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 عظیم  دردسری اش،نابرادری با شدن همخانه با که  است  دختری داستان چشمانت، سراب رمان: خالصه
 او  شغلی تنزیل باعث او،  هایماموریت ترینمهم از  یکی در دخالت با اشنابرادری دوست. شودمی او  گیردامن
 اشزندگی طول در که  اتفاقاتی  و هاسختی تمام وجود با. کند  قمار مرگش و زندگی سر گرددمی سبب و شده
 شیرینی عشق  او،  برای زندگی یهدیه. پیمایدمی را راه یادامه  محکم، و پرقدرت و نداشته لغزشی دهد،می رخ

 .آوردمی ارمغان  به برایش که  است،

 

 

 ***عزیزانم  است  خوش پایان***

 ***رمان قشنگ جلد برای سلیقه خوش نیکوی از  مرسی***

 

 :مقدمه

 شدم؛ چشمانت سراب ت*مـسـ

 بخواهم خودم آنکهبی

 شدم؛ چشمانت دریای درگیر

 بدانم خودم آنکهبی

 چشمانت، دریای برای

 شدم ساحل

 شدم خیس

 دریایت، از  تر آبی  امواج  که  تا

 کند  ذوب کند،  حل خود در مرا

 اینست  عشق  سراب پس

 است نهفته تو چشمان در که  سرابی همین

 آبی بی صحرای آن  در

 سرسبزی است  خاموش که

 را سرابت چشمان دو

 ...دلتنگی دریای بکن

 

 سروندی قلیزاده مطهره
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 17:37 ساعت

 1398 سال تیر 14

 

 

. نشد پریشانش روح بخش تسکین هم خواب حتی اما  رود، فرو خواب به باالخره تا کشید  طول ساعت نیم
 .کرد  تکمیل را چیز همه هم آشفته  های خواب

 

 منقبض فکش و داشت صورت بر غلیظی  اخم.  شد بیدار خواب از  اشگوشی  زنگ صدای با صبح، هفت ساعت
 هایلباس حاضری، ایصبحانه خوردن از  بعد و زد کنار  را پتویش. بود نکرده سپری را خوبی شب اصال.  بود شده

 .کرد  حرکت نظر مورد مکان سمت به و پوشید مناسبی

 

-کردندمی هدایت کامیون  به جاآن  از  را محموله که  دیواری پشت. داشت قرار جاآن  در همکارانش از  چندتا با
 دخترها بردن حال در هیکلی، مرد چند. کرد  نگاه هاآن  به مخفیانه و ایستاد  -بود خرابه ای  کارخانه  شبیه بیشتر

 آن  دست روی و بودند هوشبی کامال  دیگر بعضی و بسته دخترها از  بعضی دست. بودند کامیون  سمت به
 و برد کمرش  به را دستش. بود شده خشمگین صحنه آن  دیدن از.  شدندمی حمل هیکل درشت مردان
 .گرفت  دستانش در محکم را اشاسلحه

 

 یافتندمی حضور جاآن  بودند، مرد که  همکارانش از  نفر دو. رسیدندمی باید دیگر دوستانش. کرد  نگاه ساعت به
 بخاطر. بیایند دستگیری برای ماشین با که  دادندمی خبر همکارانش سایر به ها،آن  انداختن  دام به از  بعد و

 تماس با تا بودند شده مستقر بعدی خیابان در پلیس هایماشین نکنند، توجه جلب و نشود شلوغ زیاد که  این
 .برسند جاآن  به سرعت به بتوانند نفر سه آن

 

 جاآن  هم او  که  شد همکارش متوجه. کرد  نگاه را خرابه یکارخانه  دیوار سوی آن  و برد جلو آرامی  به را سرش
 نگاه جلو به کرد  سعی. ایستادمی جلوتر باید هم همکارش یکی آن.  بود حاضر چیز همه پس. استایستاده

 :کرد  فکر خودش با. شدمی او  دید از  مانع بزرگ کامیون  اما  کند،

 

 .بفهمن ممکنه ببینم رو اونور  که  کنم  تالش بیشتر اگه  دیگه، اومده  حتما خب-
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 رفتن حال در را افرادشان  و شود تمام محموله تا کردمی صبر باید. کرد  مخفی دیوار پشت را خود بیشتر بعد و
 بسیار باید اشبندی زمان. کنند  فرار نفرشان چند بود ممکن کرد،می اقدام  زودتر اگر.  کنند  دستگیر کامیون  به

 نه. باشند آن  قدمییک در و باشند نشده کامیون  سوار هنوز افرادشان  که  هنگامی: گرفتمی انجام  دقیق
 در از  چندنفرشان که  دور قدرآن  نه و کنند  فرار و کرده  روشن را ماشین بتوانند که  کامیون  به نزدیک قدرآن

 .بگریزند کارخانه  پشتی

 

 به کارخانه  از  را دربسته یجعبه چند داشتند هنوز افراد  اما  بود،شده تمام تقریبا دخترها حمل برای افراد  کار
 نشان کردند،می حمل را آن  که  افرادی  ظاهر اما  چیست جعبه درون نبود معلوم. دادندمی انتقال  کامیون

 .است  جعبه در سنگینی چیز دادمی

 به را انگشتانش.  لغزید اسلحه  روی دستانش. دهد عالمت  همکارانش به کند،می که  آزادی  شلیک با بود قرار
 برای پرونده این  تا بود مانده دقیقه پنج فقط. داشت نگه رویش فشار، ایجاد  بدون و داد سر ماشه سمت

 .شود بسته همیشه

 کنی؟می کارچی جااین- 

 جفت یک در چشمانش که  برگشت عقب  سمت به بهت با. پراند جا از  را او  آمد،  پشتش از  که  آشنا  صدایی
 .خورد گره  عسلی  یتیله

 !االن  همین برگرد،. باشی جا این  نباید تو کنی؟می کارچی جا این  تو -

 داری؟ کارچی آدما  این  با هستی؟ کی  تو خبره؟چه جا این  -

 !بازداشت بدمت کارم  تو اختالل  ایجاد  جرم به مجبورم وگرنه برگرد گفتم  بهت! نداره ربطی هیچ تو به -

 .کرد  نگاه هاآن  به دوباره. شود ساکت اهورا  شد باعث صدایش، تحکم

 ...دقیقه سه

 ...بگم بهت چیزی یه دنبالت اومدم  من ببین -

 :گفت  و کرد  نگاهش شدیدی اخم  با

 کردی؟  تعقیب منو تو -

 .نگریست هاآن  به دوباره حرفش، این  از  بعد و

 ...کنم  چیز خواستممی نه نه -

 .بدم انجام  کارمو  بگیر خون خفه یا بزن حرفتو یا -

. کند  کار  چه او  با باید دانستمی ماموریت اتمام  از  بعد. کردمی صحبت اهورا  با بردارد، هاآن  از  چشم که  آن  بی
 ...بود مانده دیگر ثانیه  سی و دقیقه یک فقط

 پلیسی؟ تو -

 .نداره ربطی تو به گفتم  بهت -
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 .بود شده خیس عرق  از  پشتش و بود مضطرب و عصبی.  کرد  ادا  تندی و آمیز توهین لحن با را «تو» کلمه

 .بدی گوش  باید مهمه خیلی بزنم بهت خواممی که  حرفی -

 چشم هاآن  از  که  حالی در و آورد  باال را اسلحه  اهورا،  به توجهبی. کردمی شلیک باید حاال... یک دو، سه،
 .گرفت  آسمان  به رو را اسلحه  داشت،برنمی

 زینب دخترعموش با شیوا، از  قبل پدرت! وندیسپه محمود و زینب دختر تو! نیستی اصالن  شیوا یبچه تو -
 !محموده دوم زن شیوا! اونایی  یبچه تو و بود کرده  ازدواج

 و آمد  پایین دستش. کردمی سنگینی برایش اسلحه.  نگفت هیچ و نگریست او  به بهت با اهورا،  حرف این  با
 به را خود دیوار پشت از.  آورد  خود به را او  بود، شده روشن تازه که  کامیون  صدای. بکشد را ماشه نتوانست

 و هاجمله تک تک. باشد دروغ توانستنمی. نداشتند را او  وزن سنگینی توان پاهایش کشید،  جلو سختی
 مادرش باریک حتی. ندارند واقعیت با تفاوتی ترینکوچک  دانستمی و شناختمی را بود گفته  که  هاییاسم
 .است داشته دیگری زن او  از  قبل محمود که  بود گفته  سپهر حضور در

 و دویدندمی که  همکارانش فریاد صدای. افتاد  زانو روی و شد رها دستش از  اسلحه.  رفتمی گیج  سرش
 چیزیچه. دادنمی اهمیت  ایذره او  و بودند کرده  فرار قاچاقچیان. بود مبهم ایزمزمه مانند کردند،می شلیک

 وقت آن!  کیست  زینب دانستنمی حتی اند؟گفته  دروغ او  به را هویتش عمری  فهمید که  بود ترمهم این  از
 .بود ریخته بهم هویتش از  را تصوراتش یهمه و آمده  عسلی  چشم مرد این

 روی روبه تصویر. بود فایدهبی گویا  اما  زد، پلک دوباره. دیدمی تار. زد پلک و گرفت  سرش به را دستش
 از  کلمات  مفهوم به نسبت را اشهوشیاری و شنیدمی مبهم را صداها. شدمی تارتر لحظه به لحظه چشمانش

 احساس  و رفت سیاهی چشمانش« .میدم بها امبچه به فقط من»:پیچید سرش در شیوا حرف. بود داده دست
 ...کرد  درک لحظات آخرین  در که  بود چیزی تنها مطلق، خأل در شدن ورغوطه

 

***** 

 :قبل روز چند

 

 !ارشدم  فرزند من چون رسه،می من به ارث  اون  -

 !بس و همین سپهره، مال اون!  پایین بیار صداتو -

 گردنش  پشت را دیگری و زد کمر  به را دستش یک. داد بیرون حرص با را نفسش و زد موهایش در چنگی کالفه،
 میراث، و ارث  سر جدل و بحث اش،ناپدری چهلم از  درست. بود شده خیس کامال  گردنش  و کرده  عرق.  گذاشت

 چیزی میراث، این  در و است  ارشد  فرزند که  گفتمی. داد می خودش به را حق. نداشت تمامی یشانخانه در
 با و فروشدمی را آن  برسد، سپهر به لواسانات یخانه اگر  که  دانستمی. برسد سپهر، اش،ناتنی برادر به نباید

 همان بود، مانده اشناپدری از  که  یادگاری تنها برآن، عالوه  آورد؛می باال بدهی و کندمی قمار دوباره پولش
 شش فقط که  هنگامی را خودش پدر. نگذاشت هم کم  برایش، اما  نبود او  خون هم پدرش، اینکه  با. بود خانه
 .بود کرده  ازدواج  دوباره مادرش سال، چهار از  بعد و بود داده دست از  داشت، ماه
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 سردی به بود، یخ سردی به اخالقش  و خوی. شد بزرگ محبت و عشق  بدون هم او!  بود پسردوست هم اول  از
 ارزشی  مادرش برای. بود اشزندگی در عطف  نقطه همین و نشده بزرگ خانواده گرم  کانون  در. چشمانش رنگ
 .نبود قائل

 کرد،می یادآوری خودش برای را حقیقت این  که  هم زمانی. ریزدمی پایش به را دنیا و پرستدمی را سپهر که  او
 .گرفتمی فرا را وجودش تمام خشم

 کار  هزار و خواریراب*شــ به داد،نمی اهمیتی  پسرش، بودن قمارباز به اصال  که  بود پسردوست قدرآن  مادرش
 نظر از  که  هرچند. بود بودنش دختر او  گناه.  نداشت فرقی دیگر که  او  برای. بود اهمیتبی دیگرش کثیف
 سوی از  توجهی کم  و عذاب  به محکوم ابد  تا و بود «دختر» یک او  هم باز ولی نداشت پسران با فرقی اخالقی
 پیش، وقت چند هم او  که  شدمی قائل ارزش  برایش و داشت دوست را او  اشناپدری فقط. بود اشخانواده
 از  اینامهوصیت که  کردندمی فکر هاآن.  گذاشت  تنها را هاآن  و کرد  سکته اش،کارخانه  شدن ورشکست بخاطر

 لواسانات، یخانه یعنی اش،ناپدری یادگار تنها سر که  بود هفته چند رو، این  از  و است  نمانده بجا خدابیامرز آن
 .شود سپهر هایبازیکثیف  حرام اش،داشتنیدوست ناپدری یادگار تنها خواستنمی. داشتند جدل و بحث

 با اینکه  از.  شد خیره نامعلوم اینقطه به و زد کنار  گردنش  روی از  بود، بسته اسبی  دم که  را بلندش موهای
 پشت را در و رفت اتاقش  سمت به بدهد را جوابش آنکه  بدون پس. بود شده خسته کند،  بحث مادرش
 :گفت  کنان  غرولند  زیرلب و پرید درجایش مادرش در، شدنکوبیده  صدای با. کوبید  بهم محکم سرش

 .کنممی سکته آخر  تو غدبازیای  این  از  -

 حاضر بود راه در که  پسرش برای ایخوشمزه ناهار تا رفت آشپزخانه  سمت به و شد بلند جایش از  اخم  با بعد و
 .کند

 به شروع و زد کمرش  به را دستش یک. کند  تمرکز کردمی سعی کالفگی  با و کردمی متر هایشقدم با را اتاق
 .کرد  دیگرش دست ناخن جویدن

 تصادف موقعچه من پدر آخه...  باباست یادگاره تنها اون.  دربیاره چنگم از  رو خونه این  نباید. کن  فکر کن،  فکر -
 !نداره؟ هم اینامهوصیت هیچ یعنی! بود؟

 چیزهای همیشه و دارد وکیل پدرش دانستمی. ایستاد  همانجا پرسید، خودش از  را سوال این  اینکه  از  بعد
 تمام پدرش، فوت از  بعد. زد چنگ مالفه روی از  را اشگوشی  و پرید تختش روی. سپردمی او  به را مهم

 وکیل یشماره دنبال و شد مخاطبان لیست وارد. بود افزوده  خود مخاطبان لیست در را اشگوشی  هایشماره
 :کرد  زمزمه زیرلب همزمان. گشت «پناهی دکتر» پدرش،

 .تاریکی در تیری -

 ...باشه داشته نامهوصیت بابا میشه چی خدا ای

... بوق دو بوق، یک. کرد  لمس را ارتباط  برقراری برای سبز گزینه  ب،*لــ زیر اللهی  بسم گفتن  با و یافت را شماره
 .بود پناهی دکتر پاسخگویی از  حاکی این  و لرزید دستش در در گوشی  چهارم بوق سر

 !بله -

 .رفتن خدا رحمت به که  نیا بزرگ آقای  دختر هستم، وندسپه من. دکتر آقای  سالم -
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 بگیرم؛ تماس باهاتون امروز  خواستممی هم من اتفاقا.  مجددا میگم تسلیت شما؟ حال وند،سپه خانم سالم -
 .کنیم  صحبت حضورا باید خدابیامرزتون پدر نامهوصیت درباره

 :داد پاسخ حال همان در و شد باز خنده به هایشب*لــ. شد آب  دلش در قند

 .کنیم  صحبت منزل بیارید تشریف هستید، مساعد امروز  اگه  خب. داشته نامهوصیت پس نامه؟وصیت -

 آقای  پسر امروز،  صحبت برای فقط. شده دیر خیلی هم االن  همین تا بود، نظرم مد عصر  امروز  هم من بله، -
 .باشن داشته تشریف باید هم همسرشون و نیابزرگ

 با. باختند رنگ هایش،خیال و آرزوها  تمام انگار  آمد،  میان به که  سپهر اسم.  شد جمع بارهیک به لبخندش
 :گفت  ناراحتی

 چرا؟ پسرش -

 عذر  دارم، عجله  االن  من کنیم،  صحبت حضوری رو اینا  بهتره. شده ذکر هم ایشون  اسم  نامه،وصیت توی -
 .برم زودتر باید خواممی

 .هستیم منتظرتون عصر  پس بله؛ -

 .خدانگهدار متشکرم؛ حتما؛ -

 .خدانگهدار -

 :گفت  ب*لــ زیر کرد،  قطع را تماس اینکه  از  بعد

 رفته، کجا  عقل  دختر آخه!  بده؟ تو به رو اشخونه و نزاره ارث  به هیچی پسرش برای داشتی انتظار  چی؟ پس -
 ...نیا بزرگ آقای  نه هستی ای دیگه کس  دختر تو

 خالی رویش سرد آب  سطل یک انگار.  بود شده ناراحت بدهد، دست از  را پدرش یادگار بود ممکن که  این  از
 اشصدقه قربان که  مادرش و کردمی سالم که  سپهر صدای هم آن  از  بعد و شنید را ورودی در صدای. شد
 سالم برای حتی. رفت بود، میز روی که  کتابش  سمت به و برگرداند را رویش ایمنزجرکننده حالت با. رفتمی
 .بخواند را اشنصفه کتاب  یادامه  داد ترجیح و نشد خارج اتاق  از  هم

 را او  کامال  شافاک، الیف  ینوشته «عشق  ملت» کتاب.  بود شده کتاب  در غرق  و بود گذشته  ساعتی یک
 مادرش، فریاد صدای که  شودمی چه بفهمد تا گذراندمی نظر از  را سطرها سرعت با. بود کرده  خود مجذوب

 با را چشمانش. بود متنفر کند،  پاره را خیاالتش و افکار  یرشته کسی  که  این  از.  لرزاند را او  خیال رنگین دنیای
 :گفت  زیرلب و بست حرص

 .کنهمی خراب سرم روی رو خونه داره که  شده جونش سپهر ناهار وقت حتما! اه  -

 چشمان با. کرد  برخورد دیوار به و شد باز شدت با اتاقش  در همزمان که  شد بلند صندلی روی از  و بست را کتاب
 .ماند دردستش کتاب  و کرد  نگاه مادرش به شده گرد

