، تا شايد آرام شوم. و چه خوب م

اش از حركات تند و ترسيده ناخوداگاهقلبم  شدی. نگاهم به روي چشمان آشنايش كه ثابت مشناختیخوب مرا م
 !شويیو متوقف م نشيندیاراده با ديدنش پايت روي ترمز م. درست مثل چراغ قرمزي كه بيكردیكم م

 :قدر گذشت كه نگاهش را از چشمم گرفت و با تأمل گفتچه دانمنمي

 !كاري الزم نيستقدر مخفياحتماالً مربوط به قرصاي روانگردان باشه؛ چون براي داروهاي غيرمجاز اين -

 ...خب منم همين رو گفتم -

 !تو گفتي مواد مخـ ـدر -

 !ره؟ره، نميجور قرصا هم مواد مخـ ـدر به كار ميخب همونه ديگه! توي اين -

خواهد من وارد چنين مسائل نمي دانستمیرا براي دك كردن من تكان خفيفي داد و بحث را ادامه نداد. م سرش
 .آوردمغريبش درنميوعجيبهاي حساسي شوم! و يا شايد هدف ديگري داشت! من كه سر از رفتار

كه او در فكر بود من هم برايش ميوه و چاي آماده كرده و مقابلش روي ميز چيدم تا حداقل با  ساعتينيم
 .هم نريزمموردم ذهنش را بههاي بيسوال

. از كاره بودند تماس گرفتدانم چهآن سكوت طوالني باالخره موبايلش را برداشت و با چندنفر كه نمي ازپس
 گرددیم« ن.ض»كه در بين دالالن قرص و دارو به دنبال شخصي با حروف  فهميدمیاش مطرفههاي يكحرف

مبل انداخت و خودش از جا  یگوشهنتيجه بود چون بعداز چهارمين تماس، موبايل را كه انگار آخرش هم بي
 .برخاست

 ..رم تو بالكن يه خورده هوا بخورممن مي -
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دانم بايد دنبال چه چيزي نامعلوم سرگرم كردم. نمي یتأييد تكان دادم و خودم را با نامه به عالمت سري
و  اندكردهیولي با موشكافي بيشتري نامه را واكاوي كردم. احتماالً قبل از من با رادين همكاري م گشتم؛یم

. آري بهتر بود همين كار گرفتمیم از پدر كمك دكمكم كند كه البته براي پيدا كردنش باي توانستیمطمئناً او م
پس چه بهتر كه همين امشب خودم با خبرهاي  گرفت؛یحال كه بايد ساالرخان هم در جريان قرار مهررا بكنم، به

 .محرمانه بگويم یداغ و دست اول به سراغش بروم و برايش از اين نامه

 :که ديروقت بود ولي با دومين بوق جواب داداش را گرفتم. با آنسيمي خانه را برداشتم و شمارهبي تلفن

 .بله دخترم -

 !سالم بابا... خوبين؟ -

 :اش را حس كردم و مهرباني صدايش كه گفتاز سر دلتنگي یخنده

 گذره بهت تنهايي؟طوري؟ سخت نميخوبم عزيزم. تو چه -

 !چرا بابا... تنهايي كه خيلي سخته؛ ولي خب ديگه باالخره بايد يه زماني آدما بزرگ بشن و مستقل، مگه نه؟ -

 .ترهبله دخترم حق با توئه... ولي اين رو بدون كه دوريت براي من كه هميشه پيشم بودي خيلي سخت -

خنجري به اين  توانستمیطور مخورد! چه همحالم به امیكارلحظه از خودم و مخفيرنگ غم گرفت. يك لبخندم
 !طور اداي دخترهاي بابايي و لوس را هم دربياورم؟ـمرش فرو كنم و اين*بزرگي را از پشت در كـ

 :چيز اطالع دارم، گفتماز درد دلم كشيدم و با آرامشي مصنوعي كه نشان دهد از همه آهي

كار  ینظرتون ادامههمكاري با ماست. به یطالب ادامه« ن.ض»كه اين مستر بابا يه خبر براتون دارم. مثل اين -
 !قدر اينا قابل اعتمادنبهتره كه اول يه مشورتي با رادين بكنم ببينم چه كنمیباهاشون به صالحه؟! من فكر م

 :صدايي كه معلوم بود كمي شوكه شده، گفت با

 اهات تماس گرفتن؟ خودش رو هم ديدي؟كِي ب -

 .خوردیو مستقيم به هدف م كردمیبه خودم با اين تيرهايي كه در تاريكي رها م آفرين

خوان همكاريشون رو ادامه بدن باهامون. تا فردا ساعت سه وقت دادن نه بابا، از طريق نامه پيغام دادن كه مي -
 .بخوام، بعد هم يه مشورتي با رادين بكنمكه جواب بديم. منم گفتم اول از شما نظر 

دفعه هم از طريق همين آدم اون دیببين، اين آقاي ضيايي اصالً قابل اعتماد نيست. من اصالً شك دارم كه شا -
 .ضربه خورده باشيم

كنم رادين رو بهم بدين، من از اون طريق هم يه تحقيقي مي یخب بابا، اگه شما يه زحمت بكشين شماره -
 .زنيمگدار كه به آب نميدم، بياش، بعد جوابشون رو ميربارهد

 :گفت كردم،یاش را از همين راه دور هم حس مآرامي كشيد و با لبخندي كه مهرباني نفس

 ...گم يادداشت كنكنم عزيزم. باشه شماره رو ميدختر باهوش و عاقل خودمي. بهت افتخار مي -
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هنوز در ايران اقامت دارد  دادیرادين كه نشان م یكردم و با تعجب به شماره از نوشتن شماره، خداحافظي بعد
جا بوده و صدايش درنيامده؟! چرا به من چيزي نگفت! نكند از كارهاي همه مدت همينخيره شدم! يعني اين

 !پايد؟یمن باخبرست و او هم دارد مرا م یمخفيانه

هايم ني خوردم و با شوك به او كه مقابلم ايستاده بود زل زدم. اخمكاغذ از دستم تكا یبارهكشيدن شدن يك با
 .خودش پس گرفتم یناخوداگاه درهم رفت و كاغذ را به همان شيوه

 .كنمیجوري حلش متوني بري، من خودم يهبدش به من اينو! اگه مغزت به جايي نرسيد مي -

 توانستمیسمت اتاقم راه افتادم. مو با ژست خاصي به باال رفته و چشمان متعجبش را از نظر گذراندم ابروهاي
ست؛ ولي به روي خودم نياوردم و اش چه شكلي شده و روي لبش چه نوع لبخنديحدس بزنم االن دقيقاً قيافه

 .كه نگاهش كنم وارد اتاق شدمبدون اين

ِ اتاق يكتاپم رويش قرار داشت ميسمت ميزي كه لپبه داشتم اي باز شد و امير با قيافهباره رفتم كه در
ام را با اخمي که سخت بود ولي جاي شوكِ ظاهرشده در چهرهجانب در چارچوب آن ظاهر شد. با آنبهحق

 :عميق عوض كردم و گفتم

 !زدي! اين چه طرز ورود به اتاق يه خانومهدر مي تر بودي و براي وارد شدن به هرجاييمؤدبقبلنا  -

هايم اهميتي بدهد به من كه کنار ميز ايستاده بودم كه به حرفهايش را درهم كشيد و بدون اينهم اخم او
 .نزديك شد

 !كني؟یمن سرخود كاري بكني. اين كاغذ چيه كه داري مخفيش م یاجازهدوست ندارم بي -

 :و گفتمرا پشتم گرفتم  كاغذ

 .كنمیهيچي، گفتم كه اين رو خودم حلش م -

برنجي ريز كرده بود نگاهم كرد و خيلي  یدانه یاي كه چشمان درشت سياهش را به اندازهحالت مشكوكانه با
خواست از جاي رادين باخبر بشود، دانستم قصدش چيست؛ ولي دلم نميآرام و باطمأنينه نزديكم شد! نمي

و محكوميت آن بچه را بگيرد.  اشتخيلي راحت حكم بازد توانستیر يك مأمور دولت بود و مهرحال او ديگبه
عظيم  یگناهان اين پروندهاز بيرادين هم مثل من يكي دانستمیبگويد؛ ولي من كه م خواهدیهركس هرچه م

 !و پيچيده است، حتي اگر خطاهاي زيادي كرده باشد

قدر واضح در صورتم وجب تا مماس شدنش با بدنم فاصله بود، تعجب را آننزديك شد كه فقط يك قدرآن
و پاهايم حتي قدرت عقب رفتن  كردمیام. همچنان با سري باال رفته نگاهش منشان دادم كه فهميد شوكه شده

ند. ناخودآگاه آب دهانم را ببي ترحركتم را بههم نداشت! مثل هميشه سرش را پايين آورد تا بتواند چشمان بي
تري بگيرد. با اين حركتم نگاه هايم ريتم آرامبا سروصدا قورت دادم و لبانم كمي از هم باز شد تا نفس

 !وغريبش به روي دهانم نشستعجيب

! نفسم انگار راه رفت و برگشتش را گم كردیطور داشت منقلبم مبد بود و يا شايد زيادي خوب بود که اين حالم
 دانستمیاصالً نم یهمه هواي پراز عطر تلخش را نفس كشيد! حتتوان آنطور ميبلد نبودم چه دیرده بود! شاک
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قدر سخت باشد؟! انگار ضربانم آن توانستيقدر نفس نكشيد و زنده ماند! مگر نفس كشيدن هم مآن شودیم
 .زدیدرميان مداشت يكي

ثانيه طول كشيد كه سرانجام دانم چندتر! و نميبسته و بسته تر شد، و من چشمانمنزديك و نزديك صورتش
 .صدايش را از كنار گوشم شنيدم

 .خانوم كوچولو با من بازي نكن -

حس بودم كه حتي با شنيدن صداي بسته شدنِ در قدر بيهيچ مقاومتي از دستم كشيده شد! آنكاغذ بي و
 !اتاق هم نتوانستم چشمانم را بگشايم

اين چه مفهومي داشت. هرچه كه بود مطمئنم براي تحقيرم نبود! ولي باز به احساسم برخورد! به قلب  دانمنمي
کردم كه از احساسم به خودش  دایپ نانیپرطپشم هم برخورد! او حق نداشت با من چنين كاري بكند. ديگر اطم

 .باخبر است

*** 

مثالً  كردم؟یيا از طريق ديگري شماره را پيدا م زدم؟یگ م! بايد دوباره به پدر زنكردم؟یكار بايد محاال چه خوب
 خواستمیاز طريق عمورضا، باباي رادين؟ يا حتي بروم با همان زور، از خودِ امير شماره را پس بگيرم! اگر م

ولي خب بعضي جاها ديگر پاي غرور هم وسط ماجرا  كردم؛یمنطقي و عاقالنه فكر كنم بايد راه آخر را انتخاب م
 .بنددیو دست انسان را بدجور م شودیكشيده م

بازجويي يا پدرجان يعني ساالرخان را گرفتم، البته با وجود انتظار يك یدوباره تلفن را برداشتم و شماره پس
 .هاي ديگر بودتر از راهحتي شماتت! ولي باز بهتر و وزين

اش كنم از بين رفته، هرچند به گمانم از پسِ که ذخيرهآندار توانستم قانعش كنم كه شماره بيهزاردروغ شاخ با
 !موبايل، تلفن منزلش را هم بعداز چنددقيقه برايم با پيامك فرستاد ینقشم خوب برآمدم چون عالوه بر شماره

. گرفتمیو دوباره م كردمیبخورد، حال بايد قطع م اتالف وقت شماره را گرفتم و منتظر ماندم تا سه بوق بدون
كه رمز مخفيشان بود. كاري كه پدر گفته بود را انجام دادم تا باالخره ارتباط وصل شد و صداي الو گفتن مثل اين

 :كنترل عصبانيتم بود، گفتم اطرخرادين در گوشي پيچيد. با كمي مكث و نفسي عميق كه به

 !چيه؟ شجاعت يا حماقت؟! واقعاً دوست دارم بدونم یو نرفتنت نشونه اين موندنت توي ايران -

خودش را قانع كند  كندیشوكي كه در صدايش بود نامم را چندبار زمزمه كرد. معلوم بود خيلي دارد تالش م با
 !من فقط به داليل كاري با او تماس گرفته باشم شودیطور مكه چه

 :گفتم

 !منتظرم جوابت رو بشنوم -

 :همان صداي ناآرام و مضطرب جواب داد با

 !جام؟كي بهت گفت من اين -
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 ً  :مهم بود؟ نه، معلوم است كه نه! پس جوابش را با حالت عصبي دادم واقعا

ال مگه دورترين نقطه از مرز ايران باشي؟ اص یجا دنبالتن؟! مگه قرار نيست االن تودوني كه همهمگه تو نمي -
 نرفته بودي؟

زني! اوالً كه همه وقت زنگ زدي، يه ريز هم حرف مياِهِه... يه دقيقه فرصت بده تا منم حرف بزنم! بعداز اين -
 شدم،ینتونستم از كشور خارج بشم. وقتي هم که متوجه شدم ديگه دير شده بود و بايد قاچاقي از مرز رد م

پرت بمونم تا آبا از آسياب بيفته، بعد سر  ايجا تو يه جداد همين اونم خودم نخواستم. بابات بهم پيشنهاد
 .فرصت بزنم بيرون

 !توني بزني بيرون! به همين راحتيوقت يعني االن با خيال راحت ميآها... اون -

گناهيم ثابت شده، مگه خود بيكه منم خودبهآره، پس چي! وقتي مجوز شركت رو دوباره پس دادن يعني اين -
 .؟ همين االنم آزادم كه برمنه

سري سوال ازت دارم جواب بده تر لطفاً! قربونت قبل از رفتن هم من يهباشه هركاري دوست داري بكني سريع -
 !بعد برو

- … 

ست؟! يه اطالعات اساسي در موردش كارهطور آدميه؟! چي! چهشناسي؟یرو م ییایگم تو اين آقاي ضمي -
 .خوامیم

كه اجازه خاطر اين! بهترساندیخوبي بود يا نه؛ ولي اين طوالني شدنش داشت مرا م یسكوتش نشانه دانمنمي
 :ندهم بيشتر از اين فكر كند، گفتم

 !ـطه با لو رفتن شركت! نظر تو چيه؟*بـ*گفت بهش مشكوكه در رابابا مي -

جوري كنه چرا االن اينقدر دخترم دخترم مياينفهمم اون كه ! من نميكردیدايي نبايد تو رو وارد اين قضايا م -
 !جلوي يه مشت گرگ وحشي ندازهیداره تو رو م

ام و صيدهاي خوبي قرار است عايدم شود. پس با خونسردي ام را درست انداختهكه طعمهحرفش يعني اين اين
 :گفتم

نم پس بهتره از االن جا پامو محكم كدومتون اعتمادي بهش ندارين كار كاگه قراره با همچين آدمي كه هيچ -
معامله با اين آقاي ضيايي كجاست كه قبل از مذاكره  یخوام بدونم پروندهكنم. باشه جوابمو گرفتم فقط مي

 .توني آفتابي بشيهم كه فعالً نمي وتونم بي گدار به آب بزنم. تباهاشون، يه نگاهي بهش بندازم، نمي

 .كالم بشي. به دايي بگو يه نفر ديگه رو مسئول اين كار بكنهعوضي هم دم با اين مردكمن اجازه نمي -

هايي وشروط بگذارد و كليدِ قفلكاره بود كه بخواهد براي من شرط! او چهريختیهم مداشت اعصابم را به ديگر
 !همه وقت در پي باز كردنش بودم از دستم بيرون بكشدكه اين

 :زير لب گفتم دادمیام را به آرامي ماساژ مدارم پيشانيبراي حفظ آرامش ناپاي كهدرحالي
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 !اون پرونده كجاست؟ -

 :او بر خالف من تن صدايش باالتر رفت یول

خواي خودت رو بدبخت كني راهاي گم اون مرتيكه، يه شارالتان به تمام معناست. اگه ميديوونه مي یدختره -
 !خواي تا بهت ياد بدمتري هم هست. ميساده

 .نگران نباش، تو فقط بگو پرونده كجاست گيرمیدم خودم رو نندازم تو دردسر، از كساي ديگه كمك مقول مي -

 :از سكوتي طوالني، به حرف آمدحرص بود يا ناچاري؛ ولي باالخره پس ینفس محكمش نشانه دانمنمي

كه  زنمیبابامه، يه كمد سفيد تو اتاقمه كه درش قفله، كليدش رو از بابام بگير خودم بهش زنگ م یتو خونه -
 !بهت بده. فقط تو رو خدا به هيچ عنوان خودت تنهايي كاري نكن، باشه؟

 .باشه، تو ديگه از بابام هم بدتري، اه -

ذاشت شناخت مطمئنم نميبابات؛ كه اگه ميشناسه، حتي من اون عوضي رو نمي یكس به اندازهآره، آخه هيچ -
 .خوام به هيچ عنوان بهش اعتماد نكنيكار رو انجام بدي. حاال هم فقط ازت ميتو اين

 .گذاري، باالخره قانع شد و تلفن را قطع كردبار گفتم باشه تا باالخره با هزارتعهد و شرطبيست شايد

وشحال و خرسند به رختخواب رفتم تا براي فردايي كه مسلماً كارهاي كه توانسته بودم قدم بزرگي بردارم خاين از
 .سختي در پيش داشتم قواي كافي و انرژي مضاعف ذخيره كنم

*** 

اي جلوداده و پرغرور ـيـنـه*شوق، اول به منزل عمورضا رفتم و پرونده را برداشتم بعد هم با سـوبا ذوق صبح
خبر به ديدار جناب رئيس نائل آمدم. آقاي بدون گرفتن وقت قبلي و بيمثل كسي كه كار عظيمي انجام داده، 

 :كمالي مثل هميشه با ديدنم لبخندي زد و گفت

 .جلسه دارن -

 .مونمیباشه منتظر م -

قدر گذشت. شايد دانم چهرا به عالمت هرجور مايلي تكان كوچكي داد و مشغول كارش شد. نمي سرش
اي از آن خارج شد! با لبخند داشتم به خره در اتاق باز شد و خانوم چادري و محجبهساعت يا بيشتر، كه باالنيم

بعد زمان مالقات ديگري را تنظيم كرد و  یكه با آقاي كمالي براي هفته كردمیاو و رفتار متين و باوقارش نگاه م
ا اوامرش را اطاعت وچر چونكه او هم در سازمان، منصب خاصي داشت چون جناب منشي، بيرفت. مثل اين

 .كرد

در نرسيده بود كه آقاي  یسمت اتاق رئيس بزرگ راه افتادم، هنوز دستم به دستگيرهجايم برخاستم و به از
 :اش گفتهميشگي یكمالي با همان لحن محترمانه

 .اجازه بفرماييد بهشون اطالع بدم كه تشريف آوردين -
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اي به در زدم و وارد شدم. اتاق مثل هميشه با نور عجيبش، هايش اهميتي بدهم تقهحرف یكه به ادامهاين بدون
توانستم صورتش را واضح هاي تند مقابل ميزش ايستادم. هنوز نميچشمم را آزرد. سرم را زير انداخته و با قدم

 :ببينم. چشمانم را باحرص بستم و زير لب به خود گفتم

 .جا عينك آفتابيم رو بزنم بيام توبعد كه اومدم اين یيادم باشه دفعه -

 !زدينتر بودين و براي ورود به هرجايي اول در ميورود داد خانوم سمندر؟! يادمه قبالً مؤدب یكي بهتون اجازه -

که از دستش عصباني بودم و كار آن شبش را ! ! با آندادیهاي خودم را تحويل خودم م! داشت حرفادببي
اش ندادم و با همان خاطر خبر مهمي كه برايش داشتم، اهميتي به كنايهاموش نكرده بودم؛ ولي باز هم بهفر 

 :ژست فاخرانه پرونده را جلويش گذاشتم و گفتم

 .بفرماييد، اين هم از آقاي ناصر ضيايي، خدمت شما -

كرد لش چشم دوخت. انگار باور نميمقاب یابروي باالرفته به پروندهرنگ تعجب گرفت و با همان تك اشچهره
 !گونه تحويلش دهمزودي و راحتي آن شخص را پيدا كنم و اينبتوانم به اين

 یهاي درونش را واكاوي كرد. نه، انگار واقعاً كار مهمي انجام داده بودم! از چهرهرا گشود و به آرامي برگه پوشه
كارش و احتماالً با اين دادیسرش را به آرامي تكان م خواندیماي را كه آمد. هرصفحهطور برميخوشنود او كه اين

كه سرش را بلند كند چشمانش را به من دوخت و با لبخند اين ن! بعد از آخرين صفحه، بدوكردیابراز رضايت م
 :معناداري گفت

 .واقعاً به سمندر بودنت ايمان آوردم -

اش گذشتم و لبخندي مغرورانه تفاوتي از كنايهل باز هم با بيهرحاحرفش توهين بود يا تحسين، بهاين نفهميدم
 .زدم

 .طور آدمايي هستيمبله جناب رئيس! ما اين -

اش قدر شبيه خانوادههم چه نیا گفتی. احتماالً با خود مديدمیرا نامحسوس در چشمان و صورتش م تعجب
 !خودشيفته شده است

هنوز مفهومش را نفهميده بودم ميز را دور زد و به من نزديك شد. جايش برخاست و با همان لبخندي كه  از
هيچ نگراني بار من بي. اينديدیاي از نور مطرفش چرخيدم. احتماالً االن او بايد مرا در هالهمن هم خيلي آرام به 

 :تر شد و زيرلب گفتمپررنگ ماش لبخندبه چشمان معذبش خيره شدم. با ديدن حالت چهره

 !پشت به زين و گَهي زين به پشتگهي  -

 :روي مبل كنار پايش نشست و گفت بر

تر رو با هم وكني! حيف كه بعضي چيزا جبرانشون خشكقدر ذوق ميخوبه كه از تالفي كردن هرچيزي اين -
 .سوزونه وگرنه جا براي تالفي زيادهمي
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هاي پراز ابهامش كه سر از حرف دانستیاي متفكر روي مبل مقابلش نشستم. احتماالً خودش هم مقيافه با
 .ها. مثل قبلنشستیاي كنار لبش مپراز سؤالم، پوزخند مسخره یآورم؛ چون هربار با ديدن چهرهدرنمي

 :پرده پرسيدمتفاوت بگذرم و سكوت كنم پس بينتوانستم بي باراين

 !خوام بدونم دقيقاً نقشم چيه توي اين تئاتري كه راه انداختيشه بگي من كجاي بازياي تواَم؟ ميمي -

 :تر شداش پررنگمرموز و مسخره لبخند

 دوني؟واقعاً نمي -

 كنم برات، مگه نه؟رو كه بازي نمي« قرباني»دونم! من نقش نه، واقعاً نمي -

 .ترهنظرم اسم فداكار رو روش بذاريم شكيلچي باشه! بهقرباني؟ تا منظورت از قرباني  -

 وقت؟! فداي چي و كي اونكنم؟یيعني من دارم خودم رو فدا م -

 :طرفم متمايل شد مبل كشاند و به یرا به لبه خود

 دوست داري فداي كي بشي؟ -

 خواستینداشت، انگار واقعاً م اي. اين ديگر هيچ شوخي و كنايهترسيدمیها و جديتش مداشتم از حرف كمكم
 !مرا فدا كند

 :سكوتم را ديد خودش ادامه داد وقتي

هر عشقي يه فداكاري الزم داره. آدم براي به دست آوردن هرچيزي بايد يه چيزايي رو تو زندگيش فدا كنه. اين  -
 رو نشنيدي تا حاال؟

ام آشفتگي بود ولي دلم قدر در چهرهدانم چهنمي. كردمیبند آمده بود و فقط با حال پريشاني نگاهش م زبانم
 :حرفش را به نتيجه برساند پس سرم را تكان دادم و با صداي ضعيفي گفتم خواستیم

 ...چرا، شنيدم، ولي -

 :نيشخند زد و حرفم را ادامه داد دوباره

 وقت تا حاال مجبور نشدي انتخاب كني؛ مگه نه؟ولي هيچ -

که منتظر جواب من بماند، آنهايش چيست! و او دوباره بيمن دوباره سكوت كردم تا ببينم منظورش از حرف و
 :ادامه داد

دفعه كسي يا چيزهايي رو فداي هدفت كني. تا چه اندازه حاضري طور فرض كنيم كه تو قراره اينخب بذار اين -
 كني؟ف كسي كه دوسش داري، كيو دقيقاً فداي كي ميطر ت باشن و يهطرف خانوادهپيش بري؟ يعني اگه يه

 ً همين لحظه هم جواب بگيرد؟! او  خواستیو م پرسيدیجواب را از من مداشت اين سوال سخت و بي واقعا
ام را اندازه داروندارم، پس با چه مقياسي داشت عالقه یپدرم يعني همه دانستیو م شناختیكه مرا م
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مطمئناً پدرم را فداي  يست ولدقيقاً چه كسي« كسي كه دوسش داري»منظورش از  دمیفهم! نميگرفت؟یم
 :كردم، اين را از ته دلم مطمئن بودم. پس بي تأمل گفتمكس نميهيچ

 .دمكار رو هم انجام ميگي فداكاري نيست. فداكاري يعني خودم رو فداي هدفم كنم و اينكه تو مياين -

 قت بميري؟خاطر عشيعني حاضري به -

 من گفتم عشقم؟ -

 .تونه هدف باشهولي عشق هم مي -

 !از من بشنود؟ خواستیبگويد و چه م خواستیحالت گنگ و عجيبي نگاهش كردم. چه م با

 :را به آرامي تكان دادم و نجواگونه گفتم سرم

 .كه هدف باشه محكوم به تباهيه یعشق -

فضاي از اين خواستیقدر بد براي خود تفسير كرد. دلم ماو هم همانرنگ غم گرفت. حرفم را بد زدم و  نگاهش
روزي كه حالش خراب شد، باز هم پايش دقيقاً مثل آن ديدمیاش مخفه و پر از ابهام فرار كنم. درد را در چهره

 .ساييدیدانستم چيست روي هم مو فكش را از دردي كه نمي فشردیرا م

 :طرف دستش پيش بردم و گفتمگراني دستم را بهمبل، جلوتر رفتم و با ن روي

 خواي برات آب بيارم؟مي -

 .که جوابم را بدهد سرش را به روي پشتي مبل تكيه دادآنرا مثل هميشه عقب كشيد و بي خود

 :سرعت بيرون رفتم و با ناراحتي و نگراني به آقاي كمالي گفتماين اوضاع كاري از من ساخته نبود، پس به با

 !شه كمكش كنيد؟حالشون خوب نيست، مي -

كاري را قرارست حل كند با طمأنينه از جايش بلند شد و با قرصي كه از كشوي ميزش  یمسئلهكه انگار يك او
 !طرف اتاق حركت كردبرداشت به

كرد و هم با همان حال پريشان، پشت سرش وارد شدم و به تماشا ايستادم. ابتدا سرش را به آرامي بلند  من
اش هميشگي یقرص را در دهانش گذاشت، بعد هم ليوان آب را به خوردش داد. دقيقاً مثل پرستاري كه وظيفه

 !دهدیرا انجام م

! هرچه رسيدمیبه چه پاسخي بايد م کردیسوال رسم م اي كه مقابلم داشت هزار عالمتبا اين منظره دانمنمي
مغشوش و پايي  یام نبود! پس كيفم را برداشتم و با فکربهات ذهنيكه بود االن موقعيت مناسبي براي رفع ش

 .لرزان از اتاق خارج شدم

از من استفاده كند كه شايد خاندان سمندر را از پا بياندازد. اما  خواستیقصدش هرچه كه بود، مسلماً م او
 !رم بودم نه نابوديِ خودشهاي غيرقانوني و غيراخالقي پدمن هدف ديگري داشتم، فقط در پي نابودي ساخته
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تير چند نشان  خواست با يكيي او با من يكي نيست. او احتماالً ميهاي امير مطمئن شدم مقصد نهاحرف با
كار انتقام خودش را بزند، هم قدرت بزرگ سمندر را از كار بياندازد، هم ساالرخان را نابود كند و هم شايد با اين

 .داشتاهميتي ن شد،یهم قرباني م وسط مهتابگيرد. حال اگر اين

اند . هميشه گفتهشودیدقيقاً مثل كسي بود كه زير آواري از ساختماني كه خود ساخته، مانده و دارد له م حالم
گشتم. يعني عطاي همه را به و برمي گرفتمیهمان لحظه بليط م خواستیدلم م«. خود كرده را تدبير نيست»

 .آن هنوز دلم از. ولي حيف كه وجدانم گير بود و شايد بيشتر بخشيدمیلقايشان م

كه به چه كسي زنگ بزنم و طلب  چرخاندمیچشمان بسته روي مبل نشسته بودم و موبايلم را در دست م با
 ی. درست مثل همان نشانهزدیهاي پيش رويم، عالمت هشدار رويشان چشمك مياري كنم! انگار تمام گزينه

 .اي كه در كنار چيزهاي خطرناك استهاسكلت بدقوار 

بار ديگر با اعتمادم، كسي جانش به خطر بيفتد. خواستم يك اعتماد كرد و من نمي شدیشايد هم م دانمنمي
قدر براي گروه و پدر چه خواهدیهنوز در اين سوال مانده بودم كه امير به دنبال چيست و دقيقاً از من چه م

! که با صداي ناگهاني زنگ در، موبايل از برودش مايه گذاشته و حاضر است تا كجا پيش سمندرِ ايران از اعتبار 
قدر ترسو شده بودم! نگاهم به ساعت افتاد كه روي يك قفل شده دانم چرا ايندستم افتاد و از جا پريدم! نمي

وشايندي بيفتد! با اضطراب قرار است اتفاق ناخ دانستیكرد! انگار او هم مبود و حركتي براي رسيدن به سه نمي
هاي به زمين ديگري شدم كه به داخل بيفتد ولي به جاي آن، جلوي چشم یدر را گشودم و منتظر پاكت نامه

سمت صورتش و قدمي براق نقش بست! نگاهم را از همان پايين سراندم به یجفت كفش مردانهام يكدوخته
رهايش نكرده و  ب! مگر همين چندساعت قبل با آن حال خرابه عقب برداشتم! انتظار هركسي را داشتم جز او

 !خواست؟یجا چه مطلبكارانه اين یقيافهنگريخته بودم؟ پس االن با اين

اخم و سكوتم را ديد كامالً داخل شد و در را پشت سرش بست! چشمان متعجبم روي كليدي كه در قفل  وقتي
 !حركت ماندرد، ثابت و بيخانه زنداني كچرخيد و من را كنار او در اين

 تنهايي؟ -

 .انگار از تمام تار و پودم گذشت تا به مغزم رسيد و فرمان حركت چشمم را صادر کرد صدايش

از جانم! و  خواهدیدانستم چه متعارف به سمت هال راه افتاد! هنوز نميتأمل، نگاه از چشمانم گرفت و بي با
 .همين ندانستن، مرا به دنبالش راه انداخت

 كني؟كار ميجا چيچي شده؟ اين -

مبل مخصوص خودش نشست و پاهايش را كنار هم جفت كرد. به گمانم قصد داشت صبر مرا امتحان  روي
 !هيچ حرفي كنترل تلوزيون را هم برداشت و آن را روشن كردكند، چون بي

 وزيون ببيني؟جا تلاومدي اين -

 :به رويم چرخيد و خيلي خونسرد گفت نگاهش

 .نه، اومدم تو رو ببينم -
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 !دانستم منظورش چيستو من باز هم نمي زدیهم داشت مبهم و پيچيده حرف م باز

 !دوني ساعت سه قراره بيان دنبال جوابمگه نمي -

 :بردارد، زير لب گفت كرد،یي پخش مدانم چه چيز جذابتلوزيون كه نمي یآنکه نگاه از صفحه بدون

 ...اين آقا خطرناكه -

طرفش رفتم و كنترل را با حرص از داد درست بفهمم! پس بهرا نشنيدم، صداي تلوزيون اجازه نمي اشبقيه
 .دستش كشيدم و آن را خاموش كردم

 .گي! يا بلندتر بگو يا پاشو بروشنوم چي مينمي -

 :اش نگاهم كرد و دوباره آرام گفتهميشگي همان لبخند تمسخرآميز با

 !تو بگيري؟چرا امروز واينستادي جايزه -

 :توانستم پنهانش كنم گفتمتعجبي كه نمي با

 كدوم جايزه؟ مگه چه كار قابل پاداشي انجام دادم؟ -

كار را از روي عمد انجام  هوا شدم! انگار اينبهجايش بلند شد و درست مقابلم ايستاد. و من باز هم سر از
هيبتش را به رخ من بكشد يا شايد  خواستیاش بود! مشايد اين هم يكي از متدهاي انحصاري داد،یم

 !قدوقامتش را

 مگه براي همين نيومده بودي دفتر؟ -

 !فهميدم زبانش راكه ديگر عمراً نمي كردیپروا و عجيب نگاه مطور بي! وقتي اينگويدیمچه  دمیفهمنمي هنوز

 :كه صورتش مقابل چشمانم قرار گرفتتر آورد، طوريوري زد و سرش را پاييننگاه متحيرم لبخند يك به

 .«ن.ض»ت رو آوردم برات. پاداش پيدا كردن آقاي جايزه -

حجم عظيم تاريكي دانم اينوآمد بود. نميتوقف در رفتكشي، بيخطسياه بي یميان چشمانش مثل جاده نگاهم
 !ترسيدم از آندانم چرا من نميها جا شده بود، و نميچشمطور در اينو ظلمت چه

 خواي؟تو از من چي مي -

 :هيچ حركت و تغييري گفت بدون

 .رو بدم تزهیخوام جامي -

 !چيه؟ مزهیجا -

 :زمزمه کرد یدیلحن پل با

 .ساله دنبالشيچيزي كه دوازدههمون -
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دانم چيز سرخ بود، نميهمه ییوجودم پر از دل شد! گو یباره انگار همهو يك امنهیـ*هري ريخت درون سـ دلم
 !شد دهیاز فرط عشق بود يا از خونِ شرمي كه به صورتم پاش

 :زور قورت دادم و گفتمرفت. آب دهانم را بهيا كاش اصالً مي رفتیتر مكمي عقب كاش

 م؟اينه جايزه -

 :هنوز تمسخر داشت نه مهر لبخندش

 !سالگيت دنبالش نبودي؟ممنوعه فيلم آوردم. مگه از همون ده یآره، برات از محوطه -

كارها و حتي  ی. انگار همهردكیتك برخوردهايش مرا نابود مولي داشت با تك بردیچه لذتي م دانمنمي
آورد! و واي بر من كه فكر به زبان نميمنظور و بيريزي شده بود! مطمئنم هيچ كالمي را بيهايش برنامهحرف

تكرار ترش كند! اينتا شكسته دادم،یم حويلشمحابا توجودم را و باز بي یچيني شكستهاين زدمیهر بار بند م
 !وجودي را كه به عشق او سرپا مانده بود یذرهذره ختاندایكم از پا مداشت كم

جا روي ام را همانطرفم گرفت! نگاه به زير افتادهصاف ايستاد و از جيب كتش، فلشي را بيرون آورد و به  مقابلم
بارِ ديگر رؤياهاي  حرف، فلش را از دستش گرفتم. بگذار در دلش خوش باشد كه يكزمين سرد نگه داشتم و بي

 .خوش باشد دشبراي خو طورنیام را لگدمال كرده! بگذار همسالهوازدهد

*** 

 !سه بود كه زنگ در به صدا درآمد و همراه آن، زنگ پيامك موبايل هم بلند شد یدقيقاً رو ساعت

 :پيامكم را باز كردم یصفحه اول

دونم قراره آدماي ضيايي اشه؛ چون ميوآمدات كاري نداشته بدخترم، به قدير گفتم امروز اصالً به رفت سالم»
ها نشسته و پلهساعت پيش تو راهخواد چيزي رو با قدير هماهنگ كني؛ ولي از نيمبيان براي جواب. پس نمي

 .«. برو جلو، تا موفقيت راهي نموندهستمراقبته، نگران هيچي نباش. من حواسم به دختر باهوش و زرنگم ه

طرف اتاق به درنگیميقي كشيدم و سعي كردم به خودم آرامش دهم. او هم ببود. نفس ع دهیرا ند ریام پس
 :راه افتاد و فقط گفت

 .اي. هم من و هم سمندر، پس باصالبت باشهمه یحواست باشه تو نماينده -

 :تكان دادم و نزديك در شدم، هنوز دستم روي قفل ننشسته بود كه دوباره به آرامي صدايم كرد سري

 ...خانوم -

 .برگشتم و منتظر، به چشمان هميشه آرامش خيره شدم كردیاضطرابي كه در وجودم ولوله م با

 جام، دقيقاً پشت سرت، باشه؟نگران نباش، من اين -

 .حمايتش نياز داشتم قدر به اينلحظات سخت. و چهشبيه امير روياهايم بود در اين  قدرچه
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سمت در چرخيدم. قفل را با تأخير گشودم و الي در را باز كردم. و باز نفس عميق ديگري كشيدم و به حرف،بي
 !ام، خودنمايي كرداي در مقابل چشمانِ به زمين دوختههاي مردانههم كفش

پوش و ام، به شخص مقابل چشم دوختم. مرد جوان خوشبا حفظ تعادل و خونسردي ظاهري باراين
اي با اقتدار عجيبي ايستاده و به من زل زده بود. و احتماالً منتظر بود هرچه زودتر به داخل دعوتش قيافهخوش

 :كنم؛ ولي من در عوض با طمأنينه، دستم را به سويش دراز كردم و گفتم

 شما بايد آقاي ضيايي باشيد، درسته؟ -

 .نيز قدمي به جلو آمد مردانه و محكمش، انگشتان نحيفم را در خود جاي داد و خودش دستان

خاطر همين، امروز خودم بله سركار خانوم! با پدرتون صحبت كردم و تمام توافقات اوليه به انجام رسيده، به -
 .جامشخصاً اين

كه به من خبر بدهد با او توافق كرده بود و از تعجب باال رفته و قصد فرود نداشت! چرا پدر بدون اين ابروهايم
 !داد؟طور مرا در عمل انجام شده قرار ميجواب مثبت داده و اين چرا از طرف من

 .هاي هال هدايتش كردمطرف مبلمعنايي بهسعيم بر اين بود كه شوكه شدنم را نفهمد پس با لبخند بي تمام

ـردني *ها نشست و من هم جايي مقابلش نشستم. اقتدارش را همچنان حفظ كرده بود و با گـاز مبليكي روي
جاي او من نفسم سلطنتي بخواند. به یبرايم حكم محرمانه خواستیاي فراخ شده انگار مـيـنـه*فراشته و سـا

 !دادگيهمه عصاقورتگرفته بود از اين

هاي بيشتري نسبت به تونم بگم كه شما تواناييمن قبالً رادين رو مالقات كرده بودم و االن با ديدن شما مي -
 .اون دارين

شناخت  گونه بود، در مقابل كسي كه هيچبش همچنان ترجيح دادم سكوت كنم. هميشه نظرم اينجوا در
 .شخصيتي از او نداريد بهتر است حرف نزنيد و بگذاريد آرام آرام در خالل جمالتش خود را معرفي كند

اش نشان دادم. ايتشخيص زودهنگام و دودقيقهبا حالت تعجبي كه در صورتم نشاندم، حيرتم را از اين البته
 !نيمه مرا از رادين بهتر و تواناتر ديدونفهميدم چگونه با دو كالم حرف نصفه

 :حرفي از جانب من نشد و به نظرات گرانقدرش ادامه داد منتظر

 .گيري و استقالل رأي نداشتگونه قدرت تصميماوامر ساالرخان بود و خودش هيچ یرادين فقط اجراكننده -

هايي كه از من كرد از تملقي به رويم انداخت، احتماالً انتظار تشكر داشت در مقابل تعريفخشك و خالي نگاه
 !شخصيت رادين نمود یهايي كه حوالهيا بهتر است بگويم توهين

ست. نظرم خرد كردن كسي براي ترفيع ديگري كار زشت و كثيفيولي به گفت؛یحق داشت و درست م شايد
 .دادیگونه نشان ماش ايناصطالح منطقيهاي بهشت خودش را با استداللكم داپس كم

اش هاي بيهودهوپازدنچنان به دستاي به پشتي مبل تكيه زدم. و اما او همتكان دادم و با ژست متفكرانه سري
 :ادامه داد
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چندتا اشتباه و بدقولي كه  قبل با یما از ساالرخان انتظار كارهاي بزرگ داشتيم؛ ولي خب، متأسفانه دفعه -
 .شون بود ضرروزيان زيادي متحمل شديممطمئنم از جانب نماينده

 :طرفش خم شدم و گفتمبا ابروي باال رفته، كمي به باراين

طور فكر رسه! ايننظر مياصرار براي همكاري، جالب بهتقاضا و اين براي شركتي كه از ما ضرر ديده، اين  -
 ضيايي؟كنيد جناب نمي

 :طرف جلو خم شدهايش را درهم كشيد و او هم كمي بهام عصباني شد، چون اخماز كنايه انگار

نظرم اين اين قرصا در ايران ما هستيم. به یترين توزيع كنندهاصراري ندارم. فقط بدونيد كه بزرگمن هيچ  -
 .ركار خانومشماييد كه بايد براي از دست دادنِ يه شريك بزرگ نگران باشيد، س

خواست ولي براي مصلحت، با كمي تأملِ عمدي، که اصالً دلم نميرا زد و از جا برخاست! من هم با آن حرفش
هاي سبزرنگش چيز نبود؛ چون با آن چشمام هيچاز جايم بلند شدم و آرام مقابلش ايستادم. مطمئنم در چهره

 :با اخم دستش را جلو آورد و گفت ركاويد و در آختمام صورتم را به دنبال اثري از نگراني و ناراحتي 

 .شيمیفكر كنم بهتره با خود ساالرخان صحبت كنم، انگار ما حرف همديگه رو خوب متوجه نم -

عصبي شدن و گريزش نشان از استيضاح به رويش زدم و دستش را با حس پيروز ميدان فشردم. اين  لبخندي
 .رئيس را نشان بدهمتدار يك ام از خودم اقداد كه موفق شدهمي

 :حال رفتن بود كه گفتم در

تماس تلفني هماهنگ كنيد نه با فرستادن  یبعد براي قرار مالقات به وسيله یراستي جناب ضيايي، دفعه -
 .كنيمیپيك. ناسالمتي در عصر تكنولوژي زندگي م

 :روحي نثارم كرد و گفتبي نگاه

هاي چنگيزخاني متأسفانه عصر تكنولوژي چندان پيامد خوبي براي امثال ما نداشته. پس بهتره از همون روش -
 .استفاده كنيم. شما هم بهتره بيشتر مراقب مسائل امنيتي باشيد

 :لب با خود گفتم زير

 .د مراقب بودره كه بايـغـليه ديگه اصالً يادت مي*آره، اگه بدوني خود شخص امنيت تو اتاق بـ -

ً » کیبا  و  .چيز هستبلندي خيالش را راحت كردم كه حواسم به همه« بله حتما

دست در جيب كه درب بيرون بسته شد، درِ اتاق پشت سرم باز شد و امير با ژست هميشگيِ يكمحض اين به
يا حتي از كارم  خواهدیم که دقيقاً مشخص نبود چهمقتدرش نگاه كردم، با آن یآمد و مقابلم ايستاد. به چهره

زدم و با سكوتم نشان دادم كه  شراضي بوده يا نه؛ ولي آرامش حضورش بر جانم نشست. لبخندي به روي
 .منتظرم او حرف بزند

 .رمخب، من ديگه مي -
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سردرگمي و ! واقعاً قصد نداشت چيزي بگويد يا حتي نظري بدهد؟! امكان نداشت بگذارم مرا با اين همين؟
باره به وجودم هجوم آورد، سد راهش خيال برود! پس با اضطرابي كه يكطور بياني تنها بگذارد و هميننگر 

 :شدم و گفتم

 ؟یوغريب تنها بذاري و برغول عجيبخواي من رو با اينمي -

 :اي نگاهم كرد و گفتلبخند فروخورده با

 .شه ازش استفاده كردجاي ترس ميبيشتر به غول چراغ جادو شباهت داشت، پس به -

 !دقيقاً از چيش بايد استفاده كنم؟ -

 !رنگ زيباي غيرت گرفت؛ ولي جوابم را نداد نگاهش

ين غره برود و يا مرا كنار چنها و رفتارهاي نامربوطم چشمقدر مهم بودم كه به حرفاينكه هنوز برايش آن از
 .هايي تنها نگذارد، خوشحال شدمآدم

 !خوري؟خوام چاي دم كنم، تو هم ميمي -

هايش حرف رفت و روي همان مبل خودش نشست! احتماالً خودم بايد جواببه ساعتش انداخت و بي نگاهي
 .اش راچون انگار قصد استفاده از زبانش را نداشت و يا شايد حوصله زدمیرا حدس م

 .حرف نزدنش عادت داشتمهرحال به اينرفت كافي بود. بهو نمي ماندیمن همين كه م براي

طرفش گرفتم. بدون هيچ تشكر و حتي ها را بهاز آندوفنجان بزرگ چاي، از آشپزخانه بيرون آمدم و يكي  با
وضع دهم؛ ولي با اين اشهاي تكراري فراريخواستم با سؤالنگاهي آن را گرفت و روي ميز مقابلش گذاشت. نمي

 :! پس با احتياط و به آرامي گفتمدیشد به جواب رسهم نمي 

 !كنن؟ براي همكاري و شراكت و اينانظرت به من اعتماد ميبه -

طور با دقت دانم به چه چيز داشت آناي خيره شده بود و در فكر بود. دقيقاً نميبا سكوت به نقطه چنانهم
 .ز هم از رو نرفتماما من با كردیفكر م

 !خوادیگيره و مستقيماً از خودش جنس ماحتماالً االن با پدرم تماس مي -

خواست از روي ديوار ُسر خورد و به روي نگاهم افتاد؛ ولي باز از عمق عجيبش كاسته نشد! شايد مي نگاهش
 !همه سياهيميان آن دمیجوابم را با چشمانش بدهد و من باز كلمات را ند

 .از روي ندانستن تكان دادم و به جلو متمايل شدم سري

فهمم منظور پدرم از كار رو بكنن. نميتونن همونبار ما رو دور زدن، پس باز هم ميگم اينا كه يه من مي -
 !حركت ناشيانه چي بودهاين

 :را از روي ميز برداشت و باالخره به حرف آمد چايش

 .كارش هدف خاصي دارهكنه. اين رو مطمئنم. پس قطعاً از اين د نميساالرخان به هيچ جانداري اعتما -



 

 
133 

 .قضيه كرد؟ امكان نداره منو طعمه كرده باشهولي چرا منو وارد اين -

 :درهم گره خورد ابرويش

 .كنهوقت دخترش رو طعمه نمييه پدر هيچ -

 .براي من يه پدرهموضوع رو قبول داري که ساالرخان هركي هم باشه،  آها، خوبه اين -

 :طرفم پيش آمدجا شد و كمي به بههاي سنگين روي مبل جاهمان اخم با

 .تونه آدم باشرافتي هم باشههر پدرِ خوبي لزوماً نمي -

تونم پدر بودنشو انكار كنم. پس ازم انتظار نداشته باش زندگي و حياتش رو دودستي تقديم آره ولي من نمي -
 .تو و بقيه بكنم

 :زد میبه رو یکج لبخند

 !دم؟انتخاب رو بهت مي كني من فرصت اينيعني فكر مي -

ً نمي یریحالت شوك و متح با را! پس من را براي چه  یفرصت انتخاب نیداد؟ چننگاهش كردم. يعني واقعا
 !كنمیشرايطي پدرم را انتخاب م نیطور مطمئن بود در چنوقتي اين خواستیم

خوام دقيق بدونم كه اگه قراره اتفاق بدي بيفته، يا كني باهاش؟ ميكار ميرو گيرش بياري چياگه ساالرخان  -
 !اصالً نباشم يا جلوتو بگيرم

ً روي لبه نيشخند مبل نشسته بود و صورتش مقابل چشمان  یپرمعنايي زد و باز هم جلوتر آمد! االن دقيقا
 .هراسانم قرار داشت

 .تونه جلوي منو بگيرهاحدي نميي؛ چون هيچنباش كنمیبهت پيشنهاد م -

و انتظار داشتم حداقل كمي شوخي و يا حتي تمسخر در چشمانش ببينم، ولي نه،  كردمیناباوري نگاهش م با
 !كشيدیكه واقعاً داشت روي همه حتي من خط قرمز ممثل اين

 :، گفتممحابا به جانم تزريق كرده بودطور بيهمان حس بد و مبهمي كه آن با

دست خودت هركاري دوست داشتي  سپارمشونیم گفتيیخواي از منم انتقام بگيري؟ مگه تو نبودي كه ممي -
 بكن! نظرت عوض شد؟

ش حساب شخصي دارم كه خودم بايد بهش رسيدگي كنم. بقيهخان يه تسويهنه، اما اول با ساالرخان و ايرج -
 .باشه مال خودت، هركاري خواستي بكن

ام را به سويش گرفتم، ـمر زدم و با دست ديگر طوري انگشت اشاره*از جايم برخاسته و دستي به كـ عصبانيتبا
 .اش رسيدكه ابروهايش از تعجبِ بيش از حد به وسط پيشاني

 .كنم جناب رئيس عدالتباهات نمي یاهمكاريتا وقتي قول ندي خون از دماغ كسي نياد هيچ  -
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 :تبديل به نيشخند و بعد هم زهرخند شد تعجبش

كه نخواي  كنمیطور كه مجازاتامون فرق داشت. من درك معدالت تو با من فرق داره خانوم بزرگ. همون -
توني راهت رو جدا كني و بري تا منم به كارام برسم، فقط خودت رو مقابل من ت آسيب ببينن، پس ميخانواده

 .گذرمن از هدفم نميعنوا قرار نده؛ چون به هيچ

قدر سنگين بود حرفش آن یآن دست بود! ولي ضربه گاههیـمري كه تک*حس شد يا كـاول دستم بي دانمنمي
 :دانم از كجا پنجه كشيد بر گلويم گفتمباره روي مبل پشت سرم انداخت! با بغضي كه نميكه مرا به يك

 من؟ یحتي به قيمت رد شدن از روي جنازه -

اي بر صورتم . از اين نگاهي كه با تأسف و يا شايد ترحم لحظهچرخيدیام محس شدهروي بدن بي نشچشما
رحمانه مقابله كند! صداي طور بيقدر عاشق بودم آنثابت شد، به خود لرزيدم. او حق نداشت با مني كه آن

 :آرامش بدتر از ناقوس مرگ، روح هراسانم را به دنبال خود كشيد

 .تو نيست یده دخترش قرباني بشه، پس نيازي به رد شدن از جنازهري اجازه نميپد هيچ -

اي، ناديده بگيرد؟ ثابت نشده یآن احتماالت وحشتناك را با چنين نظريه یهمه توانستی! يعني او مهمين
همه كردم! اينباور نمي سپرد؟یام را به دستان پدرم مارزش بودم كه مرگ و زندگيقدر برايش بييعني اين

 .حقارت حق من نبود

از جايم با خشم و عصيان برخاستم و با كف پا ميز وسط سالن را چنان هل  بارهکی یرا حس نکردم؛ ول قیدقا
 .مسكوتم فرياد كشيد یخاموش كنار ديوار برخورد كرد و صداي شكستنش در خانه یدادم كه به شومينه

 ً حالم  یلحظه به قدرجا نبود! آن بعدش. ولي به خود که آمدم، ديگر آن كِي رفته بود! قبل يا دمینفهم اصال
درونم را خالي كنم. او  یهواي آلوده شده خواستمیكرد، فقط مخراب بود كه بودن و نبودنش برايم فرقي نمي

بلكه  خوب براي گرفتنِ حقي كه نه من، سال،! بعد از هشتگرفتیداشت بيشتر از ساالرخان، از من انتقام م
 .كردیمرا شكنجه م گونهنیديگران از او گرفته بودند، ا

*** 

كه همان روزها  شدیهايم. اگر مسال عاشقانهتوانستم رها كنم و بگذرم از تمام اين دوازدهو نمي خواستممي
 !همه حس نامفهوم و گنگ دوست داشتنش را آن زدمیپس م

 یلی. خمانستیود و بس! چه در گذشته چه حال، برايم مثل زلزله مام بو رفتنش هميشه منجر به ويراني آمدن
 یبه جا مانده نگاه یهایرانیپشت سرش را نگاه کند و به و آنکهیو ب كردیام را خراب مخانه آمدیقشنگ م

پيش جهانم را با تكيه بر اعتماد و  سالكه اگر همان هشت دانستمی. مرفتیو م شدیراحت رد م اندازد،یب
 !شدودنيايم آوار نميها دللرزهساختم االن با اين پسعشقش نمي

 ً مشت موجود غيرانساني آبادش كنم.  با يك خواستمیمثل شهري مخروبه شده بود كه م امیزندگ دقيقا
 .موجوداتي در قالب ضيايي و امثال او
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عصر هم با  دادم،یو كارهايم را انجام م رفتمین صبح از خانه به شركت مدانم؛ چوگذشته بود را نمي چندروز
طور که در اتاقم مشغول مطالعه گشتم. همانام بازميتني خسته و روحي كالفه با مشايعت آقاقدير به خانه

ر كسي هر وقت دروپيكر بود كه هقدر بياين تمانساخدانم چرا اينبودم، زنگ آپارتمان به صدا درآمد! اصالً نمي
 !شدیداخل و خارج م خواستیم

 !چشميِ در صورت شخص پيدا نبود فقط مرد بودنش را تشخيص دادم از

 !باز كردم دادیقفل را بستم و الي در را تا جايي كه زنجير اجازه م زنجير

جا پشت خبر آمدنش ناخودآگاه قدمي به عقب برداشتم. آقاي ضيايي ايندانم از ترس يا شوكِ بيديدنش نمي با
موقع شب! دستم لرزيد؛ ولي پاهايم را كنترل كردم و دوباره به جاي ! آن هم اين خواست؟یمن چه م یدر خانه

 :اي گفتممآبانهاولم برگشتم و با حالت رئيس

 كنيد؟یكار مجا چيشما اين -

اش ـردنش را كشيد و صورتش را مقابل چشمانم قرار داد تا احتماالً بتوانم جذبه*جايي كه ايستاده بود گـهمان از
 .را بهتر ببينم

 .دم براتونجا جاي بازجويي نيست سركار خانوم. اگه اجازه بدين بيام تو، توضيح مياين -

 :كشيدم و گفتمدرهم رفت و خودم را كمي عقب  هايماخم

تونم خواين ثابت كنيد رئيس شماييد! من نميجا نياين. مثل اينكه ميخبر و سرزده اينبهتون گفته بودم بي -
 .دمم. االن هم تشريف ببريد، فردا بياين، ساعتش رو هم بهتون خبر مياجازه بدم بياين تو خونه

به نگاهم دوخت و با صدايي گرفته كه ناشي از  اش كردم؛ چون چشمان سبزرنگش را با خشمگمانم عصبي به
 :آهسته حرف زدنش بود گفت

شريك تجاري و گيد ساعت دهه. درضمن من شما رو فقط به چشم يكموقع شبي كه شما ميخانوم اين  -
 .ـوند و زيبا*دختر لـبينم، نه يك همكار مي

 یوقت شب و در خانه اش را در آنموقعيحضور ب خواستیام از چيست و مبود كه ترس و نگراني فهميده
هاي مسخره توجيه كند. چشمانم را از حرص بستم و نفسم را محكم بيرون فرستادم. حرفدختري تنها با اين

كردم تصميم عقالني بگيرم و باالخره  ياحتماالً براي آرام كردن درونم بهترين كار همين بود. با چشمان بسته سع
 :كر، قفل در را به آرامي باز كردم و گفتمدقيقه تف بعد از يك

 .تا شما ميايد تو، من برم لباسمو عوض كنم بيام -

هايم شدم. بعد از امير را گرفتم و خودم مشغول عوض كردن لباس یطرف اتاقم دويدم. با عجله شماره به و
 :که بگذارم حرفي بزند سريع گفتمبوق باالخره جواب داد. بدون آنشش-پنج

 .جا. ضيايي اومده منم تنهامآب دستته بذار زمين بيا اين -

 :قطع كنم كه صدايش را شنيدم كه گفت خواستممي
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 .تونم بياممن االن نمي -

 :شوك و نگراني، موبايل را دوباره به گوشم چسباندم و گفتم با

 .تونم دكش كنمخبر اومده نميگم بيشنوي! ميچي؟! چرا؟ مگه نمي -

دفعه هم بهت گفتم اونو هيوال تصور نكن، به  تو بايد بتوني از پس يه همچين كاراي كوچيكي بربياي. اون -
عنوان غول چراغ جادو ببينش كه بتوني ازش بهره ببري. من كه باديگاردت نيستم كه هروقت اراده كني خودمو 

 .برسونم. منم براي خودم كار و زندگي دارم

 !بشر را متقاعد كنم كه به كسي جز او اعتماد ندارمتوانستم اينمن نمي كردني نبود؛ چرا باور

دانستم ام را بازيافتم. نميخداحافظي قطع كردم و با دلداري دادن به خودم مقداري از آرامش بر باد رفته بدون
 .الله زير لبي از اتاقم خارج شدمچه خواهد شد ولي با بسم

! با كردیاي در دست گرفته و با كمال خونسردي مطالعه مبود و روزنامهمبلي جلوي تلوزيون نشسته  روي
هيچ ژست و اداي خاصي سرش را هايي محكم كه صداي كفشم را به گوشش برسانم جلو رفتم. او هم بيقدم

ست كه پوشيدنش چه لباسي دبفهم خواستیهاي تنم نگاهي اجمالي انداخت. شايد مبلند كرد و به من و لباس
دقيقه طول كشيده! بدون اينكه به روي مباركم بياورم سري برايش تكان دادم و به رسم ادب و مهمان نوازي ده

 :گفتم

 چاي يا قهوه؟ كنيد؟یچي ميل م -

 .تر كارمون رو انجام بديم. من نيومدم مهمونيهيچي. تشريف بيارين سريع -

 .اي نشستمنفرهايليد كج كردم و مقابلش روي مبل تكعنوان هرجور مرا به  سرم

 .اي بريم سر اصل مطلبهيچ حرف اضافهخب، بي -

ام را گرفتم و گلويم را صاف طرز حرف زدن است؟! جلوي لبخند ناخواستهآمده بود خواستگاري! اين چه انگار
 :كردم

وكمال طبق خواين تمامبا رادين هستين چون ميشما هنوز توي جوّ همكاري  كنمیببينيد آقاي ضيايي، فكر م -
خواين گيرنده باشم .شما اگه ميجا اومدم كه خودم تصميمكه من ايننظر ساالرخان كارهاتون پيش بره. درصورتي

خوام حكم داروهاتون رو تحويل بگيريد، من نمي ونتونيد مستقيماً از خود ايشبا سمندر تركيه همكاري كنيد مي
 !وسط اجرا كنم ندالل رو اي

 :اش كند گفتمخفي كردیاي كه سعي مجا شد و با حالت دستپاچهمبل كمي جابه روي

كه  بينيدینه اختيار دارين، من همون روز اول هم بهتون گفتم شما رو خيلي بيشتر از رادين قبول دارم. اگر م -
كه ايشون بيشتر در جريان مسائل مشاركتمون هستن  نهیخاطر ابه كنمیكارا رو با ساالرخان هماهنگ م یهمه

 .الزم رو انجام داده باشم هايهزمينشيد، من پيشجا كامالً مستقر ميو خواستم تا شما اين
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كنه، تازه تأسيس نيستيم كه براي مستقر شدن نياز جا چند ساله كه داره فعاليت ميهرحال شركت ما اينبه -
عنوان واقعاً قصد داريد با سمندر همكاري و شراكت داشته باشيد بهتره اول من رو به  به زمان داشته باشيم. اگر

 .ما وارد مذاكره بشيد داالختيار ساالرخان قبول كنيد و بعد با خوتام ینماينده

 .جامخاطر همين موضوع اينبله حتماً. االن هم به -

 ً . كندیقبول م گويمیخطر مقابلم نشسته و هرچه مرام و بي طوراش داده به من كه االن اينپدرم حواله احتماال
 :سري تكان دادم و با خونسردي گفتم

شه كاري رو شروع كرد! من قرارداداي وشروط كه نميخب االن چه درخواستي داريد؟ بدون قرارداد و شرط -
تا شما هم اگه چيزي مدنظرتون سري از بندهاش رو تغيير دادم اگر مايليد بيارم قبليتون رو بررسي كردم و يه

 .هست اضافه كنيد

 .از رضايت روي لبش نشست و سري به عالمت موافقت تكان داد لبخندي

آميز قرارداد را به نفع شركت به نيم طول كشيد و من توانستم كامالً مسالمتوشب كارمان تا ساعت دوازده آن
 توانستیها هم مقرصباز گذاشتم. اين شدیتا جايي كه م امضا برسانم. البته جا براي پيشبرد اهداف امير هم

ـ ـناه را به دنبال داشته باشد و هم بدبدبختي مردم بي ام را. مسلماً انتخاب شركت سمندر و حتي خانواده بختيگ
 .حفظ جان و زندگي پدرم شدیهمه جوان هموطنم بود و البته بعد از آن تا جايي كه ماولم نجات جان آن

*** 

اي به در وكتاب بودم، تقهاي مشغول حسابكه در دفتر شركت نشسته بودم و روي پروندهروز بعد درحالي چند
اجازه وارد شد. سرم را بلند كردم تا پرخاش كنم كه با ديدنش دوباره دهانم بسته شد. مثل خورد و كسي بي

موجود چرا هميشه  هم نفهميدم اين آخر. هايش را به رُخم كشيدهميشه با ژست عجيبش مقابلم ايستاد و اخم
 !از من طلبكارست

اش بود، سرم را برايش تكان دادم و با دست اشاره كردم خاطر حضور نطلبيدهتأملي ناخواسته كه احتماالً به با
 .كه بنشيند

 .روي ميزم نشستحرف و حتي جواب سالمي، روي مبل روبه هيچبي

 :گفتم همان حالت گيج نگاهش كردم و با

 !طرفا؟خير باشه! از اين -

 :هاي قهرآلود گفتهمان اخم با

 !مگه من نگفته بودم بدون هماهنگي با من چيزي رو امضا نكن -

طور وجور كردم تا بفهمم منظورش چيست! احتماالً قرارداد را تازه مالحظه فرموده كه االن اينذهنم را جمع كمي
اي در آن شب او خودش نيامد و مرا در كاري كه تجربهـردن من نبود، آن*از كوره دررفته! البته تقصيري گـ

 كند؟مي تواسنداشتم تنها گذاشت. حاال با كدام توپِ پر آمده و مرا بازخ
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 :كمال آرامش و خونسردي سري تكان دادم و گفتم با

 .آره امضا كردم، اتفاقاً جات خالي كلي هم خوش گذشت، در كنار دوست خوب قاچاقچيمون -

 :كه انتظار داشتم عصبي شد، خود را روي مبل جلو كشيد و با تشر گفت طورهمان

دونم چرا كاري شما به ضرر سازمان تموم شد! واقعاً نميندونم كه با كنمیمن دارم در مورد قراردادي صحبت م -
سمندر گند بزنن  یطور گذاشتم خانوادهلحظه هم فكر نكردم و باز اين كه دختر ساالرخان هستي، حتي يهبه اين
 .هدفام! براي خودم متأسفم، واقعاً متأسفم یبه همه

هايش مثل تير طور بود! حرفت، حداقل درمورد من كه اينچه قدرتي در نابود كردن طرف مقابلش داش بشراين
انصاف قلب و مغز و وپي وجودم را! بيتا انتهاي رگ كردینشست و سوراخ مام ميجاي حياتيشعبه بر سهسه

 .كردیترين زمان، تيرش را پرتاب مو در كم گرفتیشاهرگم را نشانه م

هايم را روي ميز ستون بدن ملتهب و نااستوارم كردم. و صداي لرزانم را با سختي بلند شدم و دستجايم به  از
 :حرص به صورتش كوبيدم

رسه؟ باشه خواي از من بگيري؟! چرا؟! چون فقط زورت به من ميخواي؟ انتقامت رو ميتو از جون من چي مي -
ً منم برات متأسفم كه منطق شدي كه بقيه رو به چشم ماشين رحم و بيقدر بياين متأسف باش، اتفاقا

 .شونه تو رو به هدفت برسوننبيني كه وظيفهاي ميريزي شدهبرنامه

جايش چه منظوري داشت! ولي برايم عجيب بود كه چشمانش را با همان خشم به سكوت نابه از اين دانمنمي
داد. شايد منتظر بود چيزي كه آلودم گوش ميدار و حرصحرف به صداي خشنگاه عصيانگرم دوخته بود و بي

طوري نبود كه هايم آنو شايد حرف يدرا از زبانم بشنود تا باز شروع كند به طغيان! ولي انگار نشن خواستیم
او انتظارش را داشت چون سكوتش بدجور كشدار شد و من كه همچنان مقابلش گارد گرفته و بغض كرده 

سمتش رفتم. از جايش حتي تكان هم نخورد ولي سختي حركت دادم و بهاهاي ناتوانم را بهايستاده بودم، پ
حرف به نگاهش چشم دوختم. بود. مقابلش به ميز تكيه زدم و بي يزهمچنان چشمانش بر من مثل تيغ، برّان و ت

. انداختیجان بر زمين ميتر را باي كه در آخر، ضعيفهاي ناعادالنههاي وسترن افتاده بودم و دوئلياد فيلم
بر خاك  رهمه عتاب را تاب نياورد و زودت دوئلِ چشمان ما هم به همان اندازه نابرابر بود. نگاه عاشق من اين

 .افتاد

بار هم با دل من راه نيامد و خواست سكوت كند تا بتوانم آرامشم را از زمين و هوا پس بگيرم؛ ولي اينمي دلم
 :سرزنشگرش را شنيدم كه گفت صداي آهسته و همچنان

 چرا اون قرارداد رو امضا كردي؟ -

سرم را حركت بدهم چشمانم را باال آوردم و با مظلوميت نگاهش كردم، همچنان منتظر جوابم بود. پس  آنکهبي
 :با همان لحنِ نگاهم، گفتم

 !خب من كه بهت زنگ زدم. خودت نيومدي -

 :خلقش تنگ شد دوباره
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كارا رو خودم انجام بدم؟ مگه  یتونم بهت اعتماد كنم و يه كار رو بسپرم دستت؟ حتما بايد همهيعني من نمي -
 دي؟جوري جواب غيرمنطقي تحويلم مياي كه اينبچه

- ... 

ه! شرايط به نفع ساالرخان و ضيايي تنظيم شد یجز چندتا چيز جزئي، بقيهقرارداد خيلي ايراد داره؛ يعني به -
 تو اصالً خوندي كه امضاش كردي؟

اي كه تا خواستهعنوان غول چراغ جادو طرف رو نگاه كن! منم فقط سهنه اصالً نخوندم! مگه خودت نگفتي به -
 !برام اولويت داشتن رو بهش گفتم و اون هم توي بندهاي قرارداد اضافه كرد

 !اي؟قدر بچهداشته باشي؟ اين تونستيتا خواسته مييعني تو واقعاً فكر كردي فقط سه -

 :طرفش خيز برداشتمخواند كفري شدم و بهكه پشت سر هم مرا بچه مياين از

قدر احمقم؟ طرف خودش بريده و دوخته بود، فقط آورده بود من تنم كنم. تازه تو هم واقعاً فكر كردي من اين -
ي هم بزنه و با همون حالت زارونزار چهارتا كوك اضاف-حاال خوب بود تونستم مجبورش كنم همين سه

 .نپوشيدمش

تا مرا ببيند. با  گرفتیآن خيزي كه برداشتم طوري مقابلش ايستاده بودم كه بايد سرش را به آسمان م با
تعويض جايمان بر لبم نقش بست. او هم انگار فهميد به چه خنديدم؛ ديدنش باز ناخودآگاه لبخندي به اين

تر برود؛ توانست عقبو نمي بودمأنينه از جايش برخاست. او كه بيچاره پشتش مبل چون پوزخندي زد و باط
نزديكي بيش از حدش احتياج داشتم. دلم تنگ بود به هم پس نرفتم. انگار به اين  توانستمیولي من كه م

باز سر جايم روح! ولي بي یزدهها طلب آرامش كنم از آن جسم يخـوش بگيرمش و ساعت*اي كه در آغـاندازه
 .مقابلم دميدم یـيـنـه*ـماندم و حسرتش را با آهي عميق بر س

 شیدر جا ی. کمنشستیم میتندتر بر موها شیهاحال او هم خوب نبود. دهانش خشک شده و نفس انگار
 :جا شد و زمزمه كردجابه

 .نكن -

 .ولي باز هم پرسيدم« نكن»گويد ه را ميدانستم چاش خيره شدم. ميهاي بستهرا آرام باال بردم و به چشم سرم

 كار نكنم؟چي -

 :سمتي چرخاند و گفتكالفگي سرش را به با

 تر؟شه بري عقبمي -

اي كه از شيطنتم بود، قدمي به عقب برداشتم و مثل صيادي عاشق با طيب خاطر اجازه فروخورده یخنده با
آخرش را به  یدادم كه صيدم فرار كند؛ ولي او انگار از جايش راضي بود چون ماند و فقط نفس حبس شده

 .آرامي بيرون فرستاد

 :اي كه بر صورتم نشسته بود گفتمهمان لبخند ناخواسته با
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 !شب چرا نيومدي، جناب سوپرمنخب، نگفتي اون -

 :جانش زد و گفتهم از آن پوزخندهاي بي باز

 .تونم هر وقت تو اراده كني بپرم بيام نجاتت بدمكار داشتم. بهت كه گفتم، من نمي -

 قدر درست و حساب شده پيش برم نه؟كردي كه اينواقعاً فكر نمي -

اش در دلم اي بدون حرف دهانش باز ماند! از حالت چهرهياد بود كه براي لحظهقدر زاز پرروييِ من آن تعجبش
ـغـل *جانب به سمتي كشاندم و دست به بـبههاي حققاه خنديدم ولي در ظاهر فقط سرم را مثل انسانقاه

 .ايستادم

 :حرص گفت با

خواي گي چند بند ميموافقت نكردن ميكني. اگر هم زني بهشون و اون قرارداد رو فسخ ميهمين امروز زنگ مي -
 !یكار رو انجام بدترفندي قراره اينجوري و با چهاش به من ربطي نداره كه چهاضافه كني. ديگه بقيه

خواستم مثل افراد خطاكار كه هميشه براي پوشاندن اشتباهاتشان، از اين بحث جايز نبود، چون نمي بيشتر
حرفي فقط به عالمت هيچ. پس بيكنمیبيايم که انگار دارم كارم را توجيه م نظربه زنند،یفقط تندتند حرف م

 .تصديق، سر تكان دادم

*** 

مزاج دميهاي دمطور حرف بزنم تا مثل آدمكه با آقاي ضيايي تماس گرفتم تمام فكرهايم را كرده بودم كه چه وقتي
م و طوري خود را بزرگ و مقتدر نشان دهم تا با نظر نيايم. تصميم گرفته بودم از موضع خودشان وارد شوبه

 .پنهان كنم نفس،بهاي از اعتمادخيال راحت بتوانم اشتباهاتم را در پسِ سايه

تلفنيمان پيش نرفت، پاي پدرم را وسط كشيدم و او را ناراضي  یخواست جلسهچنان كه دلم ميوقتي آن البته
و با ريسك كمتري  پذيرفت،یهايم را متر از ضيايي حرفهرحال ساالر خان راحتاز اين قرارداد جلوه دادم. به

 .كردمینزديِك رادين، تنزل پيدا م ايگاهيكارم، از نظرِ ضيايي به جقانعش کرد. هرچند كه با اين شدیم

دوروز از بس فكر كرده و حرف زده بودم، ديگر نه مغزي برايم مانده بود و نه گذشت و تمام شد. اين هرحالبه
مهمي را به تنهايي  به اين یمريزاد حسابي از آقاي اميرخان طلب داشتم كه مسئلهزباني! مسلماً يك دست

 .دوفصلش كنم بدون آنکه كسي پي به اسرار پشت پرده ببر توانستم حل

نه حضوري!  گرفتیروزي بود كه از رئيس بزرگ هيچ خبري نداشتم! نه تلفني سراغي از من و كارهايم م چند
! خودم خوب شدمیچيز باخبر بود و نيازي به خبر گرفتن نداشت؛ ولي من چه محتما مثل هميشه از همه

فهميد! چيزها را نمياين وقتهيچهم  كار، خودش بود كه بدبختانه او اين یكه دليل بزرگ و بهانه دانستمیم
 !انگارو او باز مثل هميشه انگارنه كردیاالن هم دلم بدجور طلبش م

غريبي كه جديداً وارد بازار شده وتا از مصارف داروهاي عجيب كردمیاتاقم نشسته بودم و در اينترنت سير م در
هاي از همين قرصبا مخلوط بعضي  دانستمیسر دربياورم. م انداخت،یاسمشان هم لرزه به جانم م یبود و حت
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براي به تباهي كشاندنِ  زیکه ما ن فهميدمیهم م را نی! و اآوردیدست ممجاز، آقاي ضيايي چه مواد هولناكي به
 .اين مردم واسطه بوديم

با زنگ دوم از جا پريدم و  سمِت در كشاند.زنگ در، نگاه مضطربم را از مانيتور پيش رويم جدا كرد و به صداي
هاي راهرو خاموش شد. مثل اينكه چراغطرف بيرون اتاق دويدم. از چشمي در كه چيزي جز سياهي ديده نميبه

 :و از الي درِ به زنجير كشيده شده گفتم دمو شخص منتظر در تاريكي مخفي شده بود. با استرس قفل را باز كر 

 كيه؟ -

 :ي ممكن شنيدمترين جارا از نزديك صدايش

 !منتظر كسي غير از من بودي اين وقت شب؟ -

 .شنيدن صداي آرامش، لبخندي از مهر بر لبم نشست و با مهرباني زنجير را از پاي در برداشتم تا او وارد شود با

ام از تمام وجودم رميد و در چشمم نشست. اين را زود فهميدم و براي رسوا نشدن، ديدنش، حس دلتنگي با
كارم پاهايش را به حالت عجيبي حركت دانم چرا، ولي با ايناهم را از صورتش گرفته و به پايش دوختم. نمينگ

ولي نگاهم از پاهايش جدا نشد و به  ؛دانم براي چهسرعت از مقابل چشمانم گريخت! و باز هم نميداد و به
محابا باره بيبود به چشمانش سرازير شود يك ام كه قراربار چون حجم عظيم دلتنگيدنبالش راه افتاد! شايد اين
 !تري، راه رفتنش را عجيب تشخيص دادمطور با دقت و حواس جمعبه پايش منتقل شد، اين

اي كه مصلحتي بودنش، مسلماً جو را مكث و تأمل بيش از حدم، انگار متوجه حال غريبم شد، چون با سرفه با
 .سكوت را شكست كردیتر مخراب

 .را به صورتش دوختم و با نگاه مشكوكي زل زدم به خط عمودي و عميق كنار ابرويش چشمانم

 اطالعم؟غير از اين زخم، جراحت ديگري هم در بدنش هست كه من از آن بي يعني

فكري سويش برداشته شد و با كمي فاصله از او متوقف گشت و زبانم بدون هيچهايم با ترديد بهفكر، قدم اين با
 :انم چرخيددر ده

 شه پات رو ببينم؟مي -

 :درخواستم ناگهاني بود كه شوكه شدنش را نتوانست پنهان كند و با ناباوري گفت قدرآن

 !چي؟ -

گيرم، چون مثل هميشه فوري ام را پس نميمن به اين راحتي خواسته دانستیانگار خودش خوب م هرچند
 :درخواست احمقانه منحرف كندسعي كرد با اخم و ابهت، حواسم را از اين

 .ترتر و مهمبهتره االن بريم سر مباحث جدي -

 تر از چي؟ از پات؟تر؟! مهممهم -
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ولي اين شك و  كنمیقدر دارم گستاخي مچه نستمدایحرف خجالت كشيد. خودم ممن، او از اين  جايبه
 !گرفتیوسواس بدجور داشت روانم را به بازي م

خواست جواب مرا كه واقعاً نميوري لم داد. مثل اينجوابي، روي همان مبلِ كنار پايش نشست و يك هيچبي
! ولي شودیسيدنت بيشتر مبست ر فرعي بزني امكان به بن یكه هرچه بيشتر به جاده فهمدیبدهد! هركسي م

 !انداختیهاي چپكي مبه كوچه اعتناييگونه خود را با بيكه داشت اين كردیدانم او چه فكري مدقيقاً نمي

 :حواسي گفتمنشستم و با همان بي كنارش

 .كه تو يه قفس گير افتاده مونيیدوني چيه؟! تو االن به نظرم مثل يه گنجشك ممي -

 :گفت ی رفته و لبخند کجابروهاي باال با

 !یکه تو درست کرد یقفس نیوقت اين گنجشك براي چي بايد تو قفس گير بيفته؟ مخصوصاً با ااون -

مرا دست بيندازد! گيج، نگاهش كردم و سرم را تكان دادم كه  خواستیشيطنت داشت و يا شايد م چشمانش
 «يعني چه؟»

 .، خانومافتممن توي قفس شخصي مثل شما گير نمي -

. با وجود شدمیمنظور نبود كالفه مهمه اتفاق، االن بيشك بعداز آنهاي مداومش كه بيگفتن« خانوم»اين  از
 !دانم چه اصراري بر استمرارش داشتكه ديگر هيچ مقام برتري نسبت به او نداشتم نمياين

 پا؟ودستيا من رو يه آدم بي كنيیچرا؟! خودت رو خيلي زرنگ تصور م -

 .كدومهيچ -

 .که در مقابلم داشت یاعصاب خردکن یخونسرد نیآرام باشم در مقابل ا خواستمیتمام وجود م با

بردار نرسم دست خوامیراهه بكشوني. من تا به چيزي كه مببين، سعي نكن با كلمات بازي كني و بحث رو به بي -
 .نيستم

 :لنگه ابرويش باال رفت و لبخند عجيبي بر صورتش نشستيك دوباره

 !خواي برسي؟ به پام؟به چي مي -

ولي سعي كردم كم نياورم و ادامه دهم. پس آب دهانم را با صدا قورت  كرد؛یـيـنـه سنگيني م*در سـ نفسم
 :داده و گفتم

 !نه... به خودت -

 :دايش را هم شنيدم! ولي باز هم از رو نرفتم و حرفم را ادامه دادمقدر آشكار بود كه حتي صپوزخندش آن باراين

 .چي رو بدونمخوام همهمي -

 گيري؟تري از بابات ميچرا؟ مثالً اگه بدوني، انتقام سخت -
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ً دانستم! باز هم منظورش را نگرفتم! يعني االن داشت طعنه ميانگار واقعاً چيزهايي بود كه نمي نه،  زد؟! يا واقعا
! براي اطمينان، سرم را به عالمت دوباره گيجي تكان كوچيكي دادم و استفهامي دادم؟یسؤالش را بايد جواب م

 .نگاهش كردم

-  ً  .چيزي براي گفتن ندارم و االن هم اين بحث رو تمومش كن، لطفا

 .ـردنم را كمي كج كردم*سمج، گـ یهاحرف به حالت انسانمنتظر، نگاهش كردم و بي همچنان

برايش سخت بود  دانمی. مدادیهاي ناآرام نشان مكالفه شده بود چون باز هم پاهايش داشت واكنش انگار
خواست اش را به نابودي كشانده بنشيند و جواب پس بدهد! واقعاً دلم نمياالن مقابل دخترِ كسي كه زندگي

 .با اين كار اذيتش كنم؛ ولي براي رسيدن به جواب، ناچار بودم

تر رفتم و با اين كارم انگار راه تنفسش را باز كردم، چون بازدمش را محكم و برگشتن آرامشش كمي عقب براي
 .با چشمان بسته بيرون داد

طوري زني، چهچي رو بدونم تا بتونم كمكت كنم. وقتي بهم اعتماد نداري و حرف نميببين امير، من بايد همه -
 سرت راه بيفتم؟ بسته دنبالازم انتظار داري چشم

 :اي نثار چشمانم كرد و زير لب گفتطوالني و بدبينانه نگاه

 .توني نيايمي -

ترين حد ممكن، اهميت بودنم به مغزم هجوم آورد، دوباره روي مبل جلو رفتم و در نزديكعصبانيتي كه از بي با
 :محابا گفتمولي واقعاً نتوانستم و بي زدم؛یبه صورتش زل زدم. احتماالً با اين غضب نبايد حرف م

خواد تمام حرصت رو سر من خالي كني جاي ساالرخان، منو دار بزني نه؟ خيلي دلت ميخواد بهخيلي دلت مي -
خاطر همينم من رو كردي واسطه، چون سمندر، آره؟ به یعنوان كادو بفرستي دمِ خونهو بعدشم سرم رو به

 .بزني براي ساالرخان صدبرابر دردش بيشتره دونستي خنجري كه به منمي

هاي خيلي بدي مسلماً حرف ماندمی. اگر كمي ديگر مدادیمعنايش داشت واقعاً كار دستم مپوزخندهاي بي اين
هاي كليدشده از عصبانيت پذير نبود! پس با همان دندانكه شايد جمع كردنش ديگر امكان نشستیبر زبانم م

كمي آرامش بگيرم تا شايد  خواستمیطرف آشپزخانه دويدم. ماري، از جا برخاستم و بهدو يا شايد خويشتن
 .بتوانم مثل خودش خونسردتر برخورد كنم

قرار آوردم. بايد حتماً يكوغريب اطرافم درمياحتماالً خودم بايد سر از مسائل عجيب رفتیكه پيش م طوراين
شناختم! ها را هم نمياز آن دوستان نزديكش كه حتي براي نمونه يكيو يا حتي با  گذاشتمیمحرمانه با پدرش م

از زندگي  كردم،یكه با وجود كارهايي كه برايش م بودكس دور نگه داشته چيز و همهطور من را از همهببين چه
؛ ولي روز خودش زبان باز كند و برايم بگويد دانستم. شايد منتظر بودم كه باالخره يكاش هيچ نميشخصي

 !گونه اعتمادي به من بكندطور كه پيدا بود، او قصد نداشت هيچاين

باره سركشيدم و با چنددقيقه اتالف وقت، دو ليوان ليوان آب را يك كشيدیعطشي كه در وجودم زبانه م با
 .شيرقهوه آماده كرده و با حال نسبتاً بهتري به سالن برگشتم
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ها بر دستم ريخت و هردو از دستم رها ها لپ خورد، كمي از آنكه قهوه ديدنِ سالن خالي، چنان ايستادم با
ام را بازگرداند و وهوش پريدهاش به جايي پرت شد، عقلدار كه هرتكههاي دستهشدند. صداي شكستن ليوان

 دادیطور به خودش اجازه مبود! چه فتهشد! ر جا ماندم! باورم نميومتحير هماناش ماتبا ديدن جاي خالي
 !خبر برودطور بيهوا وارد شود و همانطور بياين

شان تكهام هروحواس بر باد رفتهام كه االن مثل هوشداشتنيهاي دوستآنکه روبرگردانم و احوالي از ليوان بدون
 كارهاياوقات از اينزده، روي ميز وسط هال، دراز كشيدم. بعضيروح و غمدر جايي افتاده بود، بگيرم بي

. رسيدی. خدا را شكر ميز دراز بود و حداقل تا زانوانم مخوابيدمیجا مو حتي تا صبح همان كردمیپريشانه مروان
ها فرق موقع . اين امير، زمين تا آسمان با امير آنكردمیوغريبش فكر مبا چشمان بسته به او و تغييرات عجيب

خصوصيات كدامِ آن؛ ولي هرچه بود، در اين امير هيچدانم من عاشق چه چيز آن امير شده بودمداشت. نمي
 !بود يا نه شودیدانم عاشق اين امير هم م! و نمينداشتوجود 

 :اي كه در ذهنم هميشه يادآور او بودلب شروع كردم به خواندن ترانه زير

 ادمیاز  یبرد -

 بر بادم یداد

 شادم ادتی با

 به تو دادم دل

 دام افتادم در

 غم آزادم از

 به تو دادم افتادم به بند دل

 نخند نمیگُل بر اشک خون یا

 از سوزِ  نگاهت هنوز سوزم

 ...من باشد به راهت هنوز چشم

 !وسال تو مناسب باشنآهنگا براي سنكنم اينكني. فكر نمي تیبهتره آهنگات رو يه خرده آپد -

بودم.  یبیوهواي غرشنيدم صدايش چنان از جا پريدم كه او ناخواسته قدمي به عقب برداشت. هنوز در حال با
از درونِ مغزم صدايش را  كردمیاش ضربان قلبم را چنان باال بـرده بود كه احساس ماين شوك حضورِ ناگهاني

! به گمانم فهميد لرزيدینگاهم م هااسحوـسـت و بي*قدر خالي از هرچيزي بود كه مثل مـ! ذهنم آنشنومیم
بار رو به جلو برداشت و بازويم را در دست گرفت و به آرامي از روي ميز كه چه حالي دارم، چون قدمش را اين

بلندم كرد. سعي كردم به روي پاهايم بايستم؛ ولي انگار هنوز مغزم فرمان كارهايش را به دست نگرفته بود چون 
فشرد جاي مغزم را گرفت و جسمم را بود. دست قدرتمند او كه هنوز بازويم را مي سلمتمام بدنم سست و 

هاي هاي آب در ميان ريشسمت مبل هدايت كرد. بي هيچ حرفي نشستم و زل زدم به صورتش كه هنوز قطرهبه
ا دوست دارم، اش ر جديد و مردانه یقدر قيافهكه چه كردمی. داشتم به اين فكر مكردندیكوتاهش خودنمايي م
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. کردیترش مشان به سرش چسبيده بود و جذابخاطر خيسياي كه بهها و موهاي باال زدهمخصوصاً با اين ريش
 :هايم هنوز در پي ستايش و تمجيدش بود؛ ولي زبانم با سستي چيز ديگري پرسيدبا آنکه چشم

 كجا بودي؟ -

 :هيچ حسي جوابم را دادهايش بيـب*لبخند زد يا حتي خنديد؛ ولي لـ نگاهش

 جا غش كرده بودي؟ اون استكانا رو چرا شكستي؟وصورتم. تو چرا اونرفتم آب زدم به دست -

چرخيد و زبانم قدرت حركت نداشت الي موهاي صورتش ميهاي جامانده بر البهاراده به قطرهطور بيهمان نگاهم
 .تا جوابي بدهم

 فكر كردي رفتم؟ -

سمت نگاهش كشيده شد. معلوم بود چه اختيار چشمان هراسانم بهوالِ پر از ابهام، بيشنيدن اين س با
و حتي  آوردیطور واضح به رويم مبار داشت اين مسئله را ايندانم چرا براي اولينبگويد؛ ولي نمي خواهدیم

 !قدر خونسرد منتظر جواب بود؟طور اينچه

به دنبال  رسيدینظر مند بر لبش نشست و سرش را زير انداخت. بهنگرفت، به آرامي لبخ یباز هم جواب یوقت
 :و باالخره بعد از كمي تأمل گفت گردد،یموقع مسكوت بيحرفي براي شكستن اين

 كني؟یچيزاي قديمي رو گوش مسلطان بايد باشه. تو براي چي اينراستي اون آهنگه مال زمان عمه -

هاي ـب*ام گرفت و با صداي آرام و لـحرفش كه زيادي مشخص بود براي عوض كردنِ جو زده است، خندهاين با
 .بسته خنديدم

 !خواي برات چندتا جديد بيارم؟مي -

 ً ها بوده! بارها وقتي زماناش در آنكه اين آهنگ موردعالقهاز اين رفتیفراموش كرده بود يا داشت طفره م واقعا
قديمي را شنيده بودم. بعد از رفتنش  یترانهاين گرفتیعهده مام را بهو او نقش راننده نشستيمیين مدر ماش

 .امو حتي هنوز هم آن را نگه داشته دادمیهم آن نوار كاست را به اتاقم بـرده و هميشه گوش م

 ً  :كردم و گفتمتوانستم به زبان بياورم، پس با دلخوري نگاهش چيزها را كه نمياين مسلما

 .خوام، خودم دارمنمي -

 !خوبي ازش داري؟ يا شايد چيزي رو به يادت مياره یخاطره كني؟یپس چرا هنوز اين رو زمزمه م -

هاي پرمعنا دليل ... امروز واقعاً قصد داشت حرفش را بزند و يا شايد از زبان من حرف بكشد. وگرنه اين سؤالنه
ولي من در كمال قساوت قلب، به چشمانش زل زدم  زدیترديد دلم جواب ديگري را فرياد مديگري نداشت. بي

 :و گفتم

 .كنهو هميشه تو اتاقش گوش ميشه من رو ياد بابام ميندازه... اين آهنگ موردعالقه -
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حساس مغزش، چون به آرامي لبخندش جمع شد و ابروهايش درهم گره خورد. و بعداز  یزدم به نقطه انگار
 :مكثي كه نفهميدم براي چه بود، از جا برخاست و گفت

. فعالً كنمیم اي كه قرار بود االن صحبت كنيم، باهات مشورتزنم در مورد مسئلهرم، فردا زنگ ميمن مي -
 .خداحافظ

. امروز هم كه او زدمیجا حرف مفكر و بيقدر بيسمت در راه افتاد! لعنت به من كه اينبا حالت نامتعادلي به و
هاي غيرمعمول و حرف كردیدر مود و حال خوبي بود، من به گند كشيدمش! ببين چه خوب داشت شيطنت م

حرفي كه » گويندیكرد! هميشه م كاريشد م ولي خب متأسفانه نميشدت پشيمان شده بود! از حرفم بهزدیم
فقط بايد نشست و « شود آن را برگرداند.ست كه ديگر از چلّه رها شده و نمياز دهان خارج شد مثل تيري

طور هاي مغزش را پاره كرده بود كه ايناز رگ! و مطمئناً تير من، يكي شكافدیو م زندیمنتظر ماند كه كجا را م
! كنار در كه رسيد كمي ايستاد و با تأملي عجيب، قفل در را باز كرد. از جايم بلند رفتتعادل داشت راه ميبي

كه هنوز دستي به در داشت و با دست طرفش رفتم. درحاليشدم و مثالً براي بدرقه ولي در اصل براي دلجويي به
اش، و با ديدنِ رنگ پريده كردمهايم را زياد د. سرعت قدمجا ايستاده بوهمان فشرد،یديگر، پايش را به آرامي م

 :با خشمِ عجيبي دستم را پس زد و زير لب گفت یبا نگراني دست به زير بازويش انداختم تا كمكش كنم؛ ول

 .به من دست نزن -

با تمام قدرت  ـمرش حلقه كردم و*بار پرحرص، دستم را دور كـام كوتاه نيامدم و اينهم با وجود ناراحتي باز
طرف خودم برگرداندمش. با آن زوري كه من به كار بردم و ضعفي كه او داشت انتظار داشتم چرخش نود به

كه چرخيد هم جاي خوشحالي  ايدرجهسترويم قرار گيرد ولي خب همين بياي داشته باشد و كامالً روبهدرجه
 :كردمیي ملتمسانه زمزمه مو من با نگاه كردیداشت. هنوز داشت در مقابلم مقاومت م

 كنم امير... لطفا... بياخواهش مي -

همين كه مجبورش  دانستمیام نشست. منفس عميقي چشمانش را بست و دستش با كمي تأخير روي شانه با
با اين وضع و حالي كه داشت  شدیقدر برايش سخت است ولي خب نمطور به من تكيه كند چهام اينكرده

 .او عمل کرد یطبق خواسته

طرف آشپزخانه دويدم. كمي شربت با شكر فراوان درست كردم و دوباره آرامي روي مبل نشاندمش و خودم به به
مبل تكيه داده بود. ديگر مثل قبل هول نكردم  یپيشش برگشتم. با رنگي پريده دراز كشيده و سرش را به دسته

 :و به آرامي زير سرش را گرفتم و گفتم

 !. قرصات باهاته؟امير.. -

تكان داد و من با احتياط دست در جيبش شلوارش كردم تا قرصش را بيابم. با لمس « آره»را به عالمت  سرش
ها را با عجله از حفاظش درآوردم و به دهانش از قرصاولين چيزي كه دستم را خراشيد، بيرون كشيدمش. يكي

 .اعتراض خوردكه همه را بي بودقدر حالش خراب آن گذاشتم. و ليوان شربت را هم كامل به خوردش دادم.

 :آرامي گفتم به

 جا بخوابي؟خواي كفشت رو دربيارم همينمي -
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 :را به تندي جنباند و گفت سرش

 .تا حالم سرجاش بياد مونمیخوام برم. فقط چنددقيقه منه نه مي -

دانستم چقدر زمان الزم دارد تا كشيدم. نميتميزي رويش  یاز كنارش بلند شدم و ملحفه« باشه»گفتنِ  با
وپرت حاضري از يخچال درآوردم و روي ميز چيدم. كالباس حالش جا بيايد؛ پس به آشپزخانه رفتم و كمي خرت

است بيشتر به ميز صبحانه شبيه شد تا شام و خيارشور و زيتون و نان باگت را هم کنارش گذاشتم. درست 
 .چ بودولي خب همين هم بهتر از هي

طور كج روي ـردنش همان*ساعت كه به هال برگشتم انگار هنوز از جايش تكان نخورده بود، چون گـاز نيم بعد
 .جا نشده بوداي جابهمبل افتاده و حتي ملحفه هم ذره یدسته

ميق صورتش خم شدم و به آرامي صدايش كردم. دوباره و چندباره تكرار كردم؛ ولي انگار خوابش خيلي ع روي
دغدغه نگاهش كرد. به آرامي دستم را به سمت صورتش بي شدیقدر خوب بود كه در خواب مشده بود. چه

 خواستيیبا هرچشمي كه م وابرويش را تا پايين كشيدم. منصفانه  یپيش بردم و بدون لمس، جاي زخم گوشه
اش را چنين سياهيهايي كه ايناش نبود. ابروهاي كشيده و پرپشت و چشمنگاهش كني هيچ نقصي در چهره
هايي كه بدون لبخند هم ـب*هاي كوتاهي كه صورتش را در بر گرفته بود و لـپشت پلك پنهان كرده بود، ريش

همه سياهي را؛ ولي رامي نوازش كند آندر ميان موهايش و به آ دداراده رفت كه بگر زيبا و جذاب بود. دستم بي
راه باز شد و نگاهِ  یبار انگار حرارت دستم را نرسيده به پوستش حس كرد، چون پلكش به آرامي تا نيمهاين
 .اش روي دستم ثابت ماندزدهـمار و خواب*خـ

. كه صداي آرامش را كه به خودش بيايد و بفهمد در چه شرايطي مچم را گرفته از جايم بلند شدماز اين قبل
 :شنيدم

 !كني؟كجا فرار مي -

فهمد! حس شد از اين سوال! گمان كرده بودم خواب است و نميوجودم بي یباره همهپايم و يك دستم،
هايم از حرص با فشار به كف دستم فرو رفتند؛ ولي زبانم تكان نخورد چشمانم از خجالت روي هم افتاد و ناخن

 .كه حرفي بزند

 .بيا بشين باهات حرف دارم -

 :بگويد ولي باز هم زيرلب پرسيدم خواهدیچه م دانستمیکه تقريبا مآن با

 !در چه موردي؟ -

 .در مورد خودمون... در مورد كار -

 :برگشتم و با نگاه، پاسخ سؤالم را در چشمانش جستجو كردم. انگار جوابش قانعم نكرده بود باراين

 !رو دوست نداري؟ چيه؟! حرف زدن -

داد بفهمم از احساس من به كه اجازه نميعصبي شدم. اين كشيدیكه داشت مرا با ابهام به چالش ماين از
هم فشردم و با حال پريشاني كه سعي هايم را بهـب*. لـريختیهم ميا نه، ذهنم را به داندیخودش چيزي م
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يش دراز كشيده بود، فقط كوسن مبل را پشتش قرار داده طرفش رفتم. هنوز سر جادر مخفي كردنش داشتم به
. مبل مقابلش را براي نشستن انتخاب كردم تا مجبور نشود براي نگريستیـغـل، نشستنِ مرا م*و دست به بـ

 .ديدنم زياد بدنش را حركت بدهد

 .خوام كه به رادين بگي برگردهمي -

. حرفش كردیترم مهايم، شوكه! و همين ندانستمدانستم منظورش چيستهم شوك چندم امشب! نمي اين
 :سؤالي تكرار كردم یرا با تعجب و به گونه

 !خواي كه به رادين بگم برگرده؟مي -

 اوهوم -

 !چرا؟ -

 .چون بايد كمكمون كنه. االن بهش احتياج داريم -

 چه كمكي؟ چه احتياجي؟ -

طور معمول نشست. االن بار روي مبل بها پايين انداخت و اينوبازدم كرد و پايش ر را با صداي بلند، دم نفسش
اراده و با هيجان چون مبلم در زاويه قرار داشت. پس من بي چرخاند؛یـردنش را م*بايد براي ديدنم گـ گرید

 :ناشي از استرس بلند شدم و روي ميزِ مقابلش نشستم

 خواي بكني؟كار ميچي -

خوام بيشتر از اين درگير اون چندسال با شركتاي مرتبط كار كرده و بيشتر از تو در جريان كاراست. درضمن نمي -
 .شهضيايي بشي. خيلي داره خطرناك مي

 :اي گفتمرا ريز كردم و با خشم و صداي خفه چشمانم

كار خطرناك  ه رادين نشون بدي؟ اينخواي خودت رو بگي؟ يعني تو االن واقعاً ميفهمي چي داري مياصالً مي -
 !دونستي كه ضيايي چه جور آدميه؟نيست؟ بعدشم مگه تو از اول نمي

 :اش نديده بودم، گفترا به طرفين حركت داد و با نگراني و اضطرابي كه تا االن در چهره سرش

ً يه كردم تا اين حد بتونن خطرناك يه چيزايي رو من هم تازه متوجه شدم. فكر نمي - باشن. اين يارو دقيقا
 .ها سرِ تو هم بيارنخوام باليي كه سر من اومد، اينجاست. نميموجودي مثل ساالرخانِ اين

 يعني چي؟ درست توضيح بده منم بفهمم قضيه چيه! ببينم من االن درست متوجه شدم؟ تو ترسيدي؟ -

ً همان حال عجيب با  انتظار نداشت كه متوجه ترسش شوم يا وغريبي كه داشت به چشمانم خيره شد. احتماال
خواست متوجه ترسش از آسيب ديدن خودم شوم! با همان ابروهاي گره كرده، فكش را چندبار پياپي شايد نمي

 :هم فشرد و با دستپاچگي گفتبه

 .يت كنيعنوان نماينده فعالخوام بهور باشي. ديگه نميور با اونكاراي سمندرِ اين یتو فقط بايد واسطه -
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طور گيج و سردرگم خشك شده بودم با كمي تأخير سرعت از جايش بلند شد! من كه همانرا زد و به حرفش
 :در را براي باز كردن در دست داشت، دويدم یطرف او كه االن دستگيرهباالخره از جايم جهيدم و به

 ري؟وايسا ببينم! كجا داري مي -

 .كه گفتم رو انجام بده االن بايد برم، تو فعالً كاري -

ـمر در را به عقب هل دادم. تعجب و شوك را در *را تا نيمه باز كرده بود كه خودم را جلويش انداختم و با كـ در
اش را ناديده گرفتم و مثل من باز هم اين گريز هميشگي یمحابا پس رفتنش را! ولچشمانش ديدم و دوباره بي
جاي ممكن به او ايستادم. بر خالف هميشه، او  رينترا برداشتم و در نزديك مان بودهربار، يك قدمي كه فاصله

 .اما سرش را باالتر برد و صورتش را از مقابل چشمانم دورتر كرد

 .خوام االن باهات بحث كنمنمي -

چيزا  اين یدوني كه من از اولش با علم به همهقدر نگراني؟ خودت ميچرا اين كني؟یكار رو مچرا داري اين  -
 .قبول كردم كه كمكت كنم

 !را پايين آورد و با حال غريبي به چشمانم نگاه كرد سرش

 :لب زدم صدابي

 .من خودم خواستم -

 !كردیقدر زياد بود كه قيرگونِ چشمانش را داشت ذوب مغريبش را غم گرفت، داغيِ دردش آن نگاه

 .تو از هيچي خبر نداري... هيچي -

 :همه اندوه سياهش به درد آمد. بغضم را قورت دادم و به آرامي گفتماز آن دلم

 .كنمدونم... ولي بازم هركاري بخواي برات ميمي -

كم به قالب خودش برگشت چون سرش را به آرامي و با نفس بلندي كمي مكث و خيرگي عجيب، انگار كم با
 :دوباره باال برد و گفت

 .برو عقب -

 .وم نشدهچرا؟ حرفمون تم -

 یهرکار یبفهمد با تمام وجود آماده خواستمیاش باال بردم. مـيـنـه*را گفتم و دستانم را به آرامي تا روي سـ اين
... دستم هنوز كامالً مماس تنش نشده بود كه با لرزش عجيبي، چنان دستم را پس زد و یهستم؛ ول شیبرا

 .عقب رفت كه به گمانم خودش هم شوكه شد

ام جا خورده و بارهو سريع! كامالً مشخص بود كه از حركت يكهايش تند درشت شده بود و نفس چشمانش
ام را نتوانستم پنهان كنم و با پوزخند و بار ناراحتياش هم ارادي نبوده؛ ولي من اينالعمل عجوالنهاين عكس

ود. اين را بااطمينان و با صداي بلند بر النا نیطرف اتاقم راه افتادم. بهتر بود همتأسف سري تكان داده و به
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ام را هم كوبيدم. صداي كوبيده شدن در بيرون را هم كه شنيدم با بغض، تنِ خستهگفتم و در اتاقم را محكم به
 .روي تخت رها كردم

*** 

ند. آور نشوند و روحم را نخراشقدر برايم عذابدليل اين رفتارهاي عجيبش را بفهمم تا اين توانستمیم كاش
خاطر كه به كردمیمن گريزان بود. قبالً فكر م یدانم چرا او از اين خواستهكمكش كنم؛ ولي نمي خواستمیم

. ولي امروز و امشب احساس كردم خودش دمثل ساالرخان اعتماد كن یتواند به دختر شخصگذشته، هنوز نمي
كدام باهم جور كه اين نتايج هيچ! و بدتر اينقرباني حمايت از من كند تواندیرا و حتي هدف بزرگ و مهمش را م

 !نبود

 .كه هنوز در گلويم بود را با زور قرص مسكني قورت دادم و چشمان داغم را بر هم گذاشتم بغضي

وپايم با چشماني كه اصالً تمايلي به باز شدن نداشت از خواب بيدار شدم. هرچه توان داشتم بر دست صبح
اي هرچند كه جواب قانع كننده كردم،یاش عمل مخواب كنده شدم. بايد هرچه زودتر به خواستهريختم و از رخت

اش از من تر از اين حمايت احمقانهمهم يليلبرايش پيدا نكرده بودم و با منطق من سازگار نبود. ولي مطمئناً د
 .خواست كسي سر از كارهايش دربياورددر مقابل ضيايي داشت و احتماالً فقط نمي

« حتماً بايد صحبت كنيم»با رادين گرفتم و چون موبايلش بسته بود برايش پيامي تلگرافي گذاشتم كه  تماسي
چنين موضوعي از پشت تلفن خيلي سخت بود، پس و نزديك دوساعت بعد خودش تماس گرفت. توضيح دادن 

عجيب و  یقلعه از آن راهميت ماجرا بشود و هرچه زودت یسعي كردم مسئله را طوري عنوان كنم كه متوجه
 .خارج شده و به كمكم بيايد اشیسنگرگاه پنهان

د و باالخره روز سوم بود كه در روز مرا معطل كرد تا تصميمش را بگير همه اصرارم باز هم دووجود و با آناين با
 .متفاوت و عجيبش را ديدم یام قيافهتصوير آيفون خانه

كه حتي جواب ومبهوت به هيبت نامتعارفش زل زده بودم، به طوريرا كه به رويش باز كردم تا چند لحظه مات در
اجازه مرا در ه مثل هميشه بياش را نتوانستم بدهم! و باالخره وقتي به خود آمدم كپيدرهاي پيوعليكسالم

 .ـوش گرفت و با دلتنگي و مهر، محكم به خود فشرد*آغـ

جا كردم تا رهايم كند و بعد هم قدمي به عقب برداشتم تا بتوانم هيبت جالبش ـلش كمي جابه*را در بغـ خودم
 .را بهتر ببينم

شهر، توي جنگالي شمال مخفي شده ت؟ فكر كنم به جاي اين چه سرووضعيه؟! تو آينه نداشتي توي خونه -
 !ت كه شبيه تارزان شدهبودي نه؟ قيافه

هاي هال به راه سمت مبلهايم را نداد و بهكدام از سؤالهايم خنديد؛ ولي جواب هيچصداي بلند به حرف با
 !كندیمدعوت و تعارف، براي خودش جاي نشستن پيدا فوري بي آيدیجا مدانم چرا هركس به اينافتاد. نمي

ـغـلي كامالً لم داده بود سرش *بـ یدنبالش رفتم و روي مبل هميشگي امير نشستم. او كه روي مبل دونفره به
 .اش نگاهي از دلتنگي به رويم كردآلود و خستهطرفم چرخاند و با چشمان آبي خوابرا به

 .زنهتر شدي. چشمات برق ميخيلي خوشگل -
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 :پرمهرش بر لبم نشست و گفتمزيبا و  حرفنیاز ا لبخندي

 .نظر ميادتر بهتر باشه چشم قشنگقدر دل پرطپشهر چه« چشم نمايشگر دله»از قديم گفتن  -

 .با تعجب و لبخند پرمعنايي باال رفت ابرويش

 !اومدمزودتر مي گيريیدونستم با ديدنم طپش قلب موغريبه! اگه ميزده شدنت هم عجيبيعني هيجان -

ـماري *خـغليظ بياورم. به هر شكلي اين یتعبير اشتباهش زدم و از جايم برخاستم تا برايش قهوهبه اين ايخنده
 .هاي اصلي و مهم را همين االن بزنمتا بتوانم حرف پراندمیآلودگي را بايد از سرش مو خواب

ا بسته بود! به گمان اينكه خواب با فنجان قهوه برگشتم سرش را روي پشتيِ مبل گذاشته و چشمانش ر  وقتي
تر بخوابد ولي نزديك در اتاقم است قهوه را روي ميز مقابلش گذاشتم و رفتم كه مالفه و بالش بياورم تا راحت

 :صدايش را شنيدم كه گفت

 .خواد چيزي بياريبيا بشين، نمي -

كردم! با دست آزادش ابتدا موهاي اي كه االن در دستش بود نگاه تعجب به عقب برگشتم و به فنجان قهوه با
 :كوبيد و دوباره گفت اشیپريشان و بلندش را مرتب کرد و سپس به روي مبل کنار

 .جانجانبيا ديگه! بيا ببينم ديگه چه خوابي برامون ديدي دختردايي -

 :طرفش رفتم و در همان حال گفتملبخند به با

 !خان؟خانمن كِي براي تو خوابِ بد ديدم پسرعمه -

 .تر بنشينمجا شد تا راحتنشستم و او هم كمي جابه كنارش

 !خب بفرما ببينم چه كاري از دستم برمياد -

 .مهمي را با تسلط بيشتري برايش تعريف كنم به بدنم زاويه دادم تا بتوانم ماجراي به آن كمي

خوام رو بتوني با تمام تا كاري كه ازت مي یگوش بد كنمیاول به داستاني كه تعريف مخوام ببين رادين، مي -
 .توان انجام بدي

 :اش را روي ميز گذاشت و بادقت به صورتم خيره شدخالي قهوه فنجان

 .شنومیخب، بگو... م -

ه بود و زنده ماندنش و حتي مقام من برايش گفتم... كل ماجراي امير از ابتداي كار با پدرم تا اتفاقي كه افتاد و
اي و غيرضروري اجتناب كردم، ولي قضيه را به رياست االنش را براي رادين تعريف كردم. البته از مسائل حاشيه

 .شكل كلي برايش شرح دادم

اش مشخص بود كه هنوز در شوك است؛ ولي عجيب اين بود كه انگار زياد هم از اصل جمع شده یآن قيافه با
 :كه در مورد امير و حتي جزئيات مرگش چيزي بپرسد، فقط گفتاطالع نبوده! چون بدون اينا بيماجر 
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 !خان نبوده؟پس امير، پسر واقعي ايرج -

 دانستهیاي را نداشتم! يعني مگيجي و ابهام سرم را تكان كوچكي دادم. اصالً انتظار چنين واكنش خونسردانه با
 !اتفاقات ديگر هم باخبر بوده و چيزي به من نگفته یدانسته پس يعني از همهامير زنده است؟! اگر مي

 !شناختي از قبل؟تو امير رو مي -

 !خان رو نشناسمشه پسر ايرجآره، مگه مي -

 :اي پرسيدمنگاهش كردم و با حالت مشكوكانه ريز

 از ماجراي مرگش هم خبر داشتي؟ -

 :كه نگاهي به من بيندازد گفتتوجه، بدون اينو بي حواسبي

 .آره -

 !آره؟ -

غيرارادي زد و سعي  یباره لبخندلحن عجيب پرسش من، انگار متوجه غيرعادي بودنِ جوابش شد؛ چون يك با
 .كرد حرفش را اصالح كند

 !طوري و چرا و به دست كيكه چهدونستم كشته شده ولي از چيزهاي ديگه خبر نداشتم. اينآره يعني مي -

دونستي؟ اينا كه به همه گفته بودن تصادف كرده! قضيه كشتن و سوءقصد و اينا مطرح نبود از كجا مي -
 !وقتهيچ

 .! پس سوالم را تغيير دادمرسدینظر مكردم هول شده و كمي مضطرب به احساس

 گيري و خيانت و اين چيزا خبر داشتي؟تو از ماجراي باج -

تا حساب كار  گفتنیودستگاهيما! باالخره بايد بهمون مكه ما عضوي از همين دمدستت درد نكنه! مثل اين -
 .مدلي به حساب مياد چيزا جزئي از افتخارات شركتاي اين دستمون بياد. اتفاقاً اين

ن دادم و از جايم بلند اش پيدا كرده بودم، سري تكارحمانههاي غيرمنطقي و بيتعريفحال بدي كه از اين با
كاره است و االن قضايا هيچكه او در اين دانستمیخواستم حرفي بزنم و ناراحتش كنم. خودم خوب مشدم. نمي

 .زندیهاي ناخوشايند را محرففقط براي توجيه من اين

ا حالت غيرطبيعي كه داخل يخچال را بام شد، چون تا آشپزخانه دنبالم آمد و درحاليناراحتي یمتوجه انگار
 :گفت گشت،یم

 خواد؟یاالن اين جناب مسيح از من چي م -

 !مسيح كيه؟ -

 !وضعي كه ما ديديم حتماً بايد معجزه كرده باشه كه تونسته زنده بمونهاي كه زنده شده! با اونهمين مُرده -
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هايش زل زدم و زير لب به چشم ايرفتم و در يخچال را بستم و مقابلش ايستادم. با حالت مشكوكانه طرفشبه
 :گفتم

 !با كدوم وضع؟ -

 !هايش ضدونقيض بودنظرم حرفبه كسي مثل او شك كنم؛ ولي به خواستمنمي

ام كوبيد و مرا به عقب راند. از بس حركتش ناگهاني و غيرمنتظره بود طوري به اش را به پيشانيلودگي كله با
 .يخچال پشت سرم خورد و صداي آخم بلند شد یگيرهـمرم محكم به دست*عقب پرت شدم كه كـ

ـباسم را باال كشيد تا محل دردناكم *هوا لــمرم كنار زد و بي*ام دستم را از روي كـمچاله شده یديدن قيافه با
 !را ببيند

 ً دستش را اي كه مغزم را قفل كرده بود خارج شدم و بارهثانيه شد تا از شوك و درد يكنفهميدم چندصدم اصال
 .با خشم پس زدم

 .آمداش خوشم نميكارهاي نابخردانهكدام اينهيچ از

 !رفتارهاي غافلگيرانه خوشم نميادمگه هزاربار نگفتم از اين -

که به روي خودش بياورد با گاز زدن خياري كه از يخچال برداشته بود چشمكي زد و آنكرد و بي یاخندهتك
 .ز آشپزخانه بيرون رفتخيال راهش را كشيد و ابي

 .تر شد به هال برگشتمراهكه ليواني آب خوردم و حالم كمي روبههم بعداز اين من

قدر بدبين دانم چرا اين. نميفرستادیروي همان مبل قبلي دراز كشيده بود و با موبايلش انگار به كسي پيام م بر
و شكاك شده بودم، آن هم به كسي مثل رادين كه حتي خود امير هم تاييدش كرده بود. با درك حضورم، نگاهي 

 :گفت زيمتفكرم انداخت و با لبخند مرمو یاز باالي موبايل به چهره

 .دمدارم راپورت تو رو به رئيس مي -

 :را بيشتر درهم جمع كردم و گفتم ابرويم

 رئيس كيه؟ -

 مگه تو چندتا رئيس داري؟ -

 !دوتا -

 :لحن متعجبي گفت با

 !كني؟ هم شريك دزدي و هم رفيق قافله؟دوتا؟! يعني داري دوسره كار مي -

يم درهم رفت و ام گرفت و در عين حال عصباني شدم. ابروالمثلي كه در موردم به كار برد خندهحرف و ضرب از
 :ام لرزشي به صدايم دادقورت داده یخنده
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 حاال دقيقاً كي دزده و كي قافله؟ -

هم ريخته قدر ذهنت بهاوه اوه اوه... پس خودتم هنوز شك داري كه هرکدوم تو چه جايگاهي هستن! يعني اين -
 !شده؟

 :تأمل گفتمخودم را روي مبلي انداختم و بي مقابلش

 .و مشخص كردممن طرفم ر -

 .اش برانگبخته شد چون موبايل را روي ميز گذاشت و حالت نشسته به بدنش دادبا حرفم، كنجكاوي انگار

 .وري باشيمخب، به ما هم بگو تا بدونيم كدوم -

 .رادين شوخي نكن، اصالً وقتش نيست -

خوام بفهمم شريكم جناحش كدومه! اصالً تو بر چه اساسي داري باباتو به يه آدمي كه هيچي شوخي چيه؟ مي -
طور بهش اعتماد كردي و اين پسر از دايي زخم خورده و االن در پي انتقامه، تو چه فروشي؟یدوني مازش نمي

 عقلت رو دادي دستش؟

 .نگاه كردم و با لبخند سري از تأسف تكان دادمحرف چشمان نگران و تقريباً مشكوكش، بي به

 .طاقت نياورد و آمد مقابلم روي زانو نشست گرید

! اسم اين كارِت خيانته، و اگه ترسمیكم ازت ميارو چي بهت گفته كه باورش كردي؟ من دارم كممهتا، اين  -
 ...موضوع بويي ببرهبابات از اين

 :حرفش پريدم و با ناراحتي گفتم وسط

 كشه؟كنه؟ من رو هم ميكار ميچي -

 دانستمی. مديدمینزديك م یهايش را هم از آن فاصلهقدر گشاد شد كه مويرگچشمانش از تعجب آن باراين
به سمندر از كجا سرچشمه همه بدبيني و ذهنيت منفي راجعتواند كارم را هضم كند و مسلماً فهميده بود ايننمي

 .گرفته

. اون كنيیانصافي مقدر پست و نامرد؟ داري خيلي بياين كني؟یطور فكر ماقعاً در مورد دايي اينتو يعني و -
تار موي تو بكنه. دنيا رو فداي يك یرحم باشه، تا حاال به تو از گل كمتر نگفته. حاضره همهقدر هم بيهرچه

 !زني؟یطوري از پشت بهش خنجر موقت تو داري ايناون

 :رداندم و باغيظ چشم چرخاندمرا برگ رويم

 .چيزا حرف بزنيها رو دربياري و از مرام و اينخواد براي من اداي لوتيفروشم پس نميمن پدرم رو نمي -

شه بگي اسم كار االنت دقيقاً چيه؟ من واقعاً گيج شدم، درست و واضح توضيح بده تا منم كمكت مي نیبنابرا -
 .كنم

 :ر و پراضطرابش دوختم و با كمي فكر گفتمرا به نگاه منتظ چشمانم
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شركت سمندر با اين كارا و مشاركتايي كه در مورد دارو با آدمايي  فهميیاصالً م شناسي؟یقدر امير رو متو چه -
خوام شركت ده؟ من كاري به بابام ندارم؛ ولي ميمثل ضيايي داره، چه ظلمي در حق جووناي امثال ماها انجام مي

 .همه فساد نجات بدمسمندر رو از اين

ها زد زير خنده باره مثل ديوانهام يكمام جملهبا ات شدیتر مكه با هركلمه از حرفم چشمانش درشت طورهمان
كه ولي از اين خنددیام مبه من و هدف بچگانه دانستمیآوري خنديدنش ادامه پيدا كرد. مو به حالت شوك

پس به عقب هلش دادم و از جايم بلند  ،به شخصيتم برخورد كردیام مكارش به نوعي مسخرهداشت با اين
شود؛ ولي كاري بدون دستور رئيس انجام نمينتيجه است و طبيعتاً در سمندر هيچرم بيكه كا فهميدمیشدم. م

 .انزوال نجات دهم روند رو بهام، شركت را از اينشايد هنوز اميد داشتم كه بتوانم بدون آسيب به پدر و خانواده

اي كه هنوز آثارش در صداي ندهانگار به خودش آمد و با كنترل خ رومیطرف اتاقم مديد با ناراحتي به وقتي
 :اش وجود داشت گفتدار و لحن مسخرهخش

 !خيله خب حاال قهر نكن. بيا بشين ببينم باالخره حرف حسابت با من چيه -

اش افتادم. من بايد به هر راهي رادين را راضي به همكاري باره به ياد امير و خواستهحرفش ايستادم. يكاين با
 .پا چرخيدم یام را به بيرون فوت كردم و روي پاشنهشده. نفس حبسكردمیم

 به امير چي بگم؟ هستي يا نه؟ -

 !تو به يه جايي برسه؟ یخواد انتقام بگيره يا به وسيلهخواد! ميفهمم امير چي ميمن هنوزم نمي -

 .خواد فقط قصدش جلوگيري از پيشروي سمندره. هميناون هيچي نمي -

 :طرفم آمد و گفتباال پريد. با همان حالت متعجب بهابرويش  دوباره

 !دقيقاً يعني چي؟« جلوگيري از پيشروي» -

 .يعني متوقف كردن روند كارهاي خالف سمندر توي ايران -

كار شركت رو از كار بندازن؟! يعني بابات. و براي اين كار بايد اول رئيس اين دوني براي اينوقت تو ميخب اون -
تونه وجود داشته باشه، يا خودش رو تسليم كنه يا شركتش رو! كه مطمئناً بينانه دوراه مياه خوشبا نگ
و دمار از روزگار  كنهیيا به هزار راه مقاومت م یعنی شه؛كنه و وارد دوراه بدبينانه ميكدومش رو انتخاب نميهيچ

كنه! و يا مثل عقرب كه وسط آتيش گير افتاده، راه خودزني رو انتخاب و همه چيز رو نابود مي ارهیطرفش درم
 !رسونه؟ها دقيقاً تو رو به هدفت ميراهنظرت كدوم يكي از اينحاال به

و وتا نينداختم اي به جانم سرازير كرد؛ ولي باز هم خودم را از تكهايش دلهرهكه حرففكر كردم. با اين كمي
 :قاطعانه گفتم

كنه، اين وقت خودش و بقيه رو فداي سمندر نميكنه. اون هيچدونم كه بابام راه درست رو انتخاب ميمن مي -
 .رو مطمئنم

 :بخشم زد را نديده گرفتم و لبخند به لب مقابلش ايستادمچندان اطمينانهاي نهبدفرمي كه به حرف نيشخند
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كنم. فقط به كمك و همراهيت احتياج دارم كار ميدونم دارم چيقدر فكر بد نكن. من ميجان، عزيزم! اينرادين -
 همين. باهام هستي يا نه؟

كمي رنگ مهرباني و لبخند گرفت ولي تنها سري از تأسف يا استيصال تكان داد. نفهميدم منظورش  نيشخندش
 .برداشت كردم و دستش را به آرامي فشردمچيست ولي حركتش را به عالمت رضايت 

*** 

روز پيش خبري باالخره آمد. نفهميدم اين تأخيرش براي چه بود؛ ولي چون پيامم را همان دواز دوروز بي بعد
 .دريافت كرده و خوانده بود پس مطمئناً براي كارش دليل شخصي داشت

اي با غريب مستر در عينك و كاله ديدمش لحظهويبعج یدر را باز كردم و مثل هميشه با همان قيافه وقتي
 .حرف كنار رفتم تا بدون تعارف وارد شودغيظ و ناراحتي نگاهش كردم و بعد بي

طرف مبل موردنظرش رفت. انگار او هم كم نياورد و بدون سالم و يا كالم ديگري داخل شد و مستقيم به البته
 .خواستيم به روي خودمان بياوريمكدام نميفتاده بود كه هيچاي بينمان اتفاق اقهر ناگفته و نانوشته

تعجب  . باكردیها نگاه مجا وسط هال ايستاده و بااخم به مبلطرفش برگشتم، هنوز هماندر را بستم و به وقتي
 ینشيند كه با ديدن صحنهبه كنارش رفتم تا بفهمم كه چرا بر خالف هميشه منتظر تعارف ايستاده و نمي

كه با قدرت جلوي خودم را گرفتم و به همان  مام رها شود و روي زمين ولو شوخنده یقابلم، نزديك بود قهقههم
« امير ارسالن نامدار»هايم اكتفا كردم و راه افتادم تا رادين را كه روي مبل هميشگيِ جناب ـب*گزيدن محكم لـ

 .دار كنمبا خيالي تخت دراز كشيده و خروپفش به آسمان رفته بود بي

اش نشان از باره از جا پريد و اطرافش را با چشماني كه سرخيمن يك یرحمانههاي بياز لحظاتي با تكان بعد
 .نگاه کرد داد،یبدخواب شدنش م

هاي درهم رفته باالي مبلش ايستاده و منتظر خاطر امير كه با اخمطور بترسانمش؛ ولي بهخواستم آننمي خدايي
 .تر مسئله را ختم كنمدم سريعبود، مجبور ش

هم دوخته شده بود و انگار من در افق نگاهشان كامالً نامرئي و محو بودم! آلود بهنگاه هردويشان غضب حاال
كه كاري با من نداشتند خوشحال شدم و ولي از اين كردندیطور با خشم همديگر را نگاه مدانستم چرا آننمي
 !با هم مشكل دارند هاافتادم. اصالً به من چه كه آن طرف آشپزخانه راهخيال بهبي

آماده كردن قهوه بودم كه صداي محكم بسته شدنِ در دستشويي باعث شد دوباره با هراس به هال  مشغول
با هم داشته باشند!  توانندیها چه دردي مفهمم اينبرگردم! امير روي مبل خودش لم داده و رادين هم نبود. نمي

ً با همان حركات  اند،هحرف زدنشان را هم نشنيده بودم كه بگويم دعوا و بحث كردحتي صداي  پس حتما
 !«اندپرسيده»وابرو، حال همديگر را چشم

 .حرف دوباره به آشپزخانه برگشتم تا زودتر كارم را تمام كنمتكان دادم و بي سري

و من هم سيني به دست از آشپزخانه خارج  طول كشيد تا باالخره صداي بيرون آمدن رادين را شنيدم دقايقي
 .شدم
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بشر كه االن دانم اين اش مشغول بود! نميطور روي مبل نشسته و با موبايل قديمي و از مد افتادههمان امير
با  رفتمیطور كه پيش ماي! همانچناني داشت و نه موبايل پيشرفتهاش خوب بود چرا نه ماشين آنوضع مالي

خاطر شرايط كاري حساسي كردم كه شايد به اططور استنباي باال انداختم و ايناب خودم شانهكمي فكر در جو
 .كه دارد مجبور است طوري زندگي كند كه جلب توجه نكند

كه متوجه شد هردويمان را روي ميز وسط گذاشتم و خودم روي مبل دونفره كنار رادين نشستم. با اين سيني
دقيقه خيال كارش را باخونسردي ادامه داد و در آخر كه بعداز پنجايم ولي بيمنتظر به حركاتش چشم دوخته

 .نگاهش را به رادين دوخت« خب»سرش را باال آورد و با گفتن 

 :اي جنباند و با غيظ و حرص گفتنگار هنوز عصبانيتش فروكش نكرده بود كلهكه ا رادين

 .خب كه خب! ! تو ما رو خواستي، پس حرفت رو بزن -

چشماني گرد شده به رادين و نوع حرف زدنش نگاه كردم! انگار هنوز متوجه نشده بود اين امير ديگر آن اميرِ  با
 !ير و رئيس استزيردست و کارگذار نيست و براي خودش مد

 :به پهلويش زدم و زير لب غريدم ايسقلمه

 .شعور، مراقب حرف زدنت باشبي -

انگار صدايم را شنيد چون لب زيرينش را به دندان  كردیاهميتش به ما نگاه مكه با اخم و همان حالت بي امير
 .گرفت و سرش را زير انداخت

اش، اين خاطرات نامطلوب را هي که داشت با رفتارهاي بچگانه به ياد گذشته افتاده و رادين هم دانستممي
 .زدیبيشتر شخم م

تر نشدن اوضاع، به جلو خم شدم و فنجان خودم را از روي ميز بيشتر از اين تحمل كنم، براي خراب نتوانستم
 :گفتم زد،یبرداشتم و با لبخندي كه كامالً مصنوعي بودنش توي ذوق م

 .جلسه رو شروع كنياميرخان منتظريم  -

 :اي گفتكه انگار از حرفم خوشش نيامده بود پوزخندي زد و با حالت مسخره رادين

 اميرخان؟ مگه فيلم هنديه؟! منم البد شاهرخ خانَم، آره؟ -

 .«دهنتو ببند»وابرو، لب زدم چشم یاش كردم و با اشارهآلودي حوالهغضب نگاه

كه هنوز سرش را زير انداخته بود، در همان حالت چشمانش را باال كشيد و نگاه كوتاهي بين ما ردوبدل  امير
 .دانم چه برداشتي از رفتار ما كرد چون نيشخندي زد و به حرف آمدكرد. نمي

 ...خوبه! به هم مياين، درست مثل -

 .حرفش پريدم وسط

 و مت پت -
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 :دوباره رادين پارازيت انداخت و

 ! رومئو و ژوليتریخنه  -

« بسه ديگه»كه يعني « بگذريم»مان كرد و زيرلب گفت هاي بچگانه حوالهپوزخند صداداري براي اين حرف باراين
 :و رو به رادين ادامه داد

 .خوام با ضيايي خودت مستقيماً كار كنيمي -

 و گرفتي؟چرا؟ چي شد كه يهو اين تصميم -

اگه قبول  نیبنابرا گيرم،یجا منم كه تصميم مبينم بخوام براي كارام به تو جواب پس بدم! اينمن دليلي نمي -
 .كردي كه باشي يعني كه بايد اعتماد كني بهم

 .مِهتريِ كسي مثل امير را نتوانست تاب بياورد، پس اول خودش و بعد تن صدايش بلند شد رادين

تو رو قبول كردم؟ هنوز يادم نرفته چه كارايي با داييم كردين، االن انتظار داري دوباره با همون كي گفته من  -
ت برم تو يه چاه ديگه؟ مگه از جونم سير شدم؟ بعد هم تو اگه از آدمايي مثل ساالرخان عبرت طناب پوسيده

 .نگرفتي، من گرفتم

طور خونسرد و البته با همان كندیهاي درشت بارش مد حرفنفر با آن وضع و حال دار انگار يكنهكه انگار امير
 .نگريسترادين مي یـغـل بسته و به چشمان درشت شده*كمي جديت دست به بـ

جا احساس هويج بودن به وجودم سرازير شده بود، ديگر تأمل را جايز ندانستم و با عصبانيت هم كه تا اين من
 :از جايم بلند شدم

 كنين؟ اصالً براي چي باهم دعوا دارين شماها؟چي رو قروقاطي ميهمهچه خبره؟ چرا  -

آميز لحظه به امير دوخته بود به روي من پرتاب كرد و با همان لحن عتابنگاه خشمناكش را كه تا آن  رادين
 :گفت

 .وقتي از هيچي خبر نداري، دخالت نكن -

وجبي پس كم نياوردم و جلوتر رفتم و در يك شد،یندانستن داشت بيش از حد برايم سنگين تمام م همين
 :صورتش داد زدم

 ...جانبي؟! مگه شماها نبودين كهبهقدر حقچي خبر داري چرا اينتو كه از همه -

 !كافيـــه -

اي نفس هم نتوانستم حرفم طوري بست كه حتي براي لحظه یمن را براي ادامه یفرياد امير دهن باز شده صداي
طور بر سرمان داد كشيده بود نگاهي امير كه آن یا تمام وجود سعي كردم كاري كنم يا حتي به چهرهبكشم. ب

 ادیخورم با كمي مكث كه احتماالً از شوك آن فربيندازم؛ ولي انگار خشك شده بودم. رادين كه ديد تكان نمي
ي كه روي زمين جلوي پايش افتاده غضبناك قبل را به خود گرفت و با كنار زدن من و شوت كوسن یبود، قيافه

 .بود عصبانيتش را نشان داد
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شد جا خودم را روي مبل پشت سرم پرت كردم. باورم نميـردنم را تكان بدهم پس همان*توانستم گـنمي حتي
كه دو فهميدم كه چرا ايندرجه از دشمني رسيده باشند! يعني در واقع اصالً دليلش را نمي رادين با امير به اين

 !به دل گرفته بودند كديگركينه از ي قدرنیطور ااند چهاي با هم نداشتههيچ پيشينه

 :ها به زمين كشاندهاي ميز زل زده بودم، كه صدايش مرا از دوردستسرم پايين بود و در ظاهر به پايه هنوز

 .من گفته بودم راضيش كني كه ديگه اين بندوبساطا را نداشته باشيم -

چند روز رادين در جانم دويده بود ها و هشدارهاي ايناي كه از حرفا به چشمانش رساندم و با دلشورهر  نگاهم
 :گفتم

 اي براي دعوت رادين به همكاري نداري؟ضيايي دليل ديگه یتو مطمئني غير از مسئله -

ربط اش نشدم و باز هم بينامفهومش را سعي كرد با نگاه بفهماند كه با تمام تالشم موفق به رمزگشايي جواب
 :پرسيدم

 كار كني؟خواي چيبا بابام مي -

 دوني؟سؤاالي تكراري جواباي تكراري داره، اين رو هنوز نمي -

 :اش زل زدممبل جلوتر رفتم و با دقت و وسواس به چهره روي

ام، رادين هم به خوام كسي اين وسط آسيب ببينه. االن عالوه بر پدرم و عمهمن بهت گفته بودم كه نمي -
ليست نگرانيام اضافه شده و ديگه واقعاً برام مهمه كه بدونم چه اتفاقي قراره بيفته. و درواقع من كجاي اين 

 !امقضيه

هيچ و سري از روي احتماالً تأسف تكان داد. هنوز نگاهم بي ام پاشيدهاي پر از دلهرههم پوزخندش را به حرف باز
او براي  دانستمی. مزدمیباطل دور م یچرخههايم در يكلغزشي به روي صورتش بود و در پي جواب نگراني

سواالت تلنبار  ی. پس باز ادامهكندیفكر م دشهايم پاسخي ندارد و فقط به هدف و مقصكدام از دلواپسيهيچ
 :مغزم را بيرون ريختم یشده

كه منم ممكنه يكي از موانع باشم و  كنيیخواي از سنگالخي عبور متو داري براي رسيدن به چيزي كه مي -
 !خواي منو هم نابود كني؟زخميت كنم. يعني مي

 :زد یکج لبخند

که رسيدن به مقصد  براي رد شدن از سنگالخ حتماً نيازي نيست زمين رو صاف كني تا رد بشي، هرچند وقتي -
 .گيرهترين درجه قرار ميبيشترين اهميت رو داره ديگه زخمي شدن پات در پايين

 :زمان شد با صداي پر از تمسخر رادينتند شدن ضربان قلبم هم صداي

دوني رد شدن از روي ما ممكنه بهت زخم بزنه بازم حاضري براي رسيدن به ساالرخان اين كه مييعني با اين -
 كار رو بكني؟
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اپن آشپزخانه تكيه زده و ليواني نوشيدني در دستش بود،  ینگاهمان چرخيد و به روي رادين كه به ديواره هردو
تفاوت از اين خيال و بيمثل هميشه بي دادمیترجيح منشست. شايد در دل من هم همين سوال بود؛ ولي 

توانست مثل من خودخوري كند بود كه نمي سيبار ككه اينفكرهاي نااميد كننده بگذرم و بر زبان نياورم. از اين
 :و ساكت شود، عصبي شدم و خواستم حرفي بزنم كه صداي آرام و خونسرد امير دوباره راه كالمم را بريد

هرحال هر كسي بايد دِ تو هم جزئي از مقصد باشي! زياد خودت رو دست كم نگير مستر رادين. بهشايد خو -
 تاوان خطاهاش رو يه روزي پس بده ديگه، نه؟

نگاهي به كه او خيلي عادي و طبيعي بدون نيمما به روي امير قفل شد و جالب اين یچشمان گشادشده باراين
 .موبايلش را از روي ميز برداشت و قصد رفتن كرد وروي پريده و حال خرابمان،رنگ

توانستم ببندم؛ ولي انگار رادين خيلي ام را هم نميو حتي دهان باز مانده بردمیكه هنوز در شوك به سر م من
 .زود به خودش آمد و جلوي راهش را با خشم و غضب گرفت

خير جناب، زيادي بهت پروبال دادن، ؟ نهخواي جزاي هركسي رو بدي؟! خداتو فكر كردي كي هستي كه مي -
فكر كردي خبرائيه. بهتره به جاي اين توهمات بري به فكر يه سوراخ موش باشي كه تا چندروز ديگه بدجور الزمت 

 .شهمي

ستبر او كه همچنان خونسرد دست در جيب كرده و مقابلش ايستاده  یـيـنـه*را گفت و محكم دستي به سـ اين
 :مه دادبود، زد و ادا

 درضمن دستت به مهتا بخوره يا بخواي آسيبي بهش برسوني با من طرفي، فهميدي؟ -

ووال سمت رادين برداشت باالخره از ترس دعوا، توانستم از جايم بلند شوم و با هولقدمي كه امير بهتك با
رفتم و از پشت، بازوي  . با عجله و مستقيمشدیطرفشان بروم. اين داستان ديگر داشت از كنترل خارج مبه

هاي سفت تر از اين شود. با فشار انگشتانم به روي عضلهخواستم ماجرا بغرنجامير را كشيدم تا جلوتر نرود. نمي
و محكمش كمي به عقب برگشت كه رادين با همان ابروهاي گره كرده، نگاهي از غيظ به دست من انداخت و 

طرف خود كشيد باره با يورشي دست ديگرم را گرفت و چنان بهيك فشرد،یهم مبا حرصي كه داشت فكش را به
انتظار داشت به جاي  دانستمیشدم بلكه به پشت سر خودش نيز پرتاب شدم. م كندهكه نه تنها از بازوي امير 

امير بيشتر بود و شايد فقط به همين خاطر او را براي  یامير پشت او بايستم؛ ولي در آن شرايط انتظار حمله
 .عقب راندن انتخاب كردم

ـيـنـه جلو داد. از *از حريمش دفاع كند سـ خواهدیدوباره قدمي به جلو برداشت و مثل خروسي كه م رادين
 یام گرفت. من كه با گزيدن لب، خوردمش ولي امير با همان خندهاين كارش نه تنها امير بلكه من هم خنده
 :آشكار و حالت تحقيرآميز جلوتر آمد و گفت

 .دست خودت، مراقبش باش تا برگردم سپارمشیكه مدافعي مثل تو داره خيالم راحت شد. پس ماز اين -

قدر هاي دخترانه، و چهاي فرو رفتم در هپروتهاي مبهم و پيچيده زد و من با لبخند ناخواستههم از آن حرف باز
هم اي بهاي يا جملهوروانم را با كلمهطور روحرنگ شدند! اين چه مرضي بود كه ايننگ و بير مسائل، كم یبقيه
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حرف شيرين بودم كه صداي  . هنوز در شوك آنشدمیمامان، بيمارتر از پيش و من ندانسته و بي ريختیم
 !قشنگ او را یخطي كرد جملهرادين خط

اش كني. جزو امالك ساالرخان نيست كه بخواي مصادره« اين»كه چشم جناب رابين هود! فقط اين رو بدون  -
ً كنم مثل من مقصد و هدفتون هم باشه، پس زياد براي گير انداختنش برنامهو فكر نمي  .ريزي نكن لطفا

هاي ها و حرفنيشخندي روي لب داشت نگاهي به چشمان من كه غرق در حيرت از كنايه یماندهكه هنوز ته امير
 :روزهايش زيرلب گفتاين یدو بودم، انداخت و با همان لحن مستبدانهي آندوپهلو

 .كنمیرو با هم مصادره م زشیچحاال ببين، همه كنم،یمصادره م -

حرفي كه زد بد بود يا خيلي فهميدم، اينطرز نگاه و كالمش بر خود لرزيدم! اصالً معنايش را نميلحظه از اين يك
ً خو به همراه بقيه گير بيندازد يا  خواستیو م ديدیب كه نبود؛ يعني من را جزو امالك مبد؟! چون مسلما

 گيرم؟یدر اختيارش قرار م تسوكه گمان داشت با يك كردیقدر خرد و حقير تصورم ماين

صداي بسته شدن درب با فرياد رادين دوباره از جا پراندم. من اصالً  ،یادر چه عالمي بودم كه در لحظه دانمنمي
شده از كدام را نفهميدم ولي دليل دادوهوار رادينِ سرخكي نشسته بودم؟ و اصالً امير كِي و چرا رفته بود؟ هيچ

 .دانستمیعصبانيت را خيلي خوب م

داغ دلش را بر سر من  یق نداشت همهرا با دست محكم گرفتم و من هم بر سرش جيغ كشيدم. او ح گوشم
 !شد تا بتوانم كمي فكر كنم؟تر است؟! چرا ساكت نميفهميد كه خودم حالم از او خرابخالي كند. چرا نمي

دردآوري صدايم قطع شد و آواز زشت  یطور با كشيدهام طول كشيده بود كه آنقدر جيغ زدن عصبيچه نفهميدم
 .سوتِ بدصدا گوشم را آزرديك

باره به گلويم چنگ انداخت نگاهم صاف شد در چشمان نگران و همان چشمان ترسيده و بغضي كه يك با
به گريه  خواستیهايم شروع كرد به لرزيدن از شدت بغضي كه مـب*هراسان او كه االن مقابلم زانو زده بود. لـ

ـوش بگيرد *ازش كند يا شايد در آغــو*هاي او پيش آمد كه سرم را نـگذاشتم. و دستتبديل شود و من نمي
 ...اي براي گريستن داشتم وليو باز هم من نگذاشتم. با تمام وجود احتياج به شانه

بالش  یبه اتاقم پناه بردم تا مثل هميشه بر شانه دادیرا با شدت پس زدم و با دردي كه جانم را آزار م دستش
 .رازم اشك بريزمخوار و همغم

شد شد و بند دلم را به آب دادم و دست دلم را ميد و يا درك كرد و يا حتي چيزي كه نبايد ميهم شايد فه او
جيمم كند اجازه داد تا خودم و دلم را در همان كه دنبالم بيايد و سينصدا و بدون اينبرايش رو کردم، كه بي

 .اتاق تاريك خالي كنم و كمي آرام بگيرم

كس حق نداشت مرا، دلم از رفتار تحقيرآميزش در مقابل رادين گرفته بود. هيچها و نگاهش، از زهر حرف بيشتر
 !جانارزش و بيبي یطور جلوي بقيه تحقير كند. درست مثل شيئساالر خان سمندر را، اين یدختر دردانه

هاي اطرافم آلوده قدر احساساتم را با مسائل كثيف آدمتمام وجودم تصميم گرفتم روابطم را اصالح كنم و آن با
با استفاده از من به هدفش  دهمیهايم پايش را امضا كردم كه اجازه نمنكنم. اين را نوشتم و با تمام اشك
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طور حداقل . اينكردمینادرست شركت را پلمپ م يو كارها كردمیبرسد. خودم بايد از طريق همان تركيه اقدام م
ام را هم از دست عدالت و قانون در امان بدارم. شايد خيلي احمق و ساده با پول و باج، خانواده توانستمیم