 کنی؟  پهن رو سفره بیای که  کنم  صدات باید دفعه سیصد نیستم؟ تو با مگه-
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 روی قطور کتاب  شدن پرت صدای با. کرد  پرت میز روی را کتاب  عصبانیت  با و فشرد هم روی را هایشدندان
 .گذاشت  اشسینه روی را دستش و پرید جایش در مادرش میز،

 گشنه  بدبخت اون  به! بخوری؟ ناهار خوایمی اونوقت  نزدن هم اذان  حتی من، مادر تازه نیمه و یازده ساعت-
 .ناهار تا بشه سیر بده دیگه چیز یه

 :گفت  اخم  با و آورد  جلو تهدید نشانه به بود، دستش در که  را ایمالقه مادرش

 .کن  پهن رو سفره بیا زودباش! چیه؟ گشنه  بدبخت! بزن حرف برادرت با درست-

 رو سفره خودش برای بره خودش گشنشه،  خیلی اگه!  بود جورابی بابی اسمش  ببخشید، میگی راست آهان- 
 چه؟ من به بخوره، غذاشو  و کنه  پهن

 .پسرها نه دختراست یوظیفه کردن  پهن سفره-

 خوادمی که  هست هرکسی وظیفه نخیر دختراست؟ ی وظیفه که  گذاشته  رو قانون این  کی  اصال  گفته؟  کی- 
 بوی پاهاش همیشه شورهنمی خودش جوراباشم حتی دیگه، شده خر سپهر که  کردی  رو کارا  همین بخوره، غذا
 .میده خیس سگ

 بعد و بود بهت در مادرش. شد خارج اتاق  از  و کرد  عبور  مادرش کنار  از  عصبانیت  با حرفش این  یدنباله به و
 .کرد  فریاد و داد به شروع آمد،  خودش به اینکه  از

 به ناهار، اتمام  از  بعد. بود نگفته مادرش و سپهر به هنوز. بود عصر  مالقات فکر در. نفهمید ناهار از  چیزی
 و بودکشیده  دراز تلویزیون، جلوی راحتی روی سپهر. نشست سپهر مقابل مبل روی و رفت پذیرایی سمت

 مادرش به و گرفت  سپهر بدبوی و سوراخ جوراب از  را چشمانش انزجار  با. بود گذاشته  هم روی را پاهایش
 .آوردمی چای برایش و رفتمی پسرش تک یصدقه قربان وجود تمام با که  نگریست

 :گفت  و کرد  صاف را صدایش

 .باشه خونه سپهرم گفتش  اش،نامهوصیت برای خونه، بیاد قراره بابا وکیل امروز  مامان،-

 خدابیامرزش شوهر طرف از  اینامهوصیت کرد،نمی فکر که  مادرش. کردند  نگاه او  به سکوت در سپهر، و مادرش
 :گفت  لکنت با باشد، مانده بجای

 داشته؟ نامهوصیت بابات مگه چی؟ ینامهوصیت... وصی-

 :گفت  سردی به و زد پوزخندی

 .میشه مشخص ارث  و خونه اون  تکلیف عصر  حاال! بودی زنش شما دونم،نمی-

 نگاه این  از.  ماند خیره چشمانش آبی  در سپهر. یخ جنس از  نگاهی کرد؛  نگاه سپهر به حرفش این  یدنباله به و
 .انداختمی کسی  هر وجود در را ترس خواهرش، چشمان کمرنگ  آبی  آن  در تهدیدها و هاحرف. ترسیدمی

 زنگ اشگوشی  شد متوجه اتاق،  به ورودش بدو در. کند  استراحت  کمی  تا رفت اتاق  به حرفش اتمام  از  بعد
 .داد پاسخ را آن  بنگرد، شخص اسم  به که  آن  بی و دوید طرفش به سرعت به. زندمی

 بله؟ -
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 .مهمیه یمسئله سازمان، بیاید باید! کنیم  پیداتون تونیمنمی حاال تا ظهر از  کجایید؟  وند،سپه خانم -

 .دارم مهمی مالقات قرار تونم،نمی امروز  ولی -

 .کنید  هماهنگ خودشون با تونید،نمی اگه.  فرمودن دستور عبادی  آقای  -

 .گیرممی تماس باهاشون االن  باشه، -

 .بخیر روز -

 که  شدمی سالی پنج. مادرش حتی نداشت؛ خبر شغلش، این  از  کسی.  شد قطع تماس حرف، این  دنبال به و
. کشاند  خطرناک و دردسر پر شغل این  سمت به را او  که  بود عاملی  هیجان،. بود کار  به مشغول سازمان آن  در

 شد متوجه اینکه  از  بعد. کرد  معرفی سازمان آن  به را او  که  بود خودش اصال.  داشت خبر او  کار  از  پدرش فقط
 .شد سازمان به او  معرّف دارد، عالقه  هیجانش و شغل این  به قدرچه

 .گرفت  تماس او  با و کرد  پیدا را عبادی  باالخره اش،نفره دوهزار مخاطبان میان در

 .دخترم سالم -

 شریف؟ احوال  عبادی،  آقای  سالم -

 بیای؟ باید که  گفتن  باهات؟ گرفتن  تماس هابچه خوبی؟ خودت. دخترم ممنونم -

 دیر خیلی اونم  از  بعد و دارم مهمی مالقات عصر،  تونم،نمی امروز.  اصل  در شدم مزاحمتون همین بخاطر منم -
 .میشه

 خرگوش باش، دفترم وقت اول  فردا. باشه مهمه، انقدر  که  حاال ولی نداره، روز و شب ما کار  که،  دونیمی -
 .نپریده تا باش زود. داری شکار برای جدید

 .متشکرم. اونجام  صبح فردا من پس،. باشید مطمئن عبادی،  آقای  کنمنمی ناامیدتون -

 .خدانگهدار دخترم، کنممی خواهش -

 .خدانگهدار -

 برایش و بردندمی حساب او  از  کارکنان  تمام. بود کرده  قبول سازمان، به ورودش از  بعد را او  مسئولیت عبادی،
 .است  صمیمی و مهربان او،  با قدرآن  چطور که  کردندمی تعجب و بودند قائل احترام

 صبرانهبی. بود افکارش  در غرق.  گذاشت  تختش کنار  میز روی را آن  بعد، و چرخاند دستش در کمی  را گوشی
 کند،  ثابت  را خود بتواند که  بود فرصتی این  و بود کرده  پیدا ارتقا  تازه. کشیدمی شکار برای را خرگوش انتظار
 چطور امروز  مالقات اینکه  به. کرد  فکر هم باز و کشید  دراز تخت روی. دارد را جایگاهش لیاقت که  کند  ثابت
 چیز هزاران و بگوید او  به خواهدمی چه عبادی  فردا، اینکه  به شود،می چه لواسانات یخانه و رودمی پیش
 باید مادرش، و سپهر با رفتن کلنجار  با عالوه.  دیگر طرف اشخانوادگی زندگی و طرف یک اشکاری  زندگی. دیگر

 .کردمی حل را مشکالتشان و کردمی صحبت آشنا  و فامیل در هم دیگر هایخیلی با

 صحبت او  با حال این  با داشت؛ کوچک  یبچه یک و بود بزرگتر سال ده او  از.  آمد  ذهنش به مهدیه ابتدا
 دوستانش از  خیلی. کندمی خوب را حالش و است  بخش آرامش  برایش او  با کردن  صحبت که  گفتمی. کردمی
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 آرام  و بدهد قرار تاثیر تحت هایشحرف با را کسی  خواستمی اگر  اما  بود جدی و سرد. زدندمی حرفی چنین
 .کردمی خود یشیفته را مقابل شخص و شدمی موفق کامال  کند،

 بود، کم  اشخانواده هایزبان زخم و مالی مشکالت. کردمی نرم پنجه و دست زیادی مشکالت با هم مهدیه
 زیادی مدت شد متوجه مهدیه، با اشمکالمه آخرین  یادآوری با. بود شده اضافه  آن  به هم شوهرش خیانت
 رمقبی و گرفته  صدای. کرد  برقرار تماس او  با و برداشت بالفاصله را اشگوشی.  است نگرفته تماس او  با است

 .پیچید گوشش  در مهدیه

 بله؟ -

 اومد؟  یادت بزن؛ زنگ گفتی  دادی شماره بهم روز اون  که  امهمونی من! خانوم خوشگل سالم -

 .گرفت  روحیه شنید، که  را اش  خنده صدای

 !نیست پیدات اصال  دختر؟ تو کجایی.  بود شده تنگ برات دلم عزیزم،  سالم -

 خالی وقتم هم اگه.  نداشتم وقت اصال  که  بودم سپهر و مامان درگیر چهلم بعد انقدر  جونم مهدیه شرمنده -
 .نکنم خراب هم رو تو حال و نزنم زنگ دادممی ترجیح که  بودم حوصلهبی انقدر  شدمی

 .سپهر با روز یه مامانت، با روز یه آره؟  دعواست، روز هر خونه حتما دونم،می -

 ولی! نیست خودش دست خب کنه،نمی کار  پوکه، اشکله  این  آقا!  مامانمه از  ترموجه عذرش  باز سپهر... آره  -
 !بودم من باشه، اشبچه سپهر اینکه  از  قبل چی؟ مامانم

 .کشیده  زحمت برات. مامانته باشه هرچی نشو دلگیر ازش  -

 حتی! نکرد برطرف رو روحیم نیازهای از  کدومهیچ کرد،  برطرف منو جسمانی نیازهای فقط مامانم مهدیه، نه -
 دیدی،می اومدی،می اگه  حاال. باشه بوده یادش نکنم فکر اصال!  بگه تبریک تولدمو که  نداد زحمت خودش به

 !کردمی آماده  رو خونه و خودش داشت سپهر تولد قبل هفته یه از!  مهدیه

 بیای کنار  سال همه این  بعد کن  سعی حداقل... کنی  کاریش  تونینمی. بوده هم قدیم از  پسردوستی دیگه -
 ...کنم  ازدواج  احسان  با شدم مجبور امخانواده و خونه از  فرار برای که  من، مثل یکی نشی. شیاذیت  کمتر

 قضیه؟ اون  شدچی راستی عه- 

 !دیدم دختره اون  با چتاشو خودم! میگه دروغ و زنهمی زل چشمام تو بشه؟ خواستیمی چی هیچی،-

 کنی؟  کارچی خوایمی حاال خب-

 ده فقط بسوزه؟ باباش و من آتش  به باید که  کرده  گناهی  چه بچه این.  کنمنمی کاری  شده، مهتابم بخاطر-
 .سالشه

 بود، شده پدری همچین گرفتار  و بود سالش ده فقط که  مهتاب برای دلش. شد ناراحت دلش اعماق  از
 ...نزند دم و بماند احسان  با بود مجبور هم مهدیه نبود؛ کار  در جدایی و طالق هم معلوم قرار از.  سوختمی

 کردمی تشکر او  از  و بود شده سرزنده. استکرده  خوب را حالش که  شد متوجه کرد،  صحبت مهدیه با که  کمی
 .است  اشخورده سوهان روح تسکین سخت، شرایط این  در که
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 به دوباره را سرش. دادمی نشان را نیم و چهار ساعت، هایعقربه.  ببیند را ساعت تا چرخاند راست به را سرش
 پناهی دکتر طرف از  پیام،. کرد  معطوف خود به را او  حواس اش،گوشی  پیامک صدای که  برگرداند قبل حالت
 .خواستمی را آدرس  که  بود

. بود دقیق و منظم بسیار اتاقش  دکور. نگریست اطرافش  به و نشست تخت روی کرختی  با پیام، ارسال  از  بعد
 داده قرار اتاق  انتهای  در -شدمی استفاده  ها شرکت در معموال که– دار چرخ صندلی همراه مشکی بزرگ میز

 روتختی با نفره یک نرم تخت اتاق،  دیگر ی گوشه  در. خوردنمی چشم به رویش گردوغباری  کوچکترین  و بودشده
 تنها بود، شده مزین سفید و مشکی ابریشم  به که  پارکت، روی کوچک  ی قالیچه. کردمی خودنمایی سفید،
 مثل که  کردمی احساس  او  و بود دلنشین عجیبی،  طرز به که  ساده کامال  اتاقی.  بود اتاقش  در دیگری ی وسیله
 لباس. بود گذاشته  تخت زیر منظم، و مرتب هم موردنیازش های پرونده و تاپلپ. است  خودش شخصی دفتر
 کمد  یک خرید برای اقدامی  وقت هیچ نداشت، وجود اگر  که  بود ای دیواری کمد  در نیز کفشش  و کیف  و ها

 کت  اغلب  ها، مهمانی برای. کردنمی استفاده  و خرید نمی خاصی لباس و کفش  و کیف  اصال  چراکه کرد؛نمی
 کفش.  آمد نمی خوشش پوشیدند،می دیگران که  بازی های لباس و پیراهن از  و پوشیدمی رسمی وشلوار
 موارد در که  داشت کوچک  کیف  یک فقط. کردنمی استفاده  کیف  از  اصوال  و بود اسپرت  اوقات  بیشتر هایش
 عنوان  به کیف  به کرد؛می خودداری کیف  حمل از  توانستمی که  جایی تا و کردمی استفاده  آن  از  ضروری بسیار
 .گذاشتمی جا را آن  حتما کرد،می استفاده  جایی در هم اگر  و نگریستمی اضافی  ایوسیله

 از  آهی  رسید، که  شنبه پنج به. کرد  مرور آتی  روزهای برای را اش برنامه کرد،می برانداز را اتاقش  که  طورهمان
 چند را برنامه این.  کند  سورپرایز را او  خواستمی زنش که  بود اش پسرعمه تولد شنبهپنج. کشید  اندوه  سر
 هوایشان و حال خواستندمی. آوردند  عمل  به ویژه دعوتی اش،  خانواده و او  از  و رساندند گوشش  به پیش روز
 مهمانی آن  در که  دانستمی. دربیاورد جور را بهانه توانست تولد، این  و شود عوض  نیا بزرگ آقای  فوت از  بعد
. آمدنمی خوشش آنها،  از  محدودی تعداد از  غیر  به فامیل پسرهای از.  دادمی عذابش  این  و هستند همه
 آن  از.  داشتند فامیل دختران با ارتباط  برقراری در سعی که  بودند ای  رسیده دوران به تازه پسران ها،آن  یهمه
 ها حواس و ها چشم ی همه شود،می انجام  هاآن  خاطر به بیشتر مهمانی این  دانستمی که  که  هم جایی

 .خواهدشد معطوفشان

 :گفت  زیرلب تندتند و حرص با

 کوته  انقدر  چرا... شاخن خیلی بدن نخ فامیل دخترای به اگه  میکنن فکر کنه؟  تحمل رو اونا  میخواد کی  وای-
 !کرده  مشغول رو ذهنشون چی اونا  میزنم، سروکله مشکالتی چه با من! آخه؟  فکرن

 دیگر ربع یک تا دکترپناهی او،  ی محاسبه با و بود شش ساعت. پوشید مناسبی لباس و شد بلند تختش از
 .برداشت عقب  به قدم یک و کرد  نگاه خود به آینه  در. رسیدمی

 .کرد  نگاه خود به ترس با و زد صورتش به را انگشتانش  نوک

 دکتر! شدم ارواح  شبیه قشنگ که  چشمامم یخ این  با! ندارم ب*لــ انگار  شده، صورتم همرنگ لبام... اهلل  بسم-
 .خیلیه نکردم سکته خودم ی قیافه از  االن  تا خودم هیچ که  پناهی

. شد خارج اتاق  از  و انداخت  سرش روی را شالش. زد لبانش به کمرنگی  صورتی رژلب حرفش، این  دنبال به و
 بود نکرده عوض  را لباسش اصال  خانه، به آمدنش  زمان از  که  هم سپهر و شده حاضر هم او  که  دید را مادرش
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 مبل سمت به و داد تکان تاسف نشانه به را سرش. بود داده لم مبل روی بیرونش پیراهن و شلوار همان با و
 .شد منتظر در جلوی و کرد  باز را در و برگشت را رفته راه. درآمد صدا به در زنگ که  رفت

 و سالم از  بعد. پیوست هاآن  جمع به و آمد  اش مشکی رسمی وشلوار کت  با همیشه مثل پناهی، دکتر
 نیا بزرگ آقای  نامهوصیت و مدارک فاصله، آن  در هم پناهی دکتر. بریزد چای تا رفت آشپزخانه  به پرسی،احوال

 .درآورد کیفش  از  را

 پناهی، دکتر تا شد منتظر و پیوست هاآن  به میز، روی آن  گذاشتن  از  بعد و شد پذیرایی وارد چای سینی با
 .بخواند را نامهوصیت

 دستانش شد،خوانده که  انتظاری  از  دور و انگیزهیجان چیزهای و اضطراب  از.  رودمی گیج  سرش کرد  احساس
 عکس  هیچ و شد خیره آمد، می سرد نظر به که  چایش فنجان به. زدمی کبودی  به رنگش و بودند کرده  یخ

. کرد  امضا  و مهر را سند زمانی چه و کردند  بدرقه را پناهی دکتر زمانی چه که  نفهمید اصال.  نداد نشان العملی
 .بست سرش پشت را در و رفت اتاقش  به پناهی، دکتر رفتن از  بعد

 تصمیم. کردنگاه سقف به و کشید  دراز تختش روی. است شده سنگین و پر اطالعات  از  سرش کردمی احساس
 او  کارهای  از  و نبیند اطرافش  را سپهر دیگر که  بودکرده  تحمل امید  این  به را مدت همه این  او.  بود سختی
 سرکوفت روز هر که  او  با زندگی به و بگیرد نادیده را مادرش هایزبانزخم توانستنمی هم طرفی از.  نخورد حرص

 وجود به او  برای که  سختی دوراهی. بدهد ترجیح را سپهر که  بود این  کار  بهترین هم شاید. دهد ادامه  زند،می
 .سپهر و مادرش: کند  فرار هاآن  از  همیشه برای خواستمی او  که  بود هایی انسان  از  متشکل بود،آمده

 هاآن  از  یکی تحمل بود، هرچه. خریدمی جان به را آن  عذاب  و کردمی انتخاب  را هاراه این  از  یکی باید حاال
 ...بود هردو تحمل از  تر راحت

* 

 .بشید سرافراز شما که  کنممی تالشمو نهایت من. عبادی  آقای  چشم-

 .بسالمت برو. دخترم کنینمی ناامیدم دونممی-

 برای خوبی فرصت. بست نقش هایش ب*لــ روی خوشحالی از  حاکی لبخندی. شد خارج دفتر از  و زد لبخندی
 اشتباه  افکار  به بتواند که  بود ماموریتی چنین منتظر که  بود وقت خیلی. بود باالتر هایمقام به خودش اثبات
 سازمان آن  به است، شده سفارش او  که  این  بخاطر کردندمی فکر دیگران. دهد پایان خودش مورد در دیگران

 به دستیابی برای را دشواری های امتحان  و هاسختی چه که  دانستمی خوب خودش اما  کرده،  پیدا راه
 .است  گذرانده  جایگاهش

 قفل. گرفت  ترمحکم داشت، دست در حاال که  را نیاز مورد اطالعات  و مدارک و رفت خروجی در سمت به
 کارهای  برای و ندرتبه و بود مادرش نام به ماشین. نشست فرمان پشت ماشین، شدن باز از  بعد و زد را ماشین
 برداشته را ماشین که  دیدمی را او  اگر  هم حاال همین. مادرش چشم از  دور به البته  کرد؛می استفاده  آن  از  خاص
 .بود فریاد و دعوا خانه در روز چند تا است،

 :خواند را آن  ب*لــ زیر. بیندازد شده داده اطالعات  به نگاهی تا کرد  باز را پرونده و زد کجی  لبخند
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. رفتن در طوری یه سری هر و کننمی فعالیت که  ساله سه دختر، قاچاق باند. داریم چی ببینم بزار خب، خب-
 قاچاقچیان رو شما کنیم  رو چجوری. ظاهرا برنمی امارات  به سری این  خوبه، هوم،... آخه  دختر چرا خب... به به

 عزیز؟

 .زد مطمئنی لبخند و گرفت  ضرب انگشتانش  با فرمان روی. گذاشت  کناری  صندلی روی و بست را پرونده

 .باشید من منتظر-

 از  بعد ماموریتش اولین  عنوان  به بود، دشواری ماموریت که،  این  بر عالوه.  افتاد  راه به و کرد  روشن را ماشین
 .کند  دستگیر را هاآن  بتواند که  ریختمی دقیقی و درست یبرنامه باید. بود اهمیت  حائز هم ارتقا

 ی بقیه و نشست صندلی روی. گذاشت  میز روی را پرونده و رفت اتاقش  به سریع رسید، خانه به اینکه  از  بعد
 ایران  از  خروجشان زمان بعد، ی هفته آخر  که  بود شده معلوم شان تلفنی های صحبت از.  خواند هم را اطالعات

 سال، سه از  بعد اینکه  از  غافل  کردند،می صحبت تلفن پشت پنهانی و رمزی صورت به خودشان خیال به. است
 .بود شده رمزگشایی سازمان، های بچه توسط هایشان صحبت

 بدهند، دیگری گروه  به را جایشان و شوند خارج ایران  از  همیشه برای تا داشتند دیگر ی محموله دو فقط ظاهرا
 بود کافی  فقط کند؛  وارد گروهشان  به بزرگی ضربه توانستمی آخر  هایماموریت این  در آنها  دستگیری پس

 .کنند  دستگیر را هاآن  و شوند نزدیک بتوانند سروصدا بی تا شود ارائه  نقصی بی و منظم ی نقشه

 

 و نقص بی ای برنامه توانست که  این  از  بعد. بود مشغول شب تا و کرد  برنامه طراحی صرف کامل  را روز آن
 اگر  بود، مطمئن اش  نقشه از.  کشید  راحتی نفس برساند، اتمام  به وقفه بی کار  ساعت ده از  پس را دقیقی

 .ببندد موفقیت با را پرونده این  توانستمی کردند،می کمکش  خواست،می او  که  طورآن  هم سازمان های بچه

 کشید  دراز تخت روی. گذاشت  ها پرونده ی بقیه روی تخت زیر را آن  و گذاشت  پرونده همان الی  را اش  برنامه
 .ببندد را چمدانش و شود کم  اش  خستگی تا

 او  که  درصورتی هم آن  سپهر، ی چندساعته تحمل. داد ترجیح مادرش به را سپهر و بود گرفته  را تصمیمش او
 .بود دادوفریادش شنیدن و مادرش همیشگی تحمل از  تر راحت خیلی دید،نمی را

 کامال  و کرد  جمع را موردنیازش وسایل و هالباس یهمه. کرد  باز تخت روی را چمدانش و کشید  عمیقی  نفس
 راحتی به نبودند، زیاد هایش لباس و وسایل دخترها، سایر مثل که  جاییآن  از.  کرد  جا چمدان در فشرده

 .کند  جا چمدان یک در را هاآن  ی همه توانست

 تخت سمت به را خود خستگی با بست، را آن  در و گذاشت  چمدانش در هم را لباس آخرین  اینکه  از  بعد
 مستقر جدید مکان در و بردمی را وسایلش باید صبح فردا. بود کرده  خسته شدتبه را او  امروز  کارهای.  کشاند

 .رفت فرو عمیقی  خواب در چندثانیه، از  بعد که  بود خسته قدرآن.  شدمی

 با گاه.  رقصیدمی تنهاییبه اش، جاده وخم پیچ در و بود کرده  غرق  خود در را او  خواب، انگیز شگفت دنیای
 کسی  با چه زمان، هر در اما  پیمایید؛ می را خطرناک مسیر آن  وتنها تک گاه،  و شدمی مسیر هم و همراه کسی

 صدای با گاه.  گذاشتمی سرپشت را جاده هایوخم پیچ طمأنینه، و باآرامش و کردنمی گم  را خود تنها، چه و
 .سپردمی باد دست به را پریشانش گیسوان  گاه  و رقصید،می شد،می انداز طنین که  ها گنجشک  آواز
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 دیواری ساعت به. کرد  خاموش را آن  و کند  دل خواب، انگیز خیال دنیای از  اش، گوشی  مالیم زنگ صدای با
 جدا سختی به نرمش و گرم  تخت از  و کشید  عمیقی  نفس. دادمی نشان را نه ساعت آن،  های عقربه.  کرد نگاه
 .شد

 دست به را چمدانش. کرد  تن به بود، کرده  آماده  قبل شب از  که  را لباسش کامل،  ای صبحانه خوردن از  بعد
 هم تختش و صندلی و میز بود قرار. آمد  می نظربه همیشه از  ترخالی. کرد  نگاه اتاقش  به آخر  بار برای و گرفت

 .کنند  منتقل جدید، ی خانه به عصر  تا

 چرخ صدای. شد خارج اتاق  از  و کشید  خود دنبالبه زمین روی را چمدان اتاقش،  به ها نگاه آخرین  از  پس
 :گفت  و کرد  نگاهش کمر  به دست مادرش. کرد  جلب خود به را مادرش نگاه پارکت، روی چمدانش

 .پس گرفتی  رو تصمیمت-

 .زنممی سر بهت نباش، نگران-

 .ندارم تکی رو ات حوصله بیا، سپهر با بیای، میخوای وقت هر بکشی، زحمت خوادنمی-

 لبخندی سختیبه بود، کرده  پر را چشمانش اشک  که  درحالی. آورد  درد به را دلش هم ها لحظه آخرین  در حتی
 :گفت  و زد

 نه؟ نداشتی، دوست منو وقت هیچ-

 :گفت  و کرد  نگاهش سردی به مادرش. بود کرده  بغض. لرزیدمی صدایش

 .میدم بها ام  بچه به فقط من-

 نیستم؟ ات  بچه من مگه-

 مادرش به بهت با. پرداخت اش آشپزی  ادامه  به و برگداند را رویش. نگفت چیزی. کرد  نگاهش فقط مادرش
 اشکش  قطره به و انداخت  پایین را سرش. آورد  نمی حساب به هم فرزندش عنوان  به را او  حتی. کردمی نگاه
 یخ لحنی با و خورد فرو سختی به را بغضش. نداد اجازه  شود، جاری اشگونه  روی خواستندمی لجوجانه که
 :گفت  زده

 .خداحافظ-

 ترک هایش،تلخی تمام با را، خانه آن  همیشه برای و رفت خروجی در سمت به تلخ، وداع این  پایان از  پس و
 .کرد

 در و گذاشت  عقب  صندوق در را چمدان. برسد خانه به تا کند  کرایه  ماشینی بود مجبور و نداشت ماشین
 هوا. داد تکیه شیشه به را سرش و کرد  حلقه بازوهایش دور را دستانش. نشست ماشین عقبی  های صندلی

 .بگیرد آرام  کرد  سعی و بست را چشمانش. بگیرد باران بود ممکن هرلحظه و بود ابری

 طورهمان. آوردند می وجود به را نامفهوم تصویری و گذشتندمی نظرش از  تندی به پنجره، بیرون های منظره
 صدای کودکی،  از.  شد جمع خودش در. زد شدیدی رعدوبرق بفهمد، چیزی بیرون مناظر از  داشت سعی که

 هوای. پوشاندند را ماشین های شیشه سرعت به باران درشت های دانه. انداخت  می وحشت به را او  رعدوبرق
 محبت شیرین طعم هرگز. بود شکسته درهم را او  تنهایی و درد همه این.  ابری  بود؛ آسمان  مانند هم دلش
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 بود مجبور حاال که  اندیشید  شرایطش به. بود گذاشته  تنها را او  زود خیلی که  هم پدرش. بود نچشیده را مادر
 فکر مادرش رفتار از  بعد اما  فرساست طاقت خیلی کردمی فکر ابتدا.  کند  زندگی سپهر با مشترک خانه یک در
 .باشد بدتر او  رفتار از  تواندنمی چیزهیچ که  کرد

 و ایستاد  خانه بیرون. کشید  آسفالت  روی را سنگینش چمدان. رسید مقصد به ساعت، چند گذشت  از  بعد
 رنگ به کامال  سال از  فصل این  در زیبایش حیاط. شد خانه وارد و کرد  باز را در. درآورد جیبش درون از  را کلید

 وجود راهی ی باریکه و بود شده فرشسنگ زمین. داشت ای مسحورکننده زیبایی و بود درآمده قرمز و طالیی
 .رسیدمی عمارت  به که  داشت

 سمت در بود، آالچیق  شکل به آن  ورودی که  بخش یک شد؛می تقسیم بخش دو به باز،دل و بزرگ عمارت
 کوچکی  راهروی توسط بخش دو این.  بودشده بنا چپ سمت در بود، آن  عین  کامال  که  دیگری بخش و راست

 .بودند شده پوشانده سفید، نمای سنگ با و بودند اندازههم کامال  عمارت  هردو. شدمی متصل یکدیگر به

 چمدانش، چرخ صدای. کرد  عبور  بود، شده ساخته شخص دو عبور  ی اندازه  به فقط که  باریک مسیر آن  از
 کشیده  فلکسربه های درخت. نگریست کنارش  انداز  چشم به عبور  هنگام. زدمی بهم را عمارت  مطلق سکوت

 کرده  رشد بینشان که  ترکوچک  های درخت شدندمی باعث بودند، درآمده طالیی رنگ به تازه هایش برگ که
 .کردمی پراکنده را هاآن  باد و ریخته پایشان زیر کوچک،  های درخت الکی  قرمز برگ. نیایند چشم به بودند،

 بخشدل نوای کردند،می برخورد یکدیگر به که  پاییزی های برگ خش خش صدای و بود ومیش گرگ  هوا
 ترتاریک فضا خاطر، همین به و بودند پوشانده را آسمان  تیره ابرهای.  ساختمی جاری هایش رگ در را، حیات
 .زندگی های کینه  از  بشوید دل تا داشت بارش قصد باز گویا.  شدمیدیده

 مردانه، کفش  جفت دو دیدن با و برد باال خورد،می عمارت  دو مشترک راهروی به که  ای پله سه از  را چمدانش
 .گرفت  باال را سرش

 ساخته مستقر راست، سمت عمارت  در را وسایلش تمام و آمده  خانه این  به قبل شب از  سپهر که  دانستمی
 ...شناخت نمی را عسلی  ی تیله دو آن  اما  است،

 توجه جلب که  بود چیزی اولین  اش،  عسلی  چشمان. کرد  نگاه او  به پرسش از  پر چشمانی و کمرنگ  اخم  با
 ترکیب هشتی، ابروان  و ریش ته. بود شده عجین  چشمانش، رنگ با که  اش، تیره بور موهای سپس. کردمی

 دیگر پسران تمام مانند و است  ورزشکار بود مشخص که  هم هیکلش. بود آورده  وجودبه را جذابی و خواستنی
 تیپ مکمل هم جینش شلوار. رسیدمی نظر به نازک کمی  هوا، آن  برای جذبش مشکی تیشرت. رودمی باشگاه
 .بود اش امروزی

 غریبش  و سرد چشمان. کندمی نگاه غریبه  آن  به زیادی مدت شد متوجه و آمد  خودش به سپهر ی سرفه تک با
 .داد را سالمش جواب سپهر، روبه و گرفت  جوان از  را

 :پرسید سپهر به رو. بود او  سرد و خشک سالم جوابش، که  کرد  سالم لبخندی با غریبه  پسر

 کنی؟نمی معرفی-

 .من دوست هستن، اهورا  ایشون- 

 .گشت  ویال توی راحت شهنمی ایشون،  وجود با چون باشه، روزتون دو یکی مهمان امیدوارم  خب-
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 :گفت  ترپررنگ لبخندی با عوض  در و نشد متوجه را او  زبان نیش اصال  اهورا

 .اینجام  حاالها حاال من. باش راحت تو. نه نه،-

 :گفت  و کردنگاه را او  حالتبی ایچهره با

 .کنید  خطاب شما رو، بنده میدم ترجیح-

 خودش به را هرکس حد برخورد، اولین  همان از  داشت عادت.  رفت بین از  کامال  اهورا  لبخند حرفش، این  با
 .بفهماند

 چهره که  کرد  اعتراف  خودش پیش. بود متفاوت دیگران با کمی  او  اما  بردمی را دختری هر دل رفتارش، و چهره
 .کند  نرم را دلش کمی  زیبایی، این  که  این  از  دریغ اما  است  نقص بی و زیبا واقعا اش

 گیرایش  چشمان محو ثانیه  چند هم او  حتی. کردمی جذب خود به را مقابل طرف که  طوری بود، گیرا  چشمانش
 .برگرداند را رویش سرعت به اما  شد

 :گفت  و گرفت  دست به را چمدانش

 .خداحافظ. میرم من فعال-

 .رفت خودش عمارت  سمت به و کرد  کج  را راهش باشد دو آن  جانب از  پاسخی منتظر که  آن  بی و

 کسی  دیگر و بود مستقل اینکه  از.  بود خورده او  نام به ایخانه دیگر حاال. آمد  لبش به لبخندی و شد خانه وارد
 .بود خوشحال ریخت، نمی بهم را اعصابش

 قرار آشپزخانه  کنار  در بزرگ پذیرایی. نداشت کم  چیزی خودش، کار  میز و تخت از  غیربه و بود مبلمان خانه
 شده چیده قبل از  و داشت دونفره تخت آنها  از  یکی. بودند هم کنار  بزرگ اتاق  دو پذیرایی، انتهای  در و داشت

 یکی آن  بردارد، را اتاق  همان بود گرفته  تصمیم. شدمی کتاب  از  پر کتابخانه  یک شامل فقط دیگری اما  بود
 .بود ناخوشایند برایش و کردمی زنده را پدرش خاطرات داشت، دونفره تخت که  اتاق

 میزکار دیگر چندساعت تا اما  بخوابد خواستمی دلش. داد لم بود، پذیرایی ی گوشه  در که  هایی راحتی روی
 اعتماد  او  به اصال  چون کند؛  واگذار سپهر به را مسئولیتش خواستنمی وجه هیچ به. آوردند  می را تختش و

 .نداشت

 تولد جشن به باید فردا. کردنمی حس را آن  سریع گذر  که  بود زیاد قدر آن  کارهایش  و گذشتمی ها ساعت
 همه آن.  آمد نمی خوشش مهمانی آن  از  اصال.  خوردند گره  درهم سرعت به ابروانش.  رفتمی اش  پسرعمه
 :گفت  ب*لــ زیر. دادمی آزار  را او  لوکس، اشیای  و تجمالت

 فاطمه میکنم، تحمل زنت بخاطر فقط ایش،.  داریم هم ما جان پسرعمه خب قیمته، گرون  وسایل به اگه- 
 .بسازه تو فکر سطح و ات بچگونه اخالقای  با تونسته که  اس فرشته یه واقعا

 میز روی ناخنش با. نشست بود، رسیده آنجا  به تختش همراه تازگی به که  بزرگش میز پشت و رفت اتاق  به
. هستند مناسب جشن برای که  فاخر های لباس از  است  پر خانه این  کمد  دانست می. کرد  فکر و گرفت  ضرب
 آن  از  باشد داشته نیاز هروقت که  گذاشتمی جاآن  در و خرید می برایش ها لباس آن  از  همیشه پدرش