 !دادمیدار ايران تحويل م یبودم كه با دست خودم داشتم پدرم را به چوبه

 .شهر و كشور فرار كنمانجام دهم و از اين با عزمي جزم بلند شدم تا زودتر كارها را  صبح

 :ساعت نه حاضر و آماده كفشم را پوشيدم و در را باز کردم كه صداي رادين از پشت سر نگهم داشت نزديك

 !كجا؟ اوغور بخير -

 :دار بود گفتمآنکه رويم را برگردانم، با صدايي كه هنوز خش بدون

جا رو تمومش كني. خودت دم كه كارهاي شركت اينبه تو هم وكالت مي ديگه. یرم بليط بگيرم براي هفتهمي -
 .هم برو يه جايي قايم شو تا خبرت كنم

هم كوبيد. ثانيه خودش را جلويم انداخت و در را از دستم بيرون كشيد و بهطور در عرض يكچه دانمنمي
 :به حرف آمد كردمیطور كه با ترس نگاهش مهمان

ديگه روي اون مبل  یدقيقهدم تا يكو بهت فرصت مي گيرمیات رو نشنيده ميم خودسرانهاين حرف و تصم -
 .تك رفتارات بهم توضيح بدينشسته باشي و براي تك

 .خوام بشينم، برو كنار هزارتا كار دارمنمي -

نبال خود كشيد و چپش را گرفتم تا از مقابل در كنارش بزنم كه با عصبانيت مچ دستم را گرفت و به د یشانه
 .اختيار به روي مبل پرت شدمباره طوري رهايم كرد كه بييك

ببين مهتا، اعصاب منو خط ننداز. من مترسك تو نيستم كه هرجايي خواستي بايستم و هرجوري بخواي قيافه  -
ه اتفاقي شه و با سرريزيش چش پُر ميدونم كي كاسهبگيرم. بهتره صبر منو امتحان نكني، چون اصالً نمي

 .ميفته

ولي سعي كردم  ست؛ین یشک چیو من هم ترسيده بودم ه زدیبار داشت بر سرم داد مكه براي اوليناين در
 .نفسم را از دست ندهم و جلويش كم نياورم. پس بااخم از جايم برخاسته و مقابلش ايستادماعتمادبه

خواد برو بكن، اگه هم يدي؟ تو هم هركاري دلت ميگردم، فهمجا برنميمن تصميم گرفتم برم، ديگه هم اين -
جايي كه توني از همين االن بري هموندم. ميتوني كارهاي شركت رو تموم كني به يكي ديگه وكالت مينمي

 .ت قايم بشيسال توي لونه بودي و مثل اين يه

ً عصباني باراين خود بي قرمز از خود یارچههاي خشمناك كه با ديدن پاش كردم، چون مثل گاوميشواقعا
 :وجبي صورتم فرياد زدطرفم هجوم آورد و در يكبه شوند،یم

 .كنيیتو غلط م -

 :هوا جيغ زدمبي منم

 .كنيیخودت غلط م -



 

 
163 

 :ام زد و با همان لحن گفتـيـنـه*سـ یبه قفسه یمحکم یاش ضربهانگشت اشاره با

 اي حاليت كنم؟ري، فهميدي يا جور ديگهگوري نميتو هيچ -

 .كردم رادين هم بتواند از عصبانيت ديوانه شودحال اين رويش را نديده بودم. اصالً فكر نميتابه خورمیم قسم

 :سانتيِ صورتش جواب دادمانگشتش به عقب رفته بودم دوباره برداشتم و در ده یيك قدمي كه با ضربه همان

دم كِي چه كاري رو انجام بدم. االنم تصميم گرفتم توني بكني. من خودم تشخيص ميغلطي نميتو هم هيچ  -
 جوابي بدهكار نيستم. فهميدي؟ برم، به تو هم هيچ

 ً  :تر به صورتم كوبيدتر آورده بودم، او هم سنگيني فريادش را آرامچون من تن صدايم را پايين احتماال

ي بفهمي! آخه احمق اين پسري كه مثل گوسفند دنبالش راه افتادي، چوپونت نيست كه، خودِ خواپس نمي -
 .ستگرگه

 !تو حق نداري به من توهين كني -

 :كه انگار خاموشي نداشت گفت یبازويم را با حرص چسبيد و از فرط عصبانيت باراين

ت رو بندازه جلوي بابات، ولي حيف كه و جنازه ت كنهپارهخواد ولت كنم تو دستش تا تيكهقدر دلم مياين -
 .دخترداييمي و از پوست و خونمي

ام خودش فهميد شدهجمع یدرد فشار انگشتانش بر بازويم لبم را محكم گاز گرفتم تا آخ نگويم ولي با قيافه از
بيرون فرستاد و با دانم چه دردي در دلش بود ولي نفس بلند و سنگينش را و با پوف بلندي رهايم كرد. نمي

 :تري گفتلحن آرام

 فهمي؟خوام آسيب ببيني ديوونه، چرا نمينمي -

هيچ حرف و جوابي راه بيرون را در پيش گرفتم. چيز، از مقابلم پسش زدم و بيهمان بغض ناشي از همه با
مرا دوست  دانستمیهاي در پرده مانده بيرون بريزند. مها را بشكنيم و حرفخواستم بيشتر از اين، حريمنمي

خودم نبود. او خودش هم فهميده بود  تولي دس كشدیهاي من چه عذابي مشقياز اين كله فهميدمیدارد و م
 .كندیاش دور مو هم مرا از نزديكي دهدیاش، هم خودش را آزار مطرفهعشق يك

*** 

گردم، بعد هم از او خواستم به وكيل شركت بگويد وكالتنامه را به نام به پدر زنگ زدم تا بگويم كه دارم برمي اول
چيز را بگويم پس شد همهر كارهاي تعطيلي شركت را تمام كند. نميرادين تغيير دهد تا او بتواند هرچه زودت

دنبالمون و هرلحظه ممكنه ضيايي گير بيفته، تا  تادنپليس و سازمان اف»جمله قناعت كردم كه چندفقط به اين
 .«هم نريخته بهتره جمع كنيم و روابطمون رو با ايران قطع كنيمچيز بههمه

 دانستمیكه موبايلم زنگ خورد و اسم امير روي صفحه به نمايش درآمد. م چرخيدیها مهنوز روي شماره انگشتانم
ولي هنوز چند كار ديگرم مانده بود؛ پس رد تماس  گيرد؛یو تماس م رسدیكه خيلي زود خبرها به گوشش م



 

 
164 

دانم ند؛ ولي نميالخروجم كاالن ممنوع مينه تواندیگيري شدم. مطمئم بودم كه مدادم و دوباره مشغول شماره
 .كندكار را با من نميداشتم كه اين مانیبرحسب چه حسي ا

اي كه امضا شده به وكيل از رديف كردن كارها و حتي تنظيم وكالتنامهساعت شش عصر بود كه پس باالخره
 .آماده كنمطرف آپارتمانم رفتم تا هرچه زودتر چمدانم را براي فردا صبح  پدرم تحويل دادم، بليط در دست به

كس هم حاضر خاطر هيچست ولي تصميمم را گرفته بودم و بهقدر غيرمنطقي و احساسيكارم چه فهميدممي
 .نبودم از اين خرِ لجباز شيطان پايين بيايم

دانم چرا شوكه شدم و دستم به روي امير را پشت سرم شنيدم. نمي یرا كه در قفل انداختم صداي گرفته كليد
طور جا بوده و چهكه در راهرو نديده بودمش! اصالً نفهميدم از كِي آنخاطر اينثابت ماند. شايد به قفل و كليد
 !مخفي شده

 .حرفا باشيتر از اينخيلي شجاع كردمیبه همين زودي جا زدي؟ فكر م -

ام ن دادنِ عرضهخاطر نشاام؟ اصالً كار من چه ربطي به شجاعت داشت؟ نكند فكر كرده بهگفت؟ جا زدهمي چه
 !ها را به خاك سياه بنشانمآن خواستمیخان مبه ساالر

 :طرفش برگشتمصورتم را دربرگرفته بود به یهمان تعجب و حرصي كه همه با

خواد باباش خاطر گرفتنِ نشانِ شجاعت ميفروش عوضي كه بهواقعاً منو چي تصور كردي جناب رئيس؟ يه آدم -
خواي از سر غيرت دلت براي هموطنات سوخته و مي كردمیدار؟ تا ديروز فكر م یرو بفروشه و بفرسته سر چوبه

قدر احمقانه بهت اعتماد كردم. شدم چه و يا حتي مسئوليت شغلي، سمندر رو از بين ببري؛ ولي ديشب متوجه
كه كار همه رو ساختي و به قول خودت حقشون رو كف تو هدفت فقط گرفتنِ انتقامه و چه بسا بعد از اين

دستاشون گذاشتي، از پستت استعفا بدي و بري با كمال خوشحالي پا روي پا بندازي و براي خودت و هدف 
 !سور بدي نديكه به سرانجام رسو یابزرگ و انساني

طور دست در جيب به اش را بر لب نشانده بود و همانهمان پوزخند هميشگي م،یهااول تا آخرِ رگبار حرف از
طور ممتد . عادت نداشتم آننگريستیچيز را زيرسؤال بـرده بودم مطور با ناراحتي و حالي خراب همهمن كه آن

. دادیالت كه با تأسف و نااميدي سرش را هم برايم تكان محنگاهش را به روي خود ببينم، مخصوصاً در اين
 :وقتي ساكت شدم مكث عميقي كرد و سپس به آرامي گفت

 .فهميفهميدي، االنم نميوروزم رو نميها حالموقعطور كه اونشي. همونوقت عوض نميتو هيچ -

دم. نفهميدم چه بر سرم آمد؛ ولي هرچه همراه آن قفل شلحظه انگار زمان را متوقف كردند و من نيز به  يك
اي سنگين، وحشتناك و نابودگر به صورتم كوفته شد! مطمئنم حسي كه القا كرد را به راحتي كه بود انگار وزنه

 !اتفاق نيفتاد نااميدشتغييري در نگاه ببيند؛ ولي باز هم هيچ توانستیام مدر چهره

قدر احساسي و دراماتيك. و حتي هم به سبكي اين آن زد،یها حرف مگونه از گذشتهبار بود كه ايناولين شايد
ً كدام موقعدانم آن. با آنکه نميخوردیهم مبار بود كه من حالم از عوض نشدنم داشت بهاولين ها دقيقا
 .دمولي باز هم از اين عوض نشدنم خجالت كشي ؛كردمطور دركش نميوروزش را نفهميده بودم و يا االن چهحال
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دانست من هم مثل را به دندان گرفتم و صورتم را به چپ گرداندم تا نگاه پرحسرتم را نبيند. او كه نمي لبم
وجود شايد درست متوجه شده بود كه سكوتم از نفهميدنم بوده، روزهايم خوب نبوده. با اين خودش حالِ آن

 !اماحساسيبي ینه نشانه

 :به آرامي گفتم كردمیراهرو نگاه م یكه به آسانسور گوشه طورهمان

 .جا قراره تعطيل بشهكارا رو هم هماهنگ كردم، سمندرِ اين یخوام برگردم تركيه. همهمن فردا مي -

 .دونممي -

همه را دوباره به جانبش برگرداندم. چشمانش هنوز حرف داشت و من باز هم مثل هميشه نتوانستم از آن رويم
 :بكشمسياهي چيزي بيرون 

 ...و ازت دوتا خواهش دارم -

صدايي زد. احتماالً سكوتش حرف باز هم نااميدش كردم؛ چون چشمانش را بست و پوزخند بيبا اين انگار
 :اين بود كه خواهشم را بگويم ینشانه

مئن موش خودش قايم بشه. مطخوام به رادين كاري نداشته باشي. بذار بره تو همون سوراخيكي اينكه مي -
 .جا هم خيلي بهتر از زندان نيست براشباش اون

هم اينكه... مراقب خودت باش، ساالرخان مطمئناً دنبال اين ميفته كه ببينه كي كاروكاسبيش رو خراب  بعد
 .كرده

خاطر خواهش اولم روي لبش بود كامالً شكل لبخند گرفت اي كه بهوري و مسخرهدرخواست دومم لبخند يك با
تأييد داد  یحرف سرش را تكان كوچكي به نشانهرامش را به چشمان نگرانم دوخت. با تأمل كوتاهي بيو نگاه آ

هزارها حرف دارد كه بزند و يا شايد  دانستمیو با نگاه عميق و گوياي ديگري بدون خداحافظي گذاشت و رفت. م
هايش را زد و با كالمِ نگاه حرف ولي او مثل هميشه كندیها بر دلش سنگيني مصدها كينه و بغض از گذشته

 .حواس رهايش كردم تا برودمن باز زبانش را ندانستم و بي

 را ندانستم، نگاهم را نفهميدي سكوتت»

 «ها رو، تو هم هرگز نپرسيديگفتني نگفتم

*** 

ها قول قديمي چيز تقريباً روال معمول و طبيعي خود را پيدا كرده بود. بهگذشت و همهاز برگشتنم مي ماهيك
 .انگار نه خاني آمده و نه خاني رفته

براي رادين ايميل بزنم  خواستمی. مثالً مشدیو جمالتي تايپ م چرخيدیتند متاپ تندبه روي كيبورد لپ دستم
دهد، عمه كس جز من جواب نميبه هيچ دانستندیكه همه مخاطر اينواحوالش خبري بگيرم. بهو از اوضاع

خواهش كرده بود تا خبري از پسر  اشادهسلطان با صدمَن افاده پيشم آمده و با هزار جان كندن از برادرز 
 .اش بگيرددردانه
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دانستم امير به خواهشم عمل از تعطيلي شركت و كله پا شدنِ ضيايي، هيچ نشاني از رادين نبود. حتي نمي بعد
 !نهكرده يا 

اي ام و قرار شده برنامهپرست است صحبت كردهسرگرد قديمي و پولبرادر يكي از دوستان دانشگاهم كه يك با
شان به شركت، مرا در جريان بگذارد تا بتوانم پدر و رديف كند كه با گرفتن مبلغ هنگفتي، چندروز قبل از حمله

ها م به نظرم بهتر است به ايران برويم تا هم آبكنیسلطان را بردارم و به جايي فرار كنيم. فكرش را كه معمه
 .از آسياب بيفتد و هم در كشور خودمان باشيم

چندان كمي را هم از پدر گرفتم و به ام و مبلغ نههاي حساب بانكي خودم را كه به حساب ايرانم منتقل كردهپول
ام و با چمدان بستههركدام يك یحساب سوييس همان جناب پليس فرستادم. باروبنديلمان را هم به اندازه

 یام تا در زمان اضطرارجاسازي كرده انباريبخور كه درون ساكي جداگانه گذاشتم در دردچيزهاي ضروري و به
ها! قصد دارم به طريقي بفروشمشان و به مراكز ترك فروش ماشين ماندیبراي فرار وقت تلف نشود. فقط م

اموال مصادره خواهند شد. البته  یطور رهايشان كنيم به همراه بقيهاگر همانكه  دانمیاعتياد اهدا كنم؛ چون م
. شايد پدر را كنمیو با چه ترفندي بايد اين كار را انجام دهم؛ ولي تمام سعي خودم را م طوردانم چههنوز نمي

اش هاي حساب بانكيپول ـحـريك كردم تا مثالً خانه يا وياليي در ايران براي خودمان بخريم و اگر خواست از*تـ
هاي كار استفاده كند بايد قانعش كنم كه به ضرر شركت است و ممكن است براي تأسيس نمايندگيبراي اين 

 .ها احتياج پيدا كنيمپولديگر در كشورهاي اطراف به آن

المثلي كه به ياد ضربپيش او رفت.  شدیاالن با رادين ارتباط برقرار كنم شايد حتي م توانستمیهرحال اگر م به
ِ رادين به مدل وفاميالش هم با شد فكموش تو سوراخ جا نمي»گفت افتادم هاي مختلف ميهميشه خود

بلندبااليم  یرا زدم تا نامه« ِسند» یدكمه ونثارش كردم « ايات نكنهخدا خفه»ام گرفت و خنده« .بردیخودش م
قدر در اتاق ماندم تا باالخره صداي دريافت طول كشيد ولي اين دانم چنددقيقه يا حتي ساعتارسال شود. نمي

تاپ رساندم. بله... خودش سرعت خودم را به لپايميل به گوشم رسيد. با عجله از روي تخت پايين پريدم و به
 !كردم اصالً پيامم را بخواند، چه برسد به جوابوضعي كه از هم جدا شديم فكر نميآن بابود... واقعاً 

 !دختردايي سالم»

منت. من حالم كامالً خوبه  ینگرانيِ مامانم باعث شده يادي از من بكني؛ ولي خب همين هم به ديده دونممي
دونم بابات زحمت يه جاي ديگه براي اطراقتون پيدا كنيد. باز هم ميولي اصالً آمادگي پذيرش مهمون ندارم. بي

مون رو بندازي تو چاه بال. اگه كاري نكني كه همه يوبترم با اون مغز معكدوم از كارات نداره و اميدواخبر از هيچ
هاي خيال بشه و از راهدونم تو بهش گفته بودي من رو بياز حال امير هم جويا باشي، متأسفانه از من بهتره. مي

از سرم كم كردي.  كار رو برام بكني و شرّش رو ديگه كارا رو حل كنه. مرسي كه حداقل به عقل ناقصت رسيد اين
كنم پيداتون كنم و يه حالي ازتون بپرسم. براي مامانم كار خوبت وقتي كه اومدين ايران سعي مي خاطر اينبه

هات بريزه روي آب! االن هم ديگه برم كه مجبور نشي اين رو بدي بخونن و پته فرستمیهم يه ايميل جداگانه م
خورا. خودتم مفت رو بندازي تو دست اين گيتونگير بشي و كل زندخواد جوهام. تو هم زياد نميدنبال خوشي

سمندر واقعاً صاف و صادق كار كردن و پول  یپوالتون از فروش دارو نبوده و شركتاي ديگه یدوني كه همهمي
 «يباكنم، اميدوارم از پس كارها به خوبي بر بياي. فعالً بايتميز درآوردن. باز هم برات آرزوي موفقيت مي
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 یاخالق و روحيهدانم با اين پسر قابل درك نبود. نميرا حفظ كردم و روي صندلي ولو شدم. اصالً اين  لبخندم
دوستش بدارم و به احساسات زيبايش پاسخ  خواستیطور كه موقت نتوانستم آناي كه دارد چرا هيچالعادهفوق

اي تأمل، روح پراحساسش و بدون حتي ثانيه راحتيلي ام نبود خاي بدهم. مطمئنم اگر امير در زندگيشايسته
 .پذيرفتمیرا م

شود وقت نفهميدم كه نميقدمم بود ولي هيچبراي من درست مثل سايه بود. با آنکه هميشه همراه و هم امير
 !شود داشتشود گرفت، نميكه سايه را نميمال خود كُنمش. چه بچگانه به دنبالش دويدم غافل از اين

تاريكي فرار كنم. او براي من مثل يك توانم از اينو هنوز نمي افتدیهم دلم با شنيدن نامش به آشوب م وزهن
 .پايان استگريز بي

ماه خاموش ساله را در يكعشقي ده شدیرا روي ميز گذاشتم و قطره اشكي از چشمم فروچكيد. مگر م سرم
هاي افتاده بر معكوس داشتند بر آتش دلم. زخم ریند كه تأثـي بود*ابـ*ـر*هاي شـها مثل قطرهاشككرد؟ آن

. اصالً چه كسي گفته گريه كردمیسوزاندند كه تا انتهاي روحم دردش را حس مقلب مجروحم را طوري مي
 .ـعـشوق اشك نريخته*روح عاشق را آرام كند؟ هركسي گفته يا درد عشق نكشيده يا در فراق مـ تواندیم

*** 

 ً روز ديگر عملياتشان شروع هفته بعد، تماسي از طرف سرگرد ياشار داشتم كه گفت قرار است سه يك دقيقا
اش را از چون برنامه كردم؛یيعني من بايد همين امروز بليط و مدارك سفرمان را براي فردا آماده مشود و اين 

كه پدر و عمه سلطان به دخيل بودن من در  قرار است قدم بعدي را چگونه بردارم دانستمیقبل ريخته بودم م
جريانات شك نكنند. به اتاق كار پدر رفتم تا ماجراي سفر را برايش بگويم. آمادگي هربرخوردي را داشتم، اين

 .پس خيلي مصمم مقابلش روي مبل اتاق نشستم

 .خوام ازتون يه خواهشي بكنم. فقط قول بدين تصميم اشتباهي نگيريدبابا، مي -

 :رنگ كنجكاوي و حتي شك به خود گرفت اهشنگ

 چي شده؟ -

 .جا رو ترك كنيماتفاق بدي افتاده، فقط بايد هرچه زودتر اين -

 :آور بلند شد و مقابلم ايستادجايش با جديت و كمي دلهره از

 !گفتم چي شده؟ دقيقاً از چي و كي بايد فرار كنيم؟ -

 .هم به تبعيت از او ايستادم و قدّم كه بلندتر از او بود باعث شد سرش را كمي متمايل به باال بگيرد من

مون جمع كنن. زدن و كلي مدرك تونستن عليهاي مخفيانه داشتن زاغ سياه ما رو چوب ميكه يه عدهمثل اين -
قدر كه روند اداري و دادگاه چه دونيدیدتون مجا و همه رو ببرن. خواالن هم قراره تا چند روز آينده بريزن اين

كل شركتاي سمندر آسيب بزنه و هم سهام  ئيسعنوان ر  تونه هم به شخصيت شما بهطوالني و سنگينه. مي
 .جا ماها نباشيمريزن اينمون رو بياره پايين. بهتره وقتي اينا ميشركتاي تابعه
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داليلم برايش خيلي بچگانه و مسخره بوده! اصالً مگر  زدمی. حدس مكردیحالت گنگ و عجيبي مرا نگاه م با
ً چه فكري كرده بودم؟ چهمنِ بي شودیم قدر تجربه و خام كسي مثل ساالرخان را فريب دهم؟! واقعا

 !كار دستم آمد ابمورد براي خودم قائل شده بودم؛ اما با همين يك نگاهش حسنفس بياعتمادبه

كردم لرزش انگشتانم را با درهم پيچيدنشان مخفي كنم؛ ولي انگار باز هم موفق  را زير انداختم و سعي سرم
 .تجارت را هجي كند «میالف و ج»توانست اي كه هنوز نمينشدم! او ساالرخان بود و من جوجه

 :انگشت سبابه و شست گرفت و تكان داد تا به چشمانش نگاه كنمرا با دو صورتم

 !دست آوردي؟اطالعات رو بهتو از كجا اين كارا رو كرده؟ و كي اين -

و من هي داشتم از  كردیلحظه بر فشار انگشتانش اضافه مبه. لحظهزدیبازم بيرون مداشت از دهان نيمه جانم
 .كردمیتر مدرد، صورتم را جمع

به زور آبِ بدطعمِ  توانم درست جوابش را بدهم دستش را كمي از هم باز كرد تا فكم را بجنبانم.ديد نمي وقتي
 :دهانم را پايين فرستادم و اشكي كه از درد در چشمانم جمع شده بود با باز و بسته كردن پلكم فرو نشاندم

خبرا از دوستاي دانشگاهم كه سرگرده پول داده بودم كه برام خبر جمع كنه؛ اونم ديروز برام اين به باباي يكي -
هنوز از طريق ايران دنبالمون هستن در جريان قرار بگيريم كه يه وقت كه اگه  خواستمیرو آورد. من فقط م

 .ازشون رو دست نخوريم

 :شده فرياد كشيدانفجار رسيد؛ چون با رنگي سرخ یباره به درجهاين حرفم انگار فشارش يك با

تي شعور؟ فكر كردي از كارات خبر ندارم؟ تا همين االن هم جونت رو مديون عمهبي یفكر كردي من خرم دختره -
ش رو بفروشه براي من ات كنن. كسي كه خانوادهتيكهكثافت تيكه یدادم مثل اون پسرهوگرنه همون روز مي

 .پهِن هم ارزش نداره یاندازه

من داشتند؟ كسي در دلم خنديد و جوابم  یاي محرمانهها از كجا خبر از كارهخداي بزرگ به فريادم برس. اين يا
قدر عقل كل تصور كرده بودي كه بتواني كسي مثل ساالرخان را گير قانون يعني واقعاً خودت را اين»را داد 

 «!بيندازي؟ كسي كه حتي قانون هم تسليم و فرمانبردارش بود

كه اين  دانستمی. فقط مدادمیبندها را به آب م یپس نبايد همه فهمد؛یتا كجاي داستان را م دانستمنمي
 .خورندیشگرد ساالرخان است، تيرهاي او در تاريكي مستقيماً به هدف م

اي سنگين به روي مبل پرتم كرد. طرفم هجوم آورد و با كشيدهترش كردم؛ چون دوباره بهسكوتم انگار عصبي با
ام جلو آورد و فرياد سانتيخيمه زد و صورتش را تا سه هنوز گوشم از صداي سوت فارغ نشده بود كه بر سرم

 :كشيد

زني يا بدمت تحويل همونايي كه رفتي خريديشون؟ من در حق تو چه نامردي كردم كه خيانت كردن حرف مي -
 رو ياد گرفتي؟
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قدر امان روي صورتم ريخت و حتي از ترس، جرئت پاك كردنشان را هم نداشتم. چهتندتند و بي هايماشك
ها را ببخشد وقتي مرا كه طور انتظار داشتم غريبهوقت اين رويش را نديده بودم. چهوحشتناك شده بود. هيچ

 !كرد؟یطور تهديد ماش بودم ايندختر يكدانه

باره دستانش شل شد و ستوني كه باالي سرم ساخته بود از زير تنش رها و چه اتفاقي افتاد كه يك دانمنمي
 .كل روي من آوار گشتم وزن و حجم سنگين به خودش با تما

 .زياد خش برداشته بود صدايش كردم یوحشت بدنش را تكان دادم و با صدايي كه از گريه با

سختي بدنش را حركت دادم و سرش را به پشتي فشارش باال رفته و قلبش را دچار مشكل كرده بود. به انگار
. ممكن زدمیزور در دهانش گذاشتم. بايد به اورژانس زنگ ممبل تكيه زدم. فوري قرصش را برايش آوردم و به

شماره بگيرم كه صداي آهسته ولي تا  مميز افتاده بود برداشت یبود باز هم سكته كند. موبايلم را كه گوشه
 :بارش را شنيدمخشونت

خوام ريختت رو ببينم، برو گمشو تو اتاقت و تا اي خاك بر سر من كه كثافتي مثل تو از گوشت و خونمه. نمي -
 .تاپت هم ببر تحويل متين بدهچندروز جلوم آفتابي نشو. موبايل و لپ

 فهميدمیآمد، ببخشيد كوتاهي گفتم و از اتاقش بيرون آمدم. ميدانم چرا بند نمهايي كه نميهمان اشك با
تر شدن اوضاع نخواهد داشت. اين درس را خوب اي جز خرابست كه هرچه بگويم نتيجهقدر عصبانياالن آن

 .«مطلوبي ندارد یهرحرفي اگه در زمان و مكان خودش زده نشود نتيجه»ياد گرفته بودم كه 

رادين  یشد دست روي دست گذاشت. شمارهطور نمي. اينگرفتمیبايلم تماسي با ايران مقبل از تحويل مو بايد
كه را گرفتم كه مثل هميشه خاموش بود. خيلي سريع ايميلي برايش فرستادم و درخواست كمك كردم. با اين

ود. شايد از همان هم بهتر از هيچ ب بازتواند كاري برايم بكند؛ ولي او از آن سر ايران نمي دانستمیخوب م
 .خوردیو به هدف م شدیتيرهاي درون تاريكي م

*** 

 ً . بايد كاري كنم، كندیام مخبري از همه جا دارد ديوانهموقع تمام وسايلم توقيف شده و دوروز بياز همان دقيقا
خبرِ گير  اي بنويسم و از طريق كسي پستش كنم. هرطور هست بايدخيال نشست. بهتر است نامهشود بينمي

قلم را براي نوشتن به حركت درنياورده بودم  وزميز برداشتم و هن یافتادنم را به كسي برسانم. كاغذي از كشو
هوا وارد شدند. شناختمشان بيهمراه چند نفر كه نميباره در اتاقم با حالت وحشتناكي باز شد و پدرم بهكه يك

انستم خودكارم را زمين بگذارم! دستانم را از طرفين گرفتند و طرفم هجوم آوردند كه حتي نتوقدر سريع به آن
اي ناتوان و بيچاره، از آن شوك خالص از روي صندلي بلند كرده و روي تخت انداختند. و من مثل بچه اهمثل پر ك

 :ساالرخان مقابلم ميخ شد یشدهنشده، آمدم تكاني بخورم كه چشمان سرخ

سواالم رو جواب بده تا شايد بخشيده  یدونهرات بيفته پس بدون اما و اگر، دونهخوام اتفاقي بببين مهتا نمي -
 .بشي

آميزتري همه خشونت براي چه بود و چرا حداقل با من كه دخترش بودم از روش مسالمتاين فهميدمنمي
 !كرداستفاده نمي
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باشه »اختيار كج شد كه يعني نگاهم در چشمان عصبيش چرخيد و با ديدنِ رنگ نامهربانش سرم بي كمي
 .«بپرس

 رامي شرافت كيه؟ و تا كجا از كاراي ما مطلعه؟ -

خداي بزرگ! االن ديگر فقط به فرياد امير برس. اگر بفهمند هنوز زنده است و به دنبال گير انداختنشان تا  يا
 .علوم نيست چه باليي سر هرجفتمان بياورندكجاها آمده، م

و ذهنشان را منحرف  زدمیخواستم هويتش فاش شود. بايد حرفي مرا با استيصال تكان دادم. نمي سرم
 .رسيدیهاي تيزبين را فريب داد! فقط مگر خدا به دادم مشد فكر كرد و اين آدمهمه اضطراب نمي. با اين كردمیم

كه باورپذير باشد...  زدمیاش چشمم را سوزاند و به اشك نشاند. بايد حرفي مم كه داغيهم فشردرا به پلكم
 !چه بگويم... خدايا چه بگويم؟

 .ياال زود باش جواب بده -

 .كم كشيد، چشمانم كه هيچ، تمام بدنم منقبض شد یفريادي كه با آن فاصله با

همچنان چشمانم را بسته نگه داشتم. مطمئن بودم چشمم به روي تشك افتاد؛ ولي  یاشكي از گوشه قطره
 .پس بهتر بود بدون نگاه، حرف بزنم دهدیرازهاي درونم را لو م ینگاهم همه

 .دادهیرامي از دوستاي رادين بوده و كارهاي داللي شركت رو براش انجام م -

 :مكثم طوالني شد، مشت پرقدرتي به تشك زير سرم كوبيده شد و تشر زد وقتي

 خب؟ -

 :دارم را با قورت دادنِ آب دهانم كمي صاف كردم و به آرامي ادامه دادمخش صداي

گور كرده. بعد هم كه مشكل حل وو وقتي ديده بود شركت پلمپ شده و رادين فرار كرده، اونم خودش رو گم -
 .شد تصميم گرفت بياد تو گروه من

و جرئت باز كردنش را نداشتم؛ ولي حس كردم كه از باالي سرم بلند  سوختیچشمانم از فشار و حرارت م هنوز
شدت دانم باور كرد يا نه ولي احتماالً توانسته بودم براي مدتي گيجشان كنم. با صداي در اتاق كه بهشد. نمي

! ترينم بودندهايي كه نزديكاين آدم لدر مقاب كردمیقدر احساس ضعف مبسته شد چشمانم را گشودم. چه
 !ها از من بازجويي كنند؟طور مثل مجرمچرا نتوانستم حرفم را با ابهت و محكم بزنم و گذاشتم اين

را با حرص مچاله كردم و به ديوار مقابل كوبيدم. اصالً چه فايده داشت نامه نوشتن؟! به گمانم مغزم در  كاغذ
با دود عالمت بدهم و  خواستمیكه م كنيمیاين چند روز كالً تعطيل شده! مگر در عصر غارنشيني زندگي م

 !درخواست كمك كنم؟

روز بود بيرون رسيد حتي از عمه هم كاري ساخته نيست. ده نظر ميدر اتاقم زنداني شده بودم و به بدبختانه
خبري از كسي نداشتم.  رسيدیگدار از سالن عمارت به گوش منرفته بودم و غير از صداهاي نامفهومي كه گاه
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وطويل عريض ی. حتي پرنده هم ديگر در آن محوطهكردمیو نگهبانان را نگاه م زدمیپنجره بيرون را ديد م فقط از
 .زدپر نمي

شد از اين فاصله درست تشخيص هايي از پشت درختان توجهم را جلب كرد. نميآن خلوتي و سكون، سايه در
 یو اين نشانه رسيدینظر مچيز زيادي آرام و ساكت بههدوروزي بود هم! اصالً يكيآمدینظر مشكوك مداد؛ ولي به
 .توانست باشدخوبي نمي

 یدقيقه تأخير سروكلهسه-مخصوص خدمتكار را زدم و منتظر ايستادم تا در اتاق باز شود. مثل هميشه با دو زنگ
اشت. سري به ها شباهت ندعايشا پيدا شد كه در آن لباس سفيد و مرتبش اصالً به كنيزان قصرهاي قصه

 :من شد. گفتم انتكان داد و دست به پشت گرفته منتظر فرم« امرتون رو بفرماييد»عالمت 

 !عايشا اون بيرون چه خبره؟! مثل اينكه ساالرخان تعداد نگهبانا رو زياد كرده! اتفاقي افتاده؟ -

 .ن نكنهكس دخالتي توي مسائل بيرونه خانوم، چيزي نشده، ساالرخان امر فرمودن هيچ -

 .با اين توجيهات، ناراحت نشوم خواستیپيچاند و مثالً مفهميدم، مثل هميشه داشت مرا مي آهان،

 :جلوتر رفتم و با غيظ گفتم كمي

 !جا اضافه شده يا نهخوام بدونم كسي به افراد ايناصالً هرچي! به من چه! فقط مي -

 ...نـ -

قدر نزديك بود كه دهانش خشكاند. صدا از بيرون بود؛ ولي ايناي، حرف را در صداي شليك گلوله ناگهان
هردويمان را از جا بپراند. آن بيچاره كه از ترس روي دوزانو خود را به پشت مبل كشاند و سنگر گرفت ولي من 

 یاتاقم رو به محوطه یولي چون پنجره شنيدمیدوال به پنجره نزديك شدم. صداي دادوفرياد از بيرون مدوال
ي بالكن چسباندم تا باز شيشهنيمه یپشت عمارت بود، قسمت ورودي هيچ ديدي نداشت. سرم را به گوشه

 .اي ديگر و آخ كسي كه انگار تير خوردو دوباره شليك گلوله آمدیاي مبهتر بشنوم. صداي دويدن عده

 .طرف، خطرناكهخانوم بياين اين -

. سري جنباندم و با اضطراب كردیهم به جاي امن خودش دعوت مولرز داشت مرا همان پشت مبل با ترس از
 :گفتم

 !پاشو برو بيرون ببين چه خبر شده؟ بابام كجاست؟ خونه كه نبود -

 .. حتما تا االن ايشون هم خبردار شدنكردنیبانو توي اتاقشون استراحت منه خونه نبودن، ولي سلطان -

 :نگراني گفتمرفتم و با طرفشبه

 .جا باشيمجا تا همه يكدارم ميام همينسلطان هم برميجا باش من برم ببينم چه خبره! اگه شد عمهتو همين -

حال جان هرقدر ترسيده بود كه فقط سرش را به عالمت باشه تكان داد و مخالفتي با رفتنم نكرد. بهخدا آن بنده
 .عزيزست ديگر
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 راندازيیسلطان رفتم. هنوز از بيرون صداي تطرف اتاق عمهصدا بهبيسرعت در را باز كردم و به آرامي و  با
 :اي گفتمـردن داخل اتاق عمه كردم و با صداي خفه*ولي داخل سكوت محض بود. سرم را تا گـ آمدیم

 جايين؟ حالتون خوبه؟سلطان، اينعمه -

 :اش را از پشت تخت شنيدم كه گفتولي صداي آهسته ديدمشنمي

 .جام، بيا تواينآره  -

اي جا پشت تخت بزرگ و يشمي اتاقش مخفي شده بود. لحظهطرفش رفتم. همانكامالً وارد شدم و به باراين
 :ام گرفت ولي سخت جلوي خودم را گرفتم و كنارش نشستماش خندهشدهاز آن حالت ترسيده و در خود جمع

 .رسنتره زودتر ميجا به ورودي نزديكاينتره. جا امنجون پاشو بريم تو اتاق من، اونعمه -

 :ترساندنش را نداشتم ولي شيطنتم گل كرده بود كه اذيت كنم. انگار مؤثر بود چون با ترس بيشتري گفت قصد

 .خوان؟ حتماً خبر داشتن كه ساالرخان نيستدوني كي هستن؟ چي ميتو مي -

 ريزي شده بوده! پليس كه نيستن نه؟برنامه شونهرچي كه هست مربوط به شركته. معلومه كه حمله -

دونم چي يه عده ناشناس هستن كه ماسك هم دارن. نمي»جا بود، گفت نه، پليس كجا بود! االن صادق اين -
 .«خوانمي

ـوش *هاي سالن باعث شد هردويمان جيغ بكشيم و در آغـكوبيده شدن در ورودي و شكستن شيشه صداي
جانم گوش شده بود و فقط  یشنيدم. همههايم را نميقدر ترسيده بودم كه صداي نفسهم فرو برويم. آن

 .كردیحوادث بيرون را رصد م

اند و مشغول خراب كردن اي و بعد هم شكستن وسايل نشان از اين بود كه وارد عمارت شدهدويدن عده صداي
هايي كه از ترس سفيد شده بودند و ـب*ـوشم بود كمي بيرون كشيد و با لـ*هستند. عمه سرش را كه در آغـ

 :گفت لرزيدندیم

 خوان بكشنمون؟مي -

موهاي سرش دشمن دارد و همگي منتظرند  یخان به اندازهساالر نستمدایهم دست كمي از او نداشتم. م من
 .الكاتبين است و بسوقت حسابمان با كراماش برسد، آنفقط دستشان به يكي از اعضاي خانواده

باره با صداي لگد كسي كه وحشيانه به در اتاق كه درهم مچاله بوديم و گوش به بيرون داشتيم، يك طورهمان
طوري كردم اينوقت فكر نميودستمان را روي دهانمان گذاشتيم تا صداي جيغمان خفه شود. اصالً هيچكوبيد هرد

 .و با اين وضع اسفبار بميرم

چشمانم گشاد شده و اشكي از ترس و وحشت بر صورتم ريخت. شخصي كه پشت در بود باالخره  ناگهان
 .توانسته بود قفل را بشكند و وارد شود

نگاه كرد. انگار او هم از ديدن ما جا  لرزيديمیاش ما را كه در خود ماد و با آن چشمان وحشياتاق ايست وسط
 .خورده بود، احتماالً انتظار نداشت به همين راحتي پيدايمان كند
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كه جلو آمد، هردو بلند شديم و ايستاديم. عمه مرا كه جلويش بودم به پشت سرش فرستاد و خودش  چندقدم
ً آن طرف هم به اين كار  خواستیدن لرزان مقابلم ايستاد. مثالً موببا همان تن از من دفاع كند. احتماال

شناختمش تري جلو آمد و ماسكش را از سر بيرون كشيد. نميهاي مصممسلطان در دل خنديد، چون با قدمعمه
مه سنگر گرفته بودم اش سرتاپاي مرا كه پشت عايو همين ترسم را صدچندان كرد. با آن چشمان سبز گربه

كار بايد بكنم، فقط دانستم چهبدي دست او را كشيد تا از جلوي من كنار برود. اصالً نمي ینگاه كرد و با خنده
. عمه كه به ميز خورده بود درد دادمیتكان م« نه»و سرم را به عالمت  ريختیآسا از چشمانم ماشك سيل

طرف مردك يورش برد. هايش دارد بهن كه كسي چشم به جوجهـمرش را فراموش كرد و مثل مرغي خشمگي*كـ
از  رباكه براي اولين كوبيدیدار به ساق پاي او مهاي پاشنهو با كفش كشيدیهايش را بر صورتش مچنان ناخن

پيكر را ساله كه بتواند ضرب دست يك مرد غولزن شصتقدر زور داشت يكداشتنش ذوق كردم. ولي مگر چه
؟ با سيلي قدرتمندي كه مرد بر صورتش كوبيد چنان به عقب پرت شد كه تمام هيكلش از درد برخورد تحمل كند

 .هاي فلزي اتاق در هم جمع شدبا مبل

ها فقط توانستم بايستم و مثل بچهطرف مردك وحشي هجوم بردم. نميصحنه جيغي كشيدم و بهديدن اين با
ـردنش را چسبيدم. *اي زدم و همين كه از درد خم شد گـضربهگريه كنم. پس با تمام توان به زير شكمش 

شكم و پهلويش  یحواله گدولطور كه مشت. همانكردمیرسد ولي حداقل تالشم را مزورم نمي دانستمیم
زدم، چندنفر ديگر هم كه انگار از سروصداي ما فهميده وحشي بر سروصورتش چنگ مي یو مثل گربه كردمیم

طرف من آمدند تا رفيقشان را از دستم بيرون بكشند. با كشيده شدن  ه به اتاق ريختند. اول بهبودند خبري شد
ـردن آن هركول اول *به عقب كشيده شدم. دستم كه هنوز بر گـ دموهاي بلندم كه از پشت در دستان كسي بو

لگدهايم وکه به مشتآنا بودند، بيهتر از اين حرفرحمام را نجات دهم؛ ولي انگار بيبود رها شد تا موهاي بيچاره
و از  نمكردم اهميتي بدهد از همان موها گرفت و بلندم كرد. و من فقط توانستم جيغ بز طرفش پرت ميكه به

 .درد و وحشت گريه كنم

اي كه پرت شده بودم كز كردم و نشستم. عمه وفرياد و مقاومت باالخره كم آوردم و همان گوشهاز كلي داد بعد
ها . انگار او هم فهميد كه بايد تسليم شد. به قول ترككردیوز همان كنار مبل بر زمين نشسته بود و ناله مهن
 «.توني بخوابونيش، ببوسشدستي كه نمي»

 آيد؟. پدرم كجاست؟ چرا نميخواهندیكيستند و چه م دانستمنمي

 :از بيرون داد زد كسي

 .بياين بريم تمومه -

ً  نفهميدم طرف ما نفر بهمنظورش چيست؛ ولي انگار كارشان فقط با خانه تمام شده بود چون آن سهدقيقا
 :آمدند و با تشر گفتند

 ...بلند شين، ياال -

 :ترس گفتم با

 برنداشتين؟ خواستينیمگه هر چي رو م بريد؟یكجا؟ ما رو كجا م -
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 :اي كرد و گفتيكي كه هنوز ماسك داشت، خنده آن

 ديگه! مگه نه؟ خوايمیچرا برداشتيم ولي غنايم هم م -

اري از اين زنبورهاي كارگر كه براي تري پشت اين قضاياست. پس كها عددي نيستند و آدم گندهاين دانستممي
تر باشم، دختري آمد. سعي كردم محكم و قويبرنمي ترساند،یرا م هیبق زشانیزویكنَند و فقط ويك نفر جان مي
ها مقابلش دست به كردم و مثل اربـاب انام. پس دستي به موهاي پريشانم كشيدم و صافشدر شأن خانواده

ً نبايد زارونزار به*بـ . من يك سمندر بودم... از خون رسيدمینظر مـغـل گرفته و طلبكارانه ايستادم. اصال
 .ساالرخان

*** 

همه آدم به چه اين دمیدانم چند نفر بوديم و اصالً نفهمهايشان كردند و با خود بردند. نميرا سوار ماشين همه
صدا فقط منتظر بودند ببينند چه كسي را قرار است زيارت ولي برايم عجيب بود كه همه بي آمد؛یكار كسي م

 .سلطانكنند! حتي عمه

زياد بود يا براي من كش آمد، به باغي خارج شهر وارد شديم. طبيعت بسيار از دقايقي كه نفهميدم واقعاً  بعد
 .رسيداش به عمارت ما نميزيبايي داشت ولي بزرگي

توقف، درب كشويي ماشين باز شد و اول خودشان پايين رفتند و سپس ما را به آرامي پياده كردند. سرم  ازپس
اش چشم دوختم. راه فرار ايها و ديوارهاي شيشهدقت به پنجره طرف ويالي زيباي پشت سرم گرداندم و بارا به

 .هم كار سختي نباشد رهاقدگريختن از اين زندان زيبا آن رسيدینظر مزيادي داشت. به

 .«راه بيفت»بگويد  خواستیام نشست فوراً برگشتم. عمه بود كه مدستي كه بر شانه با

 .طرف عمارت رفتيمثل باديگارد اطرافمان را گرفته بودند بهتكان دادم و وسط مردان مسلحي كه م سري

همه قلچماق مطمئناً از ترس بيهوش شده سلطان كنارم هست وگرنه وسط آنكه عمه كردمیخدا را شكر م فقط
قدر تعداد نفرات جا را به شخص خاصي بدهم؛ چون مطمئناً آنخواست عنوان رئيس اينبودم. اصالً دلم نمي

 .شدیسمندر زياد بود كه فقط اعصاب خودم خراب م یهديدزيان

 :ام غرق بودم كه صدايي آشنا در گوشم پيچيدافكار مسخره در

 !بينم كه جمعمون جمعهبه، ميبه -

! ديدمیها از جا پريدم! چشمانم گشاد شده و دهانم از تعجب باز مانده بود! خدايا چه مديدنش مثل رواني با
ساالرخان که مثل  آمد؟یداران سمندر به شمار ماين اوباش بود؟! مگر او هم جزء كينه یخان! او سردستهايرج

 كرد؟یم رکااوباش چه نیجا و بهايش به او اعتماد داشت، پس اينچشم

ناتوان  ینجرهتر بود صدايي مثل ناله از گلويش درآورد و با همان حكه انگار حالش از من هم خراب سلطانعمه
 :گفت

 .جمع ما كه هميشه توي الشخور هم توش بودي االن جمع شد -
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 :اي كرد و جواب دادشاهانه یهاي شيك سالن با قدرت تكيه زده بود، خندهكه االن روي يكي از صندلي خانايرج

كه هنوز توي  نیول داردين. بنابراين قبحيووناي وحشي قرار نمي یبازم جاي شكرش باقيه كه من رو در رده -
 !رحمي به بعضيا نرسيدمدرندگي و بي

هايي زده بود اي از اين موضوع داشت و يا شايد قبالً حدسزمينهمنگ بودم؛ ولي عمه انگار پيشوهنوز گيج من
 :جوابش را بدهد توانستیطور مكه االن اين

دست بياري، خواي رو بهچنگ و دندون چيزي كه مينه... تو هيچ شباهتي به حيووناي وحشي نداري تا بتوني با  -
 .هاي ديگرونهتو مثل كفتار فقط نشستي يه گوشه و چشمت دنبال داشته

خان از جانمان چه جا بوديم؟! ايرجپدرم كجا بود؟ ما چرا اين گفتند؟یها چه م! اينكشيدیداشت سوت م سرم
 !خواست؟یم

اش را در دهانش خرد هاي بدقوارهآن دندان خواستیخيال و سرخوش او بلند شد، دلم مبي یهم خنده باز
 !طور به نمايششان بگذاردكنم كه ديگر نتواند اين

خوبه، خوبه كه باالخره منو شناختين! فكر كنم تا االن هم زيادي تحملتون كردم! اما االن بهتره از اين بحث  -
پليديم، آدمي  یدونين كه با همهبيايم بيرون و بريم سروقت جناب رئيس بزرگ! ميها ها و صفتشيرينِ نسبت

دست »هرحال به اين موضوع معتقدم كه از قديم گفتن نيستم كه با خواهر و مادر بقيه كاري داشته باشم. به
 .«به ناموس بقيه نزن تا كسي دست به ناموست نزنه

كس واقعاً باور نداشت سالن را شكست. انگار هيچ یبارهسكوت يكاي، حضار براي لحظه یپوزخند همه صداي
 !خان چنين اعتقاداتي داشته باشدكه كسي مثل ايرج

 :حرفش را ادامه داد یاز نگاه پر از غيظي كه به جمع انداخت، بقيه او پس یول

 ساالرخان كجاست؟ -

قدر طور اينصطالح خودشان با برنامه جلو آمده بودند چهها كه به امن هم ابرويم از تعجب باال پريد! اين باراين
اند گير بياندازند؟! درست مثل ماهيگيري كه با هزار ترفند اند كه رئيس اصلي را نتوانستهمحابا حمله كردهبي

لي ماهي اصكه شاهارزش را باال بكشد! غافل از اينبي رياييمشت جانور د تورش را به دريا بياندازد و فقط يك
 !وقت نتوان او را پيدا كردهيچ گریاز تورش گريخته است و شايد د

 :اي روي لبم نقش بسته بود كه مخاطب قرار گرفتمهمين فكرها بودم و لبخند بدجنسانه در

كنه و بره تو سوراخ قايم بشه! دونين كه شما رو ول نميخب مهتاخانوم، شما بگيد پدرتون كجاست؟! مي -
 .مطمئنم وقتي پاي يكدونه دخترش بياد وسط حتي قادره درياي خون راه بندازه. اين رو بارها ثابت كرده

 .من از اين حرف درهم جمع شد و صورت او دوباره از خنده، كش آمد یچهره

 !را بستم و حرفش را در دلم زمزمه كردم. بارها ثابت كرده، بارها ثابت كرده چشمانم
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! سرم به زير افتاده و به اين زندیقدر مطمئن حرف مبفهمم منظورش چيست و چرا اين خواستیم دلم
خاطرم درياي االرخان به. مگر كِي چه اتفاقي افتاده بوده كه سكردمیپدرم فكر م یوار دربارههاي ديوانهنادانسته

 !خون راه انداخته است؟

دم با اومدنِ ساالرخان، همه آزاد بشن، بدون يتر حرف بزنيد. من قول مست كه سريعمهتاخانوم، به نفع همه -
 .كه خوني از دماغ كسي بياداين

همين موضوع  ین دهندهو احتماالً سكوتم را نشا كردمیطور گيج و سردرگم نگاهش منفهميدن همان ینشانه به
 :اش داد و گفتاش را به پشتي صندلياعتنايي تكيهبرداشت كرد؛ چون با بي

. مونيدیجا مجا حاضر نشن شما همينخود دانيد، من از االن بهتون گفته باشم كه تا وقتي جناب ساالرخان اين -
 .جبار در كنار ما بد بگذرونيدبهتره يا خوب فكراتونو بكنيد تا زودتر پيداش كنيم يا چندروزي باال

مردک، ديوانه شده بود يا قصد داشت مرا رواني كند؟! ديگر نتوانستم بيش از اين تحمل كنم و به تندي از  اين
 :پرخاش گفتموسالش باجا بلند شدم و بدون رعايت سن

م و تو كجا؟ خودت خوب فهمي ما كجا هستيكني؟ اصالً ميتو فكر كردي كي هستي كه داري ما رو تهديد مي -
 .دوني سزاي كسي كه با ساالرخان دربيفته تهِ قبرستونهمي

طرفم آمد. شده از عصبانيت بهحرفم بدجور برايش سنگين آمد و حرصش را درآورد؛ چون با صورتي سرخ انگار
باره ايستاد يك قدم مانده به منسيلي يا مشتش را بر دهانم بكوبد و ساكتم كند؛ ولي يك خواستیبه گمانم م

 :و با همان مشت گره كرده داد زد

احمق، حرف دهنت رو بفهم. فكر كردي همه مثل پاپاجونتن؟ برو بشين سر جات تا بيشتر از اين  یدختره -
 .عصباني نشدم. برو

 . ولي فقط دركشيدیهمه بر سر كاركنانش هوار مفريادي را حتي از ساالرخان هم نشنيده بودم كه آن چنين
مقابلش چشمانم را با فشار بستم و باز كردم تا شدت نويز صدايش را در سرم كاهش دهم. بدون واهمه كمي 

ً جايي ايستادم كه مج نشوم سرم را باال بگيرم، به  بورجلوتر رفتم؛ چون قدش كمي از من بلندتر بود دقيقا
 :اش زل زدم و گفتمچشمان فراخ شده

خاطر ش محافظت كنه، نه مثل تو بهقدر مرد هست كه از بچهل اينپاپاجون من هرچي كه باشه حداق -
 ...ش رو بندازه جلوي يه مشتتر از خودش بچهليسي گندهپاچه

 یباره باال گرفتم تا با استحكام بيشتري ناپدري بودنش را به صورتش بكوبم، با ديدن بالكن طبقهرا كه يك سرم
باشد! مگر « امير»جا ين مردِ دست در جيب و خونسردِ ايستاده در آنتوانست اباال زبانم قفل شد. نه! نمي

خان از نظر من دست دوستي بدهد! ايرج شيطانهمه نفرت و كينه بخواهد با اين نفر با آنامكان داشت يك 
 حماقت از كسي مثل امير دور از عقلپيمان شدن با او يعني رفتن به اعماق جهنم! اينخودِ ابليس بود و هم

 .نمودیم

شناخت، پس سو چرخيد. هرچند غير از عمه كسي او را نميبا ديدن سكوت و بهت عجيبم، سرشان به آن همه
باره از جايش پريد كه صندلي به آن هوا و يكقدر بيي او به هوا بلند شد و آن«ياخدا»فقط صداي جيغ و 
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كوبند رنگي از در پسِ عزا مي كهجيغ خودش مثل ِسنجي  یزمينهسنگيني و بزرگي بر زمين كوفته شد و در پس
 .وحشت به فضا داد

ز جايي كه فرو رفته بود همه امواجِ ناخوشايندِ صوتي، ابروهايم ناخوداگاه درهم رفت و ميخ چشمانم ااين با
 .بكشم قدر زياد بود كه نتوانم كل وجودم را از درونش بيرونشدت كنده شد. هرچند عمق آن سياهي آنبه

آورد، انداختم و با چنان صداهاي عجيب و ناباورانه از خودش درميسلطان كه همعصبي و ناگزير به عمه نگاهي
 :گفتم یحال بد

 !هم ربط پيدا كننتونن بهطور ميكنم بذارين ببينم اين مزخرفات چهعمه خواهش مي -

بار با حرف ايستاده بود. اينچوبي مقابلش گرفته و بي یجا، دست به نردهسو برگشتم، هنوز همانبه آن باز
 :حرص و تشر رو به خودش گفتم

خواي به ساالرخان برسي راه رو اشتباه اومدي خواي؟ اگه مياز جون ما چي مي ر؟یتو دنبال چي هستي ام -
 .هداي شده. مطمئن باش روي كسي مثل اون جواب نميرئيس! اين ترفندا خيلي قديمي و كليشه

 :ديد؛ ولي به روي خودم نياوردم و ادامه دادم شدیهمين فاصله هم نيمچه پوزخندش را م از

 .ديدفعه واقعاً سرت رو به باد ميسال چيزي عوض شده؟ مطمئن باش اينفكر كردي بعد از ده -

حرص، مغزش  با تمام خواستیبا لودگي خاصي پشت سرم، شروع به دست زدن كرد. با آنکه دلم م خانايرج
چنان شدت بفشارم و با همان خشم به كسي كه همام را بهرا متالشي كنم ولي فقط توانستم مشت گره كرده

 .باال ايستاده بود خيره شومدر سكوت آن

 .میابروها نیدوباره خط انداخت ب خانرجیا یصدا و

د گرفتي، خيلي قشنگ بلد شدي كه ديگه بزرگ شدي و درسات رو خوب يا بينمیآفرين خانوم كوچيك! م -
 !ديگران رو تهديد كني

بار با چندقدم ترش كرد، چون ايناعتنايي به وجود منحوسش، جريطرفش برنگشتم و به گمانم همين بي به باز
 .بزرگ و محكم خود را در مقابلم انداخت و بازوهايم را چنگ زد

خاطر ق ندارين از بقيه ديو بسازين. من هر كاري كردم بهطوري زندگي همه رو به گند كشيدين، حشماها كه اين -
وقت عرضگي محض بود؛ ولي هيچليسي آشغالي مثل ساالرخان. قبول دارم كه كارم بزدلي و بيترسم بوده نه پاچه

رو  مخانواده یرو فروختم، براي اين بود كه بقيه مادهغيرت و نامرد نبودم. اگه پسرم رو ول كردم، اگه خواهرز بي
 .نجات بدم

 آمدیسو مور سالن به اينكه از آنآخرش كشيد، چشمانم را بستم و صداي عمه درحالي یفريادي كه در جمله با
 :هم بلند شد

كه چه غلطي كردين. پس الكي  دونيدیكه خبر داشتين قانون ساالرخان چيه، خودتون خوب مشماها با اين -
 .تر رو هم ول كن، اگه دعوايي داري بيا حرفت رو به من بزنبازي درنيار. اون دخغريبممنننه
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 .خان درآورد و به پشت سر خودش هل داددستش را پيش آورد، با قلدري چنگ انداخت و مرا از دست ايرج و

 ً دو را رها كردم تا به سراغ اصل كاريِ م، آنفهميدم ماجرا چيست و چه اتفاقي افتاده ولي اهميت ندادنمي اصال
 .داستان بروم. تنها چيزي كه االن برايم مهم بود، سردرآوردن از كار امير و پيدا كردنِ جواب سواالت مغزم بود

عملم بيش خود را مقابلش رساندم. احتماالً سرعت ها دويدم و در كسري از ثانيهطرف پلهمكث و تأمل به بدون
طرفم چرخانده اش ظاهر شد. سرش را كه بهاز حد زياد و غيرمنتظره بود، چون عالمت تعجب به وضوح در چهره

همه خونسردي اين فهميدمیکه مدهد. با آن كيهها تبود تكان كوچكي داد و دستش را از جيبش درآورد تا به نرده
 .ست ولي باز هم حرصم گرفتفقط ظاهري

 جا؟چرا اومدي؟ چي تو رو كشونده اين -

 :اي تأمل گفتدر چشمانم با لحظه خيره

 .تو -

باز هم چيزي در دلم لرزيد، سر خورد و قلبم را با ريتم تندتري به طپش انداخت. اصالً مگر امكان داشت  انگار
ام زودتر وقرار بگيرد؟! انگار صورت گرگرفتهتم و دلم آرامقدر واضح به من بگويد دليل خطر كردنش هسامير اين

خيال ست؛ ولي او هم بيام چه شكليقيافه فهميدمیمکه خودم از زبان قاصرم، حال پريشانم را لو داد. با آن
 :اش را زدحالم نشد و كنايه

 !خاطر كسي مثل من رنگ عوض كنيارزش نداره به -

هزارجور تفسير براي آن درآورد، ولي من ترجيح دادم به تغيير  شدیبهم بود كه ماش به حدي مکه جملهآن با
 .اي نشومربطش دهم و وارد مسائل حاشيه امیظاهر

 .و مقامي دارهدونم هر كسي، چه قدر گذاري نكني. من خودم بهتر ميبهتره شما روي آدما ارزش -

ها برداشت و قدمي دستانش را از نرده یمد و بعد تكيهاين حرف من، اول ابروهايش به حالت متعجب درآ با
 :شد ترکینزد

 كني، آره؟گذاري ميآدماي اطرافتون رو جنابعالي قيمت یجداً؟ پس همه -

 :ـردنش را كمي كج كرد و با حالت تحقيرآميزي ادامه داد*نگاه عميقي به چشمانم ،گـ با

تر از اين حرفا بودي كه بخواي موقع كوچيكدونم اون البته مي يدم؟ارزیمثالً من اون ساال از نظر شما چند م -
 !خواني دارهقدر ديدگاهت با ساالرخان همخوام بفهمم چهنظر بدي؛ ولي االن مي

شرايط و اين ولي در اين  انداختی! احتماالً داشت مرا دست مگويدیفهميدم چه مدر هپروت بودم و نمي هنوز
وقتي كه ديد  برد؟یرفتارها داشت مرا به بيراهه مها نبود، پس چرا با اينحرفموقعيت كه اصالً وقت اين

 :باز هم نيشخند زهرآگينش را به رخم كشيد و گفت كنم،یومنگ فقط به دهانش نگاه مطور گيجهمان
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كتاباي ساالرخان دستت بياد؟! مثالً قيمت چند تا از همين ساباي از حخواي راهنماييت كنم كه يه تتمهمي -
پايين مثل مترسك ايستادن رو بهت بگم تا بفهمي به چه دليلي حتي براي يه لحظه باديگاردايي كه االن اون

 .خودشون رو ِسپَرت نكردن تا االن

انصاف شده بود؟ قدر بيصالً چرا اينا كرد؟یچيز را بر سر من خراب مچرا داشت همه كرد؟یكارها را ماين چرا
 :آوري گفتمسرم را تكان دادم و با لحن تأسف

 ...شهشي! باورم نميروزا دورتر مياون ریگذره داري از امخان نااميد شدم. انگار هرچي مياز تو بيشتر از ايرج -

 :مبهوتم پاشيد یآور و صدادارش را به قيافههم پوزخند حرص باز

 ..اون امير رو همون ساال كُشتين رفت گردي؟یكدوم امير مدنبال  -

كني؟! امير رو اونايي كشتن كه االن پشت يكيشون سنگر گرفتي و من؟ يعني داري من رو هم قاطي بقيه مي -
 .ت باز هم سرِ زندگيت ريسك كنيخواي با اعتماد دوبارهمي

قدم كاهش دادم و سرم را براي ديدنِ چشمانش باال بينمان را به نيم یقدم فاصلهسكوت معنادارش، يك با
 .گرفتم

 .كار رو نكن. اين حقّ تو نيست نكن امير... با خودت اين -

 .روزا ديگه دنبال حقش نيستامير اين -

 ؟یخواپس دنبال چيه؟ چي مي -

 :ب زمزمه كردکه تغييري در وضعيتش بدهد، چشمانش را پايين فرستاد و با نگاه عميقي زيرلآن بدون

 ام ابر كه با گريه فرو بنشانمشده -

 اماي را كه خود افروختهصاعقه آتش

قدر حال غريب و متأثري آن ؟یو دردناک دهیچیمضمون پ نیهم با چنبود؟ آن یواقعاً االن وقت شعرخوان یعنی
سنگين شده از دردش  یـينه*ـردنم كج شد و دستم را آرام باال آوردم تا روي سـ*پيدا كردم كه ناخوداگاه گـ

او هم  ییو خاموش، چشمانم را كاويد. گو حرفبار از جايش تكان نخورد و فقط با همان نگاه پراز بگذارم. اين
تا ضربان قلبش  كشيدیهاي عميقي كه مهمه فاصله گرفتن و عقب نشستن! صداي نفسخسته شده بود از اين

 .كردیـوازش م*اش کفِ دستم را به نرمي نــينه*باال و پايين رفتن سـو  دیلغزیرا كنترل كند زير انگشتانم م

خان هم زدني شد، و با صداي نحس ايرجچشم به یقدر كم بود كه اندازهقدر گذشت ولي در نظرم آنچه دانمنمي
 .ـش جدا شدم*به خود آمد، كمي عقب رفت و من از تنـ

ً دنيا رو به آتيش م ديدیاي رو مبه به، اگه ساالرخان همچين صحنه - . چشمش كشيدیمطمئنم ديگه واقعا
 .روشن با اين دختر باكماالتي كه تربيت كرده



 

 
180 

را به سويش برگرداندم و با اخمي غليظ كمي نگاهش كردم، بعد هم بدون آنکه حرفي بزنم از كنارش  رويم
شخصيتي كنم، به احساس بي شدین شدم. جواب دادن به چنين آدمي باعث مپايي یگذشتم و راهيِ طبقه

 .اش دهماهميت جلوهبي كردمیبيشتر سعي م لیدل نیهم

جا ايستاده بودند و با هاي همانسالن كه نه از عمه خبري بود و نه از افراد خودي! فقط چندنفر از نگهبان در
 :جا صورت بگيرد! ناچار از يكيشان پرسيدماي به آنانگار كه مثالً قرار است حمله پاييدند،یدقت اطراف را م

 كجا بايد برم؟ -

 .او با دست اشاره به اتاقي در سمت راست سالن كرد و

پايين قرار داشت كه احتماالً همه را به ما اختصاص داده بودند و خودشان هم  یاتاق در همان طبقه چندين
 .باال اسكان داشتند یالبد در طبقه

ها، فوراً نيامده برگشتم. اتاق دوم را باز بك ولوشده روي تختاتاق اول را باز كردم و با ديدن چند گنده درب
اي روزها زيادي هوايم را داشت، لبخندي زده و وارد شدم. روي كاناپه سلطان كه انصافاً اينكردم و با ديدن عمه

 .دادیمانندي حركت مريتم طورهشتانش را بر پشتي مبل بلم داده بود و متفكرانه انگ

كه اصالً حتي  انديشيدیطور عميق به چه چيزي مدانم آناتاق نشستم. نمي ینفرهرفتم و روي تخت تك آهسته
چشمانش، لبخندي  یبارهمصلحتي حضورم را اعالم كردم و با باز شدن يك یسرفهحضورم را حس نكرد. با تك

الحق كه مثل مادرت از داشتنِ »گفت  دلشر به رويش زدم. با آن سري كه از تأسف جنباند احتماالً در وامشنگ
 «!عقل كامل محرومي

هوا از جايم بلند شدم و تر از قبل بيمشنگدارتر كردم و خلاش لبخندم را كشهم براي اثبات حرف نگفته من
 .خود را روي مبل كنار دستش پرتاب كردم

 :وتشر گفتخودش با توپ یِ روال هميشگ همان طبق

بازياست؟ منو ول كردي كجا جنگولكشرايط جاي اينجا و تو اين خواي يه خرده عاقل بشي؟ آخه اينتو نمي -
ها حتماً بايد دستت رو بگيرم گي اينا براي دق دادنِ ساالرخان ممكنه يه باليي سرت بيارن؟! مثل بچهرفتي؟ نمي

 !برات نيفته؟ وقت اتفاقيكه يه

 :ملوس سرم را به بازويش چسباندم و با لحن لوسي گفتم یگربه مثل

 ذاره كسي بچه آهوش رو اذيت كنه، مگه نه؟جونم مثل شيره، نميسلطانعمه -

 .را باحرص كشيد و خود را از چنگ من رها كرد دستش

تونم مواظبت كنم، پس بهتره حواست به خودت باشه. درضمن با اين ايرج هم زياد جا از خودمم نميمن اين -
كردم امير بعد كار بكنه! حتي فكرشم نميخواد چيگذره و ميپوكش مي یبحث نكن، معلوم نيست چي تو كله

 !همه سال بخواد بياد از اين شغال كمك بگيرهاز اين

قدر از زنده بودن ها چهاين فهميدمیآخر، چشم و گوشم تيز شد و معطوف به او گرديد. بايد م یجملهاين  با
 :محابا پريدم وسط حرفش و گفتماند! پس بيامير مطلع بوده



 

 
181 

 كدوم به من چيزي نگفته بودين؟ست، چرا هيچدونستين اون زندهشما كه مي -

 :ن ريز شده از شك گفتسرش را به سوي من چرخاند و با چشما بارهيك

 تو چرا اصالً از زنده بودنش تعجب نكردي؟ نكنه قبالً هم ديده بوديش؟ -

 !طور ماهرانه توپ را انداخت در زمين خودمچه ببين

بانو. ناسالمتي من هم سمندري هستم واسه خودم، سريع رنگ لطفاً سوالم رو با سوال جواب ندين سلطان -
 .جاي دور زدنِ من، جواب سؤالم رو بدينزحمت بهس بيسوت. پكنم تو سهعوض مي

هاي درشت و باكالسش نقش ـب*از طرز حرف زدنم عصباني كه نشد هيچ، تازه لبخند ناآشنايي هم بر لـ باراين
 :بست

گيري! ما هم خبر نداشتيم كه قدر ژست مينيمه هم بيشتر نيستي و اينخوبه حاال يه بچه سمندرِ نصفه -
اي كه پيدا شد تو پزشك قانوني مشخص كردن چون اون جنازه زديم،یمون فقط يه حدسايي مت، همهسزنده

جاي اون دفنش كنيم. بعد  مكه سروصداها بخوابه مجبور شديخاطر ايناي بوده ولي خب بهمال شخص ديگه
تاديم توي افراد خاطر همينم اسمش رو فرسكس خبري ازش نداشت، بهوجو كرديم هيچهم ديگه هر چي پرس

 .هامفقودي

 خواي بگي بابام هم خبر نداره، آره؟يعني مي -

 :حوصلگي برگرداند و غر زدرا با بي رويش

ش باشيم. و زندههمه سال پيگير مرده دونم. حاال انگار چه آدم مهمي بوده كه ما بخوايم بعد از اينمن چه مي -
 .من يه خرده استراحت كنمولش كن تو هم پاشو برو تو اتاق خودت كه 

اند كه راحت باشيم؟ نه به آن بگيروببندهاي اولِ كار، نه به اين خودم؟ يعني به هركداممان يك اتاق داده اتاق
 !پذيرايي و احترام

سورپرايز بشيم.  میجوري كردن كه يهو تا اومدگم نكنه اينا ما رو آوردن تفريح و هواخوري! اولش هم اونمي -
 آره؟

 :با تشر جوابم را داد كشيدیطور كه روي تخت دراز مهمان بانوسلطان

دونن ترسن و ميشي بري بيرون يا صداشون كنم بيان واقعاً سورپرايزت كنن؟! اينا مثل سگ از ساالر ميپا مي -
 .اگه يه خال به بدنمون بيفته عاقبتشون با خداست

 !كارهايشان برايم قابل هضم نبوددانم چرا اينصالً نمياكراه از جايم بلند شدم و بيرون آمدم. ا با

 .فكر و خيال بودم كه صداي كسي از پشت سر باعث شد از جا بپرم غرق

 خواين راهنماييتون كنم؟اتاقتون اون آخريه. مي -
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نگاهي را از كه سنگيني طرف انتهاي سالن راه افتادم، درحاليآنکه رويم را برگردانم سري تكان دادم و به بدون
 .كردمیباال حس م جايي شايد آن

نفره و كوچكي بود؛ ولي کامالً مشخص بود از قبل براي من تدارك ديده شده! چون رنگ ديوارها و حتي يك اتاق
ً دور بود! با كنجكاوي عجيبي كه  یهاگذشتهنهايت شبيه اتاق خودم در آنآن بي دمانیدكوربندي و چ نسبتا

آن را كنار زدم. خداي من عجب دورنماي  ايهفيروز  یطرف پنجره كشيده شدم و پردهتوانستم كنترلش كنم بهنمي
زيبايي  یچنين منظره زین كردمیشهر زندگي مجا! حتي براي من هم كه در بهترين عمارت اينزيبايي داشت اين

 .انگيز بودشگفت

جا اسير گروگان اين که مثالً به اسمدرنگ باز كردم و هواي تازه را با تمام وجودم نفس كشيدم. با آنرا بي نجرهپ
كرد! بدون بستن ربايي پيدا نميشباهتي به اسارت و آدموضعيت االنمان هيچ كردمیبوديم؛ ولي هرچه فكر م

احساس خوبي كه داشتم مطمئناً پرت كردم. با اين قاي اتاپنجره، پرده را كشيدم و خودم را روي تخت سورمه
 ینیریخواب ش یقدر گذشته بود ولچه دانمیـذت ببرم. نم*ها بخوابم و از آرامش اطرافم لـتوانستم ساعتمي

برگرداند! با  ایهوشيارم را به دناي كه به در خورد ذهن نيمهکه با صداي تقه بردیم ایداشت روحم را به رو
 .ورود دادم یجاني كه حتي خودم صدايم را به زور شنيدم، اجازهنيمه «بفرماييد»

اي از دورها . انگار صداي غريبهدیشنیهايم هنوز مچسبيد، گوشهم ميبازم داشت بهآنکه الي پلك نيمه با
 :گفت

 !كه ساالرخان اومدنخانوم، لطفاً تشريف بياريد بيرون. مثل اين -

كسي آب يخ سرازير كرد روي سرم!  ییكننده بود كه گوام شنيدم شوكهرين جاي زندگيحرفي كه در محوت قدرآن
نعلبكي گشاد شده يك یبا چنان شتابي جهيدم كه مردك نزديك بود از ترس رَم كند. بيچاره چشمانش اندازه

كه شنيدم و گفتنش را « بسم الله ه،توب». فقط لرزيدیرفت مبود و دستي كه بر روي قلبش باالوپايين مي
 .فهميدم سالم است. بدون هيچ توقف و درنگي اتاق را ترك كردم

ِ عاقل و كاركشته فهميدمنمي وچل واقعاً مشت آدم خل ! يعني يكآمدیجا ممن براي چه بايد به اين یپدر
 !توانسته بودند با چنين تاكتيك كهنه و داغاني، ساالرخان را به چنگ بياورند

دانم ووال بدون در زدن و اجازه، وارد اتاق شدم که ناگهان با ورودم همه ساكت شدند! دقيقاً نميبا هول طورهمان
خان خوش طرز ورود به مذاق ايرجزياد اين رسيدینظر مقبل از ورودم اصالً بحثي وجود داشت يا نه؛ ولي به

 :نيامد، چون اول از همه او شاكي شد

كنيد طور فكر نميطور سرزده وارد جايي بشه. شما اينتر از اين باشه كه هميندخترِ ساالرخان بايد خيلي مؤدب -
 !جناب؟

او بدهد،  یكه اهميتي به حرف و كنايهطرف پدرم برگرداند و منتظر جواب او شد. ولي پدر بدون اينسرش را به و
 .ـوشم كشيد*طرف من آمد و در آغـاز جايش برخاست به

 :موهايم را بوسيد و با شوق گفت روي

 خوبي دخترم؟ -
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هرحال ! بهمیااز هم جدا شده یتیشده و در چه وضع ییزهایدر عمارت چه چ اتفافات،نیکه قبل از ا انگارانگارنه
 !ندیبب یتیوضع نیو تنها دخترش را در چن ندیبنش توانستیکه پدر بود و نم کردمیدرک م

كه قبل از اين یول رم؛یـوشش بگ*تر در آغـو مهربان زمیها را به قلبم برکردم من هم حس گذشته یسع پس
ام شل شد! كمي خود را عقب كشيدم و نگاهش كردم. جوابش را بدهم احساس كردم دستش از دور شانه

مثل هميشه با  را ميرچشمان متحيرش روي جايي در پشت سرم خيره مانده بود! با تعجب سر برگرداندم و ا
 .ام ديدممآبانه در چندقدميژستي رئيس

 :ست كه با نيشخندي از جنس تحقير گفتپدر کردم تا ببينم در چه وضعيتي یبا ترس رو به سو دوباره

 !رو نديديم، بزرگ شدي گهیجاست! خيلي وقته همدبه به، اميرارسالن نامدار هم كه اين -

 :ه بود با لبخند عميقي گفتكه انگار تازه كِيفش كوك شد امير

 !شما هم بزرگ شدين، البته متأسفانه از جهت مخالف -

تر از قبل دوجور برداشت كرد. هم از نظر هيكل و جسماني كه پدرم خيلي چاق و فربه شدیمبهمش را م یجمله
 !رفتیم شتریب یهاشده بود و هم از لحاظ كاري و شغلي كه داشت رو به كثيفي

خنده و غبغبي پرباد بلندي ابتدا مرا از مقابلش كنار زد و به پشت سر کشاند و سپس با همان ته یدهبا خن پدر
 :گفت

دست وپايي قبلت دراومدي؛ ولي براي كسي كه از دست اجل تونسته فرار كنه هنوز خوشم اومد، از اون بي -
 .پرواييزيادي بي

 .مد و مقابلش ايستاد ولي هيچ جوابي ندادبا همان پوزخندهاي صدادار معروفش جلوتر آ امير

طور از جون نكنه پيامبري چيزي بودي و ما خبر نداشتيم! فكر كنم واقعاً معجزه الزم بوده كه اونگم بچهمي -
 !وسط آتيش، زنده بپري بيرون

تر رفتم و رو به قدمي جلو كردم،یها را نگاه منظر آرام آنزده داشتم نزاع كالمي و بهكه با چشمان وحشت من
 :پدر گفتم

هايي شده بود كه حل شد. مسائل كاري رو بذارين براي تفاهمبابا بهتر نيست بريم ديگه؟! فکر کنم يه سوء -
 ً  .بعدا

زنان به از جايش بلند شد و قدم كشيد،یصدا نشسته و سيگار ماش ساكت و بيكه روي همان كاناپه خانايرج
 :ما پيوست

كجا خانوم؟! ما فعالً هستيم خدمتتون. سوءتفاهمي نبوده كه حل بشه. شما االن برو اتاقت تا ما بشينيم  -
بريم سر ميز مذاكره؟  گهید فرماييدیمفّصل حرفامون رو با جناب ساالرخان بزنيم. مگه نه رئيس؟ اجازه م

 .كنيمیزندگي م الحمدالله دعوا كه نداريم باهم! ناسالمتي توي عصر گفتمان و مباحثه
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چنان پابرجا بود! البته هرنوعش گيري همسلطان نبود! پس احتماالً اين گروگانرا نگاه كردم، خبري از عمه اطراف
 .شدروش متمدانه و شيك در هيچ فيلم و سريالي هم پيدا نميرا ديده بودم؛ ولي اين

 .ن راهيِ اتاقم شوم كه صداي امير متوقفم كردكگوشهاي مؤدب و حرفرا زير انداختم و خواستم مثل بچه سرم

 طور نيست جناب ساالرخان؟شما هم بمونيد، فكر كنم حرفامون به شما هم مربوط باشه، اين -

 :خودي كرد و جواب دادبي یاش خندهجاي پدرم، ناپدري به

گيرن والً ساالرخان به تنهايي ميشه؛ ولي تصميماي مربوط به مهتاخانوم رو هم معمالبته به ايشون كه مربوط مي -
 !كننو حتي در غياب شخص اصلي، حكم رو هم اجرا مي

فهميدم! شان را هم نميهاي پر از طعنه و كنايهكالم از حرفو حتي يك كردمیها نگاه مو اليعقل به آن گيج
ها و حتي رفتارهاي غيردوستانه را داشت، دوباره به آرامي از جايش حرفاين یساالرخان كه انگار انتظار همه

 :بلند شد و خيلي خونسرد رو به من گفت

 !بيا بشين دخترم. ببينيم چه كارايي قراره بكنن كه تو هم درش نقش داري -

 !و سر جايش نشستم، او هم باالي سرم منتظر شروع مذاكره شد رفتم

پا كرد و باالخره مبلي درست روبروي من پا و آناش كرده بود، كمي اينتادن بيش از حد خستهكه انگار ايس امير
 .كه البته مقابل ساالرخان هم قرار داشت انتخاب كرد و نشست

كه از كجا شروع كنند! وقتي پس از  كردندیآزاردهنده اتاق را فراگرفته بود. احتماالً همه داشتند فكر م سكوتي
 :زند گفتمقه ديدم كسي حرفي نميدودقي-يكي

 !خب آقاي رئيس بفرماييد ما سراپا گوشيم -

 !صبرانه به دهان امير دوختمچشمانم را بي و

 :باز با لودگي گفت خانايرج

 !قدر خوبه در مقابل رئيس بزرگ، رياست كردنچه -

حرفش را قورت داد و به امير سري تكان داد كه يعني  یما روبرو شد بقيه یچون با نگاه عصبي همه بارنیا یول
 .شما بفرما

-دزد. چه اين وضعيتي كه االن درونش هستيم و چه همون هشتدزدم و نه مالببينيد ساالرخان، من نه آدم -

 .سال پيش كاري نكردم كه اسم دزدي روش اومده باشهنه

ورد تا ببيند دليل اين تحقير چه بوده است! ساالرخان پشت پوزخند پدر حرفش را بريد و او سرش را باال آ صداي
حرف كنار دستم روي مبل نشست. پايي كه روي پا انداخت و ژستي كه زنان آمد و بيسر من را رها كرد و قدم

 .حرف است یداد منتظر ادامهگرفت نشان مي
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اي راه ديگهدست آوردن شما هيچي براي بهاي به حساب بيارم؛ ولاين رو نگفتم كه كار خودم رو حركت معقوالنه -
 .غائله تا االن ختم شده بودروز خودتون توي منزل بودين، اين وجود نداشت. اگه اون

ترين خوشم آمد. هنوز هم با كمال احترام در مقابل بزرگ دادیرفتار جنتلمنانه و موقري كه نشان م اين از
 .كردو بي ادبي نمي زدیدشمنش حرف م

سال پيش هم بهت گفتم، اگه كسي منه. همون هشت یيكدونهجا نشسته دختر يكيببين پسر، ايني كه اين -
 .ذارمش نميقصد استفاده ازش داشته باشه، زنده

قدر پاي مرا وسط بحثشان ساعت، اينتعجب برگشتم و پدرم را نگاه كردم كه چرا در عرض همين نيم با
 !كشاندندیم

 :طرف من بيندازد، ادامه دادنکه اصالً نظري بهاو بدون آ یول

ست كه متأسفانه بر خالف تصورت بدجور به درضمن، كارهاي قبلت هيچ؛ ولي عمل اآلنت يه دزدي ناشيانه -
دفعه هم بهت ثابت  دي. اين رو يهكاهدون زدي! تاوان هرچيزي كه دنبالش بودي و هستي رو بدجور پس مي

 !نباشي شانسبار زياد خوشت گذشته رو تكرار نكن كه ممكنه اينكردم، پس دوباره تجربيا

 :كه احتماالً ديِگ تحملش به جوش آمده بود، با حالت عصبي ابرويي باال انداخت و گفت امير

زنين در مقابل عمل خودتون بوده. از قديم گفتن دزدي كه به قدر ازش دم ميكه اين یاجداً؟ خوبه حاال دزدي -
كنم باخته بكنيد؛ چون فكر نميدفعه برخالف قبل يه مشورتي هم با مالنظرم ايندزده! درضمن بهشاه دزد بزنه،

 !نظر دخترتون با شما يكي باشه

ها بودم! مگر هاي آنومنگ در حال آناليز حرفچنان گيجو خودم هم خوردیناباوري تكان م یبه نشانه سرم
چيز را داشتند به من ربط ها براي چه همهعتنا به راه ادامه داد؟ اصالً ايناحد رودست خورد و بيتا اين شودیم
دعواي قديمي را باز دارند بر سر تصاحبم يك كه رسيدینظر ميعني بهتر است بگويم در اصل به دادند؟یم
 !كنندیم

كَسم را به او بفروشم! با چيز و همهكنايه بود كه يعني من اگر الزم باشد حاضرم همه آخر امير هم يك حرفِ اين
 :باره از جا پريدم و باخشم گفتمفكر، عصبي شدم، يكاين 

جا كدومتون اينكسي رو بفروشم االن هيچ خواستمیدي؟ من اگه ممگه تو كي هستي كه از طرف من نظر مي -
 نه تو نه بابام. فهميدي؟نبودين. 

 :اي نثار چشمانم كرد و گفتپروا و وحشيبي نگاه

خاطر اينه زنن فقط بهچونه مي بينيیموارد به تفاهم رسيديم. االن هم اگه م یما با جناب ساالرخان در همه -
 .تر حساب كنيمكه ارزون

پدر كرد و  یهمان نگاه، نيشخندي حواله ـردنش را حركت دهد، چشمانش را چرخاند و با*كه گـبدون اين و
 :گفت

 طور نيست اربـاب؟اين -
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قدر سنگين بود كه بتواند حالم را خراب كند، پس حرفش آنفهميدم قضيه چيست؛ ولي اينكه اصالً نمياين با
 :به جاي پدر، جواب دادم

كدومتون حتي زحمت نكشيدين يه گوسفندي كه قراره معامله كنيد، خودش عقل و شعور نداره كه هيچاين -
 !سؤال ازش بپرسيد

 ً  !حدسم درست بود و شليكم در تاريكي به هدف خورد چون هردو برگشتند و با ابرويي درهم نگاهم كردند مطمئنا

اينكه انتظار جواب از كسي داشته باشم، بلند شدم و قصد رفتن كردم كه امير با عجله از جايش برخاست  بدون
ـردنم را به *خواستم حرف بزنم، پس گـحتي نمي ديدمیروزها م و مقابلم ايستاد! با اين امير جديدي كه اين

 :وشم نشستگ درنجوا سمتي كشاندم و از او روي گرفتم كه صدايش به آراميِ يك 

 .ضعف آدما عشقه، اين رو هميشه به خاطر داشته باشترين نقطهببين خانوم، بزرگ -

همه ابهام، اصالً نفهميدم به چه كسي اشاره كرد! پس چشمانم ناخودآگاه به باال كشيده شد و در نگاه آن با
وپا زدني هيچ دستباز هم بي عجيبش ثابت ماند. افتادنم در آن باتالق سياه و عميق چنان ناگهاني بود كه

 .شدمیو غرق م رفتمیداشتم فرو م

سنگين صداي ساالرخان كه با تُنِ نسبتاً بلندي ادا شد، مرا از مهلكه بيرون راند و سرِ هردويمان  یهمان لحظه در
 :را به سوي خود كشيد

ن ساالرخان رو تهديد كنين! اگه كنم. اصالً شماها كي هستين كه بخوايكس معامله نكردم و نميمن با هيچ -
 .خان بوده كه همونم االن منتفيههم حرفي زده شده، طرف حسابم ايرج

وقراري كه حرفا مال قبالً بود، االن فقط پاي قولنه جناب ساالر ديگه نداشتيم! دور زدن و پيچوندن و اين -
 !بعد هم شما رو به خير ما رو هم به سالمت موني،یگذاشتي م

نفس كامل زد و كاغذي مقابل پدر گذاشت تا احتماالً امضايش كند! و من از فرط حرفش را با اعتمادبه خانايرج
 !اشیحالت و خونسرد هميشگبي یسمت امير برگشتم و با دلهره زل زدم به چهرهترس و نگراني ناخودآگاه به

تون مدت مويي از سر دخترم كم بشه، روزگار همه ولي به خدا قسم اگه توي اين كنم؛یايرج من اين رو امضا م -
 ضعف و قوت من، مهتاست. فهميدين؟ یدونيد نقطه. چون خودتونم ميكنمیرو سياه م

العمل مرا عكس خواستیطرف من برگشت. احتماالً يا سنگيني نگاهم اذيتش كرد يا مامير به جاي پدرم به نگاه
 !از كار پدرم ببيند

ها داشتند بر سر من معامله هم خورد! چرا اينحس حالم بهقدر از اينيروزي بود و من چهچشمانش حس پ در
مبارزه براي كسي مثل امير اهميت داشت؟ مگر وباخت اينقدر بردبودم چرا اين« من»و حاال كه جايزه  كردندیم

ً مگر قرار نبود انتقامش را بگيرد  پس چرا به جاي انتقام از ساالرخان، دست بردارد؟  وبرايش ارزشي داشتم؟! اصال
 كرد؟یداشت باز هم مرا شكنجه م

هايم اميد كه شايد او بتواند حرفبه اين كردمیصدا فقط نگاهش مو بي چرخيدیحرف و سؤال مذهنم هزاران در
 .را از مانيتور چشمانم بخواند
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 .ر تموم شه برهخب، به سالمتي اين هم از اين. امير شما هم بيا امضا كن تا كا -

قدر آرام بود كه نگاهم تيره و خشمگين شد و در مقابل، نگاه او رنگي از غم به خود گرفت. صداي آهش آن رنگ
 كردند،یدانستم مسئله چه بود و دقيقاً داشتند چه قرادادي را امضا مفقط من كه كنارش بودم شنيدم. نمي

حرف طور بياسم مهتاست كه همين هگناهي بدختر بي شانطرف حساب همه فهميدمیهايشان مفقط از حرف
 .كندینشسته و معامله شدنش را نگاه م

و  ماندمیكس نيفتد؛ ولي حيف كه بايد مجا فرار كنم و ديگر چشمم به هيچاز آن توانستمیم خواستیم دلم
 .شدمیمثل جامي اصيل و باارزش از دست پدرم به پيروز مسابقه تقديم م

 :گفت رگوشمیکنان زپچروح انداخت و پچل از رفتن، نگاهي به منِ بيقب پدر،

 .جا جات امنه. فقط مراقب خودت باش تا بيام ببرمتچند روز ديگه ميام دنبالت. مطمئنم اين -

ام هيچ تغييري نكرد، نه رنگ تعجب گرفت و نه حتي ترس، با آنکه از شدت هردو حس داشتم حرفش، چهره با
 .ردمكیغليان م

اهميت بودم كه كس در اتاق نبود! يعني به حدي بيوقتي به خود آمدم كه هيچ یقدر گذشت؛ ولچه دانمنمي
 !اي برايم چيزي را توضيح دهدكسي نخواسته بود لحظه

 ستاده،یاي هال احالي خراب و آشفته بيرون رفتم تا به اتاقم برگردم كه امير را ديدم. مقابل ديوارهاي شيشه با
هايي گره كرده به جايي در آن دورها خيره شده بود! ديگر برايم مهم نبود به چه عميقاً در فكر و پريشان با اخم

اعتنا از پشت سرش گذشتم تا وارد انداختم و بي زيراش از چيست. پس سرم را يا حتي ناراحتي كندیفكر م
 .رفته بود، ثابت نگه داشت در یاتاقم شوم كه صداي آرامش، دستم را كه بر روي دستگيره

 .جا كارت دارمبيا اين -

 :طرفش برگردم با همان لحن خودش گفتمکه بهآن بدون

 .من با شما كاري ندارم. لطفاً بيشتر از اين ناراحتم نكنين -

در اتاق را گشودم تا وارد شوم كه  شد،یهايي كه نزديكم ماز طرفش نيامد؛ ولي با شنيدن صداي قدم جوابي
 :تر از قبل گفتدستش را حائل قرار داد و با همان استبداد و البته كمي خشن

 .گفتم باهات كار دارم. پس وايسا و گوش كن، بعد هر تصميمي كه خواستي بگير -

 یطور اسير و بازيچهناش زل زدم. او حق نداشت مرا ايورو رفتهطرفش چرخيدم و به صورت رنگعصبانيت به با
 !ها را توجيه كندگـ ـناه، جلويم بايستد و آنهاي مظلوم و بيكارهايش قرار دهد، بعد هم مثل آدم

جناب! منم گفتم با شما هيچ كاري ندارم. چيه؟ االن ديگه جاها عوض شده؟ حاال شما رئيسي و من نوكر  -
 گوش شما؟بهحلقه

بض. فهميدم حرفم خيلي بد بود ولي خب، توقعي بيشتر از اين نبايد تر شد و فكش منقغليظ هايشاخم
 !كرد كه اول فكر كنم بعد حرف بزنم. از شدت حرص و ناراحتي، مغزم درست كار نميداشتیم
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در مانده بود را چنان با  یباره دستم كه روي دستگيرهيك چرخيد،یكه نگاهم در چشمان گريزانش م طورهمان
 .محابا به دنبالش كشيده شدماي از درد چشمانم بسته شد و بيفت و كشيد كه لحظهعتاب و غضب گر 

كردم، فوراً موقع هم تا يه كم باهات نرمي ميلجباز، با تو حتماً بايد از راه زور و تهديد وارد شد. همون یدختره -
 .آورديبازي درميشدي و بچهخودسر مي

ام ولي واقعاً خودم اش كردهخيلي عصباني دانستمی! مكشيدیت بيرون مسم زد و مرا بهزير لب غر مي داشت
جا ترمز كردم و دستم را باره با تمام قدرت همانبيشتر از او احتياج به سرريزي و خالي شدن داشتم، پس يك

 !سوخت، بيرون كشيدمهاي داغ و پرحرارتش ميكه همچنان در پنجه

متر به عقب كشيده شد و دقيقا در همه قد و هيكل، يكد كه او هم با آنعملم ناگهاني و ناغافل بو قدرآن
و من  كردیمتريِ برخورد به من، توانست خود را كنترل كند! حاال او با همان خشم و غضب مرا نگاه مسانتي

با اخم زل زدم  لحظه فقطولي امروز و اين  خنديدم؛یقاه ممسلماً اگر در حال و روز بهتري بودم به اين اتفاق قاه
 :ـردنش و گفتم*به جايي در زير گـ

ها بدونم. ديگه هم به من دست نزن، گذشته یخوام و نه برام مهمه نظرت رو دربارهمن نه از تو توضيح مي -
 فهميدي؟

كني نيست. من نه سر تو طوري كه تو فكر ميزنم. پس خوب گوش كن. اونجا حرفم رو ميهمين خب،یخيل -
كردم و نه به مزايده گذاشتمت. فقط از پدرت خواستم كارهايي كه در نظر داشتم رو انجام بده و تو رو  معامله
م رو تهديد بشم چيزي خانواده مئندارم تا وقتي برگرده و من مطعنوان ضمانت پيش خودم نگه مي هم به

 .كنهنمي

 :تر از قبل گفتمت كنم، با كمي تأمل و آرامـردنش هداي*که نگاهم را به جايي باالتر از گـهم بدون آن باز

 !نه؟ كنم،یآها! يعني من نقش چك و سفته رو براي تو بازي م -

 ً ها را در وجودش احساس بار ماليمتي از گذشتهخاطر بُغضي كه در صدايم نشسته بود، براي اولينبه احتماال
ـردنم به آرامي و *ـتـش را از زير گـ*وار روي موهايم پخش كرد، و دسـكردم. نفسش را به گرمي و نسيم

 .سمت باال هدايت كردگونه ُسراند و بهنوازش

دانم با حركتش رسيد. نميهاي بيـب*شد لغزيد و به لـگلويش كه باالوپايين مي یاز روي گوي برآمده چشمانم
نگاه ثابتم، چه فكري كرد؛ ولي حس كردم لبخند محوي زد و فشار انگشتش را بيشتر كرد تا نگاهم به اين

 .چشمانش برسد

 ...تو براي من -

حرف را زد؛ ولي زبانش آن را قورت داد  یيهكه نگاهش بقمن رسيدم به چشمانش و او سكوت كرد! با اين حاال
روي كرده است، جا هم زيادهولي او انگار حس كرد تا همين«! خب»و تمام شد. سرم را كمي تكان دادم كه يعني 

 .پس نگاهش را دزديد و سر به جانب ديگري گرداند

 :عوض كردن جو و اوضاع، به آرامي گفتم براي
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 تونم يه چيزي بپرسم؟مي -

 :موفق شدم، چون دوباره نگاهم كرد و زيرلب گفت نگارا

 .بپرس -

 !مامانت و سميرا االن كجان؟ پيش بابامن؟ -

 :كمي درهم شد و نفس عميقي كشيد هايشاخم

شهر  مردم هم ديگه پام رو تو ايندوني كه اگه ميخاطر همين موضوع مجبور شدم بيام، وگرنه ميآره، من به -
مطمئن بشه كسي كه داره از  خواستیگيري رو شروع كرد، احتماالً ماشتم. اون اول گروگانذشده نميخراب

كاري كرد كه  یطورنیوپاش مياد منم. شايد قبالً بهش رسونده بودن؛ ولي باورش نشده بوده و اايران تو دست
 .من خودم رو نشون بدم

دوني چندنفر كشته شدن؟ بعدشم چي بود؟ ميهمه بگيروببندي كه توي عمارت راه انداختين خب پس اون -
 كنه؟تون رو ميدوني اگه طوريش بشه رادين پوست همهام رو براي چي برداشتين آوردين ديگه؟ ميبيچاره یعمه

 :صداداري زد و زير لب با تمسخر تكرار كرد پوزخند

 !رادين -

 كني؟كار ميخاطرش همهكني فقط تويي كه مامانت رو دوست داري و بهکَمش گرفتي! فكر ميچيه! خيلي دست -

 :تر شد و گفتروي لبش پررنگ نيشخند

كم نگرفتمش، از قديم مون رو بكنه؟! بعد هم، دستخاطر تو نمياد پوست همهمادرش رو ول كنيم چي؟ به -
 .اين رو مطمئنم« ره!زاده به داييش ميحالل»گفتن 

 !رادين به من خبر دارد یاز عالقه گفتیمتحيرم روي صورتش چرخيد، االن داشت با كنايه م نگاه

 !تو چرا از رادين خوشت نمياد؟ -

 :اي گفترا باال انداخت و با تعجبِ مسخره ابرويش

اي! اصال تو خودت براي چي ردش چهرهمن؟! چرا نبايد ازش خوشم بياد! بچه به اين خوبي.. آقايي! خوش -
 !گردي؟یكردي و زنش نشدي؟! دنبال بهترش م

آن ژست دودست در جيبي كه مقابلم ايستاده بود مطمئنا داشت با كش دادنِ اين بحث براي خودش تفريح  با
 !كردیم

 !حرصم گرفت كردیام مهايي كه در جواب، حوالهسؤالمتأسفانه شدم و از اين شدمیمني كه نبايد عصبي م و

 .راه بشه بعد جواب بدمكي گفته ردش كردم؟! منتظرم اوضاع روبه -
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يكي  يكي بند نجات بدي و بري با آسودگي خيال تحويل اونيعني گذاشتيش روي خط انتظار تا دلت رو از اين  -
 !خان طرفهبيچاره هم هنوز نفهميده با دختر ساالر  بند بدي آره؟ بابا دست مريزاد، گمونم اون

 :تر رفتم و گفتماخمي غليظ نزديك با

 يكي بند چيه؟يكي بند و اون منظورت از اين  -

 !«ديگه ديگه»ابرويي باال انداخت كه يعني  جواب،بي

وزنجير داره، دلم صدتا قفلگيرم نه با قلبم! ضمناً جناب رامي خان شرافت! منم مثل شما با مغزم تصميم مي -
خواد به فكر شوهر شه، كسي كه رفت توش تا ابد زندانيه... فهميدي؟ شما هم زياد نميراحتيا باز نميبه اين

 .دادن من باشي، برو به فكر خودت باش

 :با مكث معناداري، گفتصدادار شد و  لبخندش

وزنجير درش رو نظر مياد تو قلب يه نفر براي ابد حبس شدم كه با صدتا قفلفكر خودم باشم! خودم كه به -
 !اوصاف اول بايد به فكر تو باشم بلكه براي ما هم فرجي بشهذاره بيام بيرون! با اينبسته و نمي

 ً ها كرد خجالت كشيدم! ببين حرف من و جايگاه خودش در آنمحسوسي كه به  یبا تمام وجود از اشاره واقعا
داد! با لبي كه آن لحظه گزيدم و سري كه چرخاند و با معناي خاصي به خودم تحويل ميهايم را ميطور حرفچه

 :اش ادامه دادوريزير انداختم مطمئنم متوجه خجالتم شد؛ چون با همان لبخند عجيب و يك

شه پيداش جوري ميخان كجا هست كه قراره بياد ما رو از حبس ابد نجات بده؟! چهنگم حاال اين راديمي -
 !كرد؟

 :بارش كردمچشمان شيطنت یاخمي غليظ بر صورتم نشست و نگاه پرعتابم را حواله باراين

 ...تامون رو نجات بده. هم مادرش رو، هم من رو و هم تو روگم تا بياد هرسهباشه بهش مي -

 :م زير لب غر زدمه بعد

 .اين رادين هم واسه خودش زورو بوده و خبر نداشتيم -

حرف ايستاد و رفتنم را نگاه طور بيطرف اتاق راه افتادم و او همانکه نگاهش كنم رويم را برگرداندم و بهآن بدون
 :اي كه خواستم در را ببندم گفتكرد. فقط در آخرين لحظه

چيز خبر داشته. اين اداي خرس مهربوني هم كه داره درمياره فقط نكن. اون از همه ت هم زياد اعتمادبه عمه -
 .خاطر منحرف كردن توئهبه

 .هم كوبيدماي به اين پررو بودنش رفتم و در را بهغرههم در جواب چشم من

*** 
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واوضاع را حالقدر اينرا چنان با آسودگي و راحتي خوابيدم كه انگار در خانه و اتاق خودم بودم. چه شبآن
كه ديگر از هيچ  كردیقدر راحت مست خيالم را آندانستم او در همين نزديكيدوست داشتم. همين كه مي

 .ترسيدماحدالناسي نمي

خاطر خواب خوشي كه كرده بودم به نرمي و سبكي يك پر از روي ديدگانم هايم بهبه آرامي لرزيد و پلك چشمانم
هايم نشاند. به گمانم ـب*هاي بزرگ اتاق، مقابلم ظاهر شد، لبخندي به لـاي كه از شيشهكنار رفت و منظره

قدر زيبا و رويايي كنم اينهم فكر نمي اميرترين جاي اين ويالست. حتي اتاق خود قسمت بهترين و ناباين 
اش كرده، ب كوچكي، زندانيجا براي دختري كه به قول خودش در قلباشد! يادم باشد وقتِ رفتن، از انتخاب اين

 !تشكر كنم

ذوق داشتم كه با پرشي از جايم بلند شدم و مستقيم مقابل آينه ايستادم. چشمانم كمي پف كرده بود  قدرآن
 .نقص در جايشان نشسته بودندچيزها هم كه عالي و بي یو بقيه شدیراه مكه با دوش آب گرمي روبه

طور بايد دادند چنددست لباس با خودمان برداريم! حاال چهرا كمي واكاوي كردم. كاش حداقل اجازه مي اطرافم
بلند به خودم ام گرفت! انگار آمده بودم مسافرت يا مهماني! بلندخودم از حرفي كه زدم خنده یدوش بگيرم؟! حت

 :گفتم

 !دن كسي ساك ببنده كه تو دوميش باشيزه ميدزدا اجادخترجان تو گروگان هستي، از كِي تا حاال آدم -

ها را پوشيدم زود وارد حمام شدم و فقط كمي زير آب ايستادم تا فقط حالم جا بيايد بعد هم همان لباس خيلي
 .خيسم از اتاق زدم بيروناسبي بستن موهاي نيمهاز دمو پس

 !ها نايستاده بودنددر سالن و روي پلهكس آن اطراف نبود! حتي نگهبانان ديروزي هم كمال تعجب هيچ با

نخورده ديدم! يعني چه! ابروهايم از تعجب و اتاق عمه را باز كردم و تختش را خالي و حتي مرتب و دست درب
ها كِي رفته بودند؟! جا هم خالي بود! اينـغـلي شدم. آن*يا شايد ترس كمي درهم فرو رفت. فوراً راهي اتاق بـ

 !اند؟ول كرده و به عمارت برگشته نكند همه مرا تنها

 .سالم خانوم، آقا گفتند توي اتاقتون باشيد تا براتون صبحانه بياريم -

 .از همان نگهبانان ديروزي را ديدم كه با احترام ايستاده و سرش را زير انداخته را با شتاب برگرداندم و يكي رويم

 بقيه كجان؟ -

 .خانوم. لطفاً بفرماييد تو اتاقتون من اجازه ندارم هيچ توضيحي بدم -

 :هايم درهم گره خورد و با حالت عصبي گفتماخم دوباره

 .خوام ببينمشوناتاق آقا كجاست؟ مي -

بيچاره  دانستمیسمت هدايتم كند. مسمت اتاقم دراز كرد كه يعني به آنجلوتر آمد و دستش را به قدمي
انگار كه اتفاقي افتاده، در اتاقم نهخيالي سرم را زير بيندازم و انگارتوانستم با بيمأمورست و معذور ولي نمي

 !وخرم صبحانه ميل كنمبنشينم و خوش
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 :طرفش برداشتم و تشر زدممن هم با لجاجت قدمي به پس

 !خان، اميرخان؟ كي؟جا كي رئيسه؟ ايرجخوام آقاتون رو ببينم! اينگم ميمگه نمي -

 :طور كه سعي داشت احترام مرا نگه دارد گفتهم كمي رو ترش كرد و همان او

 .توضيح نداريم، پس لطفاً بفرماييد و تو اتاقتون بمونيد تا خبرتون كنيم یجا اجازهخانوم، ما اين -

كه به  محكمي یداد. بدون تعلل با تنههم دستش را جلويم دراز كرده بود و جهت اتاقم را نشان مي طورهمان
غولي بود براي خودش،  یاش زدم سعي كردم مثالً راه فراري باز كنم و از دستش بگريزم، ولي چون اندازهشانه

بود كه دستش به جايي از بدنم نخورد و  نام كرد، تمام سعيش ايتكان كه نخورد هيچ، با هردو دستش دوره
فرارم برايش دردسر درست  دانستمیهمين، كار را برايم آسان كرد تا بتوانم به راحتي از زير دستش دربروم. م

 !اندبقيه را كجا بـرده فهميدمیاي نبود بايد مولي چاره كندیم

ها رساندم. را دوتا يكي طي كردم و خودم را به اتاق هاپله یدويد و من مثل آهويي همهها به دنبالم ميپله روي
باره از پشت كه يك كردمی، به دنبالش درها را باز م«كجايي»و با گفتنِ  زدمیرا صدا م« امير»با صداي بلند 

احساس كردم كتفم از جا دررفت! با درد عجيبي كه  كهطرف معكوس حركت داد بازويم را كشيد و چنان مرا به
ولگد به ـردنم پيچيد، جيغي كشيدم و اشك به چشمانم هجوم آورد. هرچه داد زدم و مشت*گـ در دست و

 !اي نداشت و درنهايت هم طبق دستور رئيسش به اتاق برم گرداندجانبش پرتاب كردم، هيچ فايده

 ناختم،شیافراد آشنايي كه م یيك طرف كتف و بازويم بدجور درد داشت و از طرف ديگر غيب شدنِ همه از
اي با صداي بلند تبديل گردد. باور كردني نبود؛ اما باره رها شود و به گريهسبب شد بغضي كه در گلويم بود يك

طور مورد نبود! چه! هرچند ترسم زياد هم بيدمخان هم راضي بومكان بيگانه و پرت، حتي به وجودِ ايرج در اين
 !الت تنها گذاشته بودند؟دهمشت گن شبه مرا رها كرده و با يك ها يكاين

اي به در خورد و بعد هم كسي كه تقه ريختمیصدا اشك مام را بيگريه یماندهرا توي بالش فرو كرده و ته سرم
وارد شد. احتماالً همان نگهبان يوغور برايم صبحانه آورده بود. پس محل نگذاشتم و اهميتي به حضورش ندادم 

 :كه گفت

 .تون تموم شد بريد توي سالن و منتظر بشينيد تا بيانكه صبحونهاينآقا گفتن بعداز  -

 :ام نمايان بود گفتمسرم ناخودآگاه از روي بالش بلند شد و با تعجبي كه در تمام صورت پف كرده بارهيك

 !جا بود و بيرون نيومد؟مدت آقا همينيعني تموم اين  -

ها چرا مثل ربات . اينستادیدوباره حرفش را تكرار كرد و منتظر امن بدهد،  یهابه حرف یپاسخ آنکهیاو ب و
 دادند؟ريزي شده بود را انجام ميفقط كارهايي كه برايشان برنامه

 :حرص سيني غذا را به عقب هل دادم و عصبي داد زدم با

 .خوام. برو بيرونمن هيچي نمي -

 !ها ديگر چه موجوداتي بودنداين حرف سرش را زير انداخت و خارج شد! خدايياو هم بي و
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طرف در  اي را از سيني برداشتم و بهبار وحشيانه كاسهسرم به بالش نرسيده دوباره در زدند و من اين هنوز
 .پرتاب كردم كه هزارتكه شد

. بگيد يه خري بياد كه زبون آدميزاد حاليش خوامیمو مگم با من كاري نداشته باشيد! من خانوادهمگه نمي -
 .باشه و جواب منو بده

نفهم بود وارد شدند. با ديدن امير همراه دو نفر كه يكيشان همان نگهبان زباناتاق با عجله باز شد و امير به در
 :از جا پريدم و با جيغ گفتم كرد،یظرف كف زمين نگاه م یهاي ريزريز شدهكه با تعجب به تكه

 !جا تنهام؟كار كردين؟! من چرا اينم كو؟! بقيه رو چيعمه -

 :ابروانش گره زد و با حالت غضبناكي گفت یهاي درهم رفتهرا به اخم هايشچشم

.... 

 نگاه دانلود ساخته ومنتشر شده است تیکتاب در سا نیا

www.egahdl.com 

.... 

 !خواست بكني، فهميدي؟ ساالرخان نيست كه هركاري دلت یجا خونهاين -

 .انگشت از اتاق بيرون كرد یجلوتر آمد و افراد پشت سرش را با اشاره كمي

اي نداشته باشي، كسي كاري باهات نداره، پس سعي كن خودت باعث دردسر خودت تا وقتي قصد كار بچگانه -
 !نشي

 زدیحرف و نگاه به زبان ديگري حرف متر رفتم و با بهت به كسي خيره شدم كه ديروز داشت در نزديك چندقدم
 !كردیوار و قلدرانه به من امرونهي مو امروز مثل يك اربـاب زورگو، رئيس

 خان كجاست؟من با تو حرفي ندارم. ايرج -

 :از تعجب در نگاهش دويد ولي زود جمعش كرد و با همان لحن مثالً عصباني گفت هاييرگه

ات رو حرف صبحونهواون بگردي، بشين تو اتاقت و بيكه دنبال اينجاي ايناون رفته دنبال كارش. تو هم به -
 .بخور

 !ام مهتاانگار اين خود امير است و من كه مقابلش ايستادههم رويش را برگرداند كه برود! اصالً انگارنه بعد

 .حرص بازويش را چنگ زدم و خود را مقابلش قرار دادم با

 .طوري رفتار كنهكس حق نداره باهام اينببين رئيس بعداز اين، من هنوزم دختر ساالرخانم و هيچ -

كه مقابلم ايستاده بود با اخمي شديدتر چندقدم جلوتر آمد كه من مجبور شدم همان چندقدم را عقب  طورهمان
قدر نزديك آورد كه دماغش مماسِ نوك دماغم شد و با صدايي آهسته ديوار. صورتش را آن بروم و بچسبم به

 :دار گفتو خش
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 كنن. فهميدي؟خان هم برام فرقي نميساالرخان و ايرج كنم،یمن هرطوري دلم بخواد رفتار م -

اي كه در عمق ل پرندهزد، مثام از خشم چشمان سياهش چنان رميده بود كه با هراس دودو ميترسيده نگاه
 .بردكند راه به جايي نميسياهيِ جايي گير افتاده و هرچه براي رهايي تالش مي

 :اي به خود گرفته بود گفتهايم، كمي عقب رفت و با چشماني كه حاال شكل موشكافانهتند شدن نفس با

 ترسي؟یقدر از من متو چرا اين -

 .جا نشستتقال همانها شد كه با شتاب بر زمين افتاد و بيباره از بند اسارتش ر چنان يك نگاهم

 .توي كل دنيا از تنها كسي كه نبايد بترسي منم. فكر كنم اين رو بارها بهت ثابت كردم -

زير مقابلش ايستاده و ساكت حرف و سربهدانم از كجا در گلويم پريد، نگاهم را سوزاند. باز هم بيكه نمي بغضي
 .ماندم

 !م رو سر موقع بهم تحويل بدن، وگرنه كهت ميان دنبالت. البته به شرطي كه خانوادهخانواده فردا -

 :با همان ترس، ناخودآگاه خود را باال كشيد تا به نگاهش رسيد چشمانم

 !وگرنه چي؟ -

گفتنش نگذشته بود و من باز هم « از من نترس»دقيقه از خاطر اين بود كه هنوز يككه كرد احتماالً به مكثي
 !پرسيدمیسؤالي پر از هراس و نگراني از او م

 !كار كنم؟بايد چي« وگرنه»نظرت كني؟! بهخودت چي فكر مي -

 :دادماختيار تكان كوچكي خورد و با نگاه نگرانم زير لب جواب بي سرم

 !دونمنمي -

ضعف رو داره نبايد خطا كنه وگرنه نقطهضعف آدماست. كسي كه اينترين نقطهبهت گفته بودم عشق بزرگ -
 .دنعزيزانش تاوانش رو پس مي

 ً  :ست؛ ولي مبنا را بر پدرم گذاشتم و با قاطعيت گفتماش به چه كسي يا چه كاريفهميدم اشارهنمي اصال

دش و ثروتش كسي رو دوست نداره. فكر كنم اين رو تا االن فهميده باشي! پس الكي داري با اون غير از خو -
 .كنياذيت كردنِ من خودتو خسته مي

 :لبش نشست یبا حالت عجيبي باال رفت و لبخند كجي گوشه ابروانش

 !من يادم نمياد تو رو اذيت كرده باشم -

صدايي سرم را به چپ چرخاندم تا كمي از التهابم با نفس عميق و بياختيار لبم را گزيدم و حالت نگاهش، بي از
 .كم شود

 .كنمسال ديگه تضمين ميشم! اين رو حداقل تا پنجاهخسته هم كه مطمئناً نمي -
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- ... 

 یطرف خودش برگرداند، درجهام رسيد تا سرم را بهانگشتاني كه از كنار گوشم راه گرفت و به زير چانه لمس
دانم در سر انگشتانش چه نوع مغناطيسي داشت كه با التهابم را به باالترين حد خود رساند. نمي تب و
 .گرفتمیـر م*و گُـ شدیغ م*ـنم دا*طور تـترين تماسش اينكوچك

پس باز كردنِ مشتي كه او  فهميدیهاي مرا به وضوح منگاه یبه سويش چرخيد ولي نگاهم نه. او همه رويم
 .درونش چيست ضرورتي نداشت انستدیخودش م

ضعفت، شه نقطهگيري ديگران. ميباج یمايهشه دستتوي دنياي ما، نبايد به چيزي وابسته بود چون اين مي -
طوره. االن، هم مون همينو اين يعني شكست. براي همه« همون چيزي كه براي از دست دادن داري»شه مي

اش برسه و هم من. چه خوب چه بد، تو بخواي يا نخواي ساالرخان از اين موضوع استفاده كرد تا به خواسته
قدر سفت و خاطر همين هميشه اينتونه به دشمناش جرئت مقابله بده. بهداراييِ اون هستي و اين مي یهمه

 .«تويي»شه باهاش به قدرت ساالرخان نفوذ كرد اي كه ميكنه، چون تنها روزنهسخت ازت محافظت مي

 .رفت و رسيد به خط كنار ابرويش و دوباره از رنجي كه كشيده بود دلم به درد آمد نگاهم

 ا چي طاق بزني؟االن قراره منو ب -

 .اش نمايان شداي، در چهرهفروخورده یخنده دوباره

 !طور نيست؟خندي؟ مگه همينچيه؟ چرا مي -

طور اين توانستیطور مهايش باز نشده بود و من در عجبم چهـب*عمق بيشتري گرفت؛ ولي هنوز لـ اشخنده
 !صدا و بلند بخنددبي

كني، چون مطمئنم ت استفاده ميري باشه كه از من براي رسيدن به خواستهببين امير، بهتره اين آخرين با -
 ...ديگه یدفعه

 ...اتفاق از طرف پدرت تكرار بشه مناي در كار نيست. اين رو مطمئن باش. چون اگه اين ديگه یدفعه -

 ...كشي؟ كه هم داغ من رو بذاري رو دلش و همكني؟! منو ميكار ميچي -

 .اي خالصه شداش در پوف كشيدهني و پرمالمتش، حرفم را بريد و ادامهعصبا نگاه

 !كني؟طور فكر ميتو واقعاً در مورد من اين»زد.كالم حرفش را ميآن نگاه يعني چه. داشت باز هم بي فهميدممي

» 

را بايد از كه من مستثني بودم يا نه كشي در ذاتش نيست! ولي اينآدم دانستيمیاو و هم من خوب م هم
قدر احمقانه هرحال من هم نياز داشتم از احساس او چيزهايي بفهمم، و چهتا باور كنم. به شنيدمیزبانش م

 .هاي مسخره و آزاردهنده در چنته نداشتمبود كه راهي جز همين راه
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كه  گشتمیي مانحراف یكمي طوالني شد و اين يعني هردو ناراحتيم. داشتم در ذهنم به دنبال جمله سكوتمان
هوا اجازه سرش را زير انداخت و بيدعوت و بيخان بياي باز شد و ايرجثانيهدرِ اتاق با تق كوچك و تأمل دو

 !داخل شد

شده و چشماني گشاد، حيرت شوكه یلحظه سرمان به سويش برگشت و با ديدنش در آن قيافه در يك هردو
قدر كه ابروي من در هوا گير كرده بود ابروان پرپشت امير به چشمانش چسبيد. زده به او خيره شديم! همان

كسي كه صدايش بلند شد امير  اوليناي طول كشيد و طبق روال دقيقهاحتماالً تا هركداممان به خود بياييم يك
 :بود

 !قدر آداب معاشرت بلد نيستي كه در بزني و منتظر اجازه وايسي؟ري تو اتاق؟! اينپطور ميچه خبره همين -

چه فكري كرده و خيلي  دانستمیبين ما چرخيد و با لبخند معناداري رويش را برگرداند تا خارج شود! م چشمانش
طرف جايي شود. پس امير را كمي به عقب هل دادم و بههاي نابهمسئله قرار است استفادهواضح بود كه از اين

 .او كه دستش براي بستن در روي دستگيره بود حركت كردم

براي امير استفاده خان براي من اصالً مهم نيست كه درموردم چي فكر كنيد؛ ولي لطفاً از ذهن خرابتون ايرج -
 .شناسيدش و هم بقيهنكنيد چون هم شما خوب مي

اي رنگش باال رفت و دوباره با همان نگاه عجيب براندازم كرد. انگار داشت سنم را از روي پشت و قهوهكم ابروي
 :اي درنگ گفتزد؛ چون بعد از لحظهام تخمين ميوقوارهقد

وحقوق كارگراي قديمت دفاع كني! در ضمن من ذهنم ي كه بتوني از حققدر بزرگ شده باشكردم اينفكر نمي -
بينم هاي جالبي كه االن ميذارن صحنهها نميذهنم خرابه. يعني بعضي گذشته یزمينهخراب نيست، بلكه پيش

 !اي تفسير كنمرو جور ديگه

عصبانيتش بود! و دوباره با  یشانهاش احتماالً نهاي ريز روي پيشانيبه جانب امير انداختم، اخم نگاهينيم
 .هاي مبهم را به حال پيوند بزندگذشته خواستیالحالي نگاه كردم كه با تمام توان محرص به ناپدري معلوم

 .ذهنتون چه چيزايي هست، ولي مطمئنم هيچ ربطي به االن نداره یزمينهفهمم تو پيشمن نمي -

 :طرف امير روانه كرد و با لبخند كجي گفتن نگاه را بههمان ابروهاي باال رفته و هما بارنیا

 !نظر تو هم ربطي به هم ندارن؟آره امير؟ به -

واقعاً از كوره  كشيدندیهاي مجهولي كه همه از آن خبر داشتند غير از من، را به رخ هم مكه پياپي گذشتهاين از
 :فتمدررفتم. با چندقدم بلند و محكم خود را به او رساندم و گ

اي از زندگي ما نشيد و من رو بيشتر از اين خان، من حرفي با شما ندارم؛ ولي بهتره وارد هيچ حاشيهببين ايرج -
 .ها و فكرهاي منحرف شماستهاي كثيفتون نكنين. اين وسط تنها چيزي كه كم داريم همين تهمتوارد بازي

 :همان ژست قبل و نيشخند بزرگتري به آرامي جواب داد با

قدرش حقيقت؟! فكر كنم اين مسئله رو خودش قدرش تهمته و چهبهتر نيست از خود امير بپرسي ببيني چه -
 طور نيست؟كه بخواي از زبون ماها بشنوي! اينبگه بهتره تا اين
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شكن و فهميدم چرا جواب دندانسو رفت. نميحرف به آنسمت پنجره برگرداند و بيباحرص رويش را به امير
خودش برايم  دادندیكرد! چه اتفاقاتي افتاده بود كه همه ترجيح مداد و ساكتش نمياي به او نميكنندههخف

 !امير چه ربطي به من داشت؟ یبگويد؟! اصالً مسئله

 .طرف امير رفتمخان بدهم بهکه اهميتي به رفتنِ ايرجبسته شدن در را شنيدم و بدون آن صداي

 شه يه توضيحي بهم بدي؟ فكر كنم چيزايي اين وسط هست كه به من مربوطه، آره؟جا چه خبره؟ مياين -

 :آرامش را شنيدم كه گفت صداي

 .خوام در موردش حرف بزنم. بذار براي بعدفعالً نمي -

 .به بيرون خيره بودند هاي ناراحتي كهمتري كه با پنجره داشت ايستادم و زل زدم به چشمنيم یو در فاصله رفتم

 !ام؟من باعث اتفاقات گذشته -

دورها كنده شد و به عمق چشمان من فرو باره از آنهوا و ناغافلم جا خورد. چون نگاهش يكاز سؤال بي انگار
 .رفت

 !چه اتفاقي؟ -

اتفاق مهمه. دارم يا  دونم، تو بگو چه اتفاقي! البته فعالً مهم اون اتفاق نيست بلكه ارتباط من به اوننمي -
 !ندارم؟

دانستم اين دزديدن نگاه يعني چه. يعني بدبختانه حرفم چشمانش رميد و از پنجره به بيرون فرار كرد. مي دوباره
 !درست است

 اين رو مطمئنم كه تو هيچ اشتباهي در قبال من مرتكب نشدي! پس حتماً اشتباه از من بوده! آره؟ -

 «!حرفم درست است»چهره درهم كشيد كه باز هم يعني  تغيير جهت نگاهش، بدون

هايي برايش شده بودم دردي كه از من به او رسيده بود قلبم فشرده شد. خدايا من ناخواسته باعث چه رنج از
سال به گلويم بغضي به بزرگي ده زدیهمه غمي كه در چشمانش دودو م و او فقط تحمل كرده بود! از اين

 .نشست

تونم در ت برداره. اين تنها كاريه كه ميدست از سر خانواده كنمیرم امير. مطمئن باش پدرم رو راضي مبايد ب -
م. دم ديگه سر راهتون سبز نشيم. نه من و نه خانوادهسال براتون بكنم. و بهت قول ميچندقبال عذاب اين

 .دمقول مي

اي من حالت چهره و نگاهش به همان دورها عوض هبدون هيچ حركتي ايستاده بود و فقط با حرف طورهمان
 .شدیم

خوام بيشتر از اين كسي امير. من نمي كنمیهمين االن به يكي از آدمات بگو من رو برسونه عمارت. خواهش م -
 .خاطرم اذيت بشهبه
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طور ساكن و صامت دست در جيب ايستاده منتظر ايستادم تا بلكه حرفي بزند يا حركتي كند؛ ولي همان ايلحظه
 .تا تصميم درستي بگيرد كردیبود و احتماالً داشت فكر م

حركت ناغافلش،  باره بازويم در دستش اسير شد. با شوك اينبلندي كشيدم و قدمي برداشتم كه يك نفس
 !خواست ولي نگاهش عجيب بوددانم چه ميتم و به چشمانش خيره شدم. نميسرم را كمي باال گرف

همه سال كنه. تو بعداز اينتر ميجا فقط اوضاع رو خرابست. بودن من اينامير... بذار برم. اين به نفع همه -
جنگه، و اين مي كنه. تا وقتي بجنگي اونمنشيني نميبايد ساالرخان رو شناخته باشي. اون به اين راحتيا عقب

ها توي اين آتيشي كه ماها راه انداختيم سوخته. سال هاصالً پيامد خوبي نداره. به فكر مادرت باش. اون بيچار 
 .نذار بيشتر از اين كسي عذاب بكشه

 .من خودم خطا كردم و خودم تاوانش رو دادم. تو مقصر هيچي نيستي. باور كن -

 !م بگو چه گناهي كردي كه سزاش مرگ بودهتاوان چيو؟ چه خطايي؟ آخه به من -

. كردیشدت مقاومت ماش خراب بود و داشت بهروي بازويم لرزيد و شل شد. اين يعني حال روحي دستش
رنگ پريده ايستاد؛ ولي انگار قدرتش براي مقابله با حس درونش كافي نبود چون  یاي با همان چهرهلحظه

 .بار من زير بازويش را گرفتماينچندقدم نامتعادل به عقب برداشت و 

 !جا دراز بكش. داروت كجاست؟امير بيا اين -

هايي سست برداشت و خود را روي تخت رها كرد. قرصي از جيب شلوارش بيرون آورد و بدون آب باال قدم آرام
هم كش را بهدهانش بردم. چشمانش را بسته بود و ف یانداخت. بدون حرف ليواني را پر از آب كردم و به سو

من كه ليوان را به دهانش  بهباره چشم گشود و هايش يكـب*لـ یليوان رو یكه با حس خنك سابيد،یم
نفس دانم چرا ولي با اندكي تأخير اخمي كرد و ليوان را از دستم گرفت و يكچسبانده بودم خيره شد! نمي

 .سركشيد

بار بدون لجبازي سرش اش گذاشتم و چون سرد بود، كمي فشار آوردم تا دراز بكشد. و او اينرا بر پيشاني دستم
قدر درد دارد؛ ولي اينكه كدام عضو بدنش آن فهميدمیرا روي بالش گذاشت و صورتش را در آن پنهان كرد. م

 !درد داشت برايم قابل تشخيص نبود

دم و خودم رفتم پشت پنجره ايستادم تا او ساعتي استراحت كند و حالش جا ـردن به رويش كشي*را تا گـ پتو
قوايش را هم  یماندهبيايد. امروز مطمئناً خيلي فشار و استرس به خود راه داده بود که احتماالً بحث با من ته

 .از جانش گرفت

ا حس نكردم. با صداي تكان خوردن قدر در فكر و خيال بودم كه اصالً زمان ر . چون آندانمیگذشت را نم قدرچه
 .كردیتخت و تشك، رو برگرداندم و او را درحالت نشسته و گيج ديدم كه داشت اطراف را نگاه م

 !سالم. خوب خوابيدي؟ -

گيري كه در اتاق خوابشان گيرت هاي مچمثل آدم كردم،یجا داشتم احوالپرسي مبه من كه از همان نگاهش
 :دستي كردم و گفتمكه ذهنياتش را به زبان بياورد، پيشاين بيندازند بود. قبل از
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 .جا اتاق منه و تو هم با قرصايي كه خوردي خوابت برداين -

 .وجورتر شودرا محكم به روي چشمانش كشيد تا شايد حواسش جمع دستش

 !جايي؟! مگه جاي ديگه نبود بري بشيني؟تو چرا اين -

 .تخت نشستم یحرف زدنش را پاي عوارض دارو گذاشتم و خونسردانه رفتم و لبه طرزاين

 .قرار بود برام در مورد تصميمت بگي -

 :گفت كرد،یزاويه خط عمودي كنار ابرويش را بيشتر نمايان ماخمي كه از اين  با

 .و تو هم قرار نيست جايي بري رمیگیمن هيچ تصميمي نم -

 گردي ايران؟ت برميو با خانواده فرستيیمنو پس م كني؟یكار مت رو آزاد كنه، چيخانواده اگه امروز بابام -

 :جواب داد مانست،یلبخند كجي كه به زهرخند م با

 .بد فكري هم نيست -

 :اش رفته و گفتممزگيبه بي ايغرهچشم

 !م و بقيه كجان؟چرا منو نگه داشتي؟! عمه -

 .ضعف ساالرخان تويياونا كاري نداشتيم. گفتم كه نقطهاز اولش هم ما با  -

ً زيادي خود را از تخت جدا كرد.  نگاهم روي پاهايش بود كه خيلي عجيب بر زمين گذاشت و با تأخير نسبتا
 خوردیهايي كه مپاها سالم نيستند و احتماالً قرصدانم دقيقاً مشكلش چه بود؛ ولي اطمينان داشتم ايننمي

 .كن يا شايد آرامبخش نبودندهم فقط مس

طرف در از دقت نظرم به روي خود زياد خوشش نيامد، چون مثل هميشه سعي كرد فرار كند. رويش را به انگار
 :برگرداند و با خونسردي گفت

 .جا باش تا بگم ناهارت رو بيارن براتهمين -

 .خوام بيام بيرون بخورم. زندانيتون كه نيستممي -

 :اتاق را كه باز كرده بود، در دست گرفت و كمي به جانبم متمايل شد در

كس اعتمادي نيست، پس حرفم زيادن و به هيچ فیکث یجا غذات رو بخوري. اون بيرون آدمابرات بهتره همين -
 .رو گوش كن

 ...دوني كهتونم تنهايي چيزي بخورم. ميجا غذا بخوري؟! نميشه حداقل تو هم بياي اينمي -

 :طرفم چرخيد و به در تكيه دادكامالً به باراين

 .ساالرخان موقع غذا همه بايد سر يه ميز باشن یدونم. تو خونهآره مي -
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هيچ در دلم ذوق كردم ولي در ظاهر بي فهميد،یهايم را مچيز را به ياد داشت و حرفقدر واضح همهكه ايناين از
 :اش چيستواب اصليواكنشي منتظر ماندم تا ببينم ج

 .اي و احترام مهمون واجبه، قبولباشه. چون مهمون دوروزه -

 .در را دوباره باز كرد تا خارج شود و

 !ري پس؟كجا مي -

فاصله نشنيدم. بعد هم الً خوشايند من نبود، چون از ايناي زد و زير لب چيزي گفت كه احتماونيمهنصفه لبخند
 .از اتاق بيرون رفت

 .ورويش را بشويد و غذايي سفارش دهدباال انداختم، احتماالً رفت دست ايهشان

دورهاي زيبا خيره شدم. پس مهمانش بودم. مهماني كه احترامش واجب است. پنجره ايستادم و به آن پشت
به قدر ها، در خود حرف داشتند و چهقدر بعضي جملهزه بايد حفظش كرد. چه*ـر*هاي هـمهماني كه از چشم

 .مردانه هايواژهنیبعضي از ا نشستندیدل م

همه گياه و درخت،  جا هوا عالي بود و بوي آنپنجره را هل داده و باز كردم و سرم را بيرون بردم. اين یشيشه
 .. اين براي منِ مهمان، زياد از حد خوب بودزدیروحم را به حال خوشِ دلم پيوند م

ساعت با شنيدن صداي در، با لبخندي كه كل صورتم را در بر گرفته بود برگشتم تا حال خوبم از حدود نيم پس
هم هايم را بهـب*را به او تقديم كنم كه به جاي قامت بلند امير، هيكل ظريف زني زيبا ايستاده در چهارچوب، لـ

 .تر کرددوخت و چشمانم را گشوده

 .خان. ازم خواستن اگه چيزي الزم داشتي كمكت كنمايرج یميرم؛ يعني دخترخالهسالم. من از فاميالي ا -

 ً قدر شوكه هستم؛ ولي به روي خودش توانست بفهمد چهام، مياز ابروهاي باالرفته و چشمان گشاد شده احتماال
را به سويم دراز جلو آمد و دستش  كشيدیهاي سفيد و مرتبش را به رخ منياورد و با لبخند جذابي كه دندان

 :كرد

 .وقتمفسون هستم. خوش -

 :تأخير زيادي دستش را در دست گرفتم و با زبان خودش گفتم با

 .اي به اين زيبايي دارهخان دخترخالهدونستم ايرجاصالً نمي -

 .تر شد، ولي حرفي نزد و دستم را رها كردام خوشش آمد، چون لبخندش عميقاز جمله انگار

 .نديده بودم شما رو -

طور هم برداشت اين شدیحال كجا بوده كه نديده بودمش و يا ماصل منظورم به االن بود كه از ديروز تابه در
 .امير نديده بودمش یكرد كه دوروبر خانواده
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اجازه آن را طرف پنجره رفت و بيخاصي كه در حركاتش بود به یـشـوه*جواب حرفم را نداد و با عـ هرحالبه
 .پرده را هم كشيد یبست و حت

 :كردم و غر زدم اخمي

 !؟یكنوا! چرا همچين مي -

اش را باال لنگهاش حالت عجيبي گرفته بود. با آن ابروي كماني و پهني كه يككه به سويم برگشت قيافه باراين
 .نگاهم كرد اختاندیرنگش دل انسان را به ترس مداده بود و چشمان درشتي كه رنگ طوسي و تقريباً بي

جا همه گرگ زياد احساس امنيت نكنه. از آدماي ايندختري مثل تو بهتره بين اين ؟یچرا پنجره رو باز كرده بود -
 .كدومشون قابل اعتماد نيستنبترس. هيچ

اش احساس بدي كه از چهرهكه حرفش هشداري براي حفظ جان خودم بود ولي ناراحت شدم. شايد اين اين با
حس جلوتر رفتم و سمت  . پس براي از بين بردن آنتابيدیكردم به خاطر نوري بود كه از پشت بر او م پيدا

 .چپش ايستادم

 .شما امروز اومدين؟ ديروز نديدمتون -

ـوندي *ربطي كه در جواب حرفش پرسيدم، كمي تعجب كرد ولي با همان لـسؤال تكراري و بياين  از
ميل را با دست به عقب راند و بي رسيدیاش مـيـنـه*اش، موهاي لَخت و طالييِ زيبايي كه تا روي سـالعادهفوق

 :جواب داد

 .پيش رسيدم یهمين چنددقيقه -

 :سيدممن دوباره با كنجكاوي پر  و

 ست؟دونستين كه زندهپس شما هم مي -

اش قدر چهرههاي درشت و جذابش نشست. آنـب*اختياري بر لـچشمانش از خوشي برق زد و لبخند بي باراين
 .رفتيیناخودآگاه تو هم در همان حس فرو م گرفت،یهايي كه در صورتش شكل مزيبا بود كه با تمام حالت

 .مون ديشب فهميديمدونستيم. همهنه نمي -

 !خوبي ندارد. آن هم در اولين مالقات یپرسيدنش زياد جلوه دانستمیدر ذهنم شكل گرفته بود كه م هزارسوال

حرف منتظر بودم كه شايد خودش ادامه دهد. ولي انگار از نگاه و بي چرخيدیمحابا بر صورتش مبي نگاهم
طرف در رفت! كنان بهتلوقسانتي، تلقهاي پاشنه دهكفشو با آنام كالفه شد، چون رويش را برگرداند طوالني

تخت پرت كردم. دستي به موهاي بلندم  ويخيال رنفهميدم چه قصدي دارد ولي اهميتي هم ندادم و خود را بي
ش اش باز شده و اطرافم پخش شده بود، كشيدم تا جمعشان كنم كه صداي پر از ناز ام گيرهبارهكه با افتادن يك

 .دادیرا شنيدم كه داشت به نگهبان بيرون دستور غذا م

 .به اميرخان بگو اگه ناهار حاضره براي ما بفرستن تو اتاق -
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خوب باشد و هم  توانستیكارش هم مامير به جاي خودش، او را فرستاده بود كه تنهايي غذا نخورم. اين پس
 .د احساس نزديكي نكنماش عمدي بوده تا زيافهميد بدي شدیبد، كه البته م

طور تخت كه بلند شدم موهايم را سريع بافتم و محكم با كش كوچكي كه داشتم، پايينش را بستم. اين از
 .تر بوددردسرتر و بيراحت

 .تريقدر موهات پُره. كوتاهشون كني راحتچه -

 :قصدش تعريف بود يا تخريب ولي لبخندي زدم و گفتم نفهميدم

ذاره كوتاه كنم. البته خودمم خيلي دوسشون دارم. نيازي به كوتاهي بابام موهامو خيلي دوست داره. نمي -
 .نيست

 :حالت خاصي لبخند زد و گفت با

 .تونه رو حرف ساالرخان حرف بزنه، حتي اگه دخترش باشيبله. مگه كسي مي -

طور ظاهراً خونسردش نگاه كردم. همان یباره مقابلم گرفت، ابرويم را باال بردم و به چهرهاز گاردي كه يك متعجب
 :حرفش را ادامه داد كرد،یمن نگاه م یـردني صاف به چشمان ريز شده*كه روي مبل، پا روي پا انداخته و با گـ

تر از خيلي خوشبخت كردمیك ببينم. فكر مپرنسس عمارت ساالرخان رو از نزدي خواستیهميشه دلم م -
 !یحرفا باشاين

 !تر از كدوم حرفا؟خوشبخت -

 .دونم، هميني كه االن هستينمي -

 :ابهتي گرفتمبا یتخت نشستم و مثل خودش قيافه یو مقابلش لبه رفتم

دم؛ چون خوشبختي االيي ميخيلي ب یشرايطي كه توش هستم بخوام امتياز بدهم، مطمئن باش رتبهاگه به اين -
 .به دل آدمه نه به جا و مكانت

 :طور وانمود كرداو متعجب شد و يا شايد اين باراين

 هايي داري؟ كالً خانوادگي قصد نابوديش رو كردين، نه؟چرا؟! نكنه تو هم مثل ساالرخان براي امير نقشه -

 .كوبيدیهايش را به صورتت مه حرفرحمانطور بي... اين بشر چه زبان تندي داشت! همينواو

جوابش  خواستیرنگش را از عمق نگاهم بيرون كشيد و از جا بلندش كرد. دلم مكوتاه در، چشمان بي صداي
 .ولي فعالً كمي صبوري و سكوت الزم بود تا جوّ بينمان خراب نشود. هنوز با او كار داشتم دادمیرا م

 .ها شدوقاشقبندي بشقابشكل مقابل كاناپه چيد و مشغول تقسيمه و بيضيكوتارا با حوصله روي ميز پايه غذا

 .جا و كنارت باشمتوني غذا رو تنهايي بخوري، امير گفت بيام اينشنيدم نمي -

 .اول را در دهان گذاشت یكه منتظر من بشود خودش لقمهبدون اين و
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 !اين را ديگر از كجا كشف كردي خدايا

 .را جلوتر كشيدم تا دستم به ميز برسد و با او همراه شدم خودم

 !؟یتا كي قراره بمون -

اي از كباب را در دهانش گذاشت و با ژست حق که نگاهم كند تكهسوالم به مذاقش خوش نيامد، بدون آن انگار
 :به جانبي جواب داد

اري، من و امير يه زماني قرار بود با هم ازدواج جاست. شايد خبر ندهستم فعالً. احتماالً تا هر وقت امير اين -
 .كنيم. حتي حرفا هم زده شده بود ولي خب ديگه قسمت نشد

واقعاً و عميقاً شوكه شدم، چنگالي كه در دستم بود و نزديك دهانم بـرده بودم، در لبم فرو رفت و اخمي  باراين
 :با همان ناز و افسون عجيبش گفتاز درد كردم. به گمانم او هم فهميد چون لبخند كجي زد و 

 !چي شد؟ -

طور با ابروي درهم فرورفته و نگاهي كه مسلماً خم نشدم چنگال كه از دستم رها شده بود را بردارم، همان حتي
 :اش زل زدم و زير لب طوري كه بشنود گفتمديگر مهربان نبود به چهره

 .بيچاره امير -

 :تر كشيد و گفتد كمي خود را نزديكاو كه مطمئنم حرفم را شنيده بو و

 !چيزي گفتي عزيزم؟ -

هايي اختيار اخمي كردم و دست از غذا كشيدم. مسلماً چيز ام شود ولي بيخواستم متوجه ناراحتيکه نميآن با
ار اي كه روزي قر ـطه*بـ*صورت دليلي نداشت بخواهد از راچون در غير اين زد؛یها را محرففهميده بود كه اين

 .جهت حرف بزندهم خورده، بيبوده شكل بگيرد و به

 !خواي بگم برات آب بيارن؟مي -

 :اي زدم و گفتممصنوعي و مسخره لبخند

 .شه خودت بياراگه مي -

بار اخمش را درهم فرو برد و از جايش بلند شد. فكر كردم االن درخواستم زياد از حد بد بود، كه براي اولين انگار
هايش را به زمين كوبيد و از ولي بي حرف و جواب با همان غيظ پاشنه كندیو حرصش را خالي م آيدیطرفم مبه

 .اتاق خارج شد

كارم درست نبود ولي اگر  دانستمیا روي تخت پرت كردم. مبه ژرفاي حس خوب درونم زدم و خود ر  لبخندي
 .شدمیزدم، منفجر مو من حرفي نمي ماندیجا ماين

 .بعد از دقايقي بازگشت و انگار آب خنكي هم خودش خورده بود، چون حالش بهتر از قبل بود باالخره
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ظروف بيرون  یرا از دستم گرفت و با بقيهلبخندي ليوان آب را گرفتم و الجرعه سركشيدم. او هم ليوان خالي  با
ها اصالً به قصد كارگري به . بيچاره مسلماً با آن لباس و كفشدادمیام را با تمام توان قورت مبرد. داشتم خنده

 .سترديخانه نيامده بود؛ ولي بسوزد پدر عاشقي كه بد داين

ونفرين بر خودم فرستادم كه چرا با رفتارهاي احمقانه، همه را فراري دادم. از همان گذشت و من هزارلعن ساعتي
ام يا مرده. جرئت باز كردن پرده را هم خروجِ فسون، ديگر تنها ماندم و حتي كسي نيامد ببيند زنده یلحظه