 .کند  استفاده
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. کردنمی توجهی چندان احساساتش  به که  بود زده زمین را او  قدر آن  زمانه اما  بود شده تنگ پدرش برای دلش
 بستگی. مرگ گاه،  و آوردمی ارمغان  به را خوشبختی گاه.  است  خطرآفرین اندازد، می راه زندگی که  هایی بازی
 تغییر را چندنفر زندگی گیرد،می نفر یک که  تصمیماتی با گاهی.  دهد ادامه  را بازی آن  چطور فرد هر که  دارد
 .دهیم انجام  احساساتمان  با گاه  و منطق اساس  بر گاه  را تصمیمات که  است  این  اصل  فقط دهد؛می

 عمیقی  خواب به چشمانش، بستن محض به که  بود کشیده  کار  روز آن  در خود از  و بود شده خسته قدر آن
 چقدر دهد، می انجام  که  کارهایی  با و است خورده رقم چگونه فردایش دانستمی چه کسی.  رفت فرو

 اما  رود فرو عمیقی  خواب به دغدغه بدون و آرامش  با توانستمی حاال. دهدمی تغییر را سرنوشتش
 .آورد می ارمغان  به برایش هایی دغدغه چه تقدیرش دانستنمی

* 

 :نالید زیرلب و کرد  بیشتر را کارش  سرعت ساعت، به نگاهی با

 .رسممی دیر وای-

 خانه هم هنوز بودکرده  فکر شود؛می دور چقدر اش پسرعمه یخانه تا جاآن  از  که  بود نکرده راه مسیر فکر اصال
 .کرد  شدن حاضر به شروع دیر که  است  خودشان ی

 قرمز رژلب. آید  نظر به تر طوفانی چشمانش دریای بود شده باعث اش، تیره آبی  سایه و کشید  نازکی چشم خط
 .داد پایان رنگ،کم  قرمز ی بارژگونه را کارش  و زد پررنگی

 نامزدی مجلس برای که  بود بلندش آبی  پیراهن دنبال. کرد  باز عجله  با را آن  و دوید لباسش کمد  سمت به
 .کشید  بیرون و یافت کمد  قسمت ترین انتهایی  در را آن.  بود پوشیده دوستش

 لباس مکمل کامال  براقش، ی نقره سرویس. بیندازد را اش نقره ست تا رفت آینه  جلوی لباس پوشیدن از  بعد
 .شود مطمئن تا انداخت  خود به آینه  در را ها نگاه آخرین.  بود شده او  فاخر

 جلویش حال این  با شد؛نمی مشخص شال زیر چون بود کرده  جمع سرش پشت ای  ساده ی گیره  با را موهایش
 جلوه نقص بی صورتش آرایش.  بود شده رها سرش چندجای از  مو، طره چند و داد باال دار پف صورت به را

 .آمد  می موهایش مدل به بود، اشک  شکل که  اش نقره میخی ی گوشواره  و کردمی

 قسمت در که  هایی طرح و داشت حریر آستین  اش،  آبی  هفت یقه پیراهن. بود افتاده  زمین روی بلندش لباس
 روی ت*لــخــ و شدمی گشاد  کمی  آن،  زیر از  و تنگ کمر  قسمت تا. کردنمی معلوم را بدنش بود، شده کار  بازو

 بازویش، روی مثل مشابهی هایطرح اش،  سینه قسمت در فقط بود ساده کامال  پیراهنش. افتاد  می بدنش
 .بودشده کار

 

. شد خارج عمارت  از  بلندش، نازک پالتوی کردن  تن به از  بعد و پوشید را اش سانتی هفت پاشنه های کفش
 بهترین او  منافعش، و شرایط گرفتن  نظر در با اما  نبود خوشحال موضوع این  از  هرچند برود؛ سپهر با بود قرار

 .کند  کرایه  تاکسی ها، لباس این  با شدمی مجبور صورت این  غیر  در بود؛ گزینه

 سپهر که  شدمتوجه دور از.  بود ماشین پارک برای ای  گسترده  آسفالت  جاآن.  رفت خانه پشت حیاط سمت به
 .گویدمی چیز زیرلب و کندمی نگاه ساعتش به مدام
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 .میشه چی انگار  برسیم دیر یکم حاال خب. میده فحش داره حتما عوضی- 

 نفس رسید وقتی. برسد زودتر تا کرد  دویدن به شروع نداشت، پوشیدنشان به عادت  اصال  که  هایی کفش  با
 :گفت  بریده بریده و بست را چشمانش زنان،

 ...خودمو... خونه هنوز... ه کردم  فکر... فک. میخوام... معذرت... مع. شد دیر...دی میدونم-

. کردمی نگاهش خاصی طور و بود ایستاده  سپهر کنار  اهورا.  خورد را حرفش ی ادامه  چشمانش، کردن  باز با
 شده دیر چون. کرد  سر به داشت، دستش در که  را آن  سرعت به. است  نگذاشته را شالش که  افتاد  یادش
 تندی به و کرد  غلیظی  اخم.  بود گرفته  دستش در خاطر همین به و کند  سر ماشین در را آن  خواستمی بود،
 :گفت

 .گفتین  می حداقل اینجایین،  دونستمنمی-

 :گفت  و زد نیشخندی اهورا

 .که  نیفتاده اتفاقی  حاال میارین، تشریف حجاب بدون دونستمنمی-

 نگاه او  به حرص با. شد نصیبش او  رعدآسای اخم  که  بلعیدمی را او  چشمانش با. شد ترپررنگ لبخندش و
 اهورا  از  را چشمش که  آن  بی و رفت ماشین در سمت به. بود متنفر بزند زل او  به کسی  که  این  از.  کردمی

 :گفت  بگیرد

 .شده دیر کافی  ی اندازه  به سپهر بریم-

 را خواهرش طرف توانستمی نه. بود نزده حرف هم کلمه  یک و بود ماجرا شاهد فقط مدت آن  تمام در سپهر
 .کند  پیشه را سکوت داد ترجیح که  بود این.  را دوستش طرف نه بگیرد

 .کنندمی خداحافظی دارند که  دیدمی چشمش یگوشه  از.  کوبید  محکم را در شدن، سوار از  بعد

 دید حجاب بی منو چرا خدا ای.  جونیت جون دوست دیگه برمیگرده شب آخر  بابا. بمیره میره داره انگار  ایش- 
 هم عسلی.  چشماش دوتا اون  با میخورد منو داشت کردمی نگاه هم چجوری... میاد خوشم ازش  خیلی آخه؟

 دارم؟ دوست رو چشماش رنگ من که  آدمه  اون  آخه  میگم دارم چی اه...  بودن که

 کلمه  یک حتی کدامشانهیچ راه طول تمام در. شد ماشین سوار سپهر بود، درگیر خود با که  حین همان در
 .نزدند هم حرف

 ویالی وارد بماند، سپهر منتظر که  آن  بی و شد پیاده ماشین از.  رسیدند باالخره که  بود نه حوالی ساعت
 را در و کرد  تند را هایشقدم. هستند شام سرو حال در که  دادمی نشان چنگال و قاشق صدای. شد هزارمتری

 .شد دوخته او  به ها چشم یهمه در، شدن باز با که  گشود

 بودند جاآن  نفری چهل حدودا. کردند  سالم به شروع افراد  تک تک کارش،  این  با که  کرد  سالم بلندی صدی با
 .انجامید  طول به ای  دقیقه ده ها،آن  با کردن  سالم و روبوسی و

 آن  بیشتر وهوای حال. رساند اتمام  به را شام جمع، های شوخی و خنده با و پیوست شام میز به وقفه بی
 با که  نگفت دوباره تسلیت یا نزد پدرش از  حرفی کسی.  آورد  وجد به هم را او  که  بود خوب قدرآن  جمع،

 قدرآن  بودند، شده مادر و پدر تازگی به که  دخترعموهایش و پسرعموها. کند  خراب را محفل اش،  یادآوری
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 درگیر را ذهنش کمتر  جمع، آن  سبک و جلف پسرهای و دختر که  دادند انتقال  را آن  و داشتند مثبت انرژی
 .کردند

 ظاهر اتوکشیده  وشلوارهای کت  با هم مردهایشان و بودند پوشیده بلند های پیراهن همگی مجلس، های زن
 نادر، اش،  پسرعمه که  خانهصاحب و بودند آمده  داخل کفش  با همه که  بود لوکس قدرآن  ویالیشان. شدند
 .دادنمی مسئله این  به اهمیتی  اصال  بود،

 :کرد  فکر خود با و شد خوردن مشغول. ایستاد  سرپا سالن از  ایگوشه  در و برداشت میز روی از  شربتی

 .بیاد داخلش کفش  با کسی  نمیگذارم بزنی هم دار منو باشم، داشته هم متری هزار پنج ویالی یه من اگه- 

 نکرده پرسیلاحوا  و سالم چندنفر با هنوز که  بود شلوغ قدرآن.  کند  حفظ صورتش روی را لبخندش کرد  سعی و
. بود متنفر او  از.  کند  حفظ را لبخندش کرد  سعی سختی به. آمد می او  طرف به فامیل دخترهای از  یکی. بود
 .است  داشته ارتباط  فامیل پسرهای یهمه با بار یک حداقل دانستمی

 کردمنمی فکر بود، رفته خدا رحمت به پدرت تازه که  این  نه آخه  اومدی،  اینجا  کردم  تعجب خوبی؟ عزیزم،  سالم-
 .کنی  شرکت ها مهمونی توی و بیای کنار  زود انقدر

. بیاورند در عزا  از  را شان خانواده که  بود ای بهانه تولد، این  که  نمیدانست. آمد نمی در خونش زدند،می کارد
 :گفت  آرامی  و جدی صدای با بود، گرفته  آتش  درون از  که  درحالی

 فوت که  هست دوماهی نزدیک من پدر چون کنی،  دقت بیشتر باید کنم  فکر ولی ممنون جان، شهرزاد سالم-
 ما بخاطر رو مهمونی این  فاطمه اطالعت،  جهت صرفا. بگیریم عزا  رو عمرمون  کل  که  نیست قرار هم ما. شده

 .بپرس خودش از  برو میخوای، اگه.  شه عوض  وهوامون حال ما که  داده ترتیب

 برتری شهرزاد به نسبت چیز همه در او  چون کردمی حسودی او  به هم بچگی از.  کرد  نگاهش حرص با شهرزاد
 .داشت

 !اجازه  با فعال! نیست نیازی نه-

. نوشید را شربت از  ای جرعه و زد پوزخندی. کرد  ترک را جاآن  بماند، او  جانب از  پاسخی منتظر که  آن  بدون و
 .چیست مشکل بفهمد تا رفت هاآن  سمت به. زدند می صدایش داشتند پسرعموهایش و دخترعموها

 شیما؟ شده چی-

 کنیم  شروع ما دقیقه دو بخدا. لطفا برقصیم بیا میزاره، آهنگ  داره میالد ببین اومدی،  شد خوب وای وای-
 .دیگه بیا وسط میان همه

 بود اخالقی خوش و مهربان زن قدرآن.  بود شیما عاشق  واقعی، معنای به. بود میالد، پسرعمویش، زن شیما
 .کردمی التماس  اش  ای قهوه چشمان با. نبود عاشقش  شدنمی که

 .زشته بازم ولی گذشته  دوماه پدرم فوت از  درسته برقصم، من نیست درست شیما، آخه- 

 خوبه؟ بده، تکون خودتو کوچولو  یه بزن دست کنارم،  بیا فقط تو خب-

 نام به ای ساله پنج ی پسربچه شیما،. شد کشیده  شیما توسط دستش «باشه» گفتن  با همزمان و زد لبخندی
 موهای. آمد نمی چشم به اصال  بیرون، از  که  بود هیکل خوش و جوان قدرآن  حال این  با داشت؛ امیررضا
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 بود مجعد و مواج موهایش. آمد  می او  به کوتاه  موی مدل این  چقدر و بود کرده  کوتاه  تازگی به را بلوندش
 داشت تن به موهایش، همرنگ ای  ساده طالیی پیراهن. شدمی دیده زیبا بسیار هم حریرش شال زیر حتی و

 و ریز های سنگ با اش  سینه قسمت روی. شدمی گشاد  کمی  فقط آن  زیر از  و بود تنگ کمر  قسمت تا تا که
 بلند پاشنه کفش.  شدمی کشیده  زمین روی و بود بلند برایش. زدمی برق لوستر، نور زیر و بود شده کار  سبک
 .بود کرده  چندان دو را جذابیتش هم طالیی اکلیلی

 همراهی رقص آن  در را او  که  دادمی اشاره  همسرش به و خورد می تکان آرامی  به ریتم، با همراه سالن وسط
 و بود شیما کنار  هم او.  نماند دور او  چشم از  که  زد ریزی لبخند داشت، که  ای  مردانه های سبیل با میالد. کند
 به دیگر کوچک  های بچه با را امیررضا  میالد،. بپیوندد همسرش به میالد بود منتظر و زدمی دست آهنگ  با

 .کرد  رقصیدن به شروع و آمد  شیما پیش خودش و فرستاد بازی

 دلبری و رقصیدمی زیبایی به نادر کنار  هم فاطمه. کردند  پر را سالن فامیل، های جوان و پسرها و دختر کم،  کم
 انرژی.  رفت باال ی طبقه به و گرفت  فاصله جمع از  آرامی  به هستند، مشغول همه که  این  دیدن با. کردمی

 او  از  اصال  که  شد مواجه کسی  با که  کرد  باز را فاطمه اتاق  در. بود شده خسته حسابی و کرده  مصرف زیادی
 .آمد  نمی خوشش

 به بارچندین و نبود جالبی آدم  اصال.  بود کرده  خواستگاری او  از  قبال که  بود دورشان های فامیل از  یکی
 .شنید" نه" جواب هربار و رفت اش  خواستگاری

 دل اش، وحشی سبز چشمان. پلکد می جوان دختر یک با باریک روز چند هر و است  بازیهوس مرد دانستمی
 آن  دیدن با. گرفت  می ارتباط  جوان دخترهای با همیشه اما  داشت باالیی نسبتا سن. بردمی را دختری هر

 .بود ارسالن.  شد هم در اش  قیافه آشنا،  وحشی سبز چشمان

 .اومدین  هم شما دونستم نمی-

 :گفت  خمار چشمان با و زد کریهی  لبخند

 .اومدم  میشه برگزار تو بخاطر مهمونی شنیدم وقتی-

 :نالید دل در و داد تکان را سرش

 .وقت هیچ فهمیدی نمی کاش- 

 .هستن منتظرم پایین، برم من خب-

 و برداشت عقب  به قدمی. رفت او  سمت به و شد بلند صندلی روی از  سرعت به ارسالن  حرفش، شدن تمام با
 .نگریست ارسالن  به

 .باشه اومده  وجود به نظرت تو تغییری یه مدت، همه این  بعد شاید بزنیم گپی  یه تو، بیا حاال. نه-

 .مونهمی نه همون عمر  آخر  تا پس نه، گفتم  بار یک اگه  نمیدم، تغییر رو حرفم وقت هیچ من نه-

 :گفت  و شد تروحشی ارسالن،  خمار چشمان

 .دیگه شدم غرورت  همین عاشق- 



 

 21 

 مطمئن را او  رساند، قدم یک به را بینشان فاصله وقتی. باشد خورده آمد  می نظر به. رفت سمتش به هم باز و
 به که  بگیرد را بازوانش میخواست. آورد  جلو را دستانش. دادمی الکل  شدید بوی عمیقش  های نفس. کرد

 :کرد  اعتراض  کشداری  لحن با. رفت عقب  قدم چند سرعت

 .بود شده تنگ برات دلم دریایی، چشم اینجا  بیا میشی؟ دور چرا عه- 

 .نبود نرمالی حال در اصال  که  حاال برسد چه کند  تحمل را او  توانستنمی هم عادی  حالت در. شد عصبی

 :گفت  خشونت با

 .کنم  رفتار باهاتون ای  دیگه طور مجبورم وگرنه کنید  رعایت رو خودتون حد-

 رفته کاراته  و شخصی دفاع کالس  دوره چند شغلش بخاطر ترسید،نمی شود نزدیک او  به بخواهد که  این  از
 به ارسالن  دست که  این  از.  شدمی منزجر فقط کند،  زمین تقش توانستمی هم را ترهایش هیکلی او  از  و بود
 .بود متنفر کند،  لمس را او  بدتر آن  از  یا کند  برخورد او

 دستش حرکت با صافش، خرمایی موهای. کشید  موهایش الی  را اش  مردانه و بزرگ دستان و کرد  ای  خنده تک
 ی تیره رنگ آن  در سبزش چشمان و بود برنز پوستش. ریخت اش پیشانی روی مو چندتار و گرفت  حالت

 بزرگ هیکل. بود کرده  خلق جذاب ایچهره نازکش، لبان و گوشتی  بینی. زدمی برق گربه،  چشمان مانند پوست،
 هرکه به پروا،بی دانستمی. داشت نفرت ارسالن  از  او  اما  کردمی جذب خود به را دختران هم اش قوی و

 لبخند رویش به حتی گاههیچ خاطر همین به است؛ نشده تعریف برایش محدودیتی و زندمی دست بخواهد
 روی زیاده حدش از  کمکم  نداشت، نرمال حالت که  حاال اما.  دهد گستاخی  اجازه  خودش به مبادا که  نزد هم

 .بود کرده

 .میشه خوب حالت زنیم،می حرف هم با حاال، اتاق  تو بیا-

 .خوششب ندارم، حرفی هیچ باهاتون من-

 پشت را ارسالن  هایقدم صدای. برود تا برگرداند را رویش و کرد  ارسالن  نثار ای غره  چشم حرف، این  دنبال به و
 است  ممکن آن  هر کردمی احساس.  زدمی تندتند قلبش. شدندمی نزدیک او  به سرعت به که  شنید سرش