 .فم روشن شودتا تكلي ماندمیطور در سكوت و سكون بايد منتظر منداشتم و همان

از شب گذشته بود كه ديگر تحملم طاق شد و به آرامي سركي از اتاق به بيرون كشيدم تا بفهمم اوضاع  ساعتي
 .از چه قرار است

. به آرامي خارج شدم و در اتاق را هم بستم آمدیباال م یدر سالن نبود و فقط صداي صحبتي از طبقه كسهيچ
لي از نگهبان جا هم خاها باال رفته و نگاهي به اطراف انداختم. آنين از پلهتا كسي شك نكند. پاورچين پاورچ

. دوباره ايستادم كردیبود كمي آن قسمت را روشن م رجانِ چراغ اتاق آخر كه احتماالً مختص اميبود. فقط نور كم
را ادامه دهد. با داد سكوتش جا بود ترجيح ميپيش تكرار شود ولي انگار هركس آن یتا صداهاي چنددقيقه

 «!زدهیشايد اصالً كسي نبوده و او داشته با موبايل حرف م»خودم گفتم 

شد كه چند روز به همين همين اميدواري قدمي جلوتر گذاشتم تا بروم و حداقل از هدفشان سردرآورم. نمي با
خواهد گرفت. هرچند  جا بمانم و منتظر بنشينم كه ساالرخان چه خواهد کرد و چه تصميميشكل و روال اين

خاطر من بخواهد قدمي كسي به خورديها تا فردا بيشتر مهلت نداده ولي من چشمم آب نمامير گفته بود به آن
زند و جايم امن است. پس تا كه امير به من آسيبي نمي داندیبردارد. پدرم در آخرين لحظه خودش گفته بود م

 .داشتيكنار امير بودم او گامي براي مصالحه برنم

در را گرفته و سريع  یباره دستگيرههوا و يكدر اتاق كمي تأمل كردم و وقتي باز هم صدايي نشنيدم بي پشت
ـمر در را بستم و نفس *. با فشار كـختیر میوپابه دست یشتریبود که استرس ب ادیقدر سرعتم زوارد شدم. آن

 .بريده بر آن تكيه زدم

ـوه گر، كاري انجام *خان و آن دختر بلوند و عشـخاطر اين بود كه به دور از چشم ايرجام فقط بهناشيانه عملاين
هايي طول كشيد تا نفسم جا بيايد و چشمانم را كه بر اثر اضطراب بسته بودم، اي و يا ثانيهبدهم. شايد لحظه

اختيار بر زمين فت و بيخالصي توان از كل بدنم گر  راي مواجه شوم كه مثل تيبه آرامي باز كنم و با صحنه
اجازه وارد اتاق كسي كه ام را چنان با مشت به مغزم كوبيد تا ديگر بيابلهانه عملنیاي كه اانداخت. صحنه

 .دانم نشومچيز از او نميهاست هيچسال

آمده از رمق بودم كه حتي جيغ زدن را هم از ياد بـرده و با چشماني كه مثل دوگوي درشِت در شوكه و بي قدرآن
قدر وخيم بود كه دانم، چون اوضاع خودم آنوروز او هيچ نميبه او زل زدم. از حال نگرد،یجا، به اتفاقي مهيب م

از جا بلند شدم و سالنه سالنه مثل كسي  اریاختیب لرزان. فقط يادم هست با پايي كندیديدم او چه ماصالً نمي
قدر نزديك طرفش رفتم و آنريخته باشند، پركنده و خراب بهكه از يك بلندي، گالني آب جوش بر فرق سرش 
 .شدم که مجبور شد براي نديدنم سر به زير بيندازد

 .ماندمیزير معمر در حضورش سربهچرا؟! اين من بودم كه بايد از شرم، يك او
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ايي كه االن كنارش روي تخت نشستم و دستم به سمت پاهايش رفت. همان پاه رانیاراده و وبي طورهمان
 .آمدیو درم رفتیمثل دوتكه آهن داغ در چشمانم فرو م

 :در گوشم شروع به خواندن كرد صدايي

 «...رو چون فرو كني، چه در كِشي چه تو كني ارّه»

اش به دار بياويزم صداييبا تمام وجودم جيغ بكشم. فرياد بزنم و حتي او را به جرم سكوت و بي خواستیم دلم
طور بايد به صُالبه كشيد؟! دقيقاً ميخ فوالدي درد تمام شود. راستي كسي كه پاي آهني دارد را چه تا شايد اين

 !هم؟به وصل شده فلزيهاي پارهبه همان تكه د؟یکوب شودیرا به كجاي پايش م

 تنم یپارهزنم به تيكهرو بخيه مي بخيه»

 «خواي رفو كني؟طور ميپينه رو چهوصله همهاين

. و با صدايي كه سعي ستادیشدت پس زد و مقابلم اام را به هاي در هوا ماندهبه خود آمدم كه دست وقتي
 :در گلويش خفه كند، داد زد كردیم

و  نیید بياي تو؟ مگه اين اتاق در نداره؟! براي چي هر دفعه سرت رو ميندازي پابرو بيرون. كي بهت اجازه دا -
 !شي؟وارد هرجايي که دلت خواست مي

شنيد، فقط با همان ناباوري و چشماني كه گلويم از بغض باد كرده بود كه گوش هايم ديگر صدايي نمي قدرآن
 .اش خيره شدمبرافروخته یرهاش ريخته بودند، به چهليتر آب شور در كاسهانگار يك

دار به وقفه با صدايي خشطور بيسكوت كند تا من هم كمي حرف بزنم ولي او همان خواستیم دلم
 :هايش ادامه دادپرخاش

رو گروگان بگيرن  ردستشیز یكه بچهفكر كردي چي؟! از امثال ساالرخان كمتر از اين رو انتظار داشتي؟! اين -
فقط به يه گوشمالي اكتفا  نکهیبده يا حتي جون كسي مثل من، براش تهديد حساب بشه؟! او اون بره نجاتش 

خاطر اقدام به موقعش هم به خانرجیلب گود! تازه ا ذارهیو با اتهامي به بزرگيِ خيانت سر يكي ديگه رو م كنهیم
 .توقع داشت برم دستش رو ببوسم رنیکه نذاشت جونم رو بگ

ً یدق  :ام خارج شدحلق خشک شده یپر از بغضم از کجا یاصد دانمینم قا

 جا برام تعريف كردي دروغ بود؟پس تمام چيزايي كه اون -

 :تر آمد و با ابرويي گره كرده گفتام، نزديكشنيدن صداي خفه و گرفته با

ت نشده پدرت چه م زير خروارها خاك بود. تو هنوز باور دروغ؟ چه دروغي؟ اگه بابام نرسيده بود االن جنازه -
 !موجود وحشتناكيه نه؟

 :وپوستش زد و غريدگوشتبار محكم به روي پاهاي بيسه-سكوتم انگار دوباره عصبي شد. باحرص، دو با

 فهمي؟بيني مجازاتيه كه بابات برام خواسته. ميايني كه مي -
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 .طرفش هجوم بردمتحملم طاق شد. مثل ترقه از جا پريدم و به ديگر

 به چه جرمي؟ آخه به كدوم گـ ـناه؟ -

هايي كه باالخره از چنگال گلو رها شده اش كوبيدم كه قدمي به عقب رفت و من با اشكـيـنـه*به سـ محكم
 :بود داد زدم

 !دِ حرف بزن لعنتي -

 ِ ـوشش *در آغـاش را مقابلم قرار داد. حاال ناخواسته ستبر و عضالني یـيـنـه*رفته را جلو آمد و سـپس قدم
 .كردیاش دلم را ريش مهاي مصنوعيكه ستون پاشيدمیاي مهاي تندم را بر پيكرهـفـس*بودم و نـ

 .دست، كمي عقب راندمش و مثل زهر بر كامش سرازير شدم با

ي من گيري از پدرم گروگان گرفته، يعني باباوسط خيانت كرده و يكي ديگه تو رو براي باجاگه واقعاً يكي اين  -
 ست؟آدم بده

اش احمقانه، انگار تمام صورتش از رنجشي عميق درهم مچاله شد، حتي از آن نيشخندهاي هميشگي حرفنیا با
 .هم ديگر خبري نبود

هايم فشرده شد و بغضي اراده زير دندانهايم بيـب*رحمانه در قلبش فرو بردم، لـتيغي كه بي نیپشيمانيِ ا از
جان روي تخت وارفتم. خودم خوب آرام عقب كشيدم و بينشست. ناتوان و آرام میبزرگتر از قبل در گلو

طرف و خودش اين شتگذایپل م سوينانصافي محض بود؛ ولي در چنين شرايطي كه مرا آحرفم بي دانستمیم
 .بكنم توانستمیكاري جز اين نمهيچ ايستاد،یم

كند.  حرف بمانم، تا بلكه كمي بتواند با آزار دادنِ من، درد درونش را تخليهكردم حداقل از آن به بعد بي سعي
ابري سياه  همه تاريكي و ظلمتي كه مثلها احتياج داشت و بايد به طريقي از ايناو واقعاً به اين خالي شدن

وپايين ضلعي در گلويم باالكه مثل سنگ سه يـردني كج و بغض*قلبش را پوشانده بود، رها شود. پس با گـ
به اويي زل زدم كه نه فقط پاهايش مثل بقيه نبود، بلكه شايد ديگر  ريختیو فقط درد به جانم م رفتیم

 .چيزي شبيه ديگران نداشتهيچ

طرف كمدش رفت و با همان خشمي كه فقط ديدم به كرد،یزير لب زمزمه م با حرص چه الفاظي دمیشنینم
چيزي كه احتماالً شلوار يا پيژامه بود كرد، تا شايد بتواند باز هم  یشد، درون آن شروع به جستجوتمام نمي

 .هايي سياه و تيره مخفي كندوضع دلخراشش را در زير پارچهاين

هايي كه بر زبان كمد، من هم در ميان اشكهم كوبيدن درِ بيبالش بود و بهباالخره با يافتن شلواري كه دن و
شلوار كوفتي را خورده بودم كه پهناي صورتم شيار كشيده بودند، لبخند زدم. انگار همراهِ او حرصِ پيدا نشدن آن

 .اي كشيدماالن نفس آسوده

 .بشر انگار ديگر حتي شرم و حيا هم نداشتنرا كه از دورش باز كرد من رويم را سريع برگرداندم. اي حوله

بد نبود؛  پوشيدیتيشرت هم مسو شنيدم به جانبش برگشتم، به گمانم اگر يك هايش را كه به اينقدم صداي
 .ولي خب او اهميتي نداد و با همان وضع، آمد و مقابلم ايستاد
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ـردنم به باال هدايت شد و اشكي كه در حال سرازيري بود دوباره به درون چشمم برگشت *وگـسر ناخوداگاه
ام، رنگ تعجب گرفت. به كردههاي پفـب*که نگاه خشمگين او هم، با ديدن چشمان سرخ و لـ یخورد. طور
 چرخيدیوقفه مورتم بيبر ص ياهشطور خراب و ويران نديده بود. چشمان سوقت در عمر خود مرا اينگمانم هيچ

باز هم حرف  خواستیخواني نداشتند. دلم منگاه عجيب هم ابروهاي گره خورده با اين فهميدم چرا آنو نمي
همه پارادوكس زيباي  بزند هرچند تلخ، ولي او ترجيحش سكوت و نگاهي عميق بود. دوست نداشتم چشم از آن

پس مجبور شدم  شدینگاهم مانع از خوب ديدنش م یدر كاسهور هاي غوطهاش بردارم؛ اما اين اشكچهره
 .با فشاري محكم، از اشك چالنده شود اش،چالنيیپلك بر هم بگذارم تا بلكه مثل لباسي كه از آب م

گرماي دستي كه به آراميِ يك نسيم، موهاي كنار صورتم را تكان داد و به عقب راند، ناگهان نفس را  احساس
اي تمام وجودم را در خود فرو برد. شايد واقعاً تر شد و خلسهام، بستهم خشكاند. چشمان بستهاـيـنـه*در سـ

ِ باز نمي هايي كه همچون اختيار بدونِ گشودنِ الي پلكهاي عميق را دريافت كه بيشد اين حسبا چشم
ني كه با عشق به صورتم به سمت گرماي دستانش هدايت شد. مثل آفتابگردا جوشيد،یآتشفشان از درون م
 .چرخدیسمت پرتوي آفتاب م

 دیجه رونیب نهیـ*اراده از ســر گرفت و نفس بي*ـنم از حرارتش گُـ*دستش كه بر صورتم نشست، تمام تـ كف
قدر قشنگ رها و چه یمعشوق را نفس بکش یاست که هوا نیریقدر شو چشمانم ناخودآگاه گشوده شد. چه

 ريختیدر عمق وجودم فرو م يانگار چيز  د،یچرخیاز اشکم، م سیدر اين خالء. نگاهش که در صورت خ شويیم
ـوهاي پريشانم *الي مـقدر پراحساس بود انگشتانش كه در البهكند. چهو قلبم را با قدرت عجيبي از جا مي

نواخت ت بند بند وجودم را ميهاي سازي، داشچون سيم. همستردیرا م میهاکه اشک یگشت و سرانگشتانمي
بر  فشردیدلم و چه به موقع با فشارهاي كوتاهش، انگشت م یبر تارها كشيدیآهنگ پنجه مو چه خوش

 .هاي گيتار قلبم تا نُتي از ريتم خارج نشودسيم

اس انگشتم ـسش كنم؛ ولي انگار باز اشتباه كردم، چون با اولين تم*اختيار جلو بردم تا من هم لمـرا بي دستم
طور در هوا وقفه و عميقش را همانهاي بينفس یباره و ناگهاني خود را عقب كشيد و دنبالهاش، يكبه شانه

 .دیپاش

اش ـمر راست كرد. به وضوح كالفگي*را كه به باال کشاندم، او هم لب زيرينش را به دندان گرفت و كـ چشمانم
 .خود را آرام كند تا احتماالً بتواند حرف بزند كردیهايش سعي ممشخص بود و با انقباض فك و فشار بر دندان

نفس عميق با صداي ضعيفي  اش كشيد و باالخره بعداز يكـردن عرق كرده*وگـرا عصبي و محكم به سر دستش
 :گفت

 .کنم تتیخواستم اذخوام. نميمعذرت مي -

م چنين کلمات نامفهومي كه تشخيص معنايش همه تالش براي گفتن همين دوجمله بود؟! آن ه! اينهمين؟
که دلم بخواهد، سعي در وواج نگاهش كردم و سپس بدون آنبراي كسي مثل من كار آساني نبود. كمي هاج

 :زدم و گفتم يیروورنگعوض كردنِ جو كردم، تا حداقل بيشتر از اين خودش را آزار ندهد. لبخند بي

 .خوريیبرو يه چيزي بپوش سرما م -
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خدا به ياد مادرش افتاد. و  یطرز حرف زدنم. فكر كنم بندهبا اين  گرفتمی! حاال يعني بايد نوبل ادبي مخب
احتماالً  یوديوار اتاق زد، گواه همين مسئله بود كه حدسم درست بوده است. ولاي كه به درلبخند فرو خورده

 .درآورد و سريع به تن كرد اسيطرف كمد رفت و تيشرتي از جالبكه ضايعم نكند به براي اين

 ً كار كرد! بمانم يا بروم؟! حرف بزنم يا سكوت كنم؟! نگاهش دانستم االن و در چنين موقعيتي بايد چهنمي دقيقا
 پرتي بزنم؟كنم يا خود را به گيجي و حواس

 ً ديگر  شدیآمد؟! مگر م ساعت افتاد، به همين راحتي كنارهمه اتفاقي كه در كمتر از نيم با آن شدیمگر م اصال
 .توانستمهم من نمي شدیمثل سابق به او نگاه كرد؟! حتي اگه م

 .ت، بايد زودتر بخوابيبهتره بري اتاقت. فردا قراره برگردي پيش خانواده -

! يعني كردیتاپش نگاه مخيال پشت ميزش نشسته و به لپنگاه و حواسم به او معطوف شد كه بي بارهيك
 !توانست فراموش کند؟ یراحت نیواقعاً او به هم

 :طرفش قدم برداشتمجايم بلند شده و به از

 .خورمجا تكون نميچي رو بدونم. و تا وقتي هم به جوابام نرسم از اينخوام همهمن مي -

 :طبعيِ دور از باوري گفترا باال آورد و با شوخ چشمانش

 ...از كجا؟ از اين اتاق؟ از اين خونه؟! يا از -

 .موقع، درهم فرورفتاز اين مزاحِ بي هايماخم

از من فرار كني؟! چرا از اول نگفتي اين اتفاقا برات افتاده؟!  كنيیش سعي ماالن وقت شوخيه امير؟! چرا همه -
 !از همون موقعي كه تو ايران بوديم

 :مچ متهمي را بگيرد، به آرامي گفت خواهدیزجويي كه مرا جمع كرد و مثل با چشمانش

 !كرد؟یچه فرقي براي تو م -

 .. برام مهم بود بدونمكردیخب. فرق م -

كردي برگردي پيش بابات؟ يا دونستي من رو ول نميمثالً چه اهميتي داشت؟ قرار بود چي تغيير كنه؟ اگه مي -
ته باشين، پا نداره كاري ازش برنمياد؟! يا حتي ممكن بود اگه گفتي با اين كاري نداششايد به بقيه مي

 دونستي، االن نميومدي تو اتاقم. نه؟مي

و حتي  ساختیداستان م خواستیبشر واقعاً قدرت عجيبي در آزار دادن من داشت. اصالً هرطور دلش م اين
 .دادت شيك، تحويلت ميو در يك پاورپوين كردیاش را خودش قشنگ تحليل مافكار و نظرات مسخره

 .هايم را محكم به زمين كوبيدم و مقابلش ايستادمهمان حرصي كه داشتم، قدم با

قدر در موردم كار كردم كه اينفهمم چيخواي منو هم ديوونه كني، نه؟! من نميتو خودت رواني هستي مي -
 كني! فقط چون دختر ساالرخان هستم؟منفي فكر مي
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باره ترس را به جانم بدي زدم چون ابروهايش گرهي عجيب درهم خورد و با نگاهي كه يك باز هم حرف انگار
 :متري صورتم، گفتريخت از جا بلند شد و دقيقاً در چندسانتي

 .به عنوان دختر ساالرخان باهات برخورد كنم االن سالم نبودي خواستمیاگه م -

 :از سر حرص گفتم ناخودآگاه

 فرستادي؟یعنوان كادو براي بابام م! تو هم پام رو بهكردي؟یكار مهه... مثالً چي -

ر را ببينم كه بدبختانه با زبانِ سرخ خواست اين روي اميوقت دلم نميصدادارش قلبم را لرزاند. هيچ پوزخند
 .خود، آن را از پستوهاي درونش بيرون كشيدم

ً  بينيیتو من رو مرد نم - بخواد كل وجود دختري رو بگيره، « مرد»كني كاري ازم برنمياد؟! اگه يه  فكر مييا واقعا
 !كنه يا لزوماً بايد پا هم داشته باشه؟كار بايد بكنه؟! همون مرد بودنش كفايت مينظرت چيبه

ه هايش چنان طعم تند و تلخي داشت كه ناخودآگااز زهري كه به كامم ريخت به سوزش افتاد. حرف چشمانم
اش االن ام رنگ بيزاري به خود گرفت و او انگار جداً قصد كرده بود چاقويي را كه تيزيدهانم جمع شد و چهره

 .انگار تداش یشتریاش درد بدرست در قلبم بود تا دسته فرو ببرد، چون ادامه

 ه نظرت؟شه بعنوان كادوي روز پدر استفاده كرد، که بديمش به ساالرخان! ميشه ازش بهحتي مي -

باال رفت تا صورتش را هدف سيلي خشمناك خود قرار دهم كه در هوا آن را گرفت و چنان محكم و خشن  دستم
اش برخورد كنم، ولي باز رهايم نكرد و طوري ـيـنـه*سمت خود كشيد كه نزديك بود با تمام صورت به سـمرا به

هايم كرده بود، چشمانم بسته و نفس ردوكي كه واـلش قرار گرفتم. هنوز از ش*مرا چرخاند كه از پشت در بغـ
دارش چنان ريتم تندش را از دست نداده بود که، سرش در ميام موهايم جاي گرفت و صداي آرام و خشهم

 :گوشم را پر كرد

رحم بوده، اگه بخوام تالفي كنم، بايد نشون بدم كه ازش ببين خانوم كوچيك، دنيا تا االن با من خيلي بي -
 .ترمرحمبي

هاي كوتاه و تند او هم . بغضي بزرگ راه گلويم را بسته بود و نفسلرزيدمیـوشش م*گنجشكي بينوا در آغـ مثل
 .گذاشتكه راهي براي تنفس باقي نمي كردیهاي منقبضم را داغ مطوري شقيقه

اه كوچكي پيدا كنم و حرف که حتي قدرت نفس كشيدنم را گرفته بود ر  میبزرگ گلو یكردم از ميان آن توده سعي
 .قدر اصوات گنگ و نامفهومي از دهانم خارج شد كه خودم متوجه نشدم چه برسد به اوبزنم ؛ولي آن

به حال پريشان و خرابم پي برد، چون انگشتان فوالدينش را كه هنوز بر مچ دستم پيچيده بود باز كرد و با  انگار
 .طرفش برگردمرد تا بهـمرم وارد ك*دست ديگرش فشار كوتاهي به كـ

در همين چنددقيقه توانست نشان دهد، قادرست كه مرا به روي دستانش بچرخاند، طوري كه من حتي  شايد
 .رحم شدن نداشت، آن هم در مقابل مننتوانم حرف بزنم؛ ولي انگار او هنوز هم توان بي

نگاهش  كردمیالفه. با اين حال حس مهمه اشكي كه در چشمانم جمع شده بود ك بودم و از هجوم آن ناراحت
 .و منتظر است حرف بزنم چرخدیتك اجزاي صورتم مروي تك
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خواستم با آن بغض چيزي بگويم كه گمان كند زباني نبود، فقط نميحرفي و بيشد. سكوتم از سر بينمي نه،
 .موفق شده دختر ساالرخان را به خاك بكشاند

اي باز هم بازويم در اش گذاشتم و به عقب هل دادم تا بتوانم خود را رها كنم، لحظهـيـنـه*روي سـ دست
هاي باره در وجودم سر برآورده بود دستش را پس زدم و با گونهبا عصياني كه يك بارنیدستش اسير شد؛ ولي ا

 .ند، اتاق را ترك كردمشدیعطش كرده و سوزاني كه باالخره داشتند از شيارهاي اشكم سيراب م

دانم حق داشت يا نه ولي با تمام قدرت قصد كرده بود از من شدم. نميرفتم و ناپديد ميخواست ميدلم مي
فهميد؟! اين انصاف كس حال مرا نميانتقام بگيرد. از مني كه ناخواسته وارد تمام ماجراها شده بودم. چرا هيچ

 كردیاش رو مـمـار كرده بودم و او هر دقيقه كارت جديدي براي بازي*ميز، قـ ام را برسر ايننبود، من تمام زندگي
 !ام را به تاراج ببردتا با شكستم، كل هستي

همه حرص، ولي فقط باز هم درد بيشتري براي ظلمات لگد زدم كه خالي شوم از اين  خشم به چيزي در آن با
جا هم در سياهيِ مطلق فرو رفته بود، درست شد. آنديده نمي چيزقدر تاريك بود كه هيچخود خريدم! اتاقم آن

انتها چون گودالي بيمثل درون من، و درست مثل دنيايي كه برايم ساخته بودند، و درست مثل چشمان او كه هم
 !دیکشیلحظه مرا بيشتر به درون مبهلحظه

 :خيالش به خودم نهيب زدم یحضور دوباره با

نابودي زندگيش تقصير  یاميدي به اون نيست. مگه همهدوني ديگه هيچ ! خودتم ميبس كن ديگه مهتا -
چيزي كه براش بودي باقي تو نيست؟ پس ديگه بيشتر از اين خودت رو تحقير نكن. بذار همون  یخانواده
 .بموني

 .ه سراغم نيايداساس برا روي تخت انداختم و با تمام وجود سعي كردم بخوابم تا دوباره فكرهاي بي خود

*** 

است؛ ولي مسلماً نه براي من كه شرايطم  ـذت بخش*انسان صبحش را با صداي پرندگان آغاز كند لـ كهاين
سروته بود! پس دستم را روي گوشم گذاشتم تا باز هم به يادم نياورم اين موقعيت اسفباري طور پيچيده و بياين

اند و هنوز ام نكردههيچ اقدامي براي رهايي امببينم باز هم خانوادهخواست بلند شوم و را كه داشتم. دلم نمي
 !مجبورم سرافكنده و ناگزير روز ديگري را تحمل كنم

انتظاري  طور با چشم و گوشي بسته روي تخت ماندم و به شرايط اين چند ماهه فكر كردم. با آنهمان دقايقي
وضع اصالً شبيه خياالت و رؤياهايم نبود؟ چرا داشت. چرا اينكه از چنين روزهايي داشتم زمين تا آسمان فرق 

 !ايام منحوس؟ قدر به كابوس شباهت داشتند ايناين

باره از ام نشست يكزدم كه با لمس دستي كه بر شانهوپا ميدر كدام عالم خواب يا بيداري دست دانمنمي
ست به شخصي نگريستم كه چشمان آبي و اريتوهم و هوشي یدنيايي دور برگشتم و مثل كسي كه در ميانه

 !انداختیقديمي م ايدوست و آشن کیاش مرا به ياد اش شبيه عمه بود و صورت مردانهموهاي رنگي

 :كنم، سري تكان داد و با لحني خودماني گفتها نگاهش ميكه ديد مثل گيج و منگ وقتي
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 ـسـتي؟*چته؟ مـ -

 !كند؟یمرد كجا بوده و االن كنار من چه مفكر كردم كه اين  را بستم و با چندنفس عميق چشمانم

 :اختيار دستش را پس زدمباز هم تكانم داد و با نگراني نامم را صدا زد، كالفه شدم و بي وقتي

 ...اِ.. بس كن ديگه رادين -

 !ام جوابش را دادهم ريختهناخودآگاهم او را شناخته بود و جلوتر از ذهن درهم و به پس

 !! كي آمده بود؟كرد؟یجا چه مقدر تغيير كرده بود! اصالً اينيعني اين واقعاً رادين بود؟! چه حال

 .اندرسفيه نگاهم كردنشست و عاقل كنارم

 شده؟ ی! طور؟یمهتا! چرا مثل مجنونا شد -

 .حالي بلند شدم و نشستمتكان دادم و با بي ريس

 !بيني كهرادين تو ديگه دست از سرم بردار. وضعم رو مي -

 كنم؟كار ميجا چيپرسي ايننمي -

 .نگاه، منتظرِ جواب سوالش شدم. حال كه خودش پرسيده بود، بگذار خودش هم جواب بدهد با

- ... 

 .مغزم به تكاپو افتاد و توانست سؤاالت ذهنم را به زبانم بياورد انگار بارهکیشد،  یکه طوالن سکوتش

 الخروج نبودي؟تو كي رسيدي؟! با چي اومدي؟ اصالً مگه ممنوع یراست -

 ً ونيمه به رويم زد از اينكه به خود آمدم و مهتاي كنجكاو به جلدش برگشت خوشحال شد. لبخندي نصفه احتماال
 :و گفت

هاي بزرگ رو هم گرفتن، هاي خروج زيادي براي ماها هست. االنم كه ديگه آبا از آسياب افتاده، قاچاقچيراه -
 .منم فرصت رو خوب ديدم و با يه پاسپورت ديگه راحت تونستم بزنم بيرون

كردن هم نداشت. مسئله حتي ارزش فكر قدر اتفاقات عجيب اطرافم افتاده بود كه اين هم برايم مهم نبود. آن باز
 .سري به عالمت فهميدن حرفش تكان دادم و از جا برخاستم

 كني؟ با امير حرف زدي؟ قراره چي بشه؟مي كاریجا چحاال اين -

 .آره حرف زدم، دايي من رو فرستاد تا ببرمت. مسئله حله -

 !كنمر نميخيال شد؟! من كه باوخان رو بيواقعاً؟ يعني بابا به همين راحتي كار ايرج -

طرف در به راه افتاد! اين ديگر چه معنايي ام زد و بدون حرف به خياليو يا شايد پوزخندي به خوش لبخند
طور منطقي و اصولي پيش داشت؟ يعني برايشان دام انداخته بود؟ يعني فقط براي آزاد كردن من داشت اين

 پارد؟رفت؟ يعني بعداً قرار بود حسابشان را به دست اجل بسمي
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 :در، بازويش را گرفتم یبه دنبالش راه افتادم و در آستانه عصبي

 خواين بكنين؟كار ميرادين! چي -

 :و لپم را كشيد دیخند دوباره

اش رو اذيت كنه و به همين راحتي قسر در بره. خودش ذاره كسي دختر دردونهتو كاريت نباشه، ساالرخان نمي -
 .ريمكار بايد بكنه. تو فقط آماده شو كه داريم ميدونه چيمي

 !دانستندیخان هم اين را خوب محدسم درست بود! اين آرامش قبل از طوفان بود و مسلماً امير و ايرج پس

و هرطور بود پدر را  رفتمیاتاق برگشتم و لباسم را مرتب كردم و موهايم را با كش مو محكم بستم. بايد م به
 .كه زياد به انجامش اميدوار نبودم ولي حداقل، تالشم ضرري هم نداشت. با اينكردمیراضي به بخشش م

خان ها متوجه من شد. ايرجنگاه یرودم همهچون با و كشيدند،یسالن همه جمع بودند و انگار انتظار مرا م در
نفره نشسته بودند و امير و فسون هم كنار هم روي مبلي دونفره لم داده و فنجان و رادين هركدام روي مبلي يك

پس  شدم،یاخم كردم. اصالً نبايد عصبي م ايصحنه، لحظه! با ديدن اينكردندیقهوه در دست مرا نگاه م
 .نفس عميقي كشيدم. بعد هم بدون نگاه به كسي، كنار رادين نشستمهايم را بستم و چشم

جايي كوچكي خود را به من چسباند و دستش اينكه جايم را با منظور خاصي انتخاب نكردم؛ ولي رادين با جابه با
جاد ترين مفهوم را به انتخابم داد. سكوتي كه با حضور من ايام گذاشت، كه همين بزرگرا از پشت روي شانه

 :شده بود را خودِ رادين شكست

وبدل كردنِ ساده به مسئله با يه ردخان! باالخره حرف حسابتون چيه؟ مسلماً توقع نداريد كه اينخب ايرج -
 كار كردين مگه نه؟فهمين كه چيخوبي و خوشي حل بشه! مي

 :كه انگار از طرز حرف زدن رادين خوشش نيامده بود، كمي خشونت را چاشني لحنش كرد و جواب داد خانايرج

قدرا حرفي ندارم. بايد خود ساالرخان ميومد براي بردن دخترش. فكر كنم مهتا اينجون! من با تو هيچ ببين بچه -
 !رههاش بذاجوجه یارزش داره كه نخواد زحمت تحويل گرفتنش رو به عهده

 :بلندي كرد و بدون حركت خاصي گفت یهمه توهين شنيده بود، خندهانگار آنكه انگارنه رادين

همه سال كنم. شما االن بزرگترين شخص زندگيتون رو از دست دادين. كسي كه اينخيلي خوب دركتون مي -
 یدترين مجازاتا رو برابهش خدمت كردين، االن با فروختنش به پسري كه حتي از خون خودتون هم نيست، ب

 !. و اين يعني اوج فالكتنیدیخودتون خر

روند كه مطمئناً پايان خوبي نداشت. اگر اين كردندیريزي مجنگ لفظي را پايهها علناً داشتند يكمن! اين خداي
 !میجا خارج شواز اين دادندیها حتي اجازه نمحرف زدن ادامه پيدا كند شايد اين

ها، به من زل زده بود! جاي آنهيچ واكنشي نشسته و بهطلبانه به امير انداختم كه بيكمكنگران و  نگاهي
هيچ مكثي به روي خودش بازگشتم. نگاهي به افسون كه كنارش بود انداختم و بيدانم چرا ولي نيمنمي

با طوالني شدنِ  نامزد نازنينش به روي من هست يا نه! یشدهببينم او هم حواسش به نگاه زوم خواستمیم
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ها كه از طرف من در ابتدا خواهشگرانه بود و در آخر متعجب و از طرف او هم... بدبختانه مثل هميشه نگاه
 :ام را فشار كوتاهي داد و زير گوشم گفتنفهميدم چه معنايي داشت، رادين شانه

 .ستهمه یخيال اون شو... خودش سردستهبي -

 گرینظرم دکارها چه بود ولي بهدانم هدفش از اينرا از دهانش دور كردم. نمي را كمي عقب كشيدم و سرم خود
 .كردیروي مداشت زياده

 .سو، نگاهِ هردويمان را به جانبش كشاندامير از آن یپرتِ او بود كه لحن قاطعانه حواسم

ً  خونهدم كسي از اينوسالم نبينم اجازه نميجا صحيحم رو اينمن تا خانواده -  ...بيرون بره، مخصوصا

 !نامدیكرد و من به دهانش چشم دوختم كه مرا چه م مكثي

 .خانوم نیا -

گفت كرد! كاش حداقل ميصدا مي« خانوم»هايم درهم گره خورد! مگر من اسم نداشتم كه هنوز مرا هم اخم باز
 .مستور استفهميد كه در همين كار هم عمدي  شدیهرچند با كمي تعقل م«! مهتا خانوم»

 :از جايش بلند شد و دست مرا هم كشيد كه تابع او باشم، و در همان حال پاسخ امير را هم داد رادين

. كنمیاي استفاده مجا اومدم براي بردن مهتا و اگه با زبون خوش نذاشتين، از روشاي ديگهببين جناب، من اين -
خورم. جا تكون نميام رو به جا نياوردم از اينهركاري رو به من داده و مطمئن باش تا وظيفه یساالرخان اجازه

 .امدندهشم و دقيقاً مثل خودش غد و يكدونين كه ساالرخان دوست نداره حرفش زمين بمونه، منم خواهرزادهمي

جايي به پاهايش خيره شدم. جاي هرباره از جا بلند شد و من بهلحظه خونسرد نشسته بود يككه تا آن  امير
 .افتندیيا حتي از كار م شوندیهاي پايش ضعيف ماگر ناراحت و مضطرب شود فوراً عصب دانستمیم

نمونده و فكر نكنه اثري از امير قديم باقيجانت بگو ديگه هيچ زنم، شما هم به داييرو يه بار مي من حرفم -
 .ـرده بسازهتونه از من بخاطر دخترش ميبه

هايش كه باز هم در مورد گذشته و ارتباطش با من بود، رو به فسون به رفتم و بدون توجه به حرف ترنزديك
 :آرامي گفتم

 .شهشه ببريش؟! االن حالش بد ميمي -

 :گفتم هیبا صداي بلندتري رو به بق و

 !زنيننم چونه ميكه داريد سرِ گرفتن و برد امیابسه ديگه! مگه من جنس معامله -

 :رادين جلو آمد و كنارم ايستاد دوباره

شون كاري زنن. ما اصالً با خانوادهخود ميدونن كه دارن زور بياين چه حرفيه عزيزم! اينا خودشون هم مي -
به عمارت مياد « تو»خودش برگشته ايران و خواهرش هم به محض ورود  ینداريم. مادرش با خواست و اراده
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گيرن كه . خود ساالرخان تصميم ميتشه. از اين به بعدش هم ديگه دست من نيسجا و تحويل داده ميهمين
 .چه مجازاتي بايد صورت بگيره

 :شوك و تعجبي زياد به طرفش چرخيدم با

چي؟! يعني چي كه فريباخانوم رفته ايران؟ يعني اون گفت و شما هم به همين راحتي براش بليط گرفتين  -
 نش رفت، آره؟فرستادي

 :پچ گفتها عصبي شده بود سرش را پايين آورد و زير لب با حالت پچكه از ناباوري من، بيشتر از رفتار آن رادين

 .دم براتجا بريم بيرون بعد توضيح ميفعالً تو كوتاه بيا! بذار از اين -

 :دادتور مياي دسصداي امير از جايي دورتر از قبل بلند شد كه داشت به عده دوباره

جا موندگاره. اون پسره اگه خواست ره تا من بگم. مخصوصاً دختر ساالرخان هميندر بيرون نمي كس از اينهيچ -
 .تون اخراجيناي پيش بياد همهترين مسئلهتونه بره. كاريش نداشته باشيد. اگه كوچكمي

 :جا با صداي بلندتري رو به جمع ما گفتاز همان و

 .رم استراحت كنم. جلسه تمومهمن مي -

ها ما روي او كه عين رؤسا حرفش را زد و با كمال آرامش دست در بازوي فسون انداخت و از پله یهرسه نگاه
صحنه، كه خودم به آن دخترك بلوند فرمان بردنش را دادم ولي با ديدن آنباال رفت، مبهوت مانده بود. با اين

برقيِ پرصدايي خط انداخت د و چشمانم بسته و صداي شاكي و خشمگينِ رادين مثل ارهاختيار دستم مشت شبي
 :بر وسط ابروانم

شناسين؟ خان، شما مگه ساالرخان رو نمييعني چي كه من برم و مهتا بمونه! مگه شماها كي هستين؟! ايرج -
آميز بشينه باهاتون مسالمت كنين پر صبر و تحمل نيست كه هميشه به همين روشقدرا هم كه فكر مياين

تون چي آوردن و با اون خواهرزاده اميردونيد كه يعني چي؟! ديدين كه سر معامله كنه. االن دخترتون دستشه. مي
 !خواين دخترتون هم از دست بدين؟كار كرد! ميچي

ش دست منه تر دردونهارزشي نداره. اونم بايد بدونه كه دختو يكي ساكت شو ببينم. تهديداي شما ديگه هيچ -
پاره كنيم، بهش ده. اگه فكر كرده ما دلمون نمياد مثل خودش آدما رو تيكهو اگه بخواد خطا كنه تاوانش رو بد مي

كنم كس رحم نميبگو سخت در اشتباهه. بگو منم با ديدنِ امير ديگه تمامِ ارادت و بندگيم از بين رفته و به هيچ
 .جانتدايي یو. حاال هم بفرما بزن به جاده تا به زور نفرستاديمت دم خونهت یدونهحتي به دختر يكي يه

ام را در دست گرفت و مرا كه هنوز چشمانم از فشار عصبي بسته بود به سوي شدهاز پشت، دست مشت رادين
 :خود برگرداند

 .برمت بيرونجا ميينو با زور هم كه شده از ا مونمیكار كنم مهتا؟ نظر تو چيه؟ اگه بگي بمون مچي -

دانستم چه كاري به صالح همه است. هايم كف دستم را كبود كرد. نميرا بيشتر درهم فشردم و ناخن مشتم
پذير بود؛ ولي از جانب پدرم كس آسيبي نبيند. هرچند اين فقط با ماندنم امكانكه هيچ گرفتمیبايد تصميمي م

 !ها چه خواهد كردمطمئن نبودم كه با اين
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طور اتفاقا افتاده. راضيش كن سميرا رو بياره، من رو ببره. بگو مهتا خودش اينبرو رادين ولي به پدرم نگو اين -
 .خواسته

 یرفيقانه یاش ديدم؛ ولي براي آنکه كارها را خراب نكند با فشار آرامي به دستش و چندتا افهرا در چهره تعجب
 .اش كردم برودقديمي، راهي

 :ـوشم گرفت و مثل پدر زير گوشم گفت*اي كوتاه در آغـسالن لحظهدر  نزديك

 برمت. باشه؟كنم و ميام مياصالً نترس. خودم هرطور شده تا فردا دايي رو راضي مي -

 .رهايم كرد زیـوشش سرم را تكان كوتاهي دادم و او ن*آغـ در

*** 

 كردم. از صبح كه رادين رفته بود هيچهدف، روي تخت دراز كشيده و به شبي كه در راه بود فكر ميو بي نااميد
اش را بيرون در گذاشتم ها در همين اتاق خوردم و سينيكس نداشتم. حتي ناهار را هم مثل زندانيخبري از هيچ

ت شيش عصر شده و احتماالً شام را هم . ساعدتا زندانبان قلدري كه پشت در بود، زحمت برداشتنش را بكش
طور توانسته پدر را قانع كند دانم رادين چهپيش آيد! نميحرف و در سكوت بخورم و بخوابم تا فردا چه بايد بي

كه اقدامي انجام ندهد؛ ولي كاش واقعاً باليي سر فريباخانوم نياورده باشند و االن در ايران باشد. هنوز ته دلم 
 .كاري از دستم برنيايدو من هيچ ندیخاطر من كسي آسيب ببشايد به كه استناآرام 

اعصابم  شد،یهاي كف مثل پتك كوبيده مهاي بلندي كه بر پاركتاتاق به صدا درآمد و باز هم صداي پاشنه در
متوجه هم ريخت. چشمانم را روي هم گذاشتم تا شايد دست از سرم بردارد و دنبال كارش برود ولي انگار را به

 :اش گفتشد چون پتو را از رويم كنار زد و با همان لحن هميشگي

 .پاشو بيا بيرون شام بخور -

 «خوره؟موقع هم مگه كسي شام ميبله؟! يعني چي؟ اين»كمي از هم باز شد.  چشمانم

 .طرفش چرخيدمرا در دلم گفتم و به هااين

 مگه حكومت نظامي تموم شد؟ -

خاطر تعجبش بود ولي جوابي نداد. من هم خيلي خونسرد پايم را از تخت آويزان گمانم به اخم كرد كه به كمي
 .هايم در زير آن گشتمكردم و به دنبال كفش

 :را زير بازويم گرفت و با كمي خشونت گفت دستش

 .زود باش ديگه. همه سر ميز منتظر توأن -

 .لبم نشست ولي چون سرم هنوز پايين بود او نديد یاز رضايت بر گوشه لبخندي

 .ميرها پيدا كردم و با همان طمأنينه پوشيدمديگرش را آن زير یلنگه باالخره

 !قدر كيف داشت اذيت كردنها چهوقت بعضي
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اتاق  ور كش مويم بيرون زده و كمي اطراف صورتم را پوشانده بود ازور و آنهمان موهاي شل شده كه از اين با
رسيدم كه دقيقاً با مودي كه االن نظر ميهاي تخس و شيطان بهشكلي مثل دختربچهنظرم اين بيرون رفتم. به

 .داشتم هماهنگ بود

تر شدم امير طرفم برگشت و متفكرانه كمي براندازم كرد. بعد هم كه نزديكخان بهورودم به سالن، اول ايرج با
 :اش زيرلب گفتهيچ تغييري در چهرهقط چشمانش را روي صورتم چرخاند و بيکه سرش را باال بياورد فآنبي

 .بشين -

كنان رفت و كنار دست نامزدجانش تقجا مقابلش نشستم و فسون هم تقحرف و سخن خاصي همان بدون
 .نشست

مشت ببين دخترجان، ما قصد اذيت كردنت رو نداريم ولي بهتره يه درسي به ساالرخان بديم تا فكر نكنه با يه -
 .وپا طرفهدستبي

خان كه در سمت راستم مثل پدر خانواده سر ميز نشسته طرف ايرجدرهم گره خورد و با حالت بدي به ابرويم
 .بود برگشتم

 نگشتم رو ببُرين براش بفرستين؟خواين اخب يعني كه چي؟! مي -

 كنم. فكر كردي چي؟ اومدي مهموني؟كارم مياگه الزم باشه اين -

 !خيره شدم خوردیحرف نشسته و خونسردانه سوپش را مجاي او به امير كه بيبه باراين

 مرا قرباني كنند؟ خواستندیچه بود؟ يعني واقعاً براي تهديد ساالرخان م منظورشان

وكمال سپرده دست من؛ پس گيرم. امير اين كار رو تماممسئله منم كه تصميم مياون نگاه نكن. توي اين به  -
 .سعي نكن باز هم پاهاش رو سست كني

 :به جانبش چرخيدم و با تندي گفتم دوباره

مشكالت من كاري به پاي كسي ندارم كه سستش كنم، شما هم بهتره احترام خودتون رو حفظ كنين. دعوا و  -
قضايا يه نقشي داشته ولي من نه از ربطي نداره. حتي سميرا هم توي تمام اين شما و ساالرخان به من هيچ

شركت، اون هم  یكارهكردين همه وموقعي كه دخترتون رو بردين چيزي خبر داشتم و نه دخالتي كردم. همون 
هاتون يكي كردين. االن هم براي حل مسئلههاش هم ميبا وجود اتفاقي كه براي امير افتاده بود، بايد فكر اينجا

 .دم حتي به يه دونه ناخنم هم دست بزنينديگه رو براي قرباني كردن انتخاب كنين. من اجازه نمي

 .را به حالت بدي روي زمين سابيدم و از جايم بلند شدم. واقعاً كه شورش را درآورده بودند صندليم

 .بشين -

هايش چنان زيرافتاده و اخماحساسي خطاب به من گفته شد. نگاهش همبه صورت بم و بي امير بود كه صداي
 .شدت درهم فرو رفته بودبه

 !ميز شام )!( ديگر چه عواقبي برايم دارد ببينم اين خواستمیولي از جايم تكان هم نخوردم. م ننشستم
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 .گفتم بشين -

 .لحن تندش عصبي شدم. به روي ميز خم شدم و دستانم را ستون تنم كردم از

 .ترسمكدومتون نميشينم. هركاري دوست دارين بكنين. من از هيچنمي -

 :ظاهر خشمناكش را به رويم پاشيدچشمانش را به من سپرد و نگاه ناآرام و به باالخره

 .توقعي ازت ندارهكس هيچو هيچ كسي نخواسته از ما بترسي. تو دختر ساالرخاني -

ام داد و نگاهم مستقيم به اي به چهرهبا همان اخم باال رفت و حالت متعجب و در عين حال بدبينانه ابروهايم
 .مردمك متحركش خير شد

ام در سطحي نيست كه ازم توقع كار خوب داشته بگي حدّ اخالقي خانواده خوايیمنظورت چيه؟ االن يعني م -
 ن، آره؟باشي

- ... 

 ً  سكوت عالمت رضاست؟ يعني او واقعاً نظرش در مورد من همين است؟ واقعا

 :به رويش زدم وسري از نااميدي برايش تكان دادم پوزخندي

ازت ممنونم كه باالخره حرفت رو زدي و از خياالت خام بيرونم آوردي. هرچند يه خرده ديره. فكر كنم خيلي  -
 ...همه سال، نه بعدازريختي بيرون، نه بعداز اينحرفاي دلت رو ميتر از اينا بايد پيش

قدر ام آنبگويم نه بعداز اتفاق آن شب! ولي خب جو و فضاي موجود اجازه نداد. هرچند پايان جمله خواستممي
 .واضح بود كه احتماالً خودش فهميد

نظرم بيشتر درد داشت تا خشونت  ه بهقدر عصبي شد كه مشت محكمي روي ميز كوبيد و با صدايي كآن چون
 :فرياد زد

توي دل من چه خبره؟ فكر كردي با  فهميیهزار دفعه گفتم وقتي از هيچي خبر نداري حرف نزن. تو چه م -
 شي؟حرفا فقط تويي كه اذيت مياين

درچشم كرده چشمغضزده و بطور بهتمتر هم از جايم تكان نخوردم. همانسانتيتمام فريادي كه زد حتي يك با
 .مقابلش تا خورده بودم

احمق به نظر  طورنیوتاب داشت كه من اهايش پيچقدر حرفقدر احمق بودم من! نه... اصالً چرا او آنآن چرا
 !برسم

چشمانم را پرآب نمود تا  یرحمانه پنجه انداخته بود بر گلويم باالخره كار خودش را كرد و كاسهكه بي بغضي
 .هاي ديگري را هم به دامنم بياويزدعالوه بر نفهمي، صفت

اش كه االن در زير انگشتان نرم و لطيف افسون داشت كردهشده و مشت گرهکه با آن فك منقبضاز آن قبل
اي آن ميز لعنتي جا، پـمر صاف كردم. ماندن بيشترم در آن*حرفي بزند، نگاهم را دزديدم و كـ شدینوازش م
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اش نكنم كه بخواهد با قرص و عصبي قدرطرف اتاقم رفتم تا آنصدا بهحرف و بياصالً به صالح نبود. پس بي
بخش و مسكنش چندبرابر هاي آرامدوا آرام بگيرد. به گمانم در روزهايي كه با من ديدار داشت، تعداد قرص

 .شدیم

 ِ خواست زار بزنم و با صداي بلند گريه كنم؛ ولي حيف و نشستم. دلم ميجا روي دوزاناتاق را بستم و همان در
هق كردم تا داد، پس محكم جلوي دهانم را گرفتم و در خود هقكه نه جاي درستي بود و نه موقعيتم اجازه مي

 .مبادا صدايم از در بيرون برود و كسي بشنود

*** 

هايي طور است، شب! البته هميشه همينرسيدینظر مته بهشب و چه دراز و بيشب وحشتناكي بود آن  چه
ات ـيـنـه*سنگيني بار خود را بر سـ یتا همه آيندیهاي تاريكي كِش مساعت یكه درد داري يا خواب نداري، همه

 .و بيشتر آزارت دهند زندیبر

خورده را كه فقط در حال ناله و فغان بود به عالم رؤيا و كابوس روح زخم تا زودتر آن فشردمیهم مرا به چشمانم
ام را تا حد ممكن از هم زدهباره به باد داد و چشمان خواببفرستم، كه صدايي از بيرون تمام زحماتم را يك

 .گشود

پشت ويال در  یچه بود در محوطه. انگار هركردندیپچ مو در پشت پنجره پچ دويدندیپاي كساني كه م صداي
حال رخ دادن بود. صداي آرام كسي كه سعي داشت پنجره را باز كند يا شيشه را ببُرد و وارد شود، ناگهان مرا 

موبايل و تلفني هم در دسترسم نبود! پس  يچزده در جايم درازكش بودم از جا پراند. بدبختانه هكه هنوز شوك
درنگ شدن قسمتي از شيشه و آمدن دستي كه پرده را به جلو هدايت كرد من هم بي! با بريده كردم؟یبايد چه م

ها را دوتايكي باال دويدم و با همان پاي برهنه رفتم! که ناخودآگاه پلهدانم به كجا بايد ميپا به فرار گذاشتم. نمي
اي بيشتر يش گرفتم. من احتماالً ديوانهژوليده راهِ اتاق امير را كه انگار تنها مأمن و پناهگاهم بود در پ یهو قياف

هاي ها همه افراد و گماشتهانسان عاقلي از دسِت كسي به خود او پناه ببرد؟ هرچه بود اين شودینبودم. مگر م
فلزي  یاي پشت در درنگ كردم و دستگيرهفكر، لحظه ينكردند! با ااو كاري نمي یخودش بودند و بدون اجازه

 .دمدر را در دست فشر 

بار سرم را از فكرهاي بيهوده تكاندم و با ترسي كه بر جانم نشسته بود، پايين باز هم صدايي آمد و من اين از
 .صدا وارد شدمتق كوتاهي به در زدم و بي

معطلي در را بستم و دستم ديدم، حتي جلوي پايم را. آرام و بيچيزي نميجا! هيچقدر ظلمات بود اينچه واي،
و دراز كردم تا راهنمايم باشد. طبق چيدماني كه از اتاق در ذهن داشتم، تختش همين روبرو بود، يعني را به جل

 .دقيقاً زير پنجره

هم زد. با تمام قدرت خود را نگه تخت برخورد و تعادلم را كمي به یقدم كوتاهي كه برداشتم پايم به لبهده حدود
ن حال مقابل چشمانم كه االن كمي به تاريكي عادت كرده بود داشتم كه رو به جلو واژگون نشوم و در هما

انگار! حتي نهانگار یپچ داشت، صدايش كردم ولجسمي را پيچيده در ملحفه ديدم و با صدايي كه فقط حالت پچ
بار با نوك انگشتانم بازويش را لمس كردم و با صدايي بلندتر نامش را گفتم. ولي از جايش تكان هم نخورد! اين
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. پس نااميد نشدم و خوردیهايي بود كه مخاطر قرص و مسكنالعملي نشان نداد. احتماالً بهباز هم هيچ عكس
 .در دست گرفته و سرم را تا حد ممكن به گوشش نزديك كردم اتمام بازويش ر 

 .اي به اتاقم حمله كردنامير... امير پاشو. يه عده -

اش پيدا بود به اش كه در آن تاريكي، فقط سفيديشدهمان درشتطرفم برگشت و با چشناگهاني به قدرآن
زدم. نفس ميصورتم زل زد كه ناخودآگاه از ترس صاف ايستادم! واقعاً وحشت كرده بودم و با اضطراب نفس

به خود آمد. چشمانش را با اخم  ارهبزده نگاهم كرد و انگار يكهاي ترسناك، جنطور مثل فيلماي همانلحظه
 .و با دوانگشت فشارشان داد تا احتماالً خواب را از درونشان بيرون بكشد بست

 كني؟كار ميجا چيتو اين -

 .اختيار لبخندي بر صورتم نشست. خدا رو شكر كه بيدار شدرا كه باالخره شنيدم، بي صدايش

 جايي؟موقع شب چرا اينچيه؟ چي شده؟ اين -

 .اومدن تو اتاقم. حتي االن هم صداشون از پايين ميادپشت ويال داشتن مي یاي از محوطهيه عده -

 :دادم ولي صدايش به ناگاه باال رفترا درست تشخيص نمي اشقيافه

 چي؟! كجا؟ كي بودن؟ -

 .غريب شنيدم و پا گذاشتم به فراردونم فقط صداهاي عجيبنمي -

سمت او به یكه پنجرهجره بيرون را بادقت زير نظر گرفت. با اينپن یسرعت نور از جايش بلند شد و از گوشه به
طرف در شد؛ ولي انگار چيزهاي مشكوكي ديد چون باعجله از تخت پايين پريد و بهجلوي ويال باز مي یمحوطه

 .رفت

 .گردمجا بمون، من برميتو همين -

خود را كنترل كنم و با مخ درون ستون  طرفش دويدم كه جلوي در با توقفش نتوانستمباشتاب به چنانآن
اي كه راه انداخته بودم طلبكار هم فقراتش فرو رفتم و او هم با همان وضع به در چسبيد. حاال تازه با اين فاجعه

 .شدم

 .آخ سرم. چه خبرته يهو واميستي؟ مغزم تركيد -

 ً  :حرف باز شود اي طول كشيد تا دهانش بهطرفم برگشت؛ چون لحظهبا بُهت به احتماال

 !جا وايساگم همينتو كجا داري مياي؟ مگه نمي -

بازي وقت تو تنهايي راه افتادي سوپرمنگم بهمون حمله شده، اونوضع جايي بري! ميذارم با اينمن نمي -
 دربياري؟

 :اش را تاب نياورد و عصبي شداشاره به وضعيت جسماني انگار
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كدوم از اون تو هيچ ینشيني جلوي خانوادهنه عليلم و نه ترسو. براي عقب برو كنار، حرف اضافي نزن. من -
 .خود براي من اداي فيلما رو درنيارضعفاي الزم رو ندارم. پس بي

خواستم تنها برود. طرف در برگشت تا برود. نميام فشرد و مرا عقب راند و خودش بهـيـنـه*به سـ دستي
اش خودش را قوي نشان دهد وگرنه اوضاع روحي خواستی. االن فقط مآورندیمطمئن بودم باليي به سرش م

 .اورنداي تا آخر تاب بيهاي متصل به آن پاهاي عاريهقدرها خوب نبود كه عصبآن

 .آخرين لحظه دستم را دراز كردم و انگشتان دستش را گرفتم در

 .امير... تو رو خدا مراقب باش -

 .«باشه مراقبم»اي بست و باز كرد، كه يعني رب و نگرانم دوخته بود لحظهرا كه به نگاه مضط چشمانش

باره قطع منبع قدرت را به يكخروجش از اتاق و بسته شدن در، وحشتم هزاربرابر شد! انگار اتصالم از يك  با
جمع شدم.  جا پشت در نشستم و در خودام يخ بسته بودند. همانكردند! كف دستانم عرق كرده و پاهاي برهنه

بازوهايم مخفي كرده و با تمام قدرت  بينهرلحظه منتظر صداي شليك گلوله بودم و از ترس همين صدا سرم را 
خراش و آزاردهنده قدر گوشهرچند انگار زياد هم مثمرثمر نبود، چرا كه صداي پياپي تيراندازي آن فشردم،یم

 .مانعي نتواند جلوي شنيده شدنش را بگيرد و قلب پرتالطم دختري مثل مرا به مرز سكته نكشاندهست كه هيچ

 .خوردیرونم را مهاي وحشتناك بيشتري دچه خبر بود و بدتر از آن در اتاق او حس دانمنمي

 .وصدا باالخره آرامش برقرار شدهمه سراز آن اي طول كشيد تا پسدقيقهده شايد

شد سرم را به عقب تكيه دادم و با اي كه رخ داده بود كشيدم و با اضطرابي كه كم نميبه عمق فاجعه نفسي
ناخودآگاه يكي از اعضاي بدنت حالت مانند كه حركت تيكضربات كوتاه و ريزي آن را به در كوبيدم. مثل يك

 !تواني بر آن غلبه كنيو نمي گيردیريتميك به خود م

طرف داخل باز شد و من كه پشت در بودم با آن شكلي آرام در اتاق به  وضع بودم كه بهقدر در آنچه دانمنمي
 !ام يا نهبداند زنده خواستیبه جلو خم شدم. احتماالً كسي م

وضع حتي قدرت ايستادن هم نداشتم و توان از  نو جلو رفتم تا در به شكل كامل باز شود. با آنروي دوزا كمي
اي به داخل آمد. انگار كسي سرك كشيد و در تاريكي به دنبال چيزي گشت كه احتماالً من بدنم رفته بود. سايه

 !بودم

 :گوشم رسيد اي بهديد ولي صداي ظريف و زنانهدر ظلمات اتاق او را نمي چشمانم

 .جايي؟ بيا بيرونمهتا! اين -

در گرفته و از جايم بلند شدم. حتماً اتفاقي افتاده بود كه او را به دنبال من  یسختي دستم را به دستگيره به
اي بدتر از فكر مطمئن شدم كه او را در روشنايي بيرون با رنگي پريده و قيافهفرستاده بودند! و زماني از اين 

توانستم تكانش بدهم و سؤال وحشتناك ذهنم دانم زبانم كجاي دهانم گير كرده بود كه نمييدم! نميخودم د
 :را بپرسم! و چه خوب كه او خودش به حرف آمد

 بيا پايين... همه منتظر توأن -
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كه به شكل « هوم»ام براي حرف زدن فقط شد يك واقعاً از شوك زياد، الل شده بودم چون تالش دوباره انگار
 !ام خارج شدسؤالي از حنجره

 ً خورم دستم را كه روي او هم فهميد كه در چه وضعيتي هستم؛ چون وقتي ديد از جايم تكان نمي احتماال
 .ها كشيدمت پلهدر يخ بسته بود گرفت و با خود به س یدستگيره

ها را دوتا يكي پايين . پلهدويدمیقدر هول بودم و هراس داشتم كه به دنبالش مرفت و من هم آنكه تند مي او
ها از پيچ وسط كه طور با سر به پايين سقوط نكرديم! وسط پلهسرعت چهو عجيب بود كه با آن رفتيمیم

باره آور بود كه به يكقدر شوكآن قابلمم یديدم. صحنهميكاش كه نگذشتيم توانستم سالن را ببينم و اي 
موقع من طوري به عقب پرتاب شد كه متوقف شدم و پاهايم بر زمين قفل شد! دختر بيچاره هم با ايستادنِ بي

 .ناگاه و با صداي بدي روي همان پله افتاد

ـمرش! و *اي از پشت روي كـو اسلحه اش بوداي روي شقيقهها به سمت ما برگشت! امير، اسلحهنگاه یهمه
 !نازنين من بود یكسي كه با نوك سالحش مغز او را هدف گرفته بود، رادين، پسر عمهدقيقاً آن 

 !هر آن ممكن است مردمكش دربيايد و بر زمين بيفتد كردمیچشمانم درشت شده بود كه حس م قدرآن

وري تكيه ها متوسل شد و پاهايم توانشان از دست رفت و يكناخودآگاه براي جلوگيري از سقوطم به نرده دستم
 .به ديوار زدم

 :لحظه صداي رادين مثل ناقوس در سرم پيچيد همان

 .بيا جلو مهتا... بايد بريم -

هاي پايم از كار افتاده و لمس ذره قدرت كه بتوانم بدنم را تكان بدهم. انگار من به جاي امير، عصب كو يك اما
 .دشده بو

به رادين بود و به سر آن سالح زشتي كه در دستش گرفته و مغز امير را نشانه رفته بود! يعني واقعاً اگر  نگاهم
 رحم شده بود؟قدر بيشليك كند؟ يعني اين توانستیافتاد، مبرخالف نظرش اتفاقي مي

دند. هر لحظه امكان افتادنش بود و شليك ش یها آمادهاسلحه یپا کرد. و همهآن پانیتعلل من، امير كمي ا با
برخاسته و  یسخت . پس بهكشدیقدر براي همين ايستادنِ ساده دارد عذاب ماالن چه دانستمیمن خوب م

آن هم  رسيد،یخاطر من آسيبي به كسي مبه دمانده را پايين آمدم. نبايهاي باقيقدمي به جلو برداشتم و پله
 !امير

 :تم و مقابلش ايستادمسمت رادين رفبه مستقيم

 .باشه ميام، اين رو بذار زمين -

 :اش رفت كه با دست ديگرش مانع كارم شد و گفتسمت اسلحهبه دستم

 .ها برو تو ماشين، منم االن ميامتو كاري به اين نداشته باش. با بچه -

 !همچنان مصمم و چشمان آبي سردش بود یبه چهره نگاهم
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 آدم بكشد؟ خواستیمرحله از قساوت رسيده بود كه االن با كمال خونسردي م كِي به اين بچهاين

 :دستش را گرفتم و با جديت بيشتري گفتم مچ

 .رمجا نميتا تو اين رو نذاري زمين، من هيچ -

فشار ام كرد. هاي نامنظمش در گوشم منعكس شد كه عصبيقدر صداي نفسدقيقاً پشت سرم بود و آن امير
زياد بود كه مطمئنم جايش سياه و كبود خواهد شد. ولي او  یانگشتانم بر مچ دستي كه گرفته بودم به قدر

 .كرده بودند گيريسو نشانهتفاوت ايستاده و افرادش هم هر كدام از طرفي به اينطور بيهمان

ترين حالت شدم كه از نزديكوار او که در سكوت همه منتظر حركت من بودند، من محو صداي زمزمه یلحظات
 :ممكن به گوشم نشست

 ...مهتا... برو -

شرايط بار آن هم در اينسويش چرخيد. او براي اولينـردنم به*اراده گـگشتم؛ ولي بيطرفش برميبه نبايد
 !گفت بروكسي مي یوحشتناك نامم را خوانده بود و بدون مالحظه

تر ديد! با تمام وجود دلم ها را در آن واضحشد حرفرا نداشت و ميسياهي مطلق هميشه  انگار آن نگاهش
 .صداهاي اضافي مغزم سكوت كنند تا بتوانم فقط او را بشنوماين خواستیم

 ...ياال ديگه مهتا... برو -

 .صداي رادين بود كه همان حرف را تكرار كرد و از من خواست كه زودتر بروم باراين

 :طور غرق در نگاه عجيب امير، گفتمهمانبه سويش و  برنگشتم

 .خاطر تورم ولي نه بهمي -

خوب متوجه شد و با لبخند  فهميد،یكسي كه بايد منظورم را مرادين گمان كرد به امير گفتم؛ ولي آن مطمئنم
 :اي جوابم را دادكارهنصفه

 .فهمهخاطر هر كسي كه باشه خودش ميتو فقط برو! به -

طرف در خروج راه افتادم. مسلماً االن زمان مناسبي هم با لبخندي، رويم را برگرداندم و با همان پاي برهنه به من
 .طرف ماشين راه افتادمهايم نبود. پس با هدايت متين كه تنها شخص آشنا ميان جمع بود بهبراي يافتن كفش

بود منتظر كسي بمانيم و من هم حرفي نزدم. سرم را كه نشستم، ماشين راه افتاد. احتماالً قرار ناين محضبه
 .هم طول نكشيد كه رسيديم ساعتمیبه پشتي صندلي تكيه دادم و با سرعتي كه ماشين داشت ن

نفر ايستاده و احتماالً منتظر ما بودند، چون با توقف ماشين همراه چنددر فضاي بيروني عمارت به خانساالر
توانستم پياده ها سريع در را برايم باز كرد. با آن پاي برهنه كه نميد و يكي از آنطرفمان راه افتادنهمگي به

 :فتماي گها با حالت طلبكارگونهشوم، پس رو به يكي از آن

 !بيني هيچي پام نيستبرو برام يه كفش بيار. مگه نمي -
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مد و دستش را روي سقف ماشين طور برود! پدرم جلو آچنان حالت خشني كه من گفتم، بيچاره نفهميد چه با
 .ـردنش را كمي خم كرد تا مرا ببيند*گذاشت و گـ

 .ازي كنه*درـت*تونه به دختر ساالرخان دسـحالت خوبه دخترم؟ گفتم كه نگران نباش، كسي نمي -

 .همراه داره، مخصوصاً جلوي اميرآره... دخترشما بودن، مصونيت به -

 .ا خودش را به آن راه زد و چيزي نگفتام نشد يمتوجه كنايه دانمنمي

طرف ساختمان عمارت راه افتادم. واقعاً دلم كه جلوي پايم جفت شد را پوشيدم و با عجله به  یابدقواره ییدمپا
 .چيز ديگري فكر كنمخواستم به هيچشرايط اصالً نميبراي اتاقم تنگ شده بود و در اين

کس حق ندارد پستش را جا را نگهبان بگذارند و هيچداد همهستور ميساالرخان را از پشت شنيدم كه د صداي
 :ها هم گفتاز آن یکیترک کند. 

 .مشكلي راه افتادن و دارن ميان هيچیخان تماس گرفتند كه بقربان همين االن رادين -

هاي حركتساب اينكشيدم و خدا را شكر كردم كه اتفاق بدتري نيفتاد. فقط از رادين ح الیاز راحتي خ نفسي
كشي و مشت وحشي راه بيفتد و با اسلحهاخيرش را خواهم پرسيد! او حق نداشت مثل گانگسترها با يك 

 .تيراندازي، مثالً مرا نجات دهد

تري را دوباره جا گذاشتم. كاش انگار چيز باارزش م،یهاتخت ولو شدم و به اين فكر كردم كه عالوه بر كفش روي
روز حتماً ست كه يكتر است يا دل دادن؟ اين سواليبودم دلم را پس بگيرم! جان دادن راحتحداقل توانسته 

 :از او خواهم پرسيد و البته جوابش را در دل به خودم دادم

 «!کندجاي كوه، دل ميدل كندن آسان بود، فرهاد به اگر»

*** 

لبخندي ناخواسته بر لبم  ماند،یجا مو حس خوبي كه از آن به شد،یانگشتي كه بر صورتم به نرمي كشيده م رد
ادامه  خواستیحال خوب از خواب بيدارت كند. دلم مست كه صبح، كسي با اينقدر حس خوبينشاند. چه

باره از جا پاشيده شد و يك صورتمآرامش مثل آب سردي بر  یدهد پس چشمانم را باز نكردم؛ ولي صداي خنده
 .پراندم

قدر حال خوشم در وبسته كردم تا وضوحِ تصويرش به حد نرمال برسد. چهام را چندبار بازكردهپف شمانچ
 .ام نشستلبخند، اخمي به وسعت كل پيشاني بر چهره هم زدن خراب شد! از ديدن تصوير آنچشم بهيك

 كني؟كار ميجا چيتو اين -

 :بازشان كند و در همان حال با مهرباني گفتام كشيد تا هاي پيشانيرا به روي خط انگشتش

 .اخمايي كه انگار فقط مخصوص منهدلم برات تنگ شده بود. حتي براي اين -

 :را با قهر پس زدم و گفتم دستش
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 .حرفا، حركت ديشبت رو از دلم دربياري توني با اينفكر نكن مي -

 :همان لبخند و خونسردي گفت با

كدوم حركت؟ ديدي كه صبح همون روز با روشنفكري كامل باهاش پاي ميز مصالحه نشسته بودم. عزيزم،  -
 كار كنم؟وقتي اون خودش جنگ دوست داره من چي

شد و فعالً حرفي از ولي حيف كه نمي گفتیبه قضيه با ديد غيراحساسي نگاه كنم، راست م خواستمیم اگر
 .فهميدمجنس منطق نمي

 .كردمذاشتي، خودم موضوع رو حلش ميه مياگ -

 .خواستي بري خواهش و التماس كني؟ آخه فقط همين روش رو امتحان نكرديمجوري مثالً؟ ميچه -

 :هاي منطقي و درستش، عصبي شدمنگاه آرام و لبخند مهربان، و حتي حرفاين  از

 !گرديكارش كردين؟ نكنه اونم فرستادين رفته جهاندادين! اصالً كجاست؟ چيخب سميرا رو بهش مي -

 :امرا نشنيده گرفت و با همان چشمان آبي و روشن، زل زد به نگاه عصباني امطعنه

نكرد و  سميرا حالش خوبه... ما كه بهش گفتيم تو رو بهمون بده خواهرش رو بگيره. خودت ديدي كه قبول -
 .خواست قلدربازي دربياره. بيا... اينم از عاقبت لجبازي كردن با ساالرخان. حاال نه تو رو داره و نه سميرا رو

 خواين سميرا رو آزاد كنين؟يعني چي؟ نمي -

 !تكان داد و باز هم به رويم لبخند زد« نه»را به عالمت  سرش

كم داشت با ها محبتش نسبت به من قلنبه شده بود؛ ولي كمامروز چه خبر بود كه دوباره مثل قبل دانمنمي
 !كردرفتارش مرا ديوانه مي

 .را پس زدم و جلوتر رفتم ملحفه

خواين اذيتش كنين؟ اون خودش بيشتر از حد توانِ هر آدمي هم نريز. چرا ميرادين تو رو خدا اعصابم رو به -
 .كنينبازي رو تمومش  كنم اينعذاب كشيده. خواهش مي

بازي؟! عزيزم ما كه با كسي بازي و شوخي نداريم. تو دلت براش سوخته؛ ولي ما اگه بخوايم به هركسي كه  -
ست! همين كه زنده ولشون كردم و اومدم يعني دزده باج بديم كه كالهمون پس معركهدختر ساالرخان رو مي

 .كلي بهشون ارفاق شده وگرنه ساالرخان به من حكم تير داده بود

بيچاره حركت رو شروع كرد، اونخوام هم از كسي دفاع كنم؛ ولي بابا اول اينمن دلم براي كسي نسوخته، نمي -
 !كه اصالً با ما كاري نداشت

قدر واضح جانبداري تاب و ناآرامم خير شد! به گمانم آنرا به حالت شك و بدبيني ريز كرد و به نگاه بي چشمانش
 :كردم كه مشكوك شد

 ...خان؟ ياكدوم بيچاره؟ ايرج -
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که نگاهم را بدزدم و حرف را حرف بكشد از زبانم ولي من سعي كردم خونسرد باشم. بدون آن خواستمي
 :بپيچانم جوابش را دادم

وسط چه تقصيري دارن؟! اونا كه  كنين؛ ولي سميرا و مادرش اينكارش ميخان كه به من ربطي نداره چيايرج -
گـ جا دوتا آدم بيكه اون رو بكِشونه ايننداشتن! امير هم كه اصالً نبود اينجاها. بابا فقط براي اينبا ما كاري 

 !ـناه رو انداخت وسط

 :تر كردنگاهش عوض نشد ولي لحنش را كمي آرام رنگ

بازي دربياره. اون هم به نوعي از تو براي وگربهجوري موشداد نه اينامير بايد از اول خودش رو نشون مي -
كني معصوم و مظلوم نيست. توي قدرا هم كه فكر ميش استفاده كرده. درضمن سميرا اونرسيدن به خواسته

ولي چند ماه بعد از مفقود شدن امير،  ل،گم از روز اوتمام ماجراها كنار باباجونش بوده و نقش داشته. نمي
 .اش كردكارهالسكوت، دخترش رو گذاشت رئيس بخشي از شركت و همهخان، به عنوان حقايرج

ً ديگر جايي براي باالتر رفتن نداشتند! يعني همه از همان  ابروهايم اند و جورهايي خبر داشتهروزها يكواقعا
اند تا مثالً ديگري نفهمد و زنده بودن كاري كردهاو. هركدام مخفي یخانواده كس بروز نداده بود! حتي اعضايهيچ

 !امير لو نرود

قدر . من به سميرا، و حتي به مادرشان اعتماد كردم و چهخوردیهم مهمه دروغ و ظاهرسازي بهاز اين حالم
من خنديده  یاندازهقت بيها هركدام در خلوت خودشان به سادگي و حمابرايشان دل سوزاندم. در عوض آن

 !بودند

طور مرا به بازي بگيرد و بعد اسم خيرخواهي كس حق نداشت اينكارها را با من بكند! هيچحق نداشت اين امير
 .انديشي بر روي آن بگذاردو مصلحت

ايين آمده و بعد هم از تخت پ«. به درك»اي باال انداختم كه يعني تأسف تكان دادم و شانه یرا به نشانه سرم
 :سراغ كمدم رفتم

 .خوام لباس عوض كنمشه پاشو برو بيرون. مياگه مي -

 .كندولي صداي پايش نشان از اين داشت كه دارد اتاق را ترك مي ديدمشنمي

 .خوام باهاش صحبت كنملطفاً به بابا هم بگو مي -

 .توقف كرد در یجا در آستانهحرفم برايش غيرمنتظره بود، چون همان انگار

 .روزا سرش شلوغهدوني كه دايي اينكار داري باهاش؟ هرحرفي داري به خودم بگو. ميچرا؟ چي -

 .را از داخل كمد بيرون كشيدم و به جانبش برگشتم سرم

 حرف بزنم؟ یشه دودقيقه با بابام خصوصچيه؟ حاال ديگه شدي خبررسون! يا سخنگوي ساالرخان؟ يعني نمي -

 .ان لبخند ژكوند را بر لب نشاند و قدمي به داخل گذاشتهم دوباره

 !خواد حرف بزنه، منم مأمورم و معذورساالرخان فعالً نمي -
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خواد حرف بزنه؟ چرا؟ نكنه فكر كرده خودم از امير خواستم كه بياد منو بدزده و يعني با منم كه دخترشم نمي -
 !ازش باج بگيره

 :بيني بود ولي حرفي كه بعد از آن زد نهبلندش قابل پيش یخنده

 !دونهشايد! كسي چه مي -

 ً خانواده را در راه  یو همه شوندیها ديوانه بودند يا مرا مثل دختران نوجوان و تازه بالغ كه عاشق ماين واقعا
قدر شان يادآوري کنم چههمهتصور كرده بودند! بهتر بود به  فروشند،یرؤياهايشان م یرسيدن به شاهزاده

قدر فكرهاي عجيب دانم چرا اينتفاوتم با آن دخترکان زيادست، که ديگر نه نوجوان هستم و نه تازه عاشق! نمي
 !كردندام ميدرباره

شه قيد دم. ساالرخان هم اگه به دخترش ياد داده كه به راحتي ميمن به نظرات آدمايي مثل شما اهميت نمي -
 .اي بگيرهرو زد و فرار كرد، بهتره درمورد مسائل تربيتيش يه مشاورهخانواده 

 .حرف از اتاق بيرون رفت و در را بستبار بيخنديد و اين دوباره

اي متوقف شدم. نفر در اتاق عمه لحظهپچ دوطرف سالن اصلي راه افتادم كه با صداي پچرا پوشيدم و به  لباسم
! داشتند درمورد من شدیشنيده م کردندیکه آرام حرف صحبت مو صدايشان با آندرب اتاق كامالً بسته نبود 

« من»هرچه زودتر با شخصي كه احتماالً  بايدو رادين انگار قصد داشت مادرش را توجيه كند كه  زندیحرف م
ار بود مرا كجا دانم رادين قر . نميكردیاش مقاومت مجا بروند! و او سرسختانه در مقابل خواستهبودم از اين

نظر كار بهبانو مخالف اينهمراهش بروم، ولي هرچه كه بود سلطان خواستیببرد و اصالً با چه عنواني م
 .رسيدیم

 ً  !قبالً از سدّ ساالرخان گذشته كه االن به خان دوم يعني مادرجان رسيده است احتماال

هاي ديگران بها جا كه زياد به حرفولي از آن شنيدمیهايشان را هم محرف یو بقيه ايستادمیبهتر بود م شايد
 .زديمديدم و هرطور بود حرف ميخيال راه سالن را در پيش گرفتم. بايد پدر را ميدادم، بينمي

كرد! دانم از چه فرار ميالله! نميتصميم را گرفتم، من شدم جن و او شد بسمدقيقاً از همان ساعتي كه اين و
 !ن! و يا شايد هردواز من يا حرف زد

 ً ام مربوط به امير كه خواسته فهميدیحرف بزنم و او مطمئناً م خواهمیرادين به گوشش رسانده بود كه م احتماال
 .ختیگریاي مطور از صحبتي دودقيقهاست كه اين

ست و چه باليي دانستم سميرا كجاگذشته بود و من نه پدر را ديدم و نه از امير خبري داشتم. حتي نمي روزسه
جاي عمارت را محافظين امپراطور را به خود گرفته بود و همه یسرش آمده! فقط ديروز از يكي كه شكل و قيافه

 :چشمان درشت و سبزرنگش زير نظر داشت، پرسيدمبا آن

 جاست؟دختره هميناون -

 .يعني نه اي جنباند كهاو بعد از چنددقيقه مشكوكانه نگاه كردن به چشمانم، كلّه و
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گرداند يا نه! پر از دانم روزي آن را به من برميهم كه نداشتم حداقل به كسي يا جايي زنگ بزنم! نمي موبايل
خواست آسيبي ببينند. البته باز كردنش هم كار آساني وبدم بود كه دلم نميخوب یشدهها و خاطرات ثبتعكس

 !نرسدعقل جن هم  نبود، چون رمزش را سخت انتخاب كرده بودم تا به

رفتم به وجود باالخره تصميم گكل و بحث نداشتم ولي با اينكل یكالً حالم خوب نبود و اصالً حوصله روزآن
 .به من كمك كند خواستیو م توانستیسراغ رادين بروم. فعالً او تنها كسي بود كه م

قضايا هرچه كه نداشت الاقل براي او بد جا را رصد كردم و فهميدم دقيقاً كجاست. اينهمان باال خوب همه از
 .خان را گرفته بود و به پست مهم معاونت ساالرخان نائل آمده بودنشد، چون جاي ايرج

ش راه افتادم. احتماالً طرفدخترانه و زيبايي پوشيدم و با كمي آرايش و موهايي رها شده در پشت سر، به لباس
 .مورد او نياز به كمي خر شدن داشت و من هم نياز به كمي سواري گرفتندر اين 

طرفم آمد. محض شنيدن صدايم با عجله تلفنش را قطع كرد و بههمان دم در، صدايش كردم و او به  از
ً انداختیروزهاي پدر محركاتش مرا به ياد كارگزاران آناين ها تبديل شده بود! يادم  به يكي از همين. انگار واقعا

رفت! ولي االن مادرش و ساالرخان نمي هايو زير بار حرف خواستیترها چيزهاي ديگري از زندگي مهست قبل
 .زد به وجدان و تفكراتشطور داشت چوب حراج مياحتماالً زندگي خيلي به روحش فشار آورده بود كه اين

 بله مهتا، كاري داشتي؟ -

 :عميقي بر لب نشاندم و گفتم لبخند

 شه من رو تا جايي ببري؟مي -

 كجا؟ -

خوام برم ببينم تونسته يا نه! موبايل خوام برم پيش يكي از دوستام. قرار بوده برام يه چيزي پيدا كنه، ميمي -
دقيقه دور نيست، فقط چند ش زيادتونم زنگ بزنم. خونهكي نميجا بوده، به هيچهام همه اونهم كه ندارم شماره

 .كشهطول مي

 :عجيب و ناباور به سرتاپايم انداخت و سري تكان داد نگاهي

 اين دوستت دختره؟ -

 :گفتم یرا فهميدم ولي خود را به نفهمي زدم و با لودگ منظورش

 .خواي با هم آشناتون كنم! دختر خوب و خوشگليهآره، مي -

طرف ماشين خودش هايم نداد و بهوپرتدستم را خوانده ولي جوابي به چرتنشان از اين داشت كه  پوزخندش
 :به راه افتاد

 تا كارت تموم بشه و برگردونمت. فهميدي؟ ستمیجا وايمبرمت؛ ولي خودم همونباشه مي -

 .ي محكم خود را روي صندلي جلوي ماشين انداختم«بله»خوشحالي پشت سرش راه افتادم و با يك  با
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 !ترين دوست دوران دانشگاهم را دادم و در دل خداخدا كردم كه در خانه باشدنزديك آدرس

 ً محض پياده شدنم او هم شيشه را پايين كشيد تا احتماالً بتواند ساعت طول كشيد تا رسيديم و به نيم تقريبا
 !ودروغم را بفهمددست مرا رو كند و راست

رفقاي بامرام احوالپرسي  یجا به شيوهخواست از همانو مي ديدیم شنيدن صدايش از آيفون تصويري كه مرا با
 .كند، سرم را جلو بـرده و ميان حرفش پريدم

 .تونم درست حرف بزنمجا نميشه در رو باز كني شيدا؟ از اينمي -

 .اي كرد و در را با تيك كوتاهي باز كرداو با خوشحالي خنده و

 :رادين زدم و گفتم یحواله چشمكي

 .زود ميام -

نشيني و دانشجويي همين خلوت مقابلم وارد شدم. زندگي آپارتمان یدانم چندطبقهاز در ساختمان زيبا و نمي و
 .آاليش بودنش معركه بودو بي

دم داخل رو برايم باز شد و من مثل دزدي كه دنبالش كرده باشند، جهيآسانسور كه پياده شدم، در واحد روبه از
 :پرسيدو در را بستم. بيچاره شيدا از ترس هي مي

 چيزي شده؟ فرار كردي؟ كسي دنبالته؟ -

 .«نه»دادم كه يعني من هم تندتند كله تكان مي و

سر هم كفري شدم و دستم را روي دهانش گذاشتم تا بلكه ساكت شود و بتوانم كمي تمركز كنم! او هم  آخر
 :مضطربم نگاه کرد و سپس دستم را باحرص پس زد و دوباره گفت یاي برّوبرّ به قيافهلحظه

 اتفاقي افتاده؟ -

 :جوابش را دادم باراين

 .توني بدون حرف كمكم كنتونم توضيح بدم. اگه ميآره اتفاق كه خيلي افتاده، فقط االن نمي -

 كار كنم؟باشه، چي -

پيك يا تاكسي. آدرسي كه روي پاكتش نوشتم. با يهپيغام رو بفرستي به اين  خوام وقتي كه من رفتم، اينمي -
 كس ديگه. باشه؟خوام نامه برسه به دست شخص امير نه هيچپول هم توي پاكته برش دار. فقط مي

 :و ترس با هم در نگاهش نشسته بود؛ ولي پرسيد تعجب

 م؟خواي خودم ببر مي -

پيك مورداعتماد كه برسونه دست  دوساعت ديگه بده به يه-نه، ممكنه كسي تعقيبت كنه. فقط لطف كن يكي -
 .خود امير
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مشت فرم مربوط  اي كه محتوياتش يكام را قبول كرد و پوشهاش پيدا بود، خواستهتمام اضطرابي كه از چهره با
 .ومبه دانشگاه بود را به دستم داد تا دست خالي نر

 .پاييدطور كنار خيابان بود و خودش با ريزبيني اطراف را ميرادين هنوز همان ماشين

دست بياورد يا حتي دلم را به خواستیهايم را باور نكرده بود؛ ولي حرفي نزد و راه افتاد. شايد محرف مطمئنم
ام اگر بدترين . مطمئناً خانوادهمكردیشان خيانت مهرحال من هم داشتم به همهاعتمادم را جلب كند؛ ولي به

آسيب يا ضرري متوجه من شود؛ اما ببين من  نددادوقت اجازه نميو هيچ خواستندیهم بودند صالح مرا م
ام محسوب ! فقط به فكر نجات كسي بودم كه در حال حاضر بزرگترين دشمن خانوادهكردمیكار مداشتم چه

 !شدمي

اي كه برايش فرستادم و تهديدي كه از تكيه دادم و به امير فكر كردم. به نامه ماشين یرا به خنكاي شيشه سرم
اش بود را بازگو كردم. حتي ايميل و شماره تلفن اتاقم را نوشتم تا اگر كمكي جانب پدر و رادين در پي زندگي

 .خواست، تماس بگيرد

جانب او زده نشد و من روز چهارم ديگر نااميد  زنگي ازاتفاقي نيفتاد و هيچ و روزهاي بعد از آن هم هيچ روزآن
اش به من باور رسيدم كه يا نامه به دستش نرسيده يا خودش نخواسته كه دوباره راهي از زندگي شده و به اين

 .ختم شود

وگذار در اينترنت بودم كه ايميلي ناشناس برايم رسيد! با تعجب و كنجكاوي سرم را اتاقم مشغول گشت در
طور كرد ولي عقب نرفتم و همانكه نور مانيتور چشمم را اذيت ميايميل را باز كردم. با اين یردم و صفحهجلوتر ب
چه معنايي داشت! شايد به زبان چيني يا  رها ديگكردم! اينوغريب مقابلم را نگاه ميهاي عجيبنوشته

داشته  توانستیچه بود و چه معنايي مشناختم! پس كدام از حروفش را نميبلغارستاني بود؛ چون واقعاً هيچ
هاي فضاي مجازي! هاي اينترنتي بود و يا حتي ويروسپيام تبليغاتي يا خبري از طرف شركت باشد! شايد يك

ها را دوباره ديدم. كج كردم و نوشته شدیفرستند! سرم را تا جايي كه مشده نمي اسكنها كه فايل ولي نه، آن
 !شدداشت برايم واضح ميآهان... انگار چيزهايي 

ام نشست. كنجكاوي دوباره نگاهي به حروف كنار هم چيده شده انداختم. لبخندي به پهناي كل صورت بر چهره با
نظر وغريب بهقدر عجيبدرست فهميدم. به صورت معكوس و از پايين به باال به زبان تركي نوشته بود. البته آن

ً شد به چيزي دست يافت! احرسيد كه در نگاه اول و دوم نميمي نظر است و گمان كرده ايميلم تحت تماال
 !آوردبازي درميخواسته مثالً رمزدار پيامش را بفرستد! ديوانه! هنوز هم پليس

 .اي گذاشتم و از داخلش نامه را خواندمرا اول چرخاندم و بعد آينه تصوير

قدر اتفاقات زندگي ما عجيب بوده كه شكلي بنويسم. اينام رو اين خداحافظي ی... تصميم گرفتم نامهسالم»
جنگ نابرابر تو پيروز شدي وته و معكوس! به رادين بگو تو اينسرشكل تموم بشه. بيآخرش هم بايد به اين

كنه كه در خم ميقـردنت رو اون*آخر عمر گـ اباارزشي كه گرفتي، مدال بندگي ساالرخان ت یولي در كنار جايزه
 .توني صافش كنيديگه نمي

ره اروپا. تو هم خوشبخت شو در كنار خان هم داره با سميرا ميرم ايران پيش مادرم. ايرجبا فسون دارم مي من
 «.... ديدار به قيامتسپارمتیعزيزانت... به خدا م
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 یاراجيف؟ خودش بريده و دوخته و اندازهحرف ديگري براي گفتن نداشته به غير از اين يعني واقعاً هيچ همين؟
طور كه خودش رفته با وقامتم تشخيص داده؟ يعني االن بايد بروم خوشبخت شوم؟ همانرادين را مناسب قد

 فسون طعم شيرين سعادت را بچشد؟

 وپوچ پاهايش را قربانيطور از انتقامش دست كشيد؟ براي هيچهمين راحتي؟ حال من به درك، خودش چه به
 شد؟یممنوعه چه م یپس ساالرخان و شركت و كارخانه كرد؟ینشيني مكرده بود و االن داشت به سادگي عقب

 كار كنم؟دل چهروح و بيهاي بيآدممن تنهايي در ميان اين

ستم بارها رفت سمت تاپ را به زمين بکوبم و خرد كنم ولي حيف كه فعالً الزمش داشتم! دخواست لپمي دلم
شكل و ارسال پيام ولي باز پشيمان شدم و شيطان را لعنت كردم. او حرفش را زده بود، آن هم به اين نوشتن

 !قوارهنافرم و بي

اتاقم زل زدم.  ی. خودم را روي تخت رها كردم و در سكوتي عميق به پنجرهلرزيدیو دستم م رفتیگيج م سرم
روزي كه احتماالً قرار بود ديگر به شخصي به ام بود. همانترين روزهاي زندگيپايانروز يكي از بي ترديد آنبي

 ماند؟ینامش در تنم باقي ميا روحم بي افت؟ییم دامهشد؟ مگر دنياي من بدون او انام امير فكر نكنم! مگر مي
قدر آسان بود؟! پس خوشا به حال او و بدا گذرد؟ يعني گذشتن برايش آناز من ب خواستیاصالً به چه حقي م

بار ديگر با رفتنش تباهي را بر خودم تحميل به حال ناتوان و نزار من كه دلم را دوباره به دستش سپردم و يك
 .كردم

*** 

تا نيمه گشوده و از الي رمقم را هاي بيروز بود؛ ولي با صداي باز شدن در، پلكچه وقتي از شبانه دانمنمي
بازم، قامت دست در جيب رادين را ديدم. اصالً حس بحث با او را نداشتم پس دوباره بستمشان هاي نيمهچشم

 .و سرم را به سمت ديگر چراندم

جوري شدي تو؟ از صبح تا االن از اتاقت در نيومدي! حتي ناهار هم نخوردي! چرا مثل چي شده مهتا؟ چرا اين -
 !ها به يه گوشه خيره شدي و هيچي نميگي؟افسرده

 .جانم جاري شدندخود بر زبان نيمهها خودبهبرگشتم و حرف شیزدن نداشتم ولي به سوكه ناي حرفآن با

 !چي به امير گفتي؟ چه شرطي با هم گذاشتين -

 .ترديد و دودلي كمي نگاهم كرد و بعد آمد و كنارم روي تخت نشست با

 !كجا ديديش؟ -

 .جواب سوالم رو بده -

 .ـردنش را خم كرد تا بتواند چشمانم را بييند*گـ كمي

 !گيري دارم؟بندي و باجكني من براي بيرون انداختن اون از زندگيمون احتياج به شرطتو فكر مي -

 خوام بدونم چه شرطي براش گذاشتي؟درست جواب بده... فقط مي -
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 !كردهايي براي گفتن بود كه داشت قبل از بيانش فكر ميسكوت كرد و اين يعني حرف ايلحظه

 .كار رو كرد خب... مطمئناً هر كسي براي چيزاي مهم زندگيش بايد فداكاري كنه! اونم براي خواهرش اين -

 ...دمیسر کش یرا تا باال پتو

ً خواهرش را با من تاخت زده بود! يك معامله پس  !پاياپاي ي كامال

ام پيچيد، هيچ ـيـنـه*ي سـام بيرون فرستادم و به دردي كه در قفسهي ريهنفسي از دورترين نقطه ر،یهمان ز از
قدر كوتاه بود! به گمانم هيچ عضوي به روح انسان اتصال ندارد ها هميني تيركشيدنتوجهي نكردم. كاش همه

شوند و بايد به ماه و سال ـا نمي*ضـ*ار ساعتبه دقيقه و جز قلب! به همين دليل هم دردهاي اين سوي بدن 
 .بكشد تا كمي التيام يابند

 :حسي دقايقي قبل گفتمرا از زير پتو بيرون آوردم و با همان چشمان بسته و بي سرم

 !بريم؟خواد برم بيرون. ميدلم مي -

ً یدق  :مقابل صورتم با حالتي نجواگونه گفت قا

 كجا؟ -

 .كس نباشههيچجايي كه  -

كردم. مثالً فهميدم كه اش را حتي با چشم بسته هم حس ميبس صورتش را نزديك آورده بود تغيير چهره از
 !بعد از حرفم لبخند زد

 !گيريمخواد بريم يه جاي دور؟ مثالً يه شهر ديگه؟ هم آب و هوامون عوض ميشه، هم يه ذره انرژي ميدلت مي -

در چه حالي بودم و او در چه فكرهايي! به جاي جواب، اخمي كردم و سري به عالمت نه تكان دادم. االن  من
 .فقط احتياج به آرامش و سكوت داشتم، همين

 :جايش بلند شد و با شوق و پرانرژي از اتاق بيرون رفت تا ظاهراً آماده شود و به من هم از همان دم در گفت از

 !باش... شنيدي؟ رونیگيرم، لباسات رو بپوش و بمن ميرم يه دوش مي پاشو حاضرشو، تا -

وجود اي خاص درونم بهفهماندم وقتي بعد از اين همه سال عشق و عالقهطور بايد به اين بشر ميچه دانمنمي
كردم كه فهميد يا به زبان غيرمتعارفي صحبت مينياورده، از اين به بعد هم نخواهد آورد. اصالً حرفم را نمي

 !شد؟متوجه نمي

انگيزه، لباسي بيرون كشيدم و پوشيدم! حتي طور بيسختي از جايم برخاستم و به طرف كمدم رفتم. همين به
به ياد ندارم چه رنگي يا چه شكلي بود! موهايم را پشت سر با كليپسي سفت و محكم بستم تا فقط آزارم ندهد 

روح به طرف حياط عمارت راه اي از گور برگشته با رنگ و رويي بيجنازهو ديگر هيچ. حتي رژ هم نزدم و مثل 
ي بزرگ عمارت راه افتادم. مسلماً با رفتن دانستم هنوز زود است كه رادين بيايد، اما به طرف دروازهافتادم. مي

نگاهي به كند. پس بدون اجازه از كسي و يا حتي نيمامير ديگر خيالشان راحت بود كه خطري تهديدم نمي
 .بزرگ ساالرخان خارج شدم صرنگهبانان دم در، از ق
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ها بود كه دستور داشت مراقبم باشد. اهميتي به خروجم، انگار كسي دنبالم راه افتاد. احتماالً يكي از نگهبان با
 .زنان مسير مقابلم را در پيش گرفتمو قدم يدهیرمقم را بر زمين ساوارش ندادم و پاي بيحضور سايه

آنكه جوابي بگيرد قطع كه تازه ديروز از رادين گرفته بودم، چندباري در جيب شلوارم به لرزه درآمد و بي موبايلي
 .شد

ً حمل  كرد، كه آناي بزرگ سنگيني ميسنگين شده بود و بر روي قامت ضعيفم مثل وزنه سرم را هم اجبارا
دم و دستي زير بازويم را گرفت. احتماالً همان نگهبان كردم. با در رفتن سنگي از زير پايم كمي تلوتلو خور مي

 .حرف و سخن، نصف وزنم را بر دوش كشيدطور بيبود! خدا خيرش بدهد كه همان

 .كه سري بگردانم به سويش، زمزمه كردم، ممنونآن بدون

كردم تا م را نگاه ميزير جلوي پايآمد و من سربهام كرد. صداي ماشيني از دورها مياو باز در سكوت همراهي و
تر شد و جلوي پايمان توقف كرد! احتماالً رادين هوا سكندري نخورم. صداي اتومبيل نزديك و نزديكدوباره بي

كشيدم. سرم را باال گرفتم تا باز تشكر كنم كه  ني بازوي محافظم بيروبود! پس ايستادم و دستم را از حلقه
هاي شيك و تميز آن لم داده بود به رويم لبخند ت و مردي كه روي صندليدربِ كشوييِ وَن سياهِ مقابلم كنار رف

 .زد

كرد؟! به چه جرئتي آمده بود؟! اصالً اين جا چه ميمتعجبم از فرط گشادي به آب افتاد. خدايا! امير اين چشمان
 !كرد؟حركت ايستاده و مثل هويج تماشايمان ميطور بينگهبان چرا همان

ب بود كه حتي قدرت پلك زدن هم نداشتم! و او انگار متوجه شد چون با همان لبخند حالم خرا قدرآن
 !وغريب خم شد و دستش را به سويم دراز كردعجيب

جا مقابل من ! يعني چه؟ االن يعني بايد دستش را بگيرم و سوار شوم؟ اصالً مگر قرار نبود برود؟! پس اينخب
 كرد؟با اين وضعيت چه مي

ام سري تكان داد و او مرا كمي به جلو جا براي شخص كناريتأملم بيش از يك دقيقه طول كشيد، از همان وقتي
خواست به يك شخص سكته كرده، شوك بدهد تا يادش بيندازد كه االن وقت مردن هدايت كرد. انگار مي

 .نيست

دانم اندم و با نفس بلندي كه نميمن به همان حركت خفيف، بدنم واكنش نشان داد. اخمي غليظ بر چهره نش و
 .ام پيدا كردمي خشك شدهدر اين دو دقيقه اصالً كشيده بودم يا نه، صدايم را از ميان حنجره

 !كني؟كار ميجا چيتو اين -

دهنده بود! مثل كسي كه همه چيز را قدر ژستش حرصهمان لبخند، يك تاي ابرويش را باال فرستاد! چه با
فهميد كه دستم برايش رو شده بود و ميخواهي مقابلش وانمود كني چنين خبري نيست! از اينميداند و تو مي

 .هم ريختدوستش دارم اعصابم به

 .دوني كه من باهات نميام. پس تمومش كن و برو تا رادين نيومدهخودت مي -

 :ـمرم گذاشت و همراه با فشار كوتاهي زيرلب گفت*دستي به پشت كـ امیهمان نگهبان کنار دوباره
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 .جا نميشه توقف كردخانوم شما االن سوار شيد بعداً صحبت كنيد. اين -

اي درنگ گاز داد آمد، هراسان سوار شدم و ون سياه بدون لحظهشنيدن صداي ماشين ديگري كه از دور مي با
ها تاريك بود كه حتي از داخل هم بيرون ديده قدر شيشهگم شد. آنهاي آن قسمت و در پيچ و خم جنگل

نشسته بود گرداندم. امروز اين  مخيال ديد زدنِ اطراف شدم و رو به سوي امير كه االن مقابلشد. پس بينمي
خواست مرا ديوانه كند يا واقعاً لبخندهايش معناي ديگري داشتند؟! همين ندانستن احساسش بيشتر مرد مي

 .دادرصم ميح

 ...امروز فقط اومدي كه -

 .ي حرفم را او دادسکوتم، ادامه با

 .اومدم دوباره بدزدمت -

از ترس و هيجان دوباره درشت شد! واقعاً فقط آمده بود که آدرنالين مرا به حداكثر برساند، وگرنه فكر  چشمانم
 !كنم هدف ديگري از اين حركات و رفتارهايش داشتنمي

 .مانستصدا مياي بيقدر عميق و بزرگ شد كه بيشتر به خندهاي كه من گرفته بودم، لبخندش آنهقياف با

 .كار رونكن اون -

 !كار نكنم؟چي -

 :ي فروخورده گفتبرگرداند و با همان خنده یگرید یرا به سو سرش

 !ژاپني ميشي كه نصف صورتشون چشمه ايیمثل شخصيت كارتون -

 .از تعبيرش اخمي كردم كه احتماالً چشمان و كل صورتم در هم جمع شد اختياربي

 !حال و روز من خنده داره؟ واقعا كه -

 :شد گفتاش را مخفي كند، و با همان لبخند بزرگي كه از صورتش محو نميسعي نكرد خنده حتي

 !قدر عصبي و مضطربي؟چرا تو امروز اين -

 .تادمرا با همان حرص بيرون فرس نفسم

 كني؟دونم، خودت چي فكر مينمي -

 !تردار شد و من حالم خرابام کشبه چهره نگاهش

 .كنهانگار امروز يه چيزي تو نگاهت هست كه اذيتم مي -

 :بي هيچ تأملي چشمانش را بست و زمزمه كرد یرا حذف نکرد؛ ول لبخندش

 !االن خوبه؟ -
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 .نش بلكه از تمام وجودش در حال انتشار بودخوب نبود. انگار آن حس نه از چشما نه،

 .عنوان روز موعود بنويسيامروز رو بايد توي دفتر خاطراتت به -

شان برداشته بود و جوييزد و من ماتِ لبخند كميابي كه امروز دست از صرفهچشمان بسته داشت حرف مي با
 .كرد، بودمريز نثار منِ مضطرب مييك

ام تر شدم و نگاه دزدانهندادم، چشم گشود و نگاهم را ناغافالنه شكار كرد. كالفه كه بودم كالفه یديد جواب وقتي
 .را دزديدم. ولي او به روي خودش نياورد و لبخندش را جمع كرد

 حاضري با من بياي؟ -

 !جورياين -

 !رخان بيارم؟گل و شيريني براي ساالجوري؟! انتظار داشتي بيام خواستگاري و دستهپس چه -

 .دوباره بر تمام صورتم نشست اخمي

 كي خواست با تو ازدواج كنه! تو من رو در چه حدي فرض كردي؟ -

اش معلوم بود چه برداشتي از حرفم طور بايد حرف بزنم! از طرز نگاه و قيافهدانستم چهلعنت به من كه نمي اي
 :ندلي جلو گفتكرده، ولي چيزي نگفت و من هم رو گرداندم. كسي از ص

 !آقا، دنبالمونن. چيكار كنم؟ -

 :هاي درهم رفته، گفتاو به جاي جواب به راننده، رو به سوي من با همان سگرمه و

 !كار كنه؟چي -

 .طوري تا اون سر دنيا هم برم ميان دنبالمشم. اينمن بايد پياده -

ام! من همين امروز نامه به دستم رسيد. يعني ت ننوشته بودي بينامه یهمين؟ حرف آخرت همينه؟ مگه تو -
كه امشب پرواز دارم، با يه بليط اضافه جام. با اينخاطر همينم االن اينبعد از اون ايميلي كه برات فرستادم. به

 .كه قرار بود يكي در اين سفر همراهيم كنه

 .هم در جوابش مثالً خواستم كنايه بزنم من

 !خواستي كجا بذاري؟! توي ساكِت؟شما كه از اول دو نفر بودين. من رو مي -

 .بندي به روي لبش نشستلبخند نيم دوباره

 !شايد هم اون رو گذاشتم توي ساكم -

 !فهميدم منظورش چيستنقد و نامفهومش اعصابم خورد شده بود، اصالً نميبههاي دستجواب از

 .شم... من با تو جايي نميامجا وايسه پيادهبگو يه -
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 :به پوزخند تبديل شد ولي جوابم را نداد، در عوض به راننده گفت لبخندش

 .ش كنيمجا تو يه فرعي گمشون كن تا پيادهيه -

حرصم گرفت. هرچند خودم خواسته بودم؛ ولي توقع داشتم  رفت،یپذ یهيچ حرف و پاسخي به راحتكه بياين از
 .قدر با گمان اينكه تسليم شده، ناراحت نشومنظرم را رد كند و يا حتي چيزي بگويد تا اينحداقل، اصرار كند، 

كنم، نفسي عميق كشيد. انگار خودش هم طور گيج و پريشان تماشايش ميتوقف اتومبيل، وقتي ديد همان با
اهي عجيب به چشمان زد جوابي بهتر از اين نخواهد گرفت! دستم را به آرامي گرفت و با نگاز اول حدس مي

دقتي خاص بر كف آن چيزي نوشت!  ادانم از كي در دستش بود بمتحيرم، آن را جلو كشيد و با خودكاري كه نمي
ام، دستم را مشت كردم و از روي اصالً نفهميدم چه بود ولي حالم را دگرگون كرد. پس براي لو نرفتن پريشاني

هاي ي حسشد در چشمانش همهبار مياده كرده بود، برداشتم. اينگاه و زيردستي استفزانويش كه بعنوان تكيه
شدم. وپا بسته در همان سياهي عظيم هميشگي غرق ميباز هم داشتم دست مننابودگر را با هم ديد ولي 

ام را به عقب راند. و زده از گيرهآورد و موهاي بيرون شیكمي به طرف جلو متمايل شد و دستش را به آرامي پ
. انگار دمدادانم چرا با اين حركتش، چنين واكنشي نشان ميچشمان نافرمان من ناخوداگاه بسته شد. نميباز 

طور تمام توانم را بگيرد و به خود جذب كند! پوست صورتم توانست اينربايي داشت كه ميدستش قدرت انرژي
بخشي غرق ـذت*ي لـشد. در خلسه انتهايي آرامنهايتي بود كه با سردي بياغـي بي*با تماس دستش مثل د

دانم چرا ولي بر دستش نشست. نمي مباز شدم، و نفسي به گرمي غليان و جوشش قلبم از دهان نيمه
اختيار باز شد. نگاهش ـان من بي*ـشمـ*ـيد و چـ*ـشـ*هايم كــب*ـرم بر لـ*ـتش را نـ*ـگـشـت شسـ*انـ

طور خواست تكان نخورد و همانكشاند. دلم ميسويش مي دانم چه حسي مرا بهدويد و نميروي چشمانم مي
ولي انگار حرف دلم را نفهميد كه دستش را آرام پس كشيد و با  ماند؛با نگاه عجيبش به نزديك شدنم خيره ب

طلب  یاها من عقب نرفتم. دلم وداع عاشقانهي ايناش بود، چشم بست. با همهخاطر خوددارياخمي كه به
 اشـه*ـونـ*ـم را بر گـ*ـتهـبـ*هاي مـلــب*هيچ تأملي لـق نداشت اين را هم دريغ كند. پس بيو او ح کردیم

ست لمس كسي كه زير ســمش. چه حال خوشي*ـو*حركت ماند تا فقط ببـنشاندم و او خيلي قشنگ بي
 !بیاتفاق غر نیاز ا دنشیـب گز*لـ دنیتر است دات چشم بسته است و چه خوشـوسـه*بـ

بلند و ممتدش را با تأخير بيرون فرستاد و با همان چشمان بسته سري از افسوس تكان داد و مثل كسي  نفس
 :زند زير لب زمزمه كردكه با خود حرف مي

 !خدايا چرا همه چي داره تكرار ميشه -

 .ستجوابي سوالش بود! چشمانش باز شد و صاف روي نگاهم نشاش احتماالً از بيآن اخمِ دوباره و

هايي داره، نه! مخصوصاً براي پدرت. وقتي بفهمه اين تعقيب و گريز كار من دوني كه نيومدنت چه معنيمي -
 !مثل ده سال پيش خون راه بندازه دیكنه! حتي شابوده و تو نخواستي ادامه بدي، قيامتي به پا مي

فهميدم فشرد. نميمحكمش را به روي هم ميطور فك ها عصبي شده بود كه اينانگار باز هم از يادآوري گذشته و
 !چيز برايش تداعي شدباره همهاتفاقات ده سال پيش چه ربطي به االن داشت كه يك

سوالم را بپرسم كه درب كشويي ماشين كنار رفت و او به آرامي، خود را عقب كشيد. با آه بلندي  خواستممي
 :اش بود گفتاندازهكه نشان از ناراحتي بي
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 .گيرمشگردم و ازت ميشي. برو و به ساالرخان بگو چيزي كه ده سال پيش ازم گرفتي يه روزي برميبهتره پياده -

 ً اش، يا هاي خوب زندگياش، يا سالگويد، شايد پاهايش، يا قدرتش، يا خانوادهنفهميدم چه چيزي را مي دقيقا
 !و به راحتي از پدرم عوضش را بگيردتوانست بيايد چيزهاي ديگري كه من خبر نداشتم و او مي

هوا مانده پياده شوم كه مچ دستم از پشت هاي درونم كشيدم و برخاستم تا از آن اتاقك بيبه عمق غم نفسي
طور خميده برگشتم و نگاهش كردم. چشمان سياهش، شفاف شده بود انگار در دستانش اسير شد. همان

 .ريختانم ميدانم چيزي كه درد به جبغض داشت يا نمي

از وقتي ديدمت هر روز يه چيزي رو هي براي خودم مرور كردم تا يه وقت اميد عبثي به دلم راه پيدا نكنه. تو  -
ست. ماه خنديد كه من چشم به اي گفت به خود، ماه به من خيره شدهبركه»جا بنويسش تا يادت نره.  هیهم 

 !ـغـلش يعني عاشقش شده*اومد توي بـ هفكر كنه اگه مااي ست كه بركهخيلي احمقانه«. ام)خود( دوخته

 .تر راه بيفتداش اشاره زد كه سريعآنكه منتظر پاسخ باشد، مرا به طرف بيرون هدايت كرد و به رانندهبي و

حركت ايستادم و رفتنش را تماشا كردم. مفهوم حرفش هر چه بود من طور مات و بيبسته شد و من همان در
توانستم واكنشي نشان دهم. انگار مغزم فقط درگير يك حس عجيب بود دم، طوري كه حتي نميخشك شده بو

هاي از بغض لرزانم نشست و اشكي كه تا االن ـب*ي وظايفش را از ياد بـرده بود! لبخندي تلخ به روي لـو بقيه
نامفهوم شده بود كه  هاي درونم درهم وقدر حسبه زور نگهش داشته بودم بر صورت داغم خط انداخت. آن

 .گذاشتند يك حال درست را تجربه كنمنمي

قدر در خود فرو رفتم و چه اندازه زمان گذشت؛ ولي با همان سكوت محضي كه اطرافم را همچون چه دانمنمي
 .مهي غليظ گرفته بود، در نهايت مقابل پايم اتومبيلي توقف كرد و كسي مرا به داخل كشاند

هم خورد چه رسد به او. ولي ام، زهرخندي زدم كه از طعمش حال خودم بهزدهبل چشمان يخديدن رادين مقا با
 :دانم چرا باز در لبخند پرمهر او تغييري ايجاد نشد و با همان مهرباني دستم را گرفت و گفتنمي

 حالت خوبه عزيزم؟ -

رسيد، سري به عالمت منفي تكان ر مينظمعني بهقدر بي... كامالً واضح بود كه خوب نيستم پس سوالش چهنه
 :دادم و زيرلب گفتم

 .نه -

ام چكيد تازه از وجودش آگاه قدر ناخواسته بود كه وقتي بر گونهكه با پذيرفتن رفتنش از چشمم افتاد آن اشكي
 !اشها زل زدم به شفافيت و پاكيرا برداشتم و مثل ديوانهشدم. با نوك انگشت آن 

 !دوِسش داشتي؟ -

 !ي او رسيدي براق كنده شد و به چشمان پر از نگراني و شايد ترسيدهاز قطره نگاهم

 :درنگ گفتمربط و بيجواب، بي جايبه

 .خوام باهات ازدواج كنممي -
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ام. چون به طرفم تر شد! به گمانم فكر كرد ديوانه شدهحرفم دور از ذهن بود كه نگاهش ترسيده نیقدر اآن و
 .ام بخواندخواست احوالم را از چهرهاش زل زد به صورتم! احتماالً ميخم شد و با همان چشمان درشت و آبي

 :كه نگاهش كنم، زيرلب گفتمآنكمي مكث تعمدي، خودم را عقب كشيدم و بي با

 .خيله خب، نخواه -

 .را با حرص گرفت و به سوي خودش برگرداند تا درست مقابل چشمانش قرار گيرم امچانه

 !گيرم؟تو فكر كردي من تو اين شرايط حرفات رو جدي مي -

 :آلودي چشم گرداندم و گفتمادا و ژست اخم با

 .راهمكدوم شرايط؟! خيلي هم روبه -

 .ه عقب تكيه دادرا رها كرد و ب امچانه

 .راهي و حالت هم خيلي خوبهت روبهآره، جون عمه -

هايم را جمع كردم تا در اين جو سنگين نخندم. ـب*ام گرفت. ولي لـام، مادر خودش بود خندهكه عمهاين از
 .اش در صدايم مشخص بودشدهالبته باز هم آثار سركوب

 .امكنه. به هرحال من جديحاال جون هر كي. عمه يا پسرعمه فرقي نمي -

 .آوردم پشيمان شدماندرسفيهانه نگاهم كرد كه خودم از خزعبالتي كه داشتم بر زبان ميعاقل طوري

دادم، االن احوال خوبت ي پيش از ماشين يه ديوونه نجاتت نميآره، جدي هستي! اگه خودم همين چند دقيقه -
 .كردمرو باور مي

- ... 

 :سكوتم را ديد دوباره با نگراني به طرفم چرخيد و گفت وقتي

 !ببينم باليي كه سرت نياورده، نه؟ -

 :اي گفتماش گرفتم و با پوزخند مسخرهكردهي اخمغيظ نگاه از چهره با

 !اصالً اجازه دادي باليي سرم بياره -

 .تر شدهايش سنگينحرفم خيلي بد بود چون اخم انگار

 !حتي كه نذاشتم؟چيه؟! نارا -

 !كشونيشعوري رادين. ببين من چي ميگم و تو بحث رو به كجا ميخيلي بي -

ي اتوبان خلوت، از ماشين پياده دانم از چه بود، به راننده فرمان توقف داد و در همان گوشهعصبانيتي كه نمي با
 !شد



 

 
238 

ً حالش را نميوقت بيشتر بفهمم؛ ولي االن اين رفتار عجيبش در  خواستفهميدم يا شايد دلم نميها واقعا
معني و غيرقابل درك بود! با نفس بلندي كه با حرص و كرد، بيبايست خوشحالش ميمقابل پيشنهادي كه مي

 .اي همراه بود درب ماشين را باز كردم و به دنبالش دويدمپوف كشيده

 !رادين، وايسا... وايسا ببينم! كجا داري ميري؟ -

 .«برو دنبالم نيا»طور دستش را در هوا تكان داد كه يعني ايستد همانكه بآن بدون

 .هايي به شماره افتاده باالخره نزديكش رسيدممن سرعتم را بيشتر كردم و با نفس ولي

ً به دونم اين عصبانيت براي چيهاي! من نميخيلي بچه - ؟! ديگه قهر كردن بلد نبودي كه انگار همينم جديدا
 .خصوصيات خوبت اضافه شده

قدر ام از درد جمع شد. با اين همه آنـمرش خوردم و پيشاني*چنان ايستاد كه من بيچاره با صورت به كـ بارهيك
قدر عصباني و خشمگين شده بود! هر چه فكر دانم چرا آنيزي بگويم. نمياخمش غليظ بود كه جرئت نكردم چ

 !بريزد مهطور بهآمد چيزي گفته باشم كه بخواهد اينكردم يادم نميمي

بري، كه حتي حاضر ميشي بهم ـذت مي*قدر لـكني نه؟! از حرص دادن و ناراحت كردن من اينخيلي حال مي -
اي و غيرعقالنيت رو من جدي بگيرم هاي لحظهخودخواه فكر كردي اگه اين تصميم پيشنهاداي احمقانه بدي. توي

 !و به داشتنت اميدوارم بشم بعداً چي به روزم مياد؟

- ... 

كني. مگه اصالً بقيه هه... نه معلومه كه فكر نكردي! تو فقط به خودت و احساسات لعنتي خودت فكر مي -
 .. دختر ساالرخان همين ميشه ديگهاهميتي هم دارن؟! درست مثل پدرتي

دانستند باز انتظار همه مرا دختر ساالرخان مي کهنیدانم چرا با اكرد! من نميروي ميواقعاً داشت زياده ديگر
 !داشتند در مقابل تحقيرهايشان سكوت كنم و حرف نزنم

اش كوبيدم. حداقل او ـيـنـه*به سـاراده باال رفت و محكم باره بر جانم نشسته بود، دستم بيدردي كه يك با
هاي خودش هم در جريان بود ها مرا از نسل ساالرخان بداند و خوني كه در رگطور مثل غريبهحق نداشت اين

 !باعث پليديِ ذاتم به حساب آورد

م و توني بفهمي كه من توي چه شرايطي بودفهمي و نميشو.... تو اصالً نميشو رادين. فهميدي؟! خفهخفه -
هات رو خواستي كه جواب ابراز عالقهراه ازم ميبهكردي وقتي هي راههستم. مگه تو به احساس من فكر مي

 !تو شدي پسر پيغمبر. آره؟ االرخانطور خودخواه نبودي؟! االن من شدم دختر سبدم؟! مگه خودت هم همين

زي آزاردهنده قورت دادم و با هل محكمي كه هايم را با همان تيي حرفبغضي كه در گلويم نشسته بود ادامه با
اي كه خواست بيشتر از اين وسط دو ديوانهفقط چند سانت به عقب راندش، رو برگرداندم تا بروم. دلم نمي

 .وپا بزنمطور بيهوده دستكدام دردشان معلوم نبود، اينهيچ

 .به سوي او گشتم هوا روچند قدم مانده تا ماشين، بازويم از پشت كشيده شد و بي فقط

 !ايستي جوابت هم بشنوي؟زني و ميري؟! چرا نميحرفات رو مي -
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 :را به شدت پس زدم و با جيغ داد زدم دستش

قدر بازي. شماها كِي اينتون دست از سرم بردارين. خسته شدم از اين همه دروغ و كثيفولم كن. اصالً همه -
ه با هزارتا خالف ريز و درشت پول رو پول گذاشتن و براي خودشون م كعوضي و نامرد شدين؟! اون از خانواده

ي گرگا و به طمع شكارهاي چرب و چيلي پا روي وجدانت كنن، اينم از تو كه افتادي دنبال گلهپادشاهي مي
 .گذاشتي

 :ي پرتمسخر گفتحرفم پوزخند صداداري زد و با همان قيافه وسط

ذاره كسي غير از خودش پادشاهي ي كاري دختر ساده! فكر كردي داييم ميتو چي ميگي اين وسط؟! اصالً كجا -
توني مثل شيرها رئيس و فرمانروا باشي حداقل دنبالشون برو بذار اونا زحمت شكار كنه؟! از قديم گفتن اگه نمي

رفتن براي ماها حكم باخت داره. حكم نابودي  نرو بكشن، بلكه تو هم از غنايمشون يه نصيبي ببري. دنبال وجدا
كنم تا حداقل سهمي از اين خواني كه كامل. من با اينكه دير به اين مسئله رسيدم ولي بازم سعي خودم رو مي

 .ساالرخان پهن كرده داشته باشم

 :گرفت و دوباره با حالت عصبي گفتم حرصم

خواد؛ ولي ديگه اسم خواد بزنم لهت كنم. برو همون كاري رو بكن كه دلت ميبا اين طرز حرف زدنت دلم مي -
 .هم بزني، همينمنم نيار. از گفتنِ اين حرفات هر قصد و نيتي كه داشتي، فقط تونستي حال من رو از خودت به

به راننده دستور حركت دادم. حتي برنگشتم  بدون هيچ درنگي خودم را روي صندلي ماشين پرت كردم و باراين
 !كندكار ميي بيچاره، وسط يك بزرگراه كم تردد چهزدهببينم آن فلك

هاي باارزش ي آدمشود در يك روز همهريخت. مگر ميوقفه بر پهناي صورتم ميها بيشكسته بود و اشك بغضم
 !ات را از دست بدهي و آرام بماني؟زندگي

 ً جا ختم شد! من چرا بايد به رادين آن پيشنهاد به قول خودش طور شد كه كارها به اينم چهنفهميد اصال
 !ها را سر آن بيچاره شكستم وقتي كه مقصر اصلي خودم بودمي كاسه كوزهاحمقانه را بدهم؟! اصالً چرا همه

ريخت. با آنكه سرم با  ي اتومبيل احساس تهوع به جانمبارهدر حال و هواي بدي بودم كه توقف يك قدرآن
ام بفهمم آن كردههيچ فريادي فقط سعي كردم از الي چشمان پفشدت به صندلي جلو برخورد كرده بود ولي بي

 !نداشتند یخوب یصدهاجلو چه خبر است! سه ماشين سياه با اتومبيل ما سرشاخ شده و انگار ق

قدر هولناك ها پياده شدند و به طرف ما هجوم آوردند! چهباره از ماشينهايي دوختم كه يكترسانم را به آدم نگاه
درنگ دستم به سوي كيفم رفت و باره به سويت حمله كنند! بياي گرگ به يكدفاع باشي و گلهاست تنها و بي

ي مچ قدر بزرگ نبود كه اندازه. خوشبختانه آنردمموبايل را به سرعت از درونش دراورده و در آستينم فرو ك
 .توانست به كارم بيايدشود و چه خوب كه سوييشرت تنم بود و آستين بلندش ميدستم ن

ام در دستانش نبود با پوش و مسلح چنان مرا از ماشين پايين كشيد كه اگر پشِت يقهاز همان افراد سياه يكي
فراد امير نبودند و ي ساالرخان كينه داشتند چون مثل اكردم. انگار بدجور از خانوادهمخ بر روي زمين سقوط مي

 !هيچ رحم و شفقتي در كارشان نبود
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هوش شد و بر زمين افتاد! حاال من ماندم با يك گروه ـردنش بي*اي بر پشت گـبيچاره هم با ضربه يراننده
 !ناشناس و ترسناك

برد ه ميكشان تا قربانگااي كه مرا از پشت گرفته بود مثل كسي كه گوسفندي را به زور و كشانديوانه آن
 .ها پرتاب كردطور كشيد و به درون يكي از ماشينهمان

ي سرم به جايي خورد يا از ترس و فشار روحي سرگيجه و حالت تهوع گرفته بودم. ولي باز با وجود همه دانمنمي
 !نظر برسمبه یكردم محكم و قوام، سعي ميها و رنگ پريدهاين

 !ت هم راه افتادندها پشبا سرعت سوار شده و ماشين همه

بار قدر اشتباه كردم براي اوليندانستم. و چهگذاشت را ميقدر آن همه باديگارد و محافظي كه پدر برايم مي االن
 .خان درگير هزار مشكل بودخاطر خيانت ايرجهم در اين شرايط وحشتناكي كه پدر بهتنها ماندم! آن

فهميدند ي كنار آن را فشردم. مطمئن بودم اگر ميريع دكمهدستم موبايل لرزيد و من از ترس خيلي س كف
خوردم اي كه كنار دستم نشسته بود با هر تكاني كه ميام خوانده بود! مرد سبيل گندهموبايل به همراه دارم فاتحه

 .و آرام بمانم كتكه سا کردیو با عالمت دست اشاره م انداختیم یچپي نگاهچپ

كوچه را رد كردند تا باالخره در مقابل پسوتاب كوچهچرخيدند و هزار پيچ هاابانیساعت در خبه نيم نزديك
فهميدم كجا هستيم و قرار است چه ها را حتي در تلوزيون هم نديده بودم. نمياي ايستادند. اين خيابانخانه

 .اي بيابمه آشنايي را ببينم و راه چارهبلك مكاويدباليي بر سرم بيايد، فقط با ترس و وحشت اطرافم را مي

 :ـمرم را گرفت و زيرگوشم خيلي آهسته گفت*كه مأمور مراقبت از من بود به آرامي پشت كـ كسي

 !بدون اينكه تكون اضافي بخوري همين مسيري كه جلوته رو ميري تا توي خونه فهميدي؟ -

ـمرم را گرفته *. البته با آن دست قدرتمندي كه پشت كـي قبول حرفش تكان دادم و به راه افتادمبه نشانه سري
 .اي انجام دهمتوانستم حركت اضافهبود نمي

هاي آن قسمت را براي همين كار خريده بودند. آمد و كوچه خلوت بود. انگار كل خانهاز داخل خانه مي صداهايي
نظر وآمد بهرفتجا آرام و بيكه بود همه ها را با تهديد يا پول ساكتشان كرده بودند، هر چهيا شايد همسايه

 .رسيدمي

ي سرها به جانبمان برگشت و مثل ي اتاق خواب من بود، همهاش به اندازهورود ما به داخل حياطي كه بزرگي با
 .جا من بودمها زل زدند به صورتم! احتماالً تنها زن و جنس مؤنث آنآدم نديده

جا باز داد كه با نزديك شدنِ ما، كنار رفت تا راه را براي ورودمان به آناني ميهاي زيرزمين كسي نگهبپله كنار
كرد وارد كاخ جا را گرفته بود كه انسان گمان ميكاري، چنان بوي عطر و عود همههمه كثافتكند. با وجود آن

 !شيوخ عرب شده است

ي اول پارادوكس و تناقض قدر از همان لحظه. آنزدندكه شكسته و خراب بودند ولي از تميزي برق ميبا آن هاپله
 .زياد بود كه وقتي چنان هال زيبا و لوكسي مقابلم قرار گرفت زياد تعجب نكردم
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. كشيدیميزي كه در انتهاي سالن قرار داشت پيرمردي با سن و سال نود و اندي نشسته بود و سيگار م پشت
هم در اين سن و سال؟! من كه از همان لحظه ت نفس بكشد آنتوانسطور ميدانم با اين دود و عود، چهنمي

 .اول به سرفه افتادم

 :داد گفتجا شد و با لبخندي كه احتماالً آرامش درونش را نشان مياش جابهروي صندلي كمي

 .بيا جلوتر دخترجان. كسي كاري باهات نداره -

چنين خونسرد كه دستور داده اشت! رئيسي اينجا هم وجود دهاي آناينكه اين تناقض در شخصيت آدم مثل
 !بود مرا با آن وضع خشن برايش بياورند! مطمئناً نمايانگر چيز خوبي نبود

 .قدم جلو رفتم و با ابروهاي درهم فرورفته به چشمان مرموزش زل زدم چند

 :بينمان شد و گفتي تقريباً شش، هفت متري خيال فاصلهتر رفتن ندارم چون بيفهميد قصد نزديك انگار

كه فقط جرئت كافي نبوده، بايد كردن؛ ولي مثل اينخواست امير و ايرج خودشون كار رو تموم ميدلم مي -
 .ضعف هم دست حريفت نداده باشينقطه

دانست! شايد حتي بيشتر از چيز را مياز حالت اخم به تعجب تغيير موضع داد. يعني اين پيرمرد همه نگاهم
تكان دادم. اصالً متوجه نشدم داستان چيست و از كجا قرار است به امير و يا  دنیمن! سري به عالمت نفهم

 !حتي من ختم شود

 :معنايش زد و ادامه داداز همان لبخندهاي بي دوباره

ها يه فيلم ازت ذارمت. البته االن نه. بذار اول بچهچون قراره من رو به مقصدم برسوني زياد توي كنجكاوي نمي -
شينيم خيلي قشنگ و دوستانه هركي نيست بعد ميخوايم و دنيا هركيبفرستن به طرف تا بفهمه چي ازش مي

 .زنيمخوريم و گپ ميبا هم قهوه مي

چه فيلمي قرار بود از من گرفته شود و به چه كسي ارسال شود؟! اصالً اين چه دزدي بود  واقعاً ترسيدم. باراين
 !دادكار توضيح ميخاطر اين كه داشت به

كه هنوز پشت سرم ايستاده بود مرا به جلو هدايت كرد. راه افتادم به سمت اتاقي كه تا آن لحظه اصالً  شخصي
 یي آن افکارخواستم از ترسِ همهرفت و مياراده پيش ميو بيهايم سست متوجه وجودش نشده بودم. قدم

خالي و يك صندلي در وسط آن توجهم  اتاقيكه ذهنم را درگير كرده بود به هر چيزي چنگ بيندازم. در كه باز شد 
 !جلب كرد! يعني چه؟! قرار بود چه اتفاقي بيفتد؟ شتریرا ب

 .ـبـاسات رو دربيار و ساكت روي صندلي بشين تا بيام*برو لـ -

 !شود از هم باز شداي كه چشمش از وحشت درشت ميمثل گربه چشمانم

كه زمزمه كردم او را ناخواسته به « نه»هر چيزي را داشتم جز اين! سرم را ناخوداگاه تكان داده و با يك  انتظار
 .خشم آوردم
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كسي پوست تنش رو نديده. زه براي من اداي آدماي پاك و معصوم رو درنيار كه انگار هيچ*رـ*ي هـببين دختره -
 .برو كاري كه بهت گفتم رو انجام بده تا خودم برات انجامش ندادم

ام عكس و فيلم بگيرند فقط تحمل اين هـنه*ـر*ام راه افتاد. برايم مهم نبود از بدن بـاشكم به روي گونه اولين
خاطر قدر عزت و احترام خريده بود كه االن بهنداشتم! شايد تا آن لحظه دختر ساالرخان بودن برايم اين تحقير را

 !نمودچنين چيزي، حس حقارتش غيرقابل تحمل مي

 .ـمرم فشار محكمي آورد و تقريباً به وسط اتاق پرتم كرد*خورم، با كف دست به كـديد از جايم تكان نمي وقتي

تأمل به رادين زنگ زدم! كار افتاد. موبايل را از آستين درآوردم و بي اي بهانگار مغزم براي لحظه كه بسته شد در
جا را هم ارسال كردم. خدا خير خاموش بود! واي خدايا به فريادم برس! برايش پيام فرستادم و حتي مكان آن

صداي قفل در آمد و من به سرعت نور را كه زدم  الي ارسهاي هوشمند. دكمهبدهد به سازندگان اين موبايل
 .دوباره تلفنم را در آستينم چپاندم

 !ي گوشم خراش برداشتاش پردهعصباني همان مرد بداخالق در گوشم نشست و از شدت بلندي صداي

 !شو تا برگردممگه نگفتم آماده -

هاي كه بخواهم حركتي كنم به طرفم راه افتاد تا احتماالً كارش را انجام دهد. من كه از ترس با قدمقبل از آن و
رفتم محكم به ديوار پشت سرم برخوردم و با آخ بلندي به گريه افتادم. ولي او مثل رباتي بلند به عقب مي

ي ژاكتم را چنگ زد تا از تنم كرد و گوشه رازدهاي من نداد و دست يك از واكنشاحساس اهميتي به هيچ بي
 .دربياورد

هايي كه قدرت اي ندارد، پس با همان گريهدانستم هيچ فايدهخواست جيغ بزنم و كمك بخواهم ولي ميمي دلم
 .گرفت التماس كردمحرف زدن را هم داشت از من مي

 !يه دقيقه بهم وقت بده. تو رو خدا كنم فقطآقا تو رو خدا صبر كن خودم انجامش ميدم، خواهش مي -

 .اي تعلل كرد و من در همان فرصت خودم را عقب كشيدمكمي سست شد چون لحظه انگار

 .قول ميدم كاري كه خواستين رو انجام بدم. فقط يك دقيقه بهم وقت بدين -

 :هاي غليظ و گره خورده، سري به عالمت تأييد تكان داد و زيرلب گفتهمان اخم با

 .باشه زود باش -

هايم را درآوردم و موبايل را هم در آستين سوئيشرت طوري جمع ـبـاس*يكي لـچشمان خشمناكش يكي جلوي
 !هايم را از پشت بستكردم كه اصالً متوجه نشد. مقابلش روي صندلي نشستم و او دست

 ً  !شدن بود ــانی*ـر*چه لزومي به عـ فهميدم! اگر قصد تهديد پدرم را داشتند كهمفهوم كارهايشان را نمي اصال

ترين جاي ايي بدبخت را به طرف گوشهكشان مرا و آن چهارپايهرا هم بست و صندلي را خم كرد و كشان پاهايم
 .اتاق كشيد
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ها ي ورودي كه داد، پنج شش مرد جوان و تنومند وارد شدند! يا خدا! اينلحظه در اتاق زده شد و با اجازه همان
 !خواستند؟ه ميديگر چ

 !نگذشت كه جوابم را گرفتم! همگي به طرفم آمدند و هر كدام با ژستي خاص اطرافم ايستادند چيزي

همان مردي كه احتماال رئيسشان بود، موبايلش را روشن كرد و كمي جلوتر از ما تقريباً در وسط اتاق ايستاد  و
 .ودش در اسكرين مخاطبش قرار بگيريمي خعالوهي ما بهرا در دست گرفت كه همه و طوري آن

 :از آن طرف خط كه با تماس تصويري با او ارتباط برقرار كرده بودند، داد زد صدايي

 .زنمزنده آتيشتون ميخدا اگه باليي سرش بيارين زندهبه -

كردند؟! مگر آن ها كه بودند و چرا از من براي تهديد او استفاده ميشنيدم! صداي امير بود! اين! چه ميخدايا
 !خان داشته به نتيجه نرسيدهپيرمرد نگفت انتظاري كه از امير و ايرج

كي شد؟! من گمان كرده بودم با پدرم مشكلي دارند! از چرا قضيه داشت باز هم به طرف امير كشيده مي پس
 !ها از چه خبر داشتند كه من نداشتمضعف امير؟! اينمن شده بودم نقطه

هايم شانه کیاي به يكي از آن جوانان زد. تا آمدم بفهمم چه خبر است دستي از نزداي كرد و اشارهخنده رئيس
اي رميد هـردنم لغزيد. و من چنان جيغي از ترس و وحشت كشيدم كه خود او هم لحظ*حركت كرد و به طرف گـ

 !ستادیحركت بازا یو از ادامه

 .خط بلند شد یهم از آن سو ریفرياد ام صداي

 !خواينچي از جونم مي گهیگفتم بهش دست نزنين عوضيا! د -

 .اي بر زمين افتادهصدايش درد داشت كه مطمئن بودم االن پاهايش لمس شده و گوشه قدرآن

 ... ده و خودت وخوايم، انجامش بدوني چي ميخودت مي -

 :مكث و پوزخند ادامه داد با

 .عشقت رو نجات بده -

گفت؟! ! اين چه ميختیریو بر صورتم م شدیم زیتندتند لبر میهااي درشت شده بود كه اشکبه اندازه چشمانم
 .منظورش از عشقت كي بود؟! من بودم؟! دوباره صدايش در اتاق پيچيد

 .م ميدم. برو گوشي رو بده به اون رئيس كثافتتباشه قبوله هرچي بگيد انجا -

ـردن به افراد *ي سر و گـقبول درخواستشان انگار مأمويت او هم تمام شد، چون تماس را قطع كرد و با اشاره با
وپايم هاي دور دستكه طنابهاي مرا هم جلويم انداخت و درحاليلندهورش دستور خروج داد. به سرعت لباس

 :گفت كردرا باز مي

 !پاشو لباسات رو بپوش. از همين اتاق هم بيرون نيا تا خودم بيام ببرمت. فهميدي؟ -
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ها كه كرد! اينقدر گيج و پريشان بودم كه اصالً مغزم كار نميها را پوشيدم. آنتكان دادم و با عجله لباس سري
 !درگير كرده بودند؟ كردند و او راخواستند؟! چرا خودشان كاري نميبودند و از امير چه مي

و خياالت و سواالت ذهنم به قدري زياد بود كه اصالً نفهميدم چند دقيقه يا حتي ساعت گذشت، فقط با  فكر
 .ي همان شخص، از جايم بلند شدم و منتظر ايستادمورود دوباره

 :ي آماده به فرمانم، گوشي درون دستش را به طرفم گرفت و با پوزخند صداداري گفتديدن قيافه با

بيا، باهاش حرف بزن تا خيالش راحت بشه كاري باهات نداشتيم. فقط حرف اضافي بزني حساب جفتتون رو  -
 !كنم، فهميدي؟با هم تسويه مي

 .ي موبايل خيره شدمي اتصال، با اشتياق به صفحهتكان دادم و با زدن دكمه سري

 :رسيد گفتنظر ميپريده بهاي كه از ترس و نگراني رنگصاف و واضحش روي صفحه افتاد و با قيافه تصوير

 !خوبي؟! اذيتت نكردن؟ -

وضوح داشت گونه بهبار اينراي اولينبه عالمت نه تكان دادم و دوباره خيره شدم به نگاه مضطربي كه ب سري
 .داد، همان حسي كه هميشه مرا در عطش آن نگه داشته بوداحساسش را نشان مي

جا آروم و ساكت بشين تا بيام كنم تا بهت آسيبي نرسه. فقط هموناصالً نترس! من هر كاري الزم باشه مي -
 !دنبالت. باشه

 .ي انگار قانع نشدسر تكان دادم كه يعني باشه. ول دوباره

 !زني؟! زبونت رو گرگا خوردن؟چرا حرف نمي -

هايم نشست و با اشكي كه در چشمانم دويد تصوير جذاب و مهربانش ـب*بار در آن روز لبخندي به لـاولين براي
خواستم از دستش بدهم پس فوري چشمانم را بر هم فشردم و با نوك انگشت اشكي كه بر مات شد. نه، نمي

 .ام راه گرفت را پاك كردمنهگو

 .باشه، منتظرتم. زود بيا -

*** 

ـور نشسته بودم و به در و ديوار *بود بدون هيچ سرخر و موجود مزاحمي در همان اتاق خشك و عـ ساعتينيم
د و كر كار را خواهد كرد. موبايلم داشت شارژ تمام ميآيد پس حتماً ايندانستم اگر گفته ميكردم. مينگاه مي

. از سر بيكاري انگشتانم را از قيد آستين كنمزده بود دو درصد پس خاموشش كرده بودم تا اگر الزم شد روشنش 
، رها كردم تا با آن نخ دراز كه از سوئيشرتم كنده بودمش با خودم بلوزي كه به انگشت شستم وصل شده بود

اي رنگ و رو رفته كف دستم توجهم را دازم كه نوشتهبازي كنم. دستم را باز كردم تا نخ را الي انگشتانم بيننخ
 !جلب كرد

! اين همان است كه امير در آخرين لحظه برايم نوشت و من از فرط ناراحتي حتي نگاهي نينداختم ببينم آهان
 !چه نوشته است
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تر تا بفهمم دقيقاً چيست! اعدادي پشت سر هم دستم را بازتر از حد معمول كردم و به چشمانم نزديك كف
 !رسيدنظر ميرنگيِ زياد تشخيصش تقريباً غيرممكن بههايش از كمبود كه بعضي

 !باشيمخواهد در تماس ي موبايلش بود؛ ولي چرا به زبان نياورد كه دلش ميپيش رويم مسلماً شماره اعداد

كرد. ولي ارزش اين را داشت كه شماره را شناسايي قدر كشيده بودم كه انگشتانم درد ميدستم را آن پوست
 .كنم و به ذهن بسپارم. مطمئناً فعالً به تنها كسي كه نياز داشتم او بود

 .ها را گرفتم. چند بوق خورد تا باالخره جواب دادرا روشن كردم و به سرعت شماره موبايل

 .بله -

 .سالم امير، منم مهتا -

 :اش را تشخيص دهم. لبخندي به اين وهم زيبا زدم و به آرامي گفتمي شوكه شدهتوانستم قيافهجا ميهمين از

 .جا هزارتا نگهبان دارهفرستم، تو رو خدا فقط مراقب باش. اينجا رو برات ميامير من االن آدرس اين -

 !بزني؟ جوري تونستي زنگتو چه -

خوان اينش مهم نيست فعالً... موبايلم شارژ نداره مجبورم زود خاموشش كنم. اينا ازت چي خواستن؟! مي -
 !باليي سر بابام بياري؟

 .مكث كرد و با ترديد جواب داد كمي

رس رو كنم كه آسيبي از طرف من به كسي نرسه... فعالً آدآره... ولي تو نگران نباش من هر كاري بتونم مي -
 !تونم بيارمت بيرونطور ميبرام بفرست ببينم چه

 .باشه -

تر برايش لوكيشن بفرستم. سرم از اين همه ترس و هيجان به گردش افتاده بود! چشمانم قطع كردم تا سريع و
 .را محكم بر هم فشردم تا آرام بگيرم، و سپس با نفسي عميق، كمي حالم بهتر شد

باره در اتاق باز شد و آن مردك مزخرف، وارد كردم كه يكپيامي را كه به امير ارسال كرده بودم پاك مي داشتم
اش كنم ولي ي اتاق ديد. البته تمام سعيم را كردم كه باز مخفياتاق شده و مرا موبايل به دست در گوشه

 !يدش پنهان بماندي در تا من چيزي از دقدر بزرگ نبود كه از فاصلهبدبختانه اتاق آن

وپايم را گم كرده و گوشي را به وسط اتاق پرت ور شد كه دستطرفم حملهرا چنان درهم كشيد و به هايشاخم
هاي بزرگ و قدر وحشيانه با آن كفشرحمانه به جان من افتاد. آنلرزيد و او بيكردم. بدنم از شدت ترس مي

ام شكسته و در ـيـنـه*ي سـقفسه يهااس كردم استخوانـيـنـه و شكمم ضربه زد كه احس*سنگينش بر سـ
چشيدم. چه حال را با تمام وجود ميريخت و من طعم گس آن. خون از دهانم بيرون ميرفتندیقلبم فرو م

در همان  ،یابدنم ناتوان از حرکت شده و مثل جنازه یاعضا یهمه ای! گویبود و چه وضع نابودگر یوحشتناک
 .افتاده بودم حالیاتاق ب یگوشه
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ها را پاك كرده او هم از زدن خسته شد که باالخره مرا رها كرد و به سراغ موبايل رفت. خوب شد مسيج انگار
چنان اش باقي بود. با ديدن همان هم ي آخري كه با امير تماس گرفتم هنوز در پيشينهبودم و فقط شماره

هاي كه از پيام! ولي به هر حال همينرداش كن كوفت و صدتكهعصباني شد كه موبايل را با تمام قدرت به زمي
خبر بود جاي شكر داشت وگرنه معلوم نبود چه بالي ديگري كه آدرس برايشان فرستاده بودم، بيام و اينارسالي

 !آوردبر سرم مي

هاي صورتم خون انیآلودم راه افتاد و در مروي زمين سرد در خود جمع شدم و اشكي گرم از چشمان پف جاهمان
شود دختر ! مگر ميزدیبر تنم چنگ م یقدر حالم خراب بود و چه حس دردناکو بر زمين افتاد. چه دیکش اریش

 !آور را فراموش كنيساالرخان باشي و اين چيزهاي عذاب

رد داشت ي اعضاي بدنم طوري دسعي كردم چشمان متورمم را ببندم تا حداقل كمي مغزم آرام بگيرد. همه فقط
هم به سراغم آمد يا نه ولي در همان حالت ضعف و  یهوشیدانم اين وسط بآورد. نميکه نفسم را بند مي

 :گفتبدحالي صداهايي از بيرون شنيدم. كسي با صداي بلند مي

 ... پليس، پليس اومده... همه چي رو مخفي كنين... دختره رو -

زمان گروهي به اتاقي كه من در آن افتاده بودم يورش آورده و و هم انگار به او مهلت ادامه حرف داده نشد كه
 .حركت ماندن، شدندبا صداي بلند خواستار تحويل اسلحه و بي

حالم را تا نيمه باز كرده و با صداي ضعيفي ناله كردم، دو نفر جا كه من بودم چشمان بيتنها شخص آن وقتي
 :ا رو به بقيه گفتهبا عجله باالي سرم آمدند و يكي از آن

 !آمبوالنس... يكي آمبوالنس خبر كنه -

 .كه به سختي به درون بـرده بودم با خيالي آسوده و آرام باز فرستادم و چشمانم بسته شد نفسي

*** 

شنيدم؛ ولي قدرت درك و تشخيص نداشتم كه موقعيتم را بفهمم! كسي وغريب اطراف را ميعجيب صداهاي
د و مرا تا جايي همراهي كرد! شايد روي برانكارد بودم يا شايد در ماشين آمبوالنس يا حتي انگار دستم را فشر 

هاي گرمش هاي سردم را در دستدانستم كسي دستدرون بيمارستان در حال رفتن به اتاق عمل! فقط مي
هوش باز دوباره بياي كه در حال حركت بود رهايم نكرد. صداها گنگ و مبهم شد و گرفت و تا توقف كامل وسيله

رويم هوشم كرده بودند تا عملي يا چيزي بهبار ديگر هيچ حسي جز خالء و رهايي نداشتم. احتماالً بيشدم. اين
 .انجام دهند

و چند سيلي نه چندان محكمي  یوغريب گشت زدم تا باالخره با تكان دستهاي عجيبدر همان خواب قدرآن
ام كرده و پناه مانده بود و فقط چندين دكتر و پرستار احاطهبار دستم بياين خورد بهوش آمدم.كه به صورتم مي

 .آورداي به زبان نميكسي به جز نامم كلمه

ي ضعيفي اعالم هوشياري كردم تا بس كنند و كنار بروند. كسي با دو انگشت دو پلكم را از هم باز كرد و ناله با
 .با نور شديدي كه به مردمك چشمم تاباند صداي اعتراضم را درآورد

 !اسمت چيه؟ -
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 :مانندي گفتملحن ناله با

 .مهتا سمندر -

 :ام راحت شد چون به بقيه گفتخيالش از بابت هوشياري انگار

تونن به پي بستريش كنيد و فقط پرستارهايي كه خودم گفتم ميآيخب طبق فرمايش ساالرخان، توي اتاق وي -
بهوش وآمد كنن! به آقايي هم كه بيرون نشستن اطالع بديد كه ايشون آپ رفتاتاقش براي سركشي و چك

 .بهاومده و حالش خو

خيال بودم كه گمان كردم اش هيچ خبري نبود! چه خوشپدر براي نجاتم آمده بود و از امير و كمك رساني پس
 !دهدآيد و از دست اشرار نجاتم ميفيلم هندي است و امير مثل يك ابرقهرمان مي

 !اراحتي قلب و روحمي تخت پناه برد و آن را فشرد تا شايد كم شود آن حجم ناز سرماي تنهايي به لبه دستم

هاي كسي به تخت نزديك شد و با كمي مكث درب اتاق آمد و من با وانمود به خواب سكوت كردم. گام صداي
 ...ـغـل تختم نشست. احتماالً پدر بود يا*روي صندلي بـ

و اختيار چشمانم باز شد! رادين بود! كه با آن چشمان آبي دستم گرماي دستش را حس كرد و بي دوباره
ديدم، خواست شخص ديگري را جايش ميقدر دلم ميمهربانش به صورت خراب و مجروحم زل زده بود. چه

 .بردمهاي كوچك را هم بايد با خودم به گور ميحسرت نیشايد هم

 !كردمخدا رو شكر كه حالت خوبه. داشتم سكته مي -

رحم قدر بيـعـشوقـت بايد آن*محبوب و مـ چرا كسي كه دوستش نداري بايد تو را دوست بدارد! و چرا خدايا
دويم و عشق، خيال و آسوده به تماشايت بنشيند! چرا هميشه ما ميباشد كه در حسرت مهرش بسوزي و او بي

 !نزار ببيند ايهرمق در گوشدود تا كه ما را ناتوان و بيگريزان و رميده به سويي مي

ديد، داشت آسيب مي انیدانستم او هم در اين من كشيدم. ميرا مشت كردم و از بين انگشتانش بيرو دستم
اش خاطر عالقهولي چه كنم كه كاري از دستم ساخته نبود! شايد مثل امير من هم ظالم بودم كه اين بچه را به

 .دادمطور آزار مياين

 :اهميت به حركت و رفتارم گفترويم زد و بيبه یلبخند

 !دزدن! بهتره يه دزدگير از اين آژيريا بهت وصل كنيمقدر تو رو اين روزا ميچه -

 :واقعي بود ولي پوست صورتم را به درد آورد. پس با اخم زيرلب گفتم لبخندم

 !كارخوام چيهاي اوراقي شدم. ديگه دزدگير ميبيني مثل ماشينمن رو نخندون ديوونه. مگه نمي -

ام را خيره نگاهم كرد و با آهي كه از اعماق وجودش كشيد، خم شد و پيشانيبه حرفم بخندد كمي خيره آنكهبي
 .ـوسـيد*بـ

 .ها دل نداشتنكاش آدم -
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ـردنم را سفت و محكم دربرگرفته *اي كه گـكردم سرم را باال ببرم تا صورتش را ببينم ولي آن نگهدارنده سعي
هايش كه در تيررس نگاهم ـب*توانستم باال كشيدم و به لـتا جايي كه ميبود مانع شد. پس چشمانم را 

 .قرارگرفت زل زدم

 !چرا؟ -

 .بهره نخواهد بودتلخي زد. فهميدم جوابش هم از اين تلخي بي لبخند

 .خبر از دستت ميره، نباشه بهترهدلي كه ناخواسته و بي -

 .ـذت عشق به همين درداست*ولي لـ -

 !اي؟طوري نشستي و منتظر معجزهها ميدي كه اينشاعر شدي واسه من! به خودت هم از اين دلخوشيباز تو  -

ـردنش را خم *او گـ دیچشمانم به چه حدي از تعجب باز شد كه تمام صورتش را مقابلم ديدم! و يا شا دانمنمي
ه داشت، تيري در تاريكي روحم كرد و چشمانش را در راستاي نگاهم قرار داد! هرچه بود موفق شد با َشكي ك

هم ات آنترين حالت زندگييعني در مخفي ،بياندازد و مچ قلبم را بگيرد! و اين يعني فالكت براي من! رسوايي
خواهي چيزي از آن حس هم براي كسي كه اصالً نميزماني كه ديگر اميدي برايت نمانده دستت رو شود آن

 !بداند

جاي او به آدمي داده بودم كه هيچ برتري نسبت به كرد كه قلبم را بهخندم ميتلخ بود يا داشت ريش لبخندش
 :هاي دلم كشيدم و زيرلب گفتمتوانستم بكنم! نفسي به درازاي حسرتكار مياو نداشت. ولي خب چه

 .درسته كه اختيار عشق دست خودمون نيست، ولي ترك كردنش دست خودمونه -

 :ام، گفتست مقابل نگاهم گرفت و با كمي كنكاش در چهرهريزشده از حيرتش را در  چشمان

 !خواي خودت رو هم يه نصيحت بكن! هاواقعاً؟! اگه مي -

به عقب هلش دادم و چشمانم را بستم. كسي حق نداشت در موردم قضاوت كند يا حتي احساساتم را به  كمي
 !سخره بگيرد

 !اش بود ولي او با همان فشار خود را نزديك نگه داشته بودـيـنـه*آنكه دستم روي سـ با

 !زنمچشمات رو نبند. دارم باهات حرف مي -

 :كه چشم باز كنم گفتمآن بدون

 .ولم كن رادين. به تو مربوط نيست -

 :كمي عصباني شد. چون با حرص محسوسي كه در صدايش نشسته بود گفت انگار

 .ت كنمخواد خفهقدر به من مربوطه كه دلم مياتفاقاً به من مربوطه. اين -

توانست درب اتاق به صدا در بيايد همين لحظه بود كه من با بدشانسي اي كه ميبهترين لحظه شكبي
 !ام، بدترين لحظه را هم در همان حال تجربه كردمهميشگي
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كه بخواهي هرچه زودتر شخص پشت گر امكان داشت از اينشد خوشحالي آدم به پنج ثانيه نكشد! ممي مگر
قدر زود پشيمان شوي! ـغـل هديه كني، اين*ـاچ و يك بـ*در را ببيني و حتي از حضور به موقعش به او يك مـ

 !كرد؟جا چه ميخدايا امير در اين موقعيت اين

قدر سريع چشم م، تغيير كرد؛ ولي آني او با ديدن وضعيت من و رادين درست در چند سانتيِ هچهره ايلحظه
 !امو ابرويش به حالت معمول برگشت كه حتي خودم حس كردم اشتباه ديده

ي تمسخرآميزي كرد و به طرف شرايطي در بياورد خنده نیخواست تالفي رفتار مرا در چنكه احتماالً مي رادين
 .ايستاده بود رفت ي درامير كه مثل هميشه دست در جيب و خونسرد در همان آستانه

 !زاده! مشتاق ديدار جناب اميرخان. اتفاقاً االن ذكر خير شما بودبه، چه حاللبه -

نگاه كوتاهي به من انداخت و دوباره به رفتار عجيب رادين چشم دوخت. انگار متوجه شده بود او از چيزي  امير
ي نامطلوبش به طرف تخت من پيش آمد! هاناراحت است، پس به روي خود نياورد و بدون اهميت به كنايه

 .يشمالحظه زل زده بودم به پاهاهنوز هم بدنم از شوك خارج نشده بود و بي

بودم و بر سرش داد خواست عصباني ميمصلحتي كرد و نگاهم را به سمت باال سوق داد! دلم مي ايسرفه
به سمت و سوي ديگري سوق داده شده  كردم ولي حيف كه فضااش گاليه ميكشيدم و از نيامدن به موقعمي

 !توانستم سري از تأسف برايش تكان دهمبود و من فقط مي

 .هاي مبهمي باز و بسته كرد و انگار طلب همراهي و يا مساعدت از من داشترا با ايما و اشاره چشمانش

 !رحمي افتاده بودين و جناب زورو هم به موقع نرسيدنهاي بيبينم كه اين دفعه گير آدمخدا بد نده خانوم! مي -

 :بارش كردم و گفتمبه چشمان شيطنت اخمي

 .موقع رسيداتفاقاً مثل هميشه به -

شم دوخت. ـنـسـي دست در جيبش فرو برد و به رادين چ*هم مثل چشمانش خنديد و با ژست بدجـ لبش
 !خواست از او حرف بكشد يا بازي شجاعت و حقيقت راه بيندازدانگار مي

 !دانستم قضيه از چه قرار استبا تعجب بين آن دو در رفت و آمد بود و نمي نگاهم

 .چند قدم جلو آمد و دقيقاً مقابلش ايستاد رادين

 !نمايي نكند تويي، پس قهرمانتوقع كه نداري ازت تشكر كنيم. ها؟! مقصر اصلي اين ماجرا خو -

 :ـردنم، دورگه شده بود گفتم*خاطر محافظ گـوگيج وسط حرفشان پريدم و با صدايي كه بهلحني گنگ با

 !جا چه خبره! ميشه براي منم توضيح بدين؟اين -

 .هه مگه خبر نداري! پليسا رو اميرخان فرستاده بودن و اونا رسوندنت بيمارستان -

 !ها؟هاي گرمي كه مرا تا آمبوالنس همراهي كرد چه كسي بود؟ يكي از پليسآن دست پس

 :تعجب گفتم با
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 !جا؟كدوم نيومدين اونيعني شماها هيچ ؟یچ -

 .جا بوده... به قول خودش مثل زوروچرا، امير اون -

 .روي او چرخيد و نگاه او جاي ديگري رفت و به سويي ديگر گريخت نگاهم

 :كه انگار امروز قصد كرده بود دست از لودگي برندارد، لبخند مرموزي زد و رو به او گفت رادين

 !مگه نه؟ -

كه اصالً حرفي از احساسي به ميان آمده باشد، چنان با خونسردي هربار در قالب اميري جديد فرو  انگارانگارنه
خيال دست در جيب، به من زل زده بي یشد كه باور كردنش سخت بود! به قدررفت و مقابل بقيه ظاهر ميمي

 !اي فكر كردم اين منم كه بايد جواب بدهمبود كه لحظه

تر شد. االن دقيقاً مقابل تير نگاهي آمد، پس رادين قدمي برداشت و به او نزديك بيش از حد كش سكوتمان
زني برداشت دست از طعنه بارنیا یكه او به سويم نشانه رفته بود ايستاده و مثل سپري محافظم شده بود. ول

 .تفاوت اواي جدي خيره شد به چشمان بيو با قيافه

 !ي؟خواتو كي هستي؟! و از ما چي مي -

- ... 