 درست حدسش. پرید چپ سمت به جهش یک با خاطر همین به شود، کشیده  پشت به ارسالن  توسط دستش
 و کرد  نگاهش ترس از  پر و شده گرد  چشمای با. بیفتد زمین روی ارسالن  بود نزدیک اش، خالی جای با. بود

 :گفت

 کنی؟  غلطی  چه خواستیمی-

 .ندارم تعادل ببین خودش، سمت کشهمی منو چشمات. نشو لوس دیگه بیا اه- 

 .شد نزدیکش تلوتلوخوران بعد و

 .یجوریه چشماته، بخاطر نیست، خودم دست بینی؟می-

 :گفت  خمار چشمای با و خندید سرمست

 دارم دوست هم کنم  نگاه چشمات تو ترسممی هم. داره توام برای کنم  فکر داره؟ سگ چشمات میگن اینکه- 
 .خوشگله خیلی. بزنم زل بهشون صبح تا
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 قدرآن  هم آهنگ  صدای برمیگشت، پایین طبقه به سرعت با باید. ندانست جایز را ماندن. کرد  نگاهش انزجار  با
 .شنید نمی کس  هیچ کشیدمی هم داد اگر  که  بود زیاد

 .بده کفاره  باید آدم  تو، به کردن  نگاه برای واقعا. کارت  پی برو-

 با. کردمی نگاهش حرص با و بودشده منقبض ارسال  فک. داد تکان طرفین به تاسف حالت به را سرش بعد و
 دلش و بود شده عصبانی.  فهمید می هوشیار طور به را هایشحرف هم باز اما  نبود خودش حال در که  این
 راهش بماند، او  سوی از  العملی عکس  یا جواب منتظر که  آن  بی که  نکشید طولی. بزند گوشش  زیر خواستمی
 .بازگشت پایین طبقه به سرعت به و گرفت  را

 افزوده  تعدادشان بر حتی و بودند رقص حال در هنوز همه. بیابد را شیما تا گرداند  چشم. تپیدمی تند قلبش
 را هایش قدم. زدمی باد را خودش دست با و آمد  می کناری  به وسط آن  از  لبخند با که  دید را شیما. بود شده
 .بود تر راحت خیلی اش،  پدری های فامیل سایر به نسبت اش خانواده و او  با. برود سمتش به تا کرد  تند

 دست نگرانی با. شد خشک لبش روی شیما لبخند. برگرداند خود طرف به و گرفت  را بازویش رسید، او  به وقتی
 :گفت  و گرفت  را اش کرده  یخ های

 یخن؟ انقدر  چرا دستات پریده؟ رنگت چرا چیشده؟-

 :گفت  و گرفت  قلب تپش دوباره کند،  لمس را او  ارسالن  بود نزدیک که  این  یادآوری با

 گفتینمی اگه  میاد؟ اینم  نگفت من به کسهیچ چرا برگشت؟ آلمان  از  کی  اصال  اومده؟  چرا ارسالن  این- 
 .اومدمنمی

 کرد؟  کاری  باهات مگه چرا؟-

 .نکرده ول هنوز این.  اینا  و خواستگاری دونیمی که  قضیه همون نه-

 حاال؟ چته تو خب ا؟- 

 نمیشه؟ سرو شربت فقط مهمونی این  تو مگه. شه نزدیک خواستمی کن،  ولش هیچی-

 چطور؟. الکله  بدون همشون گرفته،  شربت فقط فاطمه چرا-

 .دادمی رو کوفتی  اون  بوی-

 دستش. ببیند را شدنش اذیت  ای ثانیه  حتی خواستنمی. بود عزیز  برایش خیلی. کرد  نگاهش نگرانی با شیما
 .کند  آرامش  کرد  سعی مهربانی با و کرد  حلقه ظریفش تن دور را

 خبر خودم ها مهمونی تو بعد به این  از  اصال  کن،  ولش. بهت نزد دست که  شکر رو خدا باش، آروم  عزیزم،- 
 .نشی اذیت  نیای، که  میگم بهت هست اونم  اگه  ببینم گیرممی

 او  به بود، گذاشته  میز روی که  را خودش شربت شیما. آورد  را اش  چهره به را رنگ لبخندی شیما، حرف این  با
 راه جلو به کردند  سعی جمعیت کنار  از  و گرفت  را دستش شیما. آمد  جا حالش کمی  شربت خوردن با. داد

 گفتن  تبریک با همزمان نهایت در و کرد  صحبت عشق  شیرینی از  کمی.  کند  صحبت خواستمی فاطمه. یابند
 .بودند گرفته  وش*آغـ  در را یکدیگر که  بود خودشان عکس  کیک  روی. آوردند  را بزرگی کیک  نادر، تولد
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 ارسالن  که  شدمتوجه مهمانی، اواخر  در. رسید پایان به خنده و شوخی هزاران با کادوها  بازکردن و کیک  خوردن
 و آرامش  در را مهمانی بقیه و شد خوب کامال  حالش خبر این  با. است رفته شان خانه به ویال پشتی در از

 .کرد سپری کامل  خوشحالی

 چای همه برای شیما فاصله این  در. شد صحبت مشغول مادرش با فاطمه رفتند، ها مهمان اکثر  اینکه  از  بعد
 را مادرش دائما هم امیررضا.  کردند  آغاز  را صحبت باهم شیما و او.  شود خارج تن از  خستگیشان تا ریخت
 میالد و سپهر. شد نمی جدا شیما از  هم ای  ثانیه  حتی. کند  بازی که  خوردمی سر پایش روی از  و کردمی اذیت
 .بودند صحبت گرم  یکدیگر با هم فاطمه و مادرش و کردند می صحبت هم با هم

 که  شدند بلند مادرش و شیما از  زودتر. آمد می نظربه خسته هم سپهر. بود کرده  رخنه وجودش در خستگی
 .برگردند خانه به

 کرد  باز را چشمانش سپهر فریاد صدای با رسیدند، هم وقتی. بود برده خوابش ماشین در که  بود خسته قدرآن
 اصال  که  بود خوابیدن پی حواسش قدرآن.  رفت می خانه سمت به باز نیمه چشمان با. شد پیاد ماشین از  و

 ...کرد  می تعقیب را او  عمارت،  به ورودش زمان تا عسلی  ی تیله دو نشد متوجه

***** 

. کردمی کار  بود، شده واگذار او  به که  جدید یپرونده روی مداوم صورت به چندساعتی. بود شده کارش  در غرق
 پایش روی را تاپشلپ. دهد باد به را هایش زحمت ی همه که  باشد داشته نقصی ترین کوچک  خواستنمی

 پشتش پنجره که  بود نشسته طوری او  و داشت قرار تختش کنار  پنجره. بود نشسته تختش روی و گذاشته
 .گرفتمی قرار

 رئیس اسم.  نوشت تاپشلپ روی ورد ی صفحه در بود، زده تخمین که  را دستگیری زمان و پرونده اطالعات
 .باشد شناسایی قابل برایش که  نداشت وجود هاآن  از  هم عکسی  هیچ. نداشت را آن  و بود مجهول گروه

 نگاه تاپلپ ی صفحه به و بود ایستاده  پنجره جلوی کسی  که  این  مثل. دید چیزی تاپش،لپ باالی ی لبه از
 سرش ثانیه  از  کسری  در کرد،می تایپ که  طورهمان. گرفتمی را مچش باید بود، درست حدسش اگر.  کردمی
 را اطراف  تا کرد  باز را پنجره و انداخت  تخت روی را تاپلپ سرعتبه. نبود کسی.  برگرداند پنجره طرف به را

 احساس.  بودند داده ادامه  را آن  طرف دو از  بزرگ شمشادهای و بود روییده پنجره مقابل در درختی. ببیند
 از  را تاپشلپ و برگشت ندید، چیزی که  این  از  بعد اما  شد خم بیشتر کمی.  خوردند تکان شمشادها کردمی
 .نشست ها راحتی روی و رفت پذیرایی سمت به تاپلپ با ببندد، را پنجره که  آن  بی. برداشت تخت روی

 اینجا  کسی  اگرنه  شدم حساس الکی  که  مهمه پرونده این  انقدر  نبود، کسهیچ یعنی؟ شدم خل من باز وای-
 .شناسهنمی منو صال که  دوستشم نمیشه، رد من کیلومتری  دو از  که  سپهر. که  کنه  دخالت من کار  تو نمیاد

 شبی آخرین  امشب.  فرستادندمی را محموله فردا. پرداخت کارش  یادامه  به طرفین، به سرش دادن تکان با و
 همیشه از  بیشتر. دادمی دست از  را طالیی فرصت این  نباید. کند  تنظیم را هایش برنامه توانستمی که  بود

 بهم را چیز همه اشتباهی،  ترینکوچک  و بود اهمیت  حائز برایش لحاظ هر از  پرونده این.  داشت اضطراب
 و رفتمی سوال زیر عبادی  چیز، هر از  قبل شود، پیروز پرونده این  در توانستنمی دلیلی هر به اگر.  ریختمی

 یقین این  به همه و کردمی پیدا تنزیل اشدرجه هم بعد داد،می دست از  سازمان در را اعتبارش  و ارزش
 .ندارد را جایگاهش لیاقت او  که  رسیدندمی
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 اطالعات  و پرونده که  نداشت دوست اصال.  رفتمی بیرون خرید سرییک انجام  برای باید. کرد  نگاه ساعت به
 خرید اما  نرود بیرون اصال  که  دهد سفارش را شام خواستمی حتی برود، بیرون خودش و بگذارد جاهمان را

 خوردن برای چیزی ماموریتش، از  قبل صبحانه برای داد،می سفارش هم را شام اگر.  بود الزم  چیزها بعضی
 .نداشت

 را آن  کند،  خاموشش که  آن  بی و بست را تاپلپ شد، راحت نقشه و اطالعات  بابت از  خیالش که  این  از  بعد
 شد،می متوجه خودش فقط که  خاصی ترتیب با و کرد  مرور دیگر باریک را پرونده های برگه. قرارداد تختش زیر
. ساختند می رمزی برایش صفحه، ی شماره لحاظ از  که  بودند گرفته  قرار ترتیبی به ها برگه. گذاشت  تاپلپ روی
 کارهایش  در که  را سپهر مچ بتواند که  بود کرده  را کار  این  باریک خودشان ی خانه در. بود کرده  عادت  کار  این  به

 .افتاد  او  ی تله در خبر، بی جا همه از  هم سپهر. بگیرد کرد،می دخالت

 خریدش سبد در و داشت برمی که  چیزهایی به حواسش اصال.  رفت خرید مرکز ترین نزدیک به و پوشید لباس
 در تاپشلپ و پرونده پی فکرش تمام. انداخت  می سبد درون آمد،  می دستش جلوی چه هر. نبود خرید، می

 :نالید ندامت با خود پیش. بود خانه

 .کردممی خاموش رو تاپلپ کاش  ای- 

 قراربی حد این  تا او  که  شستند می رخت دلش در گویا.  نداشت خوبی احساس  اصال  و بود آشوبی  دلش در
 .بگذرد خیر به فردا و نیفتد بدی اتفاق  که  کردمی آرزو  و دادمی بد گواه  دلش. بود

 در را کلید.  برگشت خانه به تاکسی اولین  با اش، هزینه پرداخت از  بعد. کشید  طول دقیقه ده فقط خریدش
 را نفسش و کرد  آرامش  احساس  بوده، قفل خانه در هنوز که  این  دیدن با گویا.  کرد  باز را آن  و انداخت  قف

 .داد بیرون

. بیندازد اطالعات  و فردا ی برنامه به نگاهی بار، آخرین  برای تا رفت اتاق  به خورد، را شامش که  این  از  بعد
 را تخت زیر تا شد خم سرعت به. ایستاد  کار  از  قلبش. نیستند رویش هابرگه دید آورد  بیرون را تاپلپ وقتی
 این  اما  بود نخورده بهم ترتیبش. آورد  بیرون را هابرگه. داد بیرون را نفسش برگه، ی دسته دیدن با. کند  نگاه
 .است  گذاشته  تاپلپ روی را هاآن  بود مطمئن. کردجلوه عجیب  برایش نبود، تاپلپ روی که

. نگریست پنجره به. درآورد لرزه به را تنش سرما، احساس  کرد،می کنترل  داشت بار آخرین  برای که  این  حین
 سمت به و گذاشت  کناری  به را تاپلپ. خیر یا است  باز پنجره نبود معلوم و بود افتاده  رویش کلفت  ی پرده

 :گفت  و زد اش پیشانی به دست کف  با. است  باز پنجره دید و زد کنار  را پرده. رفت پنجره

 .پایین بود انداخته  تاپلپ روی از  رو ها برگه باد پس ببندمش، رفته یادم ظهر از  بابا، ای- 

 نیمه تا. برگشت کارش  سر دوباره و بست را پنجره. گفت  بیراه و بد خودش به و داد بیرون حرص با را نفسش
 هر که  این  از  دریغ اما  باشد؛ افتاده  قلم از  چیزی مبادا که  کرد  مرور را آن  بارها و بارها. بود درگیرش شب های

 آن  و گشت برمی دائما و است  گرفته  وسواس کردمی احساس.  کند  اضافه  آن  به کوچک  ای نکته حتی سری،
 .خواندمی اول  از  را

 جمع را چیز همه. کرد  خاموش را آن  و کند  دل تاپلپ از  قرمز، چشمانی و دردگردن  با صبح، دو ساعت باالخره
 .بود درآورده پای از  را او  نگرانی. داشت زمان خواب برای ساعت پنج فقط. شد خواب ی آماده  و کرد
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********** 

 

 :حال زمان

 

 !اوردی؟  بار به افتضاحی  چه متوجهی! کردی؟  کار  چی دونیمی وند، سپه-

 با و کوبید  میز روی را دستش کف  محکم عبادی.  کرد  اختیار  سکوت شرمندگی با و انداخت  پایین را سرش
 :گفت  ای شده کنترل  نسبتا صدای

 داده تعهد من! بدم استعفا  باید منم کنی،می پیدا تنزیل خودت که  این  بر عالوه.  دختر کردی  خراب چیو همه-
 سپه کردی  بازی جفتمون آبروی  با یهو؟ شدچی پس نمیره در دستت از  پرونده این  بودم مطمئن! تو سر بودم،
 !وند

 سخت خیلی واقعا خبر اون  هضم. دادم توضیح بهتون افتاد،  اتفاقی  چه جریانید در خودتون عبادی،  آقای- 
 شما نظر در بگم چقدرم هر دونممی. ندادم عالمت  ها بچه به رفت، در دستم از  زمان برام، اومد  سنگین. بود
 .بود همین همش ولی کنممی توجیه خودمو دارم

 من دست شدی، سازمان این  وارد که  موقعی از  بود، سپرده من به رو تو مرگش از  قبل حشمت آقا  دخترجان،-
 !نیست کمی  چیز! برم سازمان این  از  باید موقعیتم این  با تو، پرتیحواس یه بخاطر حاال! من بودی، امانت

 .بسپرید من به رو اون  شما کنم،می صحبت نادری آقای  با خودم من: گفت  محکم و کرد  جمع را عزمش

 من که  ارزشی  و آبرو.  دادی باد به رو زحمتا همه کاری  ندونم یه با! وند سپه کنم  اعتماد  بهت تونمنمی دیگه-
 این  بزاره فقط که  خوردم،می قسم نادری جلوی اسمت  سر من! رفت شبه یه آوردم  بدست مدت این  طی

 !کنیم  محول تو به رو مهم ماموریت

 .میزد موج اش چهره در شرمساری و ندامت

 احساس  نبودم، مادر، گفتممی بهش که  کسی  ی بچه سال همه این  فهمیدم یهو وقتی میخوام، معذرت عمیقا- 
 ...هویتم بی کردم

 .نگفت چیزی و کشید  سفیدش ریش ته به دستی. سوخت می او  برای دلش. شد کم  عبادی  خشم از  کمی

 صحبت نادری آقای  با میرم هم االن.  شما نه شم مجازات باید من. کنممی جبرانش خودم و بوده من خطای این- 
 .اجازه  با. کنم

 نادری دفتر که  جایی باال، ی طبقه به. کرد  ترک را او  اتاق  باشد، عبادی  جانب از  پاسخی منتظر که  این  بدون و
 هنوز. ریزند فرو سرش روی خواستندمی و آوردند می فشار او  به راهرو دیوارهای انگار.  رفت بود، یافته استقرار

 .بود نگذشته هم روز نصف ماموریت، آن  از

 :گفت  باوقار و متین منشی،. کند  هماهنگ دیدار برای او  با خواست منشی از  رسید، که  نادری دفتر به

 .هستن منتظرتون داخل، بفرمایید-
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 زد در. رفت نادری اتاق  سمت به منشی، از  تشکر از  بعد و زد لبخندی. کرد  اشاره  نادری اتاق  به دست با بعد و
 کردن  راضی. دارد پیش در سختی کار  دانستمی. کرد  باز را دستگیره خشنی، و خشک بفرمایید شنیدن با و

 ارائه  هم را شروط و شرط حتما کرد،می قبول هم اگر  نبود، ممکن ها راحتی این  به تندش، خوی آن  با نادری
 .دادمی

 نگاهش سرد و کرد  قالب هم به را دستانش. بود نشسته میزش پشت ای، سورمه رسمی شلوار و کت  با نادری
 چشمان آن  و نشده سفید کامل  هنوز ابروانش.  بود بلند کمی  محاسنش و سفید دست یک موهایش. کرد

 .بود افزوده  اش چهره جدیت بر احساس، بی مشکی

 :گفت  و کرد  اشاره  میزش جلوی های صندلی به نادری. ایستاد  در دم جاهمان و کرد  سالم آرامی  صدای با

 .بشین سالم، علیک- 

 و کرد  نگاهش خشن و سرد نادری. نشست نادری میز به صندلی ترین نزدیک روی و انداخت  پایین را سرش
 .داد تکان را دستانش