تر از امروز نتونستي مگه همون چند سال پيش جوابت رو نگرفتي؟! فكر كردي اگه اون موقع با شرايطي سالم -
 !توني؟ت برسي، االن با اين وضعيت ميبه خواسته

- ... 

 .جوابي، باز هم توانست رادين را عصبي كندسكوتش پرمعنا بود كه با وجود بي قدرآن

 .كنهدونم اين نفرت چيزي رو عوض نميامير. هر چند ميازت متنفرم  -

 .هايي پر از خشم ، او را به عقب هل دادبار دستصدا زد و اينهم پوزخندي بي باز

 !توني ساالرخان رو راضي كني؟! فكر كردي فيلم هنديه؟چيه؟! با خودت چي فكر كردي؟! كه با اين كارات مي -

 .به عقب برداشته بود را با دو قدم جبران كرد و دُرست رودررويش ايستادكه با فشار دست رادين  قدمي

 !ـردنم*ذارم كسي قالده بندازه گـخاطر هرچيزي هم نميمن نه كاري با تو دارم نه ساالرخان. به -

بلندي كشيدم و دستم را « هيع»اختيار حرفش توهين و تحقير داشت كه من از فكر واكنش رادين بي قدرآن
ي پيراهن او را وحشيانه خاطر همين حركت من، رادين از كوره در رفت و يقهمحكم جلوي دهانم گرفتم و شايد به

 :چنگ زد

 .حرف دهنت رو بفهم -
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خيز شدم و بازوي رادين را به سمت خود كشيدم. به تي از جايم نيمكه اتفاق بدتري بيفتد، به سخاز آن قبل
قدر حركتم ناگهاني بود كه دستگاه متصل به بدنم خطوطش نامنظم شد و صداي حدي ترسيده بودم و آن

 .ناهنجاري از آن فضا را پر كرد

 .ي بحثشان شد چون هر دو با نگراني به طرف من برگشتندانگار همين مانع ادامه و

و رادين مرا به جايم برگرداند تا قبل از آمدن پرستارها، صداي دستگاه را قطع كند. با  دیاز اتاق بيرون دو امير
ي بلند شدنم دردي حس نكرده بودم ولي با صاف شدن بدنم، چنان دردي در پهلويم كه در همان لحظهاين

 .پيچيد كه جيغم به آسمان رفت

قدر زياد بود كه كل قسمت مياني تا پهلوهايم را در عمل كرده بودند ولي درد آندقيقاً كجاي شكمم را  دانمنمي
 .كردفشرد و نفسم را قطع ميهم مي

 .سر و صداي دستگاه و فريادهاي من چندين پرستار با عجله خود را به اتاق رساندند و باالي سرم حاضر شدند با

كه گفتند، تا اينت همه را نگران كرده بود و هركدام چيزي ميريخمهابا ميطور بيكه از چشمانم همان هايياشك
 .باالخره دكتر رسيد و با تشري استادانه همه را ساكت كرد و افراد اضافي را هم از اتاق بيرون فرستاد

 .خواستم مسكني برايم تزريق كندي كنار تخت گرفته بودم و با التماس از دكتر ميرا به ميله دستم

كه مرا به آرامش و سكون دعوت اش دستوراتي داد و پس از اينـغـل دستي*د در گوش پرستار بـتندتن دكتر
 :خورد گفتهاي دربان از جايش تكان نميكرد با لحن تندي به پرستاري كه دم در ايستاده بود و مثل نگهبان

 !. فهميدين؟دين. ايشون استراحت مطلق هستن تا دو روزكس رو توي اتاق راه نميديگه هيچ -

 قدر بد بود كه شرايط مساعدي براي دلبيچاره هم سرش را زير انداخت و چشم آرامي گفت. البته حالم آن آن
 .زدمسوخت و حتي لبخند مهرباني هم به رويش ميسوزاندن نداشتم وگرنه شايد دلم برايش مي

غم آمد و چشمانم را بست تا روحم برود بخشي به سراي نجاتدرد كشيدم تا باالخره خواب مثل فرشته قدرآن
 !و جسمم كمي آرام بگيرد

عالم خواب و بيداري بودم كه احساس كردم گرماي دستي آشنا، انگشتانم را در خود جاي داد و فشرد.  در
قدر افتد و هر چههايي كه بختك به روي آدم ميشد تكان خورد! مثل وقتكردم ولي انگار نمياحساسش مي

قدر سعي نشست. هرچهمي جانمتواني تكان بخوري! فقط صدايي آرام از جايي دور در گوش كني نميتقال مي
، از بودنش اعالم رضايت كنم، انگار موفق نشدم چون بعد از دقايقي كردم دستم را تكان دهم يا حتي با انگشتانم

 .ن كشيداو هم از بيدار شدنم نااميد شد و گرماي حضورش را از ميان دستانم بيرو

 ً آوردم؛ ولي اين روزها ي عمر به حساب ميشدههاي تلفگذراندم را جزء زمانهايي كه در خواب ميساعت معموال
شنيدم و هايي را ميتر و خوشايندتر شده بودند. شايد چون در خواب حرفام پرفروغهايم از بيداريانگار خواب

 .را داشتم كردم كه در بيداري حسرتشهايي را تجربه ميحس
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ام رنگ و خاكستري هميشهخواست چشمانم را باز كنم و دوباره از آن عالم رويايي به دنياي بيهم دلم نمي االن
برگردم. پس با وجود بيداري و درك حضور دكتر و پرستارهاي باالي سرم، خودم را به خواب زدم تا مجبور به 

 .ام نشومهاي هر روزهتكرار جواب

چه گفتند و چه يادداشت كردند تا باالخره پس از اتمام مأموريتشان، همگي از اتاق خارج شدند. هيچ  دانمنمي
هاي دستم را با آن محلول سرد و شد و من بعد از يك هفته، تنها با سرمي كه رگصدايي از اطراف شنيده نمي

زدند . پدر و عمه هر روز سر ميبودم تريرمق كرده بود همچنان روي تخت بيمارستان بسجان و بيشفافش بي
كسي كه دلم ها اتاقم را در محاصره داشتند تا چيزي مرا تهديد نكند. رادين هم كه هميشه بود؛ ولي آنو نگهبان

خواست بزند و روز ديگر نيامد و من ماندم در حسرت حرفي كه ميبه حضور و گرمايش محتاج بود بعد از آن
كشيدم شد و با تمام روح و جانم به درون ميارها و بارها در گوشم تكرار ميهايي كه هر شب بنتوانست! حرف

 .هايم گم شوندتا مبادا در پسِ خواب

سوي اتاق را براي ايستادن انتخاب كرد، نيمي از ورود كسي كه نفهميدم چرا به جاي نزديِك تخت من، آن با
ي كوچك و كردم. قامت و هيبت امير از همين يك روزنهي پلكم را باال كشيدم و از الي آن اطرافم را جستجپرده

 !هم براي من قابل تشخيص بود

هوشي هم او در كنارم بوده، آلودگي و بيهاي خوابي زمانكه بقيهي ايناز درست بودن حدسم درباره لبخندي
آزاد شود و به سوي او هوا قفل نگاهم را باز كرد تا تاب شد و پلكم بيبر لبم نشست. دلم به هواي ديدنش بي

روح ايستاده بود و به جاي چشمان ي بيپنجره ابلطور پشت به من مققدر دلتنگش بودم و او همانپرواز كند. چه
 .كردي آن نگاه ميمن به شيشه

از عمق وجودم به شكل بازدمي پيوسته و طوالني كشيدم كه انگار ناخوداگاه حواسش را به سوي خودم  آهي
ام ام را تا دلتنگيآمدهقدر سعي كردم بدزدم نگاهِ كشناگاه برگشت و چشمان بازم را شكار كرد. هر چهجلب كردم. 

 .كندو چشمانش دل نمي صورتهاي رسيده به مُراد، نگاهم از زدهرا نفهمد، نشد. مثل قحطي

ب تا باالي سرم پيش آمد. ام زد و به طرفم گام برداشت. با همان سكوت و لبخند عجيپرواييبه اين بي لبخندي
صدايي را ضبط كرد براي شد اين بيكاش ميآمد و فقط آمده بود نگاهم كند و برود! ايانگار او هم حرفش نمي

قدر دير اوج نيازم پرحرف خاموش بودم و او چه يهاقدر محتاج همين نگاهروزهاي مباداي نبودن و نداشتنش. چه
 !دادرا پاسخ مي

باره تحليل رفت. دستش به روي اش يكاين سكوت به درازا كشيد؛ ولي انگار توان جسماني قدرچه نفهميدم
اختيار نگاهم اش به بازوهاي پرقدرتش سپرد. و من بيحفاظ تخت نشست و نيمي از وزنش را از پاهاي خسته

هم دست دلم براي كند و باز  گيرهاي آن وتابجا در ميان پيچبه برجستگي عضالت دستش كشيده شد تا همان
 .هزارمين بار رو شود

 :اي معنادارتر كرد و گفتاو با همان لبخند معنادار، سرفه و

 !ميشه حرف بزنيم -

 .اش را كاويدي حرفش يك دور تمام چهرهدوباره به صورتش برگشت و منتظر ادامه نگاهم
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 .رباني به خود گرفتچنان بر لبش بود كمي بزرگتر شد و رنگ مهكه نابودگرانه هم لبخندي

 ...خوام وليكه سرزده اومدم و مزاحم استراحتت شدم معذرت مياز اين -

- ... 

 .ساالرخان پيغام داده به ديدنش برم و امروز توي عمارت قرار داريم. خواستم تو هم در جريان باشي -

 :دار گفتمبه آشوب افتاد و نگاهم پر از ترس و اضطراب شد. به سختي لبم را حركت دادم و با صدايي خش دلم

 !كار داره؟چي -

 ...دونمنمي -

 .خوام تنها بريميشه منم امروز مرخص بشم؟! نمي -

 .لبخندش برگشت دوباره

 !مگه جنابعالي باديگارد مني -

 .ند زدمام لبخي نگرانيهم با همه من

 !چيه؟! خوشت نيومد؟! دلت هم بخواد! باديگارد به اين خوشگلي كي داره -

 :و زيرلب زمزمه كرد خنديد

 !آره كي داره -

 !پس من امروز ظهر ميرم خونه، تو كي مياي؟ -

 .جاممن شب ساعت هشت اون -

داري دم. يعني در اصل به خودم دلاش داجان به رويش زدم و دلداريهايم لبخندي نيمهوجود تمام نگراني با
 .دارم

 .خواد در مورد اون پيرمرده صحبت كنهاتفاقي نميفته، حتماً مي -

طور خوشي من ايندانستم براي دلاش گرفت. هر چند ميكه بيشتر از او، من خودم را باخته بودم خندهاين از
 !بين نبودند به اين ديدارخنديد وگرنه چشمانش زياد هم خوش

خاطر يه قرار، پشت تو سنگر بگيرم. فقط خواستم بدوني هر اتفاقي كه بيفته من توش جا تا بهمن نيومدم اين -
 .پيش قدم نبودم

-  ً  !چه اتفاقي مثال

واضح رسيدم كه رفتنم به اون عمارت شايد با پاي خودم باشه  یهر چي! بعد از اين همه سال به اين نتيجه -
 .ستولي احتماالً برگشتنم با يه پاي ديگه
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ام را حفظ كنم و باخنده بينانهگريستم ولي سعي كردم لحن خوشاين طنز تلخش به جاي خنده، بايد مي به
 :گفتم

 .من پشتتمست اين وسط! تو برو جلو خيالت راحت كارهپس باديگاردت چي -

هايش لغزيد و او با همان لبخند ـب*اختيار روي لـهم لبخندي مخصوص زد و سرش را جلو آورد. نگاهم باز بي او
 :در يك سانتي صورتم متوقف شد و زمزمه كرد

 .خوام. ترجيح ميدم از جلو سپر داشته باشمباديگاردي كه پشتم باشه نمي -

گشت و دلم به گرد نداشت. نگاهم روي چشمانش ميـيـنـه حبس شده بود و او خيال عقب*در سـ نفسم
 اریاختیخواهد حالم را منقلب كند و خيال ديگري در سر ندارد. ولي باز بدانستم فقط ميتالطم افتاده بود! مي

لكه شايد از سوي خود مطمئن نبودم! ب ودام از طرف او نبهايم را به درون كشيدم و پنهانش كردم. نگرانيـب*لـ
حركت بمانم! هرچند انگار براي او طبع به خرج دهم و در مقابلش بيمعلوم نبود بتوانم بيش از اين مناعت

 .اش برگشتتعبير شد و با كمي تأمل، لبش را از داخل گاز گرفت و با اخم به حالت عاديسوء

 ...بايد برم ديگه -

ي اميد، زير به جانب در گرديد تا دل من هم به دنبالش روان شود. با آخرين بارقهدر جيب برد و سربه دست
ام متعجب شده و اين نگاه عجيب دانستم از حركت ناگهانيآستين كتش را از عقب گرفتم و متوقفش کردم. مي

 :گفتم ديهم ناشي از همان است ولي به روي خودم نياوردم و خيلي خونسرد و عا

 !ايران كنسل شد؟رفتنت به  -

ً به جانبم برگشت و با اين كامل خاطر  مكثي كه در پاسخ سؤالم كرد بهكار دستم از آستينش جدا شد. احتماال
كردم كه دادم و بحث را عوض ميباره تغيير موضع ميچنان ناشيانه و يكام بود! آنشکش در سالمت عقالني

 !هر كسي مقابلم به ترديد ميفتاد

 !مهمه؟طور؟! چه -

 !خاطر من از سفرت موندي؟خوام بدونم بهدونم...شايد مهم باشه. فقط مينه... يعني نمي -

 .اوهوم -

 !دقيقاً يعني چه؟! اين جوابش به كدام سوالم بود« اوهوم»سردرگمي نگاهش كردم. نفهميدم  با

 .ها پيداستها كه فقط انعكاسش در چشمرنگي زد، از همانبي لبخند

 .اوهوم جواب هر دوش بود -

 .نپرسيدم گریرنگ خوشي گرفت و سؤالي كه در دلم بود را د نگاهم

خداحافظي دوباره به سوي در برگشت. و من ـردن صاف كرد و بي*گـ اشیگشهیاو با همان ژست خاص هم و
 .بار در سكوت ماندم و رفتنش را تماشا كردماين
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*** 

خاطر كه نگفتم به چهچيز براي ترخيصم تا قبل از ظهر آماده شده بود. با اينهمهرادين تماس گرفته بودم و  با
ست! قصد مرخص شدن دارم ولي انگار او متوجه شده بود كه چرا عجله دارم و اصرارم براي امروز به چه علتي

چپ بودم خيلي يهاي علوگذار در كوچهگشت ادچندبار با كنايه اين موضوع را به رويم آورد و من هم كه است
 .خوب خودم را به نفهمي زدم

ودستگاه به عمارت رسيديم ساعت تشريفات امنيتي انجام شد و با هزار دم یتمام تالشي كه كردم تا وقت با
 !نزديك سه عصر بود

د و ي دستور، اطرافم به رديف گذاشته بود رها كر ـيـنـه*سـبهاي كه دستمرا در اتاقم گذاشت و با خدمه رادين
 .رفت

ها خويشتنداري هم چيز بدي نيست. كردم ولي خب، گاهي وقتزدم و همه را بيرون ميخواست جيغ ميمي دلم
 .رويي هركدام را پي كاري فرستادم و خودم به طرف حمام به راه افتادمپس با خوش

ي بيچاره م. آن خدمهاي ردشان كردسابقهساعت هشت بشود صدبار لباس ِست كردم و هربار با وسواس بي تا
رقصيدند. تا باالخره با لباسي مشكي و دخترانه و موهايي چين هيچ چون و چرايي ميزدم بيهم به هرسازي مي

اش سانتي٧هاي سياه و براقي كه پاشنه ايهپوشاند و كفشـمرم را مي*ـنگي كـ*ـرهـ*خورده و مواج كه تمام بـ
ام را هم انجام دادم و تا دخترانه شیزديك كند، كارم را تمام كردم. آراتوانست قدّم را كمي به بلنداي او نمي

 .آمدنش منتظر نشستم

گشتم كه درب اتاق باز شد و يكي از دختراني بود به خودم در آينه زل زده و دنبال ايراد و اشكال مي ساعتنيم
 .كه براي سر و گوش آب دادن به سالن فرستاده بودم با عجله وارد شد

 .خانم، مهمونتون اومدن -

هاي هاي عطر و لوسيونبا دستپاچگي از جا برخاستم كه دستم به ميزتوالت خورد و صداي افتادن شيشه چنان
 .ام گرفتروي آن در اتاق پيچيد. به ياد دختران دم بخت و رسيدن خواستگارشان افتادم و از اين تشابه خنده

بلند و عميقي كشيدم و دامن لباسم را مرتب كردم. دوباره نگاهي در آينه انداخته و لبخندي به مهتاي  نفس
 .توانست بهتر از اين هم بشودمقابلم زدم. همه چيز خوب بود و مي

اش كرده بودم و قرار بود مرا به سالن برساند و بعد به دنبال كارش كمك و همراهي يكي كه از قبل آماده با
اي جذاب، وارد شدم. اول رادين مرا ديد و با اخمي كه بر ابروهاي روشنش انداخت نشان رود، با ژست و افهب

هاي بلندم نگاه پدر و امير را هم به سويم كشاند. پدر را داد كه زياد از آمدنم خوشش نيامده. صداي پاشنه
ن رفتن از قد و هيكلم، به جايي روي زمين دانم ولي امير لبخندي زد و چشمانش بعدِ يك دور باال و پايينمي

دانستم لبخندش براي اين بود كه تضاد عجيبي بين من و باديگاردي كه قرار بود محافظش باشد نشست. مي
 :سالم كردم و رو به پدر گفتم دانهشد؛ ولي من خونسر ديده مي

 !گيريدبينم كه بدون من مهموني ميمي -

 :رودربايستي گفتاي كرد و بيي بود خندهساالرخان كه انگار كمي عصب و
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كه مهمون ما بدجور وقت با اسلحه و محافظ نميره مهموني. ولي مثل ايندونم مهمون هيچتا جايي كه من مي -
 .چشمش ترسيده

 !هاها شروع به خنديدن كرد و

نفس او را و اعتمادبهخواست گوي اصلي ميدان را در دست بگيرد واقعاً اين موضوع خنده داشت يا مي يعني
 !نابود كند

چنان خوبي واكنشي رفتم و جايي نزديك پدر نشستم. مشخص بود اين دعوت قرار نيست روند آن هيچبي
رسيد كسي بود كه مقابلم نشسته و بدبختانه به جاي نگاه به نظر ميداشته باشد. و تنها كسي كه مظلوم به

دوخته و او را كنكاش  شماش بشوم، به ساالرخان چحامي روحيَ باشم و  اشیخواستم منبع انرژمن كه مي
 .كردمي

 !مطلبريم سر اصلخب، مي -

باره به سرفه افتادم! معلوم نبود منظور پدر از بيان اين اين حرفِ به ظاهر معمولي مرا شوكه كرد كه يك چنان
مطلب! اصالً رفتند سر اصلكه بايد ميجمله چه بود ولي من دلم به تپش افتاد. انگار مجلس خواستگاري بود 

 !خواستن بروند بر سر اصلشمگر حرفي هم زده بودند كه االن مي

ببين امير، جونِ دخترم رو نجات دادي بهت مديونم؛ ولي اگه بخوايم دو دوتا چهارتا كنيم، تو خيلي بيشتر از  -
همون ايران دنبال كارت. اگه امروز خواستم  اينا به من بدهكاري، پس دست از اين قهرمان بازيات بردار و برو

اي. پس بشينم باهات مذاكره كنم قبل از هر مجادله بارخاطر اين بود كه براي اولين و آخريم جا فقط بهبياي اين
 .كه كار به جاهاي باريك بكشه برگردزياد به شانست فشار نيار و قبل از اين

شنيد. ترين دشمنش را ميهاي بزرگخونسردانه نشسته بود و حرفطور تعجب به امير نگاه كردم كه همان با
 !اي در سر داشتانگار منتظر اتفاق خاصي بود و يا شايد نقشه

 :باز هم خود را وسط بحث انداخت و با لحني تقريباً خشن رو به امير گفت رادين

جرئتي اون روز اومدي سر راه مهتا و با  فكر نكن نفهميديم خودت اين دردسرها رو راه انداختي. اصالً تو به چه -
ش ي خانوادهكنه، همهخودت برديش؟! فكر كردي كسي كه وارث سمندره و با اين همه افتخار داره زندگي مي

 !كنه و ميره؟رو ول مي

چرخيد! مگر مشكالت ديگري غير از من ها حول من ميي بحثگفتند؟! چرا باز هم همهداشتند چه مي هااين
 !نداشتند؟

 :اش را حفظ كرده بود گفتوريطور كه لبخند يكهمان امير

تونم تمام مطلب! اول اجازه بدين خدمتتون عرض كنم من با مداركي كه دارم ميپس بذارين منم برم سر اصل -
 ...ندر رو توي يك ساعت به خاك تبديل كنم. سمندر براي من هيچ ارزشي نداره و ايضاً شما همسم

 !از ايني كه بخواي من رو به خاك بزني تركیامير مواظب حرف زدنت باش. تو خيلي كوچ -
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 باره چند نفر مثل جن به داخل پريدند واش كرد كه يكدرنگ دست در جيب كت شيك و امروزيبي ریام
هايشان را به سمت او نشانه رفتند! که البته او هم انگار آمادگي هر اتفاقي را داشت چون پوزخندي زد اسلحه

 :و به پدر گفت

 !كه شما هم چشمتون خيلي ترسيدهكنه ولي مثل اينفكر كنم ميزبان هم با اسلحه از ميهمان پذيرايي نمي -

 .رآورد و روي ميز انداختي كوچكي از جيبش دهيچ تأملي، پوشهبعد بي و

ي ديگه با چون تا يك هفتهاي از مدارك. بهتره به جاي كشتن من به فكر اصالح كارهاتون باشيد اينم نمونه -
 .تون شروع ميشه و بودن و نبودن من هم زياد در اين رَوند تأثيري ندارهاين اسناد مراحل پيگيري پرونده

ً داشتم پس ونسردي ديوانهنفس باال و خشوكِ اين اعتمادبه از كننده در مقابل چنين ريسك خطرناكي واقعا
دانم هدفش چه بود ولي در حدي كامالً احمقانه به قفس شيرهاي گرسنه آمده و داشت چاقو به افتادم. نميمي

 !زدرگ و پي خود مي

 .بندي به رويم زداي نگاهش روي من لغزيد و لبخند نيممتوجه حال خراب من شد، چون براي لحظه انگار

 !تونم يه لطفي بهتون بكنمفقط... مي -

 !سكوت كرده و به دهان او چشم دوخته بودند. معلوم نبود ديگر چه ورقي قرار است رو كند همه

دونين، طور كه ميتون درش گرفتار شدين بيرون بكشم. چون هموناي كه همهتونم دخترتون رو از اين مهلكهمي -
هاي مهم شركت هست و مطمئناً در حد بقيه مجازات ي شما امضاش پاي كلي برگهايشون به عنوان نماينده

 .ميشن

ن جريانات هايم به وزوز افتاد. واقعاً انتظار اين را نداشتم كه پاي مرا هم به ايشروع به لرزيدن كرد و گوش دستم
 !شان بكشاندپيچيده

اش را بگويد. پدر كه ابهت خود ي حرفش را بزند و خواستهسكوت جمع نشان از اين داشت كه او بقيه دوباره
 .نگريستهاي مچاله شده از خشم او را ميرا حفظ كرده بود و فقط با چشم

 .براي نجاتش از اين وضعيت، حاضرم باهاش ازدواج كنم -

العمل اش به سوي او يك عكسهما و سپس برافروخته شدن رادين و حمل يي هرسهشدهچشمان درشت ابتدا
 .بد و تحقيرآميز ادا شد نیچننیاي كه اكامالً غيرارادي بود در مقابل خواسته

ت اش را چنان گرفت و با خشم بلندش كرد كه احساس كردم هر آن ممكن اسي كت و پيراهن مردانهيقه رادين
 !هوش شودبي

 !توني هر غلطي دلت خواست بكني؟ي رواني. فكر كردي با اين خزعبالت ميشو مرتيكهخفه -

ي او را كه براي كوبيدن باال رفته بود پدر كه با تمام قدرت بر سر رادين كشيده شد، دستان مشت شده فرياد
بود. خشم... حرص... و امير تنها كسي  ي ما در آن شرايط مثل همدر هوا متوقف كرد. مطمئناً احساس همه

 .مشخص بود حالش زياد هم خوب نيست بتهكرد و الرا با تمام توان داشت كنترل مي اشیبود كه اين قهر درون
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 :او را بر روي همان مبل رها كرد و قدمي به عقب برداشت. و پدر با جديت گفت ،یگرید حرکتِ یب رادين

خواستم خواي باهاشون بكن. من اگه ميد. اين مداركت هم بردار و ببر هركاري ميجا نميادختر من با تو هيچ -
 .هايي مثل تو جا بزنم كه االن اين جايگاه رو نداشتمبا تهديد جوجه

 :اش بلند شد و ايستاد و خيلي عادي لبخندي زد و گفتهمان اوضاع و شرايط جسماني با

كه اشتباه كردم. به هر تر شده باشيد استاد! ولي مثل اينره محتاطانتظار داشتم بعد از اين همه سال يه ذ -
 .جا، شايد وقتي ببينيدش متوجه بشين توي چه وضع اسفباري هستينذارم همينحال من اين مدارك رو مي

كن خرابخواست يك جيغ خانهدست در جيبش فرو برد و راه خروج را در پيش گرفت! يعني حقيقتاً دلم مي و
كرد و حتي آمد و در كمال گستاخي، تهديدش را ميو مشت محكمي نثارش كنم. يعني چه كه ميبكشم 

رفت! ولي نه، انگار منصرف شد چون نزديك در خروج برگشت داد و بعد هم ميچنين مسخره ميپيشنهادي اين
 :و با ژست خاصي گفت

خوايد بكنيد، من هم سه روزش رو بهتون طور كه گفتم فقط يك هفته وقت داريد هر كاري ميدر ضمن، همون -
خاطر يه سري عاليق شخصي اجازه ميدم فكر كنيد و در مورد نجات دخترتون تصميم بگيريد، اين كار هم صرفاً به

براي من ندارن اين عمارت و  حساسيو قديمي خودم انجام ميدم؛ چون االن ديگه هيچ ارزش مادي و حتي ا
 .هاشآدم

 :جلوي خودم را بگيرم و ناخوداگاه از جايم برخاسته و با حرص رو به پدر گفتمنتوانستم  باراين

 .گردمكنم و برميتون ايشون رو بدرقه ميبابا، من با اجازه -

به دنبال او كه با پوزخندي رويش را گرداند و از در خارج شد راه افتادم. چنان پاهايم را محكم و با حرص بر  و
 .پيچيدهاي كفشم در سالن ميتولوق پاشنهاي تاالقكه صد دمیكوبزمين مي

 .قدمش شدمهايم افزودم و بيرونِ درب خروجي همبر سرعت قدم كمي

ت همين بود نه؟! كه با نكنه از اول با همين برنامه پيش اومدي؟! نقشه ؟یکنیچرا من رو قاطي بازيتون م -
 !گرفتن من بابام رو نابود كني

رفت. با حالتي عصبي و جواب راهش را گرفته بود و به طرف ماشينش پيش ميزدم و او بيحرف مي من
هم خورد و اي تعادلش بهباره بازويش را گرفتم و كشيدم كه لحظهو چنان يك« با توأم»هيستريك داد زدم 

پارك بود، بگيرد و به  نجاماهايي كه هنزديك بود بيفتد. ولي به موقع توانست دستش را به يكي از اتومبيل
خير توانست چه اتفاقي بيفتد ولي خب بهقدر حركتم خطرناك بود و ميدانستم چهسختي سرپا بماند. مي

 .گذشت

 .ي حرص كشيداي چشمانش را بر هم فشرد و نفس محكمي به نشانهثانيه براي

خود جور شد. دقيقاً بر ها هم خودبهاتفاق ش رو داشتم. بقيهي ازدواجه، آره از اول نقشهاگه منظورت مسئله -
گناهت و براي نابودي من ي كامالً بيتوني بري بشيني پيش خانوادهوفق مراد من! حاال راحت شدي؟! االن مي

 .نقشه بكشي
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قدر از نظرت حقير و واقعاً! همين؟! بعد از اين همه ماجرايي كه گذرونديم االن كل حرفت اينه؟! يعني اين -
 !رزشم كه حتي به خودت اين زحمت رو نميدي كه حرف بزني! اين بود سورپرايز آخرت نه؟ابي

زد، سد كشيد و زل زد به عمق نگاهم كه سنگي خاره و سخت، مقابل آبي كه در چشمان ناباورم موج مي مثل
 .زددر ميان آن همه اشك دودو مي

 .ازهتونست ميون اين همه درد مقاومت كنه و نبكاش عشق مي -

 .ازت متنفرم امير -

 .زدهبار از نوعي تلخ و غمهم پوزخند زد، اين باز

احساسي، متنفر شدم و همين تفاوتي بهتره. اتفاقاً منم اون روزا به جاي بيخوبه... نفرت هم يه حسه... از بي -
 .توي خيلي از شرايط پام رو سست كرد و نذاشت كارهاي بدتر از اين بكنم

هاي گويد! چرا جواب درستي به حرففهميدم چه ميخواست مرا ديوانه كند! اصال نميوانه بود يا ميبشر دي اين
 !كردقدر پيچيده و سختش ميگفتم، اينداد! چرا هر چه ميمن نمي

هايم را بايد همين االن بار ديگر به خود آمدم. جواب بعضي سؤالرا دوباره برگرداند تا برود و من يك رويش
 .دمیرسیگرفتم وگرنه حتماً به جنون ممي

 !كار كني؟خواي باهام ازدواج كني و بعدش چيمي -

 .ولي ايستاد و جوابم را بعد از مكثي تقريباً طوالني داد برنگشت

ي تونه بكنه. ساالرخان بايد بفهمه كه هر كسي به اندازهشون نشون ميدم امير كيه و چه كارايي ميبه همه -
خاطر زنده موندنم صدبار خودش رو لعنت كنه. آدم تاوان كاراي رسه كه بهظرفش سهم داره. يه روز مي

 .تمومش رو خيلي بدتر ميدهنيمه

 !پس من چي؟ -

 .كرد، نگاهم كردكه خون را در قلبم منجمد مي یروحفم و با همان حالت بيبرگشت به طر  باراين

كردم مهتا رو ميشه دوست داشت. روزهايي كه عشق مثل يه سرطان پيچيد دور قلبم و به يه روزايي فكر مي -
ست كه عش به مغزت برسه و عقلت رو از كار بندازه. اون موقجام ريشه زد. و واي به اون روزي كه ريشههمه

ي سمندرها. و به اين ميگن كني مهتا فقط مهتاست نه دختر ساالرخان و نه دردونهبا كمال حماقت فكر مي
سرطان عقل... يا حتي سرطان روح... سرطان احساس. من بابت اون روزها به خودم مديونم. به تمام ذرات 

ي ديرفهمي، كه تاوانش شد عني فاجعهوجودم مديونم كه نفهميدم مهتا، سمندره و دختر ساالرخان و اين ي
 .«نیا»

خواست برود. تأمل راهِ رفتن را در پيش گرفت. دلم نميزده و پرآبم روي پايش ثابت ماند و او بيغم چشمان
وتنت هايي كه مثل زهر، طعمش تمام جانهايش تلخ بود. از آن حقيقتهايي كه گفت هزارمعنا داشت. حرفاين

 !خوردهم ميبه دمگفتنش به قدري درد داشت كه حالم از خو« مهتا»كند. را مچاله مي
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را باال بردم تا شايد باز هم مانع رفتنش بشوم. نزديك اتومبيلش رسيده بود و حتي موقع سوارشدن حس  سرم
خواست چيزي بگويد و پشيمان شد ولي مطمئنم حال او هم خوب اي به من خيره شد. شايد ميكردم لحظه

 .نبود

كس دانست و از هيچكه خودش را حكمران مطلق ميدرون عمارت برگشتم و مقابل پدرم صاف ايستادم. از اين به
 .هم ريخته بودبرد اعصابم بهحساب نمي

 !كار بايد بكنيم؟گيرين! اگه بتونه كارايي كه گفت رو انجام بده چيچرا حرفاش رو جدي نمي -

 .كرد را باال آورد و كمي مرا برانداز سرش

انتظار داري دخترم رو دو دستي تقديمش كنم؟! فعالً بذار اين مداركش رو يه بررسي بكنم ببينم چي تو چنته  -
 !خونهقدر لغز ميداره كه اين

 .روي زمين نشستم و دستش را ميان دستانم گرفتم مقابلش

 .ترسمبابا، تو رو خدا دست از كارهاي خطرناكتون برداريد. من مي -

 :انـه زد و گفت*ـرد*پر از اطمينان و مـ نديلبخ

خيالت راحت باشه. ساالرخان رو نميشه با اين چيزا تهديد كرد. اين آدما براي نابود كردن من هنوز خيلي  -
 .كوچيكن

 .به بزرگيِ ناآرامي درونم كشيدم و دوباره ايستادم نفسي

هاي مهمي كه خوام در جريان تصميماگه مجبور شدين روي پيشنهادش فكر كنين حتماً بهم خبر بدين. مي -
 .براي زندگيم گرفته ميشه باشم

 .گمانم خودش فهميد منظورم چه بود چون لبخند كجي زد و با حركت سر، موافقت كرد به

كه از اول نقشه فهميدم؛ ولي اينه زد خوب ميهايي كاتاقم رفته و روي تخت نشستم. منظورش را از حرف به
وارتر تر و ديوانهتوانست كارهايي وحشتناكها ميكردم. خيلي وقتداشته كه از طريق من ضربه بزند را باور نمي

خواهد با ازدواج، مي دیگواز اين براي انتقامش با من بكند ولي نكرده بود و االن بعد از اين همه وقت آمده و مي
ها كدام آن لحظهكرد چون هيچهاي مسخره بود كه احتماالً فقط پدر باور ميقام بگيرد؟! اين ديگر از آن حرفانت

 .را نديده بود. مسلماً براي او قبول اين ازدواج به معناي تسليم شدن و پذيرش شكست بود

*** 

گيري ها چگونه به زمانِ تصميملحظهگذرند و طور ميها چهفهميدم ساعتدر دنياي غريبي بودم كه نمي قدرآن
قدرها هم چيز كوچكي نبوده كه بخواهد رسيد آن پرونده آننظر ميشوند. پدر هنوز عصبي بود و بهنزديك مي

 .ي امير بكوبدـيـنـه*به راحتي حلش كند و به سـ

اين دو روز اصالً از اتاقش به اتاقش رفتم و آمدم تا بلكه بتوانم سر از آن مدارك در بياورم موفق نشدم.  هرچه
 .بيرون نيامد، حتي براي غذا و پاي ميز خانوادگي نشستن! كه اين يعني اوج نگراني
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چرخيد. مثل طرف ميطرف به آنشد. هر ساعت با دستورات ريز و درشت پدر از اينجا بند نميهم يك رادين
فقط اين وسط من و عمه صبح و ظهر و شب سر اش به تكاپو افتاده باشد. ي كارگري كه براي حفظ ملكهمورچه

چي بود ااّل موضوع جدي و اصلي اين ي همههم دربارهزديم كه آنديديم و گپي كوتاه ميميز غذا همديگر را مي
كردم. كاش اين يك قدر نبودِ مادرم را حس ميخواست و چهقدر دلم يك دوست خوب و صميمي ميروزها. چه

ها تمام شوند. كاش زودتر بفهمم قرار است چه اتفاقي بيفتد و د و دلشوره و اضطرابروز باقيمانده هم بگذر 
ام براي همان موقع كه ولي گذاشته ستم؛یمطمئن ن زیخودم ن میي نهايي چه خواهد بود! هر چند از تصمنتيجه

 !به من داده شود یبسته به موقعيت انتخاب كنم. البته اگر حق انتخاب

هاي شيش عصر بود كه باالخره پدر صدايم كرد كه به اتاقش خدا دعايم را شنيد چون نزديكبعد انگار  ساعتي
...! قطعاً نیكردم كه در كدام ميدان بجنگم. همبروم. او مسلماً قصد جنگ داشت و من فقط بايد انتخاب مي

 .شدیبه من داده نم بیعج یمبارزه نیدر ا یشتریحق ب

تاپ، صورتش را كمي جا، نور لپزرگش نشسته و در فضاي نيمه تاريك آنهميشه با ابهت پشت ميز ب مثل
 .نوراني كرده بود

 .جابيا بشين اين -

قدر استرس داشتم كه جا نشستم. آنوچرا رفتم و همانچوني كنار ميزش اشاره كرد و من بينفرهمبل تك به
 .جايي براي چيزهاي ديگر نبود

تصميم عاقالنه بگيرم كه توي اين شرايط و وضعيت بحراني بتونه جلوي ضررهاي ببين دخترم، من مجبورم يه  -
 .بيشتر رو بگيره

كرد كه اين يعني از دست كسي عصباني جا كه انگار چيز بدي نبود و او هم داشت آرام صحبت ميتا اين خب،
 .هايش نفهميدم ولي سكوت كردم تا ادامه دهدكه چيزي از حرف. با وجود اينستین

 .گرديدها از آسياب نيفتاده هم برنميت بريد ايتاليا. تا وقتي آببراي همين امروز عصر بليط گرفتم با عمه -

جاي حل مسئله، ابرويم از حالت متعجب به ناراحت و بعد عصباني تغيير حالت داد. براي چه داشت به كمكم
 !كردحذف مي« مرا»قسمت اصلي صورت مسئله يعني 

هاش همه يه مشت لغز نبود! پس چرا تونه ساالرخان رو تهديد كنه! مگه حرفچرا؟! مگه نگفتين هيچكي نمي -
 !قدر ترسيدين؟اين

 .متر به هوا پريدمبا كف دست روي ميزش كوبيد كه يك چنان

 .كنممن نترسيدم. دارم از شماها محافظت مي -

 !از كي؟! يا بهتره بگم از ما در مقابل كي؟ -

 .ندازهدر مقابل يه آدم زخمي كه براي انتقام، به هركسي و هرچيزي كه سر راهش باشه چنگ مي -

 .زدم پوزخندي
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يادمه همين يه مدت پيش با كمالِ اطمينان چندين روز من رو سپردين دستش و گفتين اون تنها كسيه كه  -
 !رسونهبه من آسيب نمي

خواست اين موضوع را به رويش بياورم؛ ولي واقعاً اييد. دلم نميهم سرا زير انداخت و فكش را به سرش
 .نتوانستم جلوي زبانم را بگيرم

كنم اين موضوع بابا، درسته كه تهديدهاي زيادي كرده و براي انتقام از شما من رو وسط انداخته ولي فكر نمي -
 !چيزي جز يه مشت حرف توخالي باشه

 .ادمجايم بلند شدم و مقابلش ايست از

 .خواد توي همچين شرايطي تنهاتون بذارمدر ضمن دلم نمي -

 .ها لبخندي از مهر به رويم زدام را كه ديد، بعد از مدترا بلند كرد و نگاه صادقانه سرش

 .بندهست عزيزم. خودمون بايد حلش كنيم. موندن شماها فقط دست و پاي من رو مياين موضوع مردونه -

 .ترين حالت ممكن حرف بزنمرفتم و دستم را ستون بدنم روي ميز كردم تا بتوانم در نزديك جلوتر

 .جا باشمخوام اينبابا من مي -

 .مستأصل شد و نگاهش پريشان و مضطرب به رويم گشت كمي

 .كنهضعف من استفاده ميولي اگه بموني بايد ريسك كني. اون داره از نقطه -

- ... 

 .ضعف خودش هم باشهتونه نقطهفكر كنم مي كه البته -

« من»ضعف، دانستم منظورش از نقطهاي او هم سكوت كرد. ميروح شد كه لحظهزده و بيقدر شوكآن نگاهم
 .جايي كه ضربه خورده بود، ضربه بزندخواست از همانبودم و اين يعني او مي

 .رين اين قضيه رو خودمون حلش كنيمت بريد و بذاولي من باز هم معتقدم امروز با عمه -

يا برو و »گفت كه چيزي بگويم روي مبل نشستم يا بهتر است بگويم وا رفتم. او داشت ميآنو خراب، بي گيج
 .«ميدان را خالي كن يا بمان و شمشيرِ من شو

اشم كه از هر طرف خواست بمانم و شمشيري دو سر بفكر كردن نبود و البته جاي ماندن هم نبود. دلم نمي جاي
هاي امير واقعيت باشد و من برايش ارزشي به عزيزي ضربه بزنم و روح خودم را زخمي كنم. از طرفي شايد حرف

 !توانست مهر تأييد بخورددردناك هم مي ياي براي شكار نداشته باشم. كه با ماندنم، بر اين نتيجهجز طعمه

 .كار حداقل توانستم استرسم را كنترل كنمفشردمش. با اينرا به تشك مبل گرفتم و با تمام توان  دستم

 .باشه ميرم، فقط بايد يه قولي بهم بدين -

- ... 
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 .باليي سر امير نميارين كهنیا -

 .ي باشه تكان دادرا در نگاهش ديدم؛ ولي شايد حالم را درك كرد كه در جوابم فقط سري به نشانه تعجب

*** 

سه عصر در فرودگاه وسايلمان را تحويل داده و منتظر نشسته بوديم تا موعد مقرر پروازمان برسد. دلم  ساعت
هاي عمه به خود آمدم. وغريب خودم غرق بودم كه با تكانقدر در فكرهاي عجيبشوقي براي رفتن نداشت و آن

 !كردنگاهم مي يگرانانگار چندبار صدايم كرده و چون جوابي نگرفته بود االن داشت با ن

 !بله -

آنكه سوالش را بپرسد دستم را ام دوخت و بعد بيپريدهي رنگطور با ريزبيني، چشمانش را به چهرههمان كمي
 .گرفت و از جا بلند كرد

 .پاشو كه بايد بريم -

ً نمي - رَوند  فهمم چرا پدر با هواپيماهاي شخصيش ما را نفرستاد؟! چه اصراري به طي كردن ايناصال
 !ي سفرهاي عمومي داشتكنندهخسته

 .خاطر مسائل امنيتي اين كار رو كردهاحتماالً به -

 .اختياري در حرف زدنم اصالً عادت خوبي نبودكه غرغرهايم را به زبان آورده بودم! و اين بيعمه يعني اين جواب

تم را مقابل دختر جوان و با پرستيژ مقابلم كيف را كه در دستم عرق كرده بود به دست ديگرم دادم و پاسپور  بند
 .گذاشتم

گرفت تا مشخصاتم را بيابد. بعد هم لحظاتي به عكس  اشیلبخند آن را برداشت و زيرِ دستگاه ليزيك كنار با
اي وجود داشت چون با اخم نامحسوسي به يكي از نگهبانان اشاره پاسپورت و صورت من نگاه كرد. انگار مسئله

كردم، ها نگاه ميطور ايستاده و به رفتار عجيب آنپچ كرد. من كه با نگراني همانكرد و آرام چيزهايي برايش پچ
 :جلوتر رفتم و گفتمقدمي 

 !خانوم مشكلي پيش اومده؟ -

 :دو به جانب من برگشتند، و دختر جوان باالخره پاسپورت را به طرفم گرفت و گفت هر

 .الخروجيد... لطفاً با اين آقاي مأمور بريد اون قسمت براتون توضيح ميدنشما ممنوع -

 .حرف ديگري به نفر بعدي كه عمه بود چشم دوختبي و

 :عمه با صداي آرامي رو به خانم مسئول گفت یكه همچنان در شوك بودم ول من

 .كنيمچيزي شده؟! من و ايشون با هم داريم سفر مي -

را هم با دستگاهش اسكن كه آناو را هم نگاهي كرد و وقتي فاميل هردويمان را مشابه ديد بدون اين پاسپورت
 :كند به عمه پس داد و گفت
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 .تر، مردم معطلنايشون بريد. لطفاً سريع شما هم با -

كردم كه روزي به با تشكر كوتاهي، دست مرا گرفت و به دنبال خود كشيد تا راه بيفتم. اصالً فكرش را نمي عمه
خورد و االن داشتند ما شد كه در دلم آب از آب تكان نميريزي ميجا برسم. هميشه طوري سفرهايم برنامهاين

 !كردندي اتاق پليس فرودگاه ميروانه ساريرا با شرم

 .اش را بگيردتوانست سرديزده بود كه انگشتان گرم عمه هم نميقدر يخآن دستم

 .كنهزنيم به بابات حلش ميمهتا چته عزيزم؟ آروم باش. طوري نشده كه. االن زنگ مي -

دفعه كالغاش از بعضي ر نداشته! انگار اينجا نبوديم. حتماً اونم خبتونست حلش كنه كه ما االن ايناگه مي -
 !خبر موندچيزا بي

 .جايش ايستاد و مرا هم متوقف كرد در

جاي پرواز شخصي با عمومي بيني همچين چيزي رو نكرده باشه! وقتي ما رو بهطور ميشه ساالرخان پيشچه -
ده و به اينجاش هم فكر كرده كه اي به فكر امنيت و سالمت سفر بوفرسته يعني بيشتر از هر چيز ديگهمي
 .ميشن مشكوكي مضطرب به خودت نگير، بدتر بهمون قدر قيافهكار كنه. تو هم اينچي

 ً فهميدم از آزار من كه امير ما را به همچين وضع اسفناكي انداخته باشد. اصالً نميسخت بود پذيرش اين واقعا
 !دانستم چيستهدف ديگري هم داشت كه نمي هدفش چيست! مطمئنم غير از انتقام و اين خزعبالت،

مرا هم وادار به توقف كرد. مثل رباتي شده بودم كه از خود كنترلي ندارد و با  ستاد،یگرم همراهم که ا دست
 !رودطرف ميطرف و آنحركت دست او اين

 .وارد شويماي به درب اتاق سمت چپمان زد و خودش كناري ايستاد تا ما ابتدا همراهمان تقه مأمور

عمه به داخل، مرا هم به درون اتاق كشاند و جناب سرهنگ پشت ميز به احتراممان از جا بلند شد.  ورود
الخروجي و احضارمان به قسمت بازجويي فهميدم اين تشريفات محترمانه را باور كنم يا اوضاع فجيع ممنوعنمي

 !و امنيتي فرودگاه

يش را به صورت كج كنار هم جفت كرد. انگار آمده بود به مهماني روي مبلي نشست و خيلي شيك پاها عمه
 !شاهنشاهي

نفسم را حفظ توانستم مثل او عزتو مقابلش روي مبلي وارفتم! اصالً نمي دمیهم از حرص پوف كوتاهي كش من
ي پدر كنم و خونسردانه منتظر تماس ساالرخان بنشينم. پس موبايلم را از كيفم بيرون كشيده و سريع شماره

 .را گرفتم

 :بوق دوم جواب داد با

 !جا چه خبره؟سالم بابا... ميشه بگيد اين -

قدر زدم همچين كاري كرده باشه ولي از طرفي هم اوندونم االن كجاييد! حدس ميمي سالم دخترم... -
 .رسيد كه حاضر شدم ريسك كنمنظر ميغيرمنصفانه به
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 !كار كنيم؟االن ما بايد چي -

 .هيچي، االن بايد بلندشين با من بياين -

تم بر زمين افتاد و خودم با هول و اضطراب قدر ترسيدم كه موبايل از دسشنيدن صداي امير از پشت سرم، آن با
توانستم يا كرد، زل زده بودم. نميشده و به او كه با نيشخند ما را نگاه مياز جايم برخاستم. چشمانم درشت

 .تر بوداين برايم از هر چيزي سنگين ده،ها از طرف او بوي اين رسواييخواستم باور كنم كه همهنمي

 .ايستاد. هنوز نگاهش پر از كينه و حرص بود و هنوز لبخندش درد داشت جلو آمد و مقابلم كمي

ش رو جوري كردي! انتظار كه نداشتي بذارم ساالرخان به همين راحتي خانوادهچيه؟! چرا چشمات رو اون -
 !بفرسته برن و خودش هم در آرامش به كارهاش ادامه بده

ومتحير نگاهش كردم و با تماس گرفت. كمي ماتصورت مي هايم با تأخيرالعملهنوز شوكه بودم، عكس چون
 .باره رميدمدستش كه براي هدايتم بر بازويم نشست يك

 .دستت رو به من نزن -

 .بيشتر كش آمد و به رويم پاشيده شد پوزخندش

 .بله... چشم خانوم... بفرما -

ي چشمان سياهش كنم ست يك دنيا نفرت حوالهخوابرد دلم ميي خانوم را در مقابلم به كار مياين كلمه وقتي
 .خنديدديد به تمسخر ميكردم چون هربار كه اين نگاهم را ميو شايد هم مي

 :هرحال رويم را گرداندم و به طرف درب اتاق راه افتادم كه عمه با عصبانيت گفت به

 !كجـا؟ -

 :كه توجهي به امير كنم، گفتمطرفش چرخيدم و بدون آن به

 .در ايستادهبابام خواست كه بريم عمارت. راننده دم  -

اي به طرف خروجي فرودگاه راه افتاد و من مثل جوجه ندازدینگاهي به سرهنگ و بقيه بكه حتي نيمآنهم بي عمه
 .عقب مانده از مادر به دنبالش دويدم

 !ه بود كه ما را با خود ببرد؟امير چرا صدايمان نكرد يا حتي جلويمان را نگرفت. مگر نيامد دانمنمي

ي چند نفر به رويمان باز شد و خيلي محترمانه از ما خواستند همين فكرها بودم كه درب خروج به وسيله در
 !دوباره صداي امير همان ترس كذايي را به دلم ريخت دهینرس قهیجا منتظر بمانيم که هنوز به دقهمان

 .ارت. متأسفانه موعد ما هم با ساالرخان همين امروزهرسونيمتون عملطفاً بفرماييد ما مي -

هيچ عصبانيت و اخمي به دنبالش روان شدم. عنوان گروگان قرار است استفاده كند؛ ولي بياز ما به دانستممي
 :وواج ايستاده بود با غضب گفتطور هاجعمه كه همان
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 .من با شما جايي نميام -

 .ايستاد و مرا هم وادار به توقف كردكه قدمي جلوتر از من بود،  امير

 .كاري با شما نداريم، پس لطفاً سوارشيدبزرگ، ما در حال حاضر فقط با ساالرخان طرف حسابيم و هيچخانم -

 .ي خودمون ميايمطوره شما بريد، ما هم با رانندهخب اگه اين -

اي بود فايدهخاطر اعتماد بيداد احتماالً به صدايش پُر از حرص بود و سري هم كه از روي تأسف تكانبي يخنده
 .ي سمندر بخنددي خانوادهطور به رفتارهاي مسخرهكه ما هنوز به ساالرخان داشتيم! هرچند حق داشت اين

گرد كنم كه دستم هم كه بالتكليف بين آن دو ايستاده بودم در يك تصميم آني، خواستم به طرف عمه عقب من
 .يدرا در ميان راه قاپ

ديدم ولي حالت صورتش نشان از اين داشت كه يعني تو محبوس در پشت عينك سياهش را نمي چشمان
 !كجــا؟

 :را از بين انگشتانش به آرامي بيرون كشيدم و زيرلب گفتم دستم

 .منم با عمه ميرم -

 .نيشخند زهرآلودش را به طرفم نشانه گرفت دوباره

 !كردم ازشون عصباني هستياصل خويش! فكر مي یخوبه! از قديم گفتن هر كسي بازجويد روزگار -

اش قرار گرفت که او باز من هم پوزخندي شبيه خودش زدم و جلو رفتم تا دقيقاً صورتم در چند سانتي باراين
 .مجبور شد سر خم كند

گوشتِ هم رو بخورن استخون همديگه رو دور نميندازن. بله اتفاقاً قديميا يه چيز ديگه هم گفتن، خانواده اگه  -
 .جناب، خوبه كه آدم يه اصل داشته باشه تا حداقل در مقابل دشمنا بهشون پناه ببره

گذاشت حالت چشمانش را ببينم زل زد به تاي ابرويش باال رفت و از همان پشت عينك كذايي كه نمي يك
 .نگاهم

كني... دشمنش رو نزديك خودش نگهداره، پس تو هم براي همينه از من دل نمي دیدشمن؟! ميگن آدم عاقل با -
تر ميشم. نفرت و دشمن، دو تا نه؟! با اين القاب و اوصافي كه توي اين دو روزه بهم نسبت دادي دارم نگران

 .اي هستن كه درونشون پر از حسهواژه

 ً هايش از حجم عقل من بيشتر بود يا داشت به زباني غيرعقالني سخن گويد! يا حرففهميدم چه مينمي واقعا
 !هايم نداشتكدام ربطي به حرفآورد واقعاً هيچگفت! چون اين چيزهايي كه در جواب من ميمي

مورد اي بيو شبهه مان بودند را به شكرا برگرداندم كه بروم و بيش از اين، آن همه آدمي كه معطل رويم
نيندازم، كه درب ماشين كنار دستمان باز شد و شخصي از سمت ديگرم مرا به داخل آن هدايت كرد. يا به 

 .عبارتي بهتر، هول داد
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 ً ي عمه و بقيه زدهنفهميدم چند ثانيه طول كشيد و كي امير پشت فرمان نشست و در مقابل چشمان بهت اصال
 !«دزديد»جا مرا از آن

كرد و كارها را مياش مانده بود! اين بشر چرا اينومبهوت بر صورت و حركات خونسردانهطور ماتهمان اهمنگ
 !كرد، تا من هم بفهمم قصد و هدفش چيست؟چرا آخر داستان را تعريف نمي

 :نيمه تحويلم داد و گفتاي برگشت و لبخندي نصفهسنگين شدن نگاهم لحظه با

 .استفاده كنه ٢ي شمارهي اصلي پيش نميره و آدم مجبور ميشه از نقشهها طبق نقشههميشه برنامه -

 !بود، آره؟ ٢ي شمارهكه براي بار سوم من رو بدزدي نقشهيعني االن اين -

 .ي لباسش آويز كردكامل شد و باالخره عينكش را هم از روي چشمانش برداشت و به يقه لبخندش

 .عه دزدي نيست. داريم ميريم عمارتدفاين -

 !چرا؟ -

 !خواي بريم جاي ديگهچرا! ! يعني مي -

 .شده از حرص و عصبانيتم كردي صورت سرخلبخندي زد و چشمكي حواله آميزشيطنت

 .اش در شوخي كردن حسابي جوش آورده بودم ولي جوابش را با طمأنينه دادماين همه وقت نشناسي از

دوني بابام به اين راحتي م برم؟! چرا وقتي ميبري عمارت؟! چرا نذاشتي با عمهداري من رو ميميگم چرا  -
 !كني و بدتر از همه چرا فقط به من پيله كردي؟مورد ميكنه بازم داري اصرار بيدخترش رو معامله نمي

 .تونن آزاد بشن و پرواز كننهاي قشنگي ساخت تا بها ميشه پروانههميشه هم پيله كردن بد نيست. از پيله -

 .موردترين سؤالم دادربطي بود كه به بيخاطر آرام شدنم بلكه از جواب بينه به امخنده

ها ي مجازاتكه گناهي كرده باشم همهرو طعمه كردي و بدون اينخاطر انتقام از ساالرخان منكه بهببين امير اين -
خاطر اين موضوع كه اصالً تونستي در حقم بكني. بهن كاري بود كه ميتريرحمانهرو انداختي روي دوش من، بي

اي كه توي سرته ي ديگهقبل از اجراي هر نقشه ابخشمت؛ ولي يه چيزي روي دلم سنگيني ميكنه كه تنمي
 .خوام بفهممشمي

 !داد كه يعني چيهآمد، به طرفم رو گرداند و سري تكان همان لبخندي كه فقط در نگاهش بود و بر لبش نمي با

 !جوريه؟االن نگاهت به من چه -

 .با حالت تعجبي شديد باال رفت. و من شايد بدترين احساس عمرم را تجربه كردم ابرويش

رسيدم ش خودزني كردم؛ ولي واقعاً اگر به جواب نمياي تحقيرآميز مقابلفهميدم با اين سؤال به گونهمي بدبختانه
اش كامالً عمدي و هوشمندانه شدم. و باز متوجه بودم که مكث طوالني و آزاردهندهها تخريب ميبيشتر از اين

 !تمخواست يادآوري كند او كيست و من كيساست. انگار كه مي
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- ... 

 !كار كني؟خواي با من چيمي -

- ... 

 !قدر جسور هستي كه براي انتقامت از من رد بشي؟اگه مقابلت قرار بگيرم، اين -

 .شد یبار نه از سر تعجب بلكه احتماالً عصبانبه ابروهايش نشست، و اين اخم

 ...ايستي چونتو مقابل من نمي -

 !چون؟ -

را چنان الي موهاي كوتاه و سياهش فرو برد و آنحرف انگشتانش را محكم البهكمي دستپاچه شد ولي بي انگار
 .محكم كشيد كه من دردم آمد

 !چي شد؟! چرا حرفت رو ادامه نميدي؟ -

خواد پايان اين ماجرا بد تموم ي من از كارهاي ساالرخان نفرت داري. چون تو هم دلت نميچون تو هم به اندازه -
 .بشه

 .فش چرخيدم و تكيه به در زدمبه طر  كامل

 !اي و ما بده ... آره؟يعني االن تو آدم خوبه -

 .نظر برسدكرد در حرف زدن، آرام بهزد؛ ولي سعي ميقراري در حركاتش موج ميو بي پريشاني

مون رو خودمون انتخاب نكرديم كه بخوايم بابتشون ش جداست. ما خانوادههر كسي حسابش از خانواده -
 .حساب پس بديم

 .خانيناخواه ازش تأثير گرفتم. تو هم پسر ايرجخان هستم. خواهبه هر حال من دختر ساالر -

 .كس نيستم حتي پدر واقعيممن مثل هيچ -

- ... 

عنوان رئيس ها هم ساالرخان را فقط بهكس نبود. حتي آن موقعبدهم. او واقعاً شبيه هيچنداشتم كه  جوابي
 .كاري خود پذيرفته بود نه چيزي بيشتر

 .ام ماشين را به كناري كشيد و او هم كامالً به طرفم چرخيدسكوت طوالني با

ها هم اري با آدما ندارم. هر چند اونخوام اون شركت و ساختمون داروسازي رو از كار بندازم. كببين من مي -
 .ي قانونذاريمش به عهدهي اين خطاها شريك محسوب ميشن؛ ولي اين رو ديگه ميدر همه

هيچ غرض و منظوري دستم را به روي پايش نگراني به چشمان پر از اطمينان و باصالبتش نگاه كردم و بي با
م ليز خورد و با اخم پايش را از زير دستم كنار كشيد! گذاشتم تا حرف بزنم كه چشمانش سريع به روي دست
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پر از بغض شد و به عمق  اختياربياي حرف در دهانم ماسيد! نگاهم قدر حركتش منزجركننده بود كه لحظهآن
 یچنين حاالت عجيبچشمانش فرو رفت. شايد واكنشش ناخواسته يا غيرارادي بود ولي براي من پذيرفتن اين

 .خوبي بودند و گاهي در قعر بدي، كار آساني نبود كه گاهي در اوج

 ...تونه جلوي من رو بگيره حتي كسايي كهكس نميهيچ -

 !خان رو بخشيدي؟! اون سزاوار مجازات نبود؟پس چرا ايرج -

 .را برهم گذاشت و نفسي پر صدا كشيد چشمانش

 .تر از اون دارماون هم به وقتش. فعالً كارهاي مهم -

 .اراده ولي به موقع بودكه زدم بي يپوزخند

بار توي زندگيمون در اولويت قرار گرفتيم، بازم جاي شكر فعالً ماها ارجحيت داريم نه؟! خوبه... نمُرديم و يه -
 .اگه براي مجازات شدن باشه یداره، حت

هد و همين موضوع خوافهميدم حسش چيست و دقيقاً از من چه ميهم فشرد. نميچشمانش را محکم به دوباره
 .كردناخواسته مرا هم مثل خودش عصبي مي

 .ببين من با تو هيچ چيز مشتركي نداريم، پس الكي روي كمك من حساب نكن -

 :را دوباره به راه انداخت و باهمان اخم درهم گفت ماشين

 .ش پيشكشوپاي من رو نبند بقيهكسي از تو كمك نخواست. تو فقط دست -

 !وپاي تو دارم؟كار به دستمن چي -

كردي! به هرحال يه ذره به مفهومشون هم فكر مي ،یدیکه به حرفام م یسروتهیهاي بكاش به جاي اين جواب -
 !وقتي رسيديم عمارت لطفاً و خواهشاً برو توي اتاقت بيرون هم نيا! باشه؟

 :اضطراب گفتم با

 !كار كني؟خواي چيمي-

 .تر برسيمتر بر پدال گاز فشرد تا احتماالً سريعي پايش را محكمنداد ول جوابي

اي جا لحظههيچ سؤال و جوابي به رويمان باز شد! از اين همه سكوت آنباالخره رسيديم و درب عمارت بي و
ميدم فهقدر خلوت نبود و االن نميهاي پاركينگ، ايني بيروني و حتي قسمتوقت محوطهخوف بر دلم افتاد. هيچ

 !دقيقاً چه خبر است و چه اتفاقي قرارست بيفتد

خواستم بفهمم قضيه درب بزرگ ساختمان اصلي ايستاديم و من زودتر از او از ماشين پياده شدم. مي مقابل
 !چيست و آن همه نگهبان كجا هستند؟

سو . با هول و نگراني به آنراهرو كه شدم يكي از خدمه به استقبالم آمد و مرا به سالن پذيرايي هدايت كرد وارد
ها ديگر چه كساني بودند؟! جا خشک شدم! ايناي در همانهيچ مكثي به داخل هجوم بردم و لحظهدويدم و بي
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رسيد! نظر ميقدر عصبي و مضطرب بهعمه اين چراچرا ساالرخان مثل ببري رام شده بر روي مبل نشسته بود؟! و 
 !گذارد تكان بخورندها نشانه رفته و از ترس نميين بر آناي از زيرِ زممثل كساني كه اسلحه

تر بررسي كنم ولي انگار تصميم خوبي نبود؛ چون يكي از افراد لميده به جلو برداشتم تا اوضاع را از نزديك قدمي
 !گذاشت نه ديده شوم و نه ببينمبر مبل از جايش بلند شد و مقابلم ايستاد. مثل ديواري كه نمي

هيچ روي مرا نيز با خود برد و بيداد و با عبور از كنارم ديوار روبهي پشت سرم خبر از رسيدنِ امير ميپا صداي
 .حرف و عملي روي مبلي مقابل پدرم نشست

كشيد، به او زل زد. نگاهش رنگ عصيان گرفت و با خشمي كه از چشمانش زبانه مي دنشیبا د ساالرخان
اه، آتشي عظيم به جان مخاطبش بيندازد. امير اما انگار زياد هم از اين خواهد با نگدرست مثل كسي كه مي

 !پاشيداو مي صورتچنين فقط زهر به ها ابايي نداشت كه با پوزخندي آرام و خونسرد، اينشعله

 :جلوتر رفتم و رو به پدر گفتم كمي

 !جا چه خبره؟بابا! اين -

اي فهميدم دليل اين خشم چه بود ولي لحظهشرربارش را از شخص مقابلش كَند و به من دوخت. نمي نگاه
 !ترسيدم و به خود شك كردم! انگار كار اشتباهي مرتكب شده بودم و خودم خبر نداشتم

غيرعادي بود و به نظرم بيش از حد طوالني شد! شايد فهميدنِ ارتباط اين اتفاقات با من زياد كار  سكوتش
 !ي خود من نبودهكدام به خواست و ارادهدانستند كه هيچسختي نبود؛ ولي حداقل همه اين را مي

من هم ناخواسته لبخندي  اي عجيب به پشتي مبلش تكيه زد،سكوت آزاردهنده بود كه وقتي امير با خنده قدرآن
 !بر لبم نشست! ولي نگذاشت اين لبخند زياد دوامي داشته باشد چون دستش را به جانب من دراز كرد

آموزش نبودم ي دستحركت بر جايم ماندم. من كه گربهآمد. پس بيهر چه بود به نظر مسخره مي منظورش
 !طور با يك اشاره به سويش برومكه اين

جا باقي ماند؛ ولي نگاهش از چشمان پرسوال من به وا بود با پوزخند تمسخرآميزي در همانكه در ه دستي
اي در دستش گذاشت و به عقب صدا، كسي از ته اتاق آمد و پوشهاي بيجايي در پشت سرم رفت و با اشاره

 !برگشت

 ً زده دليل، شرماي بيو افادهكه دستش را براي من پيش نياورده بود، مثل دختراني كه از ژست از اين واقعا
 .شوند، خجالت كشيدممي

 .كه برايش آوردند را جلوي پدر روي ميز انداخت و با قدرت تمام نگاهش كرد ايپوشه

باره و از روي حرص و غضب تصميم نگرفتم! جناب ساالرخان من قبالً بهت هشدار داده بودم و مثل شما، يك -
ي زندان! اشتباه بزرگي كردين با وجود اون همه ما رو براي ابد بندازه گوشهتونه شها مداركي هست كه مياين

 !جرم و جنايت، باز هم من رو ناديده گرفتين

 .هاي آن، وسط اتاق پخش شدبا عصبانيت از جايش بلند شد و پرونده را چنان پرتاب كرد كه تمام برگه پدر
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راه بياي و بهكه هي راهتونستي، به جاي اينفهميدي؟! اگه مي توني بكني،تو با دوتا برگه پاره هيچ غلطي نمي -
 .ستپا افتاده و بچگانهكردي! اين چيزا براي من خيلي پيشرفتي و عمليشون ميتهديد كني مي

نگاهي به من كرد كه معنايش را جايي كه نشسته بود با خونسردي ابرويي باال انداخت و نيماز همان امير
 .گذاشتزبانش زياد مرا كنجكاو باقي نمي وقتچیسخت بود ولي ه شهیحرف نگاهش هم نفهميدم. شايد

 .نظرم بهتره تنها در اين مورد صحبت كنيماي حرف زد. بهجوري بشه در هر زمينهكنم اينفكر نمي -

 !دپس قصدش دك كردن حاضرين بود، و با آن نگاه نامفهومش قصد داشت اول مرا به اتاقم بفرست آهان،

 .ي امير بقيه هم رفتند. ولي من از جايم تكان نخوردمزودتر از بقيه اتاق را ترك كرد! و با اشاره عمه

 :از رفتنِ من نااميد شد، نفسي پر از عصبانيت كشيد و رو به امير گفت یوقت پدر

 ...زودتر اين مسخره بازيات رو تموم كن وگرنه -

ونشون بكشي. كنيم كه هنوز شما ساالرخان هستي و قراره باز هم براي بقيه خطوگرنه چي! االن فرض مي -
 !خب، بفرماييد وگرنه چي

 :گفتم یاي مرا ترساند و با همان نگرانشد لحظهتر مياي كه هرلحظه فشردهكردهگره مشت

 !امير... ميشه دو دقيقه من با بابام تنها صحبت كنم -

دانستم بندي، دست پدر را گرفته و به دنبال خود كشاندم. مينگاه عصبي و مرددش خيره شدم و با لبخند نيم هب
توانستم اين درد عذاب وجدان را تا ابد بر كارم حماقت محض است؛ ولي او هر چه كه بود پدرم بود و من نمي

پس بيست « دار رسيد!و حق به حق تسخب باالخره عدالت در جاي خود نش»دوشم تحمل كنم و فقط بگويم 
گرفتم، كردم! آن كه ديگر به قانون ربطي نداشت، بايد با احساس تصميم مياش را چه ميو اندي سال پدرانگي

 .كه گرفتم

هايي نامتعادل به عجله او را به درون راهروي مخفي زيرزمين هول دادم و فقط گفتم فرار كن، و خودم با قدم با
خريدم كه بتواند از ساختمان خارج شود، وگرنه امير با اي زمان ميي برگشتم. بايد چند دقيقهسمت سالن اصل

جا با كرد! نزديك به پنج دقيقه همانمي ايشهاي عمارت داشت سريعاً پيدي سوراخ سنبهشناختي كه از همه
 .شيدم تا شايد زمان كش بيايددرميان كهايم را هم يكيارتعاشي كه بر جانم افتاده بود ايستادم و شايد نفس

آمد تا احتماالً  رونیدرب سالن باز شد و امير با حالتي برافروخته از آن ب د،یرسیها داشت به شش مدقيقه وقتي
اي مكث كرد و يا شايد مغزش از هجوم آنيِ يك ـغـل و تنها ديد لحظه*بـ! مرا كه دست بهمیاکجا رفته ندیبب

اش گرفت با چشماني كه درشت شده و سياهي شمتعجبش که رنگ خ ید. اخمِ از روفكر غيرقابل باور هنگ كر 
مرا قدمي به عقب راند. واقعاً و با تمام وجود ترسيده بودم و با هر قدم او،  آمدیاي تاريك به طرفم ممثل حفره

ا سپر آن كردم كه هوا سرم را به راست چرخاندم و بازويم ر داشتم. دستش كه باال رفت بيگامي به عقب برمي
 .به صورتم جلوگيري كنم اشربهاز سيلي يا ض

دانم چرا نزد و که کرده بودم واكنشي وحشتناك خواهد داشت؛ ولي نمي یخاطر خيانتكه مطمئن بودم بهآن با
 !وواج مرا نگريستطور هاجدر عوض همان
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 !قابل چشمانم ديدماش را خشك شده مرا از حفاظ بازويم خارج كردم و انگشت اشاره سرم

فهميدم دليل تعللش طور خيره و نامفهوم به او زل زده و نميرنگ شوك و ناباوري داشت! و من همان نگاهش
 !تواند باشدچه مي

 :پايين افتاد و با حيرت گفت دستش

 !بزنمت؟ خوامیم یتو واقعاً فکر کرد -

دانم چرا ترسيده بودم و اصالً به منطق و دليلش فكر حركت. نميدلخور و عصباني بود و خودش بي نگاهش
 .توانست هر كاري با من بكند و من در اين شرايط هيچ راه فرار و پناهگاه امني نداشتمكردم. او مينمي

دانم از كي بر لبش نشسته ميكه ن یزد و او با پوزخند تلخبا همان دلهره نگاهم در چشمانش دودو مي هنوز
 :بود، زيرلب گفت

 !واقعاً که -

 .نگاهش را زير انداخت و

 .را تاب نياوردم و از درِ توجيه درامدم رنجيدنش

 .تونستم بذارم بابام بره زندان يا بميرهنمي -

عمارت را لرزاند چه  اش برگرداندم و باز هم در خود جمع شدم. فريادش ديوارهايانگار خشم را به چهره دوباره
 !برسد پاهاي نحيف مرا

 !قدر حرفاي احمقانه نزن. اون كارهايي كرده كه مجازاتش فقط مرگه. فهميدي؟اين -

خواست ولي من برآمده كرده جرئت زيادي مي نیچننیـردنش را ا*هاي گـزدن مقابل عصياني كه رگ حرف
 .جسارتم را جمع كردم و قدمي جلوتر رفتم

تونه براي كسي مثل ساالرخان حكم مرگ داشته باشه. االن نه من رو داره و . همين ميمیكنببين تبعيدش مي -
 .همه جاه و جالل رونه اون

تر تر. با تمام حرص پوزخندي زد و سرش را نزديكاش سرخ شده بود و چشمانش سرخفرط خشم رنگ چهره از
 .آورد

 !كنن! آره؟شينن استغفار مياي دورافتاده مييشون تنبيه ميشن و در جزيرهبا حكم تبعيد جنابعالي ا یعنی -

 .كردشد و مرا هم عصبي ميهاي داغ و پر از غيظش بر صورتم پخش مينزديكم بود كه نفس قدرآن

 !تو قاضي نيستي كه بخواي مجازاتش كني -

 !تو هم نيستي -
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گدار مرا به سمت خود كشيد که هردو بر زمين ي فريادش در صداي انفجاري مهيب گم شد و او چنان بيادامه و
 !افتاديم

من بر روي او افتاده بودم و مسلماً كه اي نفسم قطع شد، حال آنشدت سقوطمان زياد بود كه براي لحظه قدرآن
ـمر خودم اهميت بدهم با حالي پريشان *كه به درد پا و كـناو چند برابر بيشتر از من آسيب ديده بود! قبل از آ

روح بود كه از ترس جيغي قدر بياش آن. چهرهشدمحسش خيره پريده و بيسرش را باال آوردم و به صورت رنگ
. چند نفر با صداي فرياد من به درون سالن دويده دمیي محكم به صورتش کوبكشيدم و با كف دستم چند ضربه

ت و حيرت به ما خيره شده بودند! اين كه با چه خشمي بر سرشان فرياد زدم و طلب كمك كردم براي و با به
ً خودم هم عجيب بود! ا كردم كه آمبوالنس ها فقط داد و بيداد ميكنترل رفتارم دست خودم نبود و مثل ديوانه صال

اش باال و پايين ـيـنـه*زد و سـخبر كنند و به وضع ثابت او دست نزنند تا دكتر برسد. همين كه نبضش مي
آسيب ديدنش برايم  سهوش شده بود ولي باز هم تر رفت يعني زنده بود و احتماالً فقط از شدت درد بيمي

رسيد. اصالً انفجار و دليل آن رخداد وحشتناك را به كل از ياد بـرده بودم و به هيچ چيزي غير نظر ميسنگين به
 .انديشيدميحال مقابلم نماز آن جسم بي

سلطان بود كه با وحشت و بدون توجه به بقيه آمد و با چشمان درشت كسي كه وارد اتاق شد عمه آخرين
 :داد رو به من گفتاش كه معموالً اوج هراسش را نشان ميشده

 !بابات كجاست؟ -

 !دونم... فرستادمش رفت. تو هم بهتره بري تا پليسا نيومدنچه مي -

 :ايش را گم كرد چون با لحن بريده و نامتعادلي گفتدست و پ انگار

 !كار به ما دارنها بيان! چيپليس -

 !آره مخصوصاً با شما كه اصالً كار ندارن -

كه حرف ديگري بزند آمد و كنارم بر روي آنكه بر من افتاد انگار حال خرابم را بهتر فهميد چون بي چشمانش
 !حال امير خم شدجسم بي

نواختند. معلوم بود نزديك هاي پليس و آمبوالنس در هم ادغام شده و موسيقي دردآوري را مياشينم صداي
جا را داشتند. با شتاب از جايم برخاسته اند و با اين همه سروصدا قصد ترساندن افراد حاضر در آنعمارت رسيده

شده ايستادم! زده و شوكهاي ماتلحظه پدرم نو به طرف درب خروج دويدم تا زودتر راهنماييشان كنم كه با ديد
ها طلب جاست يا داد بزنم و از پليسكار بايد بكنم؟! بر سر او جيغ بزنم كه چرا نرفته و هنوز آندانستم چهنمي

 !كمك كنم

اش گذشته و ي داراييـوش گرفت! مثل كسي كه از همه*وضعيتم را فهميد چون جلوتر آمد و مرا در آغـ انگار
 !خواهد تكليف عزيزانش را روشن كنداالن مي

دويدند سو ميهاي پشت سرش را ديدم كه داشتند با عجله هر كدام به اينخود را عقب كشيدم و پليس كمي
طور مثل که همان. منآمدندیطرف ما مو پشت سرشان امدادگران اورژانس هم با برانكاردي دردست به

تا آخر عمر بايد در حبس بماند.  اشكردم و نگران پدر بودم که با دستگيريها را نگاه ميومنگ آنهاي گنگانسان
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كشيد. . صداهاي اطراف مثل شيپور در سرم بوق ميفتادمیشايد در آن لحظه اصالً به فكر بقيه حتي امير ن
 باره وسط آن همه سروصدا شنيدم كسي از درون سالن داد زد بياين اينجا. و با آن صدا، همه به سمتيك

سالن دويدند و من انگار به خود آمدم! امير حالش بد بود و من مثل مترسك ايستاده و به چه چيزهايي فكر 
 !كردممي

 :اي خواستم برگردم، كه بازويم با دست پدر كشيده شد و صدايش نزديك گوشم گفتلحظه براي

 !طور باشه، فهميديم همينخوام كه براي تو هها پيش براي من مُرده و از امروز ميامير از سال -

ي بدنم را سفت كرده بود سري به نشانه نه تكان دادم و از او حتي شوكي كه هنوز بر عضالتم نشسته و همه با
 .قدر عصبي شده است! خواستم راهم را بروم كه، مرا دوباره به حالت اول برگرداندنپرسيدم كه چرا اين

 .ريم، راه بيفتت مياي ميحرف و بحث با من و عمهتو حق نداري روي حرف من، نه بياري! االن هم بي -

 !بازويم را چنان كشيد و به جلو پرتم كرد كه چند قدم تلوتلوخوران به سمت خروجي رفتم و

ان بودم كه حتي به رفتارهاي قدر گيج و پريشكدام از اعمالم دست خودم نبود، آناصالً اختيار و كنترل هيچ انگار
آمدند از درب عمارت خارج توانستم واكنشي نشان دهم. با او و عمه كه پشت سرم مثل باديگارد ميپدر نمي

 !رويدشديم و حتي يك نفر نپرسيد كجا مي

حصارها تالش طرفِ نشاني كه داشتند براي خاموش كردن ساختمان داروسازي آنهاي آتشماشين صداي
كوبيدم و به سوي هاي نااستوارم را بر زمين ميفکر قدمكشيد. و من بيند، در گوش و مغزم جيغ ميكردمي

 .رفتماتومبيل پدر پيش مي

حرف دستگيره را گرفتم كه باز كنم و سوار شوم كه صداي كسي از پشت سر ماشين که روشن شد بي چراغ
 !باره در اين وضعيت ظاهر شدمتوقفمان كرد. خدايا رادين تا االن كجا بوده كه يك

 !جان شماها بريد جايي كه بهتون گفتم منم با پليسا ميرم تكليف كارا رو مشخص كنمدايي -

فهميدم چه خبر است و رادين قرار كردم كه با دسِت پدر باز هم كشيده شدم. نميتعجب داشتم نگاهش مي با
ر آزمايشگاه كه معلوم بود كار خود پدر بوده و احتماالً با ها روشن كند! انفجااست تكليف كدام كار را با پليس
توانست به ها نسبت دهد، ساالرخان ميها را به آنترين جرمبزرگ توانستینابود كردن آن همه موادي كه م

هم خوردن ي دو بوده كه در صورت بهي شمارهرسيد اين نقشهنظر ميطور كه بهراحتي خود را تبرئه كند! اين
 .شان باشدها، تمام مدارك جرم را از بين ببرند حتي اگر آن آزمايشگاه و تمام زندگينامهبر 

هاي جلو نشستند. يعني قرار بود رادين به تنهايي مرا به درون ماشين هل داد و خودش و عمه هم بر صندلي پدر
 .شيدمگوي پليس باشد؟! دستم را به پشتي صندلي پدر گرفتم و كمي خود را جلو كجواب

 !تونه؟بابا! رادين مي -

 .اميدواريم كه بتونه -

 !ي ما مجازات شودچه كه اميدواريم! يعني اگر نتوانست بايد به جاي همه يعني
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مون تنهاش بذاريم و فرار خوام برم پيش رادين! اون االن به يكي احتياج داره. نميشه كه همهبابا، منم مي -
 !كنيم

 :هاي غليظش را به صورتم پاشيد و تشر زدلحظه ساكت نشسته بود اخم كه تا االن سلطانعمه

 .اگه قراره كسي نگران رادين باشه اون منم. پس زياد احساس فداكاري بهت دست نده مهتاخانوم -

 .دستش حرصم گرفت ولي سعي كردم به تندي جوابش را ندهم از

عنوان يك خاطر روابط خوني و فاميلي بلكه بهرادين براي من بيشتر از پسرعمه، يه دوسته و اين كار رو نه به -
 .خوام بكنمدوست مي

خاطر شو و سر جات بشين. فكر كردي از بين بردن تمام هست و نيستم كار راحتي بوده كه من بهمهتا ساكت -
 .كار كنمبگير تا بفهمم بايد چيشماها مجبور به انجامش شدم؟! پس آروم 

 .ـغـل بستم*غيظ به پشتي صندلي تكيه زدم و دست به بـ با

 !كنههم خبر نداشته باشه واقعاً باور مي یخاطر ما انجام داده! هركانگار حاال واقعاً به -

 .شومهتا... گفتم ساكت -

 .تمام اندامم ريخت و زبانم را قفل كردخراشي كه در فضاي كوچك ماشين كشيد، رعشه به فرياد گوش صداي

قدر رانديم تا به جايي كه مقصدمان بود رسيده و پياده شديم! سرم قدر گذشت و در آن تاريكي چهچه دانمنمي
هايي که با هزار صدا نشستن در آن ماشين براي ساعتوغريب در حال انفجار بود و بياز آن همه اتفاق عجيب
 !دغزم را هم مثل قلبم به ضربان انداخته بوترس و دلهره گذاشت، م

 !شد تشخيص داد نزديك جنگل هستيمرسيد و از بوي درختان اطراف مينظر وياليي و كوچك ميبه خانه

 !چيز، ديگر چه نيازي به فرار و پنهان شدن بودبا از بين بردن آن همه فهميدمنمي

همه خستگي اصالً ها رها شديم. من كه با آناي از مبلوشهاي در گوارد ويال شده و هركدام مثل جنازه همگي
هاي آفتاب مستقيم طور و چگونه خوابم برد و كي صبح شد! ولي وقتي چشمم را باز كردم و تيغهنفهميدم چه

 .دندیکش شیهايم مثل سپر، خود را پدرون مردمكم فرو رفت دوباره پلك

 !كس جز خودم در سالن نيستشد و اين يعني هيچاز كسي يا چيزي شنيده نمي صدايي

اند و خودشان رفته باشند! كه رويم بود را كناري زدم و با همان چشمان بسته برخاستم. نكند مرا ول كرده پتويي
 !اندوپاگير بودم مرا نبردهشايد چون دست

ي درب اتاقِ شمم را گشود! رو برگرداندم و عمه را در آستانههمين ذهنيت مسموم بودم كه صداي قفل در، چ در
ي ي اوپن گوشهطور خونسردانه مشغول مرتب كردن موهايش بود و به طرف آشپزخانهپشت سرم ديدم كه همان

 .رفتهال مي

 !سالم! از رادين خبري نشد؟ -



 

 
276 

 !چرا، امروز قراره بره براي بازجويي و اين حرفا -

 !ريم؟ما نمي -

 .نجا كارشون رو انجام ميدن، جاي نگراني نيستنه... چندتا وكيل كاربلد دارن او -

 !م؟یميشه باهاش تماس بگير -

 !ت رو بخور و برو توي اتاقت استراحت كن. به اين زودي بيدار شدي كه چي بشهنخير... تو بيا زودتر صبحونه -

ها بروم كه صداي پدر كه در اتاقش داشت پشت به من ه تراس پشت اتاقراهروي باريك مياني گذشتم تا ب از
، به اين ماجرا مشكوكم نمود. انگار كردو فرو رفته در مبلي بزرگ با يك گوشي قديمي و كوچك صحبت مي

ند رسيد دار نظر ميزد بهكه مي هايياي اسم همان پيرمردي كه مرا دزديده بود از زبانش شنيدم. طبق حرفلحظه
داد؟! شدم! اصالً چرا همچين آدمي بايد براي ما كاري انجام ميكنند كه من متوجهش نميبا او كارهايي مي

توانست با پدرم بكند؟! درست گوش دادم تا شايد اي ميكسي كه مرا به آن وضع و حال انداخته بود چه معامله
 . هايم را بشنومسوال بهايش جواالي حرفاز البه

كنه تمام آزمايشگاه رو ازمون بگيره كه برامون باز مي ین كاري باهاش ندارم، فقط خواسته در قبال راهببين م -
 .نظر ارزشش رو دارهكه به

خواست ها آزمايشگاه را منفجر نكرده بودند؟! يعني چه كه ميصاف ايستادم. صبر كن ببينم مگر اين ايلحظه
هم با همچين حيواني! دست بياورد كه ارزشش را داشت! آنبه یزیچآن را معامله كند! بعد هم قرار بود چه

تواند ي مشتركي ميپاشاست، با امير و پدر چه نقطهدانستم نامش كمالهنوز نفهميده بودم آن پيرمرد كه مي
ه كرد با وجود بالهايي كه بر سر من آوردطور وادارش ميداشته باشد! از پدر چه زهرچشمي گرفته بود كه اين

 !باز پاي ميز مذاكره بنشيند

 .پچي آهسته شبيه بود را شنيدمصدايش را كه تقريباً به پچ دوباره

اينا هركاري ممکنه بکنن. مگه باليي كه سر امير آوردن يادت نيست! من حتي به مهتا هم اميد زنده برگشتن  -
فرستن. همون اول با امير خوب ش رو برام ميتيكهشون نرسن تيكهنداشتم. مطمئن بودم اگه به خواسته

شد مهتا بود به اين راحتيا نمي ردهشون عمل نكتونستن ازمون زهرچشم بگيرن. االن هم اگه امير به خواسته
جا فقط دو سه نفرشون رو تونستن بگيرن. معلوم رو نجات داد، حتي با وجود پليس! وقتي ريخته بودن اون

طلبي اونا هموار شد. خدا لعنتش ندي كه امير به كار ما زد راه براي قدرتطور فرار كردن! االن هم با گنيست چه
 .طور ما رو باز با اينا در انداختكنه كه اين

- ... 

قدر آتو داشته باشه هدفش هر چي كه هست فعالً تنها راه نجاتمون همينه. فقط اميدوارم امير از اونا هم اين -
 !همه با خداست كه نذاره به قدرت برسن. وگرنه حساب

- ... 



 

 
277 

طرف تراس پيش رفتم. گوش ايستادن برداشتم و بهقبل از اينكه عمه سر برسد و مچم را بگيرد، دست از فال تا
ست، ممكن است امير دوباره به گير كذاييزد كه اگر آن پيرمرد، همان گروگانصدايي از درونم جيغ و فرياد مي

 .خواستهكه ميدستش افتاده باشد و اين يعني چيزي 

خواستند از پدر باج بگيرند كه ها گروگان گرفته بودند و ميفهميدم كه امير را هم چندسال پيش همين تازه
گرفتند با قساوت تمام پاهايش را براي  میها هم تصممتأسفانه انگار كسي زياد جديشان نگرفته بود و آن

طرف به جاي پيدا  نیكنند. هرچند باز ا درو حكمشان را صا ندیتر شروطشان را بگوخان بفرستند تا قاطعانهايرج
حلي براي نجات آن بيچاره، خائن را پيدا كرده و به سزاي عملش رساندند تا هم قدرت خود را به رخ كردن راه

حريفان بكشند و هم نشان دهند آن طعمه زياد هم براي كسي مثل ساالرخان، مهم و باارزش نيست كه بابتش 
وجدان بودند كه جواني به رعنايي و صالبت او را به اين وضع اسفبار پست و بي شانهمهقدر ج برود. چهزيربار با
 .كشاندند

تر از آن، پدر با آن مهم یخواهد بكند و حتكار ميست و رادين چهدانستم االن امير در چه وضعينمي هنوز
ام كشيدم كند! دستي به چشمان بادكردهدي مياحساس خشنو نیچناي كرده كه اينرحم چه معاملهشغال بي

 .از بيرون دوباره تشديدش كرد عمهتا بلكه ضرباني كه از فشار استرس گرفته بود را آرام كنم، كه صداي 

 .نــه. اصالً. داداش تو رو خدا حرفشم نزن -

 .ي نامعقولي از پدر شنيدهكشيد معلوم بود خواستههايي كه عمه مياين جيغ با

هاي ملتمس را به خود ي انسانهايش درهم بود و تقريباً قيافهعجله خودم را به هال رساندم. هنوز هم اخم اب
 یشد تشخيص داد عصباني است يا ناراحت. و پدر که مشخص بود قصد به کرسگرفته بود؛ ولي دقيقاً نمي

 .با آرامش او را قانع کند کردیم ینشاندن حرف خود را دارد سع

 .گيرن و ميرن دنبال كارشون. اصالً با ما كاري ندارنخوان رو ميها فقط چيزي كه مين خواهرِ من، اينببي -

 :زنند. پس جلوتر رفته و گفتمفهميدم در مورد چه چيزي دارند چانه ميكردم نميفكر مي هرچه

 !بابا، چي شده؟ -

 .ا اضطراب به طرفم برگشتند و به من زل زدندهر دو تازه متوجه حضور من شدند؛ چون با نگراني و ي انگار

 !كار كنه؟پاشا قراره چيكمال نیكنين. ميگم چي شده؟! باز اطوري من رو نگاه ميبابا! چرا اين -

 :به هدف زدم. چون پدر كامل به طرفم چرخيد و با حالت عصبي گفت انگار

 !تو اسم اون عوضي رو از كجا شنيدي؟ -

 .درست مقابلش ايستادم جلوتر رفتم و قدمي

شده؟ اتفاقي براي  یپوشي كنيد. چخبر از همه چيز! پس براي من سعي نكنين پردهم، نه بيمن ديگه نه بچه -
 !رادين افتاده؟

 .بار عمه را به حرف آوردتيرم خوب به سمت هدف نشانه رفت. چون اين دوباره
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 !شناسيشون؟كنم. اونا انسان نيستن. تو هنوز نميمن روي رادين ريسك نمي -

در نگاهش بود رو به جانب  ینیاز شک و بدب ییهاهنوز رگه کهینگاهي دوباره به من انداخت و در حالنيم پدر
 .عمه کرد

د كنيم. ما فقط كافيه يه خوام رادين اتفاقي براش بيفته؛ ولي االن مجبوريم بهشون اعتماببين من هم نمي -
ها رو جا. بايد اين برگهتونم برم بيرون از ايندوني كه منم فعالً نميي مدبرانه باهاشون داشته باشيم. ميجلسه

تونن تهديدي براي ازشون تحويل بگيره. االن اونا نمي ميه نفر از طرف ما ببره توي اون جلسه و مدارك ما رو ه
 .گه چيزي براي از دست دادن نداريمدونن ديما باشن؛ چون مي

ها بفرستد و همين موضوع عمه را ترسانده ي خود به نزد آنعنوان نماينده! پس پدر قرار بود رادين را بهآهان
 .كه به چيزي فكر كنم سؤال ذهنم را از پدر پرسيدمماجراي امير اين وسط چه بود؟! بدون آن یبود. ول

چپ نگاهم كرد. هاي غليظش چپسلطان هم با همان اخمشان كردم. كه حتي عمهانگار باز هم عصباني و
 !كار به امير داري؟خواست بگويد حاال اين وسط تو چياحتماالً مي

 .ديگه نشنوم پيگير كاراي اون احمق باشي، فهميدي -

 :حيايي، پرسيدمها بيكمال پررويي و شايد از نگاه آن با

 .اهميت جلوه دادنش دستاش رو ازش بگيرينخواين با بيبار هم ميها افتاده و اينچرا؟! باز گير اون كثافت -

 .طور از كوره به در بردحرفم خيلي بد و وقيحانه بود كه پدر را آن انگار

 ...ي کودن. توي كارهايي كه بهت ارتباطي نداره دخالت نكن وگرنهشو دخترهساكت -

ذارم باليي سر كسي بار نميدين؟! باشه. ولي ايني خروج بهم نميي اتاقم و اجازهندازينم گوشهنه بازم ميوگر  -
 .بيارين

 .كه به طرف اتاقم بروم كه بازويم در دست پدر گير افتاد برگشتم

 ...نمیوايسا بب -

گاه خشمگين ساالرخان خيره شد در نقدر ميدانم چههمان وضعيت برگشتم و به چشمانش زل زدم. نمي با
 .ماند؛ ولي احتماالً من ركورد زدم. چون بازويم را با حرص رها كرد و رفت كنار پنجره ايستاد

گيرم و بايد هرچي من گفتم انجام بشه. امير يا رادين جا منم كه تصميم ميهردوتون خوب گوش كنين. اين -
كنن. شون عمل ميهاي من فقط به وظيفهعنوان نمايندهفرستم و اونا بههر كسي رو من تشخيص بدم جلو مي

 .ـردن من نيست و نخواهد بود*پس از كسي ديني به گـ

 .قعاً با حالت ملتمسي پشت سرش رفت و مچ دستش را چسبيدبار وااين عمه

كنن. مگه با امير همين كار ت رحم نميداداش تو رو خدا. اينا اگه چيزي برخالف نظرشون پيش بره به نماينده -
رو نكردن؟! مگه اون پسر بيچاره هم به همين عنوان نرفت پيششون؟! ديدي آخرش چي تحويلت دادن. با اين 

 .رو نكن كارنت ايي زندگيش رو ازش گرفتي. حداقل ديگه با خواهرزادههكارت هم
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كرد. او خان فرقي ميرفت يا برايش خواهرزاده با پسر ايرجها به گوشش فرو مي! انگار ساالرخان اين حرفهه
 .اشتندهاي خيلي پاييني دبندي او ردهفقط به فكر نجات خود و احتماالً من بود و بس. بقيه در اولويت

 .طبق انتظارم باالخره از كوره در رفت و دستش را پس كشيد و

فرستمش. تو هم ي جوانب فكر كردم و دارم ميكاري با رادين ندارن. مطمئن باش به همهگفتم بهت اونا هيچ -
 .نثار و عاشق فرزند رو درنياربس كن ديگه. برام اداي مادراي جان

جا انصافي ديگر خيلي نابهقدر بيمن به جاي عمه شكستم و جگرم سوخت. اين ،یاناجوانمردانه یطعنه نیچن با
تواند فرزندش را به دست كساني بسپارد مادر است و نمي کیبود. او هرقدر كه مادر فداكاري نباشد، باز هم 

 .ستندیكاري فروگذار نكه از هيچ

سست شد و دو زانو روي زمين نشست. نتوانستم  ترديد كردم كه به سمت عمه بروم يا نه، كه پاهايش ايلحظه
 .تحمل كنم و به طرفش دويدم

 !عمه -

 :دیپدر با خشم به من توپ و

قدر رفتي اين ش تقصير توئه. هي بهت گفتم توي كارهايي كه به تو مربوط نميشه، دخالت نكن. اينهمه -
 .ختيمون رو توي باتالق انداطور همههم زدي كه اينزار رو بهلجن

 .ايستادم تیجا رها كردم و مقابل پدرم با عصبانرا همان عمه

كردم هركسي پدر خوبي باشه، شناختم. هميشه فكر ميوقت شما رو نميكردم هيچمن اگه اين كارا رو نمي -
ط به هم زدم، تازه چيزايي اومد باال كه فقاي هم هست؛ ولي با همين لجني كه به قول شما بهحتماً آدم معركه

زندگي بعضيامون، بوي تعفن داد. خيلي هم خوب كردم. آخه چرا شما هيچ رحمي به دلتون راه نداره؟ چرا دلتون 
خون خودتون زنين الاقل به همقدر دم از خانواده ميکه اين ییكردم شماسوزه؟! فكر ميكس نميبراي هيچ
 .نیکنیاي نمو باهاش همچين معامله نیدیاهميت م

هايم را بشنود، مرا به كناري زد و راهش نگاهي به اين همه طغيان من بيندازد يا اصالً حرفكه حتي نيمناي بدون
 .كردمانگار كه داشتم نطق ميرا كشيد و رفت. انگارنه

اش خميده لرزيد و شانهي هال نشاندم. چشمانش هنوز ميرا از روي زمين بلند كردم و روي مبل گوشه عمه
 .بانو را روزي در چنين وضعي ببينمكردم سلطانوقت حتي تصور نميبود. هيچ

 .چي درست ميشهعمه ناراحت نباشيد. همه -

ي ديگري به ذهنم اش جملهولي براي رفع نگراني اي ايمان داشتم؛قدر به اين حرف كليشهخودم چه دانمنمي
 .نرسيد

زدن نداشت كه به آرامي سر جنباند و دستم ي حرفهم احتماالً نخواست دلم را بشكند يا شايد ديگر حوصله او
 .را فشرد
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ستم. اي كه همان گوشه بود، نشورورفتهديگري، رفتم و در بالكن اتاق آخر، بر روي صندلي حصيري رنگ حرفبي
 .اي ماند و تا آخر عمر ساكت ماند يا بايد كار ديگري كردشود با همچين خانوادهكردم كه ميبايد فكر مي

*** 

قدر از ظهر گذشته بود ولي هنوز صبحانه و ناهار هم نخورده بوديم. صداي پدر كه مرا صدا كرد و چه دانمنمي
 .خواست به هال بروم، از هپروت بيرونم كشيد

اي وسط چيده شده و منتظر هاي هال نشسته بودند و چند دست غذا جلويشان روي ميز دايرهه روي مبلعم با
ام. سريع نزديك عمه نشستم و بر قدر گرسنه بودهمن بودند. با استشمام بوي خوب غذاها تازه فهميدم چه

ادبي را به حساب االً اين بيخالف آداب و قوانين هميشگي، اولين لقمه را من بر دهان گذاشتم. پدر هم احتم
 .آنكه حرفي بزند به عمه اشاره كرد كه شروع كندام گذاشت و بيگرسنگي

بار شأن خود را حفظ كرده باشم از جايم غذايم را تند خوردم كه خيلي زود سير شدم؛ ولي براي اينكه اين قدرآن
 .بلند نشدم تا بقيه هم غذايشان تمام شود

ي اتمامِ خوردن بود با صداي آرام و نجوا د و به محض عقب رفتنِ صندلي پدر كه به نشانهدست از غذا كشي عمه
 :اي به من گفتگونه

 .جا باش كارت دارمهمين -

ي موافقت جنباندم. پدر موبايلش را برداشت و به چشماني باريك شده از َشك و تعجب، سري به نشانه با
هاي غذا كرده بود، به محض شنيدن صداي بسته آوري ته ماندهم جمعداخل اتاقش رفت و عمه كه خود را سرگر 

 :طرف من چرخيد و گفتشدن درب اتاق، به

 !ي امير رو داري؟تو شماره -

كارش ي امير به چهتعجبم باعث شد چشمانم گشاد شود و ابرويم تا وسط پيشاني باال برود. شماره باراين
 !آمد؟مي

 .ام را دادكنم خودش جواب سوال نپرسيدهش ميوواج نگاهديد هاج وقتي

خوام اگه بشه اسم و رسم دارم كه گذاشته بودم براي مواقع اضطراري. ميكارت بييه موبايل كوچيك با سيم -
 .امير رو پيدا كنيم ازش كمك بگيريم

خواست براي بانوي سمندر بود كه مياين سلطان ایي شاخ درآوردن فاصله داشتم! آتا مرحله یاواقعاً ذره يعني
 نجات پسرش، عاجزانه از كسي مثل امير كمك بگيرد؟

بار هم بدون آنكه منتظر پاسخي از من بماند از جيب هاي صورتم جوابش را گرفت؛ چون ايناز حالت انگار
اي را بيرون كشيد و به آرامي كف دستم گذاشت و خودش هم با ظروف خالي غذا به لباسش موبايل عتيقه

خيال و ماهرانه از صحنه يب يليدهد و خمي یطرف آشپزخانه راه افتاد. مثل كسي كه جنس قاچاقي را به خريدار
 .كندفرار مي
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آمد، مي رونیوراست كردم و سپس با نگراني نگاهي به درب اتاق پدر انداختم. اگر بموبايل را در دستم چپ كمي
اي براي داشتنش در ذهنم كنندهديد من با موبايلي در دست بود كه واقعاً هيچ جواب قانعاولين چيزي كه مي

و با سرعت به طرف اتاقِ ته راهرو كه بالكنش  ردهجا پريدم و موبايل را در كف دستم مخفي ك هوا ازنداشتم. بي
 .داد براي كارهاي يواشكي، راه افتادمجان مي

فهميدم چرا جا را گرفته بود. اصالً نميغريب همهواعظم هنوز در اتاقش مشغول بود و سكوتي عجيب خانساالر
افتاد هم جان رادين و هم طور، هم جان امير در خطر ميكردم. اينقدر ريسك ميبايد براي كمك به عمه، اين

 .درفتيم كارمان ساخته بوي ما. چون اگر لو ميشايد زندگي همه

توانستم درك كنم. اصالً را چندبار در ذهنم مرور كردم و حتي دوبار گرفته و قبل از اتصال قطع كردم. نمي شماره
ي ما وصل بوديم به پدر و گفتم چرا امير بايد به ما كمك كند؟! مخصوصاً كه همهكردم، مياگر عاقالنه فكر مي

شوند دشمنان تو. مگر دوستانِ دشمنت، مي يعنيكرد و اين او هم داشت با بدترين شخص ممکن همكاري مي
 !كند؟كسي به دشمنش هم كمك مي

 .با لباسم خشك كردم ام رارا روي ميز گذاشتم و كف دستان عرق كرده موبايل

ي پدر به خطر بيفتد. حتي به خودِ او فكر كردم. ياد رادين افتادم و جانش كه ممكن بود با كارهاي خودخواهانه به
 .كه شايد زندگي امير هم در گروي چيزي باشد و بشود نجاتش دادبه اين

 .ي اتصال را زدمه پشيمان شوم زود دكمهكموبايل را برداشتم و خيلي سريع شماره گرفتم و قبل از اين باراين

صدايي از اين طرف خط نشنيد  یسوم نخورده صدايش در گوشم پيچيد كه به زبان تركي بله گفت. و وقت بوق
 :دوباره با همان زبان پرسيد

 !شما كي هستيد؟ -

 .سالم. منم -

 .خاطر شوكه شدنش بودکه کرد احتماالً به یمکث

 :دمیپرس

 !حالت خوبه؟! بهتر شدي؟ -

 !كجاييد؟ -

 .خوامجاي امن هستيم. حالمون هم خوبه. فقط ازت كمك مي هی -

 .تونيد بريدجا نميگفتم كجاييد؟! پدرت تحت تعقيب پليسه. هيچ -

 !توني كمكمون كني؟مي -

 :عصبي شد. چون با تشر گفت انگار

 .همين االن آدرس بده بيام -
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 .رو بگيرن پاي منم گيرهخب اگه پدرم  -

 .توني جايي بريكنه. فقط فعالً نمينيست. رادين داره كاراي تو رو حل مي -

 .عجيب بود! رادين چه ربطي به من داشت. او كه قرار بود كارهاي پدر را حل كند هايشحرف

 .و گفتام، چون با نگراني چندبار الوالسكوتم طوالني شد، فكر كرد تماس را قطع كرده وقتي

 .پاشا نجات بديتوني رادين رو از دست كمالخواد اگه ميم ميامير ما به كمكت احتياج داريم. عمه -

 .چيز خبر داردداد كه از همهتأخير در جواب دادنش نشان مي اين

ره ميره ي مسائل داكار رو بكنه؛ يعني با علم به همهرادين خودش عاقل و بالغه. اگه تصميم گرفته كه اين -
 .جااون

 :گفتم یناراحت با

 .تو مثل درست …شايد هم ناچاره -

تونم براش بكنم. هركسي با طناب ساالرخان بره توي چاه، عاقبت خوبي كاري نميمن توي اين شرايط هيچ -
 .كشه، درست مثل منانتظارش رو نمي

 !خوايد با هم بابام رو نابود كنيد؟تو با اين پاشا چه سروسري داري؟! مي -

معني گرفت. كمي سكوت شد از اين ارتباط بيي ديگري نميدارم كه حرفم را بد زدم؛ ولي واقعاً هيچ نتيجه قبول
 :كرد و سپس با ناراحتي گفت

ي با همچين آدمي رو داشتم االن اين وضعم . اگه قصد همكار یانصاف هستتو هميشه در مورد من خيلي بي -
 .نبود

 .مون به خطر ميفتهبا اين كاراتون جون همه -

 :دار در گوشم كشيد و به آرامي گفتكش نفسي

 .كنم هركسي به جايي كه اليقشه برسهكس به من ربطي نداره. من دارم كاري ميجون هيچ -

 خب لياقت من كجاست؟ -

 :زيرلب زمزمه كرد د،یکش یکه دور از گوش یدرنگ کرد و با آه یکم

 !كنار من بود دیشا -

ي روح و ذهنم، به ترين نقطهي دنيا بود و من در عميقترين جملهكنندهي ساده از طرف او، قانعدو كلمه همين
با  کند، ولي من یادآوریخواست به خودش هم مي دیشا ایكه بشنوم و  خواستیكنكاش آن پرداختم. البد نم

 .هاي خشكم بنشيندـب*بر لـ ندياش، نه تنها شنيدم بلکه به عمق جان سپردم تا لبختمام آهستگي

 .فردا ساعت چهار كنار ساحل منتظرتم -
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 یزد. حتي اگر پاي جان کسشك او ديگر بعد از آن جمله هيچ حرف ديگري نميرا گفتم و قطع كردم. بي همين
 .در ميان بود

خواهد كار ميفهميدم چهرفتم و ميها را در ذهنم مرور كردم. بايد ميفردا بشود و بتوانم ببينمش هزاربار لحظه تا
روند ام كه معلوم بود ميدانستم كجاي آن همه ماجرا هستم، روحم در خروش بود. خانوادهكه نميبكند! از اين

اي به دنبالشان چون جوجهها بايد هممن باز هم مثل آن سال سوي دنيا زندگي كنند وعمرشان را در آن یهیتا بق
 .سراريز بشوم

 .را زير پتو بردم و شعري براي خود زمزمه كردم تا خوابم ببرد سرم

*** 

ي ندانستن موقعيت زماني خورد از جا پريدم و سرم را با وحشت به نشانههايي كه به در ميبا صداي ضربه صبح
تنها خوابيده در اين اتاق، تنهاي شبیدانم بقيه كجا بودند؛ ولي من انگار دچرخاندم! نميو مكاني به هرطرف 

هاي شود كسي نباشد جواب اين در زدن. مگر مييدملرزناهنجار مثل بيد به خود مي یصداها نیبودم و االن با ا
 !را بدهد؟! مگر امكان دارد مرا تنها گذاشته باشند یاپیپ

طرف معطلي به كدام جوابي نيامد! بيمانندي ابتدا عمه را صدا زدم و بعد پدر را! ولي از هيچيغصداي بلند و ج با
قدر سخت و دانم چرا اين در باز شدنش ايندرب اتاق دويدم و با تالش سعي كردم آن را باز كنم. ولي نمي

فشار نشود آن را باز كرد! اين همه زور و  اقدر سخت است كه بناممكن شده بود! يعني گشودن يك در اين
 .جا نشستمجان همانحال و بيشايد از استرس و ترس بود ولي نشد و من بي

داد! تا باالخره در ميان آن همه آمد و كسي اهميتي نميوقفه ميچنان بيهم الیو یضربات درب بيرون صداي
 :فتآهنگ، صداي عمه را از پشت در اتاق شنيدم كه به آرامي گاصوات ناخوش

خاطر همينم كلي كار رو كردي، بهمهتا، بابات فهميد كه از تلفن من با امير تماس گرفتي! فكر كرد سرخود اين -
دونم كجا رفته و يكي عصباني شد و در رو روت قفل كرد و صبح زود از خونه زد بيرون! االنم سه ساعته نمي

 !چيزي هم دسترسي ندارم؟! به هيچكار كنمكنه! تو ميگي چيي در رو از جا ميداره پاشنه

تر شدم. حاال بايد هرچه زودتر فكرم هايش به بيرون فوت كردم و آراماي از بُهت تمام حرفبلند و كشيده نفس
بود تا حداقل مبارزه منصفانه ام قوي ميشد مقابله كرد. بايد مثل خودش روحيهطور نميانداختم. اينرا به كار مي

 .باشد

 :گفتم درنگبي

نجات بده. دو حالت كه بيشتر  ای. يا اومده ما رو بُکشه، گهیعمه برو در رو باز كن. هركي هست با ما کار داره د -
 .نداره

 .ترسم پليس باشهآخه مي -

 .ي مني ديوانهاز دست اين خانواده آخ

 !نه! شما هم كالً زدي به خط بدبينياخواد ما رو پيدا كبانو... عزيز من... پليس توي اين شرايط از كجا ميعمه -
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سوي در جوابم را نداد؛ ولي انگار در بيرون باز شد يا شايد خودشان در را از پاشنه درآوردند و وارد از آن صدايي
پاشاي رواني باشند لحظه ترسيدم كه نكند افراد كمال. يك دیرسیاي به گوش مشدند، چون صداي درگيري عده

شدن چيزي به در اتاق و چهارطاق شدنش، قامت  وبيدهاند. اما با صداي كجا آمدهان به اينو در غياب ساالرخ
ـوشش پريدم *ها نديدمش و چنان در آغـقدر نگرانش بودم كه احساس كردم سالرادين مقابلم نمايان شد. آن

 .اي مرا از جا كند و به خود فشردكه قدمي به عقب پرت شد ولي با خنده

اي چشمانم را كه از خوشي بسته بودم، ي مردانهر حال و هواي خوب خودم بودم كه صداي سرفهد طورهمان
ي پرابهت امير به رويم اخم كرد! از ترس نگاهش چنان خود را عقب كشيدم كه باره از هم گشود و چهرهيك

 .میبرهم زدم و با هم بر زمين سقوط کرد زیتعادل رادين را ن

طور دست در جيب کرده و كردم كه همانرادين از خنده ريسه رفته بود و من با حسي عجيب به او نگاه مي حاال
 !با بدبيني و چشماني پر از سوال به من خيره مانده بود

جا قدر همانولي او آن زم؛یخواست اين سكوت پرحرفش را بشكند و حداقل بيايد كمكم كند از جا برخمي دلم
بلند  نیتاد تا باالخره سروكله ي عمه پيدا شد و با نگراني به جانبمان آمد كه الاقل پسرش را از زمحركت ايسبي

طرف رادين رفت و دستي مهربان و مادرانه به سرش كشيد و از جا بلندش كرد. بعد هم زير به حرفیکند! ب
بود،  ستادهیا حرکتیطور باني چشمان سياهي بودم که همشدههيپنوتيزم کهیدست مرا گرفت. و من در حال

 .برخاستم

 :آنكه به ما اهميتي بدهد رو به رادين پرسيدبي عمه

 !كني؟! مگه قرار نبود با داييت باشي؟كار ميجا چيتو اين -

 :اي گفتادبانهنگاهي به من و امير انداخت و با نيشخند بي رادين

 .ما رو نجات دادن بله، ولي مثل هميشه جناب سوپرمن تشريف آوردن و -

 .هاي رادين بدهد راه خروج را در پيش گرفتقدمي به عقب برداشت و بدون اينكه حتي اهميتي به حرف امير

 !هم با آن وضع و سوءتفاهم پيش آمدهرفت آناصالً نبايد مي نه،

 .امير -

 !ولي برنگشت، اما در عوض رادين و عمه به دهانم چشم دوختند ايستاد

 !صحبت كنيم؟ميشه  -

 .اش استفاده كردم و رفتم مقابلش ايستادممكث طوالني از

 :كرد، اما به حرف آمداينكه سرش را باال گرفته بود و به من نگاه نمي با

ديگه موضوعي براي صحبت نمونده، فكر كنم ازم خواسته بودين كمكتون كنم رادين صحيح و سالمت برگرده  -
 .ش به خودتون مربوطهكه انجامش دادم، بقيه
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لحظه هم به پايين نلغزاند. مثل كسي چرخيد و او حتي چشمانش را يك اعتنايش ميي بيدر آن چهره نگاهم
 .كه قهر كرده و بايد منتش را كشيد

 :آمدم حرف بزنم، رادين خود را وسط انداخت و با لودگي گفت تا

دست ساالرخان! ولي بازم دستت درد نكنه داداش... درسته از دست كمال نجاتمون دادي و انداختيمون تو  -
 .ممنونتيم

موقع حرف زدنش رفتم و دستم را دراز كردم تا بازويش را بكشم كه نگاهم به چشمان به اين بي ايغرهچشم
گيرند تا سر از اسرار درونيشان بين ميي امير افتاد. مثل كساني كه با شك و بدبيني آدم ها را زير ذرهشدهباريك

 .كرديدربياورند نگاهمان م

 .من باز دستم را عقب نكشيدم و گرفتمش ولي

 .رادين اجازه بده، بايد تا امير نرفته تكليفمون رو روشن كنيم -

 :عمه به حرف آمد باراين

 .ش مسائل خانوادگيهنظرم بقيهامير ديگه كارش تموم شده، به -

. پس يا اصالً مسئله خانوادگي نيست يا جان االن هيچ موضوعي وجود نداره كه امير خبر نداشته باشهعمه -
 .ستايشون هم جزء خانواده

هم جلوي لحظه خجالت كشيدم، آن اي كه زدم يكپردههمه به سوي من برگشت! از حرف صريح و بي نگاه
 !كردندتا مرا برانداز ميسلطان و رادين كه االن داشتند با ابروهاي تابهعمه

 :ضايع شدنم گفتدستي كرد و قبل از پيش امير

 .خانوم درست ميگن -

سلطان آن را به خود گرفت من نفهميدم كدام خانوم را گفت و منظورش چه كسي بود! ولي باز انگار عمه البته
 :و با همان ابهت گفت

 .جا نباشي بهترهاز كارايي كه براي رادين كردي متشكريم ولي اگه قبل از اومدن ساالرخان اين -

 :ق با اوست، گفتمديدم ح وقتي

 .پس قرارمون سر جاشه -

كند و بعد سري به عالمت مثبت تكان داد و را پايين انداخت و كمي مكث كرد كه يعني دارد فكر مي نگاهش
ي عمه و رادين توجه كنم سرم را زير انداخته هيچ حرف ديگري رفت. من هم بدون آنكه به چشمان خيره ماندهبي

شده يا پدر قرار است چه مجازاتي برايش  طرف اتاقم راه افتادم. اصالً برايم مهم نبود كه رادين چطور خالصو به
 .انداختخاطرمان خود را به هر آتشي مياي اهميت داشت كه بهدر نظر بگيرد، االن ديگر فقط برايم غريبه

 .هم كوبيدسرم رادين وارد اتاق شد و در را محكم به پشت
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 !اين چي بود االن؟ -

 .طرف بالكن راه افتادمغيظ برگشتم و به با

جانت داييدوني كه حاال اولشه، االن بايد جواب خانخاطر تو سرمون اومد. تازه ميش بهرچي كه بود همهه -
 .هم بدي

اي كشيده شد در كشويي بالكن را كامل باز نكرده بودم كه بازويم از پشت با خشم و شدت غافلگيركننده هنوز
 .و من از درد فقط آخ بلندي گفتم

 .ري ميري؟! اول جواب من رو بدهوايسا ببينم كجا دا -

 :اي نداشت و با حرص گفتمكردم او را به عقب هول بدهم كه مثل هميشه فايده سعي

 .آوردنجا ميرو اين هاتکهیچي ميگي تو؟! برو خدا رو شكر كن نجاتت داديم وگرنه االن به جاي خودت ت -

كنين؟! كي گفت امير رو قاطي اين مسئله مي شماها براي چي توي مسائلي كه بهتون ربطي نداره دخالت -
 !بكنيد؟

آمد... اين بچه ها، حرفم نميدانستم چه بايد بگويم يا به قول بعضيهم ريخته بود كه نمياعصابم به قدرآن
 !داند با چه ترفندي از چنگ يك گله گرگ نجاتش دادهكاري رفته و خدا ميكرد امير از سرِ بيبراي خودش فكر مي

 .رادين برو بيرون -

 :ام را گرفت و با حرص گفتبازوي تازه رها شده دوباره

 !خواي؟تو از امير چي مي -

ها واقعاً خيلي پررو بودند و من دهانم باز گرفت و لبخند با تمسخري بر لبم نشست. اين یریحالت متح ابرويم
 .مانده بود

ش رو بذارين تو قبر كه دارين. حتماً بايد جنازهخوام؟! شماهايين كه دست از سرش برنميمن از امير چي مي -
 !كار بايد براتون بكنه؟خيالتون راحت بشه؟! ديگه چي

 !خاطر ما بودهقدر هم كه بهآهــا چه -

 !اين همه مصيبت خاطر كي بوده! يه عمر براي بابا پادويي كرد، آخرش هم حقش شدپس به -

 .بار بدجور درهم گره خورداين ابرويش

ـوس *يهو هـ« پادو»كردن ولي همين جنابِ . ملت داشتن زندگيشون رو ميیچاون خودش گند زد به همه -
رفت. راهي رفت كه بلند شدن و اوج گرفتن كرد. چرا؟ چون براي چيزي كه دنبالش بود بايد تا نوك آسمون مي

روي خوش نشون داده، فكر  ذرهوط آزاد بود و با مغز زمين خوردن. االن هم زندگي بهش يه تهش فقط يه سق
 .جايي برسهخواد كه اون بهكس نميتونه تالفي كنه ولي كور خونده، هيچكرده مي

 چرا؟ -
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 !دونن هدفش چيهچون همه مي -

 .حق ندارين بهش دست بزنين گهیهدفش هرچي كه هست، د -

 .گرفته خودش حتماً سر خودش رو به باد ميدهنداريم، با اين راهي كه پيشما كاريش  -

اش چه بود! من اگر هم كاري هايش معلوم بود دستشان بد آتويي داده و بايد نجاتش داد ولي فايدهحرف از
 .اي نداشتتوانستم بكنم وقتي خودش دنبال دردسر بود فايدهمي

 !اي ببينه، فهميدي؟سيب ديگهبه هرحال از طرف ما نبايد هيچ آ -

 .رفتم رونیرويم را برگرداندم و درب بالكن را تا انتها باز كردم و ب دوباره

 .دیجا پنجه به روحم کشپر از غمش از همان صداي

 .كار رو با من بكنيتوني اينتو نمي -

زد وپا ميطور دستدانستم به عمق احساسم پي بـرده. براي همين اينگويد و خيلي خوب ميچه مي فهميدممي
 .تا هم مرا و هم خودش را نجات دهد؛ ولي به گمانم ديگر كمي دير بود

 ً قدر حالش خراب جنگيد تا نشان ندهد كه چهبرنگشتم و چشمانش را نديدم. مطمئنم داشت با خودش مي اصال
 .شناختمش، كار سختي نبودقدر خوب ميجا هم حس كردنش، براي مني كه اينهمين است. از

 .كنم از هرجايي كه هستي برگردمهتا، بعضي خطاها، تاوانش رو فقط خود آدم نميده. خواهش مي -

بودم هايي كه تكيه زده را تكان كوچكي دادم كه يعني دير شده. ولي او دست بردار نبود. تا نزديك نرده سرم
 :پيش آمد و با لحن دلخوري گفت

 !طوري هم كمترم؟لياقتم كه حتي از يه آدم اينقدر بدبخت و بييعني من اين -

 :آنکه به جانبش برگردم گفتم بدون

 !آدم چطوري؟ -

-... 