 خب؟-

 ماموریت اون  چرا و افتاده  اتفاقی  چه هستین جریان در دونم می. کنم  صحبت من بزارید لطفا نادری، آقای- 
 اون  گذشته  اون  از.  ندارم خوبی روحی و جسمی حال واقعا من و گذشته  ماجرا از  ساعته چند هنوز. شد خراب
 ازتون  ولی کنم  قبول رو مجازاتی هر حاضرم من بره، در دستمون از  ماموریت شد باعث که  بود من خطای

 احترام  و ارزش  مورد و هستن شریفی مرد ایشون...  بدن ادامه  کارشون  به عبادی  آقای  بزارید کنممی خواهش
 ...اینجان  کارکنان

 :گفت  و دوخت میز به را نگاهش تفاوتی بی با نادری

 باشه پذیر مسئولیت باید هم حاال. نکردیم اجبارش  ما کرد،  قبول رو تو مسئولیت خودش ی خواسته با عبادی- 
 !بده تاوان و

 بنده، تر بزرگ و هستید رئیس شما! نادری آقای  کنیدمی ناحقی دارید! عبادی  آقای  نه بود من اشتباه  اون  اما- 
 آقای  جانب از  که  چیزهایی و اطالعات  نه بوده، من جانب از  کوتاهی  که  گرفت  نادیده اینو  شهنمی ولی قبول،
 !گرفت  قرار من اختیار  در عبادی

 :گفت  و کرد  نگاهش خشم با نادری

 نباید کسهیچ و چیز هیچ! بود؟ چی اینجا  اول  قانون! ناحقی چی و حقه چی بدید یاد من به خوادنمی شما-
 کردیم،  بیان اول  همون از  رو قوانین و شرایط ما! میشه خاطی برخورد وگرنه کنه  پرت ماموریت توی حواستونو

 به اختالل  پرونده روند در نباید کشتن،  چشمتون جلوی هم رو همسرتون یا مادرتون و پدر اگه  حتی گفتیم
 !نه؟ یا بودیم کرده  ابالغ  بهتون. بیاد وجود

 آخرشون  ی محموله این  ولی اومد  پیش اشتباه  این  که  میخوام عذر  واقعا و دارم قبول کامال  درسته، شما حرف-
 کنممی خواهش ازتون.  کنن  فرار ایران  از  همیشه برای که  مونده دبی به هاشون محموله از  دیگه دونه یه نبود،
 ما به خودتون اینو  اس، دوباره فرصت یه الیق  هرکسی... کنممی خواهش ازتون  بدین، من به رو فرصت این
 این  لطفا. کنم  استفاده  احسن  نحو به فرصتم آخرین  از  که  میدم تعهد من میگم، دارم من حاال. دادین یاد
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 محکوم سازمان این  تو ناالیق کارمند  یه عنوان  به مجازات اشد  به منو نتونستم اگه  بدین، من به رو شانس
 !کنید

 اشد.  نگریست او  به تعجب با شنید، را آخرش  ی جمله وقتی. داد گوش  هایشحرف به سکوت در نادری
 آن  از.  بودند کار  به مشغول آنجا  در بند، این  دانستن با کارمندان  ی همه... بود اعدام  سازمان، آن  در مجازات

 برخوردار خاصی اهمیت  از  آنجا  در ای  پرونده هر و داشت ماموریت هم خارجی کشورهای  بین سازمان، که  جایی
 اختالل  پرونده صحیح روند و نظم در سازمان، آن  در کارمندی  که  میشد تلقی معنی بدین مجازات اشد  بود،
 به بزرگ ای  ضربه ای،  کاره نیمه ی پرونده هر که  جایی آن  از.  میکند رها کارهنیمه را ها پرونده و کرده  ایجاد
 .میشد گرفته  نظر در بود، اعدام  که  مجازات اشد  کارمند،  آن  برای کرد،می وارد کشور

 در فرصت یک پروا بی و جسارت این  با او  سن به دختری که  این  از.  اندیشید  و انداخت  باال را ابروانش  نادری
 آن  که  این.  کرد  روشن نادری برای را چیزها خیلی او،  حرف این.  بود کرده  تعجب خواست،می اش زندگی ازای

 کار  از  خواستنمی و میشد قائل ارزش  عبادی  برای چقدر که  این  بود، آمده  وجود به ناخودآگاه و سهوا اشتباه
 نجات را عبادی  و خودش آبروی  تا است  خطایش جبران برای فرصت یک خواهان چقدر که  این  شود، برکنار
 ...دیگر چیزهای خیلی و دهد

 جونت؟ ازای  در دوباره فرصت یه هان؟ میکنی، معامله داری پس-

 :گفت  کامل  آرامش  و خونسردی با

 .میخوام همینو دقیقا بله-

 :گفت  متفکرانه و کشید  سفیدش محاسن به دستی. کرد  رفتن راه به شروع و شد بلند اش صندلی از  نادری

 .داره شرط تا چند اما  میدم، بهت فرصتو آخرین  من قبوله، داری، اصرار  انقدر  اگه- 

 تا کرد  نگاه او  به منتظر. بود خوشحال بسیار کند،  راضی را نادری بود توانسته که  این  از.  بود غوغایی  دلش در
 .چیست شرایطش ببیند

 عبادی  باشی، دومت فرصت از  استفاده  حال در تو و باشه داشته جریان پرونده این  که  زمانی تا که،  این  اوال- 
 که  توام گیره،می ارتقا  و گردهبرمی عبادی  بدی، انجام  درست کارتو  تونستی اگه.  بره اجباری  مرخصی مجبوره
 که،  این  دوما. کنیمی پیدا ای مرحله چندین ی درجه ارتقای  نداری، موقعیتی و کردی  پیدا تنزیل حاضر درحال
 حساس االن  اونا.  کنین  دستگیر کشور  از  خارج رو مجرم باید دوم ماموریت تو افتاد،  که  اتفاقی  این  بخاطر
. میشه محول باهم دیگه یکی و تو به ماموریت این  ضمن در. بیشتره آخر  ی محموله تو کارشون  ظرافت شدن،
 مطمئنم، هم تو تیمی هم از.  بدی پس امتحان  باید چون کنم،  بیشتر افرادو  تونمنمی. میدین انجامش  دوتایی

 .نمیشه استفاده  ازش  ماموریتی هر تو. خاصه افراد  جزو و باهوشه خیلی باشه، خوبی کمک  تونهمی

 خود در را کنجکاوی  احساس  و کرد  سکوت پس کند،می عصبانی  را نادری بپرسد، را نامش اگر  دانستمی
 در ای تازه امید.  بود شده دیگری زمان هر از  تر شفاف چشمانش، دریای و زدمی برق چشمانش. نمود خاموش

 و سطحی را آن.  کند  احساس  قلبش اعماق  از  توانستنمی را خوشحالی آن  حال این  با. بود گرفته  شکل دلش
 .نشود زده ذوق رئیس، جلوی این  از  بیش تا پنداشت می زودگذر

 .دادین بهم رو فرصت آخرین  و کردین  اعتماد  که  ازتون  ممنونم. بگین شما هرچی رئیس، چشم-
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 بود عجیب  برایش هم هنوز. برگرداند را رویش و داد تکان را سرش نادری. نگریست او  به کمرنگی  لبخند با و
 شغلش عاشق  واقعا که  دادمی نشان این.  کندمی قمار اش  زندگی و جان سر طور این  او،  سن به دختری که

 خواستمی همیشه نادری. بدهد دستش از  سادگی به خواهدنمی که  آورده  بدست را آن  زحمت با و است
 که  گونهآن  را کسی  که  حاال. اجبار  روی از  نه بیاورند روی شغل این  به عالقه  و عشق  روی از  کارمندانش

 .کندمی استفاده  چطور فرصتش آخرین  از  ببیند خواستمی و گشته  خرسند بسیار بود، یافته خواست،می

 مالیم لحن با. نشست آن  روی و برگشت اش  صندلی سمت به بود، زده گره  پشتش را دستش که  درحالی نادری
 :گفت  آرامی  و

 و مسئولیت با تو چون میشه، بد هم عبادی  برای بلکه خودت برای تنها نه چون نکنی، پشیمونم امیدوارم- 
 .بری تونیمی دیگه، خب... گرفتی  ارتقا  و کردی  کار  به شروع اینجا  اون  ضمانت

 :گفت  احترام  با میشد بلند جایش از  که  درحالی

 ادامه  ماموریتم به هم ببرن سر جلوم اگه  حتی بار این  کنم،نمی ناامیدتون باشین مطمئن. نادری آقای  متشکرم-
 .شد خارج اتاق  از  و کرد  خم کمی  را سرش کوتاهی،  لبخند با بعد و. کنمنمی توجهی و میدم

 صحبت از  بعد. نکرد شرمنده را عبادی  حداقل. کشید  عمیقی  نفس و گذاشت  اشسینه روی را دستش در پشت
 آبرویش  و کار  که  هم چقدر هر گفتمی. کرد  سرزنشش عبادی  ماندن، زنده برای آخرش  فرصت تعریف و عبادی  با

 بخاطر کردمی فکر و بود گرفته  وجدان عذاب  احساس  عمیقا.  ارزید  نمی نفر یک جان اندازه  به داشته، اهمیت
 قدرآن.  بود راضی مسئله، آن  از  او  اما.  است داده انجام  ای  معامله چنین نادری با داده، انجام  که  رفتاری

 .آمد  می هیچ نظرش در کارش،  و جان ی معامله که  بود افتاده  اخیر  چندساعت در ناگوار حوادث و اتفاقات

 اهورا  های حرف قدرآن.  کردمی معلوم را تکلیفش باید. رفت مادرش ی خانه سمت به و شد خارج سازمان از
 .خواست توضیح و رفت مادرش پیش مدرکی و سند هیچ بی که  بود کرده  باور را

 را در تا شد کمر  به دست در، جلوی طلبکارانه. درآورد صدا به حرص با را در زنگ و ایستاد  ورودی در روی روبه
 که  شنیدمی را او  صدای. برنداشت را آن  طوالنی مدت برای و فشرد زنگ روی را دستش بار این.  کند  باز

 .شد ظاهر در چارچوب در اصالن،  شیوا درهم ی چهره و شد باز در. آمد می در سمت به غرولندکنان

 .شد خانه وارد زدنش کنار  با و کرد  شیوا به نگاهی خشم با

 !نکنی؟ سالم مادرت به موقه یه! سالم علیک- 

 :گفت  و کرد  نگاهش سرد چشمانی با. بستمی را در داشت اخم  با که  برگشت او  سمت به

 .نیستی مادرم که  تو-

 :گفت  لکنت با. بود دادن رخ درحال طوفانی چشمانش، دریای در. شد خیره اش آبی  چشمان به بهت با

 چی؟... چ یعنی... یع-

 :گفت  و شد خیره چشمانش به. بود گرفته  قرار شیوا روی روبه کامال  حاال. آمد  جلو قدم دو

 !کردی  باور خودتو دروغ خودتم که  این  مثل-

 ...ش دیوونه باز دروغی؟ چه میگی؟ چی-
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 :زد فریاد و بست را چشمانش شود، تمام او  حرف دهد اجازه  که  آن  بی

 ...من-

 :داد ادامه  خشم با و کرد  باز را چشمانش

 !تو نه محمود، دخترعموی وندم، سپه زینب دختر من-

 :پرسید ای رفته تحلیل و آرام  صدای با و شد خیره او  به بهت با

 دونی؟می کجا  از  تو-

 چه کنی؟می بازجوییم گفتی  دروغ بهم چرا که  بدی توضیح وایستی که  این  بجای! دونم؟می کحا  از  من! هه-
 دونستیمی که  تویی شدم، بزرگ محبت بی عمری  یه گفتی،  دروغ بهم عمری  یه! دونم؟می کجا  از  داره فرقی
 !بهزیستی؟ تو نگذاشتی منو اول  همون از  چرا مرده بابامم و نیستم تو ی بچه من

 :گفت  هایش هق هق میان در. کردند  خیس را صورتش هایش اشک

 !بود بهتر زندگیم تو بدون-

 :گفت  داشت، او  کردن  آرام  در سعی که  لحنی با شیوا

 ...نگذاشتم کم  برات چیزی سال همه این  تو من کنی،می روی زیاده داری ببین-

 :گفت  گریه  با و برداشت عقب  قدم چند فریاد با

 زندگی حیوونا بین جنگل تو اگه!  تو جیب نه بوده محمود ارث  چون نگذاشتی کم  چیزی مادی لحاظ از  آره- 
 تحملم داری و ام  غریبه  یه انگار  که  کردی  رفتار طوری سال پنج و بیست! بود تو از  بیشتر محبتشون کردممی
 نکردی؟ ولم اول  همون از  چرا بود؟ کرده  مجبورت کی!  کنیمی

 نگذارم کنم،  بزرگ رو زینب و خودش یادگار که  داد قسمم مرگش دم و کرد  مجبورم اون!  کرد  مجبورم محمود-
 !بره بین از

 نه؟ بره بین از  یادگاریشون نگذاشتی کردی؟  کارو  این- 

 :گفت  اشک  با و کرد  اشاره  خودش به و کرد  باز طرف دو به را دستانش

 فراموش خودشو جنسیت لطافت حتی که  احساس بی آدم  یه ساختی؟ چی من از!  ام؟  کی  من ببین؟ منو-
 !شدم؟می هستم االن  که  اینی  بودن، سرم باالی اونا  اگه  شد؟می این  محمود و زینب یادگار! کرده

 هم آخر.  بود داده رخ خواست،نمی هرگز که  اتفاقی.  داد ماساژ را هایش شقیقه و بست را چشمانش شیوا
 او  شد، فشرده قلبش. کشدمی عذاب  محمود روح االن  بود مطمئن. کند  حفظ را محمود یادگار نتوانست
 مرگ قبل درخواستش آخرین  نتوانست همین بخاطر کرد،می هرکاری او  بخاطر و پرستیدمی را محمود عاشقانه

 .کند  بزرگ را دخترش که  خورد قسم. کند  رد را

 و بیست! نزار منتظرم دیگه بگو خب. میاری در خودت از  جالبی داستانای مطمئنا! کن  تعریف باش زود خب-
 نیست؟ کافی  گذاشتی،  منتظرم ساله پنج
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 اگه  داره، بچه یه قبلیش زن از  که  بود نگفته بهم کرد  ازدواج  من با وقتی بودم، محمود عاشق  من کن،  گوش- 
 فهمیدم، ازدواجمون  از  بعد سال یه... کردممی نظر تجدید باهاش ازدواج  برای تصمیمم تو شاید گفتمی

 و خانواده به که  این  بدون کنه،  بزرگت خودش شد قرار. بود گذشته  سال یه کنم،  کاری  تونستم نمی دیگه
 .کنم  محافظت تو از  خواست ازم  مرگش از  قبل چندساعت. نداد امون  قلبش ولی کنه،  وارد لطمه عشقمون

 تو؟ دست سپرد منو که  بود کجا  مدت همه این  اون  چی؟ زینب پس-

 .شد فوت پدرت و من ازدواج  از  بعد ماه یه زینب

 مرگ؟ علت  ازدواجتون؟  بعد درست سادگی؟ همین به شد؟ فوت-

 :گفت  نهایت در و کرد  من من کمی

 ...کرد  خودکشی-

 :گفت  بلند صدای با آمد  فکرش در آنچه.  نگریست می را او  زده بهت

 اگه  دونستمی هم من ی بیچاره و ساده مامان کنه،  زندگی تو با بیاد و شه جدا زینب از  بابام شدی باعث تو-
 ...کرد  خودکشی میشم، بدبخت و ندارم ای آینده  من شه مادرم و بمونه زنده

 .فشرد چنگش در را لباسش و برد هجوم طرفش به خشم با رسید، پایان به اش  جمله که  هنگامی

 بردی اشتباهی  ی میوه به دست تو... کردی  نابود منو بعدشم شدی، مادرم بدبختی باعث مارصفت توی... تو-
 ...شدی مادرم مرگ باعث تو... داشت بچه داشت، صاحب بود، ممنوعه ی میوه اون  اصالن،  شیوا

. لرزاندمی را شیوا قلب اش،  ضجه صدای و زد می زار وجودش اعماق  از.  افتاد  زمین روی زانو با و داد هل را او
 :کشید  آه  دل ته از  و پوشاند را صورتش دستاتش، با

 عمر  یه من شدی باعث تو... کردی  زهر رو همه زندگی ات، ممنوعه عشق  یه با تو... بیزارم ازت...  متنفرم ازت- 
 گفتم،می تو به رو کلمه  این  من... مادرمی که  گفتی  دروغ بهم عمر  یه... کنم  زندگی باهات و بکشم عذاب
 !میکنم نجس رو مقدس ی کلمه  این  دارم اوردنش،  زبون به با بار هر دونستمنمی

 زمین روی کنارش  و رفت سمتش به... بود آزرده  را او  سال همه این  در چقدر راستی به. آمد  درد به شیوا قلب
 خودش و زد پس خشونت با را دستش. شد مواجه او  شدید واکنش با که  گذاشت  پشتش را دستش. نشست

 .کشید  عقب  را

 !ای  غریبه  یه تو! نزن دست من به-

 :گفت  بغض با و کشید  کنار  را دستش

 نبودی من ی بچه تو... باشم نکرده رد رو محمود ی خواسته خواستم می فقط... کنم  اذیتت  خواستمنمی من-
 ...رفت فرومی مادرش قلب تو که  خنجر یه بشه ناراحتیت که

 نتونی شدممی باعث شایدم یا... کردمی خراب رو نیا بزرگ آقا  حاج و تو زندگی که  بودم مزاحم یه فقط آره- 
 !کنی  خرج سپهر برای کامل  رو محبتت