چرخاندم و به چشمانش  شیشده. سرم را به سو مانیداشت که خودش هم از حرفش پش نینشان از ا سکوتش
فهميد و به احساس . ولي بايد ميگذاشتیي بحث نمادامه یبرا ییقدر غم داشت كه جاشدم. نگاهش آن رهیخ

 .دادمن هم اهميت مي

 ...كنم وليرادين من حس تو رو درك مي -

 دوِسش داري... نه؟ -

 .خواست ناراحتش كنمرا به زير انداختم. دلم نمي سرم

 :عميقي از اعماق قلبش كشيد و زير لب زمزمه كرد نفس
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 .حالشخوش به -

 .رحمي خودمرفت... دلم گرفت و يا شايد سوخت. براي اين مظلوميتش و حتي حالم بد شد از اين بي و

*** 

خبري دانست يا نه! ولي شود خوشخبري را ميدانم بينزديك سه بود و هنوز از پدر خبري نبود. نمي ساعت
 .ريختخبري هرلحظه دلهره به جانمان ميبراي ما كه هرلحظه منتظر اتفاقي خوفناك بوديم، اين بي

ي مبل گذاشته را روي دستههايش مبل چنبره زده و در فكر بود و عمه مثل بانوهاي دربار، دست یگوشه رادين
رسيد در غياب پدر نظر ميدانم اصالً نگران بود يا نه؛ ولي بهجلوداده صاف نشسته بود. نمي یاـينه*و با سـ

شمشادش راحت شده بود، پسر شاخِ  نببيشتر ژست رياست گرفته بود و حاال كه ديگر خيالش هم از جا
 .چنان بزرگي نداشتي آندغدغه

 .رودست گذاشتطوري كه نميشه نشست و منتظر دستگرفتيم. اينيه تماس مي عمه! كاش -

 .خاطر شكستن آن سكوت سنگين، ابرو درهم كشيدندزمان بهبه من نگاه كردند و هم هردو

زد تا از اين ي عمومي بزرگ شهر را شكسته بودم. خب باالخره يكي بايد حرف ميمثالً سكوت كتابخانه انگار
 .دربياييم بالتكليفي

را از كشو خارج  نیحالت قبلي خود برگشتند خودم بلند شدم و موبايل رادصدا دوباره بهطور بيديدم همان وقتي
 .صدا درآمدتق آرامي بهاش را بگيرم كه در با تقكردم تا شماره

غلم گذشت و در را ميگ از بكه وسط هال ايستاده بودم هنوز قدم اول را برنداشته، ديدم رادين مثل ميگ من
اش روي مبل، نه به اين هيجان حس و حاليعملش تحسين برانگيز بود. نه به آن بيباز كرد. واقعاً سرعت

 !ناگهاني

ي منحوس ميان چارچوب در، همگي مثل مجسمه خشکمان زد. يا خدا! پديدار شدن آن پيرمرد زهوار دررفته با
 !خواست؟جا چه مياين ديگر اين

 .زمين زد و چند قدمي داخل خانه شد كه رادين مقابلش ايستاد را عصايش

 !كار داري؟جا چيخواي؟! اينچي مي -

 !زند، بر لبش نشست كه يعني تو چي ميگي بچه؟شبيه اربابي كه به جوجه نوكران اطرافش مي پوزخندي

 .جا ببينمهمان عصاي دستش به طرف من اشاره كرد كه بيا اين با

 :جايي كه بودم گفتماش رفتم و از همانبه اين اداهاي مسخره ايغرهچشم

 .كار كنيم؟! تو طرف حسابت ساالرخانه. اين يعني كاري از دست بقيه بر نمياداومدي اينجا ما برات چي -

 :گفت یزیتمسخرآم شخندین با
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ً تا چند ساالرخان االن جايگاه واقعيش رو پيدا كرده و توي دستاي محكم عدالت گيرافتا - ده. شما هم حتما
 .جا يه خبر به اين سركارخانم بدم تا تكليفش روشن بشهريد پيشش. فقط اومدم ايني ديگه ميدقيقه

 !گشت؟گفت؟! پدرم را گرفته بودند؟! پس چرا اين مردك خرفت براي خودش ول ميچه مي اين

 .من ايستادسواالت ذهنم ادامه پيدا كنند. كمي جلوتر آمد و مقابل  نگذاشت

 .اومدم شما رو ببرم عمارت -

 :درهم كشيدم و با غيظ و تشر گفتم ابرويي

 .من با تو جهنم هم نميام. برو بيرون -

اي پسش زدم و در ادبانهي بيكند، با تنهكند و با همان نيشخند براندازم ميديدم بروبر دارد مرا نگاه مي وقتي
دار به هاي مسلح نقابو پي كارت، كه ناگهان از در و ديوار اطراف پليسرا خيلي خشن باز كردم كه بگويم بر

آميز به ما حمله كردند. مگر رحمانه و خشونتبي طورنداخل خانه سرازير شدند. اصالً نفهميدم چه شد و چرا اي
 !فرستادند؟مان گارد ويژه ميقدر مهم بوديم كه بايد براي دستگيريما چه كرده بوديم و چه

مان را دستبند زده درپي عمه اهميتي داده شود، هر سههاي پيكسي توضيحي بدهد و يا حتي به سؤال آنكهيب
 .و با سه ماشين پليس جداگانه بردند

 .طور رها كردند تا دنبالمان بيايدكاري همه ي جنايات منطقه بود را همانهم كه اصل او

 ً شان هم دسترسي نداشتم تا بپرسم قرار است چه اتفاقي برايمان كدامخبر است و به هيچفهميدم چهنمي اصال
 .بيفتد. حتي مهلت نداده بودند كه موبايل را بردارم

 :ام آرام گفتمـل دستي*به يكي از پليس هاي بغـ رو

 !براي چي ما رو دستگير كردين؟ -

 .اي به من رفت و رويش را به طرف شيشه برگرداندغرهاو خيلي خشن چشم و

من در نظر بگيرند بايد ي جرم هاي شركت سمندر را براي خواستند مجازات همهخودت رحم كن. اگر مي خدايا
ً پدر براي نجات من از اين بحرانماندم و ميتا آخر عمر در زندان مي اي ها راه چارهپوسيدم. هرچند مطمئنا

 .كردسنگين نمي هايخالفقدر ناشيانه تنها دخترش را قرباني آن همه انديشيده بود و اين

خواندم. خوشي داشتم تمام مسير را چشم بسته در دلم دعا ميطور باشد. فقط با همين دلكند كه همين خدا
. با توقف اتومبيل، نمیبیكنم و مردمش را مبار دارم از اين شهر عبور ميخواستم تصور كنم براي آخريننمي

خاطر بسته ماندن زياد، دارد چشمانم به ردماطراف انداختم. اول فكر ك چشمانم را به آرامي گشودم و نگاهي به
ـل دستم پياده شد و مرا هم بيرون كشيد، تمام عمارت *بيند، ولي وقتي مأمور بغـكند و اشتباه ميخطا مي

ً داشتم ديوانه مي يي خبر بود! نگاهم به دنبال آشناجا چهشدم! اينمقابل چشمم نمايان شد. ديگر واقعا
 !شناختمكس نبود يا اگر بود من نمييا نگهبانان عمارت! ولي هيچ پدرمگشت! حداقل كارگران مي

 .هايم شدي اخمهمان پيرمرد خرفت از پشت سرم، باعث درهم فرو رفتن دوباره صداي
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 .خانم بفرماييد داخل -

آنكه تكان بخورم ايستادم تا جا خشكم زده بود. بيبه بقيه هم با ژست مخصوصش اذن خروج داد. همان و
 !دستبند از دستم باز شد و ماشين پليسي كه انگار فقط مرا به عمارت رسانده بود از جلوي چشمانم دور گشت

ام در كنار يك گرگ پير بر دلم ريخته بود، را رها حبس شده از ترسي كه ناخواسته با تنها ماندن دوباره نفس
اي را از ها و ديوارهاي شيشهطور كه پنجرهبه ساختمان عمارت دوختم. همان كردم و براي آرام شدن، نگاهم را

ي باال ثابت ماند. اين مردمك سياه در تراس طبقه دوباره چشمان لرزانم بر روي كردم، يكپايين به باال رصد مي
ه اتفاق در يك روز شود اين همتوانستم هضم كنم كه چطور ميبيني بود! اصالً نميديگر واقعاً غيرقابل پيش

ا نداشتم، كه صداي خانم گفتنِ پيرمرد وواج ايستاده بودم و قدرت برداشتنِ حتي يك قدم ر طور هاجبيفتد! همان
ي بينمان آورد، همان يك گام فاصلهوقت كم نميمتر به جلو برد. و او كه طبق معمول هيچاز پشت سر، مرا يك

 .ا دست اشاره كردرا طي كرده و دوباره كنارم ايستاد و ب

 .بفرماييد داخل، آقا منتظرن -

 !! االن اين منظورش از آقا كه احياناً امير نيست، هست؟آقا؟

 .طرفش چرخيدم و به چشمان ريزش نگاه كردم به

 !بقيه كجان؟! اين عمارت االن مال كيه؟ -

 .اينا رو ديگه خودش براتون توصيح ميده. شما فقط بريد داخل -

 !دوباره تراس را نگاه كردم تا بلكه كمي نيروي مثبت از آن طرف بگيرم كه متاسفانه او هم رفته بود و برگشتم

هاي باديگارد و يا اي فكر كنم كه در عمارت باز شد و دو نفر كه قيافهمكث كردم تا بتوانم حداقل چند ثانيه كمي
اي رو دستش را باال گرفت و با حالت چاپلوسانه نگهبان داشتند از آن خارج شده و به طرف ما آمدند. پيرمرد دو

 :ها گفتبه آن

 .جا فقط اطاعت امر كردمتره، تا اينـردنم از مو هم نازك*من گـ -

 :ها اخمي به صورت پراُبهتش انداخت و گفتاز آن يكي

 .كارت. زودباش تا پشيمون نشدهتوني بري، امر بعدي اينه كه بري پيخب، ديگه ميخيلي -

 .«ياال هرّي»را گفت و راه خروج عمارت را با دست نشان داد كه يعني  اين

پا شدم كه نفر دوم دستش را با احترام به طرف من دراز كرد و كه بيشتر از پيرمرد ترسيده بودم كمي پابه من
 :گفت

 .خوش اومدين خانم، بفرماييد داخل -

عمارت  یسوام بهکردم با همان پرستيژ هميشگي یم و سعنگاهي انداختمنفور، نيم ریزير چشم به گرگ پ از
ها راست به سمت پلهآنكه اهميتي به افراد جديد و غريبه بودن جو موجود بدهم وارد شده و يكحرکت کنم. بي
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در طبقه همکف بود؛ ولي چون او را در تراس  هرفتم. البته طبق روال بايد دفتر رئيس همان اتاق كار پدرم باشد ك
 .ي باال ديده بودم حدس زدم قواعد جديدي لحاظ شده كه بايد طبق آن عمل كردهطبق

 :ي اول نگذاشته بودم كه كسي از پشت سرم گفترا هنوز روي پله پايم

 .خانم لطفاً بفرماييد اتاق خودتون تا صداتون كنيم -

 !سخ رها كنم؟توانستم صبور باشم و اين همه سوالِ مغزم را بدون پاچه! مگر من مي يعني

 :با حالت خشني برگشتم و رو به او كه در حياط هم ديده بودمش گفتم پس

 .تونم منتظر بمونمخوام همين االن آقاتون رو ببينم. بهشون بگيد من نميمي -

 :ـردنش را كج كرد و گفت*با تواضع گـ بيچاره

 .ي ديگه ميامتا دو دقيقهچشم خدمتشون ميگم، ولي شما فعالً تشريف ببريد اتاقتون، منم  -

طرف اتاق زير انداخته و بهآنكه جوابي بدهم، سربهاش را نشنيده گرفته و بيهاي محترمانههمه حرف آن
 .ام راه افتادمهميشگي

طور مثل زماني كه رهايش كرده بودم مانده ترين وسايل اتاق هم دست نخورده و همانانتظارم حتي كوچك طبق
 !بود

در اتاق ماندم و حتي دوش كوتاهي گرفتم تا وقت بگذرد. كه حدوداً بعد از اي كه داشتم تمام نگراني و دلهره با
ي ورود دادم. همان مرد بود كه با رويي گشاده وارد شد و بعد از كلي ساعت صداي در را شنيدم و فوري اجازهنيم

 :خاطر تأخير و مسائل ديگر گفتعذرخواهي به

 .ن تشريف ببريد سالن، منتظرتوننآقا فرمود-

جنباندم و به محض بسته شدن درب اتاق، مثل فنر از جا پريدم و لباس شيك و خوشگلي پوشيدم تا  سري
عنوان يك متهم فراري و به فنا مثل هميشه مقابلشان همان دختر ساالرخان و بانوي عمارت نمايان شوم نه به

 .رفته

اي در دستش وي من چرخيد. خودش تنها روي مبلي نشسته و فنجان قهوهوارد سالن شدم نگاهش به س وقتي
بود. ابتدا بدون هيچ واكنشي نسبت به من، شخص پشت سرم را با حركت سر مرخص كرد و بعد با نگاهي 

 :شد ديد، به آرامي گفتام، با لبخندي كه فقط در چشمانش مياجمالي به كل هيكل و قيافه

 .خودتونهبفرماييد خانم، منزل  -

 :قدم برداشتم و در همان حال گفتم طرفشبه

 .فعالً كه منزل شماست -

 .از چشمانش به روي لبش رسيد لبخند

 !تونه از ساالرخان اموالش رو به همين راحتي بگيره؟به نظر شما كسي مي -
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 .تمي مقابلش نشسام را بدون تعارف از روي ميز برداشتم و روي مبل تك نفرهقهوه فنجان

 !اگه پاي جونش وسط باشه، چرا كه نه -

 :را با همان لبخند عجيب باال برد و زيرلب گفت ابرويش

 !پس دخترش هم ميشه گرفت -

 :كردم و گفتم اخمي

 .دخترش فروشي نيست -

كرد! و سرانجام با هايمان فكر مياز باالي فنجان با تعجب به من خيره شد. انگار داشت به ارتباط حرف نگاهش
 :كمي تأمل گفت

 .مگه كسي خواست شما رو بخره؟! من گفتم از دخترش هم ميشه با همين ترفند اموالش رو گرفت -

جانب، بهي حقدم را نباختم و با همان قيافهحال خواش نشنيده بودم. با اينرا در جمله« از»... پس من آهان
 .چشمم را با غيظ برگرداندم

خود جلب كند. و وقتي از اي صاف كرد كه حواسم را بهـينه*اش را روي ميز گذاشت و سـشد فنجان قهوه خم
 .نديدماختيار من هم خاش را خورد. با ديدن حالت صورتش بيزيرچشم نگاهش كردم، لبش را گاز گرفت و خنده

 !كني؟جوري ميچيه؟! چرا اين -

ً یبه شما گفت که دق دیرو با نیا -  !دیاریبانو رو درمداريد اداي سلطان قا

 .تونم مثل اون باشم. سلطان بودن بهِم نميادوقت نميمن هيچ -

 .ولي در عوض پرنسس شدن خيلي بهتون مياد-

پاشيد و اي بود كه براي صيد دلم ميانگيخت، مثل دانهرميبار درونم بحال و هوايي كه داشت براي اولين اين
به سوي چشمانش پر كشيد و باز در سياهي جذابش اسير شد.  اریاختیمن با همين حس غريب، نگاهم ب

كاش  درونش غرق شوم. اي اپودستها بمانم و بيتوانستم ساعتقدر برقشان حال عجيبي داشت، ميچه
 .را جايي ثبت كرد تا هميشه بمانند و كسي نتواند زيرشان بزند و يا انكارشان كند بارهااولين نیشد امي

او با همان تعلل مرموز، نگاهش را از  یقدر ماندم و آيا از اين حس تازه سيراب شدم يا نه ولمن چه دانمنمي
 :اش گفتام گرفت و با لحن هميشگيشدهنگاه مات

 .ا انتظار داشتمهاز دختر ساالرخان بيش از اين -

اش اصالً خوشم نيامد، پس اخمي كرده و با كمي تأمل فنجانم را روي ميز گذاشتم. و قصد رفتن ابهام جمله از
 :كردم كه گفت

 !جوري عمارت رو از ساالرخان گرفتم؟خواي بدوني چهنمي -
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 .اينكه برگردم جوابش را دادم بدون

 .كار بايد بكنمنه، به من ارتباطي نداره. فقط هرچه زودتر تكليف منم روشن كن كه بدونم چي -

پاسخش را نشنيدم به گمان اينكه هنوز تصميمي براي من نگرفته، دوباره عزم رفتن كردم كه بازويم را از  وقتي
 !پشت گرفت! اصالً نفهميده بودم كي آمد و پشت سرم ايستاد

 یـوشش ايستادم. و او بدون آنکه حت*ترين جاي ممكن به آغـمان اخم رو به سويش در نزديكو با ه برگشتم
ام گذاشت و سرم را باال برد تا نگاهش كنم که من با دلخوري فقط به دهانش عقب برود، دست زير چانه یاذره

 .چشم دوختم

 .خودت رو داشته باشي جا بموني و زندگيتوني همينتكليف تو دست من نيست. اگه بخواي مي -

 .اش نشستچشمانم باال رفت و روي نگاه جدي ناخودآگاه

 ً توانم بمانم! مگر عمارت االن مال او نبود! مگر به قول خودش اينجا برايم قابل فهم نبود! يعني چه كه مي اصال
 !كردمكار ميجا چهرا از ساالرخان نگرفته بود! پس من اين

 .هم اين عمارت مال منه و هم تمام اموال ساالرخان -

 !يعني منم جزو اموالم؟ -

 .اي، كم و بيش -

دانم چرا جديداً اذيت كردن من برايش شده بود خواست اين لبخند عجيب و غريبش را بخشكانم. نميمي دلم
 !سرگرمي

 .خوام با تو زندگي كنممن نمي -

 !كن؟با من؟! كي گفت با من زندگي -

 .دادباال رفته بود و لبخندش بيشتر حرصم مي ابرويش

 .امير من با تو شوخي ندارم. لطفاً تمومش كن -

-... 

 .شدمزد و من واقعاً داشتم عصبي ميداشت شيطنت درونش را فرياد مي چشمانش

 .چرا من رو نفرستادي برم باهاشون؟! چه فرقي داشتم؟! خالف منم در حد رادين بود -

ً یتقر اشافهیق  .شد یجد با

خوايم گـ ـناه تشخيص دادن و گفتن ميام! به من ربطي نداشته. خودشون تو رو بيمگه من دادستان و قاضي -
 .ولش كنيم. منم ديدم كجا بدتر از زندان براي تو! زندگي كردن با من توي اين عمارت درندشت

 !تي هستم! اصالً مگر االن وقت تفريح بود؟زد تا بفهمم در چه وضعيدرست و واضح حرف نمي چرا
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 .اميرخان، لطفاً با من بازي نكنيد. من دارم عصبي ميشم -

 .خودش برگشته یعیبه حال نرمال و طب دادیکه زد نشان م یپوزخند

 .رو خوب گفتي، خوشم اومد« امير خان» -

نظر اش خيلي خونسرد و آرام بههايش جدي است يا شوخي. با اينكه حالت چهرهدانستم حرفنمي هنوز
دم و بازدم  یـردن باال رفته به سخت*عقب رفت و اجازه داد نفسم که با آن گـ یرسيد. در همان حال، کممي
نگذاشت نفس دوم  یبود چون حت یگرید ریت کیانگار قصدش، باز هم شل یبرگردد. ول یبه حالت عاد شد،یم

 :به سوم برسد و با خباثت ادامه داد

. بعد هم نیدینجات م تیوضع نیكنيد و خودتون رو از اکه شما همين امروز با من ازدواج مي نهیمن ا میتصم -
 .خواين ادامه بدينجا بمونيد و زندگيتون رو هر جور ميتونيد همينمي

ردانه كردم. و او چه خونسكردنِ مردمكم را حس ميقدر گشاد شده بود كه يخاز فرط شوك و تعجب آن چشمانم
منتظر جواب من بود! اصالً مگر سؤال هم پرسيده كه من بخواهم جوابي بدهم! خودش فكر كرده و تصميم 

 .بعداً سورپرايز نشوم دیهم صرفاً جهت اطالع گفت، كه شا نیگرفته بود. ا

چه  دمیمقدر فكرم مغشوش بود كه نفهسؤالي كه در ذهنم نقش بسته بود بر زبانم آمد. شايد هم آن اختياربي
 !گويممي

 !و اگه نخوام -

 .بين همان سردي، چيزي در نگاهش رنگ مهر گرفت ولي باز بر زبانش حرف تلخي نشست در

 !فهمي، مجبوركار مجبوري، ميمن ازت اجازه نگرفتم كه بخواي يا نخواي! تو به اين -

 .اش، نگاه و كالم من هم ناخواسته رنگ زشتي گرفترحمانهاين جواب بي با

 ...توني من روكنم، چه از روي اجبار چه از روي ترس. اگه فكر كردي ميمن با آدمي مثل تو ازدواج نمي -

 :حرفم پريد و با همان خونسردي گفت وسط

 .ت رو هم مثل پدرت از دست ميديرادين و عمه -

 :خندي ادامه دادبا پوز  و

تونه هركسي رو از پا در بياره، گاه موندن ميقدر براي شما مهمه. بدون تكيهدونم خانواده چهخيلي خوب مي -
 !هايي مثل شما رومخصوصاً آدم

 ً اش را خوب زند! من اين نگاه پر از كينهآور حرف ميگويد و چرا با اين حس نفرتفهميدم چه مينمي واقعا
 .م. قبالً هم ديده بودم، بر روي پدرمشناختمي

 :روحش را هدف نگاه تيز و برّانم قرار دادم گفتمو سرم را كامالً باال بردم. چشمان بي دمیخود را جلو کش دوباره

 !ترسم. فهميدي! نـ...مي...تر...سممن ازت نمي -
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آرام ام را نگريست. ولي آرامتماالً سرخ شدهي احطور ثابت ماند و با چشمان ريز شده، چهرههمان ايلحظه
 .ي تمسخر باال رفتي لبش به نشانهگوشه

ِ كار من رو بذاريم واژه« ترس» - ي خوبي نيست براي استفاده در مقابل آدمي كه نيتش خيره. بهتره اسم
مونه. اگه جاي شما باشم توي اين شرايط اصالً اين دستي ترس باقي نميطوري جايي هم براي اين«. حمايت»

 .كنمكه براي كمك به طرفم دراز شده رو رد نمي

 !هم انجام ميدنداشت بهچشمها، بيكردم اين كار رو آدمكمک؟! من فكر مي -

 .صدا زد و سرش را جلوتر آوردهم پوزخندي بي باز

خوام ست. نميـوش همديگه*ي محترم به آغـداشتي ندارم. فقط قصدم رسوندن يك خانوادهمنم هيچ چشم -
 !گـ ـناه باالي دار برهخداي نكرده سر بي

 !شرط آزادي اونا، من رو اسير خودت كني آره؟خواي بهيعني مي -

 .كمي باال رفت و نگاهش مثالً حالت دلخوري گرفت ابرويش

بنده به پاي شما؟! واقعاً كه از خودم انتظار نداشتم به همچين اين حرف رو! يعني زندگي با من زنجير مينزنين  -
 !ديو پليدي تبديل شده باشم

 .دادزده و كالفه بود ولي لرزش صدايم حال درونم را خوب نشان مينگاهم تا چه حد حيرت دانمنمي

 !اي از من انتقام بگيري؟خوكني؟! ميكار رو ميبراي چي با من اين -

 .ابدیادامه ن یندیناخوشا یمکالمه نینفس، چنبهنفس تیوضع نیتا احتماالً در ا دیرا کامالً عقب کش خود

م اين بود كني هدف من انتقام نيست! تنها خواسته! چرا باور نميیبار ديگه هم اين سؤال رو پرسيديادمه يه -
 .برگشت كه عدالت به جاي خودش برگرده كه

 !پس ازدواجت با من براي چيه؟ -

 !ت رو نجات بدي؟توني خانوادهبَده كه مي -

 !رسي؟! سوال من اينهوقت تو اين وسط به چي مياون -

 ...به تو -

اش اين است كه مرا هم قدر ضدو نقيض بود كه مطمئن بودم هدف اصليهايش آنلرزيد، با آنكه حرف دلم
ي پذيرش قدر تيز بود كه بفهمد حال روحم خراب شده و آمادهاند برساند. آنرسيده سزايي كه ديگرانبه

 .اش هستمخواسته

فردا كنم و مدارك مورد نياز عقد رو هم براي پسخانوم و پسرش اقدام ميپس من فردا براي آزادي عمه -
 .شب ديگه حاضر باش كه جشن داريم. تو هم سهفرستمیم
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روي به شیهاام كرد و بعد چشمي رنگ پريدهبه چهره یرا برگرداند برود كه بازويش را گرفتم. اول نگاه رويش
كرد دختر شايد فكر نمي ایفشرد ثابت ماند! انگار انتظار اين يك مورد را نداشت! و انگشتانم كه بازويش را مي

 .التماس كند. هرچند قصدم اعتراض بود نه التماساش به او ساالرخان با آن همه ابهت روزي بخواهد براي آزادي

ها چيزي بخواند و متوجه ي چشمانم برگشت بلكه بتواند از آنديد سكوتم طوالني شد دوباره به صفحه وقتي
خواني داشت بار دستم با نگاه ترسيده و پريشانم همدانم كه آيا فشار خشونترفتار عجيبم شود و من دقيقاً نمي

 .كدامشان حضور نداشتمهرچه كه بود روح و جسمم در دو قطب مخالف بودند و منِ واقعي در هيچيا نه؛ ولي 

 !خواي بگي؟چيزي مي -

خواهم! بازويش را فهمد چه مياين جمله را شنيدم متوجه شدم كه او هم از اين تناقض گيج شده و نمي وقتي
 .كشيدم و مقابلش ايستادم

و حتي باالتر از اون  كنيیكار رو ماين یام مخالف هدف توئه ولي االن دارنِ خانوادهدونم كه آزاد شدامير، مي -
خاطرش كلي كار كردي باهات پاي ميز تفاهم بشينم! واقعاً خواي براي پا گذاشتن روي عدالتي كه بهاز منم مي

 !هیفهمم قصدت چنمي

ي خودم، تو رو هم به زمان با خواستهخوام هممي گردي؟! فكر كنچي دنبال دليل ميتو چرا اينقدر براي همه -
 !آرزوت برسونم، نميشه؟

 !شينم، فهميدي؟م پاي ميز مذاكره نميي خانوادهنه نميشه! من توي اين شرايط با دشمن قسم خورده -

نمان بود ي دشمن را چندبار زير لب تكرار كرد. واقعاً دشمنگاهش رنگ دلخوري گرفت و با لبخند تلخي واژه كمي
و دليلي براي ناراحتي نداشت. هرچند بيشتر، دشمني ما به او ثابت شده بود و احتماالً اين بود همان چيزي كه 

 .كردلبخندش را تلخ مي

 یدوني. پس هركسي سر جايي كه هست بمونه و زندگيش رو ادامه بده. تو فعالً برو توباشه هرطور خودت مي -
 .ي كار دارم كه بايد برم انجام بدم، خداحافظاتاقت استراحت كن، من يه سر 

 ً خواست توانستم و نكردم؟! ميوجدان بكشم! كه چرا ميعذاب گرانیخاطر دبه دیاالن من با یعنی! همين؟! واقعا
دانم! آيا واقعاً از اقدام مرا در چنين وضعيتي قرار دهد كه موفق شد. ديگر احتماالً هيچ نيتي ندارد جز...! نمي

 !خاطرش نگران باشمبرايم نمانده كه به دادنزدستاش بايد بترسم يا نه! هرچند ديگر چيزي براي ابعدي

*** 

توانستم بخوابم. با همان همه فكر و خيال كه برجانم ريخته بود نميشب بود و من هنوز از فشار آن هاينيمه
 یاتم تا قبل از صبح تصميم درست و عاقالنهخواسسردرد عجيب از جا بلند شدم و به طرف سالن راه افتادم. مي

 .بگيرم

ها بودند ي باال توجهم را جلب كرد! احتماالً نگهباندرست روي مبل جاگير نشده بودم كه صدايي از طبقه هنوز
 .رفتندكه براي حفظ امنيتمان هميشه تا صبح در عمارت راه مي
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توانستم ي ذهنم درگير پيشنهاد امير بود! نميورفتم. همهاهميت دادن به صدا روي مبل نشستم و به فكر فر بدون
خاطر كينه و نفرتش از ساالرخان، زندگي خودش توانست بهانصافي را در او تصور كنم! چطور مياين اندازه بي

 !و اين همه انسان را از بين ببرد

باره باز به سقف دوخته شده بود كه يكطور نيمهرا روي پشتي مبل تكيه داده بودم و چشمانم همان سرم
محابا قدر هول شده و ترسيدم كه بيكسي در تاريكي به صورتم نزديك شد. آن یاي باالي سرم ايستاد و کلهسايه

خيلي ناگهاني بود چون آن بيچاره  عملمالاز جا پريدم و او را با دو دست به عقب هول دادم. مثل اينكه عكس
 :هم از پشت محكم به زمين افتاد و صداي آخ آرامش هم به گوشم رسيد. با عجله به طرفش رفتم و گفتم

 !چي شد؟ -

آنكه جوابم را بدهد از جايش زمين شده بود. بيها بود كه نقش بركه حدس زده بودم يكي از نگهبان طورهمان
برخاست و با عذرخواهي كوتاهي سرش را زير انداخت و رفت! پناه برخدا! اين امير، خدمه و زيردستانش هم 

 !وغريب بودندمثل خودش عجيب

طور غافلگير شد! دلم سته، نزديك آمده تا شناسايي كند كه آنالبد ديده كسي در تاريكي روي مبل نش بيچاره
انداختند كه برايش سوخت! دو، سه نفر از نگهبانان و كاركنان خيلي جوان بودند و مرا بدجور به ياد كسي مي

 !كرده بود گرید یااو را اربـاب عده وروزي خودش هم در همچين جايگاهي بود و االن روزگار چرخيده بود 

گفت! جواب « نه»شد همه را ناديده گرفت و كردم! مگر ميمن با اين درخواست پر از ابهام چه بايد مي حال
 !دادم و اين غيرقابل تصور بودجا از دست ميچيز و همه كَسم را يكرد دادن به او يعني بايد همه

*** 

هم تا او هم زودتر اقدامات آزاد كردن تر جوابش را بدبود که سريع نیكه از خواب بيدار شدم، فقط قصدم ا صبح
 نیرادين را شروع كند. عمه كه اصالً برايم مهم نبود. و چه بسا شايد اگر پاي رادين وسط نبود اصالً حاضر به چن

به دستمالي كه در مشت گرفته بودم ماليدم و به  ندشدم! دستم را كه از استرس عرق كرده بود تندتكاري نمي
كرد. كاش پيچيد اضطرابم را بيشتر ميهايم كه در سكوت عمارت ميافتادم. صداي كفشطرف سالن اصلي راه 

 .صدايي پوشيده بودمحداقل كفش بي

 .نوشيدهميشه زودتر از من بيدار شده بود و پشت ميز ناهارخوري به تنهايي نشسته و قهوه مي مثل

اي مقابلش نشستم و او حتي سرش را از روزنامهكمي تأمل، به آرامي سالم و صبح بخيري گفتم و روي صندلي  با
انگار پيشنهاد به آن مهمي را تفاوت و خونسرد جوابم را داد. انگارنهطور بيكه دستش بود باال نياورد و همان

 !بودیمنتظر جواب م بايستیداده بود و االن م

ميشه پُر و پيمان و مرتب چيدند و به خيلي سريع و بدون آنكه دستوري بگيرند ميز صبحانه را مثل ه خدمتكاران
ي كاركنانش هم مثل خودش مرموز و عجيب هستند اشتباه گويم همههمان سرعت هم غيب شدند! وقتي مي

 .امنكرده

به مهمانش كه من بودم بگويد « بفرماييد»عنوان ميزبان شروع كند و حداقل يك منتظر نشستم بلكه او به كمي
 !دتا ادب و نزاكت رعايت شو
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آنكه اهميتي به اش را شروع كند! پس بيخواهد حرف بزند نه صبحانهدقايقي طول كشيد و ديدم نه مي اما
 .اي پنير به دهان گذاشتمرفتار سرد و خشكش بدهم، چنگالي برداشته و تكه

 !كردي؟! همه رو ترسونده بوديكار ميديشب توي سالن چي -

 :ن خودش گفتمرا باال كشيدم و با همان لح چشمانم

 .كردمداشتم به پيشنهاد غيرمنتظره ي جنابعالي فكر مي -

 :او با اخمي كه كل صورتش را پوشانده بود گفت و

 شب سر از اتاق ديگران در بياري؟تونستي توي اتاق خودت فكر كني؟ حتماً بايد هميشه نصفهنمي -

كند! با شد به كدام شب اشاره ميقدر روشن و شفاف بود كه هركس ديگري هم بود متوجه ميآن منظورش
ي صبحانه را هم به لقايش بخشيدم و از جا اش خيلي زننده بود؛ ولي بيخيال بحث شدم و بقيهآنكه كنايه

 .خواستم باز هم هر دو عصبي و ناراحت به دنبال كارمان برويمبرخاستم. نمي

 :ي دستش را محكم روي ميز كوبيد و با صداي بلندي داد زددو قدم برنداشته بودم كه روزنامه هنوز

 !مگه من اجازه دادم بري؟ -

 !جا ايستادماش همانابروي باال رفته به طرفش برگشتم و با شوك ناشي از عصبانيت ناگهاني با

 .برگرد سر جات بشين -

جاي نشستن، كنار حرف برگشتم ولي بهنوز خشونت الزم را داشت. پس بيتر بود ولي هاش كمي آرامجمله اين
و  دیکش یقصد نشستم ندارم، با حرص پوف دید یي درهمش خيره شدم. وقتـينه به چهره*سـبهميز، دست

 :گفت

 .خوام طبق اون تصميم بگيرمجوابت چي شد؟! زودتر حرفت رو بزن كه مي -

ام را بر باد بدهد! سرش بادا خشم درونم از طريق زبانم فوران بزند و سرِ بيچارهرا روي هم فشار دادم كه م لبم
دارم براي چيست و وقتي كه پايين بود را كمي باال آورد و از زير چشم حالم را برانداز كرد كه ببيند سكوت كِش

د و نفسي عميق و متوجه ناخوشايندي برخوردش ش رام را ديد، انگاهم فشردههاي بهچشمان ناراحت و لب
 .طوالني كشيد و چشمانش را بست

دوني رادين هم تا روزِ دادگاهش چيزي نمونده، اگه بخوام كاري طور كه ميببين، من وقت زيادي ندارم و همون -
 .بكنم بايد از همين امروز شروع كنم كه بشه كمكش كرد

 !خواي از اين طريق من رو تصاحب كني؟؟! چرا مييعني بايد يا تو رو انتخاب كنم يا زنداني شدن اون رو، آره -

 .رويم ايستاداش بلند شد و خيلي خونسردانه آمد و روبهروي صندلي از

 .تصاحب؟! اگه بخوام تصاحبت كنم نيازي به اجازه ندارم -
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 ً اي مجبور به ماندنم شده فرار كنم! چرا هر روز به شيوهخواست جيغ بكشم و از آن خرابهر لحظه دلم مي واقعا
 !كردمي

 :تمام حرصي كه داشتم گفتم با

 !دونيتو با اين ازدواج هيچي گيرت نمياد اين رو خودتم مي -

 .زد یپوزخند

كم ي رسيدن به گنج قارون! شما خودتون رو خيلي دستي ساالرخانِ سمندر رو گرفتن يعناتفاقا دختر يكدونه -
 .گرفتين سركارخانوم

ساالرخان سمندر ديگه يه قرون هم مال و اموال نداره، گرفتنِ من يعني رسيدن به يه مشت قرض و بدهي،  -
 !خوايدوني از من چي ميكه برات هيچ منفعتي نداره. تو خودت هم نمي

 !كردتر رفتار ميشدم او خونسردانهمي ترچرا هرچه من عصبي دانمنمي

 !خبريتو مثل اينكه واقعاً از همه چي بي -

 .خب بگو تا منم باخبر شم -

 .تر آمد تا احتماالً صداي آرامش را بشنوماي زد و كمي نزديكمرموزانه لبخند

 .اي بهت نرسهكس ديگهخوام باهات ازدواج كنم كه دست هيچفكر كن مي -

 :لو رفتم و با اخمي كه ناشي از آشفتگي روح و ذهنم بود گفتمهم ج من

 !كي مثالً؟! دست كي قرار بوده به من برسه؟ -

 .تربيشتر شد و صداي رازآلودش آرام لبخندش

 !مثالً! اووم... رادين -

هم فشردم. نبايد اجازه زيرلبي به« نه»زدم از احساس رادين به من باخبر است. چشمانم را با حدس مي بايد
 .اش گذاشتم و به عقب راندمشـينه*اي كند. كف دست بر سـدادم از اين موضوع همچين استفادهمي

هم وصل كرد مسخره ميشه آدما رو بهي «بله»اي! فكر كردي با يه امضا و دو تا تو واقعاً يه آدم رواني و ديوونه -
 !تا از بقيه كنده بشن

ام، خم شد و با شدهكه به عقب برداشته بود را با دو قدم بلندتر جبران كرد، دقيقاً مقابل صورت سرخ قدمي
 :آوري زمزمه كردحالت ترس

ـعـشوقشون *از مـكس بهت نخورده. پس براي من اداي عاشقايي كه دارن دونم كه تا حاال دست هيچمي -
 .ي ماجراستخاطر طرفِ ديگهخاطر تو نيست، بهكنن رو در نيار. اين ازدواج بهجداشون مي

 .رخ خارج شد و به طرف پنجره راه افتادبهاز آن حالت رخ« در ضمن»هم با گفتنِ  بعد
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رو بذاري. يعني هرچي توني شرط و شروطي كه مد نظرته قدر كه من قراره به اهدافم برسم تو هم ميهمون -
 .توني در قبال اين ازدواج از من بخوايمي یدوست دار

توانستم بخواهم گويد! مگر در اين شرايط چه ميفهميدم چه ميهم ريخته بود كه اصالً نميقدر بهو ذهنم آن فكر
ام را بازپس وادهشد آزادي خودم و خانكه تنها هدفش نابود كردن سمندر بود و بس! يعني مي ییاز همچون او

 .. آرام و با تأمل رفتم و پشت سرش ايستادمدخواستم همين بوبخواهم! چون در اين ميان تنها چيزي كه مي

 !كار كني؟خواي چيبعدش مي -

 .رخ، لبخندش را ديدمسرش را به راست گرداند. در همان نيم كمي

 .كننكاري كه همه بعد از ازدواج مي بعدش؟! همون -

 ً  !كرد يا قصد ديگري داشتداشت صبرم را امتحان مي واقعا

 .كنم دست از اين كارات بردار. دارم عصبي ميشمامير! خواهش مي -

ي پريشان ـردن كج و لبخند اعصاب خردكن به چهره*به طرفم برگشت و با همان ژست دست در جيب و گـ كامل
 .من خيره شد

 !كنن؟اي ميبعد از ازدواج مردم كار ديگهدست از كدوم كارام بردارم؟! مگه  -

انگيزش، آتش خشمم را خاموش نكند. را گاز گرفتم كه داد نكشم و چشمانم را زير انداختم تا نگاهِ اعجاب لبم
اش مشخصاً كنم. انگار تكليفم با روح و جسمم روشن نبود. صداي پر از خندهكار ميفهميدم چهخودم هم نمي

 !نشان از اين داشت كه از حركتم برداشت ديگري كرده

 .آوري نداشتملت كشيدي االن؟! خب خودت پرسيدي وگرنه من كه قصد گفتن همچين چيزاي شرمواقعاً خجا -

 :را با غيظ به چشمانش دوختم و زيرلب گفتم نگاهم

 !امير! بس كن -

-... 

 !خواي بكني؟كار ميبعد از آزادي رادين چي -

 .ابرويش باال رفت تاييك

 !ريزي كني؟موقع برنامهاون خواي از االن برايمي یعنیواقعاً؟!  -

 .ش حل ميشهتونم كاري بكنم؟! فقط كافيه اون پيرمرده رو پيداش كنم بقيهكني من اگه بخوام نميتو فكر مي -

 !كار كنه؟! من رو به جاي ساالرخان بندازه حبس؟وقت پيرمرده قراره بياد چياون -

 .خوام رادين رو بيارمش بيرونم، فقط ميمن با ساالرخان كاري ندارم، با تو هم كاري ندار  -
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خواي ازم باج بگيري؟! در ازاي سكوت پيرمرد، منم با چي؟! با تهديد من؟! يعني كارت به جايي رسيده كه مي -
 !برم رادين رو بيارم بيرون، آره؟

 .ببيندـردنش ايستادم و او مثل هميشه سرش را پايين آورد تا مرا *جلو رفتم و دقيقاً زير گـ قدمي

 !خوام، نه با تهديد نه با چاپلوسيمن از تو هيچي نمي -

 !را با گيجي تكان داد كه خب سرش

 .ش با خودمفقط بذار برم پيرمرد رو پيدا كنم بقيه -

 !مگه من زندانيت كردم -

 .مقابلم كنار رفت و دستش را به سمت در دراز كرد از

 .بفرما... اين راه اينم درِ باز. تشريف ببريد و خودتون خانواده رو از بند اسارت آزاد كنيد -

 !كني؟سر من گذاشتن داري تفريح ميقدر بيكاري كه با سربهكني! االن اينامير چرا اذيتم مي -

 .عصبي و پر از حرصي كرد يخندهتك

تونم هر دوني كه اگه بخوام ميشنوه چي ميگي؟! خوب ميميفهمي چته؟! اصالً گوِشت تو اصالً خودت مي -
قدر با ژست ساالرخان با من كاري دوست داشته باشم بكنم بدون اينكه بذارم يه نفس راحت بكشي. پس اين

 .صحبت نكن

 ً شايد هم حق با او بود و من خودم  ایتوانستم حرفم را درست و صحيح به آدمي مثل او برسانم. نمي واقعا
 !خواهمفهميدم دقيقاً چه ميمين

 .به عمق خط کنار ابرويش كشيدم و با همان حس دردآور مقابلش ايستادم نفسي

 .باشه -

 !چي باشه؟ -

 .كنمباشه باهات ازدواج مي -

 :خيره مرا نگاه كرد و بعد با حالت تحقيرآميزي پوزخند زد و گفتخيره كمي

 !اي جوش خوردي گندهاي معاملهخاطرش بدون هيچ چك و چونهه! بهقدر بيارز كردم رادين اينفكر نمي -

ـلويش *قدمي كه بينمان بود را برداشتم و دوباره زير گـلرزيد. نيمعصبي بودم كه لبم از شدت خشم مي قدرآن
 .ايستادم

 .، تويي كه ضرر كردي«ي گندهمعامله»ارزه، مطمئن باش با اين رادين براي من خيلي بيشتر از اينا مي -

را با خنده زيرلب تكرار كرد و با همان نگاه تمسخرآميز، از باال « ي گندهمعامله»اي زدم چون حرف مسخره انگار
 .ـردنش را خم كند*گـ یبه من چشم دوخت، بدون آنكه حت
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كنم؛ تونه به من برسه كه اونم فكر نميدين براي من پشيزي ارزش نداره. اگه ضرري هم باشه از طرف تو ميرا -
 .دونم اهل آسيب رسوندن نيستيچون مي

ً احساساتم را نشانه گرفته بود. پس دستم ناخودآگاه جلو رفت و  دقيقا فهميدم منظورش چيست، مستقيما
 .مشت گرفتم اش را دري پيراهن مردانهـقه*يـ

 !من فروشي نيستم، تو هم من رو نخريدي، فهميدي؟ -

 :العملي نشان دهد يا حتي تكاني بخورد گفتآنكه عكس بدون

 !فهمي يا نهبله... فهميدم. ولي فهميدنِ من مهم نيست، ببين خودت هم مي -

ها بهتر قدر قبلشست. چهاش نـينه*ي لباسش سر خورد و روي سـي چروك خوردهـقه*شل شد، از يـ دستم
هاي سنگين! مگر او خودش فهميدم و االن چه وحشتناك بودند درك اين نگاهبود كه معناي نگاهش را نمي

 !قدر حس بدي داشتهمين را نخواسته بود! پس چرا قبولش از طرف من اين

همه جاي بدنم كه انگار  آورد. مثل قلبم و مثلخراشيد و به درد ميام را ميسخت، حنجره یمثل سنگ بغضي
پاره كرده است. جاي تنم را تكههايش جاياي نزديكم به زمين خورده و تركشكردم خمپارهزخم داشتند. حس مي
كردم . با اين وجود با تمام توانم سعي مياندمكندن سرپا ماش برداشتم با هزار جانـينه*دستم را كه از روي سـ

 .نظر برسمسرد و خشك به

م نبايد چيزي از اين موضوع بفهمن. كدوم از اعضاي خانوادهجا انجام بديم و هيچخوام عقدمون رو همينمي -
 .غير از اين هركاري دوست داري بكن، برام مهم نيست

 .هم خيلي سريع رويم را برگرداندم و راه اتاقم را در پيش گرفتم بعد

 :شدیدر ذهنم تکرار م یزیچ انگار

باهاش بجنگي و سركوبش كني براي هميشه  یش نري و تمومش نكني ناميرا ميشه، اگه هاگه تو دل عشق»
 .«موندگار شده

 :زمزمه کردم رلبیزدم و ز یتلخ پوزخند

 !رخانیام یاومدخوش وانگانیما د یچطور امير هم دچار يه عشق ناميرا شد! به جرگه نیبب -

*** 

را گفتم و خودم را اسير « بله»چطور آن همه كار به سرعت انجام شد و اصالً نفهميدم چطور و چگونه  دانمنمي
پا زده بودم االن دوباره در چاهي ويك مرد ديگري چون ساالرخان كردم! من كه تمام عمر در حسرت آزادي دست

 .كردم تا مبادا كسي بتواند نجاتم دهدپاره  همتر پريدم و طنابم را تر و تاريكبه همان عمق و يا حتي عميق

گفت! هرچند، از « نه»شد شرايط ازدواجمان هزار ماده و تبصره گذاشته بود كه همه را امضا كردم! مگر مي در
بردم؛ ولي از اين ضعفي كه آزارهايش را در قلبم، ـذت مي*تپيد، لـهنوز با نام او تندتر مي میپرواآنكه دلِ بي

خورد. سرم را از روي دفتر مقابلم بلند كرده و نگاهم را به هم ميکرد، حالم بهكاند و محو ميتر مثل حبابي مي
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وپايش ي من دستبارهطور با نگاه يكفكري بود كه آندانم در چهسوي او كه كنارم آرام نشسته بود انداختم! نمي
 ايمپيدايشان كرده بود هول دادم. اصالً بر  دانم از كجارا گم كرد و هول شد! دفتر را به طرف دو شاهدي كه نمي

 .مهم نبود قرار است بعد از اين چه اتفاقي بيفتد. چه خوب است كه انسان در زمان زندگي كند

اش را عنوان سند ازدواجمان به طرفم دراز شده بود را گرفتم. او هم صندلياي كه بهجايم برخاستم و دفترچه از
عقب كشيد و از جا برخاست، با آن دو شاهد دست داد و به همراه عاقد ردشان كرد بروند. سپس به سمت 

 نیاي كه در اـوسـه*ـوسـيد! بـ*ـام را بنرم پيشاني یلیمن برگشت، به آرامي مرا به سمت خود كشيد و خ
ات، آن هم در چنين شرايطي ـوسـيده شدنِ پيشاني*ست بـهم، دلم را به تپش انداخت. چه حس خوبي طیشرا

 .شود از حضورشو دلت قرص مي یاگاه امن پيدا کردهپناه و تكيه کی یکنیاي. احساس مكس و تنها ماندهكه بي

لباس عروس  نیدختر ساالرخان، در ا دنیتري نگريست. انگار دو مرا با نگاه تازهمبهم، كمي عقب رفت  یدرنگ با
دورش  یاافسانه یهامثل دخترکان کارتون زیکمرنگ که موهاي بلندش ن نیچننیوبرق و آرايشي ازرقساده و بي

 .رها شده، برايش عجيب بود

 .از سر چه بود را نفهميدم؛ ولي كالمش بوي كينه داشت لبخندش

ي من رو خوب بشناسي. امير اماني مُرده و ايني كه جلوت تونخب! خانمِ سمندر بزرگ، از امروز ديگه مي -
ي مبارزه با قاچاق دارو، كه قراره تمام زندگي پسر بهرام شرافته. رئيس سابق اداره« رامي شرافت»ايستاده 

ـذت ببره *دست آورده لـاز چيزايي كه به شه،باخان قبلش رو بريزه دور و به جاي اينكه پادوي ساالرخان و ايرج
 .و بقيه رو هم سر جاشون بشونه

-... 

 ً ماند حتي اگر در اين هيبت شناختم. او براي من هميشه امير ميحرفي نداشتم كه بزنم. من او را خوب مي واقعا
 .جويانه تحويلم دهدهاي انتقامو شمايل، مقابلم ايستاده باشد و حرف

ال او انگار از سكوت من خوشش نيامد يا شايد برداشت تحقيرآميزي از آن كرد؛ چون با حالت عصبي و حاين با
 .خشني بازويم را محكم در دست گرفت و مرا جلو كشيد

 .تَرش نكنببين دختر ساالرخان، از اين به بعد قراره زندگي سختي كنار هم داشته باشيم پس سخت -

 ً آورد كه مرا بترساند؟! هر كاري هم كه بكند باز هم من فقط چشمانش را را درميداشت اداي آدم بدها  واقعا
ترين اشخاص ترين و محبوباي كه بدبختانه نزديكبينم كه هيچ خباثتي در آن نيست. او فقط از عدهمي

 .خالي كند رشخواهد داغ دلش را بر سر عزيزهاي ديگاند رنجيده و مياش بودهزندگي

حالتي به چشمانش خيره بودم كه با حرص نفسش را بيرون داد و مرا به عقب پرتاب كرد. مطمئناً چهبا  دانمنمي
 !دادتر بود كه حتي خودخوري كردنش را هم بروز ميحالش از من خراب

رفت و مخصوص عقد را، ستونِ بدنم كردم و به سختي سرپا ماندم. از فرط فشار زياد، سرم گيج مي صندلي
آنكه حرفي بزنم، به سمت ديوار راه افتادم تا بلکه بتوانم با كمك آن، راه بروم. هنوز تعادل نداشتم. پس بي

خاطر ندارم بعد ن شدم. دقيقاً بهزمي رذره مقاومت هم از بين رفت و نقش بدستم به ديوار نرسيده، همان يك
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ام و به سمت آمبوالنسي اي چشم باز كردم و ديدم روي برانكاردي خوابيدهلحظه یاز آن، چه اتفاقي افتاد؛ ولي برا
 .شنيدم در حركتم و دوباره با آسودگي، خود را به دست خواب و فراموشي سپردمكه فقط صدايش را مي

*** 

بست. احساسي شد و راه نفسم را ميتر ميكه مثل سنگ قبر هِي به من نزديكبه سقف سفيدي بود  نگاهم
زده بود ريخت يخهايم ميخواست مرا با خود ببرد. تمام تنم از سردي چيزي كه به رگشبيه مرگ بود كه انگار مي

نگشتانم گشت تا كمي از اين سرماي وحشتناك كم كند و بدبختانه هر چه او دستم دنبال گرماي چيزي مي
قدر ضعف داشتم كه حتي سرَم را به سختي حركت ي گرمابخشي متصل نشدند! آنجستجو كردند به هيچ نقطه

 ِ قدر خالي بود و من در آن فضاي پر از بوي الكل و دتول تنها بودم! چهدادم و اطراف را نگاه انداختم. اتاق خالي
شدند و نازم را خواست! كساني كه حداقل نگرانم ميمي ام رادلم خانواده قدرهاين منظره كريه و زشت بود! چ

 !كشيدشد و نه نازم را ميام بود، كه نه نگرانم ميكشيدند. االن ديگر فقط او خانوادهمي

ي چشمم راه گرفت و در نرميِ بالش گم شد؛ ولي بغضم هنوز سر جايش اشكي از سر بيچارگي از گوشه قطره
اي هم نداشت. درست آورد و هيچ فايدهام گلوي خشكم را به درد ميي و تنهاييكسخاطر بيبود، بغضي كه به

 .رودكشد و ميراهش را مي بارانيهيچ كند، بعد هم بيآيد فقط آسمان را تاريك ميمثل ابر سياهي كه مي

ات شدهتقي كه به در خورد خبري خوش از حضور كسي داشت، هرچند يك پرستار كه بيايد ِسرُم تمام  صداي
 .را تعويض كند

چرخيد و رسيد مينظر ميتر بهطور روي چشمان زيباي دختر جواني كه با لباس سفيدش، معصومهمان نگاهم
اي تندتر يا كندتر بريزد، بيمار جانش را كرد. انگار مثالً اگر ذرهسرُم را تنظيم مي یانیاو با دقت داشت قطرات پا

 !دهداز دست مي

كسي اون بيرون نيست؟! اگه كسي هست لطفاً بگيد بياد موبايل من رو بياره، لباسام هم آماده  خانوم پرستار -
 .كنه. ممنون

خندند و به اطرافشان حال ها چه سخاوتمندانه مينشست. بعضيقدر به دل ميكه از سر مهر زد، چه لبخندي
 !كنندخوش منتقل مي

رسيد و هي ميومد حالت رو نظر خيلي نگران ميچون بهفكر كنم همسرت باشه كه اون بيرون نشسته.  -
 !پرسيدمي

قدر تلخ بود كه ناخواسته حرفم نيشدار شد و طعم زهر شايد از تبسم زيباي او نشأت گرفت، ولي آن لبخندم
 .گرفت

 .نگراني بعضي وقتا از سر ترسه، ترس از دست رفتن اهدافت -

 .نش را به رويم انداختاو دوباره خنديد و باز هم نگاه مهربا و

ش كنيم. وقتي عاشق، هرلحظه داره خودش رو لو قدر پيچيدهخواد. الزم نيست ايننظر من عشق دليل نميبه -
 !ـعـشوق فقط دنبال پيدا كردن دليله براي اين عشق؟*ميده، چرا مـ
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 ً كار افتاده بود. از اتاق بيرون رفت خاطر افتادنِ فشارم بود و يا شايد هم مغزم از نفهميدنِ منظورش، به احتماال
 .هاي بيهودهو من ماندم و فكر و خيال

شود و چطور خواهد شد، كردم كه چه ميبعد از اينم فكر مي یروي تخت مانده بودم و به حال و روزها طورهمان
و رفتارش باشد  افهیآنكه اثري از نگراني و يا حتي ترس در قاي باز شد و امير بيکه درب اتاق بدون هيچ اجازه

 .نزد من آمد

 .اگه حالت بهتره بلند شو بريم، كارامون زياده و وقت منم كم -

م كي وارد شده و مشغول درآوردن دانهيچ ادا و اصولي از جايم برخاستم و همان پرستار را ديدم كه نمي بدون
هايم اشكي كه آماده سرازير شدن بود را، سرم روي مچ دستم بود. سوزشِ كشيدن آن سوزنِ چند سانتي از رگ

مهرباني صورتم را پاك كند و حال  با هخواست و گرماي دست پدر، كام سراند. دلم لوس شدن ميبه روي گونه
 ...هاي خاص خودش بهتر كند؛ وليخرابم را با همان روش

 ...جا همذارم عمارت از اونتو رو مي -

تر آمد و به پرستار هاي صورتم افتاد تازه متوجه حال بد و پريشانم شد. كمي نزديكچشمش كه به اشك انگار
 .تشر زد

 !هتون گفتم مراقب باشين كه اين بدنش حساسهداريه! باين چه وضع مريض -

فهميدم چه كه اصالً نميخاطر منپرستار مهربان سرش را پايين انداخت و زيرلب عذرخواهي كرد! بيچاره به و
اي نيمهعنوان دلجويي لبخند نصفهكنم توبيخ شد! دستش را به آرامي گرفتم و بهمرگم هست و براي چه گريه مي

 !رنجيده كنم ودمخواست آن دخترك زيبا و معصوم را از خلم نميرويش زدم. دبه

اي زد و از اتاق خارج شد. از تخت پايين هم انگار عادت داشت چون خيلي زود فراموش كرد و چشمك بامزه او
آمدم و كفشم را پوشيدم و او بدون آنكه كمكي كند يا حتي دستم را بگيرد، راه خروج را در پيش گرفت و رفت! 

ِ ام كه دلم را خوش كردهاقعاً ديوانهو  ...ام به يك موجود

 :گفتپدرم هميشه مي دیآیم ادمی

ي انتخاب همينه، تاوان ديگه رو از دست دادي. اصالً فلسفه زیكني يعني يه چتو وقتي يكي رو انتخاب مي» -
 .«ي چيزاي زندگيتهبرگزيدن چيزي كه دوست داري، دور انداختن بقيه

 !امو را انتخاب كرده بودم، حتي به بهاي از دست دادن خانوادههم ا من

عمارت كه رسيديم همه خواب بودند و سكوتي دلگير همه جا را فراگرفته بود! اصالً انگار روح زندگي در آن از  به
ن آن شد و با رفتجريان افتاده و فقط تاريكي و سياهي سايه انداخته بود بر سر همه! هرچند بايد برعكس مي

 !طور نشدگشت ولي اينمنبع ظلمت، روشني بازمي

 !جا بخوابي؟خواي همينچيه؟! چرا خشكت زده؟! مي -

ام و به جا وسط سالن ايستادهست همانايشنيدن صدايش از پشت سر، به خود آمدم و فهميدم چند دقيقه با
 :فكر گفتمو بي مقدمهام! با گيجي كمي نگاهش كردم و بيجايي در تاريكي خيره شده
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 !كجا بايد بخوابم؟ -

 :را با همان پرستيژ خاصش باال داد و گفت ابرويش

 !كجا بايد بخوابي؟! واقعاً؟ -

 :كنم، ادامه دادطور مبهم و عجيب نگاهش ميوقتي ديد همان و

 !خواد توي اتاق خودت بخوابي؟دلت نمي -

 .حيايي زدمي بيآنكه لحن گفتنش خيلي بد بود؛ ولي من اهميتي ندادم و مثل خودش به كوچه با

 !طور نيست؟ـوس بوده. اين*خاطر هـتو براي چي ازوداج كردي؟ اگه دليلش عشق نبوده، پس احتماالً به -

 .را از داخل گاز گرفت و با همان حالت مثالً متحير سرش را تكان داد لپش

 ً غم  ،یاز ناراحت یمخلوط دیکه شا امینگاه کردم و با تمام حس درون شیهابه احساسم برخورد. به چشم واقعا
 :خشم بود گفتم یحت ایو 

 !تونم؟یبابام بخوابم، م شیبرم پ خوامیم -

 .گرفت یانگار رنگ بد دانمیخارج شد و نم یخوش دیشا ایو  طنتیاز حالت ش نگاهش

همونا رو هم  شد،ی. اگه میعذاب بکش تیکنار منه تا هرلحظه از زندگ جانی. جات استیزندان ن یتو تو یجا -
 هی یکه فقط کنار من جا برا فیح یول کردم؛یرو تماشا م دنشونیـذت زجر کش*و با لـ داشتمینگه م جانیهم

و  یکِشیم یدار تنهکیپدرت رو  یکارها ورباش. چون ج ی. پس تو هم راضامیراض نمینفر بازه و فعالً به هم
 انشیتاوان خطاهاش رو طبق معمول، اطراف کهیدرحال کنهیرو م شیزندگ دغدغهیب شهیباباجونت داره مثل هم

 .بدن دیبا

 ؟یبریـذت م*من لـ دنیواقعاً تو از زجر کش یعنی -

 .همون اتاقت. برو یبخواب تو ری. االن هم برو بگبرمیآره، م -

عذاب دادن  یکه برا یادیها راه افتاد تا به اتاقش برود. از فشار زرفتن من شود به طرف پله که منتظربدون آن و
! کردیزور حفظ مها تعادلش را بهسست شده و با کمک نرده شیکرده بود عصب پاها لیمن به خودش تحم

 !کردیخود را شکنجه م نیچننیکه با زجر دادن من داشت ا خوردیاو غصه م یاز خودم برا شتریدلم ب

جدا شد. چرا  امنهیـ*و از سـ لیتبد یبه آه سوزناک آورد،یکه قلبم را به درد م یبلندم با سوزش نفس
 قدرنی! چرا امیـذت ببر*لـ مانیهاداشته یو از همه میرا بکن مانیزندگ گرید یهاآدم یمثل همه میتوانستینم

 !نبود یکاف یآن همه دور یعنی م؟یکردیم رممکنیسخت و غ گرانیخودمان و هم د یرا هم برا زیچهمه

*** 

خواستند حال مرا خراب كنند و ي اشيا ميرسيد! انگار كه همهنظر ميقدر امشب تاريك و خالي بهچه اتاقم
قدر محاسبه شده توانسته بود برايم نقش فهميدم چطور اينحقارت اين زندگي را به رخم بكشند! اصالً نمي
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قدر قشنگ شود عاشق نبود و اينمي ربكشاند! مگ ییجا نیبازي كند و اين همه مدت مرا و احساسم را به چن
هاي قدرتمندش رُل بازي كرد! مگر امكان دارد عشق را هم به بازي گرفت! من نگاهش را باور كردم، به او و دست

هاي قلب و روحم را پيدا کرده و اعتماد كردم و او چه ناجوانمردانه بازي كرد و چه خوب توانست تمام مهره
 !يكي نابودشان كنديكي

*** 

اي براي صبحانه به طرف سالن رفتم. در آن دانم با كدام انرژي از خواب بيدار شدم و با چه انگيزهنمي صبح
ي شوق يك انسان را به كل عمارت، تنها چيزي كه اثري از آن نمانده بود، روح زندگي و قدرت مبارزه بود كه همه

 .كردنابود مي

اي در دست داشت. حالم بدتر از قبل وت نشسته بود و روزنامهتفارا پشت ميز ديدمش، كه مثل هميشه بي او
اي نان بر دهان گذاشتم؛ ولي او انگار امروز حالش شد. بدون هيچ حرفي روي صندلي مقابلش نشستم و تكه

 .تر بودروبراه

 .بخير خانومسالم. صبح -

 :شده، نگاهش كردم و گفتميزد. با چشم ريز گفتنش، بيش از حد توي ذوق م« خانوم»داشت اين  ديگر

 .گر بزرگ تاريخ ثبت بشهعنوان شكنجهنظرم تو شايستگي اين رو داري كه اسمت بهدوني چيه؟! بهمي -

 :گفت اشیشگیهم یدهندههمان پوزخند آزار با

 كنم معناي واقعي اين كلمه رو بدوني. كاش ساالرخان اين مسائل رو براي تنهاشكنجه؟! من؟! فكر نمي -
 .كرد تا بهتر بفهمه شكنجه يعني چيتر باز ميذره واضحش يهبازمانده

 .كردام ميدهد، عصبياش را بازي مياي كه طعمهمثل گربه داشت

 .ستنوع شكنجهآزار دادن روح آدما هم يه -

 .هم خوردقدر كه حالم از خودم بهزهر داشت. آن اشخنده

 .با اينكه پدرته و باهاش زندگي كردي دوني.تو از ساالرخان هيچي نمي -

هم خورد. او مسلماً براي همه، رسيد بهاش به پدرم ميخود بسته شد و حالم از بحثي كه هر جملهخودبه چشمم
 .شدانگيزي ميام مانع هر منطق و استدالل نفرتبدترين انسان بود؛ ولي براي من فقط پدر بود و حس دخترانه

 .خواد ديگه در موردش حرف بزنملطفاً تمومش كن. دلم نمي -

 !صدادارش به معني اين بود كه ببين كم آوردي؟ پوزخند

 :بحث را عوض کرده و گفتم خودم

 .خوام امروز برم بيرون. حالم داره توي اين خونه خراب ميشهمي -

 .تونينخير، نميشه. فعالً نمي -
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رسيد قصدش لجبازي نظر نميگذاشت خيره شدم. بهه بود و داشت به دهان مياي كه در دست گرفتلقمه به
داد يعني طور قاطعانه بدون هيچ توضيحي جواب ميباشد؛ ولي انگار در تصميمش مصمم بود. چون وقتي اين

دار هاي متأهل و خانهخواست مثل زنكرد كه من متوجهشان نبودم. با اين وجود دلم نميبه چيزهايي فكر مي
فقط به خانه بچسبم و به شوهرم مدام چشم بگويم. پس از جايم بلند شدم و با خونسردي ناشي از لجبازي 

 :گفتم

 !م خبري بود نه پرسشياز تو اجازه نگرفتم. اگه دقت كرده باشي جمله -

بر زمين افتادند  هاي روي ميزباره فوران كرد، دستش را محكم چنان به ميز كوبيد كه ليوانعصبانيتي كه يك با
 .و صداي شكستنشان در فرياد او گم شد

 !گفتم حق نداري از عمارت بري بيرون، فهميدي؟ -

شد اين امير اش خيره ماندم. مگر ميي برافروختهي يك نعلبكي گشاد شد و با ترس به چهرهبه اندازه چشمانم
انده بود؟! او خودش ديروز گفت آن امير مُرده و مرا با گذشته مقايسه كرد؟! مگر اصالً چيزي از آن امير باقي

 !شدم؟قدر شوكه ميعجيبش اين يبيني رامي شرافت است. پس چرا هربار از رفتارهااين كه مي

ديدم خشم نبود، عصيان طور زل زدم به چشمانش. اين كه ميام نشستم و همانهيچ حرفي روي صندلي بدون
 .بردچيز را با خود ميروبد و همهكوبد و ميمي اي كه از حرص فقطبود. مثل رودخانه

 .پاشو برو تو اتاقت -

زد. انگار هنوز آن طغيان فرو ننشسته بود. پس باز هم حرفي نزدم و فقط با همان نگاه نفس مينفس هنوز
ش برخاست. شود كه واقعاً هم شد و از جايكار بيشتر عصبي ميدانستم از ايناش ماندم. هرچند ميمتحير، خيره

اي ديگر بيرون راه افتاد. من هم كه چاره رفطهايي كه در هم قفلشان كرده بود از من روبرگرداند و بهبا اخم
 .زدم، به اتاقم پناه بردمطور كه زيرلب با خودم غر مينداشتم همان

 .بله ديگه! به من ميگه نرو بيرون. بعد خودش هرجا دلش بخواد ميره -

*** 

جا هايشان را شنيدم؛ ولي بدون آنكه از اتاقم تكان بخورم، هماننزديك چهار عصر بود كه صداي اتومبيل ساعت
خواستم زياد جلوي چشمش بيايم كه باز داغ دلش تازه شود و يك مشت حرف درشت روي تخت نشستم. نمي

 .بارم كند

ي در ظاهر شد. با اينكه اصالً در آستانهي مخصوصم از دقايقي باالخره درب اتاقم به صدا درآمد و خدمه پس
 :آنكه تغييري در رفتارم به وجود آورم، با آرامش گفتمي ديدنش را نداشتم ولي بيحوصله

 !بله، چيزي شده؟ -

 .آقا خواستن بريد بيرون. باهاتون كار دارن -

چار از جايم بلند شدم و با تمام نا به هم باز ولي …ام را به ديوار بكوبم. از دست اين آقاخواست كلهمي دلم
 .قدرتي كه داشتم خونسردانه به طرف سالن رفتم
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در كنار مردي كه كت و شلوار مخصوصي تنش بود، ايستاده و مشغول دستور دادن به او و چند نفر از  جاهمان
 .افراد محافظ بود

 :رو به آن آقا گفت طرفم دراز كرد وكه شدم، انگار تازه مرا ديد چون دستش را به ترنزديك

اي هستين و دونم حرفهصورت ويژه از ايشون محافظت كنيد. ميايشون خانوم من هستند و شما مأموريد، به -
 !تون با من طرفيد. متوجه شدين؟لحظه ازش غافل بشيد و اتفاقي بيفته همهنيازي به تأكيد نيست؛ ولي اگه يك

 !كردم. يعني چه؟اي تازه وارد، نگاه ميخودش حرفه تعجب به او و آن محافظ جديد و به قول با

 !اي استخدام كرده؟هاي خودمان چه اشكالي داشتند كه رفته گروه حرفههمين محافظ مگر

اي برگشت و ـمرم قرار گرفت. لحظه*اش دور کـشدهكه دست درازرفتم و دقيقاً كنارش ايستادم. طوري جلوتر
ـمرم بردارد، رو به سوي باديگارد *را گرداند و بدون آنكه دستش را از دور کـ نگاهم كرد؛ ولي خيلي زود چشمش

 :اي گفتحرفه

دونيد كه من هيچ اهمالي گردوني. ميبريش بيرون. هرجا كه خواست و بعد هم سالم برش ميدو ساعت مي -
 .بخشم. اميدوارم متوجه اهميت موضوع شده باشيدرو نمي

قدر به جان و سالمت من اهميت خواستند اسكورت كنند. از كي تا حاال اينجمهور را مي! انگار دختر رئيسبابااي
توانم گذاشتم بالهايي كه خودم نميداد؟! مگر ارزش من بيش از دختر ساالرخان بود؟ اگر جاي او بودم، ميمي

 .ندبگير  همبر سر دشمنم بياورم، حداقل بقيه بياورند و انتقام مرا 

 :طور خشك و رباتي شكل، رو به من گفتاينكه آقاي محافظ را زيادي معطل كرده بوديم؛ چون همان مثل

 .كنمخانوم شما بفرماييد آماده بشيد. من هم ماشين رو آماده مي -

از هيكل تنها گذاشت و رفت. بدون حرف ديگري رويش را برگرداند و مرا با آن پسرك جوان و انصافاً خوش امير
. خب مسلم است كه بايد براي چنين ستیابنيهآن كت و شلوار هم مشخص بود چه ورزشكار و قوي یورا

 :ام به او، گفتزده خورم و زلاندازه تنومند و جسور بود. دقايقي گذشت و وقتي ديد تكان نمي نیهايي، اپست

 .پس من ميرم بيرون. شما راحت باشيد. هروقت حاضر بودين بياين -

همه فهميدم هدف از ايني تأييد تكان دادم و او را با چشم تا كنار در مشايعت كردم. نميبه نشانه سري
كرد، حس خوبي در خاطر محافظت از من هركاري ميگيري چيست. ولي از اينكه آنقدر مهم بودم كه بهسخت
 .پيچيدتنم مي

از بند، بيرون پريدم. اتومبيل شخصي امير دم در اي پوشيدم و مثل زنداني رها شده سريع لباس ساده خيلي
 .منتظر ايستاده بود و به جاي خودش، همان باديگارد عجيب و غريب در آن نشسته و منتظرم بود

كردم ـمربند را هم قبل از اينكه او چيزي بگويد بستم. حس مي*خوشي دربِ جلو را باز كردم و نشستم و کـ با
 .ي دوستانم برساندخواهد مرا به خانهجاي اين آدم نچسب، امير نشسته و ميام و ها قبل برگشتهبه سال

 .جا خطرناكهخانوم، بهتره عقب بشينيد. اين -
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 .و با حالت عجيبي نگاهش كردم. انگار تازه متوجه حضور او شده بودم برگشتم

 !خانوم. حالتون خوبه؟ -

 .شينمهوم؟! بله بله خوبم. باشه عقب مي -

 ً چون و چرا در را باز كردم و عقب نشستم. سرم اي جز خودش بنشينم. پس بيخواست كنار رانندهدلم نمي اصال
كردم ولي او در بالكن ي فوقاني عمارت چشم دوختم. فكرش را نميي ماشين، به طبقهرا باال بردم و از دريچه

اهم سرش را كمي خم كرد و نيمچه لبخندي نگ دنكرد. حتي با ديدست در جيب ما را تماشا ميايستاده بود و يك
قدر متناقض باشد، که با حركاتش چيز ديگري بگويد و با زبانش حرف تواند ايندانم چطور كسي ميهم زد. نمي
 .ديگري بزند

ها هم عادت داشتم و كالً راه افتاد و من باالخره توانستم از عمارت خارج شوم. به اين راننده و محافظ اتومبيل
اي هم براي بيرون رفتن پيدا خاطرش بهانهها، بهشايد بعضي وقت یگرفتمشان. البته غير از او كه حتنديده مي

 .كردممي

طور مقابل هم قرار داد؟! مگر را بستم و به فكر فرو رفتم. چطور روزگار چرخيد و چرخيد و ما را اين چشمانم
قدر جاي اين نفرت عميق در چشمان سياه او هم عشق ديده شود؟! يعني اينشد حالِ همه خوب باشد و بهنمي

 !تر بگيرد؟نآسا ش،سخت بود دنيا كمي رحم و مروت داشته باشد و زندگي را بر موجودات

اي طول رنگ و مات راننده خيره شدم. شايد لحظهايستادن ماشين، چشمم را باز كردم و از آينه به نگاه بي با
طور نگاهش ام را درك كنم. انگار همان چند ثانيه او را به توهم انداخت كه اينكشيد تا شرايط زماني و مكاني

 !و از ماشين خارج شدم مغيظ چشم چرخاندرنگ و روح گرفت! ناخوداگاه اخم كردم و با 

كار مالي داد تا بفهمند به ناموس مردم چشم نداشته باشند. ناموس؟! خودم هم از بهها را گوشبعضي بايد
ً همسرم بود و بردن اين واژه خنده ً ناموس كسي بودم؟! يعني او االن واقعا ام گرفت. يعني االن من واقعا

 !را بكنم؟ اميو با خيال راحت زندگ رمیپشت سرش پناه بگتوانستم از ترس بقيه، مي

اش عمل داد آن محافظ، خود را به من رسانده و دارد به وظيفهشنيدم، نشان ميپايي كه مستمر مي صداي
 .اي شده و خريدم را شروع كردمكند. بدون آنكه اهميتي به حضور نامحسوسش بدهم، وارد مغازهمي

 ً توانم ام نشست و كسي از پشت صدايم كرد. نميقدر از زمان گذشته بود كه دستي به شانههدانستم چنمي دقيقا
رو با سرعت به طرفمان بگويم نترسيدم؛ چون فوراً با چشم دنبال باديگاردم گشتم و وقتي او را ديدم كه از روبه

سناكي باشد. هر چند با ديدن توانست شخص تر نمي دآيد، به عقب برگشتم. چون صدا زنانه و آشنا بود، زيامي
 .ام. يك قدم به عقب رفتماي ميخكوب شده و انگار واقعاً بزرگترين دشمنم را ديدهفسون، لحظه

 !خوبي عزيزم؟ -

خود باال رفت و قبل از هر واكنش ديگري، محافظ باالخره رسيد و بينمان ايستاد. فسون هم كه خودبه ابرويم
 :مده بود، اخمي كرد و مانع جلوي خود را كنار زد و با تشر گفتانگار از اين اتفاق خوشش نيا

 .برو كنار ببينم -
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 :هم رو به من كه االن مقابلش بودم، ادامه داد بعد

 !تو از امير خبر نداري؟ -

ابرويم از تعجب حضورش پايين نيامده بود، كه با اين سؤالش دوباره به جاي قبل برگشت. يعني واقعاً از  هنوز
 !و مكان امير خبر نداشت؟ جا

 :شد، بدهم، گفتمآنكه اهميتي به باديگاردم كه دوباره مقابلمان ايستاده بود و مانع ديدمان مي بدون

 .دونم. خداحافظمن هيچي نمي -

 .را برگرداندم كه بروم، دوباره خودش را رساند و بازويم را گرفت رويم

 .خواهرش نگرانشه. اگه ازش خبر داري بگو -

خواست ! او با سميرا چطور در ارتباط بود؟! با همان حالت سؤالي به طرفش برگشتم و محافظ را كه ميخواهرش؟
اي فرستادم و بعد رو به سوي دخترك، عصبي و پر آرام كرده و به گوشه یزور از من دورش كند با دست کمبه

 :از حرص گفتم

 !خواي؟! سميرا كجاست؟من چي مياز  -

 .جاست و نرفته ايرانجاييه كه قبالً بوده. كسي از امير خبر نداره. باباش هم گفته هنوز اينسميرا همون -

خانه، که براي چي بايد از امير خبر بگيره؟! اينا دونم چي ميگي! باباش كيه؟! اگه منظورت از بابا، ايرجمن نمي -
 !نرفته بودن؟ مگه از كشور بيرون

 .جلوتر آمد و دستم را به آرامي و احتياط گرفت. انگار او هم ديگر از اين همه خشونت خسته بود كمي

ببين مهتا، مادرش خيلي ترسيده و پريشون شده. زنگ زده به سميرا و از اون پرسيده. االن همه دارن دنبالش  -
دوني رين جايي هم كه من ديدمش، با تو بود. پس اگه ميجا خارج نشده و آخدونيم كه از اينميگردن. فقط مي

 .ش اطالع بدمحال و اوضاعيه لطفاً بگو تا به خانوادهدر چه

 .اي نداره. فقط يه پدر داره كه اونم تو ايرانه و خبر از حالش دارهبه كي اطالع بدي؟! اون خانواده -

 .بار فقط صدايش را شنيدمدوباره بروم كه اين خواستم

 .مادرش پيش منه -

 .چنان شوكي ايستادم و چرخيدم كه نزديك بود تعادلم را از دست بدهم و به زمين پرتاب شوم با

 يعني چي پيش توئه؟! مگه ايران نبوده؟ -

لبخند ام. انگار مطمئن شد كه از جايش خبر دارم. چون جلو آمد و با نيمقدر عصبي شدهديد اين وقتي
 :اي گفتبدجنسانه

 !به هر حال فاميل بايد هواي فاميل رو داشته باشه. مگه نه؟ -
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قدر پيچيده و الينحل شده است. دانستند دنياي ما چهها چه ميرا بستم تا فوران خشمم را نبيند. آن چشمانم
ام را آورد يا حسادت دخترانهكرد با اين روش مثالً دارد حرص مرا در مياش، گمان مياو با همان دل خجسته

 !كندتحريك مي

 :را كمي جلو بردم و با همان چشمان بسته گفتم دستم

 .آدرس و شماره تلفن فريباخانوم رو بده -

 !ذارم از دستم در بري؟هه. واقعاً فكر كردي به همين راحتي مي -

 .اي نوشت و كف دستم گذاشتبعد تكه كاغذي را از جيبش درآورد و روي آن شماره و

بهش بگو مامانش منتظره،  ي منه. البته امير داره ولي حاال محض احتياط، تو هم داشته باش.بيا، اين شماره -
 .حتماً يه تماس با من بگيره

 :هواي اطرافم را به عمق وجودم فرستادم و با خونسردي ظاهري گفتم تمام

 .رو بشيرسونم بهش، ولي زياد انتظار نداشته باش با همون امير چندوقت پيش روبهچشم. پيغام شما رو مي -

باريد تنها گذاشتم و بدون هيچ خريدي، راه خروجي تعجب از آن مياي كه كنجكاوي و هم او را با قيافه بعد
 .فروشگاه را در پيش گرفتم

 :قدمي پشت سرم رساند و به آرامي گفتبعد، پسرك محافظ خود را به يك ايدقيقه

 .خانوم، صبر كنين. آقا با شما كار دارن -

ي آن، موبايلش را به طرفم دراز كرد. جاي ادامه ي حرفش را بشنوم ولي بهايستادم و منتظر شدم بقيه ايلحظه
خاطر رفتاري كه خواهد بهآها! پس از پشت خط با من كار داشت. من را بگو كه گمان كردم خودش آمده و مي

 :گرفتم و نفس بلندي كشيدم دستشام بازخواستم كند! گوشي را از داشته« ي سابقشـعـشوقه*مـ»با 

 !بله -

 !؟گفتفسون چي مي -

 !كني؟ها رو هم بلدي بگي و ما رو با القابمون صدا ميهه! پس اسم آدم -

 !گفت؟چي مي -

 .امر فرمودن باهاشون تماس بگيريد -

 !همين؟ -

 :خواست بيخيال شود و قطع كند كه گفتممي انگار

 .جاست. اومده تو رو ببينهمامانت اين -
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ام بود. ولي بعد از همان مكث كوتاه، با كه صدايش درنيامد، احتماالً در شوك شنيدن خبر ناگهاني ايثانيه
 :پوشاند، گفتخونسرديِ كامالً مصنوعي كه حتي لرزش صدايش را نمي

 !مامان من به اون چه ارتباطي داره؟ -

ب پسرشون، مهمون عروس باشن. عنوان عروس قبولش كردن و تشريف بردن كه در غيادونم. البد بهچه مي -
 .خورهدرد مينيست بوي پسرش رو ميده، براي رفع دلتنگي به

آورد و دانستم اين حجم از اراجيف را طاقت نميصداي بوق قطع شدن ارتباط، در گوشم پيچيد. مي باالخره
 .كار را انجام دهدكردم بدون هيچ جوابي اينكند ولي فكر نميساكتم مي

*** 

رفت كه به آن محافظ بيچاره، اذن برگشتن به منزل را دادم و او با نفس بلندي كه يگر رو به تاريكي ميد هوا
. آنقدر خريد كرده بودم كه صندوق زدهیقدر از دستم كالفه شده بوده و هيچ حرفي نمكشيد، كامالً نشان داد چه
تواند روح هيچ زني نمي دمیفهمینم لحابههاي ريز و درشت بود و من شايد تا عقب ماشين، پر از بسته

 .مضطربش را، با خريد كل دنيا هم آرام كند

هاي بيروني و داخلي روشن بود و ي چراغدقيقاً چه ساعتي بود؛ ولي وقتي به عمارت رسيديم؛ همه دانمنمي
 .جا را پوشانده بودسكوت و وهم هميشگي، همه

ام هاي شمرده و مقتدرانهاي به عقب رفته، قدمـمري صاف و شانه*تفاوتي و ژست ساالرخان، با کـهمان بي با
را بر زمين كوبيدم و وارد سالن شدم و وقتي با عمارت خالي از هر جانداري برخوردم، تمام باد و ابهتم خوابيد و 

 .فروكش كرد

ظ بيچاره هم كه زير آن اطراف را نگاهي اجمالي انداختم و خود را روي مبل پرت كردم. راننده و محاف نااميدانه
شد، همانجا ايستاد و منتظر دستور من شد. االن فقط همين را كم همه بسته و پاكت خريد داشت له مي

 :حوصلگي سري برايش تكان داده و گفتمداشتم. پس با بي

 .ببر بذار تو اتاقم -

 .چشم -

رخ چرخيد و اي ايستاد و بعد با شك و ترديد بين ماندن و رفتن، به شکل سهدرب اتاقم كه رسيد، لحظه نزديك
 :گفت

 تونم كنار در بذارمشون؟آقا گفتن اجازه نداريم وارد اتاقتون بشيم. مي -

 :گرفت و با همان لبخند فروخورده زير لب گفتم امخنده

 .«آقا»با اين دستورات  -

 !وم؟! چيزي فرمودين؟بله خان -

 .برم داخلدر. خودم مينه، بذار همون دم -
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اي قبل روي ميز مقابلم قرار گرفته بود، شدم كه صداي باز كه لحظه یاحالي مشغول خوردن قهوههمان بي با
وم ها محافظ بودند يا قفهمم ايناي، باعث شد با دلهره به عقب برگردم. من نميشدن درب سالن و ورود عده

! هرچند براي ورود اربابشان بايد اندازند؟كردند بقيه را با اين هجومشان، به وحشت ميمغول؟! چرا فكر نمي
 .شدندمرگانه وارد هرجايي ميطور پيشهم اين

ند، كشاندكه دو نفر زير بغلش را گرفته و تقريباً روي زمين مياز اين شوك درنيامده بودم كه امير هم در حالي هنوز
از جا پريدم و با صداي جيغ مانندي بر سرشان فرياد  بارهکیتر، به داخل آوردند. من با اين شوكِ وحشتناك

 :زدم

 !چي شده؟! اين چه وضعيه؟ -

ي سالن بود، رهايش كردند. بعد هم بدون اي كه گوشهي سه نفرهو را بردند و روي كاناپهكشان اكشان طورهمان
 .هيچ حرفي راهشان را كشيدند و از در خارج شدند

را با عجله باالي سرش رساندم و نبضش را چك كردم. خوشبختانه ريتم ضربان قلبش منظم بود. ولي  خود
داد حالش اصالً مساعد نيست. احتماالً نشسته بود، نشان مي رنگش بدجور پريده و عرقي كه بر تن سردش

 .هايش را هم نخورده بودقرص

ي باال و اتاقش او را به طبقه م،یكه با يك پتو برانكارد درست كرده بودنفر از نگهبانان را صدا زدم و در حالي دو
 .منتقل كرديم

ت بود؛ ولي باالخره تا حدودي موفق شدم. بعد هم هايش را در بياورم. هرچند خيلي سخسعي كردم لباس اول
 .هايش را خشك كرده و لحاف را بر رويش كشيدماي عرقبا حوله

 .وپايم بلرزد و حالم دگرگون شودآنكه دستپاهايش را در آن وضع ببينم بي توانستمنمي

ها را را آماده كردم و با ليواني آب روي ميز كنار تخت گذاشتم. بايد به محض بيدار شدن، حتما آن هايشقرص
 .خوردمي

معصومانه خوابيده بود. انگار آرامش كل دنيا را داشت. اگر از دردها و بغض و عصيانش خبر نداشتم،  قدرچه
ر آرام خوابيده است. نفسي بلند كشيدم و با طوترين انسان دنياست كه مقابلم اينآدم، راحت نیگفتم امي
اش موهاي سياهش را كه به پيشاني دم،كر ـوازشي که از عمق وجودم، عاشقانه بودنش را فقط خودم حس مي*نـ

نشاند چسبي بر جانت ميزي يواشكي و چه نسيم دل*بــاـشـق*قدر خوب بود اين عـچسبيده بود، كنار زدم. چه
 .وجودشي گرماي ذرهلمس ذره

طور در هوا ماند و من از سر حسرتِ داشتن و نداشتنش كشيدم و خواستم بلند شوم كه دستم همان آهي
اختيار كف اش خيره شدم و بيچنان بستهخيز به طرفش برگشتم. با اضطراب لو رفتنم به چشمان همنيم
قدر زياد شده بود. آن آگاهمي ناخوددانم او هدايتش كرد يا ارادهي داغش نشست. نميي دستم بر گونهزدهيخ
هوش باشد ولي انگار بيدار بود. دوباره خواستم دست سردم را از صورت و انگشتان رسيد بهنظر كه نميبه

 :تر فشرد و زيرلب نجوا كردرا محكم پرحرارتش پس بگيرم كه آن

 .بذار باشه -
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 .داد. بذار باشه، واقعاً كهفقط دستور ميتوانست مهربان باشد! هوش هم نميهمين حال نيمه بي در

 .جا كردم و به آرامي سرم را جلو بردمخود را جابه كمي

 .امير، پاشو قرصات رو بخور -

ـردنش *ـردنش را خم كرد و دستم را به پشت گـ*آنكه جوابي بدهد، گـكمي تكان خورد ولي باز نشد و بي پلكش
دليل مرا وادار به طور بيست! هميند. خدايا اين بشر ديگر از چه نوعيبرد كه احتماالً يعني كمكش كنم برخيز 

 .نگاهيكند، بدون حتي نيماطاعت مي

گاه، پشت سرش قرار ـردنش را با تمام توان گرفتم و كمي باالتر بردم تا بتوانم بالش را به عنوان تكيه*گـ زير
ها د و من در همان وضعيت نصف و نيمه، قرصقدر ضعف داشت كه حتي نتوانست خود را باال بكشدهم. آن

هاي به آن بزرگي را با هم راحتي، قرص ههايش رساندم تا بتواند برا در دهانش چپاندم و ليوان آب را به لب
 .ببلعد

هاي پرشمارَش نشان از ي كارهايي كه كرده بوديم، هنوز چشمانش بسته بود و فقط صداي نفسوجود همه با
 .داشت اشیبيدار

خواستم بردارمش ولي او گمان كرد، ـردنش مانده بود را كمي جلو كشيدم. نمي*طور زير گـكه همان دستم
 :جاني زيرلب، گفتام پس به آرامي انگشتانم را لمس كرد و با لبخند نيمهخسته شده

 .مرسي همسرجان -

 .يب استوغركند يا واقعاً تشكر كردنش به اين شكل عجيبنبود مسخره مي معلوم

خبر پرسيدم چهها ميرفتم از نگهبانجواب از كنارش برخاستم و از اتاق خارج شدم. بايد ميتكان دادم و بي سري
 !شده است

كردند. مي زیزویدويدند و وطرف ميطرف و آنومرج بود. همه مثل زنبورهاي كارگر به اينپايين انگار هرج يطبقه
 :ها را طي كردم و داد زدمبا عجله پله

 !جا؟چه خبره اين -

باره همه ايستادند و ساكت شدند و من چشمم به آن سوي سالن افتاد. يا خدا! اين ديگر از صداي من، يك با
 .هايم ناخوداگاه درهم فرورفت و قدمي جلو رفتمكجا پيدايش شده بود؟! اخم

 !كنين؟ميكار جا چيشما اين -

 .خوردهم ميي لبش بود، بهاي كه هميشه گوشهاز اين پوزخند مسخره حالم

 .دلم براي پسرم تنگ شده بود، اومدم ببينمش -

 .حال نشنيده بودم و نيشخندي كه زدم واقعاً از اعماق وجودم بودتر تا بهاز اين مزخرف حرفي
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بار دسِت تنها دخترتون رو گرفتين و به اون يادم مياد آخرين ست؟! تا جايي كهپسر! مگه پسر شما هنوز زنده -
 !سر دنيا فرار كردين. االن چي شده؟! پول كم آوردين كه يهو پسردار شدين؟

 .اندي دست، طوري همه را پراكنده كرد كه انگار تمام عمر زيردستانش بودههم كمي جلو آمد و با اشاره او

-  ِ سمندر بودن از سرت نيفتاده؟! امير هنوز نتونسته درستت كنه؟! هرچند پسر  دخترجان مثل اينكه هنوز باد
 .منه ولي انگار چيز زيادي ازم ياد نگرفته

ي اصلي اون آدم وقت پيشش نبودين. يا حتي شايد ذات هركسي به ريشهخاطر اينه كه هيچكنيد بهفكر نمي -
 .ش کردنکه دوره ییهانه نخاله گردهیبرم

كشت يا اصليش هركسي كه باشه، زيردست آدمي مثل من بزرگ شده. پس بايد تا االن يا تو رو مي يريشه -
فرستاد پيش پاپا جونت. من بهش گفته بودم اين دختره رو نگهش ندار آخرش كار دستت ميده. ولي مي
هرچند حتماً براش . كنهميطوري حفظت كرده و از خودش جُدات نخواد برسه كه ايندونم با تو به چي مينمي

 .جا آتيش بزنهاي هست كه بتونه كل خاندانتون رو يكيه منفعتي داري وگرنه، نفرتش از ساالرخان به اندازه

براي اين همه اراجيفش نداشتم؛ ولي نمي توانستم اجازه دهم وجود نحسش در عمارت بماند و من هم  جوابي
 .بي دغدغه بروم و استراحت كنم

مير حالش خوب نيست و تازه خوابيده. بهتره االن شما تشريفتون رو ببريد و صبح كه حالش خوب ببينيد االن ا -
 .شد، بيايد براي ديدنش

خرابش او هم  تیداد از حال امير خبر داشته. پس احتماالً در اين وضعتفاوت و خونسردش نشان ميبي حالت
ي مشكوك و بدبينانه، اش رسيدم و با همان قيافهقدميقدر جلو رفتم كه به نيمتواند تأثير داشته باشد. آنمي

 .چشمانش را نشانه گرفتم

 !شما هم از اومدن مادر امير خبر داريد؟ -

 .خند مرموز به لبش برگشتهمان نيم دوباره

 !ه. انتظار كه نداري خبر از جا و مكانش نداشته باشممثل اينكه مادر امير، زن بنده ميش -

 :با خودم نجوا كردم زيرلب

 .هم بريزيد و بريدتون، خانوادگي اومدين باز زندگيش رو بهپس بگو! همه -

 .که با حرص جوابم را داد دیشن انگار

حاال هم كه تو! هرچند نابودگر  ت وت، پسرعمههم ريخته نه ما! پدرت، عمهي شما بهزندگي امير رو خانواده -
 .واقعي، خود تو بودي و هستي

هم ريخت؟! شما من؟! من زندگيِ اون رو خراب كردم؟! يا اون اومد دقيقاً وسط زندگي من و زد همه چي رو به -
 .كنيدـردن خودتون باز مي*زنيد و تقصيرها رو از گـقدر اتهام ميدونيد كه اينچي از ما مي

 .بار لبخندش رنگ تلخي گرفتاولين براي
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م نگاهش كردم. شايد خانوم! امير گرچه پسر واقعي من نيست؛ ولي من هميشه به چشم بچهببين شاهزاده -
وقت باعث شكستنش نشدم. اگه من نبودم زندگي اون و بهش سخت گرفتم يا ازش كار كشيدم ولي هيچ

ي بود؟! لبه ضعين وقتي مادرش رو ديدم تو چه ودوني مشد و يا حتي غيرممكن. ميمادرش خيلي سخت مي
 …ي مردن بود. از دست يه مردي كهيه پل ايستاده بود و با يه جنين چند ماهه تو شكمش، آماده

موقع خود را كنترل كرد و ي حرفش ناسزاي تندي، به پدر واقعي امير بود؛ ولي خب بهو واضح بود بقيه مشخص
 .خشم و نفرت را هم در چشمانش نبينم رويش را برگرداند كه حتي آتش

بزنم که ناگهان فرياد امير چنان به هوا رفت كه اين پايين ما را از جا پراند چه برسد به خدمتكار  یحرف خواستم
 !اي از خشم رسيدهطور به همچين درجهبدبختي كه كنارش بود. معلوم نبود كِي بيدار شده و كي اين

خان را ببينم و نسبت به آن واكنش نشان دهم؛ ولي او حتي از جايش العمل ايرجتعلل كردم تا اول عكس كمي
 .حرف به راه افتادمتكان نخورد. پس خودم بي

چه »درنگ وارد اتاق شدم و خواستم بپرسم شد. بيشنيده مي دادشیاتاقش باز بود و هنوز صداي داد و ب درب
هاي پايش، قدرت ايستادن را از او گرفته ي واژگوني امير كه احتماالً بر اثر فشار زياد به عصبكه صحنه« خبره؟

د با ترس و دلهره به طرفش دويدم كه نزديك بو ننوا و حتي خودش را شوكه كرد. چنابود، مرا، آن خدمتكار بي
من هم سكندري بخورم و با مغز به زمين بيفتم. ولي خب خدا را شكر بخير گذشت و صحيح و سالمت باالي 

غرور قدر بيسرش رسيدم. اصالً نفهميدم چطور زير سرش را گرفتم و روي پايم گذاشتم! اصالً نفهميدم چطور آن
طور به اين اندازه مضطرب شدم و و خواستم آرام باشد و اصالً متوجه نشدم چ دممالحظه صدايش كر و بي

دردي بزني تا دانم مگر امكان دارد حالت خراب باشد و باز خود را به آن سوي بيوپايم را گم كردم! نميدست
دام عشق، مرا  اداشت و يا حتي بمبادا راز درونت آشكار شود و غرورت خراش بردارد؟! شايد او مرا دوست نمي

كاري و نقش بازي ن كه خودم از حال دلم خبر داشتم. پس چه نيازي بود به پنهانجا رسانده بود؛ ولي مبه اين
 !كردن؟

ي داغش در حركت بود قدر نرم به روي شقيقهخوب، ناخوداگاهم راه آرام كردنش را بلد بود. دستم آن قدرچه
پروا، بر طور بيينقدر زخم ديده بود كه اروحش را داشت. روحي كه آن یشانیكه انگار قصد آرام کردن پر

ريخت بر قلب نگاه و كالمش، زهر مي يرقدر درد به جانش ريخته بودند كه از تزد. آنوجان همه زخم ميجسم
رنگ و بوي  ،یـردانگ*هايي نه چندان دور، تمام وجودش مهر بود و مـشود از كسي كه سالو روح همه. مگر مي

بلعد و قلبش را به انگيزي درونش را ميم چه سياهي غمفهميدبغض و كينه را تشخيص نداد! من خوب مي
 .دمشفهميكشد. خيلي خوب ميزنجير مي

 !گيري و ببين من رو هم توي اين حكم شريك كرديداري تاوان گـ ـناه ديگران رو از خودت مي -

 .ملتهبش تا نيمه، باز شد چشمان

 .آوردمیرا به زبان م دیرسیکه به ذهنم م ییهامکث، حرف بدون

ست. شايد يه نفر، خيليا دوسش داشته باشن و گيرن، به يه اندازهها عشقي كه توي زندگي ميي آدمهمه -
 ایدن یي همهكه هيچكس رو نداره، حتماً يكي تو زندگيش هست كه به اندازه یبهش محبت بكنن؛ ولي کس

 .دوسش داره
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 :اي گفتنشست و زيرلب با لحن مسخره اشخوردههاي خشك و تركبندي به روي لبنيم لبخند

 !هاي قلنبه رو از تو سرياال ياد گرفتي نه؟اين جمله -

 ً اي شد از من انتظار جملهسواد بودم كه نميقدر بچه و بيام گرفته بود. از كجا متوجه شد! يعني اينخنده واقعا
 .داشتم هیتأثيرگذاري مثبتي كه بر اذهان بق در اين حد فيلسوفانه را داشت؟! بايد به خودم آفرين بگويم با اين

 .گاه بدنش قرار دادهايش را تكيهرا از روي پايم بلند كرد و آرنج سرش

 .پيش صداش رو شنيدم قهیخان اينجاست؟ چند دقايرج -

 .اوهوم -

 .خوامخاطر مامانم از من باج بگيره، بگو نه ميام و نه چيزي مياگه اومده به -

 !د ازت باج بگيره؟! مگه مامانت گروگانشه؟چرا باي -

 .اش نجات داد و دوباره روي زمين دراز كشيد. انگار حتي توان نشستن هم نداشتاش را از زير تنهخسته دستان

 .مامان من يه عمره گروگان اين حيوونه -

 ً اش كرد و اين پسر از ناپدرياش تمجيد ميبرايم اين همه تناقض قابل فهم نبود. آن آدم از پسرخوانده اصال
 !نمود. چرا؟چنين اعالن نفرت مياين

 !قدر ازش متنفري؟كار كرده كه اينباهات چي -

 .ظرم دوختربع، نگاهش را به چشمان منتي سهطرفم چرخاند و از همان زاويهنيمه بهرا نصفه رويش

هم خودت رو درگير اين چيزا نكني. چون  ادیدوني. البته بهتره زنمي کسچیخوشبختانه تو هيچي از زندگي ه -
 .هيچ چيز به درد بخوري گيرت نمياد

هايي كه دونم و نكتهچرا؟ اتفاقاً چيزاي خوبي گيرم مياد. تو بهتره به جاي من تصميم نگيري. من خودم مي -
 .هاي ذهنيم رو باز كننتونن كلي از قفلدومشون ميمطمئناً هر ك

معني نزنه. االن هم پاشو برو به اين يارو بگو شرش رو قدر حرف بيها رو بايد به اون زبونت بزني كه اينقفل -
 .كم كنه

شدم، ميكه از جايم بلند كردم. در حاليي ديگري پيدا ميشد حرف بيرون كشيد. بايد چاره! از اين بشر نمينه
 :گفتم

 .پس من ميرم بهش ميگم من رو ببره پيش فريباخانوم -

 .موفق شدم به هدف بزنم. چون مثل فنر از جا پريد و در همان حالِ نيمه برخاسته، دستم را گرفت و

 !كار داري؟خواي بكني؟! با مامانم چيكار ميوايسا ببينم چي -

 :ا همان لبخند مثالً مخوف گفتمرا مثل شيطاني پليد كِش دادم و ب هايملب
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 .كنم، قول ميدمخوام برم مادرشوهرم رو بيينم. كار بدي نميمي -

كار را كردم چون با لحن خشني دستم را كشيد و اش كنم؛ ولي انگار اينعصباني تیوضع نیدر ا خواستمنمي
 :پرتم كرد روي زمين كنار خودش و گفت

جا بمونن بلكه فكرت بگير بشين سر جات. الزم نكرده بري اون رو اذيت كني. سؤاالي ذهنيت هم بذار همون -
 .كاراي مسخره نكردي گهیمشغولشون شد و د

 ً خواستم در اين شرايط هم فشردم و خود را آرام كردم. نميهايم را بهاز دستش حرصم گرفته بود ولي لب واقعا
 .دحالش دوباره خراب شو

 !كنم. باشه؟ببين امير. كاري با من نداشته باش. تو به كارهاي خودت برس، منم زندگي خودم رو مي -

هاي محكمش بيرون بكشم ولي با تمام تالشي كه كردم نشد و نتوانستم. انگار كردم، دستم را از بين پنجه تقال
 .فشردا ميحرف فقط مچ دستم ر قصد او برعکس من، عصباني كردنم بود، چون بي

جا كه خاطر من داري ميري اونت هم كه جوره. بهبيني. بهانهمامانت هم مي یطورنیباشه. پس با هم بريم. ا -
 .هم فعالً بذار خوش باشه كه مثالً تونسته ما رو خام کنه« مستر معكوس»تنها نباشم. اين 

اي كه فروخورد را ديدم؛ ولي چيزي نگفتم تا شايد خودش بپرسد كه مستر معكوس از كه دزديد و خنده نگاهي
خواهد تفسيرش كجا آمد و معنايش چيست. ولي نه او پرسيد و نه من جواب دادم. بگذار خودش هرطور مي

 .كند

يا بگويم « خواي؟!كمك مي»گويم بار با فشار كوچكي درآوردم و از جايم بلند شدم. ميخواستم برا اين دستم
 شیحرف دستم را به سوولي بر زبانم نچرخيد تا ضعفش را به رويش بياورم. پس بي« توني بلند بشي؟!مي»

 .دراز كردم تا بدون منت، كاري برايش كرده باشم

ست يا چيز سوزيبا بدبيني دستم را برانداز كرد و بعد چشمانم را كاويد. انگار مطمئن نبود كه قصدم دل ابتدا
 .ـردن كج كردم و با زبان اشاره گفتم ياال ديگه*طور سرِپا ايستاده بودم، گـديگري. من هم كه همان

دستش را دراز كرد و انگشتانم را گرفت ولي در آخر با فشاري كه به خودش آورد برخاست. انگار  باالخره
 .ر خودش برنخوردجورهايي كاري كرد كه هم مرا ناراحت نكند و هم به غرويك

ي پايين با همان وضع خراب، به تنهايي رفت. البته من هم كنارش قدم به ديوار گرفت و تا طبقه دست
 :خان با ديدنمان قدمي جلو آمد و گفت. ايرجفتدیب یداشتم تا مبادا اتفاقبرمي

 !حالت بهتره پسرم؟ -

ي من شكل عالمت سوال و تعجب و عصبانيت هرهفقط يك حالت تمسخرآميزي گرفت؛ ولي چ دیامير شا يقيافه
قدر راحت داشت پسرم خطابش و هزار چيز ديگر را با هم مخلوط كرد و تحويل مستر معكوس داد. از اينكه اين

ها نبودند كه باعث متحير بودم. مگر همين ،شدقدر پُرمهر و پدرانه احوالش را جويا ميتر اينكه اينكرد و مهممي
 !دردآور شده بودند؟اين بالهاي 

 .من كه بهت گفتم بيا مامانت رو ببين! هرچي منتظرت شديم نيومدي، منم ديگه خودم اومدم -
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جا. من هروقت خودم بخوام هرجايي صالح بدونم ميرم. نيازي به حضور شماها الزم نيست كسي بياد اين -
 .ندارم

جوري بچرخي و از زبون من بشنوي. نميشه كه همين چيز روبار هم همهخوام باهات صحبت كنم. بايد يكمي -
كنم خودم رو نه اينكه تبرئه ولي قانعت كنم دنيا هركسي هر حرفي زد قبول كني. بحث در مورد منه و سعي مي

 .بينيطوري نيست كه تو مياين

 !چرخن؟ها هم دور شما ميگين؟! نكنه سيارهطوريه كه شماها ميپس چطوريه؟! اون -

 .كه انگار عصبي شده بود، كمي جلو آمد و تقريباً مقابل امير ايستاد خانايرج

خوام حرف بزنم و تو هم بهتره بشنوي. بعدش هر تصميمي دلت خواست بگير. هركاري هم ببين من مي -
 .خواستي بكن

خاطر غرور و لجبازي هفهميد بهاي سالن كشيد. احتماالً ميرا گفت و دست امير را گرفت و به سمت كاناپه اين
 .داردهم كه شده، امير قدمي برنمي

هايشان اي بنشينم تا حرفدانستم بايد بمانم و در بحث خانوادگيشان شركت كنم يا بروم و گوشههم که نمي من
رسيد صالح در اين است كه آن اطراف نباشم. به هرحال نظر مي! بهستادمیا فیجا بالتکلتمام شود، همان

 .برداشتم، که صداي امير متوقفم كرد هاامشان دلِ خوشي از من نداشتند. پس قدم اول را به سمت پلهكدهيچ

 .بيا بشين -

 تیخان نداشت ولي او بر خالف نتعجب به جانبشان نگاه كردم. نگاه امير كه هدفي جز، جَري كردنِ ايرج با
ود. وقتي به اين بشر لقب مستر معكوس پسرش خيلي خونسردانه نشسته و با آرامش منتظر نشستن من ب

 .كردمعمولي رفتار نمي هايوقت طبق اصول انسانوغريبش بود كه هيچخاطر همين خصوصيات عجيبدادم بهمي

اش، حرفش را زمين نگذارم، بدون هيچ اما و اگري، به طرفشان رفته اينكه جلوي پدر قديمي و دشمن فعلي براي
ً كنار دستش نشستم وضوح طرفم برگشت و نيمچه لبخندي به رويم زد؛ ولي كامالً و به. با اينكه بهو دقيقا

خان است كه خاطر حضور ايرجبه اتشفهميدم تمام رفتار و حركمصنوعي بودنش را حس كردم. خيلي خوب مي
 .مسلماً بزرگترين مخالف پيوند ما هم او بود

و اندي سال، براي پسرش  خواست بعد از سيم كه ميهاي پدري شدرا زير انداختم و منتظر شروع حرف سرم
و براي افشاي حقايقي  اشیخواب و نه براي اينكه بخواباندَش، بلكه براي بيدارقصه بگويد. آن هم نه در تخت

 .توانست آن همه خطايش را ببخشاندي خودش ميكه به گفته

آور بود. تي فكر دسترسي بهشون برام ترسهاي آنچنان بلند كه حساله بودم با هدفمن يه جوون بيست -
كردم پيش ثروتمندا جا مونده ام كه فكر ميشدهچرخيدم و دنبال زندگي گمش با خودم توي آسمونا ميهمه
زدم و مثل هميشه توي قدم مي لگشتم. تا باالخره يه روز دنيام به كل عوض شد. داشتم روي پل استانبومي

قدر از ها رفت باال و خواست بپره پايين! انگار اينم جلوي چشمام يه دختر از نردهوهم و رويا بودم كه يهو ديد
دونم چطور پام حركت ها. نميزندگي سير بود كه حتي اون باال، يه دقيقه هم تعلل نكرد و پاش رو برد اونور نرده

كِشمش به ارم ميكرد و نفهميدم چطوري خودم رو رسوندم بهش، فقط يه لحظه ديدم دستش رو گرفتم و د
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قدر ارزش داشت كه بخوام راه خوام بگم اهل كار خير و ثواب بودم يا جونِ ديگران برام اونسمت بيرون. نمي
جا نفهميدم اون ولينوع خودخواسته نجات بدم؛  نیبيفتم تو خيابونا و مثل اسپايدرمن، مردم رو از مرگ، اونم از ا

غ از جنسيتش يا حتي سن و سالش، فقط خواستم كمكش كنم چطوري كشيده شدم و دستش رو گرفتم. فار
خاطر خودم كه شايد بعدها وجدانم براي اينكه شناختمش، بلكه بهخاطر خود اون شخص كه حتي نمياونم نه به
دونم شايد هم چون ايستادم و شاهد كشته شدن يه موجود زنده شدم؛ گريبانم رو ول نكنه. نمي یايه گوشه

 .قدر احساسي برخورد كردمن بودم، اينهنوز خيلي جوا

قدر چشماش معصوم و زيبا هرحال آوردمش بيرون و حتي با شوك چند برابر فهميدم باردار هم هست. اين به
 «!چرا اينكارو كردي؟»بود كه حتي دلم نيومد دعواش كنم. فقط با صداي آرومي گفتم: 

ايراني  یِ طور وسط گريه چيزهايي به تركباني بود. همينكرد و از اينكه نجاتش داده بودم، عصگريه مي داشت
ـمرش رو *فرستاد. آروم و با احتياط دستم رو پيش بردم و پشت کـگفت و به من و زمين و زمان لعنت ميمي

ها از جا پريد و من رو گرفتهمثل برق نـوازش كردم. شايد قصدم فقط آروم كردنش بود؛ ولي او*با ماليمت نـ
قب هول داد كه نقش بر زمين شدم. احتماالً بد متوجه شد يا كارم رو به نيت بدي تعبير كرد، به چنان به ع

هرحال خدا شاهده اصالً قصد پليدي نداشتم و فقط خواستم كمكش كنم. براي اينكه مطمئن بشم ديگر دست 
م و كمي خودم رو تكوندم موندم پس بلند شدتا زمان آروم شدنش همونجا مي يدزنه بابه اون كار ابلهانه نمي

ش زدهوحشت یخوام برم، چون چشماكه ديدم سرش رو باال آورد و با هراس من رو نگاه كرد. فكر كرده بود مي
 :شد. گفتمهاي دنيا نصيبش ميرفتم، تمام بدبختيكرد انگار اگر ميطوري بهم نگاه مي

 !ي؟جا كسي رو نداري؟! ايراني هستخواي باهام بياي؟!اينمي -

 .سواالتم يك جواب داشت كه آن هم با تكان دادن سرش تأييدشان كرد تمام

ي االن سوال اصليم را بپرسم؛ چون واقعاً جاش نبود. پس با خودم بردمش به يك مسافرخونه خواستمنمي
 :ارزون قيمت و گفتم

منن. اگه اتفاقي افتاد حتماً با  یشون رفيقاجان همهي خودم. اينا هم كه اينجا باش منم ميرم خونهتو همين -
 !من تماس بگيرين. باشه؟

اي، تنهاش گذاشتم و به خونه حرف و حركت اضافهسرش رو به عالمت باشه تكون داد. من هم بي دوباره
طور كل رهاش كنم ولي از روز سوم وقتي برگشتم. شايد يكي دو روز اول سخت بود كه از فكرش بيرون بيام و به

در ايران برگشته، به  شوادهنشد و كسي تماس نگرفت به گمان اينكه سر عقل اومده و پيش خانهيچ خبري 
كل فراموشم شد. تا اينكه دو هفته بعد، از همون مسافرخونه تماس گرفتن و گفتن دختره ديشب رفته، شما 

 .شناسيمحساب كن و پول اين هفده روز رو پرداخت كن چون ما فقط شما رو ميبيا تسويه

تو اون لحظه هزار فحش و لعنت نثار اين دلِ پر از رحم و مروت كردم ولي وقتي به ياد آوردم تو چه  شايد
 .حتي دو انسان رو از مرگ و نيستي نجات دادم، كمي آروم گرفتم ایوضعيتي يه انسان و 

سر اون دخترك آمده خيلي بيخيال و راحت به یپول مسافرخونه رو دادم و بدون اينكه حتي بپرسم چ رفتم
كرد و سر كه داشت گريه ميبرگشتم و خواستم از در بيرون برم كه يهو همون دختر جلوي در سبز شد در حالي

 .و وضعش آشفته و خراب بود



 

 
322 

الت چيز يادم رفت و تمام عصبانيتي كه از دستش داشتم دود شد رفت هوا. به طرفش دويدم و با حهمه انگار
 .رگباري سوال بارانش كردم

 !خوبي؟! چي شده؟! چرا اين شكلي شدي؟! كسي اذيتت كرده؟ -

 .دادبودم دختر ضعيف و حساسيه ولي اين وضعيتش نشون از چيزهاي خيلي بدي مي فهميده

 :گفتم دوباره

 .راحت ميشيفرستنت ايران كنن. فوقش بعدشم ميخواي بريم پيش پليس؟! اونا كارات رو حل ميمي -

 :زد، گفتترس و اضطرابي كه در تمام اعضا و جوارحش موج مي با

 .تونم برگردمجا. نمي. من با هزار تا سختي اومدم اينرمینه ايران نم -

شد فهميد كه جا روي زمين نشست و با بيچارگي به شكمش زل زد. قشنگ ميحالش بد بود كه همون قدراين
 .خوردو مسلماً به هزار مشكل بعد از اين برميپنج، شش ماه رو رد كرده 

 :نشستم و گفتم كنارش

 !توني با اين وضعت كار كني؟! پاسپورت و اينا داري؟تو كه نمي -

 .«اوهوم قانوني اومدم»تكان داد و گفت:  سري

 :گفتم

 !ت پدر شرعي داره؟جايي؟! ازدواج كردي؟! متأهلي؟! بچهچند وقته اين -

 ً نواش، نياز بود اين چيزها ي بيخواستم وارد جزئيات زندگيش بشم؛ ولي براي كمك به خودش و بچهنمي اصال
 .رو بفهمم

 .ي مثبت تكون دادبا هزار شرم و خجالت، سرش رو به نشونه دوباره

 :تعجب ناخوداگاهي گفتم با

 !اشتي و فرار كرديش رو بردطوري بچهواقعاً؟! خوب پس االن بايد دنبالت باشه که اين -

 :آرامي گفت به

م رو دوست نداره. خودش خواست قبل از اينكه اتفاق بدي بيفته از خواد. گفت نه من رو و نه بچهمن رو نمي -
 .زندگيش برم بيرون. منم رفتم

 .پيچ كردممروتي لعنت فرستادم و اون زن بدبخت رو دوباره سؤالدلم به همچين مرد بي توي

 !خواي بكني؟كار ميطالق بگيري يعني؟! چي خوايمي -
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ش كه من رو براش گرفته اون گفت تو برو و از زندگيم دورشو تا من بتونم غيابي طالقت بدم. جلوي خانواده -
 .خواد طالقم بده اونم با يه بچه تو شكممكشيد بگه ميبودن خجالت مي

 .خوردهم ميمه قساوت بهبود! اونقدر عجيب و زشت كه حالم داشت از اين ه عجيب

دونستم بار خيلي زود نگاهش رو دزديد. نميـمر گرفتم. باز هم ترسيد ولي اين*جام ايستادم و دست به کـ سر
 :ي تأسف تكان دادم و زير لب گفتمبايد بگم! فقط سرم رو به نشانه یچ

 .متأسفم -

كه دوستش داشتم. چرا من رو نخواست؟! مگه من» كردش قطع شد. داشت با خودش زمزمه مياون گريه ولي
 «!كار كردم؟چي

قدر دختر معصوم و زيبايي بود كه حقش براي گفتن نداشتم. هيچ جوابي براي سؤالش وجود نداشت. اون حرفي
 .ها باهاش رفتار بشهبود مثل شاهزاده

 :طرفش دراز كردم و به آرامي گفتم حرف دستم رو به بدون

 .كنمپاشو بريم. من كمكت مي -

دونستم پدرش كيه. درسته كه نتونستم اي كه حتي نميبه همين سادگي فريبا وارد زندگيم شد. با يه بچه آره
مسري پدر خوبي باشم برات. ولي تمام تالشم رو كردم براي زني كه با يه دنيا مشكالت يهو افتاد تو زندگيم ه

 .كنم

 .پوزخند امير، نگاه هردويمان را به طرفش برگرداند صداي

گرفتي و اونم صداش درنميومد. چرا؟! چون يعني تمام تالشت براي همسري كردن اين بود؟! علناً ازش باج مي -
 .ي تو بچسبهخواسِت جنابعالي بذاره سر راه و فقط به زندگي تو و بچهتونست بهيه بچه داشت كه نمي

اي كه مال ذره هم من رو درك كن. تو اوج جواني تمام روياهام رو گذاشتم كنار و مسئوليت يه زن و بچهامير يه -
من نبودن رو به عهده گرفتم. درسته اولش خودم خواستم و انتخاب كردم ولي بعد خيلي برام سخت بود كه 

خواستم كه حداقل اين عشق مادر  بچهش خاطر همين از ديدم تو رو بيشتر از من دوست داره. شايد بهمي
تونم از حق بگذرم که براي ي منم برسه. براي من كه نتونست همسر خوبي باشه ولي واقعاً نميبودنش به بچه

 .اي بودشماها مادر نمونه

كه  خواهداش چه ميخورد. مگر يك زن از زندگيهم مياي كه راه افتاده بود بهداشت از اين بحث بيهوده حالم
اي كشاند و انتظار بهترين بودن از او دارد؟! يك زن بايد دختر نمونهرسد او را به سمت خود ميهركسي از راه مي

اي مادري العادهتر از همه، به طور خارقبشود و مهم عادهالبراي پدر و مادر باشد. خواهر خوبي باشد. همسر فوق
 !هم بكند؟

هاي داغش شد. نگاهم با تعجب به سمت از روي مبل گرفتار پنجه از جايم بلند شوم كه دستم خواستم
ديد. چرا اين بشر دست از رفتارهاي خان خيره بود و مرا اصالً نميتفاوت به دهان ايرجچشمانش دويد؛ ولي او بي
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طور چپ را نگاه كه اين گذاشتمداشت. به گمانم اسم او را هم بايد مستر معكوس ميضد و نقيضش برنمي
 .زندكند و به راست مييم

خواهد ولي االن لجم گرفته بود كه او دوتا دوتا پدر داشت گفت به كمكم احتياج دارد و حضورم را ميمي احساسم
من همان يكي را هم كه داشتم با دست خودم نابودش كردم. چرا  یكشيدند؛ ولطور منتش را ميو هركدام اين

اش را دور هم گسستههمي ازو خانواده بچرخدراست نبود االن بايد راستخان كه كمتر از پدرم گناهكار ايرج
 !جمع كند. و به چه دليل من نبايد همين االن او را تحويل پليس بدهم و حقش را كف دستش بگذارم

باره درونم فوران كرد، دسِت منقبض شده از عصبانيت او را پس زدم و با چنان همان خشمي كه انگار به يك با
 .هايم را هم شنيدمحرصي، فكم را فشردم كه صداي دندان

هايش خوشش نيامده بود، اخمي كرد و رو به ي من، آن هم وسط حرفبارهكه احتماالً از برخاستنِ يك خانايرج
 :رفتم گفتها مياي سرم را زير انداخته و به سمت پلههيچ عذر و اجازهمن كه بي

طور گستاخانه تونه كه اينخاطر دور شدن از خانوادهداشتين. اينم بهرگترا رو نگه ميمهتا خانوم، قبالً حرمت بز -
 !كنيد؟رفتار مي

تادم. فكر كنم معناي حرمت را بد برايش توضيح داده بودند. مگر هركسي كه بزرگتر ها ايسكنار پله جاهمان
نظرم ي احترام است؟! چه كسي گفته شخصيت هركسي به سن و سال او ربط دارد؟! اصالً بهباشد، شايسته

 .ده استمن بو اهاي دنيا بترين شوخيحتي اعطاي نامِ پدرشوهر به كسي مثل او، از مضحك

 :آنكه برگردم با همان تلخي گفتم بدون

اي براي خودم احترام قائل باشم، شما رو ي خودم نشون دادم و االن اگر ذرهمن گستاخيم رو اول به پدر و عمه -
بينيد كه حرمت خودمم نگه نداشتم. بنابراين چيزي از جا نبايد بدون مجازات ول كنم و برم. پس ميهم اين

ي عزيزان و اطرافيانم رو با خودم و بقيه كارفهميدم و اينكاش ميفهمم كه ايرزش و شخصيت نمياحترام و ا
 .كردمنمي

 :بار صداي امير را خطاب به خودم شنيدماول را روي پله گذاشتم كه اين قدم

اً به مجازاتي خان هم حتمكس نكردي. هركسي تاوان اشتباهات خودش رو پس ميده. ايرجكاري با هيچتو هيچ -
 .رسهكه سزاوارش هست مي

ي مقابلم خيره شده بودم. اين سوال،كه بابت ي ابرويم باال رفته بود و با حيرت به بيست پلهتعجب دو لنگه از
 .كشيددانسته بود، داشت ذهنم را به چالش مي یام مرا اليق طرفداركدام كار شايسته

اي توجه، حال دلم ام و با ذرهاش ذوق كردهگشتم يعني كه از جانبداريماندم و با اشتياق به طرفش برميمي اگر
ها را باال رفتم. داشتم از اين مهتاي ضعيف و حقير هم متنفر خوب شده است، پس با نهيب به خودم تمام پله

ً چرا نميمي روز هطور روزبسمندر را بُروز دهم و همين يكنفس و قدرت توانستم از خودم عزتشدم. واقعا
 !كردم؟تر رفتار مياحمقانه
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انگيز ديدم كه نفهميدم چطور آن گلدان لعنتي عرضه را نفرتقدر آن دخترك بيبه آينه اتاق خيره بود و آن نگاهم
از آن مردک  ،یناگهان یشیپرروان نیي كمد كوبيدم و جيغي از سر حرص و خشم كشيدم. مطمئناً ارا به آينه

 .كردام شكايت مياز گستاخي ،یخجالت چیهیب وگرفت كه با تمام وقاحت مقابلم نشسته بود شرمي نشأت ميبي

اش گلويم را خراش قدر برهم فشرده بودم كه به گمانم فَكم درهم قفل شده بود. بغضي كه تيزيرا آن دندانم
ام را به كسي پايين فرستادم و چشمان پر از اشك فروخورده داد با فشار دستي كه بر گلوي دردناكم گذاشتم،مي

حرفش چه بود، خيره و مات به منِ خراب نگاه  تهِ دانم دوختم كه در كنار درب اتاق ايستاده و با نگاهي كه نمي
 .كردمي

ايم برخاستم و حرف و ناگهاني از جام، ولي بياز خجالت بود يا نگراني از لو رفتن حال و احوال دروني دانمنمي
اي كه قطعاً االن جز سياهي و تاريكي چيزي ي اتاق راه افتادم. دريچهي بستهبا گيجي و ضعف به طرف پنجره

اي كه با انعكاس تصوير، به نمايش بگذارد. ولي باز رفتم و مقابلش ايستاده و زل زدم به شيشه مینداشت كه برا
 .كشيدرُخم ميحال خراب خودم را بيشتر از هرچيز ديگري به 

اتاق  یدوختم كه از آن سو یشد كه نگاه از خودم گرفتم و در همان انعکاس، به کسداشت حالم بد مي دوباره
شد نگراني را در نگاهش جا ميرسيد كه از هميننظر ميقدر بد بهدانم شرايطم چهآمد. نميبه سمت من مي

رفت . چشمانم كه داشت سياهي مييدگرما به تنم دو ام را كه در دست گرفت، انگارحس شدهديد. دست بي
 !اش از چيست؟دوختم و باز هم نفهميدم دليل ناراحتي اشیواقع یي درهم رفتهرا به چهره

 :گفت رلبیز

 .بايد بريم بيمارستان -

 :تعجب كمي اخم كردم و با سستي گفتم از

 .من حالم خوبه -

 .قدر دوست داشتم اين ترس نگاهش راچه و

 .تو به اين ميگي خوب؟! راه بيفت -

هاي به دنبال خود كشاند. نگاهم به دست زیرا ن حالمیاش كشيد و تن بـردانه*دستم را با همان قدرت مـ و
زياد بود كه  قدر درد روحممان افتاد و تازه آن همه خون را ديدم! چرا متوجه نشده بودم. يعني آنشدهقفل
 !كردم؟هاي جسمم را حس نميزخم

كشند به دنبالش مي ییبرد و من مثل بادباكي كه طنابش را به سوحس بود با خود ميرا كه واقعاً بي دستم
زد. احتماالً براي بند آمدنِ قدر دستم را با انگشتانش فشرده بود كه از مچ به پايين به سفيدي مي. آنرفتمیم

آن همه خون بود و  دنیاز د دیشد، شابدتر مي الملحظه داشت حبهكرد ولي من لحظهكار را مياينام خونريزي
دانم چند پله مانده از دست دادن خون، بر تنم چنگ انداخته بود، به هرحال نمي یکه از برا یخاطر ضعفبه ای

ام متوقف شد. اصالً نفهميدم مثل هوشياري بود به انتها برسيم كه باالخره توانم كامالً از بين رفت و پاهايم نيز
قدر ناگهاني و سريع اتفاق ـوش او جاگرفتم. آن*اي در آغـچطور آن يكي دو پله را رد كردم و مثل عروسكي پارچه

را نگاه  امدشدهی، صورت سفحركتحال و سردم خيره مانده و بيافتاده بود كه خودش هم با شوك، به تن بي
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ً مي شنوايي داشتند وگرنه كالً لمس و  قدرتهايم در آن لحظات، فقط چشمانم باز بود و گوش كرد. احتماال
جان بين بازوانش نگه داشته شده بودم. بعد ازچند لحظه انگار باالخره به خودش آمد. چون كمي مرا باال بي

 :كشيد و با صداي آرامي پرسيد

 !حالت خوبه؟ -

ست يا نه؟! ولي با چشمانم جواب مثبت دادم، بدون اينكه صدايي از حالي داشتم كه بفهمم خوب ا دانمنمي
ي آخر حرف مرا روي همان پلهسؤال درستي نپرسيده و بي دیام خارج شود. احتماالً خودش هم فهمحنجره

، خاطر فشار زياد از كار بيفتندبه ردايست و هر آن امكان داكه پاهاي خودش هم عاريه دانستمیرا م نینشاند. ا
ها برگشت و اجازه داد او مرا مثل شيء خاطر همين هم ريسك نكرد و خيلي سريع رفت و با يكي از رانندهبه

را هم  یرانندگ یفهیديدم که وظ رانهیو درون ماشين شخصي خود او بنشاند. حتي متح ردیباارزشي بر دست بگ
كنارم روي صندلي عقب نشست تا بهتر مراقبم باشد! ضعف شديد، بدنم را  وبه راننده سپرد و خودش آمد 

ـوش *مالحظه، سرم را در آغـ! او کامالً بيمیكرخت و سرد كرده بود در حدي كه حتي متوجه وضعيتمان نبود
 هتگذاش ارشیتمام جسم و روحم را در اخت حواس،یكرد و من بگرفته و از ترس، هرچند ثانيه نبضم را چك مي

كرديم، حفظ غرور و کرور کرور. شايد در آن لحظات به تنها چيزي كه فكر نمي دمیخریبودم و حال خوب م
 .شخصيت بود و بس

 :جاني گفتمداد، گرفتم و با صداي بيكرد و يا احتماالً ماساژ ميـوازش مي*را كه بازويم را نـ دستش

 .امير -

 :نجوا کرد نشاندیم میکه بر موها یاو با نفس گرم و

 .جانم -

 !شد كه به حدّ آن جانم برسد؟! بايد چندهزار كيلو در دلم آب ميقند

 :زدم و آرام گفتم اشیشانیهمه پر نیلبم جان گرفته بود، بر ا یگفتنش رو« جانم»که از  یپر احساس لبخند

 .من حالم خوبه. نگران نباش -

 .زنهباشه، حالت خوبه ولي بايد بريم دكتر بخيه ب -

ضربان قلبش بهتر و  یفشردم تا صدا اشنهیـ*تر به سـبر لب نشاندم و گوشم را محکم دیدیکه او نم یلبخند
 .روح و روانم یضبط شوند بر حافظه تریقو

رفت تا گرم خواب شود، قدر طول كشيد ولي انگار خيلي زود رسيديم. چون فقط چشمانم را كه ميچه دانمنمي
اي بستم و بعد حس كردم ماشين ايستاد. دوباره حس کردم مرا بر دست گرفتند و روي برانكاردي گذاشتند لحظه
 .بار واقعاً چشمانم روي هم افتاد و كامالً از هوش رفتمو اين

كند ولي اصالً در شرايطي كند و آهسته چيزي نجوا ميـوازش مي*كردم كسي دستم را به نرمي نـمي احساس
اي شد كه بتوانند بلند هايم به اندازهقدرت پلك یگذرد. و در نهايت زماننبودم كه متوجه باشم اطرافم چه مي

 .تابيدز بيرون به رويم ميتندي ا ورشوند و مرا از دست خواب نجات دهند كه هوا كامالً روشن بود و ن
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هيچ تمركزي اطراف را گشت. شايد نه به دنبال كسي، بلكه براي درك زمان و مكاني كه در آن قرار بي نگاهم
 .داشتم

 !بيدار شدي؟ -

 .سرم روي بالش چرخيد و نگاهم روي او كه به درگاه بيروني تكيه داده بود، خيره ماند درنگبي

 !درد نداري؟ -

 ً آمد كجاي تنم بايد درد داشته باشد! كمي فكر كردم و ذهنم را به عقب برگرداندم تا بفهمم در يادم نمي اصال
خود يادآور شد كه زخم باره سوزش دستم خودبهچه قسمتي از بدنم بايد به دنبال اثري از درد باشم، كه يك

 .جاستآن

دهانم خارج نشد. شايد براي آنكه در مقابل حجم  ي درد باشد ازكنندهصورتم جمع شد ولي صدايي كه بيان كمي
 .خاطرش آه و ناله كنمقدر كوچك و ناچيز بود كه شرم داشتم بههاي او، اين زخم آنجراحت

ي چشم ديدم قدمي جلوتر آمد ولي نزديك نشد. انگار تازه به ياد آورده بود بايد فاصله را حفظ كند. گوشه از
 .بزنم هیتر بر تخت تکجا کردم تا راحتبالش پشتم را جابه یکم نم،یکردم بنش یسع

 :گفت یآرام به

 !خواي بگم پرستار بياد؟مي -

شد جيغ بزنم و يا حتي كاش ميي نه جنباندم و به دستم كه باندپيچي شده بود، نگاه كردم. اي به نشانه سري
ام را كه با زمين هايش دست و پاي زخميقهنشست و با قربان صدگريه كنم. مثل زماني كه پدرم كنارم مي

شد. كاش ميگذاشت. ايوار مرهم ميـوازش*ــوسـيد و ن*بـنگاردم، ميگاهم بر تن خود ميهاي گاه و بيخوردن
ولي حيف كه نه ديگر پدري بود كه دلش با ديدنم ريش شود و نه حتي او شوهري بود كه بشود برايش ناز كرد 

 .شتـوازش دا*و توقع نـ

اش به آرامي بر سرم سنگيني بست كه سايهكسي و بيچارگي، اشك در چشمم حلقه ميكم از اين بيكم داشت
 .كرد و خودش كنار تختم ايستاد

 !خواي بريم خونه؟مي -

را باال بردم و با همان چشمان پراشك، نگاهش كردم. لبم را محكم گاز گرفتم كه مبادا بلرزد و آن همه  سرم
 .اشك بر صورتم بريزد

ديدنم انگار دلش بيشتر از اين تاب نياورد، چون با لرزش آشكاري دستش را جلو آورد و خيلي نرم و آرام  با
ز را در نگاهم خواند يا ناگفته فهميد درد و درمان هر دو از جانب دانم اين نياـوازش كرد. نمي*انگشتانم را نـ

كشم. سرم زير افتاد و اشك نيز به همراه آن بر سوزم و حتي آه نميطور در طلبش ميخود اوست، كه اين
 .دستش چكيد

ـوش *را به آغـ اي سرمهيچ مالحظهريختم، از خودم خجالت كشيدم. ولي او بيطور اشك مياينكه مقابل او اين از
 .آرامي گفت« هيش»ام خود كشيد و براي دلداري
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خواست رسيد. يعني ام بيشتر. شايد تازه دلم به چيزي كه ميكار، حالم بدتر از قبل شد و شدت گريهاين با
 !جا براي گريستن. و من هر چه خواستم در مقابل آن همه حس مقاومت كنم، نشد كه نشد نیبهتر

دانم آن همه اش بود را بستم و مشتم را به دندان گرفتم تا بلكه صدايم را خفه كنم. نميـينه*كه روي سـ دستم
 .شداشك براي چه در پسِ چشمانم جمع شده بود كه تمام نمي

ً دنيا رو بهـل کارگر عمارتش، گريه مي*طوري داره تو بغـديد دخترش اينساالرخان اگه مي - هم كنه. حتما
 .ريختمي

که  یگذاشت يك دل سير براي اين عاقبت شومكرد يا خودش را تحقير؟! چرا نميداشت مرا مسخره مي االن
 !كرد؟زد و داغ دلش را با سوزاندن من خنك ميداشتم عزاداري كنم؟! حتماً بايد نيشش را مي

ختم. حتي نگذاشت ام دوام را به دستان باند پيچيدهكردهاش برداشتم و چشمان پفـينه*را از روي سـ سرم
 .هاي فراق خودش را از دل به در كنمحسرت

 !احترامي شد؟چيه؟! باز به پدر گرانقدرتون بي -

شد؟! رنگ نميهمه سياهي کماش انداختم. چطور آنرا باال كشيدم و به درون چشمان تاريك و ظلماني نگاهم
طور نفوذناپذير باقي يك خروار انتقام هم همانچگونه اين حجم نفرت را در خودشان جا داده بودند كه حتي با 

 .مانده بود؟! به دقيقه نكشيد چشم گرداند و از كنارم بلند شد

 .اگه حالت بهتره پاشو بريم خونه. از بيمارستان خوشم نمياد -

ها دانستم چه دردهايي كه در همين بيمارستانسرعت از تخت پايين آمدم. ميمن خيلي خوب دركش كردم و به و
 .افتندییوقت التيام نمهايي راتحمل کرده كه شايد هيچكشيده و چه زخم

 یخان نبود. احتماالً همان ديشب رفته و سايهچه ساعتي به عمارت رسيديم؛ ولي ديگر خبري از ايرج دانمنمي
 .منحوسش را از سرمان كم كرده بود

 .را نگاهي انداختم و به طرف اتاقم راه افتادم اطرافم

 .ميشه بياي بشيني. بايد صحبت كنيم. اتفاق مهمي افتاده -

 .ـستقيم به چشمانش زل زدم*ترس و نگراني به طرفش برگشتم و مـ با

 !چي شده؟! كسي طوريش شده؟ -

 .امرنگ و كوتاه بود كه فكر كردم توهم زدهقدر کماش نشست. ولي آنيك لبخند بر چهره یماندهته انگار

دلواپسي به طرفش رفتم و مقابلش روي مبلي كه بود، نشستم. ابتدا كمي سكوت كرد. شايد همان حس  با
 .وجور كندها را در كنار هم جفتخواست واژهمي

 .من بايد برم ايران -
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خواهد برود؟! ايران؟! يعني چه؟! معني و مبهمي را به زبان آورد. ميبي یجمله نیگونه در آخر هم چنچه نیبب و
 :كه فقط توانستم بگويم یقدر سنگين و غيرقابل فهم بود! به قدرش چهمفهوم

 !هوم؟ -

 .جايي كه بودمگردم همونو منم برمي مونيدیجا مشما تنهايي اين -

 !خواي من رو تنها ول كني بري؟کــ...كجا؟! يعني مي -

 .بکشد رونیب یکرد جَو را از حالت غم و ناراحت یسع

 !خواي با من زندگي كني؟ميگفتي نمگه نمي -

 .سرم بگذارداي بسته شد و او فهميد حالم بدتر از اين است كه بخواهد سربهبا پوف كشيده چشمانم

ديگه به طريقي تونستم  کیدونم اطالع داري يا نه؛ ولي من اين عمارت رو به همراه چند تا ملك کوچببين نمي -
چيزهايي كه به اسمش بوده  یهاي سمندر و همهايشگاه و تمام شركتآزم ی. هر چند محوطهرمیاز ساالرخان بگ

 .شون توقيف شدن و هيچ راهي هم براي پس گرفتنشون نيستهمه

خدايا! يعني االن فقط من خودم مانده بودم و همان كمد لباسم. اين همه سال پدرم نگذاشت حتي تا ته  واي
جا ! مگر اينکردم؟یقدري پول نداشتم كه تا سر خيابان بتوانم بروم. بايد چه معمارت پياده بروم و حاال حتي آن

رفت. چون فعال نه پولش را داشتم و نه مسلماً  دشكسي را داشتم كه بخواهد به دادم برسد؟! ايران هم كه نمي
 .اش رااجازه

 .هايم را نگفته، فهميدـستأصل به صورتش زل زده بودم كه حرف*مـ قدرآن

براي چي ترسيدي؟! اينا رو نگفتم كه بترسونمت. فقط براي فهميدن شرايط فعلي زندگيت، توضيح دادم كه  -
 .نها دخترش هم نرسيدهبدوني از ساالرخان هيچ خيري حتي به ت

 !عمه سلطان هم حبس سنگين براش زدن؟ -

جا هم كنه. اونآره. حتي رادين هم حداقل ده سال بايد اون تو بمونه. تازه اينا هم ولش كنن، ايران ولش نمي -
جا ايد همينتوني بري ايران. تا وقتي من برم و حكم برائتت رو بگيرم، بتونه بره. در ضمن خودت هم فعالً نمينمي

 .بموني

با سر به ته اين  كرد،ی. يعني اگر او هم پشتم را رها مشدیترس من بيشتر م زد،یقدر بيشتر حرف مچه هر
كاري . با اين شرايط هيچشدمیو نابود م كردمیها كنده بودند، سقوط مام در طي اين سالپرتگاهي كه خانواده

 .از دستم ساخته نبود

 :وجودم را گرفته بود نگاهش كردم و گفتم بهتي كه تمام با

 !كار بايد بكنم؟االن چي -

 .مهرباني زد و بازويم را فشرد لبخند
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جا بمون تا من برم ايران تكليف اونجا رو روشن كنم که حداقل بتوني بياي كشور خودت هيچي. گفتم كه همين -
 .زندگي كني

 !ندگيم؟مو همينجا ول كنم و برم پي ز يعني خانواده -

شه تنها زندگي كني. بايد كسي توني بياي بهشون سر بزني. ولي اينجا نميمن گفتم ولشون كن؟! خوب مي -
 .رو داشته باشي ازت حمايت كنه

 :گفتم یو پرخاشگر یحالت عصب با

 .تونم خودم زندگيم رو اداره كنممن به حمايت كسي احتياج ندارم. مي -

 .مغرورم انداخت و لبخندي فروخورده زد یه به چهرهعاقالنه و بزرگتران نگاهي

 شم؟؟یجا بموني؟! پس من چي مهمين خوايیيعني م -

 :فكر و تأمل گفتم بدون

كار به من داري؟! مگه اين همه سال با من به اينجا رسيدي؟! تازه االن كلي ملك و امالك هم از تو چي -
 .ساالرخان به جيب زدي، برو براي خودت كيف كن

 :همان نگاه عجيب و غريبش صورتم را دور زد و به آرامي گفت با

 !مطمئني؟ -

 !چرخيد انگارش نميولي الفاظ، روي زبان گفتیچيزهاي زيادي م نگاهش

ام گرفت. خنده میاوریبه زبان ب میخواستیعنوان نم چیو به ه میداشت مانیکه هردو یاحس ناشناخته نیا از
 :فروخورده تکان دادم و گفتم یسرم را با همان خنده

 .فعالً كه همينجاييم جفتمون -

 :هم لبخندش كش آمد و زيرلب گفت او

 .یاوک -

 .م و رويم را برگرداندم بروم كه دوباره صدايش متوقفم كردهم لبخند زد من

 !خودت بدون. من توي اين عمارت مهمونم، باشه؟ یفقط ديگه اينجا رو خونه -

پذيرش حرفش تكان دادم. هرچند راضي نبودم و ناچار به ماندن در جايي  یکه برگردم، سرم را به نشانهآن بدون
 .نبود شده بودم كه ديگر متعلق به من

*** 

از خواب كه بيدار شدم، اولين كاري كه بعد از حمام كردن نمودم، رفتم و دفتر پدر را زير و رو كردم، بلكه  صبح
هاي شركت، بتوانم در حكم طوالني مدتشان تخفيف بگيرم. هرچه بود، اي چيزي پيدا كنم تا با كمك وكيلپرونده
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كه اگر در ايران دستگير  فهميدمیبودم. خوب م ننشاام را مديوام بودند و من تمام زندگيهر سه، از خانواده
شد حتي برايشان وكيل گرفت و از مجازاتشان دار بود. ولي اينجا مي یشده بودند، االن هر سه حكمشان چوبه

 .كم كرد

 :كه در كشو و كمدها مشغول گشتن بودم. صدايي آرام از پشت سرم گفت طورهمان

 !كمك نميخواي؟ -

دزدي كه مچش را گرفته باشند، پوشه را از ترس رها كردم و مضطرب به سويش برگشتم . و با لكنت زبان  مثل
 .مثالً خواستم توضيح بدهم

 ...خواستمیمـ...من داشتم. يعني م -

 .خواد چيزي بگي. فعالً برو سر ميز صبحانه تا بيامخب! نمي یخيل -

ام خوشش نيامده. فهميدم رفتارم درست نبوده و از حركت يواشكينشان بدهد كه  خواستیكرده بود و م اخم
 .هرچه كه باشد، االن اينجا رئيس اوست و من حق ندارم بدون اجازه و سرخود كارهاي بچگانه انجام دهم

قشنگ از كسي  یلیزير به طرف سالن غذاخوري راه افتادم. خهاي خطاكار به دندان گرفتم و سربهرا مثل بچه لبم
و برايم در همان مقام  كردیخطاب م« خانم». با اينكه او هنوز هم مرا بردمیروزي كارگرمان بود حساب مكه 

داد. حتي مرا را تحت تأثير خود قرار مي انسان نیچننیارزش قائل بود. ولي شايد ابهت بيش از حدش بود كه ا
 .كه جايگاهم هميشه مشخص بوده و هست

نشستم  گرفت،یاش حال آدم را بدجور مخالي یهاي شش نفرهس نبود و صندليكاي كه هيچميز صبحانه سر
 .و به صبحانه تمام و كمالي نگاه كردم كه انگار براي بيش از دو نفر چيده شده بود

هاي هميشگي عمارت خبري نبود. حتي آشپزها نان خالي به دهان گذاشتم و اطراف را نگاه كردم. از آدم ايتكه
 .ها كه گناهي نداشتندهم عوض كرده بود. خدا كند حداقل حقوقشان را گرفته و رفته باشند. آنو خدمه را 

با همان لباس مخصوص قبل، به ميز نزديك شد و خيلي شيك و تميز، كنارم ايستاد و قوري چاي را به  دختري
 .طرف فنجان من گرفت

 .شيدماختيار آهي از غم درونم كها تنگ شد و بيبراي گذشته دلم

 !چيه؟! ناراحتي؟ -

اش را كه شنيدم، نگاهم باال رفت و به چشمانش رسيد. فهميدم هنوز از دستم دلخور است. پس جدّي صداي
 .اي زيتون برداشتم و به دهان گذاشتمسكوت كردم و دانه

به من اعتماد نداري كه قدر خاطر اينكه، هنوز اوناز اينكه بدون اجازه وارد اتاق شدي ناراحت نيستم. بيشتر به -
 .امخواي رو به خودم بگي عصبانيهر چي مي

 .را همچنان به خوردن خورده ريزهاي سفره گرم كرده و مثالً خودم را به قهر زده بودم سرم

 !حاال دست پيش گرفتي كه پس نيفتي -
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- ... 

 !زني؟ش داري نوك ميت رو درست بخور. چرا همهصبحونه -

 :را به بخار چاي دوختم و زيرلب گفتم چشمم

 .كافي صرف شد یمرسي به اندازه-

طور ريزش را شنيدم ولي همچنان حالت غيظ خود را حفظ كردم. او حق نداشت با من اين یخندهتك صداي
هاي لكهآورد و كم مانده بود مثل ممآبانه صحبت كند. كسي كه حتي هنوز اسم مرا به زبان نميطلبكارانه و رئيس

 .كوچك از دستم عصباني شود خطايداد با يك طور به خود اجازه ميخطابم كند؛ چه« بانوي من»دربار 

حواس دستم را از روي ميز، با نوك انگشتانش را با همين وضع خوردم و خواستم از جايم بلند شوم كه بي صبحانه
 :گرفت و به آرامي گفت

 .توي سالن باش با هم حرف بزنيم -

پروا و نگاهم بي كردیاختيار به چشمانش افتاد. دستم بدون هيچ حركتي گرماي دستش را لمس مبي نگاهم
درخواستش را رد كنم! بدون  توانستمی. حال با اين همه حس عجيب، مگر مشكافتیهايش را معمق چشم

. به سالن نشيمن که رسيدم، شدمهاي بلند از ميز و او دور که حتي نفس بكشم، رويم را برگردانده و با قدمآن
 .مبل پرت کردم یام را، با دهان باز بيرون فرستادم و خود را روبازدم حبس شده

 .گذاشتام، را بر دل خود ميكشيد و حسرت جانِ تمام شدهبشر، آخر مرا به نيستي مي اين

قدر دانم هميشه ايننمي هاي نامنظمش را شنيدم.نفسم درست و كامل جا نيامده بود كه صداي گام هنوز
 .دادمیگذاشت يا من االن دقتم زياد شده بود و ريتم ناكوكش را تشخيص مپاهايش را نامطمئن بر زمين مي

 .تونيم بريم سر صحبتموناگه تمرينات يوگاتون تموم شده، مي -

هايش ي نوع قدمو طوري رو كشيدمیهاي عميق مکه متوجه باشم، نفسرا بسته بودم و بدون آن چشمانم
 .تمركز كرده بودم كه حتي متوجه حضورش باالي سرم نشدم

ـردنم *طور كه سرم تكيه زده بر مبل و گـاختيار لبخندي بر لبم نشست و همانطنزآلودي كه زد، بي یآن طعنه با
تر شد و احتماالً شکل به سمت باال بود، چشم باز كردم. نگاهم به چشمان سياه و جذابش افتاد. لبخندم عميق

 .به خود گرفت یادلبرانه

 :گفت یکرد و به آرام یزیر اخم

 .طوري لبخند نزناين كسبه هيچ -

قدر با دو كلمه چه فهميیو تو م زندیهاي ناموزون مهايي كه قلبت با ريتمحس قشنگي پيدا كرد. مثل وقت دلم
 .ايدگرگون شده

 !طوري لبخند بزنم؟پس چه -
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 .بل نشستکه چيزي بگويد از باالي سرم رد شد و در كنارم روي مبه اين شيطنتم كرد و بي آن یادوباره اخم

 .خوام حرف بزنم پس لطفاً گوش كنمي -

 .همان سرِ تكيه داده به مبل، نگاهش كردم و او ادامه داد با

ميهمان باشه و اون يكي ميزبان. ما رئيس نداريم ولي كسي هم حق نداره  یکیكسي نيست كه  یجا خونهاين -
 .يواشكي كاري انجام بده

- ... 

 .ت بخواي كاري انجام بديي اگه براي خانوادهاين يه جور خيانته. حت -

قبول يا رضايتم از  ی. هرچند كه سكوتم نشانهكردمیهايش را حالجي مسكوت كامل و با نگاهي دقيق، حرف در
 .جزئيات بحث نبود

 !شنوي چي ميگم؟مي -

ولي او انگار  گويدیچه م فهميدمیاز حالت مات و خيره درآمد و يك دور كامل، صورتش را درنورديد. م نگاهم
 .طور پيله كرده بودحالش خوب نبود كه اين

 !گناهي بابات؟! دنبال سرنخي براي اثبات بيگشتي؟یتوي اتاق دنبال چي م -

 .دادمیحرف ماند، بايد جواب مشد بينمي ديگر

 .گـ ـناه نيست؛ ولي نمي تونم اجازه بدم تا آخر عمرش بيفته زندانباباي من بي -

 :را با بدبيني ريز كرد و گفت چشمانش

 !كار كني؟خواي چيمثالً مي -

 .جايم بلند شدم و به طرف درب خروجي راه افتادم از

 !يا خودم برم؟ بريها رو ببرم براي وكيل. من رو ميخوام مدارك مربوط به شركتمي -

 :جا گفتخالف انتظارم از جايش تكان نخورد و از همان بر

 .خودت برو. به راننده ميگم برسوندت -

هاي هم بي آنکه برگردم يا اهميتي بدهم، راهم را كشيدم و رفتم تا در اتاق پدر، تمام اسناد و مدارك شركت من
در مجازاتشان تخفيف گرفت يا حداقل رادين و عمه  شدیها منقانوني سمندر را بردارم و به نزد وكيل بروم. با آ

 .را نجات داد

*** 
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روز! در  یو ك شودیشب م یك دمیفهمیو دادگاه و زندان بودم كه اصالً نم لیقدر در راه دفتر وكآن یروز چند
 اشیاز حال و اوضاع جسم یدرست و حساب یو حت دمیدیرا م ریناهار و شام ام زیم یروز فقط پاطول شبانه

 .هم خبر نداشتم

مرا  دیاز كارگران عمارت كش یكیكه بر سر  یادیرا بروز داد و با فر تشیهفته باالخره عصبان كیبعد از  کهنیا تا
 !كشاند رونیهم از اتاقم ب

 !دیكشیوجودش شعله م یخشم از همه طورنیبود كه ا دهید ییكار خطاچه دانمینم

 ریو ز ستادمیا یااز خدمه، گوشه یكیجرئت نكردم وساطت كنم، فقط در كنار  یكه حت زدیم ییادهایرف چنانآن
 :پچ كردمگوشش پچ

 !شده؟ یچ -

 .تكان داد« خدا رحم كنه»به عالمت  یو سر دیبود فقط لب گز دهیاز من ترس شتریهم که انگار ب او

نگران بودم  شتری. بدمیرا كش نشیآست یگوشه اطیجلو رفتم و با احت یهنوز متوجه اصل موضوع نبودم كم كهمن
 !كردمیم دیكار باچه دانمینم افتادیاتفاق م نیكه حالش خراب شود و اگر ا

 .من به ستوه آمد و با همان خشم به طرفم برگشت یدرپیبود كه باالخره از حركات پ دادیدور دوم داد و ب وسط

 .بـله -

 :گفتم یجلوتر رفتم و به آرام یكم دیرسینظر مكه كامالً مضحك به یامسخره بندمیلبخند ن با

 !شهی! حالتون بد میتمومش كن شهیم رخان،یام -

 .شما لطفاً تو اتاقت باش، بعداً با شما هم كار دارم -

 بشر امروز از كدام دنده بلند شده بود؟ چرا با همه دعوا داشت؟ نیخدا! ا ای

 :گفتم رلبیدادم و ز یبدهم، سرم را تكان كوچك دشیبه تهد یتیآنكه اهم یب

 .. من هم با شما كار دارمنیایاالن با من ب نیهم -

نداشتم. و خوشبختانه هدفم را  ینشود وگرنه كار یعصب نیاز ا شتریفقط از آنجا دورش كنم كه ب خواستمیم
رفت، خودش  نوایكه به خدمتكار ب یاغرهتكان داد و بعد از چشم «میباشه بر»متوجه نشد و سرش را به عالمت 

 .جلوتر از من راه افتاد

 گرفتینم یهم ژست ارباب تیوضع نیدر ا یحت جان،یتا من وارد شوم. ا ستادیاتاقش را كه باز كرد اول ا درب
 .احترام قائل بود میو برا

كوتاه اتاق پرت  هیمبل پا یو آن چنان خود را رو دیهم كوببه بایشدم و او هم پشت سرم آمد و در را تقر داخل
تر و او راحت فتادین ی! كه البته اتفاقكندیو او را واژگون م رودیدر م شیته مبل از جا یهاكرد كه گفتم االن تخته

 .ماند نطور ساكدو دستش گرفت و همان نیاز قبل سرش را ب
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 :خواستم از اتاق خارج شوم كه گفت فیكلكار كنم، بالتچه دیبا دانستمینم كهمن

 !سایوا ؟یریكجا م -

 یو ادا برگشتم و مقابلش رو نازیاش ندهم و ببه خواسته یتیاز حدم نتوانستم اهم شیب یكنجكاو خاطربه
 .نشسته و به دهانش چشم دوختم یمبل

 .ستمیاول دادگاهه، منم ن یجلسه گهید یهفته -

 !او نباشد شودیتعجب نگاهش كردم. مگر م با

 ؟یپرونده نبود یاز افراد اصل یكیمگه تو خودت  ؟یستیكه ن یچ یعنی -

 .او برعكس من خونسرد بود نگاه

 .رانیبرم ا دیبا -

 ؟یشد وونهید ؟یچ -

 .و هشداردهنده شد ینگاهش جد بارنیا

 .برم میفرستادیوگرنه خودت هرچه زودتر م ه،یقاطقدر قرواوضاع چه یفهمیو آروم باش. تو نم نیبش -

 دیشا ای! دیفهمیبدون او بمانم؟! انگار حرفم را نم توانستمینشست و نه آرام بود! مگر من م شدیم نه
 !وانمود كند یگریطور د خواستیو دلش م دیفهمیم

 .میریپس بمون بعد از دادگاه با هم م -

 .را بفهمانند یحرف توانندینفهمشان نمتخس و زبان یبود كه به بچه یمثل پدران نگاهش

 !كرده لیاسترس فردا عقلت رو زا کهنیتو مثل ا -

 مینداشت زانو یادیز یوسط نشستم و چون از مبل فاصله زیم یكه زد، مقابلش رو یبه حرف نامتعارف تفاوتیب
فشار، باعث  کهنیمن به گمان ا ینكرد ول رییشد. هرچند نگاه او اصالً تغ شیپا یرمعمولیغ یمماس با زانو قایدق
 .دمیعقب كش یكم زیشود خود را به همراه م اشیو ناراحت تیاذ

 .ام كرداز حركت نابخردانه یگریانگار او برداشت د ینداشتم ول یرَوپس نیاز ا یكه اصالً قصد بد داندیم خدا

 آور بود؟شد؟ چندش یچ -

و باز سكوتم،  میبگو دیچه با دانستمیقدر شوكه شدم كه نمشد! آن ریداشتم و چه تعب یتیمن! چه ن یخدا یوا
 !كرد لیمتما یترخراب یذهنش را به سمت و سو

 :گفت رلبیو ز ستادیبلند شد ا شیجا از

 .دیببخش -



 

 
336 

 !تادراه اف رونیرا برگرداند و به طرف ب شیرو یگریحرف و نگاه د چیبدون ه و

 صالیاز است ینفس هاچارهیجا نشستم و مثل بتكان بخورم و فقط همان میاز جا یمن، بدبختانه نتوانستم حت و
 .دمیكش

 م،یو درست به هم بفهمان حیمنظورمان را صر ایو  میدو كالم حرف ساده با هم بزن میتوانستیچرا ما نم دانمینم
 !نبود شیب یمان كالً سوءتفاهمرابـ ـطه یو حت مانیهاها و نگاهانگار حرف

 یكنیخوب م» میو بگو نمیمقابلش بنش تیاهمیب یلیكه او مجبور بود برود انتظار داشت من چكار كنم؟ خ االن
 «!ت؟یزندگ یرو بده به من و خودت هم برو پ جانی! ایریم یدار

 !ما میداشت یو ته سریب یزندگ عجب

*** 

شده بودند و خودش  لشیجمع كردن چمدان و وسا یرفتن مصمم بود چون همه در تكاپو نیا یبرا یلیخ انگار
 !كردیبود و احتماالً داشت اسناد و مداركش را آماده م امدهین رونیاز اتاق كار ب شدیم یهم دو ساعت

اصالً  ایگردد! و آ یبرم یو ك رودیم یك کهنیوجو كنم! اطرف اتاق خوابش راه افتادم تا حداقل از خدمه پرس به
 !در كار هست؟ یبرگشت

 :کردم و گفتم شانیدرون آن بودند. رو به سو لیوسا دمانیوسط اتاق باز بود و دو نفر در حال چ یبزرگ چمدان

 !د؟یدونیرفتن و برگشتنش م خیاز تار یزیشما چ گمیم -

 :ها جواب داداز آن یكیبه طرفم برگشتند و  هردو

تو چمدون.  میرو بذار لشونیوسا شتریسفر هستند و ب یخانوم. فقط بهمون گفتن راه میدونیواال ما كه نم -
 .نیبپرس شونیاز ا نیخوای. اگر مدوننیم لمازیی یالبته فكر كنم آقا

 شیدایها بود و طبق حدسم همانجا پراننده شیمعموالً پ لمازییشدم.  اطیح یراه حرفیتكان دادم و ب یسر
 .كردم

ها جدا شد و به طرف مشكوكانه نگاهم كرد و سپس از جمع آن یو او ابتدا كم دیایگفتم كه ب یادور با اشاره از
 .من آمد

 .بله خانوم -

 !پرواز داره؟ یك ریآقا ام یدونیتو م -

ّ به كل صورتم انداخت كه احتماالً خواست از ن ینگاه ندیهمان حالت ناخوشا با  یأملمطلع شود و بعد با ت تمی
 .تكان داد یكوتاه سر یلیخ

 .بله، فردا عصر -

 !باشد ندهیدو روز آ یكی نیدر هم زدمیم حدس
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 !براش؟ نیبرگشت هم گرفت طی! بلگرده؟یبرم یك -

 :و اصول جواب داد ادایبرداشت و ب ینیدست از كنكاش و بدب بارنیا

 !گردنیبرم یك ستی. معلوم نرمیبرگشت رو گفتن اوپن بگ -

 !ایخدا شدیبود سر راه من سبز م قهیبود! چرا هر چه عت یاچه اعجوبه گرید نی! اافتادیداشت به دوران م سرم

 .برو به كارت برس ستیمهم ن ی! ولیخبر دار دونمیكه ممن -

 یباخبر است چون همه ریام یكارها یاز همه دانستمیبرگشت. م اشیقبل یانداخت و به جا ریرا ز سرش
 !كاره بودپدرم همه یبرا یبرا ی. مثل خودش كه روزگاردادیرا او انجام م هایهماهنگ

 یلیببرم خ یپ تشانیمحكوم زانیبه م توانستمیكه نم نیام افتادم و دلم آشوب شد! همخانواده ادیبه  دوباره
 .میتا همه راحت شو شدیآور بود. كاش هرچه زودتر دادگاه برگزار مسخت و رنج

*** 

تا حداقل  گشتمیم یزیاز مدارك شركت به دنبال چ یانبوه نیبعد از شام در اتاقم نشسته بودم و در ب شب،
 .را در حبس بگذراند اشیجوان یهااوج سال امیزندگ قیکه تنها رف سوختیرا نجات دهم. دلم م نیراد

 .ود دادمور یدرب اتاق سرم را باال آورده و به شخص پشت در اجازه یصدا با

 .ستادیمقابلم ا بیطور دست در جگرفته بود وارد شد و همان میكه از صبح برا یابا همان ژست مقتدرانه ریام

 !شده؟ یچ -

 .دوخت امیشانیپ كینزد ییپشت سرم گرفت و به جا واریرا از د ظشیپر از غ نگاه

 ش،یش یقانون و تبصره ط یسر هیرو با  نیصحبت كردم و قراره هرطور شده راد لیبگم با وك خواستمیم -
 .بمونه جانیخارج بشه و مجبوره هم تونهیهفت ماه آزادش كنن. كه البته بازم تا چند سال از كشور نم

 یرا كرده بود! آن هم برا كارنی! واقعاً او اآمدیبر زبانم نم یحرف چیو ه كردمینگاهش م رتیو ح یشگفت با
بود؟! واقعاً باور كردنش  دهیاسلحه كش شیبه رو یگذاشته و حت اشیكار و زندگ چرخ یكه بارها چوب ال یكس
 !بودم سخت بود شانیمن كه شاهد تمام كارها یبرا

- ... 

 ...یول -

 نیخاطر رادقدر بهحرف را ندادم و به طرفش رفتم. آن یادامه یپس اجازه دیبگو خواهدیچه م دانستمیم
ً یآن كم كند. پس دق یاز بزرگ ه،یجرم بق خواستمیپرارزش بود كه نم میرش براقدر كاخوشحال بودم و آن در  قا

 .گرفتم البا شهیچشمانش مثل هم دنید یو سرم را برا ستادمیا اشیچند سانت

 .یخاطر من انجامشون دادو به ینداشت اشونیلیبه خ یرغبت چیكه مطمئناً ه ییممنونم بابت كارها -

 :شد و متعجبانه گفت دهیدرهم كش شیابرو
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 !كارا رو به خاطر تو انجام دادم؟ نیگفته من ا یخاطر تو؟! كبه -

 :را شكار كردم و گفتم اشدهیچشمان رم یمكث و تأمل چیهیرا نباختم و ب هیهم قاف من

 !؟یرو کرد كارانیخاطر عمه سلطان ابه یكه بگ یخواینم -

ّ كرد از جد یسع یرا نتوانست كنترل كند ول لبخندش  .كاسته نشود تشی

 .میایبا هم كنار م یجور هیهم  شهی. سرِ بقشترهیاالن از تو ب نیباشه تجربه و ثروتش هم یچرا كه نه، هرچ -

 :مثالً ناباورانه گفتم یافهیهم لبخندم را خوردم و با همان ق من

اوضاع و  یدونیطور كه مچون همون ،یمنتظر بمون دیبا یچند سال هیواقعاً! خوبه پس مباركه. البته گمونم  -
 .ستیمساعد ن ادیز شونییو قضا یاحوال جزائ

 .كندیدارد فكر م یعنیكج كرد و چشمانش را به سقف دوخت كه  یرا كم سرش

- ... 

 :و ادامه داد دیمكث لب برچ یكم با

 .روش نمیا میصبر كرد یباشه، ما كه عمر -

 :! آرام زمزمه كردمشدیتنگ م شیرااز اآلن دلم ب قدرچه

 !فقط زود برگرد، باشه؟ -

 !چه یعنی یدلتنگ دیفهمیبود را قلقلك داد. كاش م میكه در گلو یبغض میحجم عظ سكوتش

- … 

 .جواب سكوتش را هم با سكوت داد شدینم یبغض حرف بزنم ول نیبا ا خواستمینم

 .ترسمیعمارت م نیا یتو ییمن تنها -

 .انگار باالخره به حرف آوردمش و

كه هم شهر مال خودته  جانیا ،یخطرناك سروكله زد یآدما یتهران با کل ی! تازه تویتو كه اون همه تنها موند -
 .هم خونه

 جانی. و ادادیجا اعتماد به حضور تو به من شجاعت م. آندمیترسیكه نم یجا تو بودآن میبگو توانستمیم كاش
 .ه شهر مال من است و نه خانهبدون تو، ن

 .نداشت انیبه ب یازیبود ن انیكه ع یزیدهم . چ رونیپر از آه ب یدر عوض فقط توانستم نفس یول

- ... 

 .گردمیبرنم گهیمن د -
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باز منتظر  دانستم،یكه م یزیكه راه انداخته بود! چرا با آن همه چ ینابرابر یبردن باز یآخر برا یهم ضربه نیا و
 !افتادم نیپرتاب شدم و با سر به زم هوایب شهیمشت آخر نبودم! و چرا مثل هم نیا

 توانستمینم ینفس بكشم و حت توانستمینم ایخدا ی. وازدیرا رها كرده بود حاال بر قلبم چنگ م میكه گلو یبغض
و  دهدیور را به تاراج مغر طورنیقدر قلب انسان زبان نفهم است كه ا! چهفتادهین یاتفاق چیوانمود كنم كه ه

ماند و چشم را كنترل كرد كه لو  نیاز ا شیب شدینمفرار. نه،  دیشا ایجز سكوت و  یبكن یتوانینم یتو كار
دستان مردانه  ریهمه درد را، كه دستم اس نیرها كنم ا ییاسرار دلت را. روگرداندم تا بروم و در جا یندهد همه

 .و محكمش شد

 .حرفم هنوز تموم نشده -

 !دیفهمیموجود خودخواه چرا حال خراب مرا نم نیخدا، ا یا

 !فیو ضع جانیمن، ب ایبود  ادیزور او ز دانمینشد. نم یانگشتانش آزاد كنم ول نیكردم دستم را از ب تالش

 !مهتا -

كه در طول عمرت  یاسم یماند! گاه حركتیو ب ستادیا م،یموج حج نیدر مقابل ا شدی. مگر مختیر دلم
 یتوانیدر جواب، فقط م طورنیكه ا تیشده آرزو هایاز زبان بعض دنشیچنان شن ،یادهیبار شن هاونیلیم

 .یو مات و مبهوت نگاهش كن یبرگرد

 !دار فقط تا مرز غرق شدن رفتمباز عمق گرفته بود، و من با آن نگاه تب اهشیس چشمان

 شدی. كاش مافتادیدوش من نم یهربار رو ایكار دن نیترسخت نیا شدیرفتن آسونه! كاش م یكنیفكر م -
 .«رفتن»تا  ترهكیبه من نزد« انتظار»انتظار رو انتخاب كرد، 

- … 

حرف  توانستمینم فشردیكه درهم ادغام شده و روح و روانم را م بیوغربیكه مسلماً با آن همه حس عج من
 !از من بود یانگار باز منتظر حرف ط،یبا وجود درك شرابزنم و او هم 

 «!خب» یعنیتكان دهم كه  یكندن فقط توانستم سرهزار جان با

 !ومدیازم برن یكار نیاز ا شتریب گهیكه د! منیسمندر رو نجات بد یحداقل بتون جانیتو ا دوارمیام -

 ً  ،یمعنیب یهامشت كلمه كی. او حق نداشت با شده بودم یعصب یلینتوانستم سكوت كنم، خ بارنیا واقعا
 !اوردیرا به هم ب هیسروته قض

بعد هم انتظار  ،یو بر یهمه فالكت تنها بذار نیمن رو با ا یخوای! م؟یگیم یدار یچ یفهمیتو خودت م -
به  تونهیم زیهمه چ نیبا اومدن راد یكشونده، نجات بدم؟! واقعاً فكر كرد یرو كه همه رو به نابود یزیچ یدار

 !برگرده؟ یروال عاد



 

 
340 

همه ترس و  نیا لیدل دیشا ایو  دیفهمیرا نم میهاقدر گنگ و مبهم بود، انگار حرفچرا نگاهش آن دانمینم
قدر كه من آمد، آن تركینزد بی! با همان حالت و چشمان پرسؤال و عجشدینرفتنش را متوجه نم یجدالم برا

 .کنم رشوادا یپوزخند نیدارم! باز هم به چنبه عقب بر  قدممیمجبور شدم ن

كه بمونم؟! پس چرا عقب  خوادی! مگه دلت نمه؟یچ یداد و هوار كردنت برا نیاز من؟! پس ا یترسیهنوز م -
 !؟یكشیم

صورتت و بدون  یرا بكوبد تو اتشدهانیاحساس ع طورنی! كه ا؟یخواستیرا م نی! همنیاحمق! بب یمهتا یا
 !را تماشا كند رونیپنجره ب یداشته باشد راهش را بكشد و برود از گوشه یانتظار جواب یکه حتآن

 !شده بودم، آن را روشن كرد خكوبیجا مبه من كه همان توجهیو ب دیكش رونیب بشیاز ج یگاریس

 یقدر عوض شود كه هآدم آن كی شودی! مگر مشناختمشیقدر نمو چه میقدر ناآشنا بود براچه دیجد ریام نیا
 ایاوست و  یكدام خودِ واقع دمیفهمی! من كه هنوز نمینیاز او را بب یدیجد یرو یهر از چند ماه مجبور شو

 یشباهت چیبود ه یهر كس گریكه د خصش نیپس بزند! ا میاش براچهره یقرار است از رو گریچند ماسِك د
 !نداشت ریبه ام

پنجره، و  یزدم به آن سو هیتك اشنهیـزش بدهم جلو رفتم و در قر*ـیآمنیحرف توه به آن همه یجواب کهآنیب
 شود،یو ناآرام م ینگاه كند عصب شیهابه زخم یكس کهنیاز ا دانستمیشدم به صورتش! م رهیگستاخانه خ

خط  نیهم شیهازخم نیترقیعم از یكیبود و موفق هم شدم.  اشیدرون انیعص ختنیاالن هم هدفم برانگ
 .دیدیرا بر آن جلب م یدقت و توجه كس یوقت شدیسخت م شیبرا یلیبود كه خ شیكنار ابرو یعمود

كرد!  یو پوف بلند دیكش شیموها انیمحكم و خشن م یدست م،یآیكوتاه نم دید ینگاهم كرد و وقت ظیبا غ اول
 كیستریرا با حالت كامالً ه نشیری. لب زدادیحرصش م شتریب نیو هم كنمیكار را م نیاز عمد دارم ا دیفهمیم
 !پرت كرد و به طرفم آمد رونیب جرهرا از پن گارشیس یمهین هوایب بارهکیدندان فشرد و به  انیم

 یجا نیتركیپلك برهم نزدم! به نزد ینخوردم و حت یتكان چیه یکه ترس تمام تنم را در برگرفته بود ولآن با
 بی. از چشمانش هزارجور حس عجدیانگشت شست و سبابه، فكم را سفت چسب و با دو دیممكن از صورتم رس

 .را بفهمم آن یپنج تا ایفقط توانستم چهار  دیكه شا د،یكشیزبانه م

 شد،یتر متر و روح و روانم خرابمن دلم داغ كرد،یكه به تمام وجودم منتقل م یچرا با آن همه حس بد کهنیا
آزار  شتریخودت را ب تشیكه معصوم یهست یانسان یبود كه در حال شكنجه نیل ا! مثدمیفهمیرا واقعاً نم

 .دهدیم

 :گفت ظیهمان حرص و غ با

 !تیدنبال زندگ یری! چرا نم؟یداریچرا دست از سرم برنم -

 یو مضطرب دهیترس یبا چشمانم مثل بچه آهو یجواب بدهم؛ ول توانستمیانگشتانش بود پس نم انیفكم م هنوز
 !آلودشزل زدم به نگاه غضب
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شهر وصل كنه، مخصوصاً تو!  نیا یحت ایخونه  نیمن رو به ا تونهینم یزیچ چیه ،یتو دختر همون سمندر -
 !؟یدیفهم

او باز  یبود. ول ییزهایچ نیگرفت چون واقعاً احساسم در آن لحظه همچ یناراحت ایاحتماالً رنگ حرص و  نگاهم
 :اش گفتشدههم قفلبه یهادندان انیآمد، با همان حال خرابش از م تركینزد ینكرد و حت میهم رها

 .سوختنش رو تماشا كنم نمیبش لمیف هیبكشم و بعد هم مثل  شیرو به آت زیهمه چ خوادیدلم م -

 !درونش داغ و سوزان بود ینهیهمه نفرت و ك نیهنوز از ا نگاهم

 .فك دردناكم را به شدت رها كرد و عقب رفت بارهکیخت چون سو مینگاه، انگار باالخره دلش برا یكم با

 .تمام توان خود را جمع كردم تا مقتدرانه و بدون بغض حرفم را بزنم یکه سخت بود ولآن با

 .كرده دایماجرا كش پ نیا یادی. فکر کنم تا االنش هم زمیریرو م یخوایكه تو م یراه نیباشه، هم -

را برگرداندم و از او دور شدم.  میرو چرخمین كیزدم و با  تیبود با قاطع دهیرا كه از حرص درونم جوش حرفم
فكر كنم. اگر در  شیمهم نبود كه بخواهم به او و كارها میبرا یحت گرید یول شد؛یبعد از رفتنش چه م دانمینم
! هرچند رفتارش در بودیاز من هم متنفر م دیاپدرم ب یپس به اندازه دانستیحد مرا مسبب اتفاقات م نیا
 !گفتیم یگرید زیمدت چ نیا

بودم كه دلش  یا! مثل رودخانهیرفتن نداشته باش یرا برا ییو جا یكن انیاست كه طغ ندیناخوشا قدرچه
 واریدبه در و  دنیاز سر كوب ریاند و غبسته شیجلو یسد یرا با خود ببرد؛ ول زیشود و همه چ البیس خواهدیم

 !بكند تواندینم یگریكار د

*** 

هرچند بودم و  میاینظر ببرباد رفته به یهامثل انسان خواهمی. نمفتمیرا به پنجره گرفتم تا حداقل از پا ن دستم
 یبا تمام توان سركوب كردم تا اگر برا كردیم رانیكه داشت درونم را و ی. بغضشدمیبدتر هم م نیهر چند از ا

راز  شتریب ده،یچشمان نبار دانستمی! اگرچه مدهدام حال نزارم را لو نكردهچشمان پف دمشید یخداحافظ
حساس و پرالتهاب  یهاباز ساعت یكش بده ی. هرچه زمان را بخواهسازندیو برمال م كنندیدرون را آشكار م

 !دداشته باشن یدوام ادیات زآسوده یهانفس گذارندیو نم رسندیم ترعیزودتر و سر

 رحمانهیقدربآوردم چه ادیو باز به  دهیمتوجه شدم وقت رفتن و وداع رس دمیرا كه شن رونیب یهمهمه یصدا
 !حالم را خراب كرده بود

ها و اطراف، داشت به راننده یو از اتاقم خارج شدم. او بدون اعتنا به شلوغ دمیكش نییدر را به پا یرهیدستگ
قدر وحشتناك جا اجتماع كرده بودند! چهنگهبانان دم در هم آمده و آن ی. حتدادیم یتیدستورات امن نیمحافظ

مثل عمه سلطان، عصا قورت  دیاالن من با یعنیرفت! یو م كردیتنها رها م بهیهمه غر نیبود كه داشت مرا با ا
 !ورَق راه بروم و بر همه حكومت كنم؟داده و شق
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ً یرفتم و دق اریاختیب را مأمور  یچه كسان خواهدیم ای دیگویمهم نبود چه م می. اصالً براتادمسیپشت سرش ا قا
اگر رو به من  یرا بشنوم حت شیصدا شتریدم آخر ب نیا خواستمیاز من كند، فقط م میـستق*محافظت مـ

 !نباشد و طرف صحبتش كارگران و خدم و حشم باشند

طبقه باال گوش  یدر مورد نگهبان میكر یهابه حرف طور كه داشتانگار وجودم را حس كرد؛ چون همان یالحظه
 .زد میبه رو یلبخند مچهیبه جانب من انداخت و ن یحرفش را قطع كند، نگاه کهآنیب داد،یم

خوش جدا شود كه بعداً  یبا رو خواستیم دیآمده بود! شا شیپ یشده و دلخور ییدعوا انگارانگارنه
 !نداشت یگرید هیوجدان آزارش ندهد وگرنه توجعذاب

 نیهستم و با ا هیفكر كند مثل بق خواستمیجا فاصله گرفتم. نمتكان دادم و از آن یسر قیعم یهم با اخم من
 .اوردیاز دلم درب تواندیدلبرانه م یلبخندها

 بود كه عمارت به بیشدم! عج رهیكجاست خ دانستمیكه نم ییو به جا ستادمیا اطیبزرگ رو به ح یپنجره كنار
كه با رفتن او درش را هم  دمشیدیبزرگ م ینداشت، فقط و فقط مثل قفس میبرا یعظمت چیه گرید یبزرگ نیا

 !ماندینم ییرها یبرا یراه چیو ه بستندیم میبه رو

كه نگاه او هم  دمیـمرم نشست، چنان از جا جه*بر کـ یدست یخودم بودم كه وقت شانیغرق در اوهام پر قدرآن
 !شوكه شد یالحظه

 :و با اخم گفتم دمیخودم را كنار كش یعصب یحالت با

 .به من دست نزن -

 :كرد و گفت یمتعجب یخنده تك

 !چرا؟ -

 .ادیچون خوشم نم -

 !؟یاز چ -

 .و صاف به چشمان شوخش زل زدم برگشتم

 ...! از تو، از دستات، ازیاز همه چ -

 ...از پاهات، از همه جات میبگو خواستمیم

نبود  یزیتمام رها كردم! اصالً قصد و منظورم آن چ مهیطور نام را همانمتوجه مفهومش شدم و جمله بارهکی كه
اند حرف كه از گفته میاز قد یام را شروع كردم؛ ولقسم بخورم بدون فكر جمله توانمیم یحت اینظر آمد كه به

 .ستیقابل برگشت ن گریآمد د رونیدهانت ب

كه بر كل صورتش  یتلخ یبه خنده دهیطور لب گزخودم شوكه شده بودم كه فقط نگاهش كردم و همان قدرآن
 !شدم رهینشسته بود خ
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 :گفت شخندیانداخت و با همان ن ریباالخره نگاهش را به ز صدایو ب قیعم یتأمل با

هم  ندهایذره ناخوشا هیـذتش رو ببر. اون *كن و لـ یدگتو باهاشون زن ندهاست،یپر از خوشا ایباشه! دن -
 .میما كه بهش عادت دار یبمونه برا

قرار  یتیموقع نی. او حق نداشت مرا در چنمیشدیوضع جدا م نیبا ا دی. نباستادمیا شیبرود كه جلو خواست
 !دهد و برود

 !؟یكنیرو با من م كارنیچرا ا -

 .درآمد و متعجب شد یباز از حالت دلخور انگار

 !گهید رمی. دارم میندیناخوشا یكردم؟! خودت االن گفت كاریمن؟! چ -

 !حس مقصر بودن به آدم دست بده یكنیم یكار هی شهی! چرا هم؟یكنیكه قهر م یامگه بچه -

 ی! بعضبشیو غر بیكه بر صورتش نشاند حرصم داد. جلوتر رفتم و زل زدم به چشمان عج یهم پوزخند باز
 !یكیبه اعماق تار بردتیفرو م یمثل باتالق طورنیها هموقت

 :ادامه دادم یآرام به

 !كشمیم یمن چه عذاب یفهمیرو برگردونم به ده سال قبل... تو نم یهمه چ تونستمیم خوادیدلم م -

! چشمانم را بستم تا حداقل شومیله م اشینیسنگ ریدارم ز كردمیقدر آزاردهنده بود كه حس مآن سكوتش
 .در حال شكستنم یروان یفشارها نیا ریمن ز دیفهمیاو نم گفتمی! هرچه هم كه مندیبر روحم بنش یبار كمتر

 توانستیچه خوب م شیهاـوازش*دستش بر دستانم نشست. نـ یحس كردم كه داغ یجسمم را وقت یسرد
 امنهیـ*و به اعماق سـ شدیاز قلبم كنده م یاگار كه تكههر انگشتش ان یدرونم را ذوب كند. با گرم یهاخی
 یوقت ست،یخوب ظاتقبل گفته بودم! چه لح یقیچه دقاداشت، برعكس آن یندیو چه حس خوشا دیچكیم

 قیدقا نیا شوندیـوازش كند و چه كوتاه م*مقابلت باشد و با مهر، روح و جانت را نـ یكنیآن كه را طلب م
 !نیریش

با اضطراب چشمانم را گشودم و نگاهم  ده،یوقت رفتنش رس کهنیكه متوقف شد به گمان ا شیهاپنجه حركت
 !دیخندیبه حا ل خوبم م طورنیقدر بدجنس بود كه اگره خورد. چه شیبه لبخند هزار معنا

 میا ماندند، پاجهمان ه،یاما بق دمیدستش كنار كش ریبودم. دستم را از ز رشیباز درگ یعقب بروم ول خواستم
 .ماند« روحم» یماند، نگاهم ماند، قلبم ماند و حت

 !بود زیهمه چ یآماده برا شهیهم نزد. انگار همژستش را به یول دانم،یطور توانست اخم كند نمآن لبخند چه با

 !ومدیشد؟! باز خوشت ن یچ -

 .شناخت شدیطعنه زد؟! انگار او را واقعاً نم شدیهم م تیحال و موقع نیا در
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 خواستمینبود بلكه م یحرص و دلخور یاز رو میتقال رم،یبا هم پس بگ بارنیرا ا میهاجامانده یكردم همه یسع
 امیاو احتماالً فكر كرده بود باعث ناراحت یو منظورش را از چشمانش بفهمم؛ ول نمشیتا بهتر بب رمیفاصله بگ
 .شدیسرسختانه مانع م طورنیشده كه ا

 .ریولم كن ام -

 :ـوش گرفته بود که نتوانم عقب بروم، گفت*که مچ دستانم را محکم در آغـ طورهمان

 .شنیها خودشون باز مگره نیا ر،یآروم بگ شه،یباعث كور شدن گره م دن،یمحكم كش یادیوقتا ز یبعض -

 ً  !دادیم لمیتحو یفلسف یهاحرف ط،یشرا نی! چرا در ادیگویچه م دمیفهمینم اصال

 .عقب راندمش یبود فشار دادم و باالخره كم اشنهیـ*سـ یرا كه رو دستانم

 یستی! چرا متوجه نیكنیرفتار م یجورنیا یهم دار یبر یخوایكارا؟! هم م نیاز ا هیمنظورت چ ر،یبس كن ام -
 !شمیم تیكارات اذ نیبا ا

 وار،ید یسرم را به جا خواستیدلم م كردینگاهم م خبرندیب زیچجا و همهكه از همه یمثل كسان طورنیا یوقت
 .بكوبم نیبه زم

- … 

 ! مگه نه؟یستیمهتا! تو كه عاشق من ن -

 میبهتر است بگو ای یی! داشتم در شوك آن سؤال كذایآزارو دل رحمانهی! و چه لحن بیاسؤال احمقانه چه
ً متعجب  یهامثل انسان بارهکیبدهم كه  دیبا یكه بفهمم چه جواب زدمیوپا مآشكارش دست یهیكنا واقعا
 !دیبدنم لرز یرا گرفت و چنان تكانم داد كه همه میبازو

كه باور كنم دختر ساالرخان عاشق نوكر باباش شده،  ی! انتظار ندار؟یكنیتازه در موردش فكر هم م یدار -
 .سهیخودش وا یپاها یرو ستیقادر ن یاونم االن كه حت

 ً نشان دهم.  اشیانصافیهمه بدر مقابل آن یواكنش توانستمینم یكه حت یقفل كرده بودم. طور واقعا
زبانم تكان نخورد و او به  یول« .فهمدیزبان نم دهد،یمنطق ندارد، حق انتخاب نم یعاشق» میبگو خواستمیم
کرد و  میرها بارهکیبه  فشردیم را میكه هنوز بازو یآرام شد! آن دست یکه حرفش را قبول دارم كمآن الیخ
 .نمیرا در حرکاتش بب اشیریخوددرگ توانستمیهنوز م کهنیعقب رفت. با ا یكم

 !کننیو حالم رو خراب م انیبه ذهنم م هویاحمقانه  یفكرها نیطور اچه دونمی... نمدیببخش -

به آن فكر كند! اصالً چرا  توانستینم یسخت بود كه حت قدرنیواقعاً باورش ا یعنی! گفتیچه م وانهید نیا
 د؟یکشیم شیو با پا پ زدیبا دست پس م طورنیا

 یالحظه توانستمی. اصالً نمدمیدو رونیكردم و به طرف ب شیجا رهاحرف بزنم همان یاكلمه یکه حتآن بدون
 نیچننیا شیها و كارهاكرد، ناگهان با حرف یدر كنارش زندگ شودیم كردمیجا بمانم. هربار كه فكر مآن گرید
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بود و جرئتش  دیشا ایبا خودش روشن نبود  فشیچرا تكل دانمی! نمكردیم مانمیپش یو از زندگ دیبرینفسم را م
 !را نداشت

برود و من  خواستیاو م»! کردمیم دیكار باام نشستم. حال چهموردعالقه قیآالچ ریعمارت را دور زدم و ز اطیح
 .شدیجمله در ذهنم تكرار م نیفقط هم ،«ماندمیتنها م

و  خواستمیجوالن دادم تا فرار كنم از هرچه را كه نم یگذاشته و به توهماتم اجازه زیم یرا دردمندانه رو سرم
 .افتادیداشت اتفاق م

که اصالً نفهمد  زد،یاطرافش بگر بیغر یایپناه ببرد و از دن التیبه عالم تخ یخوب است انسان گاه قدرچه
 .اش نكنندرا كُشته تا آزارش ندهند و شكنجه رحمیب یهاطور ساعتقدر زمان گذشته و چهچه

که ! با آنكندیو مرا تماشا م ستادهیمقابلم ا كیآماده و ش دمشیكه باز كردم و سرم را كه باال آوردم، د چشم
 !ادامه دادم ممیـستق*گستاخانه به نگاه مـ دیخونسرد و شا یشده بودم؛ ول ریغافلگ

 :تکان داد و گفت یلبخند سر با

 !هیچ -

 !! نگاه كردنم ممنوعه؟ه؟یچ یچ -

داشت  كاریاو انگار قصد پ یانداختم. ول یگریچشم از رُخش گرفتم و به جانب د ظیرا گفتم و با همان غ نیا
رفتارش به شدت آزاردهنده شده  یول خواستیچه از جانم م مدانی! نمستادیو دوباره مقابلم ا امدیچون كوتاه ن
 .درهم من یبود به چهره رهیو خ ستادهیا حرفیطور ببود! همان

 ی! هركس؟یهست یپس نگران چ یستین جانیا گهیتو كه د فهممیبرو و دست از سرم بردار. من نم ریام -
 .خودت خوش باش یكنه، تو هم برو و برا یزندگ خوادیكه م یهرجور

را امتحان  شیهاچرا دانسته دانمی. نمختیریهم ملبش اعصابم را به یآن لبخند كج گوشه ز،یاز هرچ شتریب
 .کند حیطرف مقابلش تفر یهاتا با دروغ گفتن پرسدیو باز م داندیرا م یزیكه چ ی! مثل كسكردیم

كند. هنوز لبخند مرموزش را حفظ كرده و بر  ین بازبلند شدم و به طرفش رفتم. او حق نداشت با م میجا از
 ،یدرهم و عصب ییهابا اخم اشیقدم می! رفتم و در نكنمیمن چه م ندیبود تا احتماالً بب ستادهیثابت ا شیجا

 !ستادمیشاخ به او ابهشاخ

 .ت، خداحافظنمونده. پس سفر به سالم یهم حرف گهی! دادیازت خوشم هم نم یمن تو رو دوست ندارم. حت -

 !را سد كرد میچشمانم كنارش بزنم كه جلو یمحكم از جلو یابا تنه خواستم

 !یبر ذارمینم یتا سؤالم رو جواب ند -

 :حرص و تشر گفتم با

 !؟یچه سؤال -
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 !همان لبخند مضحك برگشت و نشست گوشه لبش دوباره

 «!نكن خودیپس انكار ب دانمیتمام اسرار ذهنت را م» گفتیبا نگاهش م انگار

 .نشان نداد یآرام ماند و واكنش ،ییزهایچ نیدر مقابل همچ شدیواقعاً ناراحت شدم. نم گرید بارنیا

متهم اعتراف  هیاز  یخوای! انگار م؟یكنیم یجورنی! چرا افهممیزبونت رو نم گهی! واقعاً دریتو ام یگیم یچ -
 !؟یرو با من بكن كارنیا یتونیم طور! چهیشد رحمیقدر ب! تو چهیریبگ

 ً  یفرو كرده و با نگاه بیطور دست در ج! او همانكردمیم ادیانگار كه داشتم بر سرش داد و فرانگارنه اصال
 .ستینگریمن م لیدلیب تیبه عصبان بیعج

.... 

 نگاه دانلود ساخته ومنتشر شده است تیکتاب در سا نیا

www.egahdl.com 

.... 

دست خودم نبود  یاتفاق است ول نیشدن بدتر یمضطرب و عصب یطیشرا نیدر همچ دمیفهمیخوب م خودم
مثالً خواستم  قی! چشمانم را محكم بستم و با چند نفس عمرفتمیفرو م شتریب یآشفتگ نیدر ا اریاختیو ب

 .را برگردانم امیعیحالت طب

 ریـينه رفته بود ديگر برنگشت. مثل اس*كه به سـ هايم نشست نفسيـب*كه بر لـ یداغ یهابا حس نفس ولي
طور خشک شدم. انگار در عالمي ! همانزدیشالق م میبر سرورو مهابایب یبودم که باد سوزان یابانیشده در ب

قدر و برزخي كه هرچه سوزاندیهم م ابين برزخ و جهنم گير افتادم. جهنمي كه داشت تمام روح و جانم را ب
 .اميدي براي رهايي از آن نبود زدمیوپا مدست

را چنگ زدم بلكه نجاتم دهد از اين حال نابودگر، ولي او هم انگار در اين دنيا نبود، و احتماالً برعكس  لباسش
 .بردیـذت م*داشت لـ بیعج یـاز*بــشـق*عـ نیمن، از ا

مان بازدم پرحرارتش چه مهربانانه هايش نفس طلبيدم و او با هگشودم و از ريه یام را کمكردههاي عطشـب*لـ
ام را! هواي درونش كه به عمق جانم فرو رفت انگار بدنم گر گرفت و تمام تنم گرم شد. اجابت كرد خواسته

از دهانش با بغض  یسانت کی یفاصلهخورده بر پيراهنش را بيشتر به عقب كشيدم و در همان دستان گره
 :گفتم

 ؟یفهمیازت متنفرم. م -

 .و دردآور بیهوايي به مرگ رسيده بودم، مرگي عجهم حالم خراب بود، انگار از اين بي هنوز

 .كاويدیام را مبرافروخته یـذت بود و شوكه شده از حرفم، چهره*ـمار از لـ*هنوز خـ چشمانش

وجدان گرفته، ـذتش را که بُرد مثل گناهكارانِ عذاب*. لـکندیرا تکرار م اشیشگیباز هم همان کار هم دانستمیم
كند،  اشیتكرار یهاشروع به گفتن حرف کهنیقبل از ا بارنی! پس ازدیریهاي همچو زهرش را بر جانم محرف
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نه، از كنارش دور شدم. انگار معلق بودم  ای دیرسین میاصالً به زم دانمیكه نم ییهابه عقب راندمش و با قدم
! نمیاطرافم را درست بب یهاییبایز گذاشتیكه نم یكه پر از غبار بود. غبار كردمیحس م ییایو خودم را در دن

 !یكیتار نیدر ا شدمیو باز رها م دمیرمیم زیاز همه چ طورنیاو مرا به كجاها كشانده بود كه ا

 رونیب ییكذا قیكه هنوز از آن آالچ یكس یبدرقه یجمع بودند و انگار منتظر برا درب بزرگ عمارت همه مقابل
 !جا اتراق كرده بودو در همان امدهین

پولم را برداشتم و به  فیرا آدم حساب كنم به اتاقم رفتم و ك یكس کهنیو بدون ا دمیبه اطراف كش یسرك
 !راه افتادم رونیسمت ب

 گری. درفتمیم دیمن با یشده بود! ول فیام ضعبرعكس اراده زین میو مطمئنم که پاها دیلرزیهنوز م دستم
كه در آن گرفتار بودم را احتماالً  یطیو شرا شناختیوداع نداشت. او مرا خوب م یبرا ییجا چیما ه تیوضع

ختنش! مطمئنم كه اندا ریگ یبرا شوندب یبندها افسار نیكه مبادا ا دیكشیخودش را كنار م یول د؛یفهمیم
بود كه  یهم فقط عوارض حس هانیبرقرار كند، ا یقیعم یاحساس یبا من رابـ ـطه توانستینم وقتچیه

كارش را  گونهنیو ا شدیها از كنترلش خارج موقت یمانده و بعض یها در تنش باقاحتماالً از همان گذشته
آن  یو دلش هوا شودیـست م*مواد مـ یبعد از ده سال ترك، با بو كه مانستیم ی. مثل معتادكردیسخت م

جوالن  یاجازه قیكه اصالً چرا به آن عال ندینشیبر جانش م یبد یمانیو بعد چه پش كندیرا م میحس و حال قد
 !به آن فكر كند یطور توانسته حتداده و چه

مزاحم خلوتم گردد.  ایشود  كیکه نزدبدون آن د،كنیمرا اسكورت م یبودم. متوجه شدم كه كس یراه جنگل وسط
. من هم كردیم میتنها رها یالحظه یبرا یحت دینبا سشیاست و به دستور رئ نمیاز محافظ یكی دانستمیم
 .دیایكند و دنبالم ب تمیداشته باشم، اجازه دادم از همان دور حما یاعتراض گرید کهآنیب

مخوف نجات دهد  یجاده نیو مرا از ا دیایكه ب ینیرا رد شدم و منتظر ماش یاصل ابانیچندقدم بزرگ خ با
 .ستادمیا

 چارهی. آن بستادیجا توقف كرد و صبورانه منتظر ابود، همان صیقابل تشخ هیزاو نیهم كه االن از ا گاردیباد یآقا
 ستادیده. پس در سكوت اكر  خی یبكند فقط خود را سنگ رو یو بخواهد كمك دیایكه اگر جلو ب دانستیهم م

 .تماشا كرد شدمیآورده و سوار م ریگ یتاكس كیباالخره  ریتأخ یو من را كه با كم

 نی! در ادیتا مطمئن شوم كه بعد از برگشتنم او را نخواهم د گذراندمیو وقت م دمیچرخیم دیها باساعت دیشا
كدام مسببشان  چیكه ه بیعج یهانبود. فراموش كردن آ ن همه اتفاق لیما دخ یخواست و اراده گریموضوع، د

از خودم  دیشا یو حت یعذاب سردرگم نی! پس رفتم كه او را رها كنم از ادیرسینظر مبه رممكنیواقعاً غ مینبود
ند دردناك است كه هرچ شیقدر براچه دانستمیفرار را هم بر دوش بكشد! م نینجاتش دهم تا نخواهد رنج ا

 .كردمیتَرش مهر روز تازه دیكه شا یآن همه زخم ندیتا نب زدیمن بگر یایاز من و دن باركیوقت 

! نه كردمیخود را حس نم گرید یسماء، حت یهاـصنده*قـ*كه مثل ر دمیو چرخ دمیشهر چرخ انیدر م قدرآن
دور باطل اگر  دانستمیرا نم نیتا دور شوم و ا زدمیبگذارم. فقط دور م نیكه بر زم ییداشتم و نه پا یاجهیسرگ

 .گرداندیجا برت مدوباره به همان یشروع دورت كند؛ ول یاز نقطه یابتواند ذره دیچه شا
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از گرفتار ماندنم. و  دیبه رها شدنش و ناام دیبرگشتم. ام یدیو ناام دیبا هزار ام تیها فرار در نهااز ساعت بعد
 .«تمام شد» دیكشیم ادیدرونم فر یزیچ

 دیكردم و به اتاقم رفتم. با یط یازهیانگ چیهیاز حضورش را ب یخال یاطرافم را نگاه كنم خانه یحت کهآنیب
 دیشا رفتنشیبود، و پذ ریناپذاجتناب نیتا بلكه بتوانم به خودم برسم. ا رمیفاصله بگ زیاز همه چ كردمیم یسع

 .ایكار دن نیترسخت

*** 

با خواب قهر  كنندینم میكه رها ییهاو از ترس كابوس شمارمیها را مچند روز گذشته. فقط شب دانمینم
 !ییتنها یهاشب نیاند اام. و چه دراز و بدقوارهكرده

 كنمیسقف را نگاه م دیو سف زیر یهاطور دانهام و همانتخت به پشت افتاده یروزها رو نیا یهم مثل همه باز
 کهنی... انیام، عمه، رادتا حداقل او را از ذهنم دور كنم. مثالً خانواده كنمیفكر م بیعج ییزهایبه چ یو حت

! ساالرخان اوردیدوام ب بیو غر بیمشت زن عج كی نیها و بدر آن دخمه تواندیقدر مچه طیشرا نیعمه با ا
به  ادیاعت یمشغول است! انسان وقت استیدرست كرده و به ر التیخودش تشك یجا هم براكه حتماً همان

منصب  نیا دیبا ییقدرتمندان! فقط در هرجا ای ردیگیم فانیآن را از ضع كندینم یفرق شیقدرت داشته باشد برا
 .جبروت خود را از دست ندهد ورا حفظ كند و جاه 

ر پنجره افتاد چنان از جا كه ب یدراز كس یهیو سا دیپاشنه چرخ یبه رو یااجازه چیدرب اتاق كه بدون ه یصدا
 !كف اتاق افتادم یچهارچنگول دهیترس یاپراندم كه مثل گربه

 هوایام كه دورم را گرفته بود حالم را خراب كرد و برها شده یو موها دیچیكه در اتاق پ یامردانه یخنده یصدا
خنده را شناختم و مطابق انتظارم  یچون صدا دیحمله كردم. شا شیآشفته به سو یافهیبرخاستم و با همان ق

استقبال از  یبرا ی! هرچه كه بود اصالً رفتار مناسبدنشان دا یواروانهیبه روحم برخورد و واكنش د طورنینبود ا
 یشیپرروان یفالكت نجاتم دهد، نبود. انگار روحم جدا شده و به نظاره نیاز ا توانستیكه م امیزندگ یتنها آشنا

 .بود ستادهیا كرد،یحمله م نیبه راد یمثل دختران وحش جسمم كه اكنون

 ً  یكه با نگران نیراد یزدهكه به صورتم خورد و چشمان وحشت یادهیفقط كش كنمیكار مچه دمیفهمینم اصال
 یكردم و رو یوزنیتلخ! فقط حس ب ایبود  نیریش دانمیكه نم یادارم و بعد هم خلسه ادیرا به  ستینگریمرا م

 .دستانش مثل پر كاه بلند شدم

ها در همان ! هرچه كه بود ساعتیدلتنگ یو غصه ییدرد تنها یحت ای یخوابیب دیاز ضعف بود، شا دیشا
 .خواهدیبه روح ناآرامم اجازه پرواز دادم تا برود به هر كجا كه دلِ تنگش م ایاز دن خبریو خأل ماندم و ب یسست

 رون،یب یهارنگ چراغفقط چشم كه باز كردم نور کم دانمیرا نم میدیرس یاعتبه چه س یاز چه ساعت کهنیا
و انگار در  كردیرا تماشا م رونیپشت به من از پنجره ب نیشب بود و راد یعنیپس  كرد،یم دنیاتاقم را قابل د

 .فكر بود

م. خدا را شكر كه او بود و چه ـوشش گرفت*از پشت در آغـ هوایبا لبخند از جا بلند شدم و با ذوق و ب بارنیا
 .یبشو كشیو نزد یآشنا را مالقات كن كی ،یكسیدر اوج ب ستیندیحس خوشا



 

 
349 

! نگاهش دیچرخ شیـوش مرا از دست ندهد، در جا*آغـ كردیم یطور كه سعرا به طرفم برگرداند و همان شیرو
 نیفقط من بودم كه ا دانمیم یو حت اورمیاسمش را ب خواهمیكه نم یگرید زیآن چ دیشا ایپر از مهر بود و 

 . اوردمیخود ن یخب باز هم به رو ی. ولدمیدیخود م ینگاه شفاف را به رو

 !ی! چرا خبر نداد؟یمرخص شد یك نیراد -

 .در هم برد یرا كم شیهااخم ،یخود را زدم به رگ بچگ دید تا

 یرسیبه من كه م ،«یبزرگ»همه  ی. برارونیب امیم یكه حداقل ك یدیفهمیم یذره به فكر من هم بود هیاگه  -
 !؟یخوایم یلیقاقال

كار كنم دست خودم نبود. خب چه ی. ولگفتیراست م ییام گرفت، خداكه به كار برد خنده یهاتیتشب از
حس خوب بود و بس، درست مثل  كی. او فقط نمیكه در ذهنم جا گرفته بود بب یزیاو را دور از چ توانستمینم

 !یریكردن در اوج پ یبچگ

 .مانشیپر و پ یبه بازو دمیبدهم مثل كنه چسب اشهیبه كنا یتیکه اهمآن یب

لحظه هم رهاتون  هیكه  یدید حالنینبودم. با ا یخوب طیتو شرا ادی! غر نزن، مطمئن باش منم زگهید الیخیب -
 .نكردم

ـردنش را كج كرد و *گـ كرد،یرا نگاه م رونیدر دستم بود و مثل دلخورها رو به پنجره ب شیكه بازو طورهمان
 .ـسباند*ـرم چـ*ـورتش را به سـ*صـ

 !ازت گرفته یبدونم در عوضش چ خوادیدلم م یلیجا دراورده، خپسره من رو از اون نیا دمیشن -

 :را به طرفش چرخاندم و گفتم چشمانم

 !ه؟یمنظورت چ -

بكنه!  یكار نیمثل من همچ یكس یخدا برا یكه محض رضا ستین ی. اون آدمیدیمنظورم همونه كه فهم -
 !هم داشته ییجزا هیكَرمش  نیمطمئنم ا

 :دمیپرس یتعجب و سادگ یرو از

 !مثالً؟ یچ -

 !داده؟ یپاداش نیكه بهت همچ یرو اجابت كرد شیامثالً؟! چه خواسته ی! تو بگو چدونمینم -

ً ا شده باشد! فقط مثل  دهیكش ییجاها نیذهنش به چن كردمیفكر نم دیشا ایو  شدمیمتوجه منظورش نم صال
 !بدهد حیتوض شتریتا ب كردمیدختران احمق نگاهش م

 .ستادیو درست مقابلم ا دیكامل به طرفم چرخ فهمم،یرا نم شیهاواقعاً حرف دید یوقت

! چرا یدیكوب ییسرت رو به جا ایسرت آورده؟!  ییبال اروی! اون ؟یشد یجورنیمهتا تو چت شده؟! چرا ا -
 !؟یكنیرفتار م هاوونهید نیع یدار
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 دهیرس یوانگیواقعاً به د دیشا دانمیبودم. نم اشرهیفقط خ حواسیو ب زدیچشمان نگرانش دودو م نیب نگاهم
 !بودم و خبر نداشتم

 !یترسونیمن رو م یشده؟! دار تیزیمهتا! با توأم! چ -

 .دادم یتكان كوچك« نه» یسرم را به نشانه اریاختیب

 !كرده؟ تتیاذ اروی! اون یپس چ -

هم  نی، اصالً ا«كرده تمیآره اذ»بود،  یو روان یآزار روح یكلمه چه بود! اگر به معنا نی! منظورش از اتیاذ
 .شد دهیپاره و در هوایاحساسش ب یـرده*كه پـ یدختر یكـره*ـا*وز به روح بـ*ـجا*وز بود، تـ*ـجا*خودش تـ

نبود  یحوال نیرا برگرداندم و به سمت درب خروج راه افتادم! واقعاً روحم در ا میکه جوابش را بدهم روآن بدون
 !ریبحث و مشاجره كنم آن هم در مورد ام یكه با كس دادیو مغزم فرمان نم

ِ ین محابایشد و ب دهیاز پشت كش میراه بودم كه بازو یانهیم در  .دمیبدن چرخ م

 !برم خودش رو وادار كنم حرف بزنه ایشده  یچ یگیدختر م -

به  ینباشد. بغض وقتچیتا ابد ه دیشا ینبود و حت جانیا گریاو كه د یبود؟! ول ریمنظورش ام یعنی! خودش
 !ردیآرام بگ یلكه كمكند ب هیگر توانستیهم م چارهیدل ب نیقلبم چنگ انداخت. كاش ا

 :گفتم رلبیآزاد كردم و ز شیهامانده بود از بند پنجه میكه برا یرا با تمام توان دستم

 .تاوانش خودم بودم -

 .دیاو بد فهم ایحرفم را بد زدم  انگار

 !یكرده باهات اون عوض كاری! چ؟یگیم یدار یچ -

 :و ناتوان با بغض گفتم جانیدوباره ب كرد،یكه نثارش م ییهاراهیبه بد و ب تیاهم بدون

 !یلیگرون حساب كرد، خ یلیگرفت. خ« من»تو رو از  یتاوان آزاد -

 .«ذارمیش نمزنده» كردی. فقط تكرار مدیگویچه م دانستیشده بود و احتماالً نم یعصب

. كردیهمان بود كه فكر م تیز واقعادامه دادم. مطمئناً او دركش ا منیبه او راهم را تا اتاق نش تیاهمیب بارنیا
 !هینه از بق خورندیضربه را از تصورات خود م نیشتریب شهیها همانسان

را  ای! اگر دناه؟یس ای دندیسف ایهمه  میكنی! چرا فكر ممینیبینم یاطرافمان را خاكستر یهاآدم گاهچیه چرا
مجبور نباشد نقش  كسچیه دیو شا شودیم یزندگ یبرا یبهتر یجا یلیمسلماً خ م،یریطور كه هست بپذهمان

 !حفظ خود یكند برا یباز

*** 
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جواب  ندازمیب یصفحه را نگاه کهآنیاز صاحبش نبود و من ب یبه خود آمدم! انگار خبر زیم یرو لیزنگ موبا با
 !شدیتكرار م زیكریكه  یناهنجار كیتمام شدنِ آن موز یفقط برا دیدادم. شا

 !بله -

 :خط گفت یآشنا از آن سو ییصدا

 !ییمهتا! تو -

 !خواندیزده نامم را ملحن ذوق نیبود كه با ا عمه

 !یباش رانیاالن ا كردمی! من فكر م؟یحالت خوبه؟! هنوز نرفت زمیمهتا جان! عز -

 !گذاشته بود یقرار نیهمچ ی! من! چرا؟! چه كسرانیانگار واقعاً همه عقلشان را از دست داده بودند! ا نه

 .دمیرا شن جانشیپره یصدا دوباره

 !؟یهست نیراد شیاالن؟! پ یی! كجا؟یزنیشد؟! چرا حرف نم یمهتا! چ -

- ... 

انتقام  خوامیباشه؟ نم ر،یفاصله بگ یاز اون مردك روان كنمی! فقط خواهش میممنون كه پسرم رو نجات داد -
 گم؟یم یچ یفهمی! مرهیتو بگ سرش آوردن رو از هیكه بابات و بق ییبالها

ها خودشان آن ایپرداخته شود! حاال  دیاند، باكرده گرانید یكه با زندگ یتاوان كار دندیفهمینم هانیا چرا
 !ردیگیبه زور م ایدن ای رندیگیم

 .بكشم رونیام بخشك شده یصوت یتارها انیرا از م میباالخره توانستم صدا یهزار سخت با

 !سلطان بانو استیقانون دن نیبدن، ا دیها باپدر و مادرها رو بچه یتاوان خطاها شهیهم -

خودت رو مجازات  هیخاطر بقبه یمسئول كار خودشه! تو حق ندار یگذاشته؟! هر كس یقانون نیهمچ یك -
 !؟یدیفهم ،یكن

- ... 

 !كنهیم تیاون پسره كجاست االن؟! خسته نشد از آزار دادن ما، حاال هم داره تو رو اذ -

 :و گفتم دمیاز سر حسرت و افسوس كش یسرد آه

كنه.  ایآدم رو اح تونهیم ه،یقدرتمند یلی! نفرت حس خموندیم ی! كاش هنوز هم عصبانشدیكاش خسته نم -
كه  ی! و امان از زخمیدیحس ناام نیامان از ا یكنه! ول یتالف خوادیازمون متنفره و م دونستمیكاش م

 !مونهیجاش هم نم یو حت شهیخود خوب م! خودبهیبش الشیخیب

 :گفت یطوالن یتأمل با
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راه خودش رو  ایدن یالیخیبا ب شهیرو بخشكونه! هم تیبشه و زندگ یباشه ممكنه عفون قیاگه اون زخم عم -
 !رو فراموش نكن دخترم نی! ایخودت رو بر كه تو هم راه رهینم

 !توش نفس بكشم تونمیكه نم یبرام شده قفس جانی! ام؟یجامون رو با هم عوض كن شهیعمه! م -

 .گذاشت و گذشت شهیتنها راه حله! م یسخته ول یلیها فراموش كردن خوقت یبعض -

 !بدهم اشیسلطان حیهم نداشتم كه به نصا یبه حرفش بدهم ارتباط قطع شد! هر چند جواب یکه جوابآن یب

*** 

هر  دی! شاشدیعوض نم یعمارت به آن بزرگ یكه حال و هوا شدندیو رد م آمدندیطور مروزها چه دانمینم
كند و از  یجا زندگآن یچند روز یبرا یحت كردیبا هزار ذوق و شوق آرزو م دیدیرا م مانیمحل زندگ یكس

 یبه آدما ست،یبه ظاهرش ن ونهخ كیحال خوبِ »اند، گفته میاز قد یـذت ببرد ول*و عظمتش لـ ییبایز
 .«داخلشه

هم روز  نی. رادكردمیام را مروزمره یزندگ یحرف و بحث چیهیو ب گشتمیمثل ارواح سرگردان فقط م كهمن
 یمن به او دوام چندان ی! انگار دلخوشكندیو چه م رودیكجا م دمیفهمی. اصالً نمگشتیو شب برم رفتیم

 !شود المیآرامش خ ثباع توانستیرنگ بود كه نمقدر کمروزها آن نینداشت، چون حضورش ا

احساس كردم.  كمیرا نزد اشهیكه سا خواندمیكتاب م شهیخودم نشسته بودم و مثل هم قیآالچ ریروز ز كی
كه  كند،یزده تنها رها مكاخ غم نیقدر مرا در انروزها و چرا آ نیا رودیكجا م میبه طرفش رو برگرداندم كه بگو

 یو مبهوت به گوشواره دیحرف در دهانم ماس ،خودش درست كرده بود یكه برا یبیو غر بیعج یافهیق دنِ یبا د
 !ماندم رهیگوش چپش خ نیتك نگ

از پشت بسته  یبازو و موها یرو یفرو رفته! با آن تتوها هایرستانیبچه دب یهواوچرا در حس و حال نیا ایخدا
 !گروه راك شده بود یاعضا دیشا ای هایپیبلندش مثل ه شیو ر

 !بودم دهیكرده و من نفهم رییتغ قدرنیبودمش كه ا دهیچند روز بود ند مگر

 رونیكنار دستم را ب یصندل كند،ینم یمثل مردمك چشمانم قفل شده و حركت زین امچارهیكه زبان ب دید یوقت
 !آن انداخت و مثالً نشست یو خود را رو دیكش

پس  شه،یتموم م شیچه نخور شیست چه بخورخوردهترك وانیل یمثل آبِ تو یزندگ ز،یعز ییدختردا نیبب -
 .یـذت ببر*لـ تیچه بهتر كه از زندگ

 .لبم نشست یگوشه یجمع شد و پوزخند یام كمكه به زبان آورد چهره «ینینسبتاً سنگ» یجمله از

 !زد یو جذاب یوركیلبخند  ام،افهیو به ق دیبه جلو كش یرا كم خودش

 !آره؟... «یخوب حاال كه چ» یگیم یاالن دار یعنی -

قدر حال او خوب بود، احوال من به عارفان گم كرده راه شباهت داشت و اصالً ندادم. هر چه یهم جواب باز
 !دمشیفهمینم
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 !؟یزنیم خودیچرا حرف ب یبگ یخوایباز؟! م هیچ -

- … 

ولنگار كه  یهاانسان نیدراز شد! ع اشیصندل یاولش بازگشت و رو یبه جا ظیبا غ د،یاز من نشن یجواب یوقت
 !رندیبگ چیرا به ه زیهمه چ خواهندیم

 .كردم دایرو پ ریام -

 !كرد و چه خوب زد به روح و روانم كیشل رمنتظرهیغ قدرچه

 :و خراب من نگاه كند ادامه داد رانیو یافهیبه ق کهآنیباز ب و

 .خندهیما م یشده ختهیر لیو به پشم و پ كنهیخودش صفا م یجا داره برااون -

اصالً  هایاگر بعض شدیبرود! و چه خوب م اشییبه دا دیزاده بادر هم فرو رفت. چرا حالل میهااخم ناخوداگاه
 !نداشتند ییدا

 .نگاهش را به سمت من چرخاند هوایتكان داد و ب یسر

 .رو خبر دارم یكرده باهات. همه چ كاریچ دونمیم -

ً یكار كرده بود با من! منظورش دق چه  !جسمم؟ ایبود! روحم « من»از  یبه چه بخش قا

- … 

 !یبهش گفتم كه درخواست طالق داد -

 !؟یچ -

 دیجنون مرا هم محك بزند! شا یاندازه شیهاحرف نیبا ا خواستیشده بود! و مطمئناً م وانهیشك د بدون
 !بود نیهم یبرا زیلبخند مرموزش ن

 .برگرده خوادینم گهی! اون كه د؟یازش راحت بش یخوایمگه نم -

. او چه گشتیتوانسته بودم برطرفش كنم دوباره داشت برم یكه به سخت امیروح یهایناهنجار عالئم
از  یگریاش به من، با مضمون داحمقانه یعالقه نیاز ا ریهستم! اصالً مگر غ یتیكه من در چه وضع دانستیم

 !داشت؟ ییعشق و احساس هم آشنا

 .را با شدت به عقب پرت كردم امیو صندل دمیپر میاز جا بارهکی هاوانهیمثل د اریاختیب

 ...نهوگر  یرو درستش كن یكه زد یگند دمیبهت دو روز وقت م -

شده  زیمن و با چشمان ر یبرافروخته یخونسرد زل زد به چهره یلیبرخورد را داشت خ نیاو كه انگار انتظار ا و
 :از َشك گفت

 !! هوم؟؟یوگرنه چ -
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 .ستادمیرخش ابهكه كل صورتم را جمع كرده بود جلوتر رفتم و رخ یاخم با

 !نه من، نه تو گهیوگرنه د -

 .ام چرخاندچهره یزد و نگاهش را رو یتلخ پوزخند

 !؟یكنیم دمیاز دست دادنش تهد یبرا یبوده كه االن دار ییمگه اصالً من و تو -

 .فرستادم رونیب یرا بستم و با دهان بسته نفسم را پر از حرص و ناراحت چشمانم

كه  یدلش را از كس یهامن فکر کند و انتقام حسرت یجابه دادمیاجازه نم یاو هم حق داشت؛ ول دیشا
 ینه! ول ایدر او داشته  یریتأث شیهاحرف دانمی! هرچند اصالً نمردیها نداشت، بگدر آن یریتقص نیتركوچك

را نابود كرده  اشیزندگ ،یخانوادگ ،یكاف یه. به انداز ندیاز جانب ما نب یبیآس نیاز ا شتریمن مهم بود كه ب یبرا
 .میدبو

 :گفتم

حال  نیاز ا شتریپس ب ه،یاحساس من چ یدونی. خودت خوب ممینبود وقتچیو ه میبود شهیمن و تو هم -
 .من رو خراب نكن

 توانستمی! مگر او هم عاشق نبود؟ پس چرا نمكردمیواقعاً او را درك نم دینگاهش آزاردهنده بود! شا قدرچه
 !نكنم؟ ریاو بگذارم و احساساتش را تحق یجا یاخود را لحظه

 :نگاهش گفت یِ همان تلخ با

! كه چطور هرروز و هرلحظه ینیمن رو بب یتونستیهم م یاكاش ذره. «ستمینبودم و ن» وقتچیتو ه یمن برا -
 ادی.. ب.ادیخودش ب دی. باشهینم یبكنم. به قول تو؛ عشق كه زور «تونمینم» یعنی. كنمینم یو كار شمیخُرد م
 !یبكن یغلط چیه یقلبت و تو با تمام قدرت و ابهتت نتون یتو نهیو بش

 .زانمیكرد. من اهل آزار دادن نبودم، آن هم آزار عز نیبغضم را سنگ شیهاحرف

را  اشیفشرد و صندل شتریاش را بشدهفِك منقبض یلرزانم را؛ ول یچانه ای دیچشمان پر از غمم را د دانمینم
 كندیم یچه تالش دمیفهمی. مدیحركاتش د یذرهدر ذره شدی. درد را مدیكه داشت عقب كش یبا تمام قدرت

 !نبودم؟ طیشرا نی. مگر من هم در هماشماندهیغرور باق مچهیحفظ همان ن یبرا

 !نیراد -

 .ستادیکه نگاهم كند اآن بدون

 .تو رو هم از دست بدم خوامیمن نم -

- … 

 روحم،یدستان سرد و ب یاقدر داغ بودند كه لحظهطرفش رفتم و از پشت، دستش را گرفتم. انگشتانش آن به
 .یبه بدنش بچسبان خی یكه در اوج تب، قالب یباعث لرزشش شد. مثل كس
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 .و آزارش شوم تیباعث اذ یتكرار یهابا حرف ایكنم  حتینص خواستمینم

 .دارم اجیكه بهت احت یدونی. میباش شمیپ شهیهم خوامیم -

 .زهرمانندش نگاهم كرد یهمان تلخ با

 !برادر، آره؟ هیمثل  -

داره  قهیو هر دق كیتابوت تنگ و تار هیبرام شده  ایقدر درد دارم كه تمام دننكن. اون تمیتو رو خدا اذ نیراد -
 .ارهیبهم فشار م

 !نه؟ واراشمیاز د یكیالبد منم  -

 .و بس یتونیمطمئنم كه فقط تو م ؟ینجاتم بد یاون تابوت لعنت یتو از یخوایچرا نم -

و سرش  دیكش یآه یپوزخند، ول یحت ای شخندیلبخند، ن نیب یزیلبش نشست چه بود، چ یکه روآن دانمینم
فرو  بشیو درون ج دیكش رونیانگشتانم ب نیتكان داد. دستش را هم از ب صالیاست دیشا ایو  دییرا به نشانه تأ

 .و پُر اخم بیدست در ج كی یهاافتادم، با آن ژست ریام ادیبرد. به 

 :لب گفت ریدل كردن باالخره زتأمل و دل یپا كرد و بعد از كلو آن پانیا یكم

 .رهیبه فنا م تیزندگ یهیوگرنه بق ،یازش جدا بش دیبرگرده. با خوادینم ریام -

 .پاسخ دادم نهیگفت. پس من هم آرام و با طمأن غرضیو ب را مطمئنم كه كامالً برادرانه هانیا

 .شهیهم یبرا رانیا رمیبهم گفت كه م جانی. همگردهیكه برنم دونمیم -

 .نگاهش رنگ تعجب گرفت، احتماالً از سالم بودنِ عقلم به َشك افتاده بود بارنیا

 امینم گهیو د خوامتیكه با زبون خودش گفته نم یطالق گرفتن از آدم یعنی! ؟یشد یپس چرا از من عصبان -
 !ه؟یكار اشتباه ِشت،یپ

 !خالف واقع بزنه؟ یحرف تونهیآدم نم هی یعنی! ارن؟یتو دلشونه رو به زبون م یآدما هرچ یتو مطمئن -

 :ادامه دادم تفاوتیب یام ولكرده اشیباز هم عصبان دانستمیاخمش غلظت گرفت. م دوباره

 .عاشقانه، ازت متنفر باشن توننیوقتا آدما م ی. بعضشهیم دهیكه به چشم د ستین یزیاون چ شهیعشق هم -

! نگاهش میگویم انیدر سرم نمانده و دارم هذ یمطمئن شد عقل یشك كرد و حت زین امیبه تعادل روان مطمئنم
 .گفتیرا م نیكه ا

 !هاحرف نیو ا یلیخاطر شكستن ظرف لعاشقته! اونم فقط به یدیچند روزه فهم نیهم یتو یكه بگ یخواینم -

 !ه؟یچ یلیظرف ل -

 .حرص بود یمشخصاً از رو پوزخندش
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 !یشد وانهید یطورنیتو شكسته كه ا یسروكله یطرف، ظرفه رو زده تو کهنیواقعاً مثل ا -

- … 

! اصالً متوجه كردمیفکر م ترشبیعج یهاو حرف بیعج یبه رفتارها رتیطور در سكوت و با حمن همان و
 !دادیم یشتریب حیتوض یلیظرف ل ی! كاش حداقل دربارهد؟یگویو چه م زندیاز چه حرف م شدمینم

 !و رفت دیبا تأسف نگاهم كرد و راهش را كش یفقط كم یحرف چیاو بدون ه یول

*** 

ً یدق دانمینم چت و  ای لیموبا قی. آن هم نه از طردیبه دستم رس ریاز ام یغامیچند روز بعد بود كه باالخره پ قا
 !«نامه» یعنیدر دسترس بشر نبود؛  یتكنولوژ چیدور و دراز كه ه . بلكه به روش آن دورانامكیپ

 !باز كردم یاناباورانه یبود كه پاكت را با شوك و خنده بیعج میبرا قدرآن

سخت را هنوز  یو معان دهیچیهم با خط پآن یفارس یهاخدا كند ساده نوشته باشد چون خواندن جمله حاال
 !دمیفهمیكامل نم

 !نوشته بود ی! به زبان تركشدیباورم نم آه،

 .سالم»

 !(زانیحال و روزت خوب است )در كنار عز دانمیچون م كنمینم یاحوالپرس

كالم هم خواهدیلت نمد کهنیصحبت كنم. با تصور ا یچند خط یكه داده بود یدرخواست یخواستم برا فقط
 میبوده كه نه به شكل مستق ارزشیقدر بتو آن یموضوع برا نیا دانمی. مزنمیحرفم را م قیطر نیاز ا ،یشو

. كندیسخت م میجوابش را هم برا یمهم است كه حت قدرنیمن ا یبرا یول یافرستاده غامیبلكه با واسطه پ
ً یقرار است دق ییجدا نیو با ا ستیقصدت چ دانمینم خاطر خودت هم كه شده به یول ؛یبرس یبه چه هدف قا

 نیدر رابـ ـطه با ا یتیو هزار نوع تعهد فعالً آزاد است. اگر ن قهیبا حكم وث نی. رادیرا نكن كارنیبهتر است ا
و  دیاشتباهسخت در  د،یشویخارج م هیاز ترك یو به راحت دیكنیبا هم ازدواج م دیاو گمان کرده دیموضوع دار
 .ندارد یهر جفتتان در پ یجز حبس برا یزیچ دیمطمئن باش

سال  نیكه به چند یاحترام یحرف ندارم و صرفاً برا نیاز ا یبد تین چیاالن ه ینه؛ ول ای یكنیباور م دانمینم
داشتم و از سر  یمقاصد شوم لیآن اوا دی. شامیگویرا م هانیقائلم ا مانیدوست یاندك دیو شا یهمراه

داغ  یكه روز یبه دختر توانمینم دمیكرد و فهم رییتغ زیكم همه چكم یماجرا نكردم، ول نیتو را وارد ا یرخواهیخ
مثل برگ  ،یامانده یها باقمن در همان سال یبرسانم. تو برا یبیبر دلم گذاشتند، آس شهیهم یحسرتش را برا

ها فقط شاهد خشك شدنش و با گذشت سال چسباندیش مبا هزار شوق در دفتر  یاكه پسربچه یسبز
 .و تمام شد دیآه كش شیبرا توانیكه تنها م ی. غمشودیم

 «ریاحترام... ام با

 دانستمیكه هنوز نم یاز احساس بارنیاول یچندبار از اول خواندم و آخرِ نامه را با اشك تمام كردم! برا دانمینم
دل  دنِ یكه با تپ یهمان عشق بود. شوق گذاشتمیكه من بر حس و حالش م یحرف زده بود. اسم ستیچ
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ندارد! دل كه ظرف  انیپا یكه عاشق همانمآدم بف نیبه ا توانستمیتمام. چرا نم ،یو با آه حسرت شودیشروع م
 .در تمام تنت شودیم یجار ماند،یشود! عشق مثل رود م یپُر و خال ست،ین

مثل  یبه كس شدیبود، قورت دادم. مگر م میكه هنوز در گلو یبغض ق،یعم یو با نفسگذاشتم  زیم یرا رو سرم
هم اگر از طرف من باشد! مطمئنم كه جواب و ترحم نگذارد! آن یدلسوز یاو گفت، عاشقت هستم و او به پا

 !دهدیعكس م

 دیكش رونیـوشم ب*را از آغـ ریخودِ ام بارهکیبه  ی. انگار كسدمیاز جا جه اریاختیشد ب دهیكه از دستم كش نامه
 !بود یقدر واكنشم عصبكه آن

 :من، گفت یگریو متعجب از وحش دیخود را عقب کش یکم نیراد

 !اینامتعادل شد یلیخ روزانیچته! آروم باش! ا -

 .و درون پاكت جا دادم دمیكش رونینامه را از دستش ب یو ناراحت تیهمان جد با

 .من دخالت نكن یخصوص یكارا یبهت گفتم تو -

 !میدار یو عموم یما با هم مسائل خصوص گهی! االن دیخصوص یكارها -

 :حرص نگاهش كردم و گفتم با

ازش سردر  كنمینم ی. مطمئن باش سعیداشته باش یشخص میخودت حر یبرا یتونی. تو هم ممیبله دار -
 .ارمیب

 !بزرگ شده بود یباال رفته بود و چشمانش از تعجب، به اندازه نعلبك شیابروها

 !؟یبه دكتر ندار ازین ی. تو چت شده؟! مطمئنشمیدارم نگرانت م یراستیراست گهیواقعاً كه! مهتا د -

 !؟یدكتر؟! چه دكتر -

 :گفت یاحالت مسخره با

 !مانیدكتر زنان و زا -

 :نشدم و با ترس و تعجب گفتم اشیخودم بودم كه متوجه شوخ یفینامه و بالتكل ریتحت تأث قدرآن

 !دكتر زنان؟! چرا؟ -

 :به ترس من ادامه داد تیبه دو کردن خوشش آمده بود، بدون اهم یکی نیاو که انگار از ا یول

 !كردن! هان؟ یهورمونات قاط یطورنیكه ا یهست یزیچ یاحامله دی! شادونمیچه م -

 !بود یـود ك*ـی*ـر*زمان پـ نیآخر اورمیب ادیفكر كردم كه به  یكه هنوز در مغزم بود، كم یشوك با

 !«... اصالً مگر ما با هم»! دیكه كرد، ناگهان ذهنم را به سمت خود كش یبلند یخنده یصدا و
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 !؟یزنیم یالك یهاتو! چرا حرف یگیم یچ -

 !میخبریبوده و ما ب ی! نكنه واقعاً خبر؟یكنیدر موردش فكر هم م یخودت رو بگو! تازه پررو پررو دار -

 .هلش دادم سوكیبه  ظیپرت كردم و با غ شیرا به طرف بازو یمشت

 !؟یكنیبچه! من رو مسخره م نمیبرو كنار بب -

كامالً پاك شد و با  شیهاـب*من تازه به َشك افتاده بود! چون خنده از لـ بِ یعج یرفتارها نیاو انگار با ا اما
كردم  یاز دستش فرار كنم. سع توانمیطور مچه دانستمیمن زل زد! نم یدستپاچه یافهیشده به ق زیچشمان ر

 .از ذهنش پاک کنم ینداشت را به نحو مكانكه اصالً ا یاهیقض یبزنم و با لودگ یالیخیخود را به ب

منم  یـونه*كه به مسائل زنـ دهیرس ییكارت به جا گهیالن دپسرجون. تازه ا ستیتو خوب ن یها براحرف نیا -
 !صحبت كنم ییزایچ نیبا تو در مورد همچ نمیكه بش یتو! توقع ندار یكار دار

 شتریب نکهیاز اتاق كشاندم! با ا رونیراهم را از مقابلش كج كردم و خود را به ب ،یامزهیو ب یبا لبخند تصنع و
 !كه داشت مصمم مانده بود یمشخص بود همچنان بر شك یسد راهم نشد ول موضوع را كش نداد و نیاز ا

*** 

را مطمئنم  نیفقط ا دانم،یرا بدهم نم بشیعج یگرفتم جواب نامه میتا باالخره تصم دیقدر طول كشچه نكهیا
ً یتوانسته بود به هدف بزند. دق شهیهم مثل هم بارنیبود! ا ختهیهم ركه تمام ذهن و روحم بدجور به  ییبه جا قا

 !در اعماق قلبم

 .رفتم امییتنها قیرا برداشته و به سمت آالچ لمیموبا

 !نشستینم« كال»رنگ  یآب یریدا یدستم رو كردمیهرچه م یرا آورده بودم ول اششماره

 ،ییدر مورد جدا شدی. مگر مزدمیو حرفم را م دوختمیچشم در چشمش م دیبا شد،ینم طورنی... اصالً انه
 اهیآدمك س كی شهیمثل هم لشیآن بخش را بستم و واتساپم را باز كردم. عكس پروفا تأملیحرف زد! ب یتلفن
از  یریحداقل تصو كاشی! اشدمینم هرا متوج شی! اصالً مفهوم كارهایو نوران دیسف ییبود در فضا كیو تار

 !نشود لیسخت و ثق قدرنیمخاطب ا یكه ارتباط برا گذاشتیخودش م

دل را پر از شجاعت كرد و  شد،یم كارنیكردم. فقط با ا یخال زیچچشمانم را بستم و مغزم را از همه یالحظه
 !حد سخت را انجام داد نیدر ا یکار

بوق،  . با هریاهاست پشت خط، منتظر نشستهكه انگار سال شدندیزده م یها كشدار و طوالنزنگ قدرآن
 «...دیجواب بده! شا خوادیدلش نم دیوقت نداره! شا دیبسه! شا» گفتیدر گوشم م یکس

 !بله -

شدم.  رهیمقابلم خ ینچیهفت ا یبه صفحه یدلتنگ ایدن كیقسمت قرمز رنگ ثابت ماند و خودم با  یرو دستم
 دهیبد د ل،یكوچك موبا یو صفحه یكیدر آن تار رشیقدر تصو. چهگرفتمیتماس م یتركاش با دستگاه بزرگ
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 ییجانشود! مثل همان دهیكه درست د دنشستن انتخاب كرده بو یرا برا ینوریب ی! اصالً انگار از عمد جاشدیم
 !را گذاشته بود كه مراجعه كنندگانش را آزار دهد زیكه در اتاق كارش، م

 !؟یالو! خوب -

كرده بودم كه به گمانِ سكته كردنم، داشت  هیرا در خود تخل امیحتنارا صدا،یزل زده بودم به صفحه و ب قدرآن
 !دیپرسیحالم را م

 :گفتم یآرام و لرزان یصدا با

 .جامنیبله، هم -

 !؟یمطمئن -

 ً  !سوالش در مورد چه بود دمیپس نفهم دمیدیحالت صورتش را نم اصال

 !؟یاز چ -

 .دمیاش را قبل از پاسخ شنخندهتك یصدا بارنیا

 !ییجااون کهنیاز ا -

 .بشر آزار داشت نی! واقعاً كه اط؟یشرا نی! آن هم در اگذاشت؟یداشت سر به سرم م االن

 .شمیم یدارم عصب نمتیبب تونمیروشن. نم یجا هیلطفاً برو  ریام -

 !ادینظر مدار بهخنده كمیحرف  نیكه درخواست طالق داده، ا یكس یبرا -

 .نزنم ییرا با شدت در هوا فوت كردم و لبم را از داخل محكم گاز گرفتم تا حرف نابجا حرصم

- ... 

 !ده؟یم ییكارات چه معنا نی! پس ایجدا بش یابیغ یخواستی! مگه نم؟یگرفت یریچرا تماس تصو -

با صحبت،  شهیو م یهست یآدم منطق دونمی. ممیتا مفّصل حرف بزن نیدرست بش یجا هیاول پاشو برو  -
 .مسائل رو باهات حل كرد

ها نگفتم. احتماالً رفت كه چراغ یزیبلند شد، چ شیچون در همان لحظه از جا یول دمیپوزخندش را شن یصدا
ِ یرا ببرد، تصو لشیکه موبارا روشن كند چون بدون آن  .محو شد لمیموبا نیاز اسكر وارشهیمات و سا ر

 .مانده بودم رهیخ اشیخال یصندل ریطور صبورانه به تصوهمانو  دمیشنیرا م شیهاكفش یصدا فقط

كه چشمانم خود به خود بسته شدند و  دیجا را نور پاشهمه یطور بارهکیها روشن شد و به باالخره چراغ تا
 یماندم که صدا یقدر در همان حال باقچه دانمیبرگردد. نم یبه حالت عاد امیینایبسته ماندند تا قدرت ب

 .ـزش، ناخواسته چشمانم را گشود*ـیآمنهطع

 !؟یکرد شونهی! تنبه؟یچ -
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 :متبسمش دوختم یرا به چهره بازممهیچشم ن یجیگ با

 !رو؟ یچ -

 !شون؟یكه بست ختنیاشك نر اریچشمات. در فراق  -

 !؟یچ -

 :گفته یرانیشاعر ا هی -

 ستیچشم من اندر غم دلدار گر كی»

 ستیبود و نَگر لیدگرم بخ چشم

 ... روز وصال، من آن را بستم در

 «ستینِگـَر دینبا ،یستینَگِر گفتم

 !حال خراب، مرا بخنداند نیخودش كه توانست با ا یبود برا یاگرفت. واقعاً اعجوبه امخنده

 !كردم هشونیآره تنب -

 ینشست دل مستحكم شیهاـب*كه گوشه لـ یمخصوصاً لبخند آمدیبلند به صورتش م یهاشیر نیا قدرچه
 !نلرزد و از دست نرود دنشیكه با د خواستیم

 یدر عمق چشمانم جان گرفت؛ ول یشد و مطمئنم كه حس دلتنگ ترقیام عملبخندش، خنده دنیبا د اریاختیب
 تیتا بتواند به جد دیو چشمانش را دزد اوردیخود ن یبه رو شهیدل! باز مثل هم یمگو یدردها نیاو را چه به ا

 .برگردد اشیشگیهم

 .سر اصل مطلب! من منتظرم دیخانم. بر دییخب، بفرما -

مواقع خودش  ی! مطمئن بودم بعضكردمیتعجب هم نم یحت بشیو غر بیعج یاز رفتارها گریچرا د دانمینم
 !یهمه تناقض رفتار نیاز ا شدیزده مهم شگفت

و نه عقب  ختینه گر بارنیآنکه ا بیچشمانش و عج یاهیو صاف زل زدم درون عمق س دمیكش یبلند نفس
 !ماند رهیزده و دلتنگم، خبه نگاه غم می! او هم مستقدیكش

 مونییبود، جدا طرفهكیطور كه ازدواجمون ! همونم؟یریطالق بگ میكه االن بخوا مینظرِ تو ما واقعاً ازدواج كردبه -
 !تونه؟یباشه. نم هطرفكی تونهیهم م

 !خودم شده بود هی! انگار تازه شبدمشانیفهمیكه م زدیم یمعنادار یهانگاهش داشت حرف بار،نیاول یبرا

 «!بود؟ طرفهكیواقعاً » دیكه پرس دمیشنیم

 :اش را دادمجواب سوال ناگفته اریاختیمن ب و
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 ریتحق یخواستینداشتم. فقط م یاچاره چیباهات ازدواج كنم كه ه یمن رو مجبور كرد یطیشرا یآره... تو -
و ادامه  یخودت رو شكنجه كن نیاز ا شتریب گهینداره د یلی. پس دلیكه داد یكردنم رو به ساالرخان نشون بد

 !یبد

 !شم؟یم تیمن گفتم از بودنِت دارم اذ -

- ... 

 .اوردیهوا كم ن خواستیداشت و م یادیز یها. انگار حرفدیكش یقیبود؟! نفس عم نگفته

چطور اوضاع  نیبب یول ره،یم آروم بگشروع كردم بلكه با شكنجه كردنت، روح و جونِ خسته دیام نیبه ا لیاوا -
 !كه برعكس شد ختیهم ربه

 یمختلف یهارا بارها در شكل نیآمد ا ادمی! دادم؟یواقعاً داشتم عذابش م یعنیمن فقط نگاهش كردم...  و
 !چگونه؟ دمینپرس گاهچیچرا و ه دینپرس وقتچیه یكرده بود. ول انیب

 .از جونش دوست داره شتریتو رو ب دونستمیقصد من ساالرخان بود. و م -

افتادم كه اعتراف  یمجرمان ادیاز وجدانش! به  ایاز من  دانمی! نمدیانداخت. انگار خجالت كش نییرا پا سرش
 !ندازندایم ریزو سربه كنندیم

- … 

 .دهیبر وفق مرادم نچرخ یچیه وقتچیكرد! ه رییتغ یجورنیا طیشد كه شرا یچ دمیاصالً نفهم -

 :تامل گفتم یالحظهیگرفت و ب شیایدن یِ نامراد نیو من دلم از ا دیکش یآه

 !جانیا یایهفته ب نیا شهیم -

 !تعجب كرده است امبارهکیاز درخواست  دیرسینظر منشست. به نیلنز دورب یبه رو چشمانش

 !چرا؟ -

 .نه روح و قلبمون شهیفقط جسممون از هم جدا م یطورنیباشه. ا یحضور فتهیهم اتفاق م یاگه طالق خوامیم -

 .دهدیدو كالم حرف ساده را هم نم نیابراز هم یاجازه یمن حرف بزنم، اگر به او باشد كه غرورش حت بگذار

 .هستم یمسائل كار یسر هی ری. اجازه ندارم. فعالً درگامیب تونمینم -

 .امیپس من م -

- … 

 !بودمشان دهیامروز زبان نگاهش معنادار بود و چطور تا االن نفهم قدرچه

 :گفتم آرام

 !. مگه نه؟نمتیبب امیب تونمیبه عنوان همسرت كه م -
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 !پر از حسرت دیشد و شا نیاو لبخندش غمگ و

 .بپرسم دی... بادونمینم -

 !؟یبپرس یاز ك -

 شهینم گهید یو طالق گرفت نجایا یاگه اومد دونمیرو م نیكارن. فقط ا نیكه مسئول ا ییاز كسا دونم،یچه م -
 !یبرگرد ایراحت نیبه ا

 :تأمل گفتم یاهیثانیب یو حت درنگیب

 .مونمیجا مخب نشه، بهتر. همون -

. احتمال وقوع كردمیاز حد باز م شیزبانم را ب یچهیش به من زل زد. انگار امروز داشتم درهم فقط چشمان باز
 .ردیرا بگ یاحادثه نیچن یجلو توانستینم پردهیب یپنجره نیو ا رفتیطوفان م

 !؟یمونیكجا م -

 .گرفت یاحالت بدجنسانه لبخندم

 .نیراد یبابا شیپ -

 .در هم فرو رفت شیهااخم

 !؟یبمون ششیپ یبا تو داره كه بر یچه نسبت نیراد یبابا -

 !كنه دایبعدنا نسبت پ دیشا ،یدیخدا رو چه د ینداره ول یفعالً كه نسبت -

 .دادیرا آشكار و واضح با حركات صورت و دستانش نشان م نیشده بود و ا یعصب

 .برات رمیگیهتل م جانی. خودم ایندار یكار چیه یاجازه یطالق نگرفت ی. تا وقتیبر ییالزم نكرده جا -

 :ادامه دادم ثیباز با همان لحن خب یشده؛ ول یعصب دانستمیم

 !خواستم بكنم، مگه نه؟ یهركار تونمیهم خوبه؛ اما بعدش كه م یلیخ -

باز  یو آزارش را دارم. ول تیقصد اذ دیفهم امافهیام و انگار از قشد به چهره رهیخ ظیبا همان نگاه پر از غ یكم
 :گفت یادهیچشم چرخاند و با حالت رنج

 !یریوجدان بگعذاب خوادینم ،یاالن هم آزاد نیبكن. هم یخوایم یهركار -

 !كنم؟! اونم به تو؟ انـتیامكان داره من خــ ـ یكنیواقعاً فكر م -

 !بود زیآم نیواقعاً توه پوزخندش

 .رو دارم یار هر كارمن از دختر ساالرخان انتظ -
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 ریكه داشتم را ز یحال خوش قهیدو دق گذاشتی. چرا نمكردیم یبود! انگار داشت تالف یگر قهارشكنجه چه
 !باخته را ببَرد یزود ورق را به نفع خود برگرداند و باز قدرنیا توانستیمزه كنم! چطور مزبانم مزه

 !؟یاز من چ -

 .دیكشیمرا به درون م یاچالهاهیچشمانش باز هم داشت مثل س یاهیام نشست. سدوباره بر چهره نگاهش

 :گفت رلبیز

 یهایبزنه. مخصوصاً اگه كشت ایبه دل در یقیقا نیبا همچ خوادیدلش نم كسچیم. هشكسته قیقا هیمن مثل  -
 !باشن ادیو جذاب، اون اطراف ز كیش یاحتیو س یحیتفر

مرا  خواستیدلم نم وقتچی. هدادینشان م ریكوچك و حق ه،یو بق نیبود كه خودش را در مقابل راد بارنیاول
 !میقرار دهد كه ندانم چه بگو یآوررنج طیشرا نینچنیدر ا

- … 

 .كنمیتعجب نم ادیهم ز یبر یپس اگه بذار -

 !ست؟وونهینظرت دشكسته رو انتخاب كنه، به قینفر، بازم قا هیاگه  -

 !آن را نشان بدهد خواهدیاش گرفته و نمكه خنده یرا خورد. مثل كس لبخندش

 .ستوونهیآره د -

 .دیکشیخجالت م امییپروایب نیمن از ا یجاانداخت. انگار او به ریقدر که سرش را زکردم. آن نگاهش

قدر سخت كاش آن ی. ازندیپر م شیلم برااعتراف كنم كه د خواستمیحرف بزنم. نم نیاز ا شتریب خواستمینم
 !آورد؟ینبود! چرا در مقابلش انسان كم م

 .ستیدردم چ دیفهمینگفتم. مطمئنم خودش خوب م چیه گریتكان دادم و د سر

 !نه؟ ،یو راحت بش یریطالق بگ ترعیكه سر یایزودتر ب یگفت -

نفهمد طرف  یكس شدیكردن من است. مگر م تیاذ یبرا شیهاحرف دانستمیمن پوزخند زدم. م بارنیا
 !بود دایام پدر نگاه و چهره زیواضح و آشكار همه چ طورنیمقابلش چه در دل دارد؟! آن هم من كه ا

 .دلم تنگ شده ام،یب خوامیكارام رو درست كن، م -

 !سابقت؟ ی! شوهر عمه؟یك یبرا -

 .اضافه شده بود بشیو غر بیعج اتیوصنامرد! تكه پراندن هم به خص یمزهی... بدمیخند

 .دوست دارن یلیعروسا پدرشوهرشون رو خ گنیم -

 .بود شخندین هیشب شتریب اشخندهتك

 .برعكس پسرش ه،یآدم خوب یلیخ تندهیبله، پدرشوهر آ -
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 !شهینم دهید یجورنی. ایبا چشم دل نگاهش كن دیپسرش هم خوبه. منتها با -

. شدمیآشنا م بردیكار م نیكه او از ا ییهاـذت*داشت. تازه داشتم با لـ یخوب یكردنش مزه تیاذ قدرچه
 !از سرِ حرص بود گم شد شتریصدادارش كه به گمانم ب یام در خندهلبخند مرموزانه

ه او كه شدم ب رهیخ محابایدر نگاهم آمد و ب میهایدلتنگ یعالم حال خوش به اندازه كی! دیخندیم بایز چه
 .هرچند با حرص دیخندیم گونهنیا

ً نم دیشا مسلماً  دیفهمیدارند، چون اگر م اشیمخالف با مفهوم ظاهر ییمعنا میهاكه حرف دانستیواقعا
 !دادیواكنش نشان نم بیعج قدرنیا

 !دار به خودش بگوتو! حداقل اعترافاتت رو نگه یهست ییعجب آدم دورو -

العمل اكتفا كرده و منتظر شدم عكس یبه لبخند یول! «گمیخب منم به خودش دارم م» میبگو خواستمیم
 .نمیرا بب اشیبعد

 !ستیازش ن یمدته خبر هیاالن كجاست؟!  -

 .دمیباز پرس یول دیگویرا م یچه كس دانستمیکه مآن با

 !؟یك -

 !االن میزدی! مگه در مورد اون حرف نمگهید نیراد -

 .نه -

 .باال رفت و تعجب در نگاهش نشست شیابرو

 !نــه؟ -

 .نزن یبه كس گفتیكه م ییهاهم لبخند زدم. از همان باز

 .متوقف شد میهاـب*لـ یآمد و رو بارهکیصورتم بود  یکه در حال گردش رو شیهاچشم

 .نكن -

 !نكنم؟ كاریچ -

 .را محكم فوت كرد و چشمانش را بست نفسش

 .نكن تمیم... اذكالفه -

 :گفتم یناآرامش بردارم به آرام یاز چهره آنکهیلبخندم را حفظ كردم و نگاهم را ب همچنان

 .كنهیكردنت رو دوست دارم. حالم رو خوب م تیاذ -

 .ام در همان حالت قبل استچهره دیفهمی. انگار مكردیهنوز به من نگاه نم یرا گشود؛ ول چشمانش
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 .ستیبا من لج نكن. به نفعت ن -

 !چه به نفعمه یدونیكه م ینفع؟! مطمئن -

را به  ایحس دن نیباتریو ز كندیطلوع م ایدر یهاآب ریاز ز یكه به آرام یدیآرام باال آمد. مثل خورش چشمانش
 .زدیریجانت م

 !؟یخوایم یتو از من چ -

 !نزند رونیآن ب یاز ال یباز لبم را به دندان گرفتم كه حرف یول«! خودت را» میبگو خواستمیم

اولش که عمق چشمانم بود  ینگاهش را به جا عیسر بارنیا یام چشم دوخت ولقفل شده یهاـب*به لـ دوباره
 :برگرداند و گفت

 .یبر یتونینم گهیرو مطمئن بشم، د یزیچ هیاگه  -

 !؟یذارینم ای تونمینم -

 :تلبخند گف با

 !؟«رو یچ» یدیچرا نپرس -

 .بود یگرید زیسؤال من چ یول ستیحرفش چ دانستمیم

 .هیچ دونمیچون م -

. نه به احساس من و نه به قدرت خودش. و بهتر بود در همان ستیهنوز مطمئن ن دادینگاهش نشان م طرز
 .كردم مكالمه را به آخر برسانم یبماند. پس سع یباق دیترد

 .افتاد، بهم خبر بده یمنتظر مجوز ورود و خروج هستم. حتماً هر اتفاق گهید یهفته -

 .باشه... چشم -

تكان داد و تماس را قطع  یسر زیبلند كردم. او ن شیدستم را برا میبگو یزیچ کهآنیرا قورت دادم و ب امخنده
 .كرد

*** 

داشت سر  یكه فقط سع نیبود! راد یطوالن قدرنیهفته ا كی شهیواقعاً هم ای آمدیآن روزها كش م دانمینم
 یلیموضوع، فقط همان روز خ نیا ی! دربارهزدیبر دیبا یامن درآورد تا بفهمد چه برنامه یمرموزانه یاز كارها

 لیهمان اوا« مسافرت كنم. رانیمجبور شوم به ا كارنیا یبرا دیو شا رمیقرار است طالق بگ»مختصر گفته بودم 
قدر با آن یدست؛ ول نیاز ا یاكنجكاوانه یهاو پرسش «شودیچرا، چطور، مگر م»كه  دیپرسیسؤال م یلیخ

 .نپرسد یزیچ گریداد د حیو مبهم جوابش را دادم كه به گمانم ترج مفهومیب یهاجواب

ً یدق م، روز دوشنبه گرفت طیسالم... برات بل»مضمون  نیكردم به ا افتیدر ینوشتار یامیروز هشتم بود كه پ قا
 «.نمتیبیم رانیا ی. توكنمیم لیمیرو برات ا طیبل ریصبح. تصو ٩:٢٥ساعت 
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ً یدق یعنی. نی... و همنیهم پرداخت  نهیهز ستیبایحرفش م ایهر كلمه  یسه خط ! انگار تلگراف بود و برا قا
 !دانمیسخت بود، نم قدرنیا بیو غر بیانسان عج نی! چرا درك اکردیم

*** 

ً یتقر دیبود و من با یروز باقروز دوشنبه سه تا  یاجازه گریمعلوم نبود د چی. هكردمیرا جمع م لمیتمام وسا با
 رد،یگینم طیمسائل را حل و فصل نكرده باشد بل یداشته باشم! هر چند مطمئن بودم او تا همه رانیخروج از ا
ً یوبرگشت! دقرفت طیآن هم بل  الیخیقدر بدادگاه را تمام كرد! چه شدیم هایراحت نیهم! انگار به ماهكی یبرا قا

 !است و خونسرد

شدم. به گمانم  رهیبود خ ستادهیمقابلم ا یبیكه با حال غر نیچمدان سوم خشك شد و به راد یرو دستم
در  شدیمخـ ـدر ساخت خودشان را مصرف كرده بود، به هرحال نم یاز داروها یانمونه دیشا ایـست بود *مـ

 !كرد دایرا پ یانسان عاد كیاز حالت  ییهااو نشانه

عقب رفتم. اصالً نگاهش مثل  یو كم دمیترس بارنیتخت نشست! واقعاً ا یهمان وضع جلو آمد و مقابلم رو با
 !داشت ینبود! انگار حال بد شهیهم

 !؟یریكنم، نم كاریاگه چ -

 !فقط نگاهش كردم جانیب یامن مثل مجسمه و

- … 

 !داره؟یدست از سرمون برم ریكنم ام كاریاگه چ -

- … 

 یاتفاق بد كردمیفقط حس م دیگویچه م دمیفهمی. نمزدیم یمعناتریب یهاو حرف آمدیجلوتر م طورهمان
 !فتدیقرار است ب

 .من رو ازم گرفتن یزندگ یول رنیاون رو كه نتونستن بگ یزندگ -

- … 

 .از من دوس داشتن شتریفكر كنم از اولش هم، اون رو ب -

 !نفرت یحت ایاز سر خشم بود  شتری! به گمانم بكردینم هیگر یول دیلرزیم اشچانه

 .ییتو هم مثل اونا -

- ... 

 !قدر بهت گفتم دوستت دارمچه -

- ... 

 !ره؟یو م كنهیولت م ریكنم، ام كاریاگه چ یدونیم -
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- ... 

 !داره؟یكنم، دست از سرمون برم كاریاگه چ یدونیم -

- … 

 .زدیرا پس م دیچرخیكه در ذهنش م ی، كار«نه» یرنگ ترس داشت و سرم به نشانه نگاهم

 .هیچ دونهی. عشق نمرهیانتقام بگ خوادیفقط م ریبهت گفتم ام -

 .شدیصورتم پخش م یرو شیهاآورده بود كه نفس كیقدر نزدرا آن سرش

 !استفاده كرده بود یگرید زیپس حتماً چ داد،یالكل كه نم یبو

ناشدني را ـذتي وصف*انگار لـ قیعم یرا روي پوست صورتم كشيد و با نفس اشینیرا نبست ولي ب چشمانش
بشود؛  خواهدیچه م فهميدمی. قشنگ مدیلرزیم شیهاآلودش هم مثل نفسـوس*به درون فرو برد. صداي هـ

. سعي كردیداد و فرياد م ییاره یحركت ماندم. هرچند جسمم از درون منقبض شده بود و دلم برااز بيولي ب
 گذاشتمی! نبايد مشدینفس نكشم تا گرماي كمتري از من بگيرد؛ ولي باز او داشت هر لحظه بدتر م یحت كردمیم

كه حس كردم دارد وضعيتش به حد خطرناكي همين اورم،یتوانستم تاب بکند، از اين بيشتر را ديگر نمي دایادامه پ
 .که داشتم به عقب راندمش یبا تمام زور ودستم را سپر كردم  رسدیم

تخت ولو  یرفتن تعادلش شد و كنارم رو نیحركت من باعث از ب نیقدر در عالم خودش بود كه همگمانم آن به
كه داشت  یبا همان ضعف ی! ولزدیبرخ شیجا دوباره از توانستینم یخراب بود كه حت یشد. حالش به حد
 رفتم؛یم رونیاز اتاق ب دیبرخاستم. با میشده بود! به سرعت از جا وانهی... فکر کنم واقعاً ددنیشروع كرد به خند

به عقب برداشتم كه  یندارد. قدم یخوب امدیاوضاع اصالً پ نیماندن و بحث و جدال كردن در ا دانستمیچون م
 .دمیا شنآرامش ر  یصدا

 !شدم، نه؟ وونهید یكنیفكر م -

- … 

م... پدرم، م. از دست تو... از دست اون... از دست خانوادهم، خستهكالفه ام،ینه، نشدم... فقط عصبان یول -
 !مادرم... خودم

آرامش اعتماد كرد! پس راهم را عوض نكردم و به  نیبه ا شدینم یكردم. حالش چندان بد نبود؛ ول نگاهش
 .طرف درب خروج رفتم

كه زورم  ستیحالم خراب ن گهید قدرانیا یعنیباهات بكنم!  یهركار تونستمیم خواستم،یكه اگه م یدونیم -
 .نرسه بهت

 .گفتم یو به آرام دمیبه طرفش چرخ تنهمین

 زن متأهلم؟ هیكه من  یدونیتو هم م -

 :گفت یزد و با لودگ یخندپوز 
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 !؟یشدیم یراض ،ینبود« متأهل»اگه  یعنی -

كردم و به  شیبه شعور خودم بود. پس در همان وضع رها نیتوه یو هوش عقلیب نیحرف زدن با همچ گرید
 .راه افتادم امییتنها قیطرف آالچ

. رسدیباشد به جنون م طرفهكیكه  یمرا درك كند! عشق توانستیاو نم دیشا ای... شناختمیرا هنوز نم او
از احساس نبرده  ییبو چیكه ه كردمیفدا م یكس یرا برا امیزندگ یمثل من كه داشتم خودم را، غرورم را و حت

 !بود

 یهم كس یكیرا و آن  یگریرا دوست دارد و او د یهر نفر، كس» یاسندهی. به قول نوشودیم طورنیهم شهیهم
 «.ندیست كه همه تنهاا گونهنیرا و ا گرید

شجاعت  یسخت نبود، فقط كم قدرنیرا برداشتم. دوست داشتنِ او كه ا لمیرا جلو بردم و موبا دستم
 .خواستیم

از  یازنانه یبوق كشدار باالخره ارتباط وصل شد و صدا نیرا گرفتم و منتظر جواب ماندم. بعد از چند اششماره
 :خط گفت یسوآن

 !دییبله... بفرما -

 :دمیپرس دیمكث كردم و بعد با ترد یالحظه

 !جا هستن؟اون ریام یآقا -

 !د؟یباهاشون دار یهست و االن هم تو حمام هستن. كار یخط رام نیا م،یندار ریام جانی! ما ار؟یام -

فكر كنم كه آن دختر  نیبه ا دی! االن باكندیزن خطور م كیكلمه به ذهن  نیا دنیبا شن یی! چه فكرهاحمام
 !چرا در حمام است؟ ریو بدتر از همه، ام كندیاو چه م یو در خانه ستیك

 :شد چون دوباره خودش به حرف آمد یسكوتم طوالن انگار

 !ن؟یهست یشما ك -

 :خشونت گفتم یكم با

 .شده... من همونم ویسِ  یچه اسم ،یو جواب داد یكه برداشت یلیاون موبا یرو -

 :كرد و گفت یكوتاه یخنده

 !خانم... فقط نوشته خانم! اسمت خانمه؟ -

 .حرصم یام گرفت و از طرفطرف خنده كی از

 .یفور ره،یبهش بگو با من تماس بگ -

 !قطع كردم. اصالً مگر سالم كرده بودم؟ یخداحافظیب و
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تار شد. احتماالً چند  اششهیدرون دستم. از بخار آهم، ش لیرا بستم و نفسم را فوت كردم به موبا چشمانم
به  ریام ریمات شده، روشن شد و تصو یوپر دادم تا باالخره صفحهدر ذهنم به تصورات نابودگرم بال یاقهیدق
شده بود.  رهیذخ لمیگرفته بودم در موبا واز ا یواشكی یكه روز یدرآمد! با اسم خودش و با همان ژست شینما

 !آقا ایانم نه خ

 :دمیپرس كیو عل سالمیو ب دمیسبز رنگ را به راست كش قسمت

 !؟ییكجا -

 :گفت یبیمكث كرد و با لحن عج یالحظه

 !؟یكنیم كاریو چ ییكه كجا كنمیداره؟! مگه من ازت بازخواست م یبه شما ربط -

 !بود؟ یواقعاً جد ای! كرد؟یم یمثالً داشت شوخ یعنی

 :گفتم یدارهیلحن كنا با

 .یكن ییازم بازجو یتونیم« حمومه یمهتا تو»رو جواب داد گفت  لمیآقا موبا هیو  یتو هم اگه زنگ زد -

 :زد و گفت یصدادار پوزخند

بپرسم امروز تو  دیمنم كه با نیهست ا یتنها گذاشتم و رفتم. اگه حق چاكتنهیـ*من كه تو رو با عاشق سـ -
 !خبر بودهاون عمارت چه

حلقم و به سرفه افتادم. قشنگ دست خود  یتو دیچنان شوكه شدم كه آب دهانم پر اشیجواب ناگهان نیا از
قدر احمقم من! خب معلوم است بود؟ چه دهیجمله باختم! از كجا فهم كی نیرا با هم هیرا رو كردم و قاف

 !ندیوگوش اودر كل عمارت چشم شیهاجاسوس

 !؟یگردیدنبال جواب م ی! داره؟یچ -

 .نكردم كه بخوام بابتش جواب پس بدم یكار چیمن ه -

 !كردم؟ یپس من كار -

 !یكه راپورت من رو بهت داده، بپرس یاز همون كس یتونیمن نبود. م ریتقص -

 !خبره؟جا چهاون گمیبود؟! دارم م یك ریمگه من گفتم تقص -

نداشته و  یارابـ ـطه ایدن نیا یتو كسچیش نكن. من با ه. اعصابم خرابه بدتر اری! حرص من رو درنریام نیبب -
 .ندارم

 .پرمعنا زد یپوزخند

 !؟یمطمئن -

 !؟یستیتو مطمئن ن -
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 .نه -

 !زد؟یام حرف مدرباره نانهیبدب قدرنیبود كه ا دهیگفت نه؟! چرا؟! مگر از من چه د واقعا

 !بشه طورنیكه ا یت خواست. پس حتماً خودریفاصله بگ نیبهت گفته بودم از راد -

 :لب گفتم ریکردم و ز یامسخره یخنده

 ...گرفتمیفاصله م دیاز تو هم با -

 !شنومی! بلندتر صحبت كن نم؟یچ -

ً یتقر  :داد زدم با

 .اوضاعم نبود نیاگه بودم كه ا ستمیمن كالً فاصله گرفتن بلد ن -

 .دیكش یكرد و نفس بلند یمكث

 .جز خودت اعتماد نكن كسچیبه ه ایدن نیا یتو گفتیبهمون م یكی كاشیا -

 .میگوش نكرد یگفتن ول -

 !خواستمیكالً چه م ای میرفت قرار بود چه بگو ادمیبزند قطع كرد. اصالً  یگریحرف د آنکهیاو ب و

قرار  ییوهواو حال یتیدر چه وضع دانمیکه نم نیراد ینبودم حت انمیگذشتند و اصالً من متوجه اطراف روزها
كند  امیهمراه یكس آنکهیفرودگاه شدم. ب یبود و من آماده و مجهز راه دهیداشت! باالخره روز موعود فرا رس

نبود. معلوم نشد كجا رفت  شیدایپ ییهم که از همان روز كذا نیتكان دهد! راد یام دستبدرقه یبرا یحت ایو 
 انیایشد و سر به ب دیهم از داشتنم ناام دیشدن با من شرم داشت! شا و خود را پنهان كرد. احتماالً از رودررو

 !گذاشت

 !مانستیم یكشپرداخت كردم. واقعاً رفتنم مثل اسباب زیكه داشتم را ن یباردادم و اضافه لیرا تحو میهاچمدان

مدام  شدمیمكه مجبور  ختیریهم مقدر حالم بهآن د،یرسیآخر كه م تیگ یزمانِ رفتن به سو شهیهم
 نیبا باالتر ماهایهواپ نیترو مطلوب نیبا بهتر یبكِشم! اصالً پرواز را دوست نداشتم! حت قیعم یهانفس

 !ترساندیها مرا ماوج ناحتماالً حضور در آ ایارتفاع داشتم و  یایفوب یكم دیشا دانمیخدمات! نم

را درون گوشم چپاندم و چشمانم را با فشار  یهندزفر یمخصوص خودم كه نشستم، فقط گوش یصندل یرو بر
که پاکت درون دستش را به طرفم گرفته بود و  دمیرا د یام زد. چشم باز كردم و خانمبر شانه یبستم. كس

 .احترام و لبخند رد كردم بارا نداشتم پس  لشیبردارم، انگار شكالت بود. اصالً م یزیکه چ کردیتعارف م

 .از استرسم كاسته شود مایبرخاستن هواپ یرا فشار دادم تا برا یصندل یو محكم دستهچشمانم را بستم  دوباره

حد  نیدر آن همه پرواز به ا وقتچی! هكردیداشت حالم را بدتر م دیكشیم ادیكه در گوشم فر یاخواننده یصدا
ام را فشرد که احتماالً خراب بود! دوباره خانم كنار دستم شانه تمیروز وضعچرا آن دانمی! نمدمیرسینم یاز ناآرام

 !قصدش آرام كردنم بود بارنیا
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 :لب گفتم ریز

 .ممنون خانم حالم خوبه -

 !زد یانگار حرف یچه گفت ول دمینشن

 تیدر آسمان به وضع مای! به گمانم هواپدمیتا آخر سر كش نفسكیآبم را برداشتم و  یبه او بطر تیاهمیب
 .بود و حركتش صاف و آرام شده بود دهیثابت رس

 .دمیکش رونیرا از گوشم ب یهندزفر یو گوش دمیكش یبلند نفس

 !حالت بهتره؟ -

 .بزنم یجانمهیكردم لبخند ن یسع دوباره

 !ست؟یهمراهت ن یكس -

 .تكان دادم «ریخ»به نشانه  یسر

 !؟یهست یرانیا -

 .بله -

 .حواس مرا پرت كند خواستیاحتماالً م یفضول باشد ول یهااز آن زن خوردینم اشافهیق به

 .زنمیبهش سر م امیچندبار م ی. سالكنهیم یزندگ هیمنم پسرم ترك -

 !روندیو به راه خودشان م كنندیترك م بیو غر گانهیب یفرزندانشان را در كشور گونهنیچرا مادران ا دانمینم

ً یدم و با مكث تقركر  نگاهش  :گفتم یادیز با

 !؟یبمون ششیپ یریچرا نم -

 .مادرانه بود و مهربان لبخندش

راحت  خوانیتحمل مادر و پدرشون رو ندارن. م ادیز گهیاالن د یهااگه اون بخواد كه من از خدامه. جوون -
 .باشن و مستقل

 :تكان دادم و گفتم یسر

 .حق با شماست -

فكر كردم كه حاال  نینشوم. پس چشمانم را بستم و به ا داریب مایبخوابم و تا توقف كامل هواپ خواستیم دلم
 یاشوازکنندهیبود، پ یكسیام كه در غربت و بمثل بدرقه ایبه فرودگاه  دیآیبردنم م یبرا یچه خواهد شد؟! كس
 !هم نخواهم داشت؟
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! همان كه شاهد حمام رفتنش دیایب ییچه كار خواهد كرد؟! نكند با همان دختر كذا ریفكر كردم كه ام نیا به
ً یبودم! دق دهیكه تا به حال ند! منگرفت؟یطور دوش مهم بود! اصالً او چه چه  یطیشرا نیها در همچآدم قا

 .هم داشتم یهمسر یو ادعا دانستمینم چیفكر هم نكرده بودم! واقعاً از او ه یمسئله حت نی! به اكردند؟یم

كه بر دستانم  یخوش و آرام بودم كه متوجه اطرافم نشدم، تا باز هم حس دستان گرم یغرق در خواب انگار
 .برگرداند امیواقع ینشست به همان جا

 !مت؟یما برسون یخوایاستقبالت؟! م ادیكه ب یرو دار ی. كسزمیعز میدیرس -

 :و گفتم دمیكش یاازهیخواب بود، خم ومنگجیهنوز گ چشمانم

 .دنبالم ادیآره شوهرم م -

شده بود به چشمان  رهیفقط خ حرفیو ب كردیزده بودم؛ چون چشمانش با تعجب مرا نگاه م یبیحرف عج انگار
 .بازممهین

 !! مگه چند سالته؟؟یتو شوهر دار -

 .سال ٢٩ -

 !دهانش هم باز شد اش،شدهواقعاً جا خورد؛ چون همراه با چشمان درشت بارنیا

 .گرفت امخنده

 .م، خوب موندم! به قول پسر عمهاد؟یبهِم نم -

 .دمیخند گفت،یگوشم م ریز یبا حركت جالب شهیكه هم نیراد یمزهیخودم به حرف ب و

 !زود است میبرا زیهمه چ كردیفكر م شهیکه هم خوردیام را مبچگانه یافهیق نیپدر هم گول هم دیشا

شوند بعد  ادهی. همه در حال رفتن بودند و آن خانم احتماالً قصد داشت بگذارد همه پستادمیشدم و ا بلند
 !انجام دهد لشیبرداشتن وسا یبرا یخودش اقدام

 !من برم؟ شهیخانم، م -

 رونیآور، خود را برعب یهرچه زودتر، از آن دخمه توانستمیبرداشتن از آن باال نداشتم، پس م یبرا یالهیوس
 .بكشم

 :گفت ییبرخاست و با خوشرو شیپس از جا ست،یچ یام براعجله دیهم انگار درك كرد و فهم او

 .خوشحال شدم تیی. از آشنازمیعز دییبفرما -

 .زدم و تشكر كردم اشیبه مهربان یلبخند

هولناك رها  یاز جهنم . انگاردمیرا نفس كش رونیب یهوا یرفتم و با چه ذوق نییها پاطور از پلهچه دمینفهم
 .بودم دهیآرام رس یشده و به بهشت
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در قسمت مخصوص  شهیهم کهنیا ی. احتماالً براكردمیم یو احساس خفگ شدیحالم بد م قدرنیبود ا بارنیاول
فشرده و  یهایصندل یرو هیاالن با بق یبود؛ ول ارمیدر اخت زیو همه چ نشستمیو فرست كالس م مایهواپ
 !وجور نشستمجمع

 .كم عادت كنمهم كم یوضع زندگ نیبه ا دیبا دیرسیم نظربه

راه افتادم. هرلحظه  یرونیو به سمت سالن ب دمیچ یدستچرخ یجا بود روكه همان یرا به كمك كارگر لمیوسا
باز  ی! ولگشتمیم امیزندگ یبهیغر نیو به دنبال آشناتر كردمیمعلوم نشود اطراف را نگاه م ادیکه زبدون آن

هم كه رزرو نكرده  یرا هم بلد نبودم! هتل اشانه! هرچند خرفتمیم یبا تاكس دیهم نبود كه نبود! احتماالً با
 !رفتم؟یم دیبودم! پس كجا با

دوان به طرفم آمد و دوان ییكه آقا رفتمیانداختم و داشتم به سمت درب خروج م ریو ناراحت سرم را ز نگران
 :عرق كرده و قرمز شده بود گفت ادیصورتش از حرارت ز كهیدر حال

 !پنچر كردم دیباور كن یكنم ول رید خواستمیخانم. به خدا نم دیببخش -

پول كف دست كارگر  یمبلغ نمود،یقصورش طلب بخشش م یو برا كردیم یكه تندتند عذرخواه طورهمان
بود كه  اشیشگیو هم نیرا به عهده گرفت. اصالً انگار كار روت یدستچرخ تیگذاشت و خودش هدا میرو شیپ
 !و جواب انجام داد سؤالیتند و ب یگریپس از د یكیخوب كارها را  قدرنیا

اومد  شیپ یلحظه وضع اضطرار نیمتأسفانه در آخر یباشم؛ ول جانیساعت قبل ا كیآقا فرموده بودن از  -
 !دیحركت كنم و بعدش هم كه پنچر كردم. بازم ببخش رتریمجبور شدم د

 !بشر نیا كردیم یقدر معذرت خواهبابا! چه یا

 !تو؟ یش هستراننده -

 :كرد و گفت یاخنده رفتیكه جلوتر از من م طورهمان

ً یتقر یراننده؟! ا -  !مكارهیواضح نگفته بود چ قدرنیتا حاال بهم ا ی! كسبا

ً یدق دانستیخودش هم نم انگار  یها اسم خاصكار آدم یرسم نبود رو رانیدر ا دیشا ایاست؟!  كارهچه قا
 !بگذارند

 :كردم و گفتم شتریسرعتم را ب یكم

 !االن؟ میریكجا م -

ً یام دوخت. مرد تقرنگاهش را به چهره بارنیاول یبرا  .دیباریو رفتارش م افهیاز ق یبود كه سادگ یجوان با

 !گهیخونه د -

 ً  :گرفت یچشمانم حالت تعجب و سوال مطمئنا

 .! من قرار بود برم هتل؟یك یخونه -
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 !«یچ گهید» دیگویکه با خود م یباال انداخت و دهان کج کرد مثل کس ابرو

 ییمردا نیهمچ كنمیهتل؟! فكر نم ذارهیداره، زنش رو م یكه خودش خونه به اون بزرگ یهتل؟! مگه مرد -
 .ستین جانیا یرسم و رسومات هست! ول نیمملكت شما از ا یتو دیما! شا میداشته باش رانیا یتو

 !كرد یرانیكه از مردان ا یاشدنش و دفاع جانانه یرتیغ نیگرفت از ا امخنده

 !ستیبراشون مهم ن ادیز ها،یطرفمثل اون هامیرانیفكر كردم ا دونم،یچه م -

گشود.  میو در را با احترام برا ستادیا ریام یوخورنگ و كامالً منطبق با خلق اهیس كیمرسدس ش نیماش كی كنار
طور که فکر ! البد همانگشتیم یو معمولساده  قدرنیبودم چرا ا جانیکه من ا یآن زمان دانمیهرچند نم

مورد دلخواهش را  یخودش زندگ یبرا تواندیمخاطر شغلش بوده و االن که از آن کار خارج شده، به کردمیم
 !داشته باشد

كننده و كولر را و خنك نینشست و ماش اشیصندل یاش زدم و سوار شدم. ابتدا روبه ژست مؤدبانه یلبخند
را درون صندوق عقب قرار دهد.  لمیشد تا وسا ادهینشوم، و بعد پ تیاذ نیداخل ماش یروشن كرد تا از گرما

! انگار مستأصل مانده بود كه بگذارد؟همه چمدان را كجا آن دانستیبود كه بنده خدا نم ادیز لمیقدر وساآن
 :فرستادم و گفتم نییرا پا شهیچه كار كند! پس ش

 .نداره یـل دست خودم، اشكال*بغـ نیهم ایجلو  دشونیبذار دیتونیآقا، م -

 :گفت یخوشحال یشاد شد و با خنده اشچهره

كه صندوق بزرگ داشته  نیماش هیبرو  دییفرمایم دیباش گرانیخانوم، واقعاً گفتم اگه مثل دبده  رتونیخدا خ -
 !كار رو بكنم نیخودم جلوجلو برم هم خواستمی. االن مارهیتا بارهام رو ب اریب ریباشه گ

 :كردم و گفتم یمصنوع یاخم

 .نكردم تیذهام رو اهم تو عمرم راننده وقتچیه ستم،ین گرانیمن مثل د رینخ -

دوتا را كنار دست  یعنیمانده را در جلو قرار داد!  یزد و سه چمدان باق میاش به روصادقانه یهاهمان خنده از
را محكم  شیمن نهاد و جا یـل پا*را بغـ یكیبست! و  شانیـمربند هم برا*گذاشت و کـ یصندل یخودش رو

ً یكرد كه تكان نخورد و اح  .نكند تیرا اذ میپا انا

 یهاتا بتوانم با آدم دمیپرسیم یادیز یزهایاش چدرباره دیام گرفته بود! بادقت و وسواسش خنده همهنیا از
 .كنم دایپ یشتریب ییاطرافم آشنا

 دانستمیكرد. م تیهدا نگیرا به سمت خارج از پارك نینفس پشت فرمان نشست و ماشآرامش و اعتمادبه با
كه  یاراننده یبمانم و از آقا داریب دمیبهتر د یاستراحت كنم! ول یكم توانمیو م ستیادیتا تهران راه نسبتاً ز

 .بپرسم یسؤاالت دانستمیهنوز اسمش را هم نم

 .دمتی! قبالً ند؟یكنیكار م ششیچند وقته پ -

 .باباشون بودم شی... البته قبلش پشهیم یسالپنج هی -
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 !شون؟یشناسیقدر مچه -

 !سؤالم را بفهمد لیام انداخت تا احتماالً دلبه چهره ینگاه نیماش ینهیآ از

 .هستن نیزم یرو یآدما نیكه بدونم بهتر یابه اندازه -

 ً  :و ادامه داد اوردیخودش ن یبه رو یول د؛یپوزخندم را شن یصدا احتماال

نظر من كه بدونن. به نیزم یهانیرو نجات داده باشن، بهتر شونیرو كه زندگ یآدما كسان یهمه دیشا -
 .طورهنیهم

نداشت پس  یباز هم به من ربط یرا به ذهنش آوردم؛ ول یخاطرات بد دیعرق كرده بود، شا اشیشانیپ
 :جنباندم و گفتم یباز كند و اصالً وقتش نبود، سر خواستیكه م یبه بحث تیاهمیب

 .یكنیمغلو  یادیز یباز هم دار یول هیعیت بهشون طبنظرم عالقهبه -

 !دیشا -

 !بمونم یكس یخونه خوامیدر ضمن لطفاً من رو ببر هتل. باشه؟! نم -

 :لب گفت رینگاهم كرد و ز دوباره

 .گنیم یآقا چ مینیچشم، بب -

از نظر  دیشا« !گنیم یآقا چ مینیبب»بودمش!  دهیو چقدر از زبان همه شن میجمله آشنا بود برا نیا قدرچه
 دیشا ایو  دیچسبینم یگریلقب به كسان د نیساالرخان باشد و بس. انگار ا توانستیفقط م« آقا»ما  یهمه
جورواجور غرق شدم كه  یفكرها نیقدر در همهم گذاشتم و آن یعادت كرده بودم! چشمانم را رو طورنیمن ا
را هم  نیماش كیبوق  یصدا یتكه من ح میرد شد كیپرتراف ابانیگونه از آن همه خو چه میدیرس یك دمینفهم
 !دمینشن

 .رو ببرم داخل التونیتا من وسا دیش ادهیپ دییخانم، بفرما میدیرس -

ً یحق یعنیمرد واقعاً مشكل داشت!  نیگمانم ا به  !آوردیخودش نم یبه رو ایبود  دهینشن قتا

ً یتقر یهاشیبا ر یانسالیباز شد و شخص م میبرا نیماش درب زده كنار در، مرتب و شانه ییو موها دیسف با
 !ستادیشدنم ا ادهیمنتظر پ

دراز کرده  میكمك به سو یكه برا یباشد، با آن لبخند مهربان و دست یگرید زیچ ای شخدمتیپ دیرسینم نظربه
 !باشد ژیو با پرست یحد، امروز نیدر ا كردمیبود! واو... چه جنتلمن و با كالس! فكر نم ریبود. احتماالً پدر ام

و دستم را درون دستان  رمیبگ كردیانسان را مسخ م بیكه عج رنگشاهیكردم نگاهم را از آن چشمان س یسع
ً یتقر  .اش بگذارمچروك خورده با

 .دخترم یخوش اومد -
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ها رسم دستش، صورتش را ببوسم. ترك یجلو رفتم تا به جا یو كم دمیپاش شیمضمون به رو نیبا هم یلبخند
متقابالً صورتم را  زیكند. او ن یریها هم احساس پقدرآن خواستمیخب نم یبزرگترها را داشتند ول یبوسدست
 :گفت یو به آرام دیبوس

 !یحد باش نیدر ا كردمیواقعاً فكر نم -

ً  یشوخ یهم خواستم كم من  !كرده باشم مثال

 !در كدوم حد؟ -

 !كرده بود فیتعر یكه رام یدر حد -

 :انداختم و با تعجب گفتمباال  ییابرو

 !؟یكرده؟! به چه عنوان فی! از من تعرر؟یام -

 !قدر آشنا بودچه لبخندش

 .ـعـشوقش*بعنوان مـ -

 شیطور به دنبالش حركت كردم. صداجمالتش بودم همان یهی! من هم كه مشتاق بقالیراه افتاد به سمت و و
 !زندیخودش حرف م یكه انگار دارد برا یآرام بود، طور

 .كنهیچون عاشقه غلو م كردمیفكر م -

. از احساسات گفتیكه تا االن شناخته بودم! از عشق م ییپدر! برعكس آن پدرها نیا زدیم یخوب یهاحرف چه
 !فرزندش

 !مرد آشنا نیا كردیچه حالم را خوب م شیهاگرفته بود! حرف دنیوز یمیدلم چه نس در

 !؟یازش جدا بش یخوایچرا م یدوستش دار قدرنیتو كه ا -

 !مطلبرفت بر سر اصل رمنتظرهیچه غ و

 !نزدم یدوستش دارم؟! من كه اصالً حرف دیكه زد نداشتم! از كجا فهم یحرف یبرا یقفل شده بود و جواب زبانم

 .نمانیو چند قدم فاصله افتاد ب ستادمیا حركتیب طورهمان

 !یآزارش بدكار،  نیبا ا یتونیم یالبد فكر كرد -

 .و به طرفم برگشت ستادیها اپله یجا رو. همانکنمینم بشیشد تعق متوجه

 !یشیم تیاز اون، خودت اذ شتریب ،یكنیاشتباه م -

 !م؟ینیهم را نب گر،ی! مگر قرار بود دزد؟یاول كار م نیرا داشت هم شیهاحرف یهمه چرا

 :انداختم و با تأمل گفتم ریرا ز سرم
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 .بزنم یمورد حرف نیدر ا خوامیبگم. فعالً نم دیبا یچ دونمینم -

 .تكان داد یسر میلبخند زد و به نشانه تفهم دوباره

 :راه افتادم و گفتم دوباره

 !ست؟یكجاست؟! خونه ن ریام -

 .گردهیبرم هایزود نیطالق. احتماالً هم ینه، رفته دنبال كارها -

 .حرص بود یواقعاً از رو پوزخندم

 .قدر هم عجله داره شازدهچه -

 .زده شد امیعصب یهابه حرف یلبخند او باز هم با مهربان و

 :متواضعانه گفتند یلیخ شانیا یاول وارد شود. ول زبان،یعنوان متا او به ستادمیكنار ا مؤدبانه

 !دیاعروس خانواده ی. البته تا وقتدیزبانیهم شما م جانیداخل خانم، ا دییبفرما -

با  اش،هیبه كنا تیاهمیپدر بزرگ شده بود. ب نیفقط با هم شهیآدم؟! انگار هم نیبود ا ریام هیشب قدرنیا چرا
 .لبخند جواب دادم

 .در عرض دو روز عادت دارم پدرجان زیداشتن و از دست دادن همه چ نیمن به ا -

 یبزرگ و تجمالت یهاخانه یقدرکه آند. با آنشود و راه را نشانم بده قدمشیشدم و منتظر نماندم كه او پ وارد
 یانگار حس خوب كردمیم تیچون احساس مالك حالنیمبهوت كننده نباشد با ا میبرا ادیز جانیبودم كه ا دهید

 .لم بدهم یراحت یهاكاناپه یرو تعارفینكنم و ب یبگیحس، باعث شد غر نیداشت و هم میبرا

 .افتادم ریام ادیو به  دمیاش را شنپرخنده یهم صدا باز

! مثالً شوهرت رفته درخواست طالقت یو ناآروم باش قراریب دی! دختر جان االن بایستیهم نگران ن ادیانگار ز -
 .ارهیرو برات ب

 یهانشسته بود چشمانم را به او دوختم و در ذهنم شروع كردم به شمردن تفاوت میهاـب*كه به لـ یلبخند با
 یارهینداشتند و انگار از دو س یمشترك ینقطه چیدو واقعاً ه نیاصالً قابل شمارش نبود! ا دیشا !خانرجیاو و ا

 !مختلف آمده بودند

 !؟یكنیم مسهیمقا یبا رام ی! داره؟یچ -

 .تر شد و نگاهم رنگ مهر گرفتپررنگ لبخندم

 .نیستین سهیقابل مقا كسچیشما با ه -

 .نگاهم كرد بیتا شد و با همان حالت عجتابه ریمثل ام شیابروها

 !واقعاً؟ -
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 :را تكان دادم و گفتم سرم

 .اوهوم -

 .شهیم شیبگم. مطمئناً حسود یباشه حتماً به رام ادمیرو  نیا -

زن مطلقه در  كیمثل  جانیبرخورده است كه ا تمیحس كردم به شخص یچرا، ول دانمیتلخ بود. نم پوزخندم
 قدرنیرا مسكوت نگه دارد، ا هیخودش را به آن راه بزند و قض کهنیا یجاام و او بهوهرم نشستهمقابل پدرش

 !كوبدیآن را به صورتم م یابا هر جمله پروایب

 !م؟یدر موردش صحبت نكن گهید شهیم -

 !! طالق؟؟یدر مورد چ -

 .انداختم و سكوت كردم ریرا به ز سرم

 .مبل نشست یآرام آمد و كنارم رو یلی! خستیمتوجه شد حرف و دردم چ انگار

 !ره؟یم نیاز ب م،ینظرت اگه در موردش حرف نزنبه -

 .كردم بیجنبادم و تكذ سر

قدر در دلت. بهتره اون یبه درد تو شهیم لیتبد یاگه حرف نزن یمهم طیشرا نیدخترم، در مورد همچ نیبب -
 .نكنه تتیكه بعداً اذ یموردش بگ

 .جدا بشه خوادیم ریام -

 .را خش انداخت میقدر پر بود كه صداآن دلم

 !یاون گفت تو خواست یول -

 .كردیو حال درونم را آشكار م دیتابیدر هم م اریاختیب انگشتانم

درخواست  یمن باهاش حرف زده بود و اونم از خدا خواسته رفته برگه یبدون هماهنگ نیمن نخواستم. راد -
 .طالق گرفته

 .كرد آرامم كند یانگشتانم قرار داد و سع چشیپ نیرا ب دستش

 !بوده یازدواجتون هم اجبار دمی! شن؟یجدا بش یخوایتو نم یعنی -

 !شدیرا شامل م امیزندگ یبود كه همه «یاجبار»كه زدم به او نبود، به آن  یپوزخند

 :ادامه داد د،یرا که د سکوتم

ش رو نقشه دهیتو رو كه د دیرو كرد! شا نكاریا هویچرا  دونمیازدواج نداشت، نم یاولش اصالً برنامه یرام -
 .عوض كرده
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 !خیبه م یكی زدیبه نعل م یكیدوختم. منظورش چه بود! چرا  قشیعم اهیرا به چشمان س نگاهم

 !؟یچ یعنی -

 .حرف یشد از ادامه مانیرا تكان داد و انگار پش سرش

 .ولش كن. بذار خودش حرفاش رو بزنه یچیه -

 ی! انگار كسختیاز دلهره و اضطراب به جانم ر یموج بارهکیدر قفل آمد و حضورش به  دیچرخش كل یصدا
 !ارتكاب جرم گرفته باشد نیمُچم را در ح

انگار خونسرد بود! انگارنه قدرنیچرا او برخالف من، ا دانمیو نم ستادمیبرخاسته و ا میاز جا بیهمان ترس عج با
 :و گفت ستادیمقابلم ا بی! دست به جندیبیبعد از چندماه همسرش را م

 .یسالم... خوش اومد -

 !گرفت ریمثل ام یرا از كس كدامشچیه شدیو نم خواستیخوب م یزهایقدر چچه دلم

به چشمانم منتقل شده بود  امیدل تنگنگاه كردم! انگار حس  رنگشیخسته و ب یرا باال گرفته و به چهره سرم
 !كردمیصورتش نگاه م یتك اعضابه تك بیعج یـع*طور با ولـكه آن

 .دمیگفت كه نفهم یزیلب چ ریشد و ز دهیكش یبه سمت شیهاـب*لـ

 !؟یچ -

 :مقابل صورتم گفت ب،یو غر بیو با همان لبخند عج دیخود را به سمت جلو كش یكم

 !ومدیجانت نچرا پسرعمه گمیم -

 !شد به خشم لیتبد امیحرفش بد بود كه دهانم تلخ شد و تمام نگران قدرآن

 .شتیپ امیم یآزاد شد دوبندیاز ق یوقت كنمیگفت صبر م -

بود كه  یاش پوزخنداز حرص، در چهره شتریكه دادم. هرچند ب یشكنجواب دندان نیدلم خنك شد از ا شیآخ
 .كردیم شخندیرا ر امانمیب یزنخود نیمرا و ا

 .یتا آزاد بش نهیخوبه. بگو بش -

 !رفت یدر همان حوال یو به سمت اتاق دیرا گفت و با آرامش چرخ نیا

از  وقتچیبد، که بدبختانه ه یلیخوب باشد هم خ یلیهم خ توانستیم یعنیقدر ابهام داشت! چه حرفش
 !دارد یداد چه منظور صیتشخ شدیلحنش نم

*** 

ندارم.  یشك چیاند كه مرا امتحان كنند هدست هم دادهبهدست یجهان هست یو كائنات و همه ایدن نکهیا از
هضم كنم، ازدواج با اجبار و طالق با اجبارتر! مگر من او را دوست نداشتم؟!  توانستمیموضوع را نم كی نیا یول
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كار ! پس آن غرور مسخره، وسط ماجرا چهبوداحمقانه چه  یهایلجباز نی! پس اخواستمش؟یمگر عاشقانه نم
 !كرد؟یم

 !با عشق نگاهم كند و جواب دهد من هم عاشقتم ها،لمیدوستت دارم و او هم مثل ف میبگو باركی شدینم

واقعاً طالع ما با هم جفت نشده  دی! شادانمی! نمخورد؟یبرم ایدن یداستان سخت بود؟! به كجا نیا یكجا
 !نبود

*** 

 .دمیرا از پشت سر شن ریپدر ام ینه كه صدا ایاتاق مانده بود و مردد که وارد شوم  یرهیدستگ یرو دستم

 .داره كه كنارش قدم بزنه اجیاحت یاز چتر، به كس شتریب رهیبارون راه م ریكه داره ز یها معتقدن، كسترك -

 .زدم شیبه رو یزیبرانگنیكه زده بود، لبخند تحس ییبایخاطر حرف زو بهطرفش برگشتم  به

 .ها رو دوست دارمواقعاً ترك یول ستمیمن ترك ن -

 :گفت یكرد و به آرام یاخنده

 !یكردیصراحت بهشون ابراز م نیبا هم ،یكه دوست دار ییكسا یكاش همه یا -

 دهیچیقدر نقاط كور و پآن رینگفتم. داستان من و ام چیزدم و ه یخودم را به نفهم یول دمیرا فهم منظورش
قابل درست شدن « دوستت دارم»با گفتن  زیهمه چ شهیهم كاشیقابل حل نبود. ا هایراحت نیداشت كه به ا

 !بود

 و درشت غرق شدم كه باالخره طاقتش طاق شد و خودش كار را تمام زیدر خودم فرو رفتم و در اوهام ر قدرآن
سر و  چیهیکه در بزند آن را گشود و مرا به داخل هل داد، و بعد هم بدر را چرخاند و بدون آن یرهیكرد. دستگ

 !شد دیناپد ییصدا

احتماالً دو  نییپا یكل طبقه یعنینصف آن خانه بود!  یبه اندازه دیشا اشیكه بزرگ یمن بودم و اتاق حاال
 !و آشپزخانه بود منیكه متشكل از سالن نش یكیاتاق بود و  نیا یكیقسمت شده بود، 

 .دمیاتاق شن یـزش را از آن سو*ـیآمطعنه یصدا

 !یبدون خبر وارد اتاقم بش وقتچیه گهید كردمیفكر نم یكه تجربه كرد ییزایبا چ -

شلوار  دنیاش دوختم و با دتنه نیی! اول بدون فكر، چشمانم را به پادمیترس و اضطراب به طرفش چرخ با
 .دمیكش یرا پوشانده بود نفس راحت شیكه پاها یاهیس

! كردم؟یچه كار م دیتخت نشست. خب ! حاال با یآشنا زد و رفت و رو یمتوجه حركتم شد؛ چون پوزخند مطمئنًا
 !تا او تعارفم كند ماندمیم میسر جا فیطور بالتكلهمان ای! نشستم؟یو كنارش م رفتمیمن هم م

 .نداره ریكه واگ یدونی! م؟ینیشیچرا نم -

 !میایب رونیكه نتوانم ب نمودیم انتهایب یوجدانعذاب ی. مرا وارد چرخهكردیكار را م نیهم شهیهم
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 .ستادمیرفتم و مقابلش ا ،یریمكث و تأخ چیه بدون

 .جدا بشم خوامینم -

که بلند شود بدون آن طورنیتخت، ستون بدنش قرار داد. ا یبه عقب رفت و از پشت، دستش را رو یكم
 .ردیو حركاتم را تحت كنترل بگ ندیمرا بب توانستیم

 !چرا؟ -

 ً  .و نروِس هستم یواضح بود عصب كامال

 .نداره لیدل ،یچیه -

 !تر شدسخت میبرا طیكه باال رفت، شرا شیابرو

 !پس؟ یگیم یرو بهم برسونه! االن چ غامتیپ یت نگفته بودنداره؟! مگه تو به پسرعمه لیدل -

 ً  یستیلبم را گاز گرفتم تا رفتار ناشا یرا از جانش درآورم؛ ول بردیكه از آزار من م یـذت*لـ نیجا داشت، ا واقعا
 .انجام ندهم

 !كار رونكن اون -

 .كردیمنظورش شدم كه به لبم اشاره م متوجه

 .بدهم، جواب سوال قبلش را دادم اشیانحراف یكهیبه ت یتیکه اهمآن یب

 .زنمیداشته باشم خودم م یو اگه حرف كنمیرو واسطه نم یكس وقتچیمن ه -

 !یتا حاال؟! قبالً كه حرف زدن بلد نبود یجداً؟! از ك -

 :نگاهش كردم و با همان حالِ خراب گفتم میمستق بارنیا

به  یازیپس ن دم،یهستم و از كجا به كجا رس یمن ك یندویكارات بردار. خودت م نیدست از ا ر،یام نیبب -
 !ستیمسخره ن یحرفا نیبازگو كردن ا

 .شهیكج بود، مثل هم لبخندش

- ... 