 !داشتم دوست رو تو من-
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 رو هات خیال و واقعیت تونینمی که  شدی غرق  دروغات تو انقدر  کنی؟می بازی نقش چقدر! دیگه بسه-
 !نکردی محبت من به هم سپهر به روزت یک محبت ی اندازه  به حتی! بدی تشخیص

 اکسیژن  ای  ذره بزرگ، ی محوطه آن  در کردمی احساس  و بود آورده  کم  نفس. زدمی هق. نداد امانش  گریه
 :گفت  هقش هق میان. نیست او  برای

 تنها از  چرا داشتی دوستش واقعا اگه  داشتی؟ دوست رو محمود گینمی مگه کنم؟می تعجب چی از  دونیمی-
 داشتی؟ دوستش گینمی مگه نگی؟ بهش گل  از  تر نازک نکردی سعی چرا نکردی؟ مراقبت داشت که  یادگاری

 نکردی؟ اثبات  چرا

 :زد فریاد و شد بلند جایش از  نفرت با شیوا

 جانب از  حتی! بود همه تحسین مورد همیشه که  گل  دسته خانوم زینب! بودی زینب ی بچه تو اینکه  برای-
 نه بود هاش اولویت  توی اون  همیشه! گفتمی لعنتی اون  از  همش بود من پیش که  موقعی حتی! محمود

 !من

 .بشنود این  از  بیش خواستنمی. گریست  بلند صدای با و گرفت  دست با را هایش گوش

 که  داشتی چشم مردی به تو! گرفتی  ازش  رو شوهرش طلبکاری؟ تو هنوزم شدی، مرگش باعث تو! بسه بسه-
 شه؟ جدا زینب از  شد باعث که  کردی  کار  چی! داشت بچه و داشت وست رو زنش عاشقانه

 از  که  فریادی با. ماند بسته دهانش و کرد  نگاه ای  گوشه  به. نگفت هیچ و کرد  غـل* بـ را بازوهایش شیوا
 .بست را چشمانش شنید، او  جانب

 کردی؟  کار  چی میگم! توام با-

 راجع کردن  بحث رفته، و شده تموم بوده هرچی! بدونی اش  درباره بخوای تو که  نیست چیزهایی اینا!  نپرس-
 .کافیه  دیگه ولی. دادیم رو تاوانش هممون و افتاده  گذشته  تو ها اتفاق  یسری... اس  فایده بی بهش

 این.  کردمی احساس  خود وجود در را ترس شیوا. نگریست شیوا به و آورد  باال را سرش. شد قطع هقش هق
 ...دادنمی خوبی معنای اصال  سکوتش، و ها نگاه

 روبه. زد نمی هم پلک حتی و بود زده زل چشمانش به مستقیم. رفت شیوا سمت به و شد بلند زمین روی از
 های دانه. کردمی نگاهش ترس با شیوا. کرد  جمع را قدرتش تمام و آورد  باال را راستش دست. ایستاد  رویش
 داشت، محکمی سیلی زدن قصد و بود رفته باال حاال که  او  دست به. بود نشسته اش  پیشانی بر عرق  درشت

 .کرد  نگاه

 در ناخنش که  دادمی فشار را مشتش محکم قدرآن.  آورد  پایین و کرد  مشت بود، مانده هوا در که  را دستش
 :گفت  ای  گرفته  و دار خش صدای با. بود رفته فرو دستش

 ...نمیزنمت محمود بابا احترام  به-

 :گفت  و آورد  جلو تهدید ی نشانه به را اش  اشاره  انگشت

 من چون نشی ظاهر من جلوی دیگه بار یه که  باشه حواست... ببینمت خوامنمی وقت هیچ وقت، هیچ دیگه-
 ...میزارم احترام  دفعه یک فقط
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 حد تا را او  و میدهد دست از  را کنترلش  بماند، آنجا  دیگر کمی  اگر  دانستمی. شد خارج خانه از  بالفاصله و
 گرفت  می آتش  داشت قلبش. بود شده خشک اشکش  ی چشمه که  بود خشمگین قدرآن.  میزند کتک  مرگ

 ...درد همه آن  از

 شدمی رد کنارش  از  هرکس. کردمی نگاه را رویش روبه زدن پلک بدون و رفت می راه خشم با خیابان در
 بودند، کرده  باد و افتاده  خون گریه،  فرط از  چشمانش. نبود خوب هیچ اوضاعش.  نگریست می او  به چندثانیه

 طرف هر از  پریشانش موهای. شد قرمز داغش، اشک  اثر  و سرد هوای تضاد بخاطر هم هایش گونه  و بینی نوک
 .کوبید  می زمین روی را هایش گام  خشم، و حرص با و ریخته بیرون شال

 داشت دلش در که  خشمی اما  کند  آرام  را خود داشت سعی راه در. برود خودش ی خانه به که  گرفت  تاکسی
 تا داد تکیه ماشین سرد ی پنجره به بود، شده سنگین و داغ کوره  مثل حاال که  را سرش. شدنمی آرام  ای  ذره
 زمانی چه از  و دانستمی کجا  از  او  که  این.  اهوراست  نوبت حاال کردمی فکر. شود کم  بدنش حرارت از  بلکه
 تعقیبش چرا اصال.  بود گنگ  برایش گفت،می او  به ماموریتش زمان باید دقیقا چرا و بود نگفته و داشت خبر
 فهمیدن با یعنی! بگوید او  به دیگری جای در و تر آرام  موقعیت در توانستمی! بود؟ گفته  جاآن  و بود کرده
 پر توپش. شد خشمگین هم او  از!  کرد؟می تعقیبش حتما باید! برگردد؟ او  تا کند  صبر توانستنمی ماجرا این
 .کند  خالی او  سر را عصبانیتش  که  بود

 :گفت  و کرد  بلند را صدایش. رفت خانه در بلند های گام  با و کوبید  بشدت را تاکسی در

 کجاست؟  اهورا  عوضیت؟  دوست اون  کو  کجاست؟  دوستت سپهر؟ توام، با کجایی؟  سپهر سپهر؟ سپهر؟-

 !نیست خونه سپهر زنی؟می داد چرا-

 خشمش از  کمی  تا بست را چشمانش. بود ایستاده  پشتش درست اهورا.  ایستاد  جاهمان صدایش شنیدن با
 .کرد  نگاه اهورا  به و برگشت. دیدمی او  چشم از  را چیز همه. بکاهد

 کنی؟می نگاه طوریاین  چرا چیه؟-

 محکم دستش دو کف  با و آورد  جلو را دستانش. بگیرد آرام  توانستنمی دیگر. کرد  پر را وجودش تمام خشم
 کرد  را کار  این  دوباره و دوباره. شود پرت عقب  به قدم چند اهورا  شد باعث که  کوبید  اش سینه به پرقدرت و
 :گفت  داشت، کردنش  کنترل  در سعی که  صدایی با و

 غلط  تو کارام؟  به زدی گند  اومدی  شد پیدات ای دره جهنم کدوم  از  وجود بی توی کنم؟می نگاه طوریاین  چرا-
 گفتی؟  بهم رو اونا  و فهمیدی رو خانوادگیمون رازهای کی  ی اجازه  با! ماجرا وسط اومدی  و کردی  تعقیبم کردی

 که  این  جز به گفتی  بهم رو اونا  که  شدمی عایدت  چی شیوا؟ یا بوده مامانم زینب که  داشت ربطی چه تو به
 هان؟ اعصابم؟  و شغل به زدی گند

 .کردمی بیشتر اش سینه روی او  کردن  پرت برای را دستانش قدرت و شدت پرسید،می که  سوالی هر با

 .بودند شده همیشه از  تر تیره اش عسلی  های تیله. کرد  نگاهش غلیظی  اخم  با و گرفت  محکم را او  مچ اهورا

 .بسه-

 :گفت  و کشید  بیرون او  مچ از  را دستانش فریاد، با

 اینجایی؟  چی برای هستی؟ کی  اصال  تو زنی؟می دست بهم حقی چه به-
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 چون هستم جااین.  دونممی اونجا  از  رو اینا  من و بود مادرم نزدیک دوست زینب،. هستم توالیی اهورا  من-
 خراب اون  تو باید چی برای نیست، کسهیچ ساکته، خونه. خونه برگردم اونا  امید  به که  ندارم مادری و پدر

 !برگردم؟ شده

 ضربه که  هربار. وایستادم خودم پای روی بچگی از  من دارم؟ من کردی  فکر! نداری رو کسی  که  نیست مهم برام-
 دونستیمی اول  همون از  رو اینا  اگه.  نزن حرف کسیبی از  من برای پس میشدم، بلند خودم بودم، تنها خوردم

 جواب اینجا؟  برگردم خواستمنمی دیگه مگه کردی؟  تعقیبم چرا امروز؟  دقیقا گذاشتی  چرا نگفتی؟ زودتر چرا
 .بده

 :گفت  و زد بورش موهای در چنگی حرص، با اهورا

 اون  اینکه  به کردم  شک. شنیدم رو فامیلیت سپهر از  دیشب که  این  تا محمودی، دختر تو دونستمنمی من-
 اومدم  تا صبح. بله دیدم کردم  جو و پرس. باشی تو ، سپرده دومش زن به محمود گفت،  می مادرم که  دختری
 .پلیسی دونستمنمی اومدم،  دنبالت منم رفتی، ماشین با بگم بهت

 بخاطر. چیزه همه از  بدتر دونیمی منو شغل االن  که  همین... زنیمی جار داری جا همه ببند دهنتو هیس،-
 این  از  دیگه کردم،  پیدا تنزیل منم و رفت نفر چند آبروی  دادم، دست از  رو ساله سه پرونده یه لعنتی توی

 .نمیدن من به ها پرونده

 :گفت  و کرد  نگاهش تردید با. است شده شیرین اهورا  چشمان عسل  کرد  احساس

 خوشحالی؟-

 :گفت  و چرخاند طرفین به سریع را سرش اهورا

 .نه نه-

 :گفت  هایش، چشم طعم شیرینی به لبخندی با

 .قشنگه غرزدناتم- 

 عسل  اهورا،.  بود نکرده تجربه را آن  حاال تا است،  حسی چه دانستنمی. داد دست او  به عجیبی  احساس
 :گفت  و برداشت عقب  به قدمی. کرد  حل او،  نگاه دریای در را چشمانش

 .گرفتم  جوابامو خب،-

 جیبش در را دستش. کردمی تماشا را شدنش دور اهورا.  شد دور اهورا  از  و کرد  گرد  عقب  حرف، این  از  بعد و
 .او  سر پشت رفت؛ مستقیم سنگ. زد ای ضربه کفشش  جلوی سنگ به پا، نوک با و برد فرو

 سینه روی را راستش دست. رفت خودش عمارت  سمت به و بخشید سرعت را هایش قدم. تپیدمی تند قلبش
 !نبود که  عشق  از.  است شده طور آن  چرا دانستنمی. کردمی احساس  را قلبش محکم تپش. گذاشت  اش

 !بود؟

 :گفت  زیرلب و داد تکان طرفین به را سرش
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. چیه بخاطر فهمممی کنم  فکر یکم نمیاد، یادم ولی حتما، شدم اینجوری  هم دیگه بار یه من... نداره امکان  نه-
 ...کرده  پر ذهنمو چیه مزخرف فکرای این  بابا، نه شدم؟ عاشقش  دیدمش اس  هفته دو یعنی چی؟ دیگه

 سمت به شد، که  عمارت  وارد. بود گرفته  کوبید،آرامنمی اش  سینه قفسه به را خود وار دیوانه دیگر قلبش
. کرد  خاموش را درونش آتش  آب،  سردی. کشید  سر را آن  نفس یک و ریخت لیوان در سرد آبی.  رفت آشپزخانه

 .بود شده بهتر حالش

 ریزی برنامه فرصتش، آخرین  و برنامه برای باید. اندیشید  و زد کمر  به دست. گذاشت  سینک در را خالی لیوان
 به کردن،  تلف وقت بدون پس. داشت نیاز استراحت  کمی  به. بود خسته بسیار روحش و ذهن ولی کردمی

 بخوابد، صبح فردا تا بود، شده عصر  تازه حاال از  خواستمی دلش. کشید  دراز تخت روی و رفت اتاقش  سمت
 می را ساعت و شدمی بیدار که  هم هربار و بخوابد ها ساعت توانست خستگی، فرط از.  شد هم طورهمین که

. آورد  یاد به را ماموریتش بعدازظهر هوای سردی و تنش داغی. خوابیدمی دوباره حوصلگی بی و کرختی  با دید،
 همچنان باشد، داشته موضوع این  به توجهی که  آن  بی اما  است  سرماخوردن حال در کردمی احساس

 ...خوابیدمی

 

***** 

 

 .زد زانو جلویش و انداخت  هایش شانه روی نازکی پتوی

 بهتری؟-

 :گفت  داشت، اش سرماخوردگی از  نشان که  گرفته  صدای با زیرلب

 .بیای اصال  نبود نیازی. آره- 

 :گفت  و زد شیرین لبخندی

 ...زمین رو میفتادی داشتی روز اون  شدی، مریض که  توام سپرد، من به رو تو رفتنش قبل سپهر-

 هم آن  پسر، یک با همراه که  آمد  نمی خوشش. نبود راضی اصال  وضعیت آن  از.  نگفت هیچ و کرد  ایخنده تک
 بود زده زنگ شیما به. بود ویال در اهورا  فقط و بود رفته کاری  مسافرتی به سپهر. باشد تنها خودش عمارت  در
 سال، فصل آن  در داشت، هم حق. بود رفته مسافرت به مهمانی، از  بعد هم شیما اما  بیاید که  خواست او  از  و

 .بود دلچسب و زیبا مسافرت

 و شد بد حالش شود، تاخوب بماند جا آن  و برود دوستانش از  یکی خانه به خواستمی که  این  محض به
 .افتاد  زمین روی در جلوی

 .خوابممی جا همین امشبم  اطمینان،  محض من ولی. شده خوب حالت خیلی روز دو تو خوبه،-

 در. خوابید تختش کنار  ی کاناپه  روی جا همان را شب دو هر بود، مریض او  که  روزی دو این  در. نگفت چیزی
 .بیاورد پایین را تبش داشت سعی دم، سپیده تا او  و کرد  تب اول،  شب

 .خوابیدن سخته هم کاناپه  روی. بمونی نیست نیازی خوبه، حالم-
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 .اونور  میرم دیگه خواب برای فردا ولی مونممی هم امشب  نداره، اشکالی- 

 .داد تکان باشه معنای به را سرش. کرد  اشاره  ماندند،می جا آن  سپهر با که  کنار  عمارت  به و

 پسر با شدن اتاقی هم ی درباره را اش سختگیرانه عقاید  گرفت  تصمیم پس. رفتمی ایران  از  باید دیگر روز دو
 .شود خوب حالش تا بگذارد کنار

 دانستمی. رودمی کاناپه  سمت به که  نگریست او  به. بخوابد کرد  سعی و کشید  دراز خورد، که  را قرصش
 طره چند و شده آشفته  اش  تیره بور موهای. کرد  نگاهش. خوابدمی دقیقه چند از  بعد که  است  خسته قدرآن
 .بود ریخته صورتش در هاآن  از

 منظم شدن پایین و باال. است  رفته فرو خواب به شد متوجه دقیقه چند از  پس داشت، انتظار  که  طورهمان
 .است خوابیده دادمی نشان آرامش  و عمیق  تنفس و اشسینه قفسه

. بردنمی خوابش و بود باز ممکن حد آخرین  تا چشمانش. نگریست سقف به تاریکی در و گرفت  او  از  را نگاهش
. ندارد خواب به نیازی و خوابیده سال یک ی اندازه  به کردمی احساس  که  بود خوابیده روز دو این  در قدرآن
 روی و کشید  عمیقی  نفس. شد خسته هم کار  آن  از.  گرفت  ضرب بودند، اش  سینه روی که  انگشتانش  با

 اهورا  روی را پتویش و شد بلند تختش روی از.  بود خواب همچنان. نگریست اهورا  به. نشست تختش
 .رفت حیاط در و کرد  باز را عمارت  در سروصدا بی و آرام.  نشد بیدار اما  خورد تکان کمی  اهورا.  انداخت

 زیرش و رفت بید درخت ترینسال کهن  کنار.  حیاط های گل  و درختان برای بود زده لک دلش چقدر که  آخ
 .بود بخش لذت برایش زمین روی شده ریخته های برگ خش خش صدای. ایستاد

 کوچکش  های برگ بیشتر. نداشت را بهار سرسبزی و طراوت هایش برگ و شده خمیده بید نازک های شاخه
 باهم پدرش و او  که  بود درختی این.  کشید  مجنون بید ی تنه بر را دستش. بودند شده ای  قهوه و طالیی هم

 داشت یاد به را روز آن  های لحظه تک تک. کشید  عمیقی  نفس و بست را چشمانش. بودند کاشته  را نهالش
 .دهد آب  درختشان به مقدار چه و چگونه و نشود ِگلی  بود مواظبش چطور که

 به. بود ای قهوه و طالیی ی شده خشک های برگ از  پر اطرافش.  رفت جلو کمی  و آمد  بیرون درخت زیر از
 دستانش و کرد  غـل* بـ را خودش. آمد  سردی سوز. داشت فام نقره درخششی ماه، کامل  قرص. کرد  نگاه آسمان

 جال شب، آسمان  به و بود برده بین از  را سرد و مطلق تاریکی آن  ماه درخشش. کشید  بازوانش روی چندبار را
 .بخشید می

 که  کسی  دانستنمی حتی. است  زده رقم چه برایش سرنوشت دانستنمی. بود بزرگی روز برایش فردا پس
 که  دادمی احتمال.  پسر یا است  دختر که  دانستنمی اصال.  کیست  باشد، همکارش ماموریت، طی است  قرار
 رفتند،می دستگیری برای کشور  از  خارج به باید که  شرایطی در هم آن  خطرناک ماموریت این  در چون باشد، پسر
. هستند پسر بقیه و کنندمی کار  جاآن  در دیگر دختر چند فقط که  دانستمی هم طرفی از.  بود مرد یک به نیاز
 کنار  پسری هیچ با توانست نمی کل  در. بیاید کنار  او  با بتواند که  بود کرده  آماده  را خودش حاال همین از