 .وجود بهت اعتماد دارم نیبا ا دونم،یازت نم زایچ یلیاالنشم خ نینخند. من هم یجورنیا -

 .زدمیعاشقانه حرف م شیبرا میاهایو من در رؤ آمدیكه م ییگرفت، مثل آن روزها ییبایرنگ ز نگاهش

 !؟یبدون یخوایم یچ -

 ً دو زانو نشستم و به او كه باز هم  یجا رواز هرچه خواستم سؤال کنم؟! همان توانستمیم یعنی! د؟یپرس واقعا
 .از من بود نگاه كردم یباالتر گاهیدر جا
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 ً اش آزاد كرد و به تنه ریظه به عقب هل داده بود، از زلح نیبدانم؟! دستش را كه تا ا خواستمیچه م واقعا
 .شد لیسمت من متما

 !شدم؟ یطورنیچرا ا یبدون یخوایم -

 .جواب دادم یمعطل یب

-  ً  .نه! اصال

 !؟یپس چ -

 میگفتیكه م ییهاگذشته نی. همخواستمینم زیچ چیها هاالنش بدانم. از گذشته یاز زندگ خواستمیفقط م من
 .مان را آزار داده بودهمه یكاف یبه اندازه« گذشته»

 .دمیسوال ذهنم را پرس نیفكر كنم، اول کهآنیب پس

 !هست؟ تیتو زندگ یكس -

 :نداده و دوباره گفتم یتیرا حدس زد، پس اهم یلبخند معنادار نیهمچ شدیم

 !و منتظرت باشه؟ یهست كه دوِسش داشته باش یكه كس نهیمنظورم ا -

 .داشت یادیز یهانگاهش همچنان حرف یداد ول دییبعنوان تأ یرا تكان كوتاه سرش

 !همون دختره؟ -

 .. كمكش كردمكندیكه دارد فكر م یكرد و لبش را به دندان گرفت، مثل كس یزیر اخم

 .حموم یهمون كه اونروز گفت، رفت -

 .ام گرفتكه من هم خنده یكرده بود! طور دایپ یابامزه یافهیقدر ق. چهدیگاز گرفته خند یهاـب*همان لـ با

ً یرو به جلو آمد و صورتش را دق شتریب یكم  .نگه داشت میهادر مقابل چشم قا

 !؟یمن رو ببر ی. تو حاضرستیبرم حموم. اون خانومم ن خواستمیاالن اتفاقاً م -

 !هوم؟ -

 !كه زد چشمانش را جستجو كرد یمفهوم حرف یمتبسمش جدا شد و در پ یهالب یاز رو نگاهم

 :متوجه منظورش نشده بودم، كه دوباره گفت هنوز

 !شوهرشون رو حمام كنن؟ توننیها نممگه زن -

 ً  :گفتم یكنم! پس با سادگ دایتوانستم پ یاو و خودم نم یهاحرف نیب یارتباط اصال

 !میشوهرشون؟! ما که هنوز ازدواج نكرد -
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 :مثالً متعجب گفت یاافهیباز شد و با ق یشیانش به شكل كامالً نماو ده هاچشم

 !م؟یعاه... واقعاً نكرد -

 یداستان را جد یلیكامالً مغزم از كار افتاده بود و خ كرد،یم حیتفر طیشرا نیمن برعكس او كه داشت با ا انگار
 !گرفته بودم

 !رو؟ یچ -

 .بود یواقع بارنیا اشخنده

 !رو؟ ینظر خودت چرو؟! به یچ -

 !و ابهام هامیهمه ا نیشده بود با ا یشكل هفت و هشت میابرو مطمئنم

 !گهی... ازدواج ددونمینم -

شكل بخندد. خوشحالم  نیبودمش به ا دهیزد بسته شد! واقعاً تا االن ند بارهکیكه به  یااز قهقهه شیهاچشم
 .توانستم بخندانمش امیبازخنگ نیكه حداقل با هم

ـوازشش کردم. واقعاً *بردم و با فاصله نـ دیخندیصورتش گذاشته بود و م یدستش كه رو یرا به سو انگشتانم
اش داد که به خنده یكه انگار حس كرد و پس از امتداد كوتاه بردمیـذت م*حال خوب لـ نیمن هم داشتم از ا

 !كردم یباز هم كار بد دیچرا؟! شا دانمیمتوقف شد. نم

 .یخندیكنم. مطمئنم به حس االنت م تیبه اون دختر معرف خوامیم -

 !چه شد و موضوع حرفمان چه بود دمی! اصالً نفهمكردیبحث را عوض م بارهکیطور چه نیبب

 :گفتم یناراحت با

 .منم مطمئنم حس االنم اصالً خنده نداره -

 !ییزایچ نیهمچ ای! رتی! حسادت! غستنایاز ا ری! غه؟یمگه حّست چ -

 !انداختیم ریالفاظ گ یمرا در تنگناها طورنیا چرا

 :وجود از رو نرفتم و جواب دادم نیا با

 !نی. همهیو فضول یفعالً فقط حسم كنجكاو -

 .بحث را كش داد بارنیشد و ا امیزرنگ متوجه

! مثالً به فرض كه دوستمه ؟یكن كارشیچ یخوای! مشهیم یـا شد چ*ضـ*ار تیكنجكاو کهنیخب! بعد از ا -
 .كنهیرو برام پر م ستیو ن بودهیم دیكه با یكس یخال یو جا

 بیعج یاز فكرها یو هم در وسعت دادیدر پرده و مبهم بود! هم جوابت را م طورنیهم شیهاحرف شهیهم
 !كردیم تیرها
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 ً  شتریب خواستمیبلند شدم. نم میتكان دادم و از جا یسرحرفش گفت. پس  نیدر پاسخ ا یزیچ شدینم واقعا
 .دهندیبه انسان م یها، حس بهترنظرم ندانستهبدانم. به یزیچ نیاز ا

 :جا گفتبلند شود از همان شیکه از جاآن بدون

 .آدم رو پر كنه« قلب» یخال یجا تونهینم كسچیبازم ه -

همه درد و زخم، روح آن انیاز م شدیگرفته بود كه م یاش حالت جدقدر چهرهو به طرفش برگشتم. آن ستادمیا
 :دمیداد. پرس صیرا تشخ شانشیپر

 !طور؟روح رو چه یخال یجا -

 :متفكرانه جواب داد یاو باز با حالت و

 !شهیاحساس هم نم یحت شیخال ی. جاترهچارهیروح بدبخت كه از قلب هم ب -

االن فقط با من  خواهدیم یحت ایحرف بزند  خواهدیكه بدانم م شناختمشیقدر مبه جلو برداشتم. آن یقدم
 !حرف بزند

 !؟یدینرس یخواستیكه م ییزایاون چ ی! مگه به همهه؟یتو هدفت چ -

 .نه -

 !مال تو شدن ایمصادره کردن  ایاموالشون رو هم كه  یزندان، همه ینه؟! ساالرخان و خواهرش رو كه انداخت -

 :را به عمق چشمانم فرستاد و گفت نگاهش

 .رو نگرفتم هنوز شییدارا نیترچون باارزش -

 .زدم یشگیخود را به آن راه هم یول دمیرا فهم منظورش

 .دمیرو بهت نم كارنیا یبگم متأسفانه اجازه دیكه با یخواستیاگه جونش را م -

 .ستادیا امیقدم میرا خط انداخت، راه افتاد به طرفم و در ن اشیشانیكه پ یو با اخم امدیجوابم خوشش ن از

 .سنجمیضعفاشون مبهت گفته بودم كه من ارزش آدما رو با نقطه -

- ... 

ارزشش براشون از  دیبهشون حمله کرد چون مطمئناً با شهیتر باشن از همون نقطه محساس یهر چ یرو -
 .باشه شتریب زیهمه چ

 .ترهمهم یزینظر ما، خانواده از هر چبه یول -

 تونهیعشق م نی. اانیم احساسینظر بكه به ییكسا یآدماست. حت یضعف همهعشق، نقطه گمینه... من م -
 .که داره هیبه مقدار عشق یهر انسان ییدر واقع ارزش دارا یباشه؛ ول یزیچ اینسبت به هرکس 

 !؟یشكست خورد ینداشت یضعفنقطه نیهمچ کهنیپس تو چرا با ا -
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 ً از من جلوتر بود، زود متوجه شد و با  یلیاو خ یدرآورم و حرف از زبانش بكشم؛ ول یباززرنگ خواستمیم مثال
 .آمد تركینزد یو كج یوركیلبخند 

 .كنم یخودزن خواستمیبودم و م ضیاحتماالً چون مر -

 .قدم به عقب برداشتم كی و اوردمیرا تاب ن اشیكیهمه نزد آن

 .قدم جلو آمد كیاو هم  ز،یآمطنتیپس با همان لبخند ش كرد،یم حیداشت واقعاً تفر گرید حاال

 !؟یچرا برگشت -

 :لب گفتم ریز بارنیهم عقب رفتم و ا باز

 .بدونم خواستمیم -

 !نه؟ ایرو زاپاس دارم  یمنم مثل خودت كس کهنیرو؟! ا یچ -

 !ـنم شد*ـماس تـ*جلو آمد بلندتر از عقب رفتنِ من بود، پس واقعاً مـ بارنیكه ا یقدم

- … 

! و اگر داد؟یقرار م كارانانـتیخــ ـ یدر جرگه طورنیبود كه ا دهی! او از من چه دمیبگو دیچه با دانستمینم
گرانه رفتار كند؟! مثالً د و پرخاشتن دی! مگر نباكرد؟یم یباز حیآرام و مل قدرنیبود پس چرا ا نیواقعاً باورش ا

 !به جوش آمده باشد رتشیغ ستیبایاالن م

- … 

 .نداشت یادهیگرد كردن فاعقب گری. دستادمیجا ارا باال گرفتم و همان سرم

 .ستین میتو زندگ یمن كس -

از او بخواهم  یباشد روز ادمیرا بكند،  كارنیا توانستیچطور م دانمیلبخند فقط در نگاهش نشست! نم باز
 .به من هم آموزش بدهد

 !؟یمطمئن -

 !مطمئن بود شدیقطعاً نم دیكه او پرس یحال نیا با

 یحت توانستمیـردنم كش آمده بود و نم*گـ یهاعقب برانمش. رگ یگذاشتم تا كم اشنهیـ*سـ یرا رو دستم
 .آب دهانم را قورت دهم

 .مجبور شدم خودم را از سر راهش كنار بكشم نكرد و باز یاریانگار قدرتم  یول

 .نداره میزندگ یتو یگاهیجا چیه نیراد یدونیبس كن. خودت هم م ریام -

 !گنیم نیاز ا ریغ یزیچ هادهیو د هادهیشن یول -
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 شیكند؟! اصالً االن خودش پا ییداشت از من بازجو یام برگشت. او چه حقشدم و حالت طلبكارانه یعصب
 !بود رینامعلوم گ یپرونده كیوسط 

 !خودت ثابت بشه یگناهیاول ب کهنیمگر ا ستم،یبهت بدهكار ن یحیتوض چیمن ه -

 !نگاهم كرد ریكه مورد بازخواست قرار گرفته، متح یباال رفت و مثل دادستان شیابرو

 !ست؟ین میتو زندگ یمگه من گفته بودم كس -

 ً اولم كه مقابل صورتش بود برگشتم و صاف به  یپس به جا ست،یقدر جددهم چه صیتشخ توانستمینم اصال
 .شدم رهیچشمانش خ

 !؟یبا من ازدواج كرد ی! و اصالً به چه حق؟یمن رو وارد ماجرا كرد یچ یاگه هست پس برا -

ً االن دغدغه یبه بحث نداشت؛ ول یربط چیه میهاحرف دانستمیم خودم نبود!  یزیچ هانیاز ا ریام غواقعا
مثل  یباشد! ول یگرید یزهایبابت چ تمیعصبان یحت ایكجاست؟!  ه؟یاحتماالً انتظار داشت بپرسم اون دختر ك

 :دادم هبا خشم زل زدم به نگاهش و ادام كند،یفقط حمله م هدفیكه ب یخروس

بدونم  خوامیهست. فقط م تیاز من هم تو زندگ ریغ یكس ای یكرد انـتیبه من خــ ـ ستیاصالً برام مهم ن -
ِ  یاز آزار دادن خانواده داشته  یتونینم یاگهیهدف د چیكارِت ه نی! چون مطمئنا از ا؟یشیخسته م یسمندر ك

 !یباش

 یطور جدبه م،یبود دهیكه در هم تن یبیوضع عج نیبا ا شدیعقب برود؛ چون نم دیاو احساس كرد كه با بارنیا
 .بحث كرد

 :گفت

رو باهات بكنم تا  دنمیهمه سال عذاب كش نیا یهاحسابهیتمام تسو جانیهم تونستمیم خواستیدلم م -
 !هیمعنا و مفهوم آزار چ یبفهم

 !كردم؟ كاری! با من؟! مگه من باهات چحساب؟هیتسو -

 ً  !كه همه را به نام من زده بود ییهاكند تمام حساب هیتسو خواستیواقعاً م احتماال

 :گفت د،یقلب و روحم را خراش ازحدمان،شیب یكیخاطر نزدبه ایبلند بود  یلیخ دانمیكه نم ییصدا با

 !؟یدونیرو هنوز نم نیجرمه خانم. ا نیما، عاشق بودن، بزرگتر نیب -

 :تر از او گفتمآرام یول زدم،یداد م دیهم با من

 زیچ نیمرتكب شده باشه! اگه همچ یعاشق نبوده كه بخواد جرم یما كس نیشما؟! چون ب نیب ایما؟!  نیب -
 !«خانم» یگفتیبود كه هنوز بعد از ده سال بهِم نم نمونیب ییمعنایب

عقده شده در دلم  یهامن داشتم حرف یول دانم؛ی! او را نمشدیداشت گران تمام م تمانیعصبان نیكنم ا فكر
 !كه اصالً خواهان گفتنشان نبودم شدیفاش م ییزهایچ دیوسط شا نی. و اختمیریم رونیرا ب
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 اشنهیـ*دستش با غضب بر بازويم نشست و چنان مرا به سمت خود كشيد كه به شدت به سـ درنگبي
 .ردیـمرم را بگ*از پشت، کـ گر،یخاطر حفظ تعادلم با دست دبرخورد کردم و او مجبور شد به

حرف  یدونینم یزیچ یدادم. پس وقت ینیسنگ یلیتاوان خ ،یگیم یكه دار «ییمعنایب زیچ» نیمن بابت ا -
 !؟یدینزن، فهم

 :اش بودم. ادامه دادكردهگره یهاپنجه زانیآو نیسنگ یهاطور با نفسبند آمده بود و همان زبانم

 ...ینبودم؛ ول یچیتو ه یمن برا دیشا -

و  ندیبب طرفهكیرا  زیاو حق نداشت همه چبه بدنم دادم و از دستش رها شدم.  یحركت تند تیعصبان با
 !ناعادالنه قضاوت كند

عشقش رو به  ادیقصر ساالرخان؟! كه ب ی! اونم از شاهزاده؟یداشت یساله چه انتظاردختر پونزده كیتو از  -
 !جار بزنه؟ ریمثل ام یپسر

 انیم نیدر ا شدیفروخورده، درد و زجر مستور شده بود! نم یهااز خشم، حسرت، عقده یادر هاله اشچهره
به قدمت دوازده  یما عشق نیو نه من او را! ب شناختیبوده و هست! نه او مرا درست م یگفت حق با چه كس

 !ها مسكوت ماند و در گلو خفه شدكه در همان سال یسال بود! عشق

 ششیآت بارنیخاموش شده رو باد زد، ممكنه ا یخاكسترها دینبا نیاز ا شتریاشتباه كردم اومدم. ب کهنیمثل ا -
 .بسوزونه جاهیهمه رو 

بر  خواستیبودم که م یكه من آن شخص ی. مخصوصاً تا وقتافتیینم امیكه الت یوجود او درد بود، درد تمام
 !آن را درمان كند؟ تواندیچگونه م خراشد،یم شیهازخم را با پنجه یكه خودش ه یآن مرهم بگذارد. پرستار

بود. هرچند  هانیبهتر قیتوانم را جمع كردم تا حرف آخر را از عمق وجودم بزنم. او از نظر من هنوز هم ال تمام
 .با كل قدرتم مقاومت كردم و عقب راندمش یول م؛یبر صدا ندازدیخط ب خواستیبغض م

باش كن. مطمئن یرو خوب و خوشبخت زندگ دوم عمرت سالمی. حداقل نریام كنمیم یخوشبخت یبرات آرزو -
 !جز عذاب برات نداشته یزیبندازه كه چ ییهاگذشته ادیو بخواد تو رو  ادیب یكس ذارمینم گهید

 یتسال یبرا یداشتم حداقل كالم دیام ینشان دهد؛ ول یواكنش توانستیبود و نم یقیدر شوك عم دانمیم
 رفتم،یم دیزدم. با رونیطور در هپروت گذاشتم و از اتاق برا همان ! كه نگفت و من هم اودیبگو مینوایدل ب

 !دانمیكجا؟! نم یول

 .رفتم رونیمكرر پدرش داشته باشم از خانه ب یهاپرسش یبرا یجواب کهآنیرا بستم و ب میهااز چمدان یكی

*** 

من عذاب  دنی! او با دمیرا خوشبخت كن گریكدی میتوانستینم وقتچیوضع را سامان داد. ما ه نیا شدینم گرید
 .شدمیعذاب او نابود م دنِ یو من با د دیكشیم
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 یادیكه آرام و مداوم بود، تحمل ز طورنیا یول شد؛یو تمام م زدیاش را محكم مضربه شهیهم یبرا باركی كاش
 .خواستیم

بروم. تمام اوراق مربوط به ازدواجمان را هم  امیمادر یهتل رفتم كه حداقل بعد از آن بتوانم به نزد خانواده به
 یحذف كند و دختر اشیراحت مرا از زندگ الیبا خ توانستیم گریدر همان اتاق گذاشتم و آمدم. حداقل االن د

 .را داشت اقتشیواقعاً ل هك یزیكند، چ هیهد یكه به او آرامش و خوشبخت اوردیرا ب

 كردم؛یم هیرا توج دمیجد یو چگونه زندگ دادمیتازه آشنا شده م لیفام نیبه ا دیبا یچه جواب دانمینم هنوز
 !دیرسینظر مها بهراه یهیتر از بقهرچه بود راحت یول

پررنگ. مثل  یهم به شكلحضور داشت! آن امیزندگ یهاتنگ شده. او در تمام سال شیاالن برا نیاز هم دلم
پاك كردنش  گریكه د یكِشیقدر با فشار دست مآن دیسف یابرگه یرو یكه با مداد زغال مانستیم یطرح

كه با او از دل جدا  یاانداخت؟! پس آن قطعه رونشیشبه از دل كَند و ب كی شدی! مگر مشودیم رممكنیغ
 تونهینم یچیقلب رو ه یخال یجا»طور كه خودش گفت پُر شود؟! همان دیچه؟! چگونه با رودیو م شودیم

 .«پُـر كنه

 ایدن نیكه اصالً در ا ای. گودادمیرا مثل گهواره تكان م امیفقط صندل یهدف چیهیاتاق هتل نشسته بودم و ب در
دستش را  یبلكه كس چرخدیو ناشناس م دیجد یكه از تن جدا شده و سرگردان در جهان ینبودم. مثلِ روح

 .خود بنشاند یاصل گاهیو در جا ردیبگ

مرا هل داد به  یو دست دمیآلود شنو وهم كیتار یایمبهم در همان دن یلیرا خ شی! صدازدند؟یدر م انگار
 !سونیا

بودمش؟! با عجله برخاستم و  دهیطور نشنشوكه شدم كه چه یادر زدن بلند بود كه خودم لحظه یصدا قدرآن
 .پشت در رفتم

 !بله؟ -

 :در گفت یاز آن سو یامردانه یصدا

 .باز كن دخترم -

 .دخترم خطابت كند ،یكَسیدر اوج ب یچه خوب بود كس و

 !دمیخان شرافت را لبخند به لب مقابلم دگشودم. و جنابِ بهرام درنگیرا ب در

 ً  !ساخته بود ییپدر و پسر هرچه بگو نیكند! هرچند از ا میدایپ یراحت نیانتظار نداشتم به هم اصال

 !تو؟ امیب تونمیم -

 !امستادهیبه او ا رهیدر خ یجلو ادبانهیطور بهمان دمیحرفش فهم نیا با

 .دعوتش كردم كه داخل شود «دییبفرما» کیكنار رفتم و با  یدستپاچگ با
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قدر آن کهنیخاطر ااتاق نشست. به یمبل گوشه ینظر داشت، رفت رو ریکه اطراف را با چشم ز طورهمان
 .نشستم شیروزدم و روبه یتختم ننشست لبخند پرمهر یو متشخص بود كه رو دهیفهم

 !ارن؟یبراتون سفارش بدم ب یچ -

 :گفت یو با لحن شوخ دیو پدرانه خند مهربان

 دهیكه فا یداماد. سفارش یخانواده یجلو ارهیب یچا ینیخودش س یهاكه عروس با دست نهیكار به ا یقشنگ -
 !نداره

 .انداختم ریزفتم و سربهام را گر ناخواسته یخنده یجلو

 !یگرد كردعقب یزود نیكه به هم نمیبیخب! عروس خانوم! م -

. دمیكش یدر هم گره خورده بودند، نفس بلند یكه از فرط ناراحت یافتاده و انگشتان نییپا یـردن*با گـ طورهمان
 !كردمیو از خودم دفاع م گفتمیم یزیهرطور بود چ دیبا

 !میدیراستش، ما با هم به تفاهم نرس -

 :باال رفت و با همان چشمان شوخ و مثالً متعجب گفت شیابرو یتاكی

 !ها رو حل كنهسوتفاهم یقدرت رو داره که همه نیا« عشق» كردمیجداً؟! فكر م -

 .نگاه كردم ق،یبود و عم اهیس ریرا باال بردم و به چشمانش كه همچون ام سرم

 .نیدونیرو شما بهتر م نی. استیو درد ن یكیجز تار یزیچ چیما ه نیب -

 .ریتلخ زد، باز هم مثل ام یلبخند

 !كه تونست بهش قدرتِ بلند شدن بده، به دست آوردن تو بود؟ یزیچ نیشتریب یدونیم -

 !بكِشند؟ یتكرار یكه قلبم را به چالش یرا فرستاد تیهاباز بنده ایخدا

 !عاشق دخترش شده؟ ریبود كه ام دهیها فهمساالرخان همون سال یدونیم -

 شیها! حرفدیشنیم یآوررعب یهایآرام دانستنشد كه داشت آرام یام درست مثل كسچهره حالت
 یكنم! دلم داشت گواه دایپازل وحشتناك را پ نیاز ا یگرید یهاتكه خواستمیبه كجا برسد؟! نم خواستیم

 !دادیم یبد

 یاون پاشا شیفرستاد پ شندهیعنوان نمارو به ریام د،یموضوع رو فهم نیا کهنیهفته بعد از ا كی یدونیم -
 !؟یجان

 !زدینبود كه دلم بخواهد بشنود! مغزم داشت زنگ هشدار م ییهاحرف هانی! ادادیادامه م دی... نبانه

شون باز جواب رد به خواسته دیفهمیرو م زیهمه چ کهنیعنوان گروگان گرفتنش، ساالرخان با ابه یوقت یدونیم -
 !اجرا بشه؟ یاگهیانجام بده به دست اشخاص د تونستیخودش نم دیكه شا یداد تا كار
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خــ  خانرجیا یكه گفت خواهرزاده دمینداشتند. من خودم شن قتیها حقحرف نیساكت ماند! ا شدینم گرید
 .و ناراحت است یقدر عصبانچه ری امافتادنِ  ریخاطر گكرده و به انـتیـ

باز هم نتونست... نشد.  یماجرا كرد كه پسرش رو نجات بده؛ ول نیا یش رو قربانخواهرزاده یحت خانرجیا -
 .خواستیم طورنیچرا؟! چون ساالرخان ا یدونیم

 !افتادیاز كلماتش قابل فهم نبود، مغزم داشت از كار م كدامچیافتاد و نفسم به شماره! ه ریز سرم

ها هست كه عمر بنده ییبود كه خدا نیساالر خان غافل از ا کهنیمثل ا یول شد؛یجا كُشته ماون دیبا ریام -
 .اونه یدستا یتو

وم، و او بلند ش میقادر نبودم از جا یحت یكه ساكت شود؛ ول رمیدهانش بگ یدستم را جلو خواستیم دلم
 :به حال خرابم ادامه داد تیبدون اهم

افتاده  ادشیهمه سال  نیچرا بعد از ا ایكرده  دایمن رو از كجا پ دمیبه من زنگ زد اصالً نپرس خانرجیا یوقت -
 دهیروز با تمام قساوت قلب ناد كیرو نجات بدم كه  یكردم تا پسر تونستمیم یپدر داره! فقط هركار ریكه ام

 !گرفته بودمش

مانده بود، به  میكه با بغض در گلو ی! نفسیرحمیب همهنی! از افیكث یباز نی. از اگرفتیداشت آتش م دلم
 .دیهمه فشار بر صورتم چك نیبعد از ا میهارها كردم و اشك یسخت

ون همه شكنجه و درد ا ریز ریكرده بودن. ام دایپ جونیگوشت ب كهیت هیبودن، تنها  دهیما رس یمأمورها یوقت -
 یباال دمیرس ی. من وقتمارستانیرسوندنش ب شد،یزور حس مبه یكه از فرط آروم یمُرده بود! فقط با ضربان

 .شدم یحالم بد شد كه خودم هم بستر دنشیقدر از دسرش، اون

بر سرم آوار  جاكیهمه درد را  نیزار زدنم بلند نشود! او حق نداشت ا یدهانم گرفتم تا صدا یرا جلو دستم
 !كند

 گریبود كه د دهیچیبه هم پ زیهمه چ میقدر در گلوحرف بزنم. آن توانستمیانگار زخم شده بود، نم امحنجره
 .آمدن نداشت رونیب یبرا ییصدا، جا

 ،یونتو جو میو ناشكر یخاطر ناسپاسمن تازه متولد شد. انگار خدا به یبرا یهمه، همون روز مُرد، ول یبرا ریام -
 !هم تو تنَش نبود یزندگ یبرا یروح یداده بود كه نه تنها پا نداشت، كه حت یهمه سال بهم پسر نیبعد از ا

 یوحش وانیهمه حرا ببَرد و لرزه بر تن آن ایدن یقدر بلند كه گوش همهآن خواست،یبلند م غیج كی دلم
 .ندازدیب

ده سال درد و عذابه  یبه درازا یو ظلمان اهیتونل س هیدخترم.  ستیشماست، سوتفاهم ن نیكه ب یزیچ نیا -
حاضر  یحت دیو شا یدوستش دار دونمی! میجا رو روشن كناون یایو من انتظار داشتم تو با نور عشقت ب

رو انجام  یت كردبا خانواده وكه ت یكار تونهینم یانسان عاد چی! هیبزن یخاطرش دست به هركاربه یباش
 !یهم خبر نداشت یچیاز ه نکهیجود ابده، مخصوصاً با و

 .كردمیم لیرا با تمام وجود بر خود تحم ییصدایب یهیصورتم بود و گر یهنوز رو دستم



 

 
391 

آدم عاشق و  هیكه فقط  كنهیم فیتعر ییزهایو از چ زنهیكه با شوق در موردت حرف م دمیشنیازش م یوقت -
هاشو زخم تونهینور عشق م نیبا هم یروز هیكه پسرم  كردم،یانجامشون بده، من هم ذوق م تونهیم وونهید
 .بده امیالت

 دیبود! شا یاو در چه وضع دانمی. نمزدیتا ابد اشک بر خواستیبود و چشمانم م نییهمچنان از شرم پا سرم
بر  دستش یگرما ،یقیآلودش قطع شد. فقط بعد از دقابغض یکه صدا اوردیرا تاب ن دنمیزجر کش نیاز ا شیب

 .زد یترآرام ینشست و حرف آخرش را با صدا میبازو

 .هم درد باشه و هم درمان تونهیم« عشق»تنها،  -

باز هم گوش  یو زشت یآن همه پلشت دنیبا شن شودیرفت! مگر م یك دمیو نفهم دمیدر را هم نشن یصدا یحت
 !را بشنود و به مغز مخابره كند تیاهمیاصوات ب گریبخواهد د

. نگاهم كردیمغزم درد م یهارا از دست داده بود و رگ اشیبودم كه مردمك چشمم حالت عاد ستهیگر قدرآن
كرده بودم و  هیهمه وقت را چطور گرصبح باشد! آن كینزد شدیساعت انداختم. باورم نم یبه رو یحسیرا با ب

 !اشكم خشك نشده بود

. گرفتمیدوش م دی! باد؟یخواب شدیمگر م تیوضع نیكردم. اصالً با اها را روشن از جا برخاسته و چراغ یسختبه
 .دیایآب باعث آرامش اعصاب و روانم شود و خواب به چشمم ب یبلكه گرما دمیكشیدرون وان دراز م ای

 توانستیم یموقع شب چه كس نیباعث شد از جا بپرم! ا لمیزنگ موبا یپر كردن وان بودم كه صدا مشغول
نداده بودم! با سرعت به طرفش هجوم بردم و نگاهم  کسچیكه هنوز به ه یاهم با شمارهبه من زنگ بزند آن

 !قفل شد لیموبا نیاسكر یبر رو

كه افتاده بود با من  یبیو تمام اتفاقات عج میكه از هم جدا شد یواقعاً امكان داشت با آن وضع یعنی! ریام
 !رد؟یتماس بگ

 !نداشت؟ یتمام میهایخدا! چرا من خرابكار یم كه قطع شد! اتعلل كرد قدرآن

 دنیدر دستم شروع به لرز یافتاد و گوش لمیموبا یجذابش رو ریرفت كه خودم زنگ بزنم كه دوباره تصو انگشتم
 .و زنگ خوردن كرد

 .جواب دهم ییروكردم با حالت خوش یاتصال را برقرار كردم و سع یبه تند بارنیا

 ...بلـه -

 !؟یسالم دخترم. خوب -

 !موقع شب نیهم اتماس گرفته بود! آن ریام لیخان با موباجا خوردم! چرا بهرام لحظهكی

 :گفتم یرا بدهم با نگران اشیکه جواب سالم و احوالپرسآن بدون

 !شده؟ یزیكجاست؟! چ ریام -

ً یكه مكث كرد، تقر یالحظه  :نگذاشتم جواب بدهد و گفتم شانیافتاده و با همان حال پر یمطمئن شدم اتفاق با
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 .امیاالن م -

 .زدم رونیجا بو از آن دهیچطور لباس پوش دمیهم قطع كردم و نفهم بعد

 !جهنم؟ كیو تار اهیس یای. به كجا قرار بود ختم شود! به دنشدیتر مداستان داشت هرروز تلخ و تلخ نیا چرا

 ً جلو انداختم.  یصندل یدراورده و رو فمیپول از ك یو من ندانستم چه مقدار میدیرس یمتوجه نشدم ک یحت اصال
 :شدن گفتم ادهیفقط در حال پ

 .صندوق صدقات نیهم بنداز شهیبق تون،هیكرا نیا -

 !نه ای آمدیرفع آن همه بال برم یاز صدقه برا یكار گریاصالً د دانمیچند نم هر

خان چطور خود را به داخل خانه رساندم و از سد دستان مقاوم بهرام شانیبا آن حال پر داندیخدا م فقط
 یخفته افتادم كه به دست جادوگر یبایز ادیام خواب بود! به ـعـشوقه*برسم كه در آن مـ یگذشتم تا به اتاق

 !ندك دارشیب یاـوسه*و با بـ دیایـعـشوق بود تا ب*به خواب رفته و منتظر مـ دیپل

 یشدن! هرچ فیهاش ضعحالش بد شد و افتاد. انگار عصب هوی»: خوردیپدرجان در گوشم زنگ م یهاحرف
 ادیكه بهت زنگ زدم داشت فر یكرد نتونست بلند بشه! به زور مُسكن خوابوندمش! تا همون وقت یسع

 «!دیكشیم

مدام  هیزجر بكشد! چرا من هم مثل بقسمندر  یاز دست خانواده دیبا گریقدرِ دتخت نشستم. چه یرو كنارش
 !كرده بود؟ ی! مگر چه گناهشدمیباعث عذابش م

قدر مُسكِن خورده كه با آن دانستمیبود! م هانیبهتر از ا یـوازش كردم. او سزاوار زندگ*نـ یرا به آرام دستش
 .شودینم داریها بـوازش*نـ نیا

 خواستمی. انگار مدمیاش كشصورت زخم خورده یجایبر جا یدست زدم و انگشتم را به نرم شیخط كنار ابرو به
دوست داشت و  قدرنیرا ا یكس شدی. مگر ماورمیچند ساعت درب نیتمام لحظات نداشتنش را در هم یتالف

 !باز از او دور شد

او هر بار كه مرا از دست  یول گذشت؛یم امیهم زندگ االتیکه در عوالم خودم او را داشتم و با همان خ من
 !ساختیو م كردیم یرا از نو طراح شیایتمام دن ستیبایدوباره م دادیم

من خبر داشتم چه بر سرشان آمد؟! معلوم نبود  شانیتاكه حداقل از سه یآن دختران دمیآخر هم نفهم هرچند
 ستیو ن بودهیم دیكه با یكس یخال یودش جادرها را امتحان كرده كه به قول خ نیمدت چند مدل از ا نیدر ا

 ل،یدراز و طو یآن درها قفل شدند و با رفتنم، او در همان راهرو یرا پُر كنند و باز هربار با ورود من، همه
برگردد بر سر  كردمیو مجبورش م زدمیهم مرا به اشینظم زندگ یچگونه همه نیخودش ماند و خودش! بب

 !اول یپله

را با انگشتانم به  شیـوازشش كردم و موها*طور كنارش نشستم و نـساعت همان یحت ای قهیچند دق ندانستم
 .را داد یدرب اتاق، خبر از ورود كس یشانه زدم، كه باالخره صدا ینرم

 .زدم یلبخند گرم زد،یپدرانه در نگاهش موج م یو به او كه هنوز نگران دمیسو چرخبه آن رو
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 .كنم حالش بهتره فكر -

 .كرد لبخندش را حفظ كند یمن و او انداخت و سع تیبه وضع ینگاه آمدیكه جلو م طورهمان

 .گفته بودم كه عشق هم درده و هم درمان -

 !اشعارفانه راتیتعب نیمن، مثل هربار ذوق كردم از ا و

 :جواب دادم یو با لحن شوخ دمیخند

 .میدیم هیهم، درد به هم هدبه میرسیمسکن، راهِ درمانه. آخه تا م یهاما، فقط قرص نینظرم ببه -

 یاز جانبش بودم! ول یحتینص اینگفت! هرچند من منتظر حرف  چیتر شد اما هبزرگ یفقط كم ،یكم لبخندش
 .حرف زد نیاز ا شیب شودینم یتیموقع نیسکوتش نشان از آن داشت که در چن

 .دمیمقابلم کندم و به جانب پسر چرخ یپدرانه یمایكه آمد باالخره دل از س یفیضع یناله یصدا با

 .دیچهره درهم كش داد،یقورت م یکه با چشمان بسته، آب دهانش را به سخت طورهمان

 :سرم را جلو بردم و گفتم یتشنه باشد. پس به آرام دیكردم با فكر

 !؟یخوایآب م -

تر ـردنش را گرفتم تا بتواند راحت*گـ ریبرداشتم و ز زیم یآبش را از رو نوایحرف، جواب مثبت داد. ل بدون
 .بنوشد

 .ستیمرا نگر وانیل یگشود و از باال یاول را كه خورد، چشمانش را به آرام یجرعه

 ً دستم كه بر  یزد و انگشتانش را رو یهستم، چون لبخند االتشیمن در خ ایخواب است  كردیگمان م احتماال
 .و تا ته، آب را سر بكشد اوردیبود گذاشت تا باالتر ب وانیل

ً یحق  .تا باعث سوءتفاهم نشود رمیخود را بگ یكردم جلو یسع ی! ولدینخند شدیحركتش نم نیبه ا قتا

خشكم زد! چطور اصالً متوجه رفتنش  اشیخال یجا دنیكه با د ست،یبرگرداندم كه بدانم پدرجان در چه حال رو
 !كردم؟یم دیچكار با یین تنهانشده بودم! اال

 یاز آن جدا شد و به رو وانیل یبارهکیشدنِ  دهیبود كه دستم با کش گرید یبا همان بُهت سرم به سو هنوز
 !بودنم كرد و به خود آورد یقیانگار تازه او را متوجه حق نیافتاد. هم شیپا

 .زل زدم به صورتِ مبهوتش یطور با مهربانو همان دمیتر رفتار كنم، پس دستم را نكشمعقوالنه بارنیكردم ا یسع

كه مثل  ندیبب بیعیاند، حق ندارد مرا چنان كامل و بكرده لیكه بر او تحم ییهابه خاطر نقص دیفهمیم دیبا
 !رها كردنم را انتخاب كند شهیهم

 !حالت بهتره؟ -

 .درهم فرو كرد و دستم را پس زد زیرا ن شیهامتعجبش را حفظ كرده بود اخم یافهیكه ق طورهمان
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 !؟ی! مگه تو نرفته بود؟یبرگشت یچ یهم به احساساتت اضافه شده؟! برا یترحم و دلسوز گهیحاال د -

ً یدق آن را با  ستیبایواقعاً م دانمیبه نام ترحم! نم یاتفاق افتاد! سوتفاهم دمیترسیكه از آن م یزیهمان چ قا
 ترمكیكه هرلحظه داشت به مرز جنون نزد یوانگید نیا ای! انی! عشق؟! عصگرفت؟یكدام حسم اشتباه م

 !كرد؟یم

. ستادمیـمر زده ا*كنم، از كنار تختش برخاستم و دست به کـ كیتحر نیاز ا شتریرا ب اشینیآنکه بدب بدون
 .به خطا نرود نیاز ا شیب رشیتا تعب زدمیحرف م یابا لحن طلبکارانه دیبا

ً ی! كه چون دلم سوخت برگشتم؟! دق؟یفكر كرد ید من چتو در مور  - ! مگه از هویبسوزه  تیچ یدلم برا دیبا قا
 یاگهید زیچ دیشا ای! ؟یو االن ندار یگذاشتمت و رفتم پا داشت یبرات افتاده؟! وقت یتا االن چه اتفاق روزید

 !هم شده و من خبر ندارم

به چشمانم زل زده بود و انگار قصد داشت  قیاو با همان اخم عم یبود؛ ول رگذاریتأث میهافكر كنم حرف کهنیا با
 !بکشد رونیام بآن حس مشمئزكننده را از چهره ،یقیبه هر طر

 :جلوتر رفتم و گفتم یتربا لحن خشن افت،یو همچنان سكوتش ادامه  دیكش قهیبه دق هیثان یوقت

ً ی! منم دقیبشجدا  یخوای! اصالً به درك كه مه؟یچ یدونیم - تمومش  میریفردا م نی. همخوامیم نویهم قا
شانس دوباره به هر جفتمون  هی بارنیآخر یبرا امیبافتم و گفتم ب یخودم تصورات الك ی. اشتباه كردم برامیكنیم

 .بدم

 !برگشته اشیداشت که به حال عاد نینشان از ا یواقعاً پوزخند زد، هرچند كوچك و کوتاه؛ ول بارنیا

 !هم محبت كننبه لینشده كه آدما بخوان بدون دل یقدر فانتزهنوز اون یزندگ -

 .شجاع شدم و رفتم گوشه تخت نشستم یاندک، كم متیمال نیهم با

تو هنوز  یشكسته رو انتخاب كنم؛ ول قیهستم كه بخوام قا وونهید یقدرنیهم بهت گفتم من ا گهید بارهی -
 !یهم من رو باور ندار

 یادهیفا چیساحل امن برسونه ه هیپارو هم نداره كه تو رو بتونه تا  یحت گهیكه احتماالً د یاشكسته قیقا -
 .یخودت رو به كُشتن بد یحق ندار یهم كه باش وونهینداره. د

حد ندارد؟!  یعاشق دانستیداشت؟! مگر نم یگرید یزهیانگ ایمرا امتحان كند؟!  خواستیها محرف نیا با
 !كردم؟یثابت م تنهكیرا، من  نیا دیچرا هربار با

بهتر  یقدر جلو كه مجبور شد براخودم رفتم، آن یتخت مشت كردم كه به سمت او نرود؛ ول یرا رو دستم
 .عقب بكشد یكم دنم،ید

 ...یبر یولم کن یطورنیهم یتونینم گهیبهم ثابت بشه، د یزیچ هیمن اگه  ه؟یچ یدونیم -

 یرا گوشه یالبخند كج و مسخره ،یسخت طیشرا نیهم در چندادم آن لیحرفش را به خودش تحو کهنیا از
 :گفت یزیلبش كشاند و با حالت تمسخرآم
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 !؟یذارینم ای تونمینم -

در  یتأمل چیهیتوانست ب یخوب نیکه خودم داده بودم را به ا یپاسخ کهنیاز ا یبودم؛ ول یگریجواب د منتظر
 .عقل از سرم پراند د،یجوابم بگو

 کهنیاولم برگشتم. مثل ا یداشت، نفسم را پوف كردم و به سر جا امیکه نشان از شوک ذهن ریتأخ یالحظه با
 .ساز شودبا من هم خواستیاو امروز واقعاً نم

 :گفتم

 !. خوبه؟هانهیگز یهمه دیاصالً شا ای... یو حق ندار یتونیتو نم دیبذارم، شا دینبا دیشا خوام،ینم دیشا -

 .ت رفتار كننكه طبق خواسته یرو مجبور كن هیبق یتو اجازه ندار -

- … 

 .هم ندارم من یزیبه اثبات چ یازیدر ضمن ن -

 .كوتاه و سست یهاكم و با قدم. هرچند كمآمدی! داشت راه م آهان

 :گفتم

 .كه من كردم یطور. همونیمن رو قانع كن ی. تو مجبوریاثبات كن دیچرا اتفاقاً. با -

 :شد. چون به طرفم برگشت و گفت یدوباره عصبان انگار

و  كنهیچمدونش رو جمع م یكه به راحت ی! كسیرو ثابت نکرد یچیمن ه یمگه؟! هنوز برا یكرد كاریتو چ -
ً یدق .ی. تو فقط خودت مهمستیقائل ن یارزش چیه هیبق یزندگ یبرا کهنیا یعنی رهیم  !مثل ساالرخان قا

 ینهیشیپ دیخودم را به او بقبوالنم با کهنیاز ا شتری! من بدیكشیم دیكه نبا دیكش یباز هم بحث به كس ایخدا
را جلب  یاعتماد كس یبا آن همه اتفاق وحشتناك بتوان ستی. مگر كار راحتكردمیرا از ذهنش پاك م امیزندگ

 !یكن

داشتم همون  یقصد نیكه اگه همچن یدونیخودم درست كنم، خودتم م یبرا یدیجد یمن نرفتم كه زندگ -
 .. هدف من آزاد گذاشتن تو بودموندمیم هیترك

 !برو خودت رو گول بزن دیبگو خواستیگرفته بود كه انگار با تمام وجود م یزیرآمیتحق یافهیق آنچنان

ام و قرار است چه كار كنم؟! چرا آمده دمیفهمیصالً نمرا واقعاً نداشتم. ا اشیانصافیب نینگاه و ا نیا تحمل
ً ی. دقیكن یرا زخم زانتیعز یممكن است ناخواسته حت یكنیرها م هدفیرا ب یریت یوقت كه من  یكار نیهم قا

بر  یكه چه خاك كردمیو بعد فكر م زدمیمشكالت م دلِ اول به  گونهنی! چرا اکنمیام و مكرده امیدر تمام زندگ
 !زم؟یسرم بر
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نبود.  هودهیب نیچننیا ییهاماندن و بحث یجا گریبرخاستم. د میو از جا دمیكش یدیپر از حسرت و ناام یآه
هوا به نيمه خواستم بروم كه قدم اول به دوم نرسيده بيبند و نصفهانداختم و با يك خداحافظي نيم ریزسربه

 !شدم دهیعقب کش

 شیه فكر پاي او بودم كه آسيب نبيند! كمي خود را باال گرفتم كه فشار زيادي به پااز حال نزار خودم ب بيشتر
تر بر جايم نشاند و زير گوشم خودآزاري كند چون مرا محكم خواستیوارد نشود؛ ولي او مثل اينكه از عمد م

 :گفت

 .نترس، چيزي نميشه -

بود با لحن  شیکه در صدا یاجمع کردم و از دهانش فاصله گرفتم و او با خنده یاين حركت آرامَش خود را کم با
 :گفت یبیعج

 !؟یشوهرت بمون شیپ یبود ومدهی! مگه ن؟یریم یكجا دار -

باره در او فوران كرده بود متحير شدم و با چشماني كه به قول خودش حيايي كه يكپروايي و بياين همه بي از
 .رُخش سپردمبههاي ژاپني شدند رختونشان مثل كار درشتي

از اين زاويه! انگار نگاهش مثل  شدیم دهیقدر زيبا درا باخته بودم! چه هیبند آمده و با همان دو جمله، قاف زبانم
 گاهچیآيد هـوس! يادم نمي*محض و حتي هـ یوقت ديگري نبود! چيزي داشت شبيه عشق! محبت! عالقههيچ
نوا لرزيد! مثل قدر دلم، خوشديده باشم! چه شجا و بدون وجود نويزهاي منفي، درونا يكها ر اين حس یهمه

 !وجودم یهايم و يا حتي مثل همهدست

به  یحال نیبا چن توانستی! مطمئنم عشق فقط مكشيدمینزديكش بودم كه با هر بازدمش، نفس م قدرآن
عشق مشغول  یِ روحمان به باز گونهنیگذشته بود که ا یـاز*بـ*ـشـق*گرفته شود! من و او کارمان از عـ یباز

 !شد

از عمق وجودم  یزیچ ایـذتي كه در تمام تنم جاري بود بر لبم نشسته و گو*لبخندي به عظمت لـ ش،یباینگاه ز با
 خواستیحال و هوا به كجا م نیا ایبشود  خواستیچه م دانمیفرو رفت. نم اهشیبه درون چشمان س زین

 .که در ذهنم نقش بست را زمزمه كردم یجمالت رلبیز یبرسد ول

 !؟یخواهیتو از جانم چه م خواهم،یمن از تو عشق م -

هم  یاهیبق دانمینم یبودم؛ ول دهیشن ییرا از جا تیب نیجذاب شکل گرفت. من ا یبه فرم لبخند شیهاـب*لـ
 !نه ایبخواهد ادامه دهد داشت که او 

 :بود، گفت اشهیجور کردن قاف یكه احتماالً برا یمکث طوالن کیاز  بعد

 !یو خودخواه رحمی! چرا ب؟یخواهیمرا مسحور م -

كند، واقعاً  یو خودخواه یرحمیتوانست هم جوابم را بدهد و هم باز مرا متهم به ب یراحت نیبه ا کهنیا از
 .ام گرفتخنده

 :گفتم
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 !یگاه یتو هم پُررو َشو ن،یبب -

 .قاهش را به آسمان بردبا صدا بود و قاه بارنیا اشخنده

ام و من باز هم مثل همان بارها محو و را گفته نیبه گمانم بارها ا ی! آرد؟یخندیم بایز یلیبودم خ گفته
 یایو همچنان مرا به دن دیخندیم الیخیكه ب ییهاـب*زل زدم به لـ داگونهیش یشدم و با لبخند اشفتهیش
 !بردیم هاالیخ

 :و با همان حال خوب، گفت دینگاهم را د یفتگیو ش یرگیاش، خاز خنده زشدهیچشمان ر یهم انگار از ال آخر

 ؟یلبخند زد یبازم تو همون شکل -

وقت اون یكنیم شكشیهات رو پكرور كرور خنده یای. تو ممونمیبهت مقروض م یطورنیکه! ا شهیآخه نم -
 !شهیم ادیز مونیلبخند هم نزنم، که بده هیاگه من 

 صبرانهیمن برعکس او ب یانجام ندهد؛ ول رمتعارفیغ یكه كار كندیدارد خودش را كنترل م یبه سخت دمیفهمیم
کار  تواندینم اش،یخواهیکه با تمام وجود م ی. تصاحب کساورمیدستش ببه شهیهم یبرا خواستمیم

 !باشد یستیناشا

قدر حال خوشي ـس کردم. چه*ـلـويش را لمـ*گـ یجايي كه بودم دستم را باال بـرده و آرام گوي برآمدههمان از
عمرش را  یاز اين همه مقاومت دربرابر شيطنت دختري كه همه كشيدیداشتم و او بر خالف من چه عذابي م

 .انده بوددر حسرت داشتنش گذر 

 ...نکن دخترجان -

 یقدر مقابله کرد و پس رفت تا آخر توانست مرا كنار زده و خودش را روي همان تخت به سوو او آن دمیخند
 .بكشد گرید

 ً  .دادیطور بدنش را با كمك بازوهاي قدرتمندش حركت مكار نيفتاده بود كه اينبه شیهاي پاهنوز عصب مطمئنا

 :برخاستم و گفتم میخونسرد از جا یلیضعفش را شاهد نباشم خ نیاز ا شتریکه بآن یبرا

 .پدرجون شیپ رمیمن م -

كه احتماالً از پدرجون گفتنِ  یتخت داد و با لبخند یرا به پشت اشهیـمرش صاف كرد و تك*را پشت کـ بالش
 :من بر لبش نشسته بود گفت

 دینرس یریكن. از ما كه بهش خ یپدرجونت زندگ شیپ اجنیهم ایبعد از طالق هم ب یاگه خواست یخوایم -
 .اش برسهاز عروس دو روزه دیشا

و با  اوردمیمن هم كم ن یكند! ول یزده بودم را تالف نیكه در مورد پدر راد یرا گفت كه آن حرف نیا دانستمیم
 :گفتم طنتیش

! من كه گفته میادامه داد مونیو خودمون خوش و خرم به زندگ میكرد رونیتو رو ب دی! شا؟یدیخدا رو چه د -
 .دوست دارن یلیهاشون رو خبودم پدرشوهرا عروس
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 .من ینه بابا ،یحرف رو زد نیا یاگهیپدرشوهر د هیتو در مورد  یول -

 .ندارم و منظورم فقط همون بود شتریپدرشوهر ب هیگفته؟! من  یك -

 !منظورت من بودم؟ هم یبعد یكهیت یعنیآهان!  -

 :زدم و گفتم یابدجنسانه لبخند

 .ستین ادمی گهیاون رو د -

 .نمیاش را نبناخواسته یانداخت تا خنده نییرا پا سرش

 :را برگرداندم و خواستم به سمت دربِ اتاق بروم كه گفت میرو

 !جا؟همون یریبازم م -

 .شیبه سو برگشتم

 !كجا؟ -

 .ییهمون هتل كذا -

 !دو كلمه نیهم کرد،یم ریبه دلت سراز یبود و چه حس خوب ییبایز یجمله چه

 .آره -

نگفت  چیوجود باز هم ه نیواقعاً حالش خراب شد! با ا ای دمیمن در عمق چشمانش آن حس بد را د دانمینم
 !خرج نکند نیاز ا شیرا قورت داد تا از غرورش ب شیهاحرف شهیو مثل هم

ادامه  یاحرفم را با لحن آرام و خونسردانه ینشود، ادامه تیاذ شتریکه بآن یپس برا كردمیناراحتش م دینبا
 :دادم

 .كنم حسابهیو تسو ارمیرو ب لمیبرم وسا خوامیم -

 ً به لبخند مخصوصم  ینگاه ظیجمالتم شد؛ چون با غ نیب یعمد ینهفته در فاصله طنتیمتوجه ش احتماال
 :انداخت و گفت

 .انجامش بده گمیمن به قادر م ن،یبش ریبگ جانی. همیبر خوادیپس نم -

و در چمدان  كردمیرا جمع م لمیوسا دیمن اول با یبامرام بود! ول یراننده ی! آهان احتماالً اسم همان آقاقادر
 !كه نبود یراحت نی. به همدادمیجا م

 .راه افتادم رونیدوباره به سمت ب ،«شهینه، نم»تكان دادم و با گفتنِ  یسر

 !نخواهد گرفت یاجهیاز بحث با من نت دانستی. احتماالً مدمینشن گریاو را هم د یصدا
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تا خبر مهمش  میایب رونیمبل برخاست و به طرفم آمد. معلوم بود منتظر بوده ب یكه آمدم، پدرجون از رو رونیب
 .را بدهد

 .اومده باشه شیپ ی. ممكنه مشكلمارستانیب مشیكرد حتما ببر دیزنگ زدم دكترش، تأك -

 !گرفت یام رنگ نگرانو احتماالً كل چهره نگاهم

 !نتونه از پاهاش استفاده كنه؟ گهی! ممكنه د؟یچ یعنی -

ً »به عالمت  یسر  .كشاند یاتكان داد و مرا به گوشه« نه، اصال

 .تر بشهوقت بگذره ممكنه سخت شتریب ی. هرچمارستانیب مشیكه ببر یكن شیراض یتونیدخترم، تو م نیبب -

به سمت اتاق برگشتم  یابدهم پس بدون حرف اضافه یبه او دلدار توانستمیقدر خراب بود كه نمخودم آن حال
 .که در بزنم وارد شدمو بدون آن

ه در کمال آرامش مطالع دم،یدیم شیهاچشم یبر رو بارنیاول یكه برا ینكیدر دست گرفته بود و با ع یكتاب
 !قدر خونسرد و آرام بودموجود چه نی. واقعاً كه اکردیم

 :گفت یانداخت و با اخم كوچك شانمیپر یبه چهره ینگاه نكیع یشهیش یباال از

 !شده باز؟ یچ -

 .كنار زدم شیرفتم كنار تختش و ملحفه را از رو یاو حرف اضافه ینیچنهیزم چیه بدون

 .دكتر. زودباش میپاشو بر -

 یاز چشم برداشت و ال تیرا با عصبان نكشیو گستاخانه بود؛ چون ع انهیزورگو یلیرفتارم خ بارنیا کهنیا مثل
 .برگرداند شیپا یملحفه را به رو

ِ  دونمیالزم نكرده. من خودم م -  .دارم. االن هم حالم خوبه. لطفاً برو دنبال كارِت اجیبه دكتر احت یك

 ً را  میبرخوردها نیداشت، منعكس بود و او ا انیكه در تنم جر یس و اضطرابدر تمام صورتم، حس تر  مطمئنا
 .ردیبپذ یبه راحت توانستینشان دهد، نم یاش ضعفخانواده یجلو خواهدیكه نم یعنوان مردبه

 .تر از قبل رفتار كنمكردم آرام یو سع دمیكش یبلند و طوالن ینفس

بذارم.  رتیلگن ز ر،یگنیزم یهالیمثل عل ایرو بكنم  تیفداكار پرستار یمثل مادرا جانیا ومدمیمن ن ر،یام نیبب -
 یاگهی. پس وادارمون نكن طور دیرو اداره كن تیكه مستقل و تنها زندگ یرو دار نیتو، خدا رو شكر قدرت ا

 .میباهات رفتار كن

 نیهمچون او، ا یشقدم مغرور و كلهدر مقابل آ یول كردم؛یرفتار م ماریب كیبا  تر،میتر و مالآرام دیبا شكیب
 .به فكر غرورش بود اشیو جسم یاز درد روح شتری. چون بدادیعكس م یجهیروش نت

 :انداخت و گفت میبه سرتاپا رانهیمتح یكه به وضوح مشخص بود شوكه شده است نگاه یاافهیق با
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 یفهی! تو از پسِ وظیكن یواسه من مادر جانیا یایازت خواسته ب ی! ك؟یشد وونهید ایتو حالت خوبه!  -
 .ندارم كسچیبه كمك ه یازیمن ن رونی. برو بگهید یزایچه برسه به چ یایهم برنم تیهمسر

 .پدرش هم از پشت سرمان بلند شد یكه صدا میخودمان بود یدر حالت عصب مانیدو هر

برخورد  هیقض نیازت توقع ندارم مثل روز اول با اهمه سال  نیبردار. بعد از ا اتیبازبچه نیلطفاً دست از ا ریام -
 .یكن

 ینفر مثل پدرها كی دمیدیم بارنینخست یاز آن، برا تربی! و عجكردیخطابش م ریبود ام بارنیجالب! اول چه
 !سوزاندیدل م شیبرا ،یواقع

مثل  یکس یهم برا ادیبرخورد احتماالً ز نیاز او، من از اخم پدرجون، ناراحت شدم چون ا شتریب دیرسیم نظربه
نشستنش را عوض كند و در  یجا كرد، كه جاتخت جابه یخود را رو یوجود ابتدا كم نینداشت! با ا یتازگ ریام

 .لب غر زد ریهمان حال ز

 .! واالتونیسر زندگ دیبر نیمن باشن، خب پاش یلـلـه انیمجبورشون كرده ب یانگار كس -

 تركیخودم را گرفتم و نزد یجلو یام گرفت. ولخنده زدیهافو، با خودش نق مهاف یرمردهایپمثل  کهنیا از
 .رفتم

 !؟یكنیها لج م. چرا مثل بچهمیپاشو بر كنمی! خواهش مریام -

 :كرد و گفت رینگاهش را به چشمانم سراز خشم

 .یكه داشت ی. پس برو دنبال كارخوامیكمك نخواستم، از تو كه اصالً نم كسچیمن تو عمرم از ه -

 :گفت ترمیسپس رو كرد به پدرش و مال و

شما  نی. خودمون هم با ماشجانیرو ببره هتل كارش رو كه انجام داد برگردوندِش هم شونیبه قادر بگو، ا -
 .میبر

شده به  یراض یعنیكه  دادیمژده را م نینگران پدر نشست ا یدستورات بر چهره نیا دنِ یكه با شن یلبخند
 .دكتر مراجعه كند

ً ینكردم كه اح شانیبه همراه ینشدم و اصرار چشانیپاپ نیاز ا شیمن هم ب پس  مشیدر تصم رییباعث تغ انا
 .دهدیآزارش م یطیشرا نیبودنِ من در چن كیهنوز نزد دانستمینشوم. م

 ندیاتاق بود بنش یكه گوشه یچریول یانداختم و از اتاق خارج شدم تا با كمك پدرش بر رو ریسرم را ز حرفیب
روحم  یجایام بودند جاخانواده اشیكه مسلماً باعث و بان یاوضاع دنیو به نزد دكتر برود. حالم بد بود. از د

 نیوجدان اعذاب یحت ای یاوریخودت ن یو به رو ینیبب یوضع نیرا در چن نتیزتریعز شودی. مگر مكردیدرد م
 !یمجازات خوفناك را بر دوشت حس نكن

از ازدحام  رینگاه كردم كه غ ییهاابانیبزنم فقط به خ یحرف ای میبگو یزیکه چنشستم و بدون آن نیماش درون
 .شدینم دهید یزیدرهم فشرده چ یهالیاتومب
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 .است نیزم یانسان رو نیكه از نظرش بهتر ستیینگران آقا دادیقادر هم ساكت بود و نشان م یحت

 یو كارها حسابهیفرستادم تسو زیرا جمع كنم و قادر را ن لمیو من با عجله رفتم كه وسا میدیبه هتل رس باالخره
 .مربوط به هتل را انجا م دهد

و  شودیه مچ دانستمیجا باشم. هنوز نمبه خانه برسم تا حداقل موقع برگشتنشان آن ترعیسر خواستمیم
بتواند به من كه االن فقط اسماً همسرش بودم اعتماد كند! كاش  یكم خواستیتنها دلم م ست،یچ فمیتكل
 هانیحالمان بهتر از ا مطمئنم! میهست یفراموش كرد كه هركدام از چه خانواده و خاندان شدیم یمدت یبرا

 .خواهد شد

*** 

 ل،یقدر هول بودم که به محض توقف اتومب. آندیساعت طول كشبه خانه دو، سه دنمانیگمانم تا رس به
مانع از  امیهرچه زودتر برسم. نگران دنشید یشدم تا برا ادهیجا رها كرده و پو چمدان را همان فیك صبرانهیب
كردم و داخل رفتم  درب سالن را باز یضوراعالم ح چیتر رفتار کنم. باز هم بدون هکه که معقوالنه شدیم نیا

 .جا وا رفتمهمان میرو شیپ یصحنه دنیافتاده که با د یکه بدانم چه اتفاق

 یدسته یرو ییبایبر لب داشت و دختر جوان و ز یحیلبخند مل شهیمبل لم داده بود و بر خالف هم یرو ریام
 !گذاشتیدر دهانش م وهیم یهامبل، كنارش نشسته و تكه

بودم و منتظر كه  رهیها خشوكه شدند! حال، من به آن دنم،یوارد شدم كه هردو با د ادبانهیقدر بگمانم آن به
 دیشا یحت ای یكیعل ،یو احتماالً منتظر سالم كردندیها مرا تماشا مكنند و آن یحداقل تعارف ای ندیبگو یزیچ

 !بودند یاز سر كنجكاو یسؤال

 .سالن، سكوت را شكست یواز آن س یمصلحت یاهم پدرجان با سرفه باالخره

 .بذاره تو اتاقت گمیهم به قادر م لتیتو! وسا نیی! بفرمان؟یاومد -

 .داشت آرام به نظر برسد افتاد یكه سع یپدر یو گنگم از آن دو جدا شد و بر رو جیگ نگاه

فقط از او جواب  یانانهیاخم كردم و نگاهم به شكل بدب اریاختیهول كرده بود! ب هیاز بق شیچرا او ب دانمینم
. که در دادیم حیتوض یکس انیم نیکه در ابازگرداند مگر آن یآمده را به شکل عاد شیجَو پ شدیخواست. نم

 !دیرهان ،یركالمیغ یهابازخواست نیدخترك همه را از ا یهم صدا تینها

 .خوشبختم تییهستم. از آشنا نای. من رومزمیعز یسالم. خوش اومد -

 !دراز شده بود میرا از نظر گذراندم و سپس دستش را كه به سو بشیو درشت و عج بایچشمان ز ابتدا

لبخند  حالنیداشته باشم! با ا یارفتار مؤدبانه دادیاجازه نم «رتمیغ» ر،یبه قول ام ایچرا حسادتم  دانمینم
 !«سالم»مثالً  یعنیزدم و دستش را با نوك انگشت گرفتم، كه  یجانیب

از آشنا  یاظهار خرسند یخود و نه حت یعنوان معرفعنوان تشكر نه بهاز دهانم خارج نشد، نه به یحرف اام
 !شدنمان
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 !نبود صیدرست قابل تشخ یكه از پشت گوش شیهمان دخترك آن روز باشد. صدا زدمیم حدس

 توانستمیدوم كه اتاقم قرار داشت رفتم. نم یجمع تكان دادم و به طرف طبقه یبرا« با اجازه» یبه نشانه یسر
 .سخت بود مینشان ندهم! واقعاً برا یبمانم و واكنش بدتر نیاز ا شیب

از  شیو احتماالً برا دیایكه ب زدیكه قادر را صدا م دمیرا شن ریبلند ام یصدا ده،یدر نرس یرهیبه دستگ دستم
 .دهد حیتوض میكه كرده بود ییكارها

او  كهیبا استرس و اضطراب ساعاتم را گذرانده بودم درحال قدرنینثار خودم كردم كه ا یراهیبدلم بد و  در
 !دهیشنیو گل م گفتهیگل م هیخوش و خرم كنار بق نیچننیا

دختر  یكه رفتارم در حد و اندازه دانمی! مدمیهم كوبحرص وارد اتاق شدم و در را محكم و پرسروصدا به با
واقعاً  ی! ولكردیم خمیتوب لیدل كیبود از صبح تا االن به هزار و  جانیسمندر نبود، چه بسا اگر عمه سلطان ا

 !گرفتیمانجام  ارادهیب میكنترلم را از دست داده بودم و رفتارها

 ریقدر تأثچه دانمیکه خون به مغزم برسد، به سمت باال گرفتم. نمآن یرا برا میو پا دمیتخت دراز كش یرو
 .كردمیرا م كارنیام، همو برگشِت آرامشِ از دست رفته تیبردن عصبان نیاز ب یمعموالً برا یداشت ول

! امروز ختیتمركزم را به هم ر نییپا یطبقه یكه دوباره سروصداها رمیبگ یرا بستم تا مثالً انرژ میهاچشم
 !شده بود ادیوآمدها زرفت بارهکیبودند که  یخبر بود! انگار همه مشغول تدارکات خاصچه

عمارت، پارك  اطیوارد شده و در ح كیباكالس و ش نیرا نگاه كردم! دو ماش رونیاتاق، ب یشدم و از پنجره بلند
 .كرده بودند

 !اشخاص هم به وضوح مشخص بود یافهیق یاشراف داشتم و حت زیكامالً به همه چ جانیا از

 ً  !آمده بودند ریاز ام ادتیع یبرا یعنی! دادینم یحیتوض چیمن ه یبرا ی! چرا كسستیماجرا چ دمیفهمینم اصال

 !كند فیمن هم تعر یبرا شودیم دایپ یكس نمیبزنم بب نییبه پا یبود سر بهتر

ها كه نرده یها راه افتادم. از باالبه طرف پله دمیرا ند یدر، اطراف را چك كردم و چون كس یاز ال یكم ابتدا
نشسته و همچنان  یمبل یكه خانومانه رو دمیكش دادم، همان دختر را د شتریبدنم را كه ب یمعلوم نبود ول یكس

مبل جا نگرفته  یدسته یقبل، ولو نشده و رو مثلبودند كه او  یلبخند بر لب داشت! احتماالً مهمانان متشخص
 !بود

تندتند لبخند محترمانه  یو ه كردمیها رفتار ممثل شاهزاده دیامهمان ب یجلو شهیخودم افتادم كه هم ادی به
ً قدر سخت و طاقت! و چهدادمیم لشانیتحو  !فرسا بود واقعا

موقع تعادلم را به یپا شوم كه با اقدامجا كلهخورد و كم مانده بود از همان زیها لنرده یدستم از رو یالحظه
 !باره به اتاقم برگشتمدو یااضافه یحفظ كردم و بدون سروصدا

 !فرانخوانده بود یمرا به مهمان یشوم كه كس دهیقرار نبود د البد
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طور که بخوانمش. همان یوقت كُش یكه حداقل برا افتمی یرا گشتم و گشتم تا كتاب لمیوسا یالالبه حوصلهیب
 :در گفت یاز آن سو یازنانه یخواندن و نخواندنش بودم درب اتاق به صدا درامد و صدا الیدر فکر و خ

 .میمهمون دار ن،ییپا دیاریب فیمهتا خانوم... لطفاً تشر -

من افتاده بودند! همان  ادیرفتم. انگار تازه به  شیرا بستم و به سمت درب اتاق پ چارهیكتاب ب نهیطمأن با
قدر من از او چرا هرچه دانمیم! نستیمرا نگر یبود و همچنان با نگاه مهربان ستادهیرو، پشت در ادخترك خنده

 !احساس او در مقابل من نسبت عكس داشت آمد،یخوشم نم

ً ز روحیسرد و ب یكنم، نگاه یکه كاربدون آن بارنیا بود و از  باینثار چشمان درشت و فتانش كردم. واقعا
 یباق ینیعتراف سنگا نیهمچ یبرا یشك چیه یجا می. اگر از حق نگذردیرسینظر منظر مسحوركننده بههمه

 .گذاشتینم

 ییهاـب*دستش را مقابلم تكان داد و با همان لـ كنم،ینم یو حركت ستادهیو ثابت ا حركتیطور بهمان دید یوقت
 .دیپاش میرا به رو اشیشگیداده بود، لبخند هم هیدختر هد نیبه ا دنیخند یكه احتماالً خدا فقط برا

 !نكرده یخدا یكه نشد ضی! مریستیراه نروبه ادیانگار ز یاومد ی! حالت خوبه؟! از وقتزیخانوم عز -

صفر  كینزد یابه نقطه بارهکیآتش  یجا نیتریینشست انگار تنم از انتها امیشانیپ یسردش كه به رو دستان
عقب  یو خود را كم دیبدنم ترس كیستریواكنش ه نیهم از ا چارهیو لرز به جانم افتاد! فكر كنم آن ب دیرس
 !دیكش

 !رو صدا كنم؟ یرام یخوای! مستایتو واقعاً حالت خوب ن -

ً » یسرم زودتر از زبانم، به معن شنهادیپ نیا دنیشن با  .حرکت کرد« نه اصال

 :گفت یآرام یقبول، كج كرد و با صدا یـردنش را به نشانه*گـ یكم

 .میبرات كالس گذاشت یمون كل. همهننیرو بب تو خوانی. مهمونا منییپا ایكن ب كیبرو ش -

 !كرد؟یرفتار م مانهیصم قدرنیدختر كه بود؟! و چرا ا نیبود! ا جیهمچنان گ نگاهم

 :ادامه داد كنم،یهمچنان مبهوت و ساكت نگاهش م دید یوقت

خرده  هی امیب یخوایاگه م یول ؛یخوشگل یلیهم خ شیطورنیخوشگلت كنم؟! البته هم امیخودم ب یخوایم -
 !رو درست كنم. هوم؟ نایموهات و ا

 .دیبماند، دستم را گرفت و به داخل اتاق كش یمنتظر جواب کهآنیب و

 ییجورا هی. شهیپسر خاندان محسوب م نیترمهمه و محبوب یلیما خ یخانواده یبرا ی! رامه؟یچ یدونیم -
 .باارزشهما  یهمه ی. به هرحال مهمون اون، برارشنیهمه درگ

 اشیپدر یهالیاز فام دی! احتماالً با؟یمادر ای یخاندان بود؟! پدر ایما؟! منظورش كدام خانواده  یخانواده
 !آمد و رفت داشتند جانیبه ا دغدغهیراحت و ب طورنیباشند كه ا
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 .«كنم شتیلباس انتخاب كن كه طبق اون آرا هی»ها كشاند و گفت به طرف كمد لباس مرا

 !بدهد؟ رییطبق اصول خودشان مرا تغ خواستیام كه ماز كجا آمده كردیدختر فكر م نیا

 :كردم و گفتم شیرو به سو اورم،یبه زبان ب خواستمیكه م ییهادرست بودنِ حرف یتأمل كردم و با بررس یكم

 یدختر هیتا  امینظر بسن خودم بههم دمیم حیخوبه. ترج یجورنیندارم. موهام هم هم شیبه آرا یازیمن ن -
 !ارهیها رو دربزن یادا یالك خواد،یكه م

 ً طور باال رفته بود و همان شیاز من بشنود، چون ابروها بیحد عج نیدر ا ییهاانتظار نداشت حرف مطمئنا
 !كردیناباورانه نگاهم م

 !هیچه حرف نی! ااره؟یتر از خودش رو درببزرگ یهازن یادا خوادیم كنه،یم شیآرا یهرك یعنی -

تكان دادم و به طرف كمد  «یگیآره درست م» یبه نشانه یرا نداشتم، پس سر نیاز ا شتریبحث ب یحوصله
ها خودم انجام دادم وگرنه مهمان ژیخاطر حفظ پرسترا هم به نیرفتم تا فقط لباسم را عوض كنم. هرچند هم

 !بد در موردم نظر بدهند ایه بخواهند خوب نداشتند ك یارزش میبرا

و از در  دیزد و راهش كش یچه غر دانمیلب نم ریانداخت و ز ریزندارد، سربه یادهیماندنش فا دیهم كه د او
 .رفت رونیب

 ً ِ یمشت گر كیبا  دیرا با تمام وجودش باور دارد چرا با نیو ا باستیكه ز ی! كسكردمیدركشان نم اصال  م
كارها  نیبه ا یازینشوند! به هرحال باز هم ن یتكرار خواهندیم دیدهد؟! شا رییخود را تغ یچهره بیوغربیعج
 .نبود

 نیبه ا ینظرم موهاطور پشت سرم رها كردم. بهرا همان میو موها دمیپوش ییبایز یو دخترانه كیش لباس
 .یباتریز یرها كه باش شهیارزشش به رها شدن بود. هم ،یبلند

را گم  میدست و پا یاكرد كه لحظه ینیسنگ میرو بیعج یهاقدر نگاهآمدم آن نییها كه خرامان خرامان پالهپ از
خاصشان راه بروند بلكه  یبا آن ژست و اداها یاعده یجلو دیرا داشتم كه با ییهاچرا حس مدل دانمیكردم! نم

 !شوند دهیپسند

 !دینوشیم یچا ال،یخینشسته بود و ب اشیهمان مبل قبل یكه همچنان رو دمیرا د ریچرخاندم و ام چشم

 ً شمع  میپا ی. درست است انتظار نداشتم جلوگرفتندیخلقت در نظر م بیجزو عجا دیبشر را با نیكه ا واقعا
كه  یابهیمهمانان غر یجلو طورنیكه ا ندازدیب میبه رو یبخشنانینگاه اطم توانستیحداقل م یروشن كند؛ ول

 .هول نكنم اختمشانشنینم

دراز  میدستش را به سو یو با لبخند مهربان ستادیا میپدرش انجام داد. جلو تیاو را، در نها یفهیوظ هرچند
 .كرد

لبخند بزنم. رفتم و با  شانیبه رو گرفتمیمواقعِ خاص م یكه در بعض یاكردم با همان حس دلبرانه یسع
 .ستادمیكنار پدر ا یـوند*لـ
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شوهر. چون  یگریو آن د شدیانگار پسر خانواده محسوب م یكیها خانم بودند به جز دوتا، كه مهمان یهمه
 !داشتند یبه برادرها شباهت كنمیبود و فكر نم ادیز شانیتفاوت سن یلیخ

اه و مرا نگ ستادهیا دیرسینظر مسن و سال خودش بهكه هم یبود، در كنار خانوم هیتر از بقكه مسن یكی آن
 .بود. پس مؤدبانه جلو رفتم و دستم را دراز كردم كیسالم و عل دیشا ای یبوس. احتماالً منتظر دستكردیم

 .نیسالم، آقا. خوش اومد -

بكند، دستم را گرفت و با حالت  یاقدام چارهیب رمردیکه پخانم كه حدس زده بودم همسرش باشد زودتر از آن آن
 !دیصورتم را بوس یامسخره

 اوردمیخودم ن یبه رو یام گرفت! ولرفتار كرد، خنده كنند،یكه از خروسشان محافظت م ییهامثل مرغ کهنیا از
وبش كرد، خوش یادیز ایدست داد  دینبا یمرد چیبا ه جانیا دانستمیو همان حالت ژكوندم را حفظ كردم. م

به تصاحب شدن داشته  یلیتما دیرسینم ظرنكه بهاز شوهر من ریصاحب داشتند. البته غ یرانیا یچون مردها
 !كردیپولم م كی یسكه هیبق یجلو د،یدیاز جانب من م یواكنش نیاگر همچ یحت دیباشد، چه بسا شا

ناخوداگاه لبخندم شکل  دمیبه پسر جوان رس یوقت یكردم ول یبا هر كدامشان چطور احوالپرس دمینفهم
 دیشا ایاو داشت  هیشب ی! انگار حسانداختیم نیراد ادینگاهش مرا به  بیبه خود گرفت. عج یترمانهیصم
 !حس را منتقل كند نیبودن چشمانش، توانست ا یرنگ

زدم. اصالً  شیدوستانه به رو یدستش را فشردم و لبخند ندازمیاش بخانواده ایبه مادر  یکه توجهآن بدون
 .بود هیرایپیه و بواقعاً رفتارم صادقان یمتوجه جوّ اطراف نبودم ول

 ستیكاف جانیتا هم لیداشت كه حال و احوال با فك و فام نیسر، نشان از اپدرجان از پشت یسرفه یصدا
انتخاب  ریكنار ام یو با همان لبخند به عقب برگشتم و مبل درنگی. بندیبنش شیسر جا یو بهتر است هركس

 .نشستم یكردم و بدون توجه به كس

 !ندیآیدرجه چندم به حساب م لینكردند تا حداقل بفهمم فام شانیمعرف یحت

واقعاً فضا داشت به شكل  گریكه د میهم نگاه كرده و لبخند زده بودبه مناسبتیقدر همه بآن قهیدق نیچند تا
 یمعناینشسته بود سكوت ب ریـل دست ام*كه دوباره رفته و بغـ نایروم ی! تا باز هم صداآمدیدرم یناپسند

 .الن را شكستس

 یرام یاهیترك یالیمهتا خانوم از فام شونیا م،یكرد یرو معرف دمونیطور كه قبالً هم مهمون جدخب. همون -
 .رو ندارن یكس رانیمهمان ما باشند، چون تو ا جانیا یهستند و اومدن چندروز

كه  یبیعج یزهایدرشت شده و گوشم از چ ریبا همان ژست مؤدبانه به طرف من كه چشمانم از تعجب و تح و
 :داغ كرده بود، رو نمود و گفت دیشنیم

 .جانیآوردن ا فیتشر زشونیعز یعمو هستن كه با خانوادههم عمو و زن شونیمهتا جون، ا -
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لحظات قبل  یجی! و االن بدتر از گدمی! باز هم نفهمر؟یام ای! خودش قاً؟یبودند دق یچه كس یعموو زن عمو
نسبِت  دیكرده بودند؟! و چرا نبا یعنوان معرف نیكرده بودم! چرا مرا به ا ریگ یبُهت و ناراحت نیب یطیر شراد

 !د؟یفهمیم یرا كس مانیواقع

 میاز جا اریاختیو ب بارهکیمن  یرد و بدل شد، ول یگرید یهاچه حرف نشانیقدر گذشت و بنشدم چه متوجه
نشان دهم، پس ماندنم  دیبا یچه واكنش دمیفهمیاز جمع جدا شدم! اصالً نم یبرخاسته و بدون حرف و صحبت

 شیرا در پ اطیگشودم و راهِ ح رادرب سالن  ب،یباشد! با همان حال غر یبه نفع كس توانستیاحتماالً نم
از  یاهیکه سابه خود آمدم  یافقط لحظه دانمیرا دور زدم، نم اطیچندبار ح ای مودمیچند متر را پ کهنیگرفتم. ا

 حواسینبودم پس ب ایدن نیکرد! انگار کالً در ا امیهمراه یقدم با من به آرامشد و هم كمیپشت سر نزد
 !نگاه كردم ستینگریكه مرا م یجذاب یگروگرداندم و به چشمان رن

دنبال من راه افتاده بود! شوهرم  یو به چه عنوان كردیچه م جانیشوهرم؟! ا ی! پسر عموقاً؟یكه بود دق او
 یبرا یحرف گریدهد! واقعاً كه د امیدوم را فرستاده بود كه دلدار نیراد نیخودش، ا یكجاست؟! چرا به جا
 !بكشاند؟ راههیكند و به ب جیگ مرا خواستی! چرا مكرد؟یمتناقض رفتار م قدرنیگفتن نداشتم! چرا ا

پر از سؤال خود غرق بودم كه  االتیقدر در اوهام و خ! آندمیشنیرا اصالً نم زدیكه كنار گوشم حرف م ییصدا
 !!دوباره برگشتم به طرفشدیاصالً متوجه نشدم، چه پرس

 !؟یدیپرس یزیحواسم نبود، چ دیببخش -

 !بود! چرا؟ نیهم مثل راد لبخندش

 !ن؟یدیباهاتون آشنا بشم، اجازه م شتریگفتم دوست دارم ب -

زن متأهل، جرم نبود  كیبا  ییخودش؟! من كه متأهل بودم! درخواست آشنا یبرا گفتیاشت مچه د نیا
 !مگر؟

 :آمده بدهم، گفتم شیپ تیبه وضع یتیاهم کهآنیب

 .میكه ما ندار خوادیزمان م ییبمونم. آشنا جانیا یادیبتونم مدت ز كنمیمن فكر نم -

كه جلو رفته بودم، را برگشتم و رو به  یمرا هم وادار به توقف كرد. قدم یو انگار كس ستادیا یناگهان یلیخ
 .گرداندم شیسو

 !آشنا بود میانتقالِ حس برا نیقدر او باز هم چه کردیم ریبه نگاهم سراز یبیعج یهاچشمانش حس از

 :زمزمه كرد یجلوتر آمد و به آرام یبدهد كم یحرف یاجازه کهآنیدرنگ، ب یكم با

 نیاز ا خوادیاما دلم م ؛یاومد ییجور جاو از چه یهست یندونم ك دی! شا؟یبه عشق در نگاه اول اعتقاد دار -
 .نمتیبه بعد هر روز بب

رو نشوند و حد از كمال با من روبه نیدر ا ییهاانسان شدینم یعنیمن بود فقط؟!  یهمه امتحان، برا نیا چرا
 !ـواکننده ندهند؟*اغـ یشنهادهایپ
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 یوقت یآزارم ندهد ول نیاز ا شیب شد،یتمام صورتم پخش م یكه رو یگرم یهاـفـس*را چرخاندم تا نـ سرم
 اریاختیمقابل چشمانم جان گرفت، ب كرد،یما را تماشا م الیو یكه از پشت پنجره ریآرام و خونسرد ام یچهره

كار  خواستیبرگرداندم! انگار دلم م د،حد به آن جوان پراحساس بو نیكتریاولش كه در نزد یسرم را به جا
و تماشا كن كه  ستیكنم، حاال با یریگحال توانمیبه او نشان دهم من هم م دیشا ایكنم!  یزشتشان را تالف

كه  یو تو با دروغ زنندشیـر م*قُـ گرید یمردها ،یكن اشیمعرف هیبه بق ینتوانست یرا كه حت یطور همسرچه
 !یسكوت كن و ینیبب یمجبور یاگفته

او  یول ندیرا بب یـعـشوق واقع*مقابلم را كنار بزند و واكنش مـ یچهره بیكه حالت عج رفتیکماکان م نگاهم
 !اطیح یدر آن سو ییچه برسد به جا دیرا د اشقهیشق یموها شدینم یبود كه حت ستادهیقدر بدون فاصله اآن

قدم  كیماند. پس اجباراً  تیدر آن وضع نیاز ا شتری. امکان نداشت بتوان بدمیكش یبستم و نفس بلند چشم
 .به عقب رفتم و چشم گشودم

 !ن؟یشناسیرو م ریقدر امشما چه -

 .اش نشاندرا آوردم تعجب را به چهره یگریكه گرفته بود اسم شخص د یوسط آن حس بارهکی کهنیا از

 !هی! منظورت رامر؟یام -

 :به عالمت مثبت تكان دادم و او ادامه داد یسر

 یماه دیچه خبره! ما شا شیتو زندگ فهمهینم كسچیه ه،یتودار یبچه یعنی شناسم؛یرو درست نم یمن رام -
. عموم هم كه قربونش میزنینم یباهم حرف ادیكه اونم ز مینیبب یاجبار یهایمهمون نیهم یرو تو گهیهمد بارهی

 .رو گذاشته كنار هیپسرش كرده و بق نیبرم كالً خودش رو وقف ا

 لیاحتماالً فقط مختص دختران فام نایروم یهااز او ندارند و حرف یدل خوش ادیمشخص بود ز شیهاحرف از
 !شوندیم كیمرموز و تار یهاها هستند كه جذب آدمآن شهیبود. چون هم

 :دمیبه جوابش بدهم، دوباره پرس یتیکه اهمآن یب

 !هستم؟ یك کهنیگفته؟! ا یدر مورد من چ ریام -

فرو برد!  بشیزد و دست در ج یشناختش از خودم را محك بزنم، چون لبخند جذاب خواهمیگمانم فكر كرد م به
 !را بیژست گرفتن عج نیعادتشان بود ا یانگار كالً خانوادگ

 ینیرو بب رانیا یاومد هیگفت، اسمت مهتاست و از ترك نایكه روم یطورقط همون. فدونمیاز تو نم یچیمن ه -
دوتا مسئله  نی. خوبه حاال من هممیو باهم آشنا بش میگفتم صحبت كن نمیخاطر هم. بهیو بعدش هم برگرد

 !یدونیهنوز اسم منم نم یتو كه حت دونم،یرو هم م

 ً نه،  یول اورمیخاطر ببودم نامش را به دهیكه شن ییزهایچ یالفكر كردم بلكه از البه ی! كمدانستم؟ینم واقعا
 !نزده بود یحرف زهایچ نیاز اسم و ا یانگار كس

 :ـزش گفت*ـیآمو با همان لحن محبت دیسخت مشغول كنكاش در مغز و ذهنم هستم، خند دید یوقت
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 ٣٠. من آرمان شرافت هستم، كنمیم یو كامل برات معرف. االن خودم رزمیعز یكن تیخودت رو اذ خوادینم -
شركت بزرگ، شغل مربوط به تخصصم رو دارم. در ضمن تنها پسر خانواده  هی یو تو امیسالمه، مهندس معمار

 .هم هستم

ـردن *خاطرشان گـبه گونهنیرا گفته بود كه ا یرگذاریمسائل مهم و تأث یلی. انگار خزدیبرق م چشمانش
 :با خنده گفت كنم،یطور ساكت و آرام نگاهش مهمان دید یوقت یبرافراشت! ول

 !یاكارهیو چ یهست یك میخب! حاال نوبت توئه. بگو ما هم بفهم -

 ییدر جا گرید یدر قالب یشناختیكه از قبل م ی. انگار كسكردیحالم را خوب م نیبه راد بشیشباهت عج نیا
به  گاهیوبكه گاه ییلبخندها دی! شادهدیبه انسان دست م یچه حس خوب ،ینیبیم اندبهیغر تیكه همه برا

 .فراتر از آن یبود نه حس لیدل نیهم فقط به هم زدمیم شیرو

خودتون. از  یهمون بازرگان ایهست  یتجار تیریمد میدرس یاومدم. رشته هیمنم كه مهتا هستم و از ترك -
شون م هم همه. خانوادهرانیاومدم ا یكار شخص هی یها براو االن بعد از سال میرفت جانیم از ابا خانواده یبچگ
ً مجاننیهمه ا الشیجا هستن. البته مامانم و فاماون . شناسمینم ادیرو ز ایطرف نیكردم و ا یبا بابام زندگ ن. كال
 .موندم جانیاونا و ا شینرفتم پ نمیخاطر همبه

 شدیرا م زیقدر روشن بود كه همه چ. اصالً چشمانش آنزدیباال رفته بود و تعجب در نگاهش موج م شیابرو
است! درست برعكس  دنیکف آن قشنگ قابل د یهاآبش، سنگ یكه از زالل یا. مثل رودخانهدیاز اعماقش د

 !ریام

! ستیبزنم. دوست داشتم بدانم در چه حال دیـردنم را كج كردم تا بتوانم پنجره را د*او افتادم و گـ ادیبه  دوباره
مسائل مربوط به من،  یعنیكردن من بردارد! واقعاً  زیقصد نداشت دست از سورپرا وقتچینبود! انگار ه یول
 !بود؟ تیاهمیب شیقدر براآن

 !گردمیم یبود به دنبال كس دهی. احتماالً فهمستادیا جا شد و دوباره مقابلمجابه یكم آرمان

 !جاخواهر داره اون هی دمی! چون شن؟یهست شی! دختر ناپدرقاً؟یدق یدار یچه نسبت یبا رام -

ها هم خبر داشتند! بود؟! چطور از وجود آن رایشدم! منظورش سم رهیتعجب دوباره به چشمانش خ یكم با
 !بداند یزیآن طرفش چ یاز زندگ یكس كردمیفكر نم

 !میشیمحسوب نم لیفام قدرامنیا گهید ستم؛ینه خواهرش ن -

حالم بد  دنشیكه خودم از شن میبگو یدروغ كردیمرا وادار م یعنیحرف، قلبم درد گرفت!  نیاز گفتن ا قدرچه
او نشان  دنی! خندمیده حیتوض هیبق یبرا میتوانستیبود كه نم بیدور و عج قدرنی! هرچند نسبتمان اشدیم

 :گفت یخاص یچون با لودگ رفتهیبود كه حرفم را پذ نیاز ا

 !شیناپدر یكارهیچ دونمیروز قرار بوده باهاش ازدواج كنه! نم هیكه  یانكنه همون دختره -
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 ً اصالً  گریرا د یكی نیقدر تلخ و دردآور زده شد كه انگار طعم دهان او را هم خراب كرد! انتظار اپوزخندم آن واقعا
از من كه  یخبر داشتند؛ ول« فسون»از وجود  دانندینم چیه اشیبودند از زندگ یكه مدع ینداشتم! كسان

 !نداشتند یبودم اطالع اشیو واقع یهمسر رسم

 .دهد حیكرد توض یمتوجه حال دگرگونم شد چون سع انگار

 یخانواده یكه از زندگ میرو ندار یاز اون كس ریما كه غ. به هرحال دمیشن نایاون دختره از روم یراستش درباره -
 !بدونه یزیعموم چ

 یادیام را با فرحنجره یحت ایبكشم  غیج خواستیرا آزرد! دلم م میهاهیبلند و كشدار بود كه ر یبه حد نفسم
 .ندازمیخراش ب دم،یكشیكه از جانبش م یزجر یبه بلندا

جواب سوالش را بدهم، او را از مقابلم پس زدم و راه را باز كردم كه به داخل عمارت  ایبزنم  یکه حرفآن بدون
 .برگردم

 :دمیرا از پشت سر شن شیچند قدم نرفته بودم كه دوباره صدا هنوز

 !م؟یباهم صحبت كن شتریت رو داشته باشم كه بشماره تونمیم -

با  یو خودم را راحت كنم؛ ول میرا بگو قتیاول كار حق نیفكر كردم كه بهتر است هم نیو به ا ستادمیا یالحظه
 :گفتم ،یكه كرده بود، حرصم گرفت و با حالت نِروِس و عصب یو كار ریام یاداوری

 .ریاز پسرعموت بگ یاگه خواست ستمیم رو حفظ نمن شماره -

خواستگارانم را بدهد!  جواب توانستیخودش هم م دیبا دادیقرار م یطیشرا نیهرحال او كه مرا در چن به
ام شماره دینشان دهد، چه بسا شا یخاطر لو نرفتنِ مزخرفاتشان، برخورد خاصنداشتم به نانیاطم ادیهرچند ز
 !دادیرا هم م

 «هم زیو درمان ن ارستیاز  دردم»

 !شعر افتادم نیا ادیبه  اریاختیچرا ب دانمینم

*** 

! م؟یبگو دیشوهرم زنگ زد چه با یكه اگر پسرعمو كنمیفكر م نیام و به اساعت است در اتاقم چنبره زده چند
قدر االن حالش چطور است؟! آن روز،یوحشتناك د تیبا آن وضع ریكه ام دمیشیندین نیبه ا یالحظه یحت دیشا

بود كه  نیاز ا ترقیعم یلی! درد روحم خدبرونتواند راه  گریبود كه فراموش كرده بودم ممكن است د ریذهنم درگ
 !فكر كنم یبه مسائل جسمان نمیبنش

از جا پراندم. شخص پشت  بارهکیدرب اتاق،  یشده بودم كه صدا رهیخ لیچانه زده و به موبا ریدست ز یطور
 !و داخل شد دیدر را كش یرهینداشت چون بدون اذن ورود، دستگ دنیانتظار کش یحوصله ادیدر انگار ز
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 یرا رو ریكه ام« و... دیستیچه خبره! مگه شماها آداب معاشرت بلد ن»بكِشم كه  ادیفر تیبا عصبان خواستم
 شدیخود بسته شد! نمباز شده بود، خودبه هوایطور كه بو دهانم همان دمیبدتر از خودم د یطیدر شرا لچریو

 !اگر مرا به حد انفجار رسانده باشد یترا نداشتم! ح ! من كه قدرتشدیو داد كش دیاو را د تیوضع نیدر ا

چنان لرز به جانم انداخت كه حالم منقلب  بارهکی ظشیپر از غ یاو انگار توانش را داشت؛ چون با صدا هرچند
 .شد

 !؟یكن وونهیمن رو د یخوای! مرهیت رو بگاز من شماره یبه آرمان گفت یچ یبرا -

ً یما درست قضاوت كند دق نیب خواستیم ی...اگر كسنیهم از ا نیا د،ییبفرما  !بود؟ یمتهم واقع یچه كس قا

 .آمدم و به طرفش رفتم نییتخت پا یخاصش بدهم، از رو طیو شرا چریبه ول یتیاهم کهآنیب بارنیا

 یم اومداالن ه ت،یوضع نیبدتر یتو یو من رو انداخت ی! به مردم هزار جور دروغ گفت؟یهست یك یتو فكر كرد -
 !؟یكنیبازخواستم م

ِ یام نیامروز قصد داشت هم کهنیمثل ا یبه من نگاه كند؛ ول نییجلو نرفتم كه مجبور شود از پا قدرهاآن پر از  ر
 !ضعف را به صورتم بكوبد

ً یچرخاند و دق یرا كم لچریو یهاچرخ  :گفت یـردنش را باال گرفت و به تند*توقف كرد، گـ میكنار پا قا

بدم.  حیتوض میخصوص یبخوام بهشون از زندگ نمیبیهم نم یلیو دل ستمیمقروض ن یحرف چیه یمن به كس -
 !یرو باهاش ندار یاگهیهر كوفت د ای ییتو هم برو زنگ بزن به آرمان، بگو قصد آشنا

 لچریو یهاهدست یخم شدم و دو دستم را رو داد،یحرصم را نشان م ز،یاز هر چ شیكه مطمئناً ب یاخنده با
 .رمیاش، قرار بگبرافروخته یممكن از چهره یفاصله نیستون بدنم كردم تا در كمتر

از  یكه حت ییباشم. كسا خانرجیمن ممكنه دختر ا كننیداشته باشم؟! اونا كه فكر م ییقصد آشنا دیچرا نبا -
حضور  قدرنیاطالع داشته باشن؟! حاال كه ا تهیكه همسر واقع یاز وجود زن دیفسون خبر دارن چطوره كه نبا

 !كه برم؟ یاجازه بد دی، چرا نبایدر موردش بگ هیبه بق یتونیست كه نمآزاردهنده تیزندگ یمن تو

ً از سر خشم بود و جواب چشمانش در مقابل سؤاالتم بدهد! انگار هر  توانستیكه نم یرا كه بست مطمئنا
 !جز درد نداشت یازهیاش جاكه برنده یا! در مسابقهمیگرفتیم یشیاز هم پ یرگیدر آزار دادنِ د میداشت مانیدو

 .نمتیبب خوامیبرو زنگ بزن به آرمان بگو نم -

 ینیعقب نش نیاز ا شیب خواستمیگفتم و عقب رفتم. حال كه او رحم نداشت، من هم نم یحرص نچ محكم با
 .كنم

 :گفت دیسابیها مبر چرخ یو كف دستش را با حالت بد دیچرخیكه به طرف درِ اتاق م طورهمان

 .یباشه، خودت خواست -

 !سوهان روحش شده بودم از خودم بدم آمد طورنیا کهنیاز ا یمنظورش چه بود؛ ول دانمینم
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*** 

كه  یو ته سریب یزندگ نیبكوبمش! حالم گرفته بود و از ا واریبه د خواستیكه دلم م كردیقدر درد مآن سرم
دست همه دست نیكه ا میبودم. اگر قرار بود جدا شو دهیخودم درست كرده بودم به حس انزجار رس یبرا

 !حال و روزمان بود؟ نیپس چرا ا فتدیب یچه بود؟! و اگر قرار نبود اتفاق یكردنمان برا

 ییرا آرام كنم، كاش داروبتوانم درد جسمم  یمسکن ای یقرص افتنیبلند شدم تا حداقل با  یبه سخت میجا از
 .داد نیتسك یدرد عشق را هم كم شدیهمه عذاب برهاند! كاش م نیقلبم را از ا یحت ایبود كه بتواند روح 

امروز آمده بود هنوز نرفته و احتماالً داشت  یكه برا یخدمتكار دادینشان م آمدیكه از درون آشپزخانه م ییصدا
 .كردیحاضر م یزیشام چ یبرا

رو به جانبش كردم و از او كه  دمیدیمقابلم را م یكهیكه فقط بار بازمهین یبا چشمان دمیكه رس خچالی كنار
 :دمیظروف بود پرس یوشومشغول شست

 !م؟یقرص مسكن دار -

 :گفت اندازدیب میبه سو یکه نگاهآن بدون

 .كنهیدارو مصرف نم یكس «یرام»از آقا  ریغ جانی... استیكه ن خچالی ینه تو -

 !دمیفهمی! واقعاً نمشدیختم م ریبه ام دیبا زیچهمه جانیا چرا

بتواند  یحت ایداشته باشد،  یزیجا پدرجان چآن دیفرستادم و به طرف سالن رفتم. شا رونیپر از پوف ب ینفس
 .ربعش را به من هم بدهد كی ر،یام یهااز قرص

 !ساكت شدند بارهکیكه گفتم، همه  یبلند« پدرجونِ »د؛ چون با حضورم و آن بو یناگهان یلیورودم خ ایگو یول

نداشت  ی! مگر خانه و زندگكرد؟یچه م جانیپسرعمو ا نیهم بود، پدرجون و آرمان هم بودند! ا نایبود، روم ریام
 !شدیآوار م جانیكه هر روز ا

همان مبل  ینبود ول لچرشیو ی! روستینگریافتاد كه با اخم، مرا و لباس كوتاهم را م ریام یرو اریاختیب نگاهم
 .نگاه آرمان قرار داشت ررسیهم درست در تنشستن انتخاب كرده بود كه آن یرا برا اشیشگیهم

ً پـ اش،یبه چشمان عصب تیاهمیب ـراشم *تـوشـ*خـ یـاها*رو چرخاندم و به آرمان كه با لبخند به من و احتماال
 !کردیم یچرانچشم هادهیند نی! چرا عادبیزل زده بود نگاه كردم! پسرك ب

 :بكنم، رو به پدرجان كردم و گفتم یكیکه سالم و علآن یب

 !ن؟یقرص به من بد هی شهیم -

 :گفت یبرخاست و با نگران شیاز جا یمعطلیب آرمان

 !دكتر؟ میبر یخوایشده؟! م یچ -
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 یكنم؛ ول تشیاذ خواستمیكه مشت شد! واقعاً نم ییهادست یكرده بود. بر رو ریگ ریام یچشمم رو مردمك
 !آوردیرا درم هیقض نیداشت شور ا گریاو هم د

وگرنه كار به  كردمیخودم حلش م دیها راه افتادم. بابه طرف پله یكوتاه «ینه، مرس»را جنباندم و با  سرم
 .دیكشیم یبد یجاها

الزم را با او نكرده  یهاصحبت ری. مگر امخواندینامم را م محابایكه ب دمیرا دوباره از پشت سر شن شیصدا
 !كرد؟یجا برخورد ماز همه خبریب یهابود؟! پس چرا باز هم مثل آدم

 :گفتم درنگیو ب برگشتم

 .دیبر جانیلطفاً از ا ست،یآرمان من حالم خوب ن یآقا -

 .جلوتر آمد یصورتم چرخاند و كم یرو یرا با مهربان اشیرنگ یهاچشم بارنیا

 یول رمیت رو ازش بگشماره ی. صبح زنگ زدم به رامنمتیبه بعد دوست دارم هر روز بب نیچرا؟! گفتم كه از ا -
خاطر تلفن رو تو صورتم قطع كرد! به ادبیو بعد هم پسر ب یریاز خودش بگ دیرو با یهركس یگفت شماره

 !رمیشخصاً شماره رو ازت بگ دفعهنیخودم پاشدم اومدم كه ا منیهم

بهتر  طیدر شرا ستیبایهرچه كه بود م یول دادم؛یپسرعمو م نیبه ا یو چه جواب كردمیم دیكار باچه دانمینم
 .نبود یمناسب یاصالً جا تیموقع نی. االن و در امیكردیصحبت م یترو آرام

و كف دستش را باال آوردم و  دمیکش رونیـل كتش ب*بغـ بیبود خودكار را از ج ستادهیا کمیکه نزد طورهمان
برگرداندم.  یقبل یدستش را پس دادم و خودكار را هم به جا درنگ،ینوشتم. بعد هم ب عیام را تند و سرشماره

كردم  یا سعام دم؛یرسینظر مبه كیستریانسان كامالً ه كیو به شكل  دیلرزیدرست است دست و دلم م
 .لحنم كامالً مؤدبانه باشد

با هم  یصحبت سه نفر هی دیاریب فیتر بودن تشرهمه آروم ذرههیبهتره فردا كه  یمنه، ول یشماره نیا نیبب -
 .میداشته باش

 .رنگ تعجب گرفت یپرمهرش كم نگاه

 !هست؟ ست،ین «یرام»! منظورت از نفر سوم كه ؟ی! سه نفرم؟یصحبت كن -

 .انداختم ریرا ز سرم

ً یچرا اتفاقاً، منظورم دق -  .خودشه قا

به من دست  ب،یحسِ عج نیبا ا خواستیام نشست و سرم را باال آورد! دلم نمچانه ریز یبه نرم انگشتانش
افتاد او را هم به ناكجا  نیراد یكه برا یاتفاق زدم،ی! اگر حرف نمشدیمن تكرار م یدر زندگ زیچبزند. چرا همه

 !دیكشانیم

 :و گفتم دمیدستش كنار كش یرا از رو سرم

 .دیبر جانیو هرچه زودتر هم از ا دینزن یحرف چیتا فردا ه كنمیخواهش م -



 

 
413 

 .طرف اتاقم رفتمبه ،یرلبیز دیبا گفتنِ ببخش رتش،یبهت و ح انیبعد در م و

 یكی ستیبایپدرجون؟! م ای نای! رومیچه كس یطور و با واسطهچه ی. ولگفتمیهم در مورد فردا م ریبه ام دیبا
 آمدینبود پس چرا هرروز م شیب یادختر عمه ایهم اگر دخترعمو  نایروم دمیفهمی. نمانداختمیدو را جلو ماز آن

 نینظرم همان بهتر است كه پدرجان ا! بهكردیم شانیزندگ یمسائل خصوص یهمه ریخودش را درگ طورنیو ا
 !خبر نداشته باشد یزیهم واقعاً از چ نایبه دوش بكشد. به هرحال ممكن است روم را ریخط یفهیوظ

مثل من، مثل افتادن  یدختر یبرا طیشرا نیبخوابم بلكه سردردم بهتر شود. ا یكردم كم یاتاقم رفتم و سع به
 كردیكه نم یرها شوم! و بدبختانه بودنِ او در كنارم كمك توانستمینم زدمیوپا مبود كه هرچه دست یدر باتالق

من هم مثل ساالرخان داشتم از عشق  ایدادم. گویاو هم سرعت م یبه نابود م،یجابا هربار حركت نابه چ،یه
 !بافتمیطنابِ دار م شیبرا

 میبالش از رو هوایب هبار کیدهم كه  امیالت یآن كم یصورتم گذاشتم تا چشمان داغم را با خنك یرا رو بالش
 ستادهیسرم ا یباال یبیعج تیكه با عصبان ریو به ام دمیپرتاب شد! با ترس از جا پر یگرید یو به سو دهیکش

 نیا یقبل، خوشحال یلحظات ینگران یجا بهقفل شد و  شیپا یبود! نگاهم رو ستادهیبود نگاه كردم! واقعاً ا
باز او انگار حالم را درك نكرد چون با همان  یخندان درآورد! ول یهایموجیام را به شكل ااتفاقِ خوب چهره

 :خشونت داد زد

 !؟یكن وونهیمن رو د یخوایتو واقعاً م -

 .شدم رهیخ تشیبه صورت سرخ از عصبان یجیگ با

 !شده مگه؟ یچرا؟! چ -

 !! به گمانم واقعاً حالش خوب نبوددیهمان حرص خند با

 !شده یپاشو... پاشو تا بهت بگم چشده؟!  یچ یپرسیتازه م -

ناراحتش  نیاز ا شتریب دی. نباستادمیآمده و مقابلش ا نییكه در نگاهم بود از تخت پا یهمان بهت و تعجب با
 .كردم آرامَش كنم یشوند! پس سع فیضع شیها. ممكن بود دوباره عصبكردمیم

 ...جااون میبر ای... بایب م؟یصحبت كن یو اصول یمنطق مینیبش ستی! بهتر نریام -

فلج  یوگرنه باز هم به مرحله نشستیم دیاتاق كشاندمش. با یگوشه یهارا گرفتم و به سمت مبل دستش
 .افتادیم نیو بر زم دیرسیموقت م

 تیعصبان نیبود ا دهیمبل نشست. احتماالً خودش هم فهم یرو یبدون حرف دنبالم آمد و به آرام خوشبختانه
 هایمثل بعض شدیمبل هم نم یدسته یکه نبود و رو یگریبه اطراف انداختم. مبل د ی. نگاهستیخوب ن شیبرا

ً یتوالت را كشاندم و دق زیم ینشست، پس صندل  .مقابلش نشستم قا

خودم و  دنِ یعقب کش یبه جا بارنیا یدوباره مماس زانوانش شد؛ ول میکه پا دمیقدر جلو کشرا آن امیصندل
بود!  لیدل نیاش هم به هممقابلش قرار گرفتم. که احتماالً خنده دغدغهیرا باز کردم و ب میپاها ،یو صندل زیم

 .دیخندیم بمیو غر بیبه حركات عج طورنیتر از قبل شده بود كه اآرام یاحتماالً كم
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 چالهاهیكه س ییهامچش نیا ی! دلم تنگ شده بود براكشیتار شهیبزنم زل زدم به چشمان هم یکه حرفآن یب
 !آن و حبس كند تا ابد یجا نیترقیبكشاند به عم توانستیرا م یداشتند و هركس

. شونیذاریم رپایز یداره كه تو دار یبستگ ییزهای! موندن و نموندنم به همون چر؟یام یخوایتو از من چه م -
 !یكنیو من رو متهم م یشیم یعصبان یایم یجورنیبعد هم ا

 .هنوز آرام بود یاش نشست ولاخم به چهره یكم

 .ـطه داشته باشم*بـ*باهات را خوامیم یعنی! ؟یچ یعنی نیا یدونی! م؟یت رو دادبه آرمان شماره یتو رفت -

رفت و برگشت  میهاهیبه ر وقفهیتند و ب ،یقراریبسته شد و نفسم پر از ب زدیكه م ییهااز حرصِ حرف چشمانم
 .خورد

 !كنم تردهیچیحال خراب و ناخوش ممكن بود اوضاع را پ نیبا ا یول زدم؛یحرف م دیبا

 :خودش ادامه داد د،یرا كه د سكوتم

 .نی. همنمتیبب خوامینم گهیبهش بگو د -

! مگر امكان داشت دیبه آن طعم رس شدیخروار خرمالو هم نم كیگس شده بود كه با خوردن  یبه قدر دهانم
 !حد از خباثت باشد و باز هم عاشقانه نگاهش كرد نیدر ا یكس

 قدرنیبكوبم تا ا اشنهیـ*به سـ یبكشم و مشت محكم ادیبر سرش فر خواستیكه برخاست، دلم م شیجا از
 !را آزار ندهد هیبق اشیو سنگ یخیبا آن قلب 

در را كه گرفت، با  یرهیو مشخص بود هنوز به حالت نرمال برنگشته است. دستگ داشتیقدم برم یآرام به
 :گفتم یدارخش یصدا

 .فردا باهاش قرار گذاشتم -

 :كه در چشمانش ظاهر شد، گفت یو تعجب معنایب یلبخند با

 !ن؟یكن كاری! كه چ؟یقرار گذاشت -

 دی! باكردمیرفتار م وپادستیقدر بنتوانستم جواب بدهم! چرا آن یرا تكان دادم و از فرط اضطراب حت سرم
از  ییكه صدا یاو حنجره یصوت یكو تارها یهمه اتهام تبرئه كنم؛ ول نیكه خود را از ا میبگو یزیچ توانستمیم

 !آن خارج شود

که منتظر جواب بدون آن زیرآمیتحق شخندیحرف بزنم، چون با همان ن توانمینم دیفهم شانمیگمانم از حال پر به
ً رفت؟! ا یبماند، سر  یبود؟! كاش كس یچه موجود گریبشر د نیبه عالمت تأسف تكان داد و رفت! واقعا

! او عادت كرده بود مرا در میگوینم چیساخت ه میکه برا ی! از حال خرابدادیمن هم شرح م یو برا دانستیم
 دادمیم یدناكم را دلدارها روح در تا ساعت شهیمن بودم كه هم نیكارش! و ا یرها كند و برود پ یاوضاع نیچن

 !ردیكه آرام بگ
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كه از  ییسروصدا یچشم گشودم كه صدا یبه خواب رفتم فقط وقت یچطور گذشت و با چه حال نزار دانمینم
 !گذشت؟یروزمان به آرامش نم كیآخر چرا  ایكل خانه را به لرزه انداخته بود! خدا آمدیم رونیب

داشت  کهنیا یبود؛ ول ریاز آنِ ام ادیفر ی! صدادمیدو منیو به طرف سالن نش دهیپر نییترس از تخت پا با
 !معلوم نبود فرستادیرا به فضا م یاكدام بخت برگشته

كه خود را  دیهم نكش قهیدقمیبه ن دیسقوط كنم! و شا نییها به پابود از پله كیكه نزد دمیبا سرعت دو قدرآن
سر  كیشدم كه  رهیخ یابه مشاجره آمد،یباال نم گریكه د یشده و نفستدرش یبه سالن رساندم و با چشمان

 !آرمان گریبود و طرف د ریآن ام

 !اندازد؟یروز ب نیصبح آمده كه جوّ خانه را به ا یاست؟! كله وانهیپسر د نیمن، ا یخدا

 ستادهیبه من كه هاج و واج ا یآرامَش كند نگاه كردیم یرا نگه داشته بود و سع ریجان كه از پشت، ام پدر
 :گفت یشانیبودم كرد و با حال پر

 !كه من برم اون رو آروم كنم ریرو بگ نیا ایدخترم... ب ایب -

از دست پدر رها شد، محكم  کهنی! و به محض ادمیسو دوداشت به آن انیكه در تمام تنم جر یهمان اضطراب با
 ریمعلوم بود بحث به ام زدندیكه م ییهابا حرف یشروع شده ول از كجا شانیدعوا دانستمیاو را گرفتم. نم

 !گشتیبرم

زد،  ریكه آرمان در مورد مادر ام ی! چون با حرفدیكشیم یكیزیف یداشت به دعوا یزبان یكار از مشاجره انگار
به خانه و  شانیهاوسط بود؛ چون حرف راثیارث و م یشد! به گمانم مسئله دهیبه خشونت کش هیقض بارهکی

 !دیرسیم زهایچ نیملك و ا

 ً  یبزرگتر نداشتند؟! چرا پدرجان جواب هانی! مگر اکردیم ییادعا نیكاره بود كه آمده و همچآرمان چه اصال
 !دادینم

! كردیاوت ماو را ناك ستیبایبود و م كجیكشت یكه انگار مسابقه فشیبه طرف حر بردیهجوم م یطور ریام
 !تنش كبود شد یكه فكر كنم همه فشردمیو من از پشت، چنان سفت شكمش را م

 !همه سر و صدا را ساکت کند که کردآن توانستیخارج از گود، م یشخص ادیفر یفقط صدا انیم نیا در

 !بود امدهی! و اصالً چرا از اول نكرد؟یچه م جانیا گریپدر آرمان بود! او د یعنی عموخان

ـلـقه بود گرفت و به *دست مرا که دورش حـ ه،یکه بدون توجه به بق ریاز ام ریغسو برگشتند بهبه آن همه
 !كه پشت سرمان بودند ییهاهمان شكل كشاند به سمت مبل

 :نشنود، گفتم یكس كردمیم یكه سع ییپشت سرش عقب عقب رفتم و با صدا تعادلیب طورهمان

 .جفتمون! ولم كن میفتی! االن میكنیم یجورنیچرا ا ر،یام -

ً یو تقر دیرا جلب كند به طرفم چرخ یکه توجه كسآن بدون از  خواستیكرد. انگار م یمخف گرانید دیمرا از د با
 :گوشم زمزمه كرد ریز یاگرفته یمحافظتم كند و در همان وضع با صدا یزیچ
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 !االن برو لباست رو عوض كن نیهم -

انداختم! مگر  میو پاها نییبه پا یمن داده بود! ناخوداگاه نگاه یهابه لباس یریروزها چه گ نیا فهممینم
 یوهایـا*همه با مـداشت! من كه آن یو شلوارک کوتاه دخترانه بود چه مشكل شرتیت كیكه  یخوابلباس

سه وجب باالتر از  كه با دو، ده! االن چطور شكردمیبزرگ و كوچك در استخر عمارت شنا م یجورواجور جلو
 !ند؟یمرا بب تواندیزانو نم

 :سو گفتمو رو به آن دمیبه حرفش كنم، خود را كنار كش یکه توجهآن بدون

 !كه من برگردم به اتاقم ه،یپدرجون، اگه مشكل خانوادگ -

 .یبمون یتونیم ،یاز خانواده هست یتو هم فعالً جزئ زم،ینه عز -

او را كنار زد و آمد  یحركت عصب كیبا  كرد،یبحث م یاشت با پدرش به آرامطرف سالن دهم كه آن آرمان
 !نشست! انگار هنوز دعوا ادامه داشت یمبل یرو ریمقابل ام

 .نگاه كردم د،یجویرا م شیپسرعمو یداشت از همان فاصله، خرخره ظیرا كه با اخم و غ ریچرخاندم و ام چشم

 .مسكوت سالن را شكست یفضا ندیبنش ریكنار ام رفتیپدر جان، كه م یصدا

 یهمه برا هاشییاموال و دارا یهیمن گذاشته. بق یرو پدرم برا جانی. ادمینم كسچیخونه رو به ه نیمن ا -
 .خوامیقرون هم ازتون نم كیخودتون، من 

 :گفت یاوسط و با پوزخند مسخره دیپر د،یبگو یزیکه پدرش چقبل از آن آرمان

 !دیریاونا رو هم بگ نیایا بنه توروخد -

 .وارد شد یگریحرفش را قورت داد و از درِ د یهیعمو به پسرش رفت، بقكه خان یاغرهچشم با

شازده پسرتون كرد. چرا؟!  نیخرج ا هاشییكل دارا یبه اندازه امرزیعموجان! اوالً كه پدربزرگ خداب دینیبب -
تمام  ،ییزایچ نیوجدان و همچخاطر رفع عذابو به دونستیاومده مقصر م شیپ یچون خودش رو در اتفاقا
االن كه اون به رحمت خدا  یكرد. ول تقبلرو  زایچ یهیو بق نهیپرهز یهاخارج و عمل یمخارج اون همه سفرها

 یتو یشما ول یخونه باشه برا نیگفته بود ا ی! درسته كه زباندیخانواده رو درك كن یهیبق ذرههیرفته، شما هم 
كه البته انگار براتون  دیهم دار یاگهید یخانواده ،یمسئله نزده. در ضمن شما به جز رام نیاز ا یحرف تشیوص
رو  شونیو خرج نیخونه براشون گرفت هیكه  نی! همدیندارن! بهتره به فكر اونا هم باش یتیمارزش و اه چیه

هم شما رو  بارهی یماه چاره،یب یعمو! زنن؟یخودتون رو تمام كرد یفهیكه وظ یعنی ن،یپردازیماه به ماه م
كل  یطورنیا دیشه! چرا بایدلتون براشون تنگ هم نم یشما حت ان،ی! دختراتون هم كه اگه خودشون ننهیبینم

 !از آسمون افتاده رو سرتون هویكه  نیكن یرو صرف پسر لیخودتون و خانواده و فام یزندگ

پدرجان  شدینگفت! باورم نم چیو ه دیهمه حرف شنر امكان داشت آن! مگزدیداشت از تعجب دودو م چشمانم
 !هم داشته باشد یگرید یخانواده

 ی! خب اگر من هم بودم عصبآوردند؟یداشتند به زبان م ریخودِ ام یو درشت را جلو زیهمه حرف ر نیا یعنی
 !شدیم دهیصورتم كوب یخاطر مال و اموال توپسرعمو آن هم به كیكه از زبان  یریهمه تحق نیاز ا شدمیم
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پشت مبل بودم متفكرانه  تنهمینشدنم، تا ن انینما یساكت و آرام بود و مرا كه برا ریام بارنیا کهنیمثل ا یول
 !كردینگاه م

از پدر  دیرسینظر مبه عمو كهبرداشتم و به خان ری! چشم از امدمیبودند من كه نفهم یبیچه عجا گرید هانیا
 !دادیو پاسخ پسرش را م زدیاو حرف م دینظرم االن باجان بزرگتر باشد، نگاه كردم! به

 .نه، انگار پدرجان كه مورد خطاب قرار گرفته بود خود را موظف دانست جواب دهد یول

 ریدر ضمن ام د،یازشون دفاع كن نیكه بخوا دیندار یحق چیمن به خودم مربوطه و شما ه یخانواده تیوضع -
پدرم خرجش كرده، تمام و كمال با  دیگیهم كه شما م یاموال مه،یزندگ یبلكه همه ست،یمن فقط پسرم ن یبرا
خونه، تنها  نیو اما در مورد ا مونهینم یتوش باق یحرف چیخودش بوده. پس باز هم ه تیخاطر و رضا بیط
 نیباشه سهمتون از ا دیستین یمونده. اگر شماها به سهمتون راض یباق برامون هامیقد یلیكه از خ هیادگاری

م رو از كل اموال و در عوض حق خودم و خانواده خورمیاز توش تكون نم یول خرم؛یخونه رو هم خودم م
 .میزنیحرف م مینیشیم گهیروز د هیبعداً  نیفكراتون رو بكن نیخوایكه من دارم، م هیشرط نی. اخوامیم

 :جلو آمد و با تشر گفت یشده بود، كم یپدرجان عصب یطرفهكی یكه انگار از از اظهارنظرها عموخان

تصاحبش  یتونیست كه توش آمدورفت داشته باشن. تو نمخونه مال پدرمونه و حق همه نیبهرام! ا یچ یعنی -
 !ادیبره و ب یكس یبعد هم اجازه ند یكن

 .باالخره به حرف آمد ریام

عموجان، لطفاً ! آره؟! خانادین جانیا گهید میشما گفت یكه ما به شازده نهیا یاساس یآهان... پس مسئله -
حرف  گهید یزایچ دونمیاز حق و نم نیایبعد ب میبهش زد یحرف نیما همچ لیچرا و به چه دل دیاول ازش بپرس

 !دیبزن

 :بلند شد و گفت شیبا حرص از جا آرمان

 یحت جا،نیا اومدمیهم به زور م بارهی یبود، من ماه میدارم! اگه ماجرا به همون منوال قد كاریمن به تو چ -
 یكه بخوا یاكارهیتو چ فهممی. اصالً نمهیاگهید زیچ هیاالن قض یول ذاشتم؛یخونه نم نیپام رو تو ا گهید دیشا

 !به تو چه؟ ره،یبگ میخودش تصم یزندگ یتونه برای! مهتا خودش میدخالت كن هیبق یتو مسائل و زندگ

 یاز هر طرف یسر زندگ كی شهیهم كردم،یچه كه فكر م! چرا برعكس آندی! باز بحث برگشت و به من رسیوایا
 !شدیبه من ختم م

 یچه عادت گرید نیا فهممی! نمگرفتیلپش را از داخل گاز م یچشمانش را بسته بود و به شكل كامالً عصب ریام
 !بود

محافظم  یپس، از پشت مبل كه مثل سنگر دادم،یخودم جواب م دیآمده بود مسلماً با انیکه نام من به م حال
 .صحبت كنم هیتر از بقكردم آرام یآمدم و سع رونیبود، ب

 مینیبش یمنطق یلیبا حضور خودم خ میتونستیبگم م دیسر منه كه با یبحث و جدال الك نیاالن اگه ا دینیبب -
 .میصحبت كن
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 .دوخته بودم ادامه دادم ریچشمم را به ام كهیدرحال و

 !رنیبگ میمن تصم یهمه عادت كردن به جا کهنیمثل ا یول -

 .دست متوقفش كردم یفرستاد و خواست جواب بدهد، با اشاره رونیمحكمش را که ب نفس

 .رسهیم بعدش نوبت شما هم زنم،یدارم حرف م دییاجازه بفرما رخان،یام -

 :گفتم كرد،یمرا نگاه م یو با حالت ناآرام ستادهیرو به آرمان كه ا بارنیا و

! م؟یبكن یصحبت هیبا هم  ینفرسه دیاریب فینگفتم تشر روزیبه شما! مگه من د میرسیخب، آقا آرمان، م -
منتظر حضور  کهنیكه بدون ا نمیبیاالن م یبود، ول ریطور هم كه گفتم منظورم از سه نفر، من و شما و امهمون

 !وسط ماجرا دنیكش همبزرگترا رو  یو بدتر از اون پا نیبحث رو شروع كرد د،یمن بمون

 .ستادیا میروجلوتر آمد و روبه یقدم

 زنم،یعموم و دارم در موردت باهاش حرف م ینداشتم، اومدم خونه یكار ریمن االن اصالً به ام یدرسته، ول -
كارِ من كجاش خالف اخالق و  فهممی! اصالً نمندازهیراه م دادیوسط و داد و ب ندازهیخودش رو م وونهید نیا

 !عُرفه

و به طرفش هجوم  دیاز جا پر بارهکیچون به  ر،یآالرم ام یدكمه یرا كه گفت انگار انگشت گذاشت رو نیهم
 !آورد

 !یزنیخانم شوهر داره، تو باز حرف از اخالق و عُرف م نیا ،یروان یكهیمرت -

ها فقط دو قدم به عقب رفت زدهمثل شوك چارهیآرمانِ ب یدوباره جلو آمد و با دست متوقفش كرد؛ ول پدرجان
 !شد رهیام و بعد به چشمانم كه در بُهت بود، خبه من زل زد! اول به انگشت حلقه یو با حال خراب

 !نگاه کردم ریبه ام ریطور متحقب برگشتم و هماندرنگ به ع بدون

 !كردیاضافه م مانیبه کالف زندگ یدیگره جد قهیخودش! چرا هردق یبرا گفتیباز داشت چه م نیا

 !شد دهیدار و نامطمئن از پشت سرمان شنآرمان، خش یصدا م،یبود حشیاو كه همه منتظر توض یجابه

 !ستیحلقه دستش ننگفت! چرا  یچیپس چرا از اول ه -

را به هر  ضیمزخرفات ضد و نق نیبودند و انگار انتظار داشتند که او حرف بزند و ا رهیخ ریبه ام اریاختیب همه
گفتن نداشت!  یبرا یمن ثابت مانده و انگار حرف ینگاهش رو ریهم ربط دهد! هرچند امبه داندیكه م یشكل

 !آمده را بدهم شیانتظار داشت من جواب سواالت پ دیشا ایو 

من  نیتوپ را به زم طورنیآلودش كنم! چرا اجانانه نثار آن صورت اخم یلیس كیبروم و  خواستیم دلم
ً ی! دقدیكشیو خودش را عقب م انداختیم  !خواستیچه از جانم م قا

 هوایكه ب دیبه عقب كش یكرد! دستم را طور یبرداشتم را آرمان از پشت سر، خنث شیبه سو ارادهیكه ب یقدم
 .طرفش پرت شدمبه
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! ستینگریكرده، مرا م انـتیكه عشقش به او خــ ـ یو او مثل كس میوجب فاصله داشت کی دیشا االن
 یحركت كسچیقدر همه شوكه شده بودند كه هرا بدهم! آن شانشیحال پر نیجواب ا دیچطور با دانستمینم
 !خودم یحت كرد،ینم

او در گوش  یبه جا شیبه صورت آن مردِ آشفته فرود آورد كه صدا یچنان مرا كنار زد و مشت یباالخره كس تا
 !دیكشیسوت م ییهاهیمن تا ثان

 یچه اسم دانمینبود! نم كسچیه هیشب گریكه رفتارش د مینگاه كرد یریو به آن ام میو مبهوت برگشت جیگ همه
 !زدهدر آن حد لرزان و وحشت ،یرا بكُش یو كس یبزن ارادهیبر آن گذاشت! انگار ب شدیم

صورتش  یو آرمان دستش را به رو شیو ناتوان چنگ انداختم به بازو دهیپشت سرش ترس طرفنیاز ا من
 رونیو به برادرش گفت، پسرش را از آنجا ب دیكش ادیگذاشت كه از آن مشتِ محكم سرخ شده بود! پدرجان فر

 !كردیم ارا تماش بیعج یهابود و آن صحنه ستادهیطور هاج و واج اعمو همانببرد و خان

 ریبه ام محابایو ب واروانهی! آرمان ددیهمه به آخر رس یباالخره برا ایانگار دن یلحظه چه شد؛ ول كیدر  دانمینم
 یهمه صدابا آن دانمیه تالطم افتادم! نمب برَدَش،یكه باد به هرسو م یها مثل چادرآن نیحمله کرد و من در ب

 :دیكش ادیفر ریبه خود آمدم كه ام یفقط وقت دند،یكوبیرا به صورت هم م ییهاگوش خراش چه حرف

 !؟یدی. فهمیبهش دست بزن گهید بارهیاگه  شكنمی! دستت رو میروان یكهیمهتا زن منه مرت -

 .خاموش شد بارهکیدو جمله  نیبا هم ادیافتاد و آن داد و فر نیناگهان از پشت بر زم آرمان

اتفاق افتاده بود! و من  یبشر یفاجعه نیتركه انگار بزرگ كردندیهم نگاه مبه یو پدرجان، با چنان بهت عموخان
را  كف دستش هاوانهینشسته بود و مثل د نیزم یگشاد شده رو یماندم كه با چشمان رهیبا شوک به آرمان خ

 !دانمیبود را اصالً نم یتیدر چه وضع ریام کهنی! و اكردینگاه م

چنان درهم  طی! شرادیدو شیبه سو یشانیو پدرش با پر دنیشروع كرد به خند واروانهید یبیبا حال غر آرمان
ِ دیفهمیحال خودش را نم كسچیو آشفته شده بود كه ه احساس  نیو چطور به چن ی! معلوم نبود آرمان ك

 !وضع افتاد نیخاطر از دست دادنم به ابود كه به دهیبه من رس یقیعم

را لو داد؟! و  زیهمه چ طیشرا نیگرداندم و چشمان ناراحتش به دلم چنگ انداخت! او چرا در ا ریام یبه سو رو
 !؟بود دهیاش نرس! مگر به خواستهزندیدرد در نگاهش موج م طورنیحال كه حرفش را زده، چرا ا

بر روحم پنجه  كرد،یم هیاو گر یشانهیپرروان یخنده یو برا فشردیـوش م*عمو كه پسرش را در آغـخان یصدا
 .ختیریدرد به جانم م کردیتکرار م اشوقفهیب یهاناله انیکه در م ییهاو جمله د،یكشیم

رو. با خودت  نكاریجاش! نكن ا یگذاشترو  نیپسرم. آخه چرا ا ای. به خودت بزدلمیمُرده عز گهیاون دختر د -
 !رو نكن نكاریا

بوده كه  یعاشق كس یآرمان روز دیفهم شدی! از جمالت دردآور او مشدیتر ممچاله ریاش انگار، امهر كلمه با
فقط  دیبود كه شا یاو گذاشته، سؤال یچرا مرا جا کهنیا یافتاده است! ول یحال نیبه چن چارهیبا رفتنش پسر ب

 !و بس دانستیخودِ آرمان م
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 نیاز ا شیب دینبا ریرا گرفتم. ام شدیتر مكه هرلحظه فشرده یرا جلو بردم و مشت گره كرده از خشم دستم
 یكه صدا یاطور آرام جلو رفتم، به اندازهمهم نبود. پس همان میاز او برا ریغ كسچی! فعالً هشدیم یعصب
 .وارم را بشنودزمزمه

 !. باشهزمیتو اتاقت عز میبر ایب -

كه دستش را به هرسو  یازدهکنده شد. مثل خواب ایدن نیناخودآگاهش را به دست من سپرد و خودش از ا انگار
قدر حس انگشتانم باز كرد. چه انیاش را مشدهقدم برداشت و دست مشت میپاپابه د،یآیبه دنبالت م یبكش
 !بودنش عیمط گونهنیبود، ا یبیعج

افتادم كه  یكسان ادیتخت نشاندم. به  یوارد اتاقش شدم و او را بر رو یاحرف و حركت اضافه چیه بدون
 !یاز زبانشان بشنو یتوانیم یو هرچه بخواه شوندیم زمیپنوتیه

 :آرام گفتم یلیبه لب آوردم و خ یلبخند

 !بمونم؟ شتیپ یخوایم -

 !بمون یعنیرا تكان داد كه  سرش

 !ماند حسیچشمان او همچنان ب یشد ول ترقیعم لبخندم

 !؟یبخواب یخوایم -

 !جنباند و دستم را به طرف خود كشيد یسرش را به عالمت منف بارنیا

 .اش تكيه دادمکه بنشينم، دو دستم را به شانهرها شدم و بدون آن هوابي

 .شدوقت نميشد روي اين پاها نشست. شايد هيچ نمي

 !رنگ عشق داشت و او همچنان در عالم ديگري بود نگاهم

 !شداو را نخواست؟! اصالً نمي ميشد

ً یرا جلوتر كشيدم و دق خود بگذار هرچه  کندیم ریمتوقف شدم. حال كه در هپروت س شانشیپر یمقابل چهره قا
 :که عقب بروم زمزمه كردم! بدون آنمیبگو خواهدیدلم م

 !ه؟یعشق چ یدونیم -

 .را امیـست*و هم سرمـ دهیهم سوالم را فهم گفت؛یكه م ندشلبخ

 :لب زدم صدایب

 .ییعشق تو -

با تمام احساسش  بارنیگشود و باز لبخندش را تكرار كرد. ا امیاش را مقابل نگاه سرشار از دلدادگبسته چشمان
 !را كرد! انگار واقعاً روح به تنش برگشته بود كارنیا
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اش كشاند. صداي قلبش مثل زيباترين آهنگ دنيا بود برايم. ـنه*اش باز كرد و به روي سيـرا از دور شانه دستم
 .زدیبه جاي زبانش، داشت با آن ضربان پُرطپش حرف م

كم . كمشدیگونه بر موهايش كشيده مـوازش*ستون بدنم شده وکف دستم هنوز پشت سرش بود و نـ آرنجم
خواستم بيشتر از اين بر او فشار بياورم. پس به نرمي خود را عقب كشيدم و نمي خوردیم همداشت تعادلم به

 .ام را از روي دوشش برداشتمو سنگيني

 .از اين حركتم خوشش نيامده ولي باز حرفي نزد دادیبلندي كه بيرون فرستاد نشان م نفس

 !سوال بپرسم؟ هی شهی! مریام -

 !بپرس یعنیزل زد به دهانم كه احتماالً  بشیهمان نگاه عج با

 !؟یریگیم یاز حضور من، چه حس -

 !نداشت یسؤال نیناراحت شد. به گمانم انتظار همچ یالحظه چشمانش

 .بشنوم خواستمیبودم كه با تمام وجود م یمن چشم به دهانش دوخته و منتظر جواب یول

 :تأمل گفت یكم با

 !؟هیعشق چ یدونیحاال تو م -

 :دهد، ادامه داد یجواب یکه اجازهبدون آن یحرف خودم را تكرار كند! ول خواهدیكردم م فكر

ِ  یكه نفهم نهیقاتل جسم و روحت بلرزه! عشق ا یكه دلت برا نهیعشق ا - ! یبانت سپردو كجا دل به زندان یك
 .هییزایچ نیهمچ هیعشق 

 !دمینفهم شیهااز حرف یزید چو مبهم نگاهش كردم كه خودش متوجه ش جیگ قدرآن

وجودت  ینفر زخم به همه هی یبدون یعنی! عشق یو ازش فرار نكن ینیبب یدسِت كس یخنجر تو یعنیعشق  -
 .مُزمنه یخودآزار جورهیمن عشق  یبه طرفش! برا یمرهم بر دیباز هم به ام یول زنهیم

 !م؟یمرض بدخ نیاز ا دیكشیهمه، باز هم دست نم نیبودم؟! پس چرا با ا یدردناك زیچ نیاو چن یمن برا یعنی

 .سؤال ذهنم را بر زبان آوردم درنگیفكر و ب بدون

 !از دستم یدیباعث آزارتم، چرا خودت رو نجات نم قدرنیاگه ا -

 شیها! چشمزدینر رونیخنده از آن ب وقتكیهم فشرد كه  یرا رو شیهاـب*به نگاهش نشست و لـ لبخند
 !بردیم یگرید یو به جا کَندیم امنهیـ*داشت. انگار قلبم را از سـ یبیحالِ عج

 یحكاك دیبودند و با یتكرار نشدن زهایچ نینگاه عاشقانه را تا ابد درون خود حفظ كنم. ا نیبستم كه ا چشم
 .بر روح آدم شدندیم

 .از دورها بر جانم نشست ییایرؤ ییمثل آوا شیصدا باز
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 !نگات كنم؟ یجورنیا ی! دوست ندار؟یندبیچرا چشمات رو م -

ها نگاه نیاز ا یاهرلحظه ی. من براگرفتندیكه از او حس م ییهاباز شد تمام روزنه چ،یچشمم كه ه ناخوداگاه
 !از احساس من دانستیحاضر بودم جان بدهم. او چه م

و نگاهش را تاب  دمیبلعی. با تمام وجود هوا را مرفتیم نییدر دلم باال و پا یزیبه شماره افتاده بود و چ نفسم
 .در مقابل التهابم لبخند بزند نیچننیو ا ندازدیحال ب نی. او حق نداشت مرا به اآوردمیم

 :در حالت نگاه و لبخندش به وجود آورد، گفت یرییکه تغآن یب

 !كنم؟ دایاز دستت نجات پ خوامیچرا نم یدونیم -

 یاالن هم همه نیهم آورم،یطاقت نم نیاز ا شیب گریمطمئن بودم د یول د؛یبگو خواهدیچه م دانستمینم
 .صورتم رنگ گرفته بود

 :گفت دونمینه نم میگویم کهنیاو به گمان ا یبدونم، ول خوامینه نم یعنیبه عالمت نه تكان دادم كه  یسر

 !توأم؟ ونیرو مد میمن زندگ یدونیم -

من هم  یعنیخواهد كُشت.  یكیتار نیمرا در ا ینگاه كردم. او قطعاً روز اهشیو تعجب به چشمان س دیترد با
 !گرفته بودم؟ شیدر پ یبانم سپرده و راهِ خودآزارمثل او شده بودم؟! دل به قاتل و زندان

به مرهمش  دنیرس دیام آدم باز هم به یزخم بزنه؛ ول تونهی. گفتم كه عشق مموندمیمن زنده نم ،یاگه تو نبود -
 !كرد یموند و زندگ ایدن نیا یوسط اون همه درد و كابوس، بدونِ عشق، تو شهی. مگه مارهیطاقت م

همه شكنجه در اوج آن توانستی! چطور مآورد؟ی. او چگونه از دست من به خودم پناه مدیلرزیاز بغض م لبم
 یگریبِكشند، او با روح د رونیحش را به زور از تنش بكه رو یو عذاب، مرا به درونش بِکشاند. درست مثل كس

 !متصل مانده بود ایدن نیبه ا

 ریلَپِ كوچك هم سراز كیكه پر شد با  یوانی. لرمیكه چشمانم را به تالطم انداخته بود بگ یاشك یجلو نتوانستم
 !چشمانم زیسرر یبه کاسه زدیتلنگر م هوایچطور ب نیو بب شودیم

 خواستیدلم نم»به قول خودش  ایو  كردیقدر عشق در آن نگاه بود كه ملتهبم منگاهش كنم. آن توانستمینم
 .«گونه نگاهم كندآن

را  میهاو او با سرانگشت، اشك دمیدزدیام نشست و سرم را باال برد. هنوز نگاهم را مچانه ریبه ز دستش
 .گرفتیم

 داشت،یداشت. هر كدامشان را كه برم اجیاحت شدیم ریام سرازگونهاو بر  یكه فقط برا یبه حسِ آن قطرات انگار
 .دیکشیو آه م كردیدو انگشت لمسشان م نیب یاهیثان

 موند؛یم یمثل باز یزندگ شهیتو هم یبرا دیآدم گرون تموم بشه؟! شا یبرا تونهیقدر معشق چه یدونیم -
از  جانشیوحشتناك بود كه نشستم و با ترس و دلهره تا تهش رو نگاه كردم! تازه ه لمیف هیمن  یبرا یول

 !خودم شدم دنیدرد كش یهاتك لحظهشروع شد كه شاهد تك ییجااون
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 دردیخاطر من از دست داده بود و من برا به زشیاو كه همه چ ی. برازمیاشك بر شیتا ابد برا خواستیم دلم
 !كردمیم یزندگ شد،یم باتریو ز نیهرسال رنگ گرید ریها امده دیو شا ریبا خون امكه  یو آسوده در عمارت

او هم مثل فرهاد،  دیبود! شا دهیاش را درد كشكه لحظه لحظه زدیحرف م یبود از عشق بارنیگمانم اول به
و مبارزه  ستادنیبه انسان قدرت و توان ا تواندیجز آن نم زیچچیخودآزار را انتخاب كرد تا ثابت كند ه یعشق

 .كردن دهد

آن روزها نبود! انگار ساالرخان  ریاز ام یاثر چیه دیجد بتیه نیاش نگاه كنم. در ارا باال گرفتم تا به چهره سرم
 بارهکیو  رندیها در زنجكه سال یكشانده بود! درست همانند كسان انیبه قعر عص تیاو را از اوج معصوم

را خراب كنند که از آن  وارهایتا بلكه د كوبندیم واریو خود را به در و د كنندیبندها را پاره م یهمه وارهوانید
 !رسندینم یزیاز زخم و درد به چ ریدر آخر غ یزندان رها شوند؛ ول

! د؟یرا د یزیاز آن چ ریغ یاهیهمه س نیدر ا شودیبود و فقط غم داشت. مگر م اهیس شهیمثل هم نگاهش
 !غمناك و پر از حسرت یعشق یته مانده دینه، انگار عشق هم بود! شا یول

 .دیمن، او چشمانش را دزد یدار و آشفتهبا نگاه تب بارنیا

 .شمیم تینگاهم نکن اذ یجورنیا -

 .نگاهت کنم یطورنیهم تونمیمن تا آخر عمر فقط م -

 .كرد یرا تكان داد و حرفم را نف سرش

كه از دستشون  خورمیرا م ییزهایحسرت چ یفكر كن خوامی! نمیونیبه من مد یحس كن خوادینه، دلم نم -
و روزگار  رنشیكه همه خواستن بگ ییزهای. به تمام اون چدمیرس جانیهام، به ااز دست رفته نیدادم. من با هم

 .نذاشت

چيزهايي كه آرزويش را  یبه همه گفتیآن همه بغض و اشك، لبخند بر لبم نشست. چه خوب بود كه م انیم
 .رسيدینظر مبه یهمه باليي كه بر سرش آمده بود باز هم راضداشته رسيده حتي با وجود آن

 یمان فرصتهر کدام دیبزنم بلند شدم و قصد رفتن کردم. با یگریکه حرف دهمان حال خوب و بدون آن با
قابل پر شدن  یبود به راحت نمانیکه ب یشکاف نیبرخورد کرد! ا یفقط احساس شدیکه فکر کند. نم افتییم

 !نبود

 .آرامش، متوقفم کرد یدر را که گرفتم صدا یرهیدستگ

 !مهتا -

 خواستیکه مبود  یکرد. احتماالً از استرس حرف یانداخت و با انگشتانش باز ریبه طرفش. سرش را ز برگشتم
 !بزند

خوب  زیهمه چ ادینظر مقدرها هم که به. اونمیبهتره خودمون رو گول نزن ی! ولمیبکن دیبا کاریچ فهممیمن نم -
 .تهش کجاست دونمیکه خودمم نم یاتو رو بکِشونم تو جاده تونمی. من نمستین یو عال
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 یفانتز قدرهامنیا یزندگ». به قول خودش یو منطق گفتی. بدبختانه درست مدمیپر از حسرت کش ینفس
 .«ستین

 :تکان دادم و گفتم یسر

 یِ پ یو بر یبعد راحت رهاش کن ،یخاطرش عذاب بکشو به یهمه سال عاشق باش نیا شهیچطور م دونمینم -
 !گهید یزندگ هی

 .دادینم یداشت و جواب ریزسربه هنوز

 .بده ادیبه منم  ،یاگه بلد -

 !کند مانیرها خواستیکه نم یدر برگشتم که خارج شوم از آن همه غم یوبه س دوباره

 ؟یایفردا نوبت دادگاهمونه... مپس -

برنگشتم. مطمئناً کارِ ما  گرید یام! ولگمان کردم توهم زده یابود که لحظه بیقدر دور و غرآرامش آن یصدا تُن
 .نبود شیبرا گرید یاچاره چیو ه شدیختم م هایخمود نیبه هم تیدر نها

بماند  یاطور در گوشههمان ایتا آخر دن دیكه با جانیب كریپ كی! ماندیچه م گرید یریروح را از جسم بگ یوقت
 مییفزایبه آن ب یزیخودمان چ کهنیبه ا یازین گریبود، كه د دهیعذاب تدارك د مانیقدر براآن یو بپوسد! زندگ

 .ماندینم

*** 

 :سو انداختم و گفتمبه آن یبودم كه درب اتاق به صدا درآمد. نگاه لمیكردن وسااتاقم مشغول جمع در

 .تو ایب -

خاطرش قبول زحمت دارد كه هر روز به یچه كار فهممی! من نمجاست؟نیدختر باز هم كه ا نیبود! ا نایروم
 !دیایه هر روز بخواهد دوباره بك رودیچه به خانه م ی! خب اصالً براآوردیم فیو تشر كندیم

وجور كردن و همچنان مشغول جمع دهمیبه حضورش نم یتیاهم دید یجا نگاه كرد و وقتمرا از همان یكم
 :جلو آمد و گفت یهستم، كم

 ؟یریم ییجا یدار -

 :که نگاهش كنم، گفتمآن بدون

 .شبرگرده خونه یروز هی دیبا یآره، هر مهمون -

كه بخواهد به  دانستیخود را مهمان نم دیشا ایبه گمانم متوجه نشد  یبه خود او هم بود! ول ماهیكنا البته
 !ردیخود بگ

 !؟یبر یخوایكه م دونهیم یرام -
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 !گذشت؟یم یـر رام*ـلتـیاز ف دیمن، با ماتیتصم یدختر همه نیاز نظر ا چرا

 .بدونه خواممیو نم دونهینه، نم -

ً یدق  .ستادیآمد و مقابلم ا قا

 !؟یتنهاش بذار تیوضع نیا یتو یخوایم -

 كیكجا بودند كه به من نزد ایهمه آدم سالم در دن نی! پس اكردند؟یم دایمرا پ هاوانهید یچرا همه ایخدا
 !شدندینم

هم او بداند آن یحال نزارم را كس خواستمی. نمدیخود كش یكه زد، باالخره نگاه دردناكم را به سو یحرف نیا با
 !شناختمشینم یكه حت

 !از وضع ما؟ یدونیم یتو چ -

 !گشتی. انگار به دنبال احساسم مدیرا كاو چشمانم

 .دونمیرو م یچهمه -

 !دانستیرا م زیدختر که بود كه همه چ نیا

 !؟یكرد یعموت من رو اشتباه معرف یخانواده یروز جلوپس چرا اون -

 .خواسته بود طورنیا یچون رام -

 بارهکیتنم را  یهمه یدیو ناام أسیچرا! احساس  دانمیبغض كردم! نم اریاختینگاهش كردم و ب ینیبا بدب یكم
 !مچاله كرد

 !ام دستم را رو كرددورگه یصدا یول ند؛یتا حالم را نب روگرداندم

 .رونی. برو بیدونینم یچیتو ه -

 !كردیمرا درك نم كسچیه جانیبكشم. چرا ا غیبر سرش ج خواستیآمد و كنارم نشست! دلم م بارنیا

 .تنها باشم خوامی. مرونیگفتم برو ب -

 .از غم گرفت یاو درشتش را هاله بیعج چشمان

 !؟یدوِسش دار یلیخ -

ً یهمه دق چرا  !خواستند؟یاز جانم چه م گریدرد آدم! د ینقطه یرو گذاشتندیدست م قا

 یدردهم خواستیآورد و انگشتانم را لمس كرد. انگار م شیدستش را پ دیو با ترد یبه آرام د،یسكوتم را د یوقت
 !دیترسیاز واكنشم م یكند؛ ول

 !ازت بكنم؟ یخواهش هی شهیم -
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- … 

. آخه یبدونم سالم خوامی. فقط مگمینم كسچی. به جون خودم به هیحداقل به من بگ ،یریهرجا م خوامیم -
 .كننیم تتیآدما اذ ،یبیغر جانیا

ً یدر شكنجه كردن من داشتند! دق یچه قدرت یخانوادگ هانیا  !ریام یمثل ما برا قا

 یهاو اشاره مایدختر متوجه ا نینه، انگار كالً ا یبلكه دست از سرم بردارد. ول ،یتكان دادم به نشانه منف سر
 !شدینم گرانید

 .و بابا نگم یبه رام دمی. قول مكنمیهش مخوا -

 !به طرفش برگشتم! منظورش از بابا چه بود؟ هوای! ببابا؟

 !ه؟یبابا ك -

 !كرد زیر یشد، چون چشمانش را كم جیگمانم خودش هم گ به

 !بهت نگفته؟ یرام یعنی! ام؟یمن ك یدونیتو نم -

 :اخم كردم و جواب دادم شیكه تمام وجودم را گرفته بود، به رو یحس بد با

 !. خوبه؟! حاال تو بگوختنهیبشر قصدش درد به جون من ر نینگفته. اصالً ا یچیبه من ه ریام -

حالش  ط،یشرا نیدر ا توانستیم یچطور كس دانمیاز من! نم شتریب یبدجور شوكه شده، حت دیرسیم نظربه
 !بدتر از من بشود

 .ونپدرج یگیكه بهش م هینیبابام، هم -

 یالحظه ینشوم! برا وانهیمغزم درد گرفت! فقط خدا كند د بارهکیداد بر من! انگار به  یمن! اصالً ا یخدا یوا
 !حرف بزنم یكالم توانستمینم ی! حتیزندگ نیقدر احمقانه بوده است ااحساس كردم چه

چرا االن اصالً  ی! ولیخندیاحساست م نیبه ا ،یبفهم یهم گفت اگر روز نیهم یخواهرش بود! برا پس
 کهنی! نه از احساسم بلكه از اخوردیهم مكه او گفته بود االن داشت حالم به یزیام نگرفت! چرا برخالف چخنده

 !گرفته بودند یبه باز یهمه مرا مثل احمق

 !دیكش رونیب خوردم،یكه در آن غوطه م یامرا از آن عالم زشت و بدقواره شیصدا دوباره

 !یدونیم كردمیخدا فكر م! بهمینگفت یزیو آزار تو بهت چ تیاذ یكه برا یفكر كن خوادیدلم نم -

آدم  یدر جرگه یكه مرا حت یماندنم نبود. از كسان یبرا ییجا گری. واقعاً ددمیكش یقیبستم و نفس عم چشم
 !انتظار عشق و محبت داشته باشم توانستمیچطور م كردند،یحساب نم

 :گفت رلبیانگشتانم نشست و ز یدستش رو یگرما

 !متأسفم. باور كن از ته قلبم متأسفم -
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 دیبا یافزودم. هركس زین لمیبه سرعِت دستم در جمع کردن وسا یقبول تأسفش؛ ول یجنباندم به نشانه سر
 .گشتیكه به آن تعلق داشت بازم یگاهیبه جا

 یو به كنار دیرا كه در دستم بود کش یفت، لباسنر  شیاز پ یو ابراز احساس كار یخواهبا معذرت دید یوقت
 .خود برگرداند كه به چشمانش نگاه كنم یانداخت و سپس مرا به سو

. در زنهیكالً در مورد احساساتش حرف نم یاز وجود تو باخبر شدم. رام ستیوقت ن یلیكه منم خ یدونیم -
 ،یو قطع كرد یشد یعصبان یروز وقت. اوندمیحموم بود، فهم یو اون تو یكه زنگ زد یمورد تو هم همون موقع

اسمت نوشته  یجابه دمید یوقت یولخوشحال شدم.  یباز شده! كل شیدختر تو زندگ هی یشك كردم كه نكنه پا
به دست  یطور كه با تعجب گوشهم هست كه اسمش خانم باشه! همون یخانوم، تعجب كردم! گفتم مگه كس

هم كه گفتم  یشد كه چرا تلفنش رو جواب دادم! وقت یعصبان دنمیو با د رونیوم اومد بنشسته بودم، از حم
و فكر كنم زنگ زد بهت  رونیكرد. بعد هم من رو از اتاق انداخت ب یقاط شتریبود به اسم خانم، ب یدختر هی
 یطور عصبت همون! چون تا چند ساعیانگار واقعاً برات سوتفاهم شده بوده و درست جوابش رو نداده بود یول

 !بود

 نیاز ا زیحالم را ن چ،یه كردیكه باز نم یدیام یروزنه میها براحرف نیبدانم. ا یزیچ نیاز ا شتریب خواستمینم
 !زدیهم مبه یسازو قصه یهمه باز

که آن یكاسته شود! ب زدیام موج مكه در چهره یازدهحالت نفرت نیپرسوز و ملتمس نگاهم كرد بلكه از ا یكم
كرد. بعد هم قفلش  جادیا یبد یكردم و چنان درش را بستم كه صدا یبزنم، حرصم را بر سر چمدان خال یحرف

 .گذاشتم گرید یهارا زدم و بردم كنار چمدان

 .به طرفش برگشتم ظیو با غ دمید شدیم كیرا كه به من نزد اشهیسا دوباره

 یكنم، ول یاربندیشون معرو با خانواده هیكه بخوام بق ستمین یآدم وقتچیخانمِ شرافت! من ه نایروم نیبب -
تون هست! منم دختر وجود همه یش توذره هیكرده از هركدوم  دایپ ریكه ام ییهایزشت نیا نمیبیاالن دارم م

بوده  نیا امیسع یباور كن همه یول كنن،یمخاطرش محكومم بار همه بهده یكه روز یساالرخان هستم، همون
 .باشه زانتیاگه از طرف عز یحت ستدهیكردن، نكوه یبد دونمیاون نشم. چون م هیكه شب

 :تكان داد و گفت یسر كرد،یكه هاج و واج نگاهم م طورهمان

 !؟ینیبیمن رو بد م قدرنیكردم؟! چرا ا كاریمگه من چ -

 !فشیربه كام ح زدیدرد بر خواهدیكه م یزهر داشت، مثل عقرب شخندمین

 !یاریدستش مو به یریخودت م ده،ینم ادیبه آدم  یبد بودن رو كس -

- ... 

بود كه بدون فكر به  یمن بابت كار یو دلخور ی! ناراحتختهیهم رفكرش را به میهاحرف دادینشان م سكوتش
ندارد. مانتو و  یریماجرا تقص نیاو در ا دانستمیانجام داده بود، وگرنه م هیعواقبش و فقط به صرف خواسِت بق

 .راهم را سد كرد یو جلو دیبه طرفم پر هوایشالم را كه برداشتم، ب



 

 
428 

 .میاول سوتفاهما رو رفع كن دی. بایشكل نی. اونم ایبر ذارمیمن نم -

به خودش  یهركس اتیو تصم ی. به هرحال زندگستمین ریدلگ گهیندارم . از تو هم د یمشكل یمن با كس ن،یبب -
 .مربوطه

 .ادامه دادم رفتمیبه طرف درب اتاق م كهیراهم پسش زدم و در حال یاز جلو و

مهتا رفته  دم،یرس یبرم. تو هم لطفاً بهشون بگو وقت ومدهین یتا كس دیو من با ستیخونه ن كسچیامروز ه -
 .بود

 !و با سرعت خود را به اتاقش رساند دیدو رونیبه طرف ب دیبگو یزیکه چآن بدون

ً یو دق ستینبود حرف حسابش چ معلوم  !خواهدیچه م قا

و زنگ بزند.  دیایو منتظر آژانس كه ب دهیها را دورم چبودم و چمدان دهی. به سالن رسرفتمیم دیهرحال من با به
را در آن بمانم. مسلماً ماندنِ  یتا بتوانم مدت ابدیب میبرا یابا زهرا تماس گرفتم و از او خواهش كردم خانه روزید

 .نبود یاکار عاقالنه م،یکردیمنتقل م گریکدیكه با وجودِمان فقط درد و عذاب به  یادر خانه

 !درهم ادغام شد نایروم عیسر یهازنگ در با قدم یصدا

 :كردم و گفتم نایروم یرو به سو ابتدا

 !باشه؟ م،یبهتره سختش نكن -

 .را به طرفم گرفت یاجعبه د،یبگو یزیچ کهآنیرا گرفت و ب میکه دوباره جلو رونیبعد راه افتادم به سمت ب و

 :قرمز شده بود، گرفتم و گفتم دن،یخاطر دوكه احتماالً به اشزدهجانیرا از صورت ه چشمانم

 !له؟ی! موباه؟یچ نیا -

 .اوهوم -

 .كردم شیدستش گرفتم و خوب وارس از

 !در دست ملت بود شیسال پ ستیها كه ببود. از همان قیعهد عت یهالیآن موبا از

 :تعجب گفتم با

 !ه؟یچ یبرا نیدارم! ا لیمن كه موبا -

 :نشاند و جواب داد شیهاـب*به لـ یابامزه لبخند

خودم ازش خبر نداره.  ریهم غ كسچیهم روشه. ه كارتمیس نیا ای. بكننیم دایتو رو دو سوته پ لیموبا -
 !من هوات رو دارم گه،یکه قلبت م یی. برو به هر جاگمیمطمئن باش بهشون نم

 .دلم خواست حرفش را باور كنم یپوزخند بود؛ ول هیلبخندم شب کهنیا با
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 !بفهمه، باشه؟ ریام خوامیاصالً نم یباشه. ول -

 !؟یكه بر یرو دار ییجا -

 :جنباندم و گفتم یسر

 .ه. دارمآر  -

 :گوشش زمزمه كردم ریو ز دمیـوشش كش*در آغـ آرام

 .یكه هست دونمی. مواظبش باش. هرچند ممینیهم رو نب گهید وقتچیه دیخداحافظ. شا -

 .آورد نایرا هم روم گرید یدوتا دم،یاز عمارت كش رونیچمدان را برداشتم و به سمت ب دو

 .و منتظر بود ستادهیا رونیفرستاده بود ب میكه زهرا برا یآژانس لیاتومب

 ای رومیزدم. البته نگفتم كجا م نایآخرم را به روم یهامن هم حرف كردیم یرا جاساز لمیجوان وسا یراننده تا
 !قدرها قابل اعتماد نبود. هنوز آنمانمیم یچه كسان شیپ

 :خودم را هم به او دادم و گفتم لیموبا

 !گمیم یكه چ یفهمینباشه بهتره. م شمیاالن پ یبعدها اومدم و ازت گرفتم! ول دیدار، شارو برام نگه نیا -

 .كرد. سپس آن را از دستم گرفت و عقب رفت دییلب تأ ریتكان داد و ز یسر

 :و با تعجب گفت دیبه طرفم چرخ تنهمیراننده، آدرس را که دادم، ن یشدم. به آقا نیعجله سوار ماش با

 !د؟یبر دیخوایم جانیا دیدادن! مطمئن گهیآدرس د هیبه من  -

 .دیدور بش جانیبله، مطمئنم. فقط لطفاً هرچه زودتر از ا -

 .بله چشم -

 مانیرا بفهمم! بلکه هردو یزندگ یاو معنا ابیمن در غ ایكند و  یاو بتواند در نبودنِ من زندگ دی... تا شا رفتم
 یایتجربه كند! دن یگریببازد و عشق را در عالم د یاو هم دلش را به كس! رفتم تا میرها شو یسردرگم نیاز ا

! یزیریم یهر روز با حضورت درد به جان کس یدارد که بدان ی. چه حس بدیكیبود و تار یاهیمن که همه س
گفته عاشق  ی. اصالً چه كسنندیآزار نب نیاز ا شیب زانتیتا عز یو برو یرا رها کن زیهمه چ یدهیم حیترج

از عشق  یمختلف یهارا من بارها و بارها در شكل نی. ایفداكارتر ،یتر باشخودخواه است؟! اتفاقاً هرچه عاشق
 .امدهید

ترس را از درونم رانده و قفل را  ،یقیدر دستم چرخاندم و گرداندم تا باالخره با نفس عم بارنیخانه را چند دیكل
 .باز كردم

 !كردمیم یزندگ بیعج یجا نیدر ا دی! من چطور بایارانهیو و یمیقد ینهمن! چه خا یخدا یوا
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 مانیبه کاممان نگردد و از هم جدا یممکن است زندگ میدانستیگرفته بودم. انگار م نیخانه را از راد نیا دیكل
 !کند

 جانیهم ده،یرسیم یتیحساس امن طیبه شرا یخانه متعلق به پدربزرگش بوده و خودش هم وقت نیا ایگو
 !حد نیدر ا گرینه د یرا دوست داشتم ول زیو اسرارآم بیعج یها! كالً من خانهشدهیم یمخف

و تمام!  نیبرق بـرده و آن را فشردم. فقط دو المپ كوچك وسط اتاق روشن شد! هم دیرا به طرف كل دستم
 !دخمهوجود نداشت؟! انگار زندان بود آن  یگرید ییروشنا یچراغ و حت چیه یعنی

 «!مونده؟ جانیچندماه ا یجورچه چارهیب نیراد»با خود گفتم  انداختم،یم یكه اطراف را نگاه اجمال طورهمان

كرد. مسلماً شب  یزندگ یمخوف یجا نیدر چن كسیتنها و ب شودینم طورنی. اكردمیم یخودم فكر یبرا دیبا
 !هم دشوارتر خواهد شد نیكه بشود اوضاع از ا

هم  نیبهتر از ا یاو جاها دیرا گرفتم. شا نیراد یخارج كردم و شماره فمیداده بود را از ك نایكه روم یلیموبا
ممکن است هنوز دلخور  میکه جدا شد ینه! با آن قهر بد ایجوابم را بدهد  ستمیسراغ داشت. هرچند مطمئن ن

 !احتماالً بترسد و پاسخ ندهد ندیشماره ناشناس بب ایباشد. 

 .اتصال را زد یدکمه یحرف چیقطع کند تا باالخره بدون ه خواستمیبوق خورد که م قدرآن

 ...پس خودم تندتند شروع كردم به حرف زدن ست،یچ یسکوتش برا دانستمیم

وضعش  یلیخ ،یرو بهم داده بود دشیكه كل یاوراق یخونه نی! من اومدم تو ا؟یمنم مهتا... خوب ن،یالو راد -
كه  یشناسینم یاگهید یكنم؟! جا كاری. چخورهیهم مبمونم، از االن حالم داره به جانیا تونمیخرابه. من نم

 !برم؟

را دور  یاش گرفته بود. معلوم بود گوشدر گوشش مثل رگبار فرو رفت، خنده بارهکیكه  یاهمه جمله نیا از
 !خش همراه بودبا خش شیگرفته چون صدا

 !هوی یرینفس بكِش، نمدخترجان چه خبرته...  -

 یفرم خوش یاو که انگار امروز رو ی. ولزدیموج م شیبود كه در صدا یاكه كردم از حرص خنده یمحكم پوف
 !دیخند دغدغهیبود، باز ب

 .هم هِرهِر نكن، اعصابم خورده قدرنیبه حرفام گوش بده ا قهیدق هی! بندمایدهنت رو م امیم نیراد -

كه دنبال سوراخ موش  یكنیفرار م یدار ی! آخه از كمیرو بکن مونیزندگ جانیهم ایخل و چل پاشو ب یدختره -
 ،یو نر یاگه فرار كن یطالقت رو بده و تمام. فكر كرد یابیغ تونهی! تو كه امروز دادگاهت بوده و اونم م؟یگردیم

! واقعاً كه عقب كنم؟یكمم رو صادر نمدوست نداشته جدا بشه پس منم ح چارهیدختر ب یآخ گهیم یجناب قاض
 !! گمونم همراهِ قلبت، مغزت هم ازت گرفته طرفیامونده

ً حقدیكوبیرا به صورتم م شیهاحرف حیو صر پردهیب طورنیكه ا یوقت شدمیم یعصب شهیهم  قت،ی! واقعا
 !خوش بوده شیهابا دروغ یكه عمر یبه جان آدم زدیریزهر م یتلخ
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 .نكن تمیحالم بده. اذ یكاف ی. من به اندازهنیشو رادخفه -

 .بكنم تونمیم كاریچ نمیجا بمون تا ببدو روز همون یكیفعالً  یخونه جور كنن. ول هیبرات  سپُرمیباشه بابا. م -

 !را نداشته باشد تیهوا كسچی. واقعاً دردناك بود كه هدمیآه كش ،یكسیب نیا یبستم و از غصه چشم

و مطمئناً  شناختیها را مآن ریچون ام یشوم ول تیحواسشان به من بود كه مبادا اذ یلیاله و زهرا خچند خ هر
 .نرفتم ششانیجا بود، پهمان رفتیكه به دنبالم م ییجا نیاول

 یابیمگر غ نیدنبالم بگردد! به قول راد دی! اصالً چرا بادادمیبود كه به خودم م یدلخوش نیبه ا امارادهیب پوزخند
 یآور است كه حس كنقدر عذابداشت؟! چه ی! پس حضور من چه لزومرد؟یطالقش را بگ توانستیهم نم

 !یستیدر او خالصه شده است، مهم ن اتیزندگ یكه همه یكس یبرا

و  خواستمیمن م» كه  ینمور اتاق نشستم و دست به زانو گرفتم تا غرق شوم در اوهام نیزم یرو جاهمان
 «!خواستیروزگار نم

*** 

ام و مطمئنم در دادگاه هم خودش بودند كه رفته دهیهمه فهم گریبه گمانم د یاز روز بود؛ ول یچه ساعت دانمینم
 .گرفته بود یحكم طالق را هم از قاض یابیحاضر شده و غ ییبه تنها

هم  ییامکانات ابتدا یبود كه به گمانم حت یمیقدر قدانداختم! آن یرا نگاه لیبرخاستم و دوباره موبا میجا از
بود  دایكه پ طورنیو من همچنان نه ناهار خورده بودم نه صبحانه و ا دادیعصر را نشان منداشت! ساعت شش

را احتماالً از  جانیـخت و عور! ا*لـ یخانه نیا رد كردمیم دیكار باچه دانمیبخورم! نم توانستمیشام هم نم
موكت  كیزهوار دررفته ته اتاق بود و  ینگه داشته بودند. فقط دو كاناپه یطور خالمسائل همان نیترس دزد و ا

 .والسالم نیبود! هم دهیرنگ و رو رفته به كف چسب

 ً ! شدیم شترمیب أسیجا باعث نداشت! پس رفتنم به آن نیبهتر از ا یاوصاف آشپزخانه هم اوضاع نیبا ا مسلما
مساعد  ادیهم ز هیدر همان ترك امی! اوضاع مالابمیب توانمیقدر پول درونش مچه نمیبرا گشتم تا ب فمیك یكم

 یكه در گاوصندوق و كمدها یمقدار پول كی نرا مسدود كرده بودند و هما مانیبانك یهاحساب ینبود، همه
ً یتقر زیكنم ن دایپدر توا نستم پ شده بود!  ریهم که به نام ام ینقد ریمال و اموال غ یهیخرج شده بود! بق با

 !دادیخودش در آن جوالن م یداشت برا نیكه االن راد یهمان عمارت یحت

 دادیغرورم اجازه م گریكه نه د فیح یكنم! ول یبرگردم و با كمال وقاحت در آن زندگ توانستمیمن هم م كاش
 .داشتندیسامان، سرِپا نگهم منابه تیوضع نیبودند كه در ا ییزهایدو، تنها چ نینفسم! او نه عزت

 دایپ یكار دیاسفبارم سوخت! با تیوضع یتومان بود! واقعاً دلم برا ونیلیمانده بود دوم میكه برا ییهاپول تمام
 هیروح نی. اكردمیم شیدایو پ رفتمیم دیجا كنار گذاشته بود که باتكه  كیمن هم  یحتماً برا ایدن نی. اكردمیم

 .دیفراتر از پول هم رس یزهایحركت كرد تا به چ دی. بادهمیاز دست نم وقتچیرا ه

است  نیکه رادآن دیزنگ خورد و من به ام قیعهد عت لیبودم كه باالخره موبا شانهیاندمثبت یفكرها نیهم در
 !اتصال را زدم یدكمه یفور
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 .برام یكرد یكار هیتو رو خدا بگو  نیالو راد -

 :طاب قرارم داد و با تعجب گفتخ یادخترانه یصدا

 !؟یزنیحرف م یدار یمهتا ! با ك -

 !موقع؟ نیبود! چه كار داشت ا نایروم

 :گفتم یآرام یصدا با

 !؟ی! مگه قرار نبود به من زنگ نزن؟ییكجا -

 !گردنی! همه دارن دنبالت م؟ییتو كجا -

 !هم هست كه نگران من بشه؟ ی! مگه كس؟یك یعنیهمه  -

 :گفت یـنـس*كرد و با بدجـ یطانیو ش زیر یخنده

كرد.  دادیداد و ب یكل ،یرفت یگذاشت لتیو با کل وسا یستین دید یظهر اومد خونه وقت ری! امیپس خبر ندار -
 یزیبازم چ یکنن؛ ول یابیرو دادن رد لتیموبا یبعد هم زنگ زد به بابام، اونم اومد چندجا زنگ زد. حت

. هرچند میازش ندار یما خبر تنتماس گرفت اونا هم گف نایت اهم با خاله یعصر نینشد. هم رشونیدستگ
! دخترجون همه افتادن دنبالت كه تو یو در رفت شیچوندیو پ ششیپ یت انگار لو داد كه قرار بوده بردخترخاله
 !بابامو  ریو هم ام گردنیمادرت دنبالت م ی! االن، هم خانوادهیبدون پول كجا رفت بیكشور غر

داشت؛ اما باز هم دلم  تیاهم شانیبودند كه زنده بودنم برا امیدر زندگ یهنوز افراد کهنیذوق كردم از ا قدرچه
 .كنم ینخواست كه برگردم و به همان رَوند، زندگ

 :گفتم پس

ً به ه نایروم -  ندازمشیهم مرو  یگوش نی! وگرنه هم؟یدی. فهمیكه از من خبر دار یبگ یحق ندار یشكل چیاصال
 .نكنه دایازم پ یانشونه كسچیكه ه ییجا رمیدور و م

چه  یدونی! نمكنمیحال م تیوضع نی. تازه دارم با ادمیقول م گم،ینم یچیباشه باشه، تو نترس. من ه -
 !حل كردنش باشن ریسخت درگ هیراز رو بدونه و بق هیداره آدم  یـذت*لـ

به قول  زیمثل او با همه چ توانستمیدختر داشت! كاش من هم م نیبود كه ا یدلِ خوش نیخاطر ابه امخنده
 !خودش حال كنم

 :ام را بروز دهم، گفتمکه خندهآن یب

كن بهش  ی. سعشیزندگ یمشكوك نشده بهت. برو بهش بگو، فراموشم كنه و بره پ یتا كس یبهتره قطع كن -
 .رسهینم یریخ چیاز من بهش ه یبفهمون

 یخداحافظ كیادامه نداد و با  نیاز ا شیناراحت نكردن من، بحث را ب ینگفت. مطمئناً برا یزیچ یزد ول یپوزخند
 .قطع كرد عیتند و سر
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 چیدادن به دلم ه یخوشكنم. دل رونیرا از ذهنم ب ریكردم فكر ام یدر دست چرخاندم و سع یرا كم لیموبا
كند تا  هیترك یكه هرچه زودتر طالقم را بدهد و مرا راه گشتینداشت. او احتماالً به دنبالم م یعاقبت خوب

كنم، همه از او  یكشور زندگ نیاهمسرش باشم و در  یدوشش نماند. هرچه كه باشد تا وقت یرو تمیمسئول
 .كنندیم یرسحساب

د، پس حتماً باش توانستیكه نم نای! مطمئناً رومدیدر دستم لرز لیفكر و اوهام بودم كه دوباره موبا نیهم در
 بارنیرا فشردم و ا یاوك ی! دكمهكردیرا ثابت م نیهم هم دادیكه نشان م یبیو غر بیعج یبود! شماره نیراد

 :گفتم یبه آرام

 !الو -

 !مهتا -

 !شب بگذرد كینگذاشت  یكند! حت میدایتوانست پ یزود نی! به اشدیبود! باورم نم ریمن! ام یخدا

 :گفت یبا آه بلند د،یرا كه د سكوتم

 .دهیمن جواب نم یرو هایباز نی! مگه نگفتم ا؟یكنیفرار م ی! از ك؟یكنیم یجورنیچرا ا -

جلب  کهنیا یبرا ستیباز هانیا كرد،یواقعاً فكر م یعنی! دیفهمیعشق را نم یزجرآور بود كه او معنا قدرچه
 !توجه كنم؟! چرا؟

 شهی! مگر او همشدم؟یناراحت م قدرنیرا بست و نگذاشت جوابش را بدهم. چرا هربار ا میراه گلو بغض
 !نبود انصافیب قدرنیهم

- ... 

 !؟ییكجا -

 !آورده بود ریام را گكجا هستم و فقط شماره دانستیهنوز نم پس

 .گرفتمیرشان حالت تهوع مقدر غم درون جسم و روحم النه كرده بود كه با فشاحرف بزنم. آن خواستینم دلم

ترش سخت یچرا ه گهیسخت هست، تو د یكاف یقصه به اندازه نیبگو! ا كنمیمهتا؟! خواهش م ییكجا -
 !؟یكنیم

. ختیریدلم م یهاكه بر زخم مانستیمثل نمك م شیهاام! حرفگونه یبه رو دیباالخره اشك شد و چك بغضم
 .دتحمل كر  شدیداشت كه نم یدرد و سوزش

- ... 

 .نكن تمیاذ نیاز ا شتریب ست،ی! حالم خوب نییلطفاً بگو كجا -

 ختیریكه هربار به جانم م ی! چرا زهرشود؟یم تیفقط خودش دارد اذ كردی! چرا فكر مد؟یفهمیحالِ مرا نم چرا
 !د؟یدیرا نم
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 !مهتا -

 ً  !را بداند؟! چرا؟ میجا کهنیا یهم فقط برا! آنر؟ی! او؟! امكرد؟یداشت التماس م واقعا

 :گرفته گفتم یو با همان بغض و صدا اوردمیرا طاقت ن اشیناراحت باالخره

 نیبود كه روزگار با ما راه انداخت. تو هم ا یباز هیش ما همه ی. زندگگردمیبرنم گهیلطفاً دنبالم نگرد. من د -
 ...یهم گره بزنه. حتما رو به تونهینم گهید یچی. هرشویتقد نیا میرو قبول كن و تسل

حقمان  نیخودمان سوخت. ا یبود كه من داشتم. واقعاً دلم برا یاحتماالً به خاطر حال نزار اشیطوالن مكث
 !ایدن نینبود از ا

 !أسیحرفم را او داد، هرچند با لحن نامطمئن و پراز  یام داشتم، ادامهجمله یكه در انتها یسكوت با

 !عشق؟ یحت -

به خودت زخم  یخواهیكه م ی. مثل وقتینوشیبدطعم است و باز م یدانیكه م یزیتلخ بود، مثل چ امندهخ
 .كمتر حس شوند گرتید یتا بلكه دردها یبزن

 !دادگاه یرفتیوجود داشت كه تو هم امروز نم یاگه عشق -

 !گفته من امروز رفتم دادگاه؟ یك -

 بود؟! واقعاً نرفته بود؟ نرفته

 .كنهیرو ثابت م نیمون اتموم كردن رابـ ـطه یبرا اقتیبگه، اشت یالزم نبود كس -

لبخند  كی یدو روز حت نی. چرا اگر مشتاق بود ادمیاش را شنخنده یدو روز صدا نیدر ا بارنیاول ی. برادیخند
چکار  دانمیرا گرفته باشد؟ همان روز در اتاق گفت نم اشیقطع میتصم دیاش ننشست؟! مگر نباهم به چهره

انسان  یالك یهای. دلخوشخوردمیرا م ودمخ بیفر دینبا گرینه، د یبزنم؟! ول یمن حرف خواستیم یعنیکنم! 
 !یاهودهیب یدهایام نیچننینه ا یاست؛ ول یخوب زیچ دی. درست است که امكنندیرا نابود م

 ...نخند كنمینخند... خواهش م -

که  یاو را از کار نند،یبیخوردن م بیكه خود را در ُشرف دوباره فر یكسان نیو ع كردمیرا تكرار م نیا رلبیز
 !او مقاومت كند یدر من نبود كه بتواند جلو یااراده چی. انگار هكردمیمنع م شدیام مباعث لغزش دوباره

 .بس كن كنمی... خواهش مریام -

 .دمیو من با تمام اندوهم آه كش دیاش به انتها رسگفتم تا باالخره تمام شد. خنده قدرآن

نگاه  كیپاسخم فقط سكوت بوده و  شهیو هم خواهمیهاست كه از او مرا من سال نی. ازدیحرف م دیبا
 !بارحسرت

 !چرا؟ -
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 !دمیپرسیو فقط سؤالش را از او م زدمیها را در دلم مها حرفاحمق مثل

 :جواب داد یبیحال غر با

 !زنم؟یحرف نم دن،یخند ی! چرا به جاخندم؟یچرا؟! چرا م یچ -

 یهاوقت حرف چیرا از كجا آورده بود؟! و چرا من ه یقدرت فكرخوان نی! اخواهمیچه م دیفهمیخوب م چقدر
 !دم؟یشنینگاهش را نم

 .ام را دادخودش جواب سؤاالت ناگفته دیرا که د سکوتم

 هیواقع یچشمه هیدو نفر مثل  نیب یـطه*بـ*ست؟! راـطه*بـ*ما بوده، اسمش را نیكه ب یزیچ نینظرت ابه -
 رابیبتونه روح آدم رو س دی! عشق بایبهش دست بزن یحت یچشمت باشه و نتون یسراب كه فقط جلو هینه 

 .فقط بهش توهم بده کهنیكنه نه ا

- ... 

 .میحرف بزن شتریب دی. باییلطفاً بگو كجا -

 .بگو جانی! خب از همم؟یزنیمگه االن حرف نم -

 .در لحن پررمز و رازش هم آشکار بود یرا حس كردم، حت لبخندش

 .كنهینم یاریدرست حرف بزنم. حسم  تونمینم دنتی! من بدونِ دجا؟نیاز ا -

 .خود را گرفتم كه متوجه نشود یجلو یگرفت. ول امخنده

 ...گمینم -

 .رسهی! دو مفهوم از حرفت به ذهن م؟یبش دایپ یخوایكالً نم ایكنم؟!  داتیخودم پ یخوایم یعنی! ؟یگینم -

 .یدار ــسمی*ـاد*نه؟! كالً سـ ،یبریـذت م*تو از آزار من لـ -

 .كردمیرا در كالمش به وضوح حس م یـنـس*بدجـ

خاص و  طورنیهم شهیشما به من هم یهاهیروش. هد نمیهمه درد و مرض گرفتم، ا نیخاطر تو اكه بهمن -
 !بوده، خانم سمندرپور ریناپذجبران

 .شهیو بدجور درد داشت، باز هم مثل هم شهیحق بود، مثل هم حرفش

 !یگرفت نایشماره رو هم احتماالً از روم نی.ا یكن دایمن رو پ یتونیتو نم -

 !نگفته؟! چشمم روشن یچیت رو داشته و ه! اونم شمارهنایروم -

آخر كه  یشماره را نداشت. حتماً لحظه نیا كسچیرا مقصر ندانم. وگرنه ه نایكه روم دیگویدروغ م دانستمیم
 !مسئله بود نیخاطر همبا عجله قطع كرد، به

 !یكن دامیپ یتونیچطور م نمیتا بب كنمیرو هم خاموش م یگوش نیبه بعد ا نیاز ا -
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 .زد پوزخند

 .هوام رو داره شهی. بر عکس شماها، خدا هممیرسیهم مدوباره به یروز هیمطمئنم  یدنبالت؛ ول امیمن نم -

 یزیبا او دو كالم حرف زد! حتماً هر چ شدیبه عمق وجودم! چرا نم كردیفرو م دارشین یهاامروز حرف قدرچه
 گشتمیم یبه نوع شهی. همگفتی! هرچند باز هم درست مداد؟یخارها م نیزتریجوابت را با ت دیبا یگفتیكه م

تا باز به همان  گرداندیو م چرخاندیكه مرا م كشده بود مثل چرخ و فل میبرا ای. دندمیرسیو دوباره به او م
 .رساندیبود م ستادهیكه او ا یانقطه

 !شدیوقت تمام نم چیكه ه یپر از حسرت بود. حسرت نفسم

 .دمینامفهومش را شن یقطع را بفشارم كه صدا یادم و خواستم دكمهرا فاصله د یگوش

 .یفهمیرو م من یهاحرف یمعنا یروز هی -

آن  یانداخت رو تیكه پاراز یحرفش در پسِ بوق یهیو... بق دیپوزخند آرامم را هم شن یاحتماالً او هم صدا و
 .خاموش شد

 شهیهم کهنیپاكش كردم. مگر نه ا عیرفتن ندادم و سر نییپا یام افتاد اجازهكه ناخواسته بر گونه یاشك به
 دیشدن بودند؟! با ریو منتظر سراز ستادهیكه آماده ا خواستندیها چه ماشك نی! پس اكرد؟یكار را م نیهم

را خاموش كردم و درون  لیكند. موبا تیاسو هدکیفلك مرا به  یگردانه نیا گذاشتمینم بارنی. اكردمیتحمل م
هم  نی. از رادافتمییخود م یبرا یگرید یو جا رفتمیكند. فردا م دایمرا پ توانستینم كسچیانداختم. ه فیك
 .شدیمن گرم نم یبرا یآب

*** 

كه اصالً اجازه نداد بفهمم جسم  امیقراضه چطور شب را به صبح رساندم. اوضاع روح یآن كاناپه یرو دانمینم
 !ستیدر چه حال امچارهیب

تمام جانم را گرفته بود، به زور از جا  ،ییغذایكه از فرط ب یكوفته بلند شدم و با ضعف یبا تن و بدن صبح
 رفتمیم دینبود. با هایبازلوس نی. فعالً وقت اردیبگ میصبحانه را برا یخوردم كه جا ریآب از ش یوانیبرخاستم. ل

ً با زبانگشتمیو دنبال كار م  كاریکه داشتم، ب یایلیبلد بودم و مدارک تحص كه ییها. هرچه بود مسلما
 .ماندمینم

تندتند ورق زدم. همان  هایازمندیبود چند روزنامه جورواجور گرفتم و به دنبال ن هایكیكه همان نزد یااز دكه اول
شروع كردم  خوردم،یبودم م دهیكه از همان دكه خر ییركاكائویش كهینشستم و در حال یها در پارك كوچكگوشه

 كیجوان و ش یچرا به دنبال دخترها شانیهایبعض دیفهم شدی. میادار یهاخط خواندنِ شغلبهبه خط
 .دیرسیمتر كه به نظر معقوالنه دمیخط كش ییرد شدم و فقط دور جاها شانیاز رو تیاهمی! پس بگشتندیم

را هم  نیكه هم كردمیخدا را شكر م دیمسخره انداختم. هرچند با یهمان گوش یو رو دمیخر یاتازه كارتمیس
 دیكه با خواستندیو مدرك م «یویس»شان بودم زنگ زدم. همه دهیكه دورشان خط كش ییدارم. به تمام جاها

بودم؟!  اوردهیتاپم را نبود! چرا لپ یسخت رمن كه امكانات نداشتم كا یهم برا نیا ی. حتكردمیم لیمیا شانیبرا
 !را فراموش كنم كه بردارم یمهم و باارزش زیچ نیهمچ دیاصالً چرا با
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هنوز  شدی. هرچند باورم نمدمیكرد پرس لیمیا ای یرا كپ یزیكه بشود چ ییجا كیآدرس  یرهگذر یآقا از
 !وجود داشته باشند ییجاها نیهمچ

 یاوانهیفكر كرد با د چارهیكه مرد ب دمیكه آدرس داده بود دو ییبه طرف جا زدهجانیكوتاه، چنان ه یتشكر با
 !برخورد داشته است

 یو مدارك یویاز س یكپ نیرا انجام داد و چند میموقرانه كارها یلیجوان خ یمغازه هم باز بود و پسر خوشبختانه
 .داد لمیگذاشته و تحو یزد و در پاكت میداشتم، برا لمیمیكه همه را در ا

 رانیا دییثبت در شركت سمندر مجبور شدم تمام مداركم را به تأ یقبل برا یخوب بود كه همان دفعه چه
 .برسانم

جا فرستادم و منتظر  مداراكم را به هشت دوارانهیمن ام یانجام داد؛ ول یكار مهم شدیروز اول نم نیهم دیشا
 .سواستفاده كند تمینتواند از وضع یمستقل شوم تا كس خواستمیشنوم. با تمام وجودم مشدم جوابشان را ب

 .بخواهد ریاگر تقد یبرنخواهم گشت. حت شیبه سو گرید كردمیاو هم ثابت م به

زودتر  شدیكاش م یخانه شدم. ا ینداشته باشد روانه خچالیبه  ازیام كه نروزه كی حتاجیما دیخر سهیدو ك با
را به صبح برسانم.  میهاباشد شب امستهیكه شا یاکرد و راحت در خانه دایزندان مخوف هم نجات پ نیاز شر ا

 !كه دو بار آمد و از كنارم گذشت، نشوم یقدرها كه متوجه موتورسوارنه آن یو بعدها بودم؛ ول ندهیآ یدر فكرها

دلم به آشوب افتاد!  یول دم،یچرا نترس دانمیتند! نمدو نفر بودند و كاله كاسكت بر سر داش نانشیسرنش
 !بود لمیو وسا فیبودند كه قصدشان ربودن ك یمعمول یفقط دزدها دیشا

ربا و به چشم آدم دید ابانیكه در خ یبه هركس شدیبه راهم ادامه دادم. نم اورمیخودم ب یکه به روآن بدون
. دست شودیم كمیسو نزدهم از آن یحس كردم كس یول نمیبب توانستمینگاه كرد. پشت سرم را نم تكاریجنا

را حس  خوردیم بمیكه در ج یممتد یهاوقب یجا گرفتم. صدارا از همان ١١٠ یمانتوام كردم و شماره بیدر ج
 بمیرا از ج یگوش عیارتباط وصل شد، سر کهنی.به محض ا آوردیبه جانم هجوم م بیعج یو اضطراب كردمیم

 .دمیكه سمت چپم بود دو یاکوچه یو به سودراوردم 

 ...الو...الو گفتیخط م یآن سو یكس یصدا

 :بدون لرزش باشد، گفتم كردمیم یكه سع ییمن با صدا و

 .... بهم حمله شدهی...كوچهابونیخ نیایب كنمیآقا خواهش م -

را رها  یخوراك یهاسهیچطور و كجا ك دمیكنم. نفهم شتریبرگرداندم تا بتوانم سرعتم را ب بمیرا درون ج یگوش و
 !فتدیرا سفت به خودم چسباندم كه مبادا از دستم ب امیدست فیك یكرده بودم؛ ول

 دیشده بود! شا بیكجا غ دانمیو موتورسوار نم دیدویها به دنبال من مهنوز در كوچه ادهیشخص پ آن
اشتباه كردم كه به  ،یاصل ابانیبه سمت خ رفتمیم دیو راهم را سد كند! با دیایب گرید ییاز جا خواستیم

نه! از  ایكند  دایمرا پ تواندیم سیپل ایكجا هستم و آ دانستمی. اصالً نمدمیچیپ یتنگ و خال یهاسمت كوچ
 كرد؛یمرا كنترل م رونیاز ب یكس ایام! گوبوده یابانیخ یهاها جزء دوندهكه انگار سال دمیپریم یها طورپله
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ام، پس خود را كرده ادیز كنندهبیام را با تعقفاصله یكم دادیپا نشان م ینبودند! صدا یاراد كدامچیچون ه
 .وارد شده و در را بستم هوایطور بكه باز بود همان یاانداختم و از درِ خانه یاهدرون كوچ محابایب

فشار هوا را ندارند و در حال انفجارند! كشش  گرید میهاهیر كردمیبه شماره افتاده بود كه حس م یطور نفسم
بودند و با  حسیبدنم كه كامالً ب یرونیب یكه به سرفه افتادم. اعضا دمیبلند كش یهاقدر با دهان باز نفسآن

 !جا افتادمنشست، همان میبر دست و پا بارهکیكه  یضعف

ـوش *تنم را در آغـ یكه سرد یگرم یهادست یول دم؛یاز ابهام د یارا در هاله دیکه به طرفم دو یزن یچهره
جور كه بودند و اصالً به چه هانیا دانمیبرد، خوب توانست آرامش را به جانم برگرداند! نم گرید ییو به جا دیكش
 .كردیآرامم م انداخت،یام مخاله ادیكه مرا به  لیشما و بتیبا آن ه یزن نیپناه آورده بودم، اما حضور چن ییجا

و مرتب بود! قشنگ  زیتم یول یمیكامالً قد یاز نظر گذراندم. اتاق یروحیباز كردم و اطراف را با نگاه ب چشم
ً یتقر یاتاق مرد یسو. آنكندیم یزندگ یرانیا یمادر ای یزن جانیدر ا دیفهم شدیم چهل ساله نشسته بود و  با
 یافتادم كه پدرم بعض یمیقد یهایفارس لمیف ادی هب بشیعج یهالی. با آن سبچرخاندیم حیتسب واریبه د هیتك

 !بردیـذت م*لـ زشانیاز چه چ دانمیو نم كردیها نگاه موقت

قدر سو كشاند. همان زن بود. چهرا درآورد و وارد شد، سرم را به آن شیهاییكه دم در اتاق، دمپا ییپا یصدا
از  شتریحدس زد ب شدیاالن م یول د؛یرسینظر مبهتر انگار مسن دمشیداشت! از دور كه د یابامزه یافهیق

 !ندارد سالیس

هوش به ندیبب خواستیمرا نگاه كرد. انگار م یسرم آمد و با كنجكاو یكه در دست داشت، باال یپارچ آب با
 !نه ایام آمده

 :گفتم یحالیلبخند زدم و با ب شیرو به

 .خوبم -

 :راحت شد چون با لبخند به طرف مرد برگشت و گفت الشیگمانم او هم خ به

 .ستانگار زنده ا،یب -

 !ام گرفتخنده اشیسادگ نیا از

بود كه نشان  نی. قصدم ازمیبرخ میطور حفظ كنم و از جاكردم لبخندم را همان یسع د،یسرم رس یكه باال مرد
 !نگران نشوند نیاز ا شیدهم حالم خوب است تا ب

 :دیبزنم و دوباره پرس هیتك واریبغلم را گرفت تا بتوانم به د ریت و زكنارم نشس زن

 !؟یخوب -

 :فشردم و گفتم یرا كم دستش

 !اومدم تو اجازهیب هویكه  دیممنونم ازتون. ببخش -

 !دنبالت كرده بود؟! دزد بودن؟ یك -
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 .كنمینه فكر نم -

 :تعجب و متفكرانه گفت با

 !شون؟یشناختیبودن؟! م یپس ك -

 !نبود ی. هرچه بودند قصدشان فقط دزدیمنف یتكان دادم به نشانه سر

 !؟یكنیم یزندگ طرفانیا -

 !شد دهیمرد هم باالخره شن یصدا

 :گفتم دیتأمل كردم و با ترد یكم

 .مهمونم جانیا ینه، چند روز -

 .و به دستم داد ختیر وانیآب درون ل یجوان كم زن

 .ذارنیمحله راحتت نم نیا یباش تومطمئن یكه تو دار یسر و وضع نیبا ا یول دایببخش -

رفت و آمد  افهیق نیبا ا دیهشدار دهد نبا یبه نوع خواستیجالبش م یطرفش برگشتم كه با همان لهجه به
 !فتدیب میبرا یبعد اتفاق بدتر یكنم، چون ممكن است دفعه

 :زدم و گفتم شیبه رو قیعم ی. لبخنددمیرا تا ته سر كش آب

 .تونییباشه، ممنون از راهنما -

 :رو به مرد گفتم زمیبرخ میاز جا كردمیم یسع كهیدرحال سپس

 !د؟یریبرام آژانس بگ شهیم -

 .ستادیهم بلند شد و ا او

قش موتور فو ای کننیرو گز م ابونایخ ادهیهمه پ شتری. بادیآژانس ماژانس نم ادیز جانی. ابرمتونیخودم م -
 .دارن. شما بفرما كه من آماده بشم برسونمتون

 هاچارهیو از زبانشان حرف بكشم! هرچند ب نمیبنش طورنیهم خواستیهر دو! دلم م زدندیجذاب حرف م قدرچه
رفتم و دم در  اطینبود! پس به سمت ح شتریب تیبه اذ یازین گریراه كرده بودم. و دزابه یكاف یرا به اندازه

 !منطقه نینبود ا مادتنها رفت. اصالً قابل اعت شدی. واقعاً نمدیایتا ب ستادمیا

از هر  یی! هرچند خدارفتیراه م گاردهای! درست مثل بادكردیافتاده بود و جلوتر از من حركت م ریمرد ز نگاه
 .بودم دهیبود كه تا االن د یمردان یلحاظ سرتر از همه

 :گرفت و گفت یتاكس میابر  میدیكه رس یاصل ابانیخ سر

 .برو به سالمت -
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 ً به  یاهیبا هد یحتماً روز یول شد؛یجبران نم یزیچ چیمحبتشان با ه نیمهلت نداد تشكر كنم! هرچند ا اصال
 .شان خواهم رفت و لطفشان را پاسخ خواهم دادخانه

 یگرفته بود. مثل كس ادیز دنیخاطر دوبه میها. انگار عضلهكردمیبود را حس م دهیچیپ میكه در پا یدرد بد تازه
 !شوندیبدنش سفت م یهاچهیماه یو همه كندیم نیسنگ یورزش بارهکیكه 

 :به جانبم انداخت و گفت ینگاه نهیاز آ یتاكس راننده

 !بچرخم؟ دیبا طورنیهم ایكجا برم  دییفرمایخانم م -

در آن شب را به صبح برسانم!  یاآسوده الیو با خ ابمیرا ب ییقدر شهر را دور بزند تا بلكه جاآن خواستیم دلم
 !نبود یشدن كدامچیكه ه فیح یول

 .هرجا ای... بازار شهیكجا م دونمیمركزشهر، نم میلطفاً بر -

 .گفت یچشم آرام رلب،یجنباند و ز یسر ینه؛ ول ای میگویاصالً متوجه شد كجا را م دمینفهم

همه چشم به من  كردمیبه آن خانه برگردم. حس م توانستمی. االن نمكردمیتا شب خود را سرگرم م دیبا
ام را هم بلد باشند و شب به سراغم چه بسا خانه ی! حتفتندیاند كه پا در آن كوچه بگذارم و به دنبالم بدوخته

فرار  گری! پس داد؟یدنبالت نم گهیفت در نگیدر دلم گفت؛ مگه ام ی! كسكردم؟یم دیچه كار با ای! خداندیایب
 !برگردد یبه حالت عاد تمیتا وضع ماندمیم لیفام یخانه رفتمیالزم نبود! م

 ،یناگهان میتصم كی یكار كنم؟! بروم ؟! نروم؟! طچه ایرا نگاه كردم. هنوز ساعت سه هم نبود! خدا ساعت
 :رو كردم به راننده و گفتم

ً  نیبه ا دیآقا من رو ببر -  !آدرس لطفا

 .را از دستم گرفت و با دقت نگاه كرد كاغذ

 ...! اون سر شهره هاشهیم یلیخ تهیكرا جانیخانم ا -

 تونهی. كرامیبردارم بعد بر لمویمن وسا میكه بود یابونیبه همون خ میباشه اشكال نداره آقا. فقط قبلش برگرد -
 .دمیباشه م یهم هرچ

 .چشم گفت رلبیتكان داد و دوباره ز یسر

*** 

 دیاش گرفت! احتماالً فهمانداختم كه راننده خنده یآوردم و خود را درون تاكس رونیها را بچمدان عیسر قدرآن
عقب را زدم و راحت به  یهاقفل درب یدكمه داد،یعقب جا مرا در صندوق لی. تا او وساامدهیترس یزیاز چ
 !راحت شد المیخ طورنیکه ا دمیخودم خر یكار برا نیرا با هم ایدن تیزدم. انگار كل امن هیتك یصندل

 .رومیكه دارم به نزدشان م گفتمیم دیخاله را گرفتم. با یدرآورده و شماره بیرا از ج لیموبا یگوش

 :بوق جواب داد نیدوم با
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 .بله -

 !؟یسالم خاله خوب -

 .كالمش را یمهربان نیدوست داشتم و ا شهیرا هم ذوقش

زنگ زد خبر داد  ریام شبی! خوب شد دمیاز بس دنبالت گشت میشد وونهیتو؟! ما كه د یی. كجازدلمیسالم عز -
 !یكرده و حالت خوبه وگرنه تا االن سكته كرده بودم از نگران داتیكه پ

 یبا او حرف زدن حالِ خوب دانستیحالم خوب است؟! مگر نم دهیها هم زنگ زده بود؟! اصالً از كجا فهمآن به
 :گفتم رلبیو ز دمیاز ته دل كش یآه گذارد؟؟یآدم نم یبرا

 !هم خوبم یلیآره خوبم. خ -

 .چون لحن كالمش عوض شد دیرا شن میصدا انگار

 !؟یستیشوهرت ن شیشده؟! مگه پ یچ -

 !گفته او شوهر من است؟ یبودند؟! اصالً مگر من ازدواج كرده بودم؟! چه كس دهیچطور فهم هانی! اشوهر؟

 :دمیجواب، پرس یبه جا امختهیهم رهمان ذهن مشوش و به با

 !به شما گفته؟ یك -

 !؟یكه چ -

 ...ریكه ام -

 .دیانگار او خودش فهم ی! ولاورمیهمسر ب ایمثل شوهر  یاكه نامش را به همراه كلمه دیچرخینم زبانم

شما  شیپ ادیكه ب نیو ازش نخوا ادیزنگ زد گفت مهتا داره م شایپ. چندوقتدونستمیوقته م یلیكه خمن -
شوهرش باشه! منم اولش شوکه شدم.  شیپ دیقاعدتاً با یحرفا! گفتم چرا؟! اونم گفت، هر دختر نیبمونه و ا

هستم من  یش! اونم نه گذاشت نه برداشت، گفت تا وقت! البد پسرعمه؟یگفتم مگه مهتا ازدواج كرده؟! با ك
رو ول  نیراد کهنیحرفش هم از ا نیجا خوردم! هم از ا یلیخ شییبهش برسه! خدا كسچیدست ه ذارمینم

 !یمثل اون ازدواج كرد یبا كس یو رفت یكرد

 !در صدد دفاع برامدم اریاخت یب

 !مگه چشه؟ -

 :گفت یاپرخنده یاش گرفت، چون با صداخنده امیلحن تهاجم نیگمانم از ا به

 .بزرگه یادیتو ز یفقط برا ست،یكه ن شیزیواال چ -

 !؟یچ یعنی -
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سطح فكر و روحشون باالتر از  یدیرو د ایبزرگه! مثالً بعض یادیز ادینظر مها! کالً بهنه از لحاظ سن و سال -
 .یطونیتو هنوز بچه و ش كهیاز اوناست. در حال نیسن و ساالشونه! اهم

 ً . مگر او هم میشد یشدنش در اوج جوان ریما باهـم باعث پ یبزرگتر بود. همه یلی. او خگفتیدرست م واقعا
كردند  اهیو س كیتار شیرا برا ایكل دن بارهکیچطور  نی! ببرفت؟ینم شیسن و ساالنش پدر آن روزها با هم

 زدیآویم یزیكه به چ یچكیچون پهم توانست! هرچند باز هم ستدیدرخت تنومند سرپا با کینتواند مثل  گریكه د
 :نشست. گفتم میكه در صدا یبكشاند. با حسرت ییباینور و ز یباشد و خود را به سو یقو رود،یو باال م

 .منم بزرگ بشم شدیم كاشیا -

مفهوم بزرگ بودن را اول خوب بفهمم  خواستیم دینگفت. شا یزیچ یاش را، ولكردم آن لبخند مادرانه حس
 .نگاهم را به سمت او كشاند ،یراننده تاكس یبت كنم! صدااش صحبعد درباره

 !گه؟ید جاستنیهم م،یدیخانم رس -

 !نگفته بودم یزیو من هنوز در رابـ ـطه با آمدنم به او چ میبود دهیرس ،یوایا

 !كمك نیرو بفرست یعل شهیتون هستم. مخاله، من دم خونه -

 :گفت اشیذات یبا همان مهربان یگمانم جاخورد ول به

 .. دلمون برات تنگ شده بودیسر هم به ما بزن هی یكه اومد یكرد! چه خوب؟یگیم یجد -

 ً  .نگفتم یزیخواهد شد! پس چ رشیدستگ زیهمه چ ند،یچمدان بب همهنیاگر مرا با ا حتما

 .شدم دهایپ یرا به راننده دادم و از تاكس نیماش یهیبه سمتمان آمد كرا یخانه كه باز شد و عل درب

را  یرانیتنگ شده بود. اخالق پسران خوب و مؤمن ا شیبودمش دلم برا دهیند شتریدو بار ب یكی کهنیا با
 !یدراز كن متیرا فراتر از گل تیپا یتوانستیداشت! كالً مقابلش انگار نم

خودش  د،ییبفرما كیآورد و با  نییپا نیها را از پشت ماشكرد و چمدان كیعلسالم یشگیهمان تواضع هم با
 .به طرف خانه راه افتاد

مانده بود را گرفتم و به دنبالش حركت كردم. فعالً وقت سؤال و  یكه باق ییهاچمدان یدسته حرفیهم ب من
 .نبود یاحوالپرس یجواب و حت

قدر چه .دیـوشم كش*به استقبالم آمد و با مهر در آغـ اشیشگیدار همكه شدم خاله با همان چادر گل وارد
 تیطور كه مرا به سمت جلو هداكند! همان هیرا به طرف مقابلش هد اشیحس قشنگ درون توانستیخوب م

 :خم شد و در گوشم گفت یكم كردیم

 .نشو ریدلگ ادیگفت ز یزیچ وقتهی. اگه جاستنیبابابزرگت ا -

خاطر ما به دیترسیده بود! متون هستم، دستپاچه شدَم خونهكه گفتم  یزمان نیخاطر هم. پس بهآهان
تكان دادم و با لبخند « باشه، حتما» یبه نشانه ی! سرمینداشته باش یگذشته، باهم برخورد خوب یهایدلخور

 .دستش را فشردم
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 وزپلنگی نیدر باز شد و زهرا ع بارهکیاول نگذاشته بودم كه  یپله یرا ر و میهنوز پا ند،یچشمتان روز بد نب یول
حمله کرد! خواست خدا بود كه به موقع توانستم خودم را كنترل كنم وگرنه هر دو با مغز بر  میبه سو ییصحرا

 !میشدیسالم بلند نم كدامچیو مطمئناً ه میافتادیم نیزم

كامالً مسخره به خود گرفت  یاافهیشود، ق یعصبان ایبخندد  دانستینم واروانهید یابراز عالقه نیكه با ا خاله
 :دیثالً بر سر زهرا داد كشو م

 !روش؟ یپریم یجورنیا یمگه قصد جونش رو كرد ،یروان یدختره -

قاه و من قاه دیكش یغیبود، جدا كرد! زهرا ج دهیـردنم چسب*جانانه او را كه مثل كنه به گـ یضربه كیبا  و
آرامش  نشانیب توانمیدارم كه حداقل م یاخانواده دمیدیها حالم خوب بود كه مقدر بعد از مدت! چهدمیخند
 .ابمیرا ب یواقع

 !دیجا چهره درهم كشكه پدربزرگ مثل حاكم اعظم، از همان میوارد شد یو مسخره باز یهمان شوخ با

كرد! هرلحظه ممكن بود حالت  یشوخ شدی! با او نمرمیام را بگخنده یفشرده، جلو ییهاـب*كردم با لـ یسع
 !گرمت بكوبد نیمو به ز  ردیرا بگ

نه، دهانش كه تكان نخورد!  ایجواب سالمم را داد  دمیسالم كردم. اصالً نفهم یانداختم و به آرام ریرا ز سرم
به طرف مقابلش حس  ایكند،  یریگمُچ خواهدیكه م یزوم شد مثل كس میبه رو میـستق*نگاهش مـ یول

 !القا كند ینیبخودكم

 دیمبل نسبت به او نشستم. شا نیدورتر یرفتم و رو تركیطور نزدرحم كن! خودم را به تو سپردم. همان ایخدا
 !مرد بود نیهم دم،یترسیم جهتیو ب خودیكه ب یااز تنها موجود زنده

 !دمیباالخره شن ام،یو روان یحاالت روح یو بررس یموشكاف قهیرا بعد از چند دق شیصدا

 نیا كردهیم كاریپرمدعات چ ی! پس اون بابا؟یدست بزرگترت رو ببوس دیندادن با ادیدخترجان، بهت  -
 !سال؟همه

هم  چارهیاز من نداشت. به گمانم آن ب یچشم به خاله نگاه كردم كه او هم دست كم ریاز ز یجیو گ رتیح با
 !پدرش هنگ كرده بود ضیاز رفتار ضد و نق

بداند، از  امیتیتربیو پا را درآورم كه باز هم پدرم را باعث ب دستیدختران ب یادا ایمعطل كنم  ادیکه زآن یب
 دادندیانجام م لیفام یرهایپ یجا برارسم را همه در آن نی. ادمیرفتم و دستش را بوس یجا برخاسته و به آرام

 گونهنیرا بد یقیحقو  یواقع یتیبود كه شخص بارنیلاو یبود. هرچند من برا بایجذاب و ز یلینظرم خو به
 .داشت یجالب یحس نوستالژ میانگار برا یول دمیبوسیم

را جمع كرد كه  شیهاـب*انداخت و لـ ریزاش گرفته، سربهحركت من خنده نیكه معلوم بود از ا پسرخاله
 !غره واداشتو باز هم مادرش را به چشم دیخند زیزریزهرا بدون ترس و واهمه، ر ینشود؛ ول انیاش نماخنده

 :گفتم یبه جمع زدم و به آرام یاجبار یلبخند

 .خسته شدم یلیبودم و خ رونیاستراحت كنم؟! از صبح تا حاال ب قهیمن برم چند دق نیدیاجازه م -
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 :از جا بلند شد و گفت عیاوضاع بود، سر ختنیهم ركه انگار هنوز نگران به خاله

 .بخواب ذرههیببرمت اتاق زهرا  ایب زم،یآره عز -

 :حال برخاستن رو به پدربزرگ كردم و گفتم در

 .تونبا اجازه -

 :گفت رلبیتكان داد و ز یهم سر او

 .برو -

 .راهرو شدم یاتاق انتها یو خودم به دنبال خاله روانه دیایبه زهرا اشاره زدم كه او هم ب یاحرف اضافه بدون

 :گفت اشیذات یبا همان مهربان میدیه رسدر اتاق ك به

 !؟یناهار خورد زمیعز -

داشتم كه  یصبح! واقعاً چه جان یركاكائویام. فقط آب و همان شافتاد دو روز است اصالً غذا نخورده ادمی تازه
 !هنوز سرپا بودم؟

 :گفتم یستیتعارف و رودربا چیهیب

تو  زمیمن بر نیاریب نیتون دارتو خونه ینخوردم. تو رو خدا هرچ یچیتاحاال ه روزیاز د نیجون. باور كننه خاله -
 .رهیجون بگ ذرههیبدبختم،  كمیش نیا

 :گفت یابا محبت مادرانه یاش گرفته بود ولآنکه از طرز حرف زدنم خنده با

 !ونه، نه؟خ ی! از اون روز تا حاال برنگشتیبود كسیو ب بیغر قدرنیقربونت برم كه ا یاله -

جا متعلق به او بود و ! چون همههیترك ای رانیبود؟! عمارتش در ا ری! منظورش از خانه، همان عمارت امخانه؟
 .دانستمیخود نم یرا خانه كدامچیمن مسلماً ه

 دی. شادمیدر دلم به وجود آورد، آه كش كَسیو ب بیكه آن كلمات غر یاانداختم و با غصه ریرا به ز سرم
! انگار خودش هم كردم؟یدرك م یها را كممن آن ستیبایلحظات م نیدر ا ای! دیفهمیحال مرا نم كسچیه

 :گفت جانیبا ه بارهکیببرد چون  نیرا از ب امیمتوجه شد و خواست مثالً ناراحت

 .بده ینظر هیتو هم  ،یاومد یخوب موقع ره،ی! قدمت خمیزنیباال م نیآست یعل یبرا میدار ،یراست -

هنوز دانشگاه را هم تمام نكرده  چارهیدامادش كنند! ب خواستندیباال رفت! مگر چندسال داشت كه م میابروها
 !بود

حد مؤمن، بهتر بود زودتر ازدواج كنند چون با محدود كردنِ خود  نیمخصوصاً در ا یرانیا یهانظرم جوانبه البته
 .شدندیم شانیارتباط یهااز لغزش، مسلماً باعث كور شدن گره یریجلوگ یبرا

 :و با ذوق گفتم دمیپاش شیاز اعماق قلبم به رو یلبخند
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 !خانومعروس خوادیم نیباالتر از ا یچ گهید اد،یم رشیداره گ ایمادرشوهر دن نیهست، بهتر یمطمئنم هرک -

كردنِ من  یجلوتر آمد و وسط دلبر كرد،یو ما را تماشا م تادهسیا هایكیبود در همان نزد قهیهم كه چند دق زهرا
 .انداخت تیپاراز

تو اتاق تا مامانم برات ناهار  میبر ای! حاال بادیکه حالش جا م شهیم بشینص یخواهرشوور جلب نیهمچ یول -
 !چه خبرا؟ نمیكن بب فیتعر اره،یم

 :چه بود، پس با خنده گفتم دنینوع پرس نیمنظورش از ا دمیفهم

 .به قول خودتون، فوضول رو بردن جهنم -

 .من یكرد تا خودش برود دنبال تداركات ناهار برا تیو مرا به سمت اتاق هدا دیخاله هم با زهرا خند بارنیا

ها به آن كه بعد از سال یاام. مثل خانهكه تا کنون بوده ییداشت، برخالف تمام جاها یحس خوب میبرا جاآن
 .روحت یهاتا پُر شود تمام شكاف یزنیاز اعماق وجود م یلبخند وارش،یو با هر تَرك د یگذاریپا م

ً یمن دق یزندگ داشت!  یبازساز تیكرد و نه قابل رانشیو شدیكه نه م ،یمیقد یهمان بناها نیشده بود ع قا
اگر فقط خودت  یحت یاز عشق بزن یلبخند شیبه رو شیهایطور بماند و با تمام خرابهمان یگذاشتیم دیبا
 .یآن لبخند و عشق را بفهم لیدل

*** 

نبودم كه بخواهم متوجه  یرا كه اصالً در آن حوال هیبق دم،یرا شن هزارمشكیزهرا فقط  یهااز تمام حرف دیشا
 .شوم

 !رو كرد؟ نكاریا شهینظرت ممهتا؟! به -

 :گفتم یپرتحواس با

 !؟یهوم؟! چه كار -

 ً  نی! كالً ادنیقاه شروع كرد به خندقاه رد،یحرصش بگ ایشود  یعصبان کهنیا یجادختر خُل بود، به نیا واقعا
تخت  یلبم بود، جلوتر رفتم و رو یاش روكه از نوعِ خنده یطور با لبخندنبودند! همان ینیبشیخانواده قابل پ

 طیشرا نیدر ا شدیو نم دادمیرا درون كمد جا م ازمیمورد ن لیكار كنم؟! داشتم وسانشستم. خب چه كشینزد
 !فكر كرد! جرم كه مرتكب نشده بودم ریجز ام یبه كس

 :باشد گفت صدایب كردیم یكه سع یاهمان ته خنده با

 .میخانواده داد لیتشك میدور هم جمع شد وونهیمشت دل و د هی. كالً یخودم نیع شییخدا -

 .تكان دادم دییعالمت تأسرم را به هاجیهم مثل گ باز

ً یو دق دیتخت جلو كش یخود را رو یكم  .بزند یواشكی یهااز آن حرف خواهدیم دمیمقابلم نشست. فهم قا
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 هی! حداقل م؟یشیمون نگرانت مهمه یدوقوزآباد؟! نگفت یو رفت یچوندیمن رو پ هوی خبریتو چرا ب یراست -
گذشت،  شتریب یهرچ یول م؛یبكن یغلط هی ینگفته بودم تا خودت كه اومد نایدختر! من به مامانم ا یزدیزنگ م
باالخره  کهنی! تا ایكردم حداقل سالم باشیگوشه نشسته بودم دعا م هیتر شدم. اومده بودم تو اتاقم نگران

 میدار كردیدبار تماس گرفت؟! فكر ماون روز چن ریام یدونیم ،یریزنج یوونهیلو رفت. د هیزنگ زد و قض ریام
 !خونه رو بگرده جانیا ادیب خواستیم ی. حتمیزنیگولش م

 .از تعجب گرد شده بود چشمانم

 !واقعاً؟ -

 .اوهوم -

 :را لوس کردم و با اخم گفتم خودم

 .جدا بشم خوامیخب خودش گفت م -

 !پاشم بزنم به جاده، آره؟ نیسرسنگ یجدا بشم تو هم فكر كرد خوامیآها... اون گفت م -

 !مانستیكه مرا نجات داده بود م ییمثل همان آقا شیهاام گرفت. تكه كالمحرف زدنش خنده یالت نیا از

 :و باخنده گفتم ناخواسته

 .یزنیحرف م دونیمچاله یهاالت نیع یشیم یعصبان یوقت ادیبدم م قدنیا ن،یبه قول راد -

 :و گفت دیاصطالحم هرهر خند نیهم به ا او

 !چه خبر؟ احواالتش چطوره؟ نیاز مستر راد یراست -

 :اش كردم و گفتمبامزه یافهیبه ق یزیآمطنتینگاه ش یرچشمیز

 !! مگه مهمه؟كار؟یچ یخوایرو م نی؟! احواالت راد هیچ -

 .فكر منحرفم رفت و فوراً بحث را عوض كرد نیبه ا یاغرهچشم

 !؟یبمون جانیقراره ا یتا ك گمیم -

 !؟یكن رونمیب یخوایم ،یخسته شد یزود نیچرا! به هم -

 :گفت یریپذام كرد و با اخم دلشانه یبا مشت حواله یاضربه

برات اتاق جداگونه آماده كنم که واسه  ،یاطراق كن جانیا یایاگه كالً قراره ب نمیبب خوامی! میادبیب یلیخ -
 !یبكن یكار یتونیش ور دلتم و نممن همه یطورنی. ایداشته باش یصوصخ میخودت حر

 !كار؟یبكنم؟! مثالً چ یكار -

 :كج كرد و گفت ییچشم و ابرو ییپررو با
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 !یریـگر بگ*ـیو جـ یدل بد چاكتنهیـ*سـ ی! مثالً با عاشقادونمیچه م -

برسد كه او را، فكر و  یروز شدیگرفت. مگر م یلبم بود طعم تلخ یكه رو یافتادم و لبخند ریام ادیبه  دوباره
كنم؟! نه، اصالً امكانش  یـاز*بــشـق*عـ یگریعشقش را فراموش كنم و بخواهم با شخص د یرا و حت الشیخ
 .برود ادیاز  ،یكه بخواهد با دور ستیزیفراتر از چ میهم وجود ندارد. او برا هیثان هزارمكی یبرا یحت

نجاتم دهد!  تیام كه از آن وضعبوده یقدر منتظر ورود شخصاتاق كه به صدا درآمد احساس كردم چه بدر 
 .ستادیغذا در دست وارد شد و كنار تخت ا ینیخاله، با س

 !. باشه؟یتموم كن دیهمه رو با زیم نیهم یرو ذارمشی... مزمیعز ایب -

 !كردمیمقابلم نگاه م یبه غذا هازدهیشان گرفت. واقعاً مثل قحطاز جا بلند شدم كه هر دو خنده یچنان هول با

 :زد و گفت مهیخورش ق یرو یهاشدهسرخ ینیزمبیبه س یآمد كنارم و ناخنك زهرا

 !به، مامان منم گشنمهبه -

 .سو هولش دادمو به آن دمیدستش كوب پشت

 !بخورن یهمه چ دیها كه نبابزرگتراست. بچه یبرا نیبرو كنار بچه. ا -

 !هم به حرف زهرا كه گفته بود گرسنه است نداد یتیاهم چیبانمك، از در خارج شد و ه یبا همان خنده خاله

*** 

لقمه هم  كی یكه كرد حت یبا آن همه التماس چارهیزهرا تا ته خوردم و ب یهایبازوانهیرا با خنده و د ناهارم
 !بخورد نگذاشتم

 .دادم هیتک زیچانه گذاشته و به م ریرا کنار زدم و دست ز ینیس

 !كنن؟ینظرت قبولم مچندجا هم رزومه فرستادم، منتظر خبرم. به گردم،یزهرا، دارم دنبال كار م -

شد بود كه چرا با وجود  نیبه گمانم متعجب از ا یول دانم؛یرا نم شیساكت شد و مرا نگاه كرد! چرا یالحظه
 !بدهم لیرزومه تحو یدنبال كار بگردم و حتبه جانیا دیكه دارد من با یو درشت زیر یهاثروت پدرم و شركت

 :تكان دادم و گفتم اشرهیدست آزادم را مقابل چشمان خ كف

 !؟یهِلو! كجا رفت -

 .دیاز جا پر بارهکی هایزمیپنوتیه نیحركتم ع نیواقعاً محو شده بود چون با ا انگار

 یخوایم لمایتو ف یدخترا نی! البد مثل اگه؟یم ی! اصالً بابات چ؟ی! مگه خودت شركت ندار؟یشد وونهید -
 !! آره؟یستیخودت وا یپا یو رو یمستقل بش

 .را بست اششدهیرا محكم و پرصدا فوت كردم به صورتش و او چشمان وزغ نفسم
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باباشون  خوررهیتا آخر عمرم ج دیها بابچه كننیچرا همه فكر م فهممی. من نمنیخبر ندار یچیشماها از ه -
 !باشن

 !ت؟! عمهه؟یك یكه جمع كرده برا یهمه پول و ثروت نیخوب پس ا -

در مورد  توانستمیباز هم نم یام گرفت؛ ولاش بود، خندهکه در جمله یهامیكه آخر سر گفت و ا یاعمه نیا از
 !دردِدل كرد یحداقل در موردش با كس شدیآمده حرف بزنم. كاش م شیاتفاقات پ

- ... 

 :دوباره گفت دیرا كه د سكوتم

 !؟یبُریكالً ازش م یكه دار دونهی! مكنه؟یم كاریچ ری! امیچیحاال اون ه -

 .جواب دادم یبا حس بد بارنیا

 .به فكر كاله خودش باشه كه باد نبره ایدن نیتو ا دیبا یدر قبال من نداره. هركس یحق چیاون ه -

 !دارد یتیچه وضع ریام دانستندینم یحت هانیگمانم ا به

 :مغموم ادامه دادم و

 .رهینفس و غرورت را ازت بگعزت تونهیها مداشتن از آدم یادی! انتظارات زه؟یچ یدونیم -

كار را هم نداشتم. پس همان بهتر  نیقدرت هم یحت یكنم؛ ول هیاز دست همه گال خواستمیگرفته بود و م دلم
 .سكوت كنم شهیو مثل هم اندازمیب ریزسربه

*** 

اش به خاله و خانواده یمناسب حیکرده بودم و نه توانسته بودم توض دایگذشت و من هنوز نه کار پ هفتهکی
 !داد حیتوض یبه کس شدیدارم، چطور م یچه هدف ایکار کنم قرار است چه دانستمیهنوز خودم نم یبدهم. وقت

 شدیاتاق به دنبال زمان و مكان گشتم! اصالً ذهنم متمركز نم یكیشب بود كه چشم باز كردم و در تار یهامهین
ِ كه بدانم كجا بوده  !امبه خواب رفته یام و ك

بالش بلند  ید! سرم را از روبه آرامش برس توانستیاز خواب بپرم! انگار روحم نم دیموقع شب با نیچرا ا آخر
بترسم، همان لحظه  الیخ نیاجازه نداد از ا یشدم! حت رهیبود خ دهیخواب یاكه كنارم مثل جنازه یكردم و به كس

 .آوار شد میبه رو كلشیه یزد و همه یغلط

 شیصدا یم و حترا از او گرفته بود لشیاتاق و تخت و تمام وسا چارهیام. زهرا بود! بدردم گرفت و هم خنده هم
بودند! چنان  یچه موجودات هانیا دانمیاخم کند! نم یاو لحظه اوردیخودش ب یبه رو ایکه غر بزند  آمدیدرنم
ً یباز و گشاده از من که تقر یبا رو احساس  زیشدند که خودم ن میرایاستقبال کرده و پذ بودم یابهیغر شانیبرا با

شان راه را به خانه یدختر دیبا هانیکه در مقابلشان داشتم! اصالً چرا ا یهمه وقاحت نیوجدان کردم از اعذاب
 یجزئ دیچه با یام برامثل شوهرخاله یکس ینکرده بود! حت یکار زانشانیدر حق عز یکه پدرش جز بد دادندیم
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قعاً که با او نداشتم! وا یکینزد یشاوندینسبت خو چیکه ه دادیاختصاص م یرا به من اشیکارمند قوقاز ح
 !شدندیم افتی ایدن نیدر ا ییهاهنوز هم عجب انسان

وضع به  نیبا هم دیبلند شدم. با میانداختم و از جا یرا به کنار حالمیب کریفرو افتاده بر پ یدست و پا یآرام به
خواب هم روشن چراغ كی یحت ست،یچه وضع نیكه ا زدمیغر م رلبیآب بخورم. ز یتا كم رفتمیآشپزخانه م

 !ندیرا بب شیپا یکه الاقل آدم جلو گذارندینم

 كیبگذراند. نزد ریرا هم بخ اشهیكورمال جلو رفتم و از در اتاق هم به سالمت خارج شدم! خدا بق طورهمان
ً یرا كه تقر یآرام كس یدرب آشپزخانه بودم كه صدا  یكسچه یعل ایاز خاله  ری! غدمیشن كردیپچ مپچ با

 !باشد؟ توانستیم

بردم و چراغ آشپزخانه را روشن كردم! خاله و  شیناخواسته دست پ ینبود؛ ول یریگمچ یحت ایو  یفضول قصدم
 !موقع شب؟ نیداشته باشند؟! آن هم ا توانستندیگفتن م یبرا یچه حرف یكیهمسرش در تار

 :جلوتر رفتم و گفتم اریاختیدلشوره به جانم افتاد! ب شاندهیپر یرنگ و رو از

 !شده؟ یزیافتاده؟! چ یاتفاق -

 اورمیب شیرا به رو اشیدستپاچگ کهآنیمن ب ی! ولدیلرزیم شیكه به وضوح هول كرده بود و دست و پا امخاله
 :و با آرامش گفتم ستادهیمقابلش ا

 .دیشده بهم بگ یزیاگه چ كنمیخاله خواهش م -

كرد جو را از آن حالت متشنج  یبرخاست و سع اشیصندل یبود، از رو یریزكه کالً مرد آرام و سربه امشوهرخاله
 .خارج كند

 .نشده یزیمهتا، دخترم، آروم باش. چ -

افتاده بود و  یمن دلم به بدگمان یكنند؛ ول یرا مخف یزیچ خواهندیطرز رفتار هر دو مشخص بود م از
 .متوقفش كنم توانستمینم

 .دیاز زبانش حرف كش شدیتر ممتوسل به خاله شدم كه انگار راحت دوباره

 !ن؟یزنیشده؟! چرا حرف نم شیزیچ ریشده؟! ام یچ -

 :گفت یشانیمن كرد و بعد با حال پرمن یكم خاله

 ...بابات -

دارد چه  دمیمفهی. اصالً نمدیمكان جهنم خز نیتركیبه تار اد،یحبس شد، روح درون تنم از فشار ز نفسم
 !مغزم چنبره زد یجا نیتریا! فقط حس از تمام بدنم رفت و در گوشهافتدیم میبرا یاتفاق

 شهیهم مردند،یها كه نممن نبود؟! آن یهاباشد؟! اصالً مگر او سوپرقهرمان قصه دهید یبیپدرم آس شدیم مگر
 ....بود، نه؟ پس طورنیهم
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با از دست دادن او  دی. شادیرسیداشت به آخر م ایدن میگرفتم تا سقوط نكنم. احتماالً برا یرا به صندل دستم
و عشق و روحم را  یتمام هست ی! او روزشدیبه کل نابود م زیداشتم ن یزندگ نیكه به ا یدیام یماندههمان ته

 یبشو سرپرستیب گفتندیور م! چطكردیم اضافهرا هم به روزگارم  «ییتنها»از من گرفته بود و االن داشت 
 !نبود طورنیمن ا ی! پس چرا برا؟یاست كه بدسرپرست بمان نیبهتر از ا

 :كردمیرا زمزمه م نیفقط ا شهیهم مثل

 .نبود یبد یمن بابا یاون برا -

شده  یشده بود كه زشت و عفون یاز درون درد داشتم. او همچون زخم یول خت؛یریام نمبه گونه یاشك دیشا
هرچند درد تمام جانت را مچاله كند. پدرم  یرا بخراش شیرو یهاو چرك یندازیبا ناخن چنگ ب خواهدیو دلت م

 !را تاب آورد دنشیركبودنش را تحمل كرد و هم ت شدیدُمل مزمن روح و جانم بود كه هم نم

به  نیریش یكه به زور آب دمیدیم را یمبل هال نشاند فقط زن یرا گرفت و مرا رو میبازو ریز یچه كس دانمینم
 !زدیتلفن م یبه كس یكه با نگران یو مرد ختیریحلقم م

 یحت ای فی! اصالً حال خرابم قابل تعرشدیجا مو روح در تنم مدام جابه گشتیو برم رفتیداشت م میهاچشم
 !آمد؟یبه سراغم نم هیچرا باز هم گر دانمینم یدرك نبود؛ ول

و  شدیكه در ناخوداگاهم آشنا بود، در مغزم منعكس م یپسر یحت ایو  شناختمشیكه انگار م یدختر یصدا
 !هست؟ ست،ین هانیفراتر از ا یزیكه چ یوانگی. دشدمیم وانهی! احتماالً داشتم دكردیآن را اكووار تكرار م یزیچ

به سرعت در تمام  خواستیكه انگار م یلعنت روسیرا از آن و امچارهیكه الاقل چشم ب فشردمیهم مرا به پلكم
 شیقلبم در جستجو دیكه ذهنم و شا كردمیرا تكرار م ینام رلبیز وقفهیشود، مصون نگه دارم و ب ریجانم تكث

 .بود

 وندیپ یحوال نیدر هم ییگونه به جاـوازش*گرم، روحم را نـ یو دست کردیاز دورها مرا به آرامش دعوت م ییصدا
گذاشتم. او  شیعمر تنها یروزها نیبود که کنارش نماندم و در بدتر نیآرام بود؟! دردم از ا شدی. چطور مزدیم

به دختر  یبیآس یدست داده باز هم نگذاشت کس زرا با حماقت من ا اشیهمه هست دیکه فهمبا وجود آن یحت
که  یمار نیا از من گذشت؟ از اپس چر  رساند؟یاعمالشان م یرا به سزا نیخائن کهنیاش بزند. مگر نه ادردانه
 !شد اشیکه با قساوت تمام، باعث نابود یدختر نیپرورانده بود! از ا نیدر آست

! او دیبخش شدیاو را هم نم گری! دری! آه امدمید تیرا در آن وضع ریکه ام یاز زمان شتریب یحت کردیدرد م قلبم
 نیاگر او نبود ا یزده را گشودم ولزنگ یآن درها یبود. هرچند خودم خواستم و همه میهایبدبخت یمقصر همه

را به  امیکه در جان خود افروخته بود، آمد و خرمن هست یو نفرت نهی. او با آتش کآمدیبر سرمان نم هابتیمص
 !میبگو توانستمیو رفت. چه م دیآتش کش

! و حس اشافهیسو دوختم. انگار آشنا بود قمات و سوزانم را به آنگره خورد و من نگاه  یزیچ یبه سرما دستم
 !امدر اعماق ذهنم حفظش کرده ییجا کردمیم

که لنزنش را جلو عقب  ینی! مثل دوربشدیم ادیمقابلم کم و ز ریو وضوح تصو سوختیم یاشکیاز ب چشمانم
 !یمتمرکز برس ینقطه کیبه  یتوانیو نم یبریم
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 گم؟یم یچ یشنوی! مزمیمهتاجان! عز -

 .بخش بود! انگار روح پدرانه در خود داشتقدر آرامچه صدا

 خونه؟ میبر یخوایم ـ

 شناخت؟یمرا نم کسچیکه ه ییجااز خانه، کجاست؟ همان منظورش

 !پاشو دخترم -

که همه بفهمند  گفتمیم دیبا یزبانرا به چه  نی. استمیجز ساالرخان نبوده و ن کسچیدخترم؟! من دختر ه گفت
 .خطاب نکنند« دخترم»مرا  گریو د

 بیو عج میعظ یبه جهنم ای. انگار دنگداختمیو م سوختمیاز آتش م یاهنوز سرد بود و من مثل کوره دستش
 .شدیهم خنک نم ریزمهر یشده بود که با سرد لیتبد

 .خوش نشان نخواهم داد یرو یپدر چیبه ه گریو او را پس زدم! د دمیرا به شدت عقب کش دستم

 .برم دی. باخوامیخودم رو م یبرو کنار! من بابا -

! از جا برخاستم کردیکار نم یمغزم به درست یهادر آن دورها متوقف شده بود و عصب ییجا کیگمانم عقلم  به
شهر،  نیاز ا جا،نیبروم. از ا خواستمیـست، نامتعادل به سمت اتاق راه افتادم! فقط م*مـ یهاو مثل انسان

 !کشور نیاز ا یو حت

 .بردیعذابِ روح و قلب؟! هرچه که بود، داشت مرا به ناکجا م ایبود! عذابِ وجدان  یعذاب چه

 نیاز ا دینکرد! شا یمرا همراه یرا نگرفت و حت میجلو کسچیکه هآن بیو ناموزون به اتاق رفتم و عج ثباتیب
 !ستیبفهمند قصدم چ خواستندیم ایبودند و  دهیترس یشوک عصب

مغزم  نی! اصالً انگار اچپاندمیدستم بود را درونش م یها را باز کرده بودم و داشتم هرچه جلواز چمدان یکی
 !کردندیخود کارشان را مفرمانده، خودبه اذنیها و جسمم ببلکه دست داد،ینبود که فرمان م

. او دمیخطاب کرده بود، به جانب در برگشتم و اخم درهم کش« دخترم»که مرا  ییآشناهمان  یدوباره یصدا با
را از  امیوقت بود که فرمان زندگ یلیبه آن نداشتم. خ یتعلق چیبرگرداند که ه ییبازهم مرا به جا توانستینم

امور از کنترل  یادارهشده و همان هم عزل نون. هرچند اکگرفتمیم میقلب مهجورم گرفته بودم و با عقلم تصم
 .آمد و کنارم نشست دهم،یگوش نم شیهابه حرف دیفهم ی! وقتشدیداشت خارج م

 !به من گوش کن ذرههی! زمیعز -

- … 

 .خود کشاند تا نگاهش کنم یام را به سوچانه بارنیسردش دوباره آمد و ا دستان

 .یالخروج! ممنوعشهیاالن نم یت. ولخانواده شیپ یکارهات رو درست کنم بر گهید ماهکیتا  دمیمن قول م -
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نگاهش  حواسیو ب جیطور گ! همانستیچه کوفت گریالخروج دخودش؟ ممنوع یبرا گفتیچه م رمردیپ نیا
 !زدمیبا خود حرف م رلبیو ز کردمیم

 !ستین ششیجا پاون یبرم. کس دیبابام منتظرمه. با -

کند  یدرون چمدان مفلوک جاگذار یشتریب یهالباس رفتیچون دستم را که م کردم؛ اشیعصبان ایگو بارنیا
 .مرا کامالً متوقف کرد یزدهبا خشونت گرفت و حرکات شتاب

 گم؟یم یچ یشنویاصالً م ؟یفهمی. میبر یتونیمهتا! تو نم -

که بدجور مرا به  یاهیآن مردمک س دنیاز د دیجا ثابتش کردم. دلم لرزلرزانم را به او دوختم و همان چشمان
 یااراده چی. انگار هزمیهمش برببرم و به یاهیانگشتم را درون آن همه س خواستی! دلم مانداختیم یکس ادی

 !نداشتم که بفهمم خوب و بد کدام است

را  یظلمانسراب  نیدوباره غرق شوم و ا خواستمینگاهش را گرفتم. من نم یدستم را آرام جلو بردم و جلو کف
 .نجات دادم بیعج زمیپنوتیه نیکار خود را از ا نیباور کنم. پس با ا

 .که بودم ییجابرگردم همون خوامی. من فقط مامیباهات ب خوامی. نمرونیبرو ب -

 گر،ید یاعضا یینماچرا مغزم داشت مقابل قدرت دانمی! نمشدینم لیتبد هیکه به گر یداشتم. بغض بغض
. دیایرها شود و به کمک او ب ریاز قفل و زنج مینوایحداقل قلب ب شدیم کاشی! اکردیناتوان عمل م نیچننیا

 !شوم وانهیوگرنه ممکن بود کالً د

 .دمیرا شن شیصدا دوباره

 یبرا شهیاگه خوب نباشه. باباها هم یداره حت ییواال گاهیجا یهرکس یقدر برات سخته. پدر براچه دونمیم -
 .باشه ایاتفاق دن نیبدتر تونهیو از دست دادنشون م گاهنهیتک نیترشون بزرگهابچه

 یادهیفا یمرا به سمت غم و غصه سوق دهد؛ ول ت،یعصبان نیاز ا کردیم یوادارم کند و سع هیبه گر خواستیم
بودم، به خصوص از خودم  یکرد! من از دست همه عصبان لیتبد یگریبه حس د شدیخشم را نم نینداشت. ا

 .قلب نادانم یراه انداختم، آن هم به خواست و اراده امیشخص زندگ نیزتریرا با عز یارحمانهیب یباز نیکه چن

 هیواگو میاز جنس احساس برا ییهاام بود و با نفرت به او که مقابلم نشسته و داشت حرفاخم بر چهره هنوز
 خواستمیکه به روح و قلب متصل بود را خاموش کرده و نم یآن قسمت یدکمه بودم. اصالً انگار رهیخ کرد،یم

 !سو باز شودبه آن یراه

 :بدهم از جا برخاسته و داد زدم شیهاحرف یبه ادامه یتیآنکه اهم یب

 ن؟یفهمی. مجانیبمونم ا خوامینم گهیبرم. د دیآقا جان من با -

به خدا پناه برد که آرامشش را از دست  طانیاز شر ش دیگفت. شا یزیچ رلبیبست و ز یرا به آرام چشمانش
 .ندهد
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قصد  دم،یبه مدل و رنگش از کمد برداشته و پوش تیکه بدون اهم ییو با شال و مانتو دمیچمدان را کش پیز
پول  یتح ایداشته باشم  طیبل دیکه با کردمیفکر نم نیبه ا یرفتن کردم. اصالً متوجه ساعت و زمان نبودم و حت

 !سفر

که در شرف مرگ  ی! مثل کسکردندیمرا نگاه م یدرب اتاق جمع شده و با نگران یخاله، جلو یخانواده یهمه
 !ستیبه درمانش ن یدیام چیاست و ه

 .دمیمهربان مرد را شن ینشد و دوباره از پشت سرم صدا میبگشا انشانیاز م یخواستم راه هرچه

 هیجز  ،یو خودت رو برسون یاالن هم بر نیاگه هم ی. حتشینیبب یتونیرفته و تو نم گهیمهتاجان! پدرت د -
 !شهینم دتیعا یزیسوت و کور چ یجنازهعییتش

 نیچن رحمانهیب قدرنیا توانستیبه جانبش برگشتم. او نم چارهیاز دستم افتاد و من مستأصل و ب چمدان
که من روح و روانم در  کردیدرک نم یبدتر کند! چرا کس نیرا از ا شانمیرا به صورتم بکوبد و حال پر یقتیحق

بود طلب بخشش نکنم  دهیمهر ورز سش،که پدرانه تمام عمر به دختر ناخلف و ناسپا یعذاب است و تا از کس
 !رمیگیآرام نم

 ی. دستان داغم را گرفت و با لحن پرمحبتدیایب میاو را واداشت که به سو یبود؛ ول یام چه شکلچهره دانمینم
 :گفت

به  تونهیآدم دلش بخواد که نم یزی. هر چیرو بفهم طیشرا یبتون دیتو هم با یول زم؛یعز میکنیما درکت م -
 یهاها انتخابوقت یبعض یول شینیبب بارنیآخر یحداقل برا ی. درسته اون پدرت بوده و دوست دارارهیدست ب
 نی. ایستیتمام خوب و بدش هم وا یپا دیباو  یگرفت میتصم هی. تو کننیهامون رو سد مراه یهیبق یما جلو

 .هیقانون زندگ

 تیواقع نیبا چن خواستمیباشد! من نم قتیدور از حق یفقط کم ،یمرد کم نیا یهاحرف شدیکاش م یا
 رییرا تغ یزیچ نیرفتن و نرفتنم به آن سرزم دیفهم شدیعمر عذاب بکشم. هرچند م انیتا پا یوحشتناک

 .که بتوانم از پدرم، عذر بخواهم یدر حد ی. حتدهدینم

 :گفتم رلبیبود ز میکه در صدا یبغض با

 .گردمیمن به اون خونه برنم -

 .انداخت ریمحو زد و سر به ز یلبخند

حال  یبرگشت یاز وقت دمید یول ؛یهم برگردونپسرم رو ب یداشتم تو با بودنت بتون دیباشه، برنگرد. هرچند ام -
باشه.  یهر درد یبرا یمناسب یدارو شهیهم تونهیمن از اول اشتباه کردم. عشق نم دیاونم بدتر شده! شا

 !مثل شما دوتا یاوانهید یهاضیمر یمخصوصاً برا

بکوبم از  واریسر به د توانستمیم خواستیگرفت. دلم م شیراهِ خروج را در پ ریزطور سربهرا گفت و همان نیا
 .بودنم دهیفایب نیا



 

 
454 

 انمیخاطر عشق، آن همه درد به جان خود و اطرافکه به ینشستم و سر به زانو گذاشتم. من نیزم یبر رو جاهمان
 یحد در پ نیکه تا ا سوختیخودم م یندارم. دلم برا چیام و هنشسته یخالنزار و دست نیاکنون چن ختم،یر

ام را در خود دفن کند و و خسته روحیتن ب توانستیدرآوردم که فقط م یارانهیسر از و گونهنیو ا مدیعشق دو
 .مرگ بخواند ییالال میبرا میتی یمثل کودک

! کردیداشت راه خود را به چشمانم باز م تیآن بغض در نها ایافتاد. گو نیو بر زم دیاشک از چشمم چک یاقطره
 :و کنار گوشم زمزمه کرد دیـوش کش*طور مچاله در آغـمرا همان یکس

 .کن هی...گرزمیکن عز هیگر -

پرمهرش گذاشتم  ینهیـ*و راه نفسم را باز کرد. سر بر سـ دیجه رونیام بطور آن ضجه از حنجرهچه دمینفهم و
 یاست که خودت برا یر حس بدقدـوازش کرد. چه*کردم و او چه مادرانه سرم را نـ هیمو یو با لحن پرسوز

 نی! انگار دلم، چنیو فغان نداشته باش هیجز به گر یاکه کرده ییجبران خطا یو راه برا یخودت دل بسوزان
 .زدیاشک بر اشیچارگیکه بتواند بر ب خواستیم یـوش گرم*آغـ

*** 

ً ی. فقط حالم بهتر از قبل بود و تقردانمیروزها چگونه گذشت و زمان مرگ پدر را به چهل روز رساند نم نکهیا  با
 .کنار آمدم گرید یزهایفالکت هم مثل چ نیبا ا

بدهد و من و زهرا کنارش  هیچهلم پدرم به در و همسا یکه برا کردیدر آشپزخانه داشت حلوا درست م خاله
 .میآوردیرا در م شیو صدا میزدیناخنک م زیم یرو یزهایبه چ یو گاه ستادهیا

 !و خراب نشود ردیحلوا که ته نگ ایحواسش به ما باشد  دانستینم چارهیب

 :ام، وارد شد و رو به ما با لبخند گفتصادق، شوهرخاله عمو

 .کارش رو بکنه نیبذار رونیب دیبد! بر یدخترا دینکن تیخانمِ من رو اذ -

 :و گفت دیخند زهرا

 !نیبب ایتره. بش خوشمزهخدا نپختهباباجون به -

 .پشت دستش زد یاجلو آمد و کاسه را از دست زهرا گرفت و با حالت مسخره یهم کم او

 .دست نزن گمیدختر م -

زمان را  شدیکاش م یپدرم افتادم و اشک به چشمانم نشست. ا ادیمن به  یول د؛یخند یبلند یبا صدا زهرا
 .به عقب برگرداند

 .آمد میکرد و به سوکه انگار متوجه من شده بود قابلمه را ول  خاله

 .نکن دخترم هی. گرزمیقربونت برم عز یاله -

 .و خنده برداشتند یحرف، زهرا و عموصادق هم تازه متوجهم شدند و دست از شوخ نیا با
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 یـنـس*چشمک بدجـ کردیما را نگاه م یاش لوس کردم و به زهرا که با ناراحتـوش مادرانه*در آغـ یرا کم خودم
 .شوند تیهم اذ هاچارهیخاطر من آن ببه مخواستیزدم. نم

 .زد و جلو آمد یلبخند د،یمرا د زیآمطنتیکه حرکت ش زهرا

 !من دخترتما کهنی. مثل ایکنیـل م*رو بغـ نیش ااِ مامان! همه -

به  یاغرهمن نشده بودند، چشم یدیـوش مادرش درآورد. خاله و عموصادق که متوجه پل*کرد مرا از آغـ یسع و
 !دستش را پس زدند یدنیگزـب*او رفتند و با لـ

 :گفتم یبه خاله چسباندم و با لحن مظلوم شتریهم خود را ب من

 بره؟ نیزهرا رو زودتر شوهرش بد نیا شهیمنم دختر شما بودم. نم کاشیا -

 .ـل مادرش جدا کرد*و از بغـ دیدست مرا محکم کش گرفت،یکه از خنده لبش را گاز م زهرا

 یشوهر کن دیسالته باور. تو که چهلبرو اون ای! بیمن چشم دوخت گاهیبه جا گهینشده، حاال د لیذل یدختره -
 .دهیم ریش ینه من که هنوز دهنم بو ،یو بر

 یعوض داد و به سمت بد بارهکیخنداندن جمع بود چرا جو را  یچه شد و حرفش که مطمئناً فقط برا دانمینم
 نیدر ا نیخاطر همبه ندازد،یاو ب ادیمرا دوباره به  یزیچ ای دیایب شیپ ریاز ام یحرف خواستیکشاند! دلم نم

 نینه از ا گرفتیتماس م یسو کسآن ازکلمه هم از آن خانواده حرف نزده بود. نه  کی یحت کسچیمدت ه
 !اشاره به آن کرد یامدت زهرا به شکل کامالً ناخواسته نیا یبود که در ط بارنیاول نیطرف و ا

 !ستیواکنشم چ نندیکه بب کردندیمرا نگاه م یساکت شده و با نگران بارهکی همه

جا خارج انداخته و از آن ریز. پس سربهمیکه بگو امدیبر زبانم ن یزیچ یکردم لبخند بزنم هرچند تلخ. ول یسع
 .شدم

 ً ! دیلرزیاسمش هنوز هم م دنیدلم با شن یقرار دارد؛ ول یتیدر چه وضع دانستمیاز او نداشتم و نم یخبر اصال
هم  یصدا یحت یول میدیکشیو نفس م میشهر بود کیکه در که با وجود آن شدیروز مبه پنجاه کینزد دیشا

بود.  میهایاو مقصر تمام بدبخت یدارش نبودم ولید قراریب ایتنگ نبود و  شیدلم برا میگوی. نممیبود دهیرا نشن
. پس همان توانستمیو نه من م فتدیاش ناز دست رفته یزندگ ادیبه من نگاه کند و به  توانستینه او م گرید

 .تمام شود زیبهتر که در سکوت، همه چ

 یادر زد و با لحظه یکه کس کردمیفکر م ندهیـل، به آ*تخت نشسته بودم و بالش در بغـ یاتاقِ زهرا، رو در
 !گرفتیاجازه م دیورود به اتاق خودش هم با یبرا چارهیتأمل وارد شد. زهرا بود. ب

 .زد و آمد و کنارم نشست میبه رو یرنگکم لبخند

 .اگه ناراحتت کردم دیببخش -

 !دیرنج ایدن یدخترخاله نیاز بهتر شدیشده. مگر م رهیخ شیبایمعصوم و ز یهاچشم به

 .ناراحت نشدم -
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 :گفت یارا باال فرستاد و با تعجب مسخره شیابروها

 ؟یهمه رو به جونم انداخت یواقعاً؟ پس مرض داشت -

 .بود وانهیدختر د نیگرفت. ا امخنده

 .ازت رمیانتقام بگ خواستمیآره. م -

 .دیو بالش را از بغلم کش دیحرص خند با

 .صفتطانیش یدختره یدیپل یلیالحق که خ -

 شیهاکه در قلب و روحم بود، به حرف یاو با وجود تمام غصه رمیبلندم را بگ یخنده یواقعاً نتوانستم جلو بارنیا
ً ی. حقدمیخند  یزندگ یو راحت یدر خوش شهیبودند. خدا کند هم ایدن یهاانسان نیترخانواده مهربان نیا قتا

 .ندیننش شانیکنند و گرد غم به رو

 :گفت ینیچنهیزم چیهیب بارهکی مانیهاوسط خنده طورهمان

 ؟یسر بزن هیتون خونه یبر یخواینم -

 .جواب دادم ظیشد و با غ لیآرام به اخم تبدآرام لبخندم

 .ستیمن ن یجا خونهاون -

 .گرفت یرا با مهربان دستم

 .اون هنوز شوهرته یول -

 .خوامشینم گهی. دستیاون شوهر من ن -

 :گفت یزینگاهم کرد و با لحن تمسخرآم هیاندرسفعاقل

 ؟یمطمئن -

 .سو گرداندمرا به آن میجنباندم و رو یسر

 .ادامه داد یاحساسیو ب یو با لحن جد دیدار کشبلند و کش ینفس زین او

 یبرگرد ینتونست دیشا ؟یکن یاسم زندگ هیتا آخر عمر با  یخوایرو روشن کن. م فتیپس حداقل برو تکل -
 یاسمم هنوز تو یگرفتم؛ ول یطالق عاطف یکه بگ یتونیشد. نم دایپ یهم برات شخص مناسب جانیو ا هیترک

 !شهعقدنامه

آدم  یاز زندگ ییدر جا دانستیچه م یآن را بفهمانم. کس توانستمیمن نم ای ستیدردم چ دیفهمیاو نم ای
 !نپرسد چرا؟ کسچیکرد و ه یبه اسم او تا ابد زندگ شدیم کاشیخودش هم قدرت درک خود را ندارد! ا

 .اش گذاشتمشانه یروجوابش را بدهم سر به آنکهیاز عمق وجودم برآمد و ب یآه
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 :گفت آهسته

 گفتینداره. خواهرش م یحداقل برو درخواست طالق بده. اونم انگار حال و روز خوب م؟یبا هم بر یخوایم -
 .ستیراه ناوضاعش اصالً روبه

از  دیلرزینشست و دستم ناخوداگاه انگشتانش را فشرد. تنم م میمثل بغض بر گلو یزیانگار به درد آمد. چ دلم
 .سونیسو و من از ا. او از آنمیخوردیما چوب انتخاب اشتباهمان را م یروزگار. همه یرحمیب نیا

هم  چارهیاز شماها نشنوه. اون ب یبهتره اسم میزنگ زده بود حالت رو بپرسه. ما هم گفت شیچند روز پ نایروم -
 .کرد فیتعر شونیزندگ یختهیهم رغصه از وضع به یبا کل

از جانبم نبود. پس به  یو منتظر جواب کنمیم هیگر دانستیاش فرو رفت. مو بر شانه دیاز چشمم چک یاقطره
 :ادامه داد شیهاحرف

که  یساعت هیشون مونده کنار بذاره، خونه یکه ازت تو یاگهید یزایچ مدارک ازدواجتون رو با زنمیفردا زنگ م -
. هزارتا یازش جدا بش یتونیراحت م یلیدادگاه. خ میطرف هم براز اون م،یریبگ لیتحو میخونه نباشه بر ریام
 .دهیکه دادگاه بهت حق م یموجه دار لیدل

 .گفتم یآرام ی«باشه» رلبیرا با سرانگشت پاک کردم و ز میهااشک

*** 

 ریام یرفتن به خانه یصبح بود که زهرا به اتاقم آمد و خواست آماده شوم برابه ده کیروز بعد ساعت نزد دو
 کند؛یدخالت نم مانیدر زندگ یکس دانستمیم نکهیآماده کند. با ا نایکه قرار بود روم یلیبرداشتن وسا یبرا
 دنیبا د دی! هرچند شاستندیمقابلم با موضوع نیبر سر ا یخواهرش کم یحت ایحداقل انتظار داشتم پدر  یول

 .است نیدرست هم میبودند که تصم دهیرس جهینت نیها هم به اآن ریام طیشرا

باز  یول ست؛یخانه ن ریام دانستمیانجام دهد! م ییکار خطا یواشکی خواهدیکه م یداشتم. مثل کس دلشوره
باز  یپرسش چیبدون ه می. زنگ در را که فشردلرزاندیو دلم را م زدیقلبم نامش را صدا م یدر انتها یزیهم چ

 نینگاه کنم! انگار ا شانیهابه چشم دمیکشیو پدرجان به استقبالمان آمدند. خجالت م نایروم اطیشد و در ح
 !گذاشتمیم شانیمن بودم که داشتم تنها

 ،یخطاب کرد و سالم داد، بعد هم با مهربان« دخترم»مرا  شهیاز مثل همکه ب دمیجا شنپدرجان را از همان یصدا
و تعارفات معمول، خواهرانه دستم را  یو پس از احوالپرس دیرا بوس میجلو آمد. رو نایروم یآمد گفت! ولخوش

 .کرد امیگرفت و تا درون ساختمان همراه

با  شمانیشاپیپ دانستیخود م یجا را خانهو همه کردینم یبیاحساس غر ییهم که الحمدالله کالً جا زهرا
 .نشسته بود یمبل یپدرجان وارد شده و رو عتیمشا

کنارش نشستم. به محض نشستنم، سرش را  یو به آرام اوردمین شیبه رو یام گرفت؛ ولخنده اشیراحت از
 .پچ کردپچ جانیکنار گوشم آورد و با ه

 .مونهیشاه م یهایفرنگعمارت نیدارن! ع یاچه خونه -



 

 
458 

 اورم،یرا به زبان ب امیخیتوب یجمله کهنیرفتم و لبم را گاز گرفتم. قبل از ا اشادبانهیبه حرکت ب یاغرهچشم
 .رو نشستروبه ینفرهمبل تک یرا مقابلمان گذاشت و خودش رو ینیریو ش یچا نایروم

 خب مهتاجون! چه خبر؟ حال و اوضاع چطوره؟ -

 :زدم و گفتم یجانیرنگ و بکم لبخند

 .خدا رو شکر. خوبم -

تعجب کردم. البته به  دیجامونده رو ببر لیمدارک و وسا نیایب نیخوایراستش زهراجان که زنگ زد و گفت م -
اونم بود. چون  میدادیم حیخونه نباشه وگرنه ترج ریکه ام میرو انتخاب کرد یروز و ساعت هیاصرار خودتون 

 .گفتن داشته باشه که بخواد رو در رو بزنه یبرا ییهافممکنه حر 

 یگفتن دارد و نه من گوش یبرا یزدم. چون مطمئن بودم نه او حرف شانیدل خوش نیبه ا یپوزخند ناخواسته
 !دنیشن یبرا

 :حرف دخترش را گرفت یصاف کرد و ادامه یانهیـ*لحظه ساکت بود، سـ نیکه تا ا پدرجان

. درواقع تمام میبکن یدخالت میکه بخوا میدونیخودمون رو محق نم یعنی. میندار متیبا تصم یمشکل چیما ه -
 یطالق بکن ینهیدر زم یاقدام کهنیکاش قبل از ا یا یول م؛یدیعنوان اشخاص خارج از گود، به تو محق رو به

 !یکردیم ریبا ام یصحبت هی

 :حرف را از پدر ربود یجلو آمد و رشته نایروم دوباره

 دی. دکترش گفته نباشهیروز داره بدتر م. حالش روزبهکنهینم ی! اصالً زندگهیچه حال یرفت یاز وقت یدونینم -
. تو رو زهیریهم مهاش بهخرابه عصب شیوضع روح یکه وقت یفهمی. مارهیبه خودش فشار ب نیاز ا شتریب

پسر سرپا بمونه و االن واقعاً  نیکه ا اشترو گذ ستشیبشه. بابام کل هست و ن نینش لچریخدا نذار دوباره و
ً  شهیوگرنه از خونه خارج نم رونیب مشی. امروز هم به زور فرستادمیکنترلش کن دیبا یجورچه میدونینم  !اصال

 ریزسربهلرزان حرف زد. پس  یبا آن صدا شدیبغض داشتم و نم یول م؛یبگو یزیمن هم چ خواستیم دلم
 شیپ یآورعذاب ی. فضا بدجور به سمت و سوگفتیم یزیحداقل زهرا چ کاشیانداختم و سکوت کردم. ا

 دینازل شد. کل دیکه نبا ییبال بارهکیمن آن سکوت زشت را بشکنم که  دیو همه منتظر بودند که شا رفتیم
 !قدم به داخل گذاشت میکه اصالً انتظارش را نداشت یدرب سالن باز شد و کس د،یدر قفل چرخ

از جا بلند شدم!  دهیپرو رنگ دهیسو برگشتند و من ترسبه آن یهمه با نگران یقرار بود چه بشود؛ ول دانمینم
 یشده بود و حتکه انگار مسخ ری. اممیبه همراه آن متوقف شد زیما ن یو همه ستادیهم ا ایدن یالحظه یبرا ایگو

 !دیکشینفس نم

بلندتر شده و  اهشیس یقدر من دلتنگش بودم! موهابود و چه ختهیهم رو به شانیاهرش پروضع ظ قدرچه
 !بود دایپ اشیظلمان یهابلند، باز هم برق چشم یهاشیبا آن همه مو و ر یکل صورتش را دربرگرفته بود؛ ول

 اشیچون قدم بعد رفت، لیتحل زین شیهاگام، مقاومت عصب کیجلو گذاشت و انگار با همان  یقدم هوایب
کار از شوک هم خارجش  نیبا ا ایرا گرفت. که گو ربازوانشیو ز دیکامالً ناموزون بود. پدر جان با ترس جلو دو
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من قفل بود و همچنان سمت  یاش نشست. هنوز چشمانش روبر چهره ظیغل یاخم بارهکیکرد. چون 
از خشم نشسته  یاشعله شینبود و به جا یدر نگاهش آن برق دلتنگ گرید یول آمد؛یم سونیبه ا شیهاقدم
 .بود

 :دارم را از آن چشمان سوزان گرفتم و رو به زهرا گفتمغصه نگاه

 .میبر -

کردم. اما او که  یسالن را ط گران،یرا برداشتم و بدون نگاه به د فمیچطور ک دمیهول کرده بودم که نفهم قدرآن
 .و دست پدرش را پس زد ستادیا میجلو اشیکیبه نزد دنمیبه محض رس ست،ینگریهنوز غضبناک مرا م

 !سرکار خانم سمندر دیبریم فیکجا تشر -

. دلم دیعطرش را نفس کش ،یبا تمام دلتنگ امییایبسته شد و حس بو ش،یصدا دنیناخودآگاه با شن چشمانم
 یهازمان مبارزه بود، پس تمام حس گری. دباختمیخود را م دینه، نبا یبکشم ول غیاز دست خودم ج خواستیم

قدر گستاخانه چشم به زل بزنم و آن نشتعلل سرم را باال گرفتم تا به چشما یشده را کنار زده و با کممنفعل
 گونهنیا یقدر خوب بود که گاهشد. چه زانیانداخت و گر ریزسربه تیدوختم که او در نها گرشانینگاه عص

 !شدیعوض م انمیجا

از  کدامچیه دیرسینظر مکرد. هرچند به ترشانشانیو پر دیکش اشختهیهم ربه یموها انیم یدست یکالفگ با
 !کردیتر ماوضاعش را خراب اش،یبرطرف کردن سردرگم یچون هربار به جا ست؛ین یاراد شیکارها

 مانیهاکرده و رفته بودند که سنگ مانی! به گمانم رهاآمدیدر نم ییصدا کسچیاز ه یکجا بودند ول هیبق دانمینم
 .میرا وا بکن

 .را گرفت میبازو بارنیخواستم از کنارش بگذرم که ا شانش،یبه حال پر تیاهمیب

 ؟یریگفتم کجا م -

 :و گفتم دمیخود را پس کش تیعصبان با

 .با تو ندارم یبه من دست نزن. من حرف -

 :زد ادیتمام توانش فر با

 .من دارم یول -

بُهتم بود. و او به  یمبهوت ماندم! سکوت آن زمان من، نشان دهنده یابود که لحظه شیدرد در صدا قدرآن
 :را ادامه داد ادشیتر فرآرام یکم بارنیگمان ترس، ا

 ؟یایچرا اصالً م ،یبر یخوایاگه م ؟یریو م یزیریهم مرو به میزندگ یایچرا هربار م -

- ... 

 !با توأم -
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 !راندیخودش نبود که مرا م نی! مگر هربار اشکاندیها را بر سر من مباز هم داشت کاسه کوزه چرا

 .من هم داد زدم ن،ینداشت. پس اخم کرده و خشمگ یادهیسکوت فا گرید

ننشسته  ایم، دنمحتر  ی! آقا؟یهنوز هم طلبکار یکرد یهمه رو نابود یچته؟ زندگ یفهمیتو اصالً خودت م -
 !یرو بچسب هیبق یقهیو بعد هم  یبکن یخواست یکه هر کار یخدمت جنابعال نهیـ*دست به سـ

را سد  میمستأصل نجات دهم، که باز هم جلو تیـل دستش عبور کنم تا خود را از آن وضع*کردم از بغـ یسع و
 :کرد و گفت

 .یبر یو راهت رو بکش یحرفات رو بزن ذارمینم بارنیا -

اش به شدهجا به صورت سرخ نیترکیصدادارم واقعاً از سر حرص بود و جوابم را با همان لحن، در نزد پوزخند
 .کردم انیب یترشکل کوبنده

 نیو بهم توه یهم ببافبه فیمشت اراج هیکه باز  مونمینم گهید یول ؛یکه زد یتو بود نیا شهیها رو همحرف -
 .نمتیبب خوامی. االنم برو کنار. نمیکن

و سکوت  دیایاسفبارش دلم به درد ب تیخاطر آن وضعبه خواستمینم گریحالمان خراب بود و من د مانیدو هر
 .قدر حرف نزده بودم بس بودکنم. تا االن هرچه

زهرا!  ینبود! حت کسچی. هدیسالن کش یهابه سمت مبل بار،نیمچ دستم را گرفت و ا ت،یهمان عصبان با
مبل انداخت  یخود را رو هوایآن، بدون آنکه دستم را رها کند چنان ب کیکه  کردمیراف را کنکاش مداشتم اط
من ناخودآگاه  ینه ول ای دیرس یبیهم آس شیبه پا دانمیـوشش پرتاب شدم. نم*ناخواسته به آغـ زیکه من ن

 !شدم رهیاش ختنه نییبه پا یاز جا برخاستم و با ترس و نگران

 .کرد ترمیزد و لحنش را مال یشخندیبه اضطراب نشسته در چشمانم بدهد، ن یتیکه اهمآن بدون

 .میحرف بزن دیبا نیبش -

 .و به درون عمق چشمانش انداختم دمیرا دوباره باال کش رمیمتح نگاه

 نه؟ ،یبریـذت م*لـ ،یرو آزار بد هیبق کهنیتو از ا -

 یساز نبود چون باز با صداانگار چاره ینکند؛ ول یبر سرم خال ادیش را با فرهم فشرد تا احتماالً حرصرا به فکش
 .داد زد یبلند

 ؟یـسم دارم، خوبه؟ خوشحال شد*ـیـاد*آره من سـ -

 ً کرد، پس سکوت کردم  دیچه با کندیخود اقرار م یروانیروح یهاکه به مرض یدر مقابل کس دانستمینم واقعا
 .دمینفسم را به اطراف پاش یادهیو با پوف کش

- ... 

 ؟یببند شمیمونده که به ر یاگهید یزهایهنوز چ ایحرف بزنم؟  دییفرمایحاال اجازه م -
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 :که هنوز در وجودم بود گفتم یجلو رفتم و با همان خشم یقدم

 یکه زد یود. خودت بیرو به حراج گذاشت تیکه زندگ یتو بود نی. ایبالها شد نیا یتو خودت باعث همه -
 .یرو خراب کرد یهمه چ

 :باال گرفت و با پوزخند گفت دنمید یرا برا سرش

 .آره من کردم -

 !خب چرا؟ -

 .دیکش ادیبرخاست و مقابل صورتم فر انشیبا تمام درد و عص بارنیا

 .یچون عاشق شده بودم. عاشق توئه لعنت -

 ... چرا نگاهم دوباره رفت و درون غم چشمانش محو شد؟ایخدا

 !کرد یعشق رو هج یالفبا شهیچطور م دیفهمینم یدختربچه که حت هیعاشق  -

 .آوردیم ترنییو پا نییرا پا شیو تن صدا دادیاش را آزار مکهنه که حنجره یبغض داشت. بغض انگار

من بمونه؟  یبرا یکو عقل؟ مگه اون بچه گذاشت عقل و هوش ی. ولفتمیمنجالب ب نیا یتو خواستمیمن نم -
 نکشه؟ یوونگیده دوازده ساله بشه و کارش به د یبچه هیعاشق  یکس شهیاصالً مگه م

بند شده و باز تحمل کرده و دم  نیدورتر از من، دچار ا یلیخ یهااو از زمان یعنی گفت؟یبشر چه م نیا ایخدا
نشان نداد؟! چطور توانسته؟ چگونه  یرفتار نیتربا کوچک یسال عاشق بود و حتآن همه شودینزده؟ مگر م

 !دمیخود من هم نفهم یکه حت یاکرده؟ به گونه یدردش را از همه مخف

 دنیاز د دیکش یریپرحجمش گم شد. قلب زار من چه ت یهاشیر انیو در م دیاش چکاشک بر گونه یاقطره
 سال؟همه نیبود؟ بعد از ا ییگشاوقت عقدهاشک! واقعاً االن  نیا

 رفتمیدنبالش م اریاختیب رفتی. هرجا مدیقدر صبر کردم و در سکوت نگاش کردم تا بزرگ شد و قد کشاون -
 !نگاه چپ بهش بندازه یکنه. که نکنه کس تشیاذ یو مراقبش بودم که مبادا کس

- ... 

مردانه  بتیمن ه یمهم نبود که جلو شیبرا گری. انگار ددیلرزیم شیتر شده بود و به وضوح صدابزرگ بغضش
 .و مغرورش را از دست بدهد

ها و کردن ی. اون همه خودخوردیبشه شد و قبل از خودش، باباش فهم دیاون چه که نبا کهنیتا ا -
 .دود شد و رفت هوا سببیب هامدنیزجرکش

- ... 

چه برسه به  خورهیم نیزم یانسان بزرگ هم به راحت هیقدر کور که . اونکنهیعشق آدم رو کور م ؟یدونیم -
از دست دادن دست و پاش تموم  متیبه ق تونهیها مگرگ نیب یزندگ دیفهمینم یکه حت یاسالهستیپسر ب
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م اگه خود یزاده بود حتهم گرگ دخترگرگ شدم و تاوانش هم دادم. اون بچه هیبشه! آره! من ندونسته عاشق 
 .دهیسرت رو به باد م ییجا هیموجودات،  نیتریبا وحش یکرده بودم! باالخره باز تشیترب

دستانش  انیچون نشست و سرش را با حرص م اورد،یتاب ب نیاز ا شینتوانست آن همه درد را ب گرید انگار
 .فشرد

! شدیپسرک تنها بود قلبم مچاله م کی یجیکه مرگ تدر یاقصه نیو از ا ختیریبر صورتم م وقفهیب میهااشک
دستم  یباشد، ول دهیراهش به انتها رس گونهنیا ایباشد و  ریاگر د یحت دادم،یم اشیدلدار خواستیدلم م

 !دانستمیم زیهنوز هم او را مقصر همه چ دی. شارفتینم شیپ

همه درد را  نیاو چطور توانسته بود اشد.  رهیام خزدهو غم سیبه چشمان خ ،یقراریسر بلند کرد و با ب دوباره
 مگر او انسان نبود؟ اورد؟یدر دل خود انبار کند و دم بر ن

هم زبان دلم را  حرفیام اضافه شد. مطمئنم که براه افتاده بر چهره یبر جو گرید یو اشک دیام لرزچانه دوباره
 یمعنا ی. حتشناختیها بود مرا مطور به نگاهش زل زدم. او سالپس سکوت کردم و همان دیفهمیم

 به زبان؟ یازیحرکات مرا بلد بود. پس چه ن نیترکوچک

 .دیاز اعماق دل کش یتعلل، چشم بست و آه یکم با

 بندهیو فر بایخودش ز یبراحاال  گهیکه د یگرگبتونم از اون بچه کردمیفکر م دمتیبعد از اون همه سال د یوقت -
قدر توش که هرچه مونهیدام پر از گره م کیبودم که عشق مثل  نیغافل از ا یول رم؛یهم شده بود انتقام بگ

 !یکنیم ریگ یشتریب یهابه گره یدست و پا بزن

نگاه کنم که  یکوتاه پشت سرم نشستم تا به کس هیپا زیم یجا روهمان اریاختیمن هم تمام شد و ب تحمل
 .رفتیم اشانهیوحش یهرلحظه امکان حمله دیکه شا یگرگ خواند،یهنوز هم مرا گرگ م

 :دورگه شده بود گفتم ه،یکه از گر ییصدا با

 . االن من شدم گرگ بدجنس؟یمن رو شکار کن یکه دام پهن کرد یتو بود نیا -

 :کرد و زمزمه کرد یجانیب یهمان بغض، خنده انیم

 .رحمهیب قدرنیکه ا ینداره. اونم گرگ یآخر و عاقبت خوب کنه،یگرگ دام پهن م هی یکه برا یایارچشک -

 ...قدرنیا دیکه نبا ادیکه برم؟ ص یو بندها رو از پام باز کرد یاومد یپس چرا ه -

 .کرد لشیجمله در دهانم ماند. و او باز به دلخواه خود تکم یکرد و من ادامه نگاهم

 یبازوونهیبهم حق بده اون همه د ی! ولیخطرناک دیص نیعاشق بشه، اون هم عاشق همچ دیکه نبا ادیص -
 .عاشق، کل کارش حماقته ادیچون ص ارمیدرب

- ... 

 .یبر ذارمینم گهی. ددمیرحم باشم. من بارها طعم تلخ از دست دادنت رو چشدل خوامیدفعه نم نیا -
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 ختهیرنگ و لعاب رخوش یهاطعمه بیو دوباره فر میایاستم. من قرار نبود بحرفش با ترس از جا برخ نیا با
 !ستین شیب یشده در دامش را بخورم! او خودش با زبان خود گفت که عشق، دام

هم مرا به  طیشرا نیدر ا توانستی! چطور مكردینگاهم م گونهنی. چرا باز هم استادیبلند شد و مقابلم ا زین او
 !ستیحالم خوش ن دانستیقلب وادارد! مگر نمحد از تپش نیا

شكار  وهیش كیكه هر بار دلم را به  یرحمیب ادیاز ص دمیچشم دزد شهیرا از داخل گاز گرفتم و مثل هم لبم
بودم كه دانسته و خودخواسته پا  یدیدر همان دام آشنا. همانند ص افتادمیم ریکه من باز گآن بیو عج كردیم

. باز هم نفسم تند شد و نبضم سرعت گرفت. ردندا یقدرت چیفرار ه یبرا گریو د نهدیم اشیشگیهم یهاهدر گر 
! آب دهانم را به زور بردیـذت م*و خود از دست و پا زدنم لـ انداختیحال م نیقدر بدجنس بود كه مرا به اچه

 :وار گفتمزمزمه یفرو بردم و با همان لرزش و صدا

 ...و خدا نكنتو ر ر،یام -

 !کنندهوانهیقدر آزاردهنده بود و نگاهش دآرامش چه لبخند

 یوضع نجات دهم. صدا نیخود را از ا دیكشاندم كه شا یگرید یدستم را جلو بردم و صورتش را به سو بارنیا
! زدیفقط لبخند م صدایب گونهنیاگر ا یروحش حس كرد، حت یجا نیاز دورتر شدیسرمستش را م یخنده

 ـشیـ*خودش محفل عـ یمن برا الِ ح نیبدنم گُر گرفته بود و او از هم یهمه التهاب، همه جا نیمطمئنم با ا
 :دار و لرزان گفتمخش یبزنم پس با همان صدا تیكردم به راه جد ی. سعگذراندیبه راه انداخته و خوش م

اتفاقا، خوشبخت  نیكه با ا میدونیتمون خوب م. هر جفادیدرنم یچیه گهی... از ما دو تا دریام كنمیخواهش م -
 .شدنمون محاله

 :گفت یماند و به آرام یاو باز در همان قالب خودش باق یول

 !ه؟یهند لمی! مگه فم؟یگفته من و تو قراره خوشبخت بش یك -

انگار او تازه  ی! ولیجور درد... و اصالً همهیروان ،ی! واقعاً درد داشتم. درد روحكرد؟یكار را م نیبا من ا چرا
ً م یعنیبزند تا درمان شوند! پس من چه؟!  هیبخ شیهابه زخم خواستیم و از  ابدیب یراه توانستیواقعا

 !ها بزند و از آن به سالمت عبورمان دهد؟به گذشته یپل میبود ستادهیكه االن ا ییجانیهم

پر  رمانیاگر مس یرا نجات دهد! حت مانیردوعشق بتواند ه نیا دی! شایدیدر وجودم گفت خدا را چه د یزیچ
 .باشد یو خراب یاز ناهموار

كنار  یاطراف صورتم را به نرم یآورد و موها شی. چون با مهر، دستش را پدیو فهم دیباز هم غم نگاهم را د انگار
 !كارش حال دلم خوب شد نیقدر از اچه شهیزد و من مثل هم

 قدرنیواقعاً قبولش ا یعنی! یفرار كن یخوایم كنم،یكه دارم تو تمام وجودت حس م یهمه عشق نیچرا از ا -
 !سخته؟

 !کرد؟یو رها م رساندیدادن مجان یاو كه هربار مرا تا پا ای! كردم؟یداشتم فرار م من

 .كند كه خودش در آن استاد بود یعقب راندمش. او حق نداشت مرا متهم به كار یكردم و كم اخم
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 !نه؟یاز ا ری. غیدیم یكه من رو فرار ییتو نیا شهی! هم؟یبریـذت م*و آزار من لـ تیكه از اذ یخودت چ -

 .گرفتیآخر جان مرا م شیپرمعنا یلبخندها نیا

 :زمزمه کرد بیغر یو لحن قیعم یتأمل با

 !یکردینم ریهمون دام اس یو خودت رو تو یگشتی. وگرنه هربار برنمیشد ادتیقبول کن تو هم عاشق ص -

 تیکه در پسش هزاران واقع یاز نگاه ایصاف به زبان آورد  نیکه چن یقتی. از حقدیاز چه دلم لرز دانمینم
 .دام بکشاند نیا یکار کند که مرا به سوبلد بود چه شهیپنهان، نهفته بود. بدبختانه او هم

 :گفت یكرد و به آرام رینگاهش را استادانه به چشمان پرالتهابم سراز لبخند

 !؟یبر یواقعاً دوست دار -

دو  كیماهرانه مرا بر سر  یلی. خكنمیمن باشم كه انتخاب م نیا خواستی! هربار مكردیبا من چه م نیبب
 !رسدیهردو راه به خودش م دانستیم كهیدرحال دادیقرار م یراه

ِ  نیهمچنان لرزان بود و او از ا نگاهم  !كردیم یفیحال من چه ك

 :که به عواقب حرفم فكر كنم گفتمآن یب

 !؟یبرم و برنگردم چ بارنیاگه ا -

كه از قبل  یقرار گرفته و او دارد تمام سؤاالت یگوشیباز یكه در مقابل بچه ی. مثل كسدیبست و خند چشم
 !پرسدیرا م زدهیحدس م

 .یاگه برنگرد ی. حتكنمیآزادت م شهیگفتم كه من هم -

 :جواب دادم یـنـس*حرص و بدجـ با

 !ادیص یآقا تدهیرم دیدنبال ص یایدفعه خودت ب نیتا ا مونمیم نیراد شیپ رمیباشه پس، منم م -

ـردانـه بدجور به *حاالت مـ نیرا دوست داشتم. ا نشستیاش مبر چهره نیكه با اسم راد یاخم نیا قدرچه
 .آمدیاش مچهره

 :گفت ظیو با همان غ دیخود را عقب كش یكم

 !نهیبیبد م یک نیرو بكن بب كارنیهم رون،یاز اون خونه پرتش كنم ب یخوایاگه م -

 !ست؟یها و عملت باهم جور نآزادم! چرا حرف یگیمگه نم -

 :داد و گفت رونیحرص نفسش را ب با

ت استفاده كنه. اصالً حاضرم اون تا صدسال از اون عمار  تونهیاگه چشمشون دنبال مال مردم نباشه م شونیا -
 .که فقط دست از سرمون برداره یرو در عوض تو بهش بدم، به شرط
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بد؟! هرچه که  ایحرفش خوب بود  نی! ادانست؟یاز مال مردم چه بود؟! واقعاً من را مال خودش م منظورش
 .را در دلم تکان داد یزیبود چ

 .مینگر باشهم واقع یکردم. بهتر بود کم شتریرا ب نمانیب یو فاصله دمیاز مقابلش کنار کش خود

 نیبدتر ادیمن به  دنیبه اسم ساالرخان وجود داره. تو با د یقیعم یدره هیما  نی. بمیباهم بمون میتونیما نم -
 .شیکه ازم گرفت میآدم زندگ نیبهتر ادیتو به  دنیو منم با د یفتیم تیاتفاق زندگ

 !مثالً متعجبش را مقابل چشمانم قرار داد یافهیبود خم شد و ق ستادهیكه ا ییجاهمان از

اون  یتو نیاز ا شتری. اگه بدهیخودش رو م یتاوان کارها یکه هرکس یدونیمن گرفتمش؟ خودت هم م -
به  دیاون موقع با کرد،یم یو زندگ موندیرنگ و لعابش کرده بود ممشت طال و جواهر، خوش هیکه با  یزارلجن

ً خاطرش ندارم، تو هم به یوجدانعذاب چی! من هیکردیشک م ایعدالت دن  کسچینداشته باش؛ چون ه اصال
. یبدون یزیمن رو مسبب چ یحت ایمورد خودت  نیدر ا خوامیهم نم گهیاتفاقات نبود. د نیجز خودش مقصر ا

 روشن شد؟

 ریزسخنانش نداشتم. پس اخم کرده سربه یم براه یکالً جواب ینبود؛ ول شیهاحرف دییتأ یبه نشانه سکوتم
 .من نبود که احساسم را درک کند یاو جا یانداختم. درست است که منطقاً حق با او بود ول

 نیگرفته بودم که با ا نییقدر سرم را پا. آنستادیگفتن ندارم دوباره آمد و مقابلم ا یبرا یزیچ دید یوقت
را به  امیشانیپ ،یکوبیکه به آن سر م یواریسرم شد و من همچون د گاههیتک اشنهیـ*سـ ،ییجاجابه
. رمیجا ماند تا آرام بگکند همان وقفرا مت امیوار عصبکه حرکت پاندول. و او بدون آندمیکوب اشنهیـ*سـ
 یگار راه بهتراو ان ی. ولزدیم یحرف ای کردیم یکار کاشی! اآزردیرا م مانیبود که جان هر دو یچه درد دانمینم
زمزمه  میرا برا یلب شعر ریز خواند،یم ییدلبندنش الال یکه در گهواره برا یکرد. همچون کس دایآرامشم پ یبرا
 .کرد

 ست؟یهمه ظلم و شقاوت بس ن نیا -

 ست؟یبس ن تیجور و جنا نیا درد

 به دامان تو دادم، اکنون سر

 ست؟یهمه عشق و ارادت بس ن نیا

 دل در رهت افتاد به بند یپا

 ست؟یهمه سال اسارت بس ن نیا

 یکه بر عشق، فقط دل داد تو

 ست؟یتنم بهر غرامت بس ن نیا

 رفت دیکه ز دل با یبود گفته

 ست؟یبس ن اضتیهمه رنج و ر نیا
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 یکوتاه کند عمر سفر را، آر آب،

 ست؟یبس ن تیهمه اشک برا نیا

بود و مرا  نییکردم. او هم سرش پا امیشانیپ نیگزیام را جاسرم را باال بردم و چانه ب،یعج تیهمان وضع در
که خودش  ییهاافتادم. مثل گره ریآن دو حس بد، گ نی. نگاهش غم و درد را باهم داشت و من بستینگریم

 .شودیم ریرود و درگیفرو م شتریب تیدست و پا ،ییها که با هر تقالگفته بود. از همان

چشمانش  یکه با کالفگ ستیو تلخ کام یچه تلخشود از هر آن یتا بلکه درونم خال دمیکشیبلند م یهانفس
 .اوردیرا طاقت ب میهانتوانست التهاب نفس گریجا شد. انگار دجابه یرا بست و کم

 هوایآخر زده بود چون ب میاو انگار واقعاً به س یول رد؛یآرام بگ یکم دیعقب رفتم تا شا یو کم دمیلب گز زین من
ً نترس بیعج یبکند ول خواهدیکار مچه دمیفهمیدستم را گرفت و به سمت اتاقش کشاند. نم  دمیآن بود که اصال

 !داشت یترخلوت یاز به جاین شیهاحرف یادامه یبرا دیو به دنبالش روان شدم. شا

وواج به طور هاجاتاق را باز کرد و اول مرا به درون هول داد و سپس خودش وارد شد و در را بست! همان درب
به در داد! چشمان  هیو از پشت، تک دیخود کش یکه دوباره مرا به سو کردمینگاه م بشیو غر یعیرطبیرفتار غ نیا
 :دزمزمه کر  یبه نگاهم افتاد و با لحن کامالً ملتهب قرارشیب

 ؟یشیحاال مال من م -

 :پس به شكل عالمت سؤال نگاهش كردم و گفتم د،یگویچه م دمینفهم

 !هوم؟ -

 یهمان کوچه ماند و درجا زد. مثل کس یبست خورده بود، چون در انتهاکامالً به بن اشیاو انگار راه انتخاب یول
 !وگرنه منظور همان است که از اول بودشوند،  تردهیچیتا جمالتش پ دهدیحرف، پر و بال م کیکه فقط به 

 !م؟یمن و تو مال هم باش یخوایتو واقعاً نم -

 !بدهم دیبا یچه جواب دانستمیكاش من هم م ی. ولنشستی! منظورش هرچه بود به دل میحرف قشنگ چه

- … 

پا كرد و با و آن پانیا یبست فرار کند، كماز آن بن یبه نوع دیبا کهنیشد، به گمان ا ادیسكوت و تعللم ز یوقت
 ایبود.  مانیاش پش. به گمانم از حرکت عجوالنهختیر رونیرا ب اشیکه به صورتم فرستاد، کالفگ ینفس گرم

در را بکِشد و در را  یرهیاز حد من حرصش گرفته بود، چون دستش را عقب برد تا دستگ شیب یجیاز گ دیشا
 .را در قفل چرخاندم دیبردم و قبل از گشوده شدن در، کل شیدست پ ارادهیمن بباز كند، که 

در نگاهش  بارهکیكه  یو من از لبخند دیتأمل مفهوم کارم را فهم یابه گمانم با لحظه یشوکه شد؛ ول ابتدا
 .انداختم ریزو سربه دمینشست، خجالت كش

 م؟یکار کن یخب ! حاال چ -

- ... 
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 .به سمت باال کشاند یام برد و به آرامچانه ریرا ز دستش

 ؟یدزدیچرا چشمات رو م -

 .لرزهیقلبم م یكنینگاهم م یجور... اونرینكن ام تمیاذ -

 .شدیكامالً حس م شیدر صدا یرا خورد ول اشخنده

 .یجوابم رو نداد دمیدفعه كه ازت پرسنگاهت كنم! آره؟! اون یجورنیا یپس دوست دار -

 كیبا  توانستیبود كه م یچه موجود نی! اگرفتیم ی. باز هم داشت روحم را به بازدمیبستم و لب گز مچش
 نیمنقلبم كند! مگر امكان داشت در مقابل همچ گونهنیـمس كوتاه ا*لـ كی یحت اینگاه، با دو كالم حرف، 

 .ستادیکامالً مماس با من ا ورا از درب پشت سرش برداشت  اشهی! تکفتاد؟ین ریمقاومت کرد و گ یادیص

 !یمونیم شمیپ شهیهم یکه برا یقول بد خوامی. فقط مدمیجوابت رو خودم فهم -

 شیو روح و جانم بود. من برا یهست یاو را رها کرد؟ او همه شدیلرزانم را به نگاهش دوختم. مگر م چشمان
که  یگرگو عاشقم بگذرم و حسرت داشتن بچه مهربان یاز شکارچ توانستمیطور مرا داده بودم. چه امیزندگ
 بود را بر دلش بگذارم؟ دهیخاطرش رنج و عذاب کشها بهسال

مرا به  یکه گاه خواندیرا م اتمیاز نگاهم درون یداشت که باز هم جوابم را گرفته. طور نینشان از ا لبخندش
 .دیهمدلم را ناگفته ف یهااالن چه خوب شد که حرف ی. ولانداختیترس م

بر او  گرفتیبلندم را که از حرارت درونم نشأت م یهانشست و من نفس شانمیپر یآرام بر موها انگشتانش
ً یكه دق یاـه*ـردانـ*مـ ینهیـ*نشست بر آن سـ ییو چه گرما دمیوز مقابلم بود و باز او عاشقانه رد انداخت  قا

ـنم، و من چشم بستم *بر مذاب تـ انگشتانشحك شوند اثر  شهیهم یام، تا براانداختهگل یهاگونه یبر نرم
 .گرفتیوجودم را دربرم بایز نیکه چن یانیپایب یبر آن همه داغ

 یببارد بر همه یمثل باران دیایشد، باز دوباره ب ریتبخ یاشعله یکه اگر با داغ ستیزیچ نیچن دیعشق شا و
که بر  یمهر یات را با خنکاکردههُرم جسم عطش یفرو بنشاندست مهربانش را و  یاوریب ادیتاروپودت تا به 

 .نشاندیتنت م

 .بر روح عاشقت باردیو مثل باران م شود،یمثل ابر م رود،ی... مثل آب مشودیم ریتبخ نیچننیعشق ا ،یآر

 انیپا

 