 .کرد  عادت  وضعیت این  به کمی  بود، پیشش مدام اهورا  چون روز دو این  در اما.  بیاید

 با که  زندگی قمار این  در دانستنمی. بود دور خانه از  چقدر و کشیدمی طول ماموریت این  چقدر دانستنمی
 آمد، می پیش موقعیتی هم باز اگر.  کند  ناامید را خود خواستنمی. خیر یا شودمی موفق نهادند، بنا عبادی

 پیش هایش ارزش  خالف و بود ضررش به اگر  حتی آید،  بیرون میدان از  پیروز بتواند که  گرفت می تصمیمی
 .رفت می
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 مبادا که  بزند، پلک نداشت دوست حتی که  بود خواستنی و زیبا قدرآن.  داشت برنمی چشم ماه از  ای لحظه
 با اهورا  که  کرد  فکر خودش پیش. خورد گوشش  به در، شدن بسته صدای کرد  احساس.  کند  تلف را وقتش

 .است  ذهنش ی ساخته صدا، آن  و خوابیده حتما خستگی آن

 خواست. زد تند قلبش. رفتند می راه پاییزی های برگ روی لطیف و نرم که  شنید را پایی صدای بعد، کمی
 شانه روی بود، انداخته  اهورا  روی که  نازکی پتوی همان. کرد  احساس  هایش شانه روی را گرمایی  که  برگردد
 .شد گذاشته  هایش

 آن  با. بگیرد باال کمی  را سرش دیدنش، برای بود مجبور و بود او  از  بلندتر قدش. نگریست را او  و برگشت
 :گفت  خمارش عسلی  چشمان

 نخوابیدی؟ چرا-

 :گفت  لرز با و پیچید خود دور محکم را پتو. کند  نگاه ماه به باز تا برگشت و گرفت  او  از  را نگاهش

 .اینجا  اومدم  نگرفت، خوابم-

 .بودن نازک لباسات پوشیدی،می چیز یه حداقل-

 .مرسی آوردی،  رو پتو-

 با. کردمی حس هم پتو زیر از  حتی را بدنش گرمای  اما  نچسبید او  به. شد نزدیک کمی  پشت از  کرد  احساس
 :گفت  گیرایش  صدای

 .کنممی خواهش-

 نفس صدای اول.  است  موهایش بوییدن درحال کرد  احساس  لحظه یک برای. بود سرش باالی اهورا  صورت
 ی قفسه به را خود وار دیوانه قلبش. کرد  احساس  موهایش روی را گرمش  بازدم هم بعد شنید، را عمیقش

 .بشنود را صدایش هم اهورا  ترسیدمی که  بود بلند صدایش قدرآن.  کوبیدمی اش  سینه

 نگاهش اهورا.  شد اش عسلی  چشمان در خیره. داشتند فاصله متر سانتی چند فقط باهم. برگشت سمتش به
 :گفت  خمارش چشمان همان با و کرد

 .میاد خیلی چشمات به. قشنگه خیلی اسمت- 

 :کرد  زمزمه آرام  کردمی احساس  دهانش در را قلبش که  درحالی

 دونی؟می کجا  از  اسممو- 

 .شنیدم هم رو اسمت  فهمیدم، رو فامیلیت که  شبی همون-

 

 دلش. بود شده حل چشمانش دریای در اهورا.  شدند می تر روشن لحظه به لحظه اش عسلی  چشمان
 چیزی یک نبود، ها آبی  چشم ی بقیه مثل داشت، خاصی رنگ. بگیرد چشمانش از  را نگاهش خواستنمی

 ...خاص جادوی یک... برد می ها آسمان  به را آدم  که  داشت
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 تر نزدیک را سرش که  کرد  نگاه اهورا  به. ببیند را چشمانش رنگ بتواند بهتر تا آورد  پایین کمی  را صورتش
 صورتش روی را اهورا  گرم  های نفس. داشت فاصله متر میلی چند فقط باهم صورتشان حاال است،  آورده

 اهورا.  نگریستمی را اور  و بود شده خمار چشمانش. کند  آرام  را قلبش توانستنمی. کرد می احساس
 هوای. نهاد عقب  قدمی و شد موقعیتش متوجه. کشید  عمیقی  نفس صورتش جلوی و بست را چشمانش

 ای لحظه برای و کرد  باز کامال  را چشمانش. آورد  بیرون شیرین ی خلسه آن  از  را او  خورد، صورتش به که  سرد
 سرعتش تمام با بعد و نهاد عقب  دیگر قدمی. کردمی نگاه را او  خمار بسیار چشمانی با اهورا.  نگریست اهورا  به
 ...بیفتد او  نگاه در نگاهش خواستنمی... دوید عمارت  طرف به

 توانست،نمی اما  بکند پتو زیر هم را سرش خواستمی دلش. بست را چشمانش و پرید تختش روی سرعت به
 .بماند پتو از  بیرون سرش و دست داشت عادت  بچگی از

 نداشت دوست اصال.  بگیرد را اتفاق  آن  جلوی توانست که  کرد  شکر را خدا. دادمی فشار بهم محکم را چشمانش
 احساس.  بگیرد را خودش جلوی نتواند که  شود نزدیک قدرآن  پسر یک به دارد که  جایگاهی و مقام این  با

 .نیست شانش در کردمی

 همه ربعی یک. نداشت را آمدن  قصد انگار  اما  بگوید، او  به چیزی و بیاید اتاق  در اهورا  که  بود منتظر لحظه هر
 از  کم کم.  کردمی فکر قبل دقیقه چند اتفاقات  به مهتاب، نور زیر اهورا  اما  بود، در صدای معطوف حواسش
 جفت یک که  دانستنمی اما  خوابید. رفت فرو عمیقی  خواب به و آمد  بیرون گیری جبهه و ترس ی پوسته
 ...بود زیبایش ی چهره تماشای مشغول صبح، خود تا عسلی،  چشم

 زیبایی همه این  از  هربار و کردمی نگاه او  به زدن پلک بدون. شد خیره او  به ها ساعت و نشست تختش کنار
. رفت کاناپه  سمت به و کند  دل او،  به کردن  نگاه از  باالخره آفتاب،  طلوع از  بعد دقیقه چند. شدمی متعجب

 به نگریست؛ او  به دیگر بار یک بخوابد، اینکه  از  قبل. گذاشت  سرش روی را دستش و کرد  پرت رویش را خود
 .بود شده پنهان پلکش پشت و بود گرفته  آرام  حاال که  دریایی

 :کرد  زمزمه زیرلب توان آخرین  با

 ...رنگت خوش دریای اون  میشه چی-

 ...بیفتد اتفاق  آن  برعکس شودمی باعث هم آوردنش  زبان به حتی کردمی فکر. خورد را حرفش ی ادامه

 گرما  و سوختمی. کردمی پر اش درخشنده نور و مهر از  را زمین جای جای دگرباره و کردمی طلوع خورشید
 ...بدرخشد... تا سوختمی... شود روشن تا کردمی زمین نثار را نورش و سوختمی... دادمی

 و انداخت  کاناپه  به سریع را نگاهش. شد بیدار خواب از  که  بود نگذشته خورشید طلوع از  چندساعتی هنوز
 اتفاقات.  رفت بیرون اتاق  از  و شد بلند جایش از  سروصدا بی. است خوابیده آرام  و ساکت که  دید را اهورا
 درحالی. ببرد کنار  چشمانش از  را صحنه آن  توانستنمی هم هنوز اما  بودشده تررنگ کم  ذهنش در گذشته  شب
 :گفت  ب*لــ زیر کرد،می حاضر صبحانه خودش برای که

 سقف به انقدر  شدنمی حاال حیاط؟ تو رفتی شدی بلند شبی نصفه که  بود کم  آبت  بود، کم  نونت دختر آخه- 
 تنها که  بودی منتظر کنهمی فکر پسره االن  شد؟ خنک دلت زدی گند  اه،  بگیره؟ خوابت باالخره که  زدیمی زل

 ...ببو همو و شین
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 پشتش سینه به دست اهورا.  ماند تمام نیمه حرفش بگذارد، میز روی را چایش لیوان تا برگشت که  هنگامی
 .نگریستمی او  به بشاش، و آمیز حیرت نگاهی با و بودایستاده

. گرفت  را لیوان دیگر طرف دستش، یکی آن  با موقع به درست اما  شود رها دستش از  چای لیوان بود نزدیک
 صدایی با. بود دردناک باشد، بسته را گلویش  راه هوایی توده که  این  مثل داد؛ قورت سختی به را دهانش آب
 :گفت  آرام

 شنیدی؟ کجاش  از- 

 که  درحالی. نشست می دل به اش،  مردانه ی خنده صدای. انداخت  پایین را سرش و کرد  ای خنده تک اهورا
 :گفت  نگریست می او  به زیرچشمی

 .فهمید رو اش  همه بشه که  اونقدری- 

 :گفت  مضمنی بدبختی احساس  با

 ...آهان- 

. کند  برداشت دیگری طور اهورا  بود ممکن رفت،می اگر  اما  بماند، جاآن  هم دیگر ثانیه  یک حتی خواست نمی
 لیوانی -آمد  می نظر به طوراین  حداقل- او  به توجه بی اهورا،.  نشست میز پشت و برگشت چای لیوان با پس

 و کامل  آرامش  در را آبش  نگریست، می او  به که  درحالی و برگشت سمتش به. کرد  پر شیر آب  از  و برداشت را
 .نوشید جرعه جرعه مطلق،

 نامعلوم ای  نقطه به و رفته باال قلبش ضربان. نوشیدمی را آن  طورهمان او  اما  بود داغ فهمید،نمی چای از  چیزی
 .خوردمی را خونش خون فکرش، در و شده برپا غوغایی  دلش در. بود شده خیره

 پیش االن  کردی؟می فکر ذهنت تو االن  همین مثل مردی می کنی؟  فکر بلند صدای با گفته  بهت کی  آخه- 
 ...کنهنمی که  فکرا چه خودش

 !نیست؟ داغ-

 از  هنوز. کردمی اشاره  چایش لیوان به که  کرد  نگاه او  به. کرد  پاره را افکارش  ی رشته اهورا،  متعجب صدای
 .بود خورده را آن  نصف از  بیش او  اما  خاست برمی بخار چای

 .نیست نه،-

 :گفت  داشت، کردنش  پنهان در سعی که  پوزخندی با اهورا

 .میشه بلند بخار ازش  هنوز آخه- 

 لیوان ندانست؛ جایز را ماندن دیگر. است  شده قرمز صورتش حسابی االن  دانستمی. دوید صورتش به خون
 .برود اتاق  به تا برخاست صندلی از  و کرد  رها میز روی نصفه را چای

 :گفت  هول و گذاشت  میز روی را لیوانش اهورا

 !نداشتما منظوری من کجا؟  کجا؟- 

 .نلرزد صدایش تن و کند  حفظ را اش خونسردی کرد  سعی
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 خوب کامال  من نیست، نیازی دیگه بری تونیمی توام. برسم کارام  به برم باید دیگه من نبود، اون  بخاطر نه،-
 .ممنون شدم،

 شد، متوجه سریع. توانستنمی اما  بگوید خواستمی چیزی انگار.  کرد  نگاه او  به ملتمس چشمانی با اهورا
 :پرسید شک با. شناختمی را ها نگاه این

 بگی؟ میخوای چیزی-

 ...هست ای  مسئله یه راستش آره،  خب،-

 .کنممی گوش  بگو، خب-

 :گفت  و زد دریا به را دلش باالخره. کرد  پا آن  و پا این  کمی

 رفتن برای میشه ولی هستن، اونجا  دوستام درسته میرن، پارتنرشون با همه دعوتم، مهمونی یه امشب  ببین،-
 کنی؟  همراهیم

 :گفت  و انداخت  باال را ابروانش

 ای؟  مهمونی چه خب... آهان- 

 .گرفته  مهمونی خارج، میره داره یکیشون دوستا، بین دورهمی یه-

 زمانی چه دانستنمی و برود ایران  از  کال  بود قرار که  هم فردا. زدمی موج چشمانش در التماس.  کرد  نگاه او  به
 ماندنش، ایران  در شب آخرین  از  بتواند که  باشد خوبی فرصت تواندمی که  کرد  فکر خودش پیش. گرددبرمی
 .ببرد لذت

 :گفت  و داد تکان را سرش

 .میام شه، عوض  هوام و حال خواستممی منم نداره، مشکلی باشه،-

 ...که  بود شده شیرین قدرآن  چشمانش عسل.  زد برق چشمانش

 ...شدمی گرمش  داشت کم  کم.  انداخت  پایین را نگاهش

 .کنیممی هماهنگ. شم آماده  و بدم انجام  کارامو  برم من پس دیگه، خب-

 :گفت  قلبش به خطاب ب*لــ زیر. رفت اتاقش  سمت به باشد، او  جانب از  پاسخی منتظر که  این  بدون بعد و

 !دیگه بگیر آروم!  کوفت- 

 .شد خارج عمارت  از  و داد تکان را سرش. بود خواستنی و جذاب برایش چقدر. کردمی تماشا را رفتنش اهورا

 تاپش، لپ همراه به را اطالعات  یکسری و شخصی لوزام. کردمی جمع ماموریت برای را نیازش مورد وسایل
 .بود کافی  اصلی  چندچیز فقط بردارد، زیادی چیز خواستنمی. داد جا زور به ای  کوله  درون

 تا گذاشت  میز کنار  هم را اش  کوله.  گذاشت  سرجایش و کرد  مرتب را چیز همه شد، تمام کارش  اینکه  از  بعد
 .باشد آسان  برایش آن  به دسترسی

 .شود عصبی  شدمی باعث و زدمی تند قلبش کرد،می فکر اهورا  به که  هربار. گذراند  کاناپه  روزی را روز تمام
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 انقدر  نباید که  کرده  نگاه بهت رنگشخوش عسلی  چشمای اون  با دوبار حاال! خودتو کن  جمع! دختر بابا ای- 
 اتفاقی  هیچ مهمونی تو امشبم!  دربیاری بازی جنبه بی طوریاین  بخوای که  نشده چیزی اصال!  بدی وا زود

 .کنم  تموم ماموریتو این  که  دبی میرم آرامش  و راحت خیال با هم فردا و نمیفته

 چه قلبش در دانستمی هم هنوز اما  داد آرامش  خودش به کمی  منظم، و شده بندی دسته افکار  این  با
 .بود داده دست از  مسائل این  به کردن  فکر بخاطر را وقتش ها ساعت. است  غوغایی

. نگریست خود به آینه  جلوی. انداخت می سرش روی را شالش باید فقط. شدمی تمام داشت کم  کم  کارهایش
 دوست چال. بود اش  گونه  چال و آبی  چشمان خاطر به اش چهره زیبایی بیشترین و داشت الیتی  آرایش

 را آن  خواستمی دلش دید، می را آن  هرکسی که  بود شیرین قدرآن  صورتش، چپ طرف در عمیق  و داشتنی
 ...ببوسد

 که  ای  دخترانه شلوار و کت.  بودند صورتش آرایش  تنها قرمز، ب*لــ برق همراه به نازک، چشم خط و ریمل
 حریر شال. آمد  می او  به بسیار ای،  گلبه  دوخت خوش شلوار و کت.  کردمی اش  رسمی بیشتر بود، پوشیده

 کت،  طالیی های دکمه با اش،  طالیی سانتی 7 پاشنه کفش.  شد خارج اتاق  از  کرد،  سر که  هم را ایش  گلبه
 .بود شده ست

 از  خارج بود، قرار. دید در جلوی را اهورا  باالی مدل ماشین ویال، در کردن  قفل از  بعد و شد خارج عمارت  از
 .کند  سوار را او  ویال

 زیرچشمی، اهورا.  بست را کمربندش  کوتاهی،  سالم از  بعد. شد ماشین سوار سرعت به و کرد  تند را هایش قدم
 !...بود شده دلربا و جذاب چقدر که  آخ.  کردمی نگاهش نشود، متوجه او  که  طوری

 .راند و کرد  روشن را ماشین. کرد  تشکر کردنش،  همراهی بخاطر او  از  و داد را سالمش جواب

 که  کرد  شکر را خدا دل در و شدمی برگزار بزرگ باغی در مهمانی. نگفتند چیزی کدامشان  هیچ راه طول تمام در
 .بماند بیرون دغدغه بی هوا این  در تواندمی و است  کلفت  شلوارش و کت  ی پارچه

 قدش مناسب و گرفت می قرار آن  روی راحتی به آرنجش  که  بود شده گذاشته  باغ سراسر در بلندی میزهای
 برای مزاحمتی بلند، صدای این  و بود شهر از  خارج آنجا.  رسیدنمی صدا به صدا و بود بلند آهنگ  صدای. بود
 باغ، وسط در. داشت وجود همه برای کافی  نور و بود شده چراغانی باغ، سرتاسر. کردنمی درست کسهیچ
 لباسی با و حجاببی دخترها اکثر.  بود افتضاح  هم هایشان لباس وضعیت. بودند رقص درحال پسرها و دختر
 .خندیدند می هم با و بودند کنارشان  ها،آن  از  بدتر هم پسرها. ریختند می عشوه  و بودند پسرها بین باز،

 اصال  ها،مهمانی جور آن  از.  برگردد زودتر خواستمی دلش. بود شده پشیمان بود، آمده  جاآن  به که  این  از
 .آمد نمی خوشش

 :گفت  بود، ایستاده  کنارش  که  اهورا  به غلیظی  اخم  با

 !اینجوریه  مهمونی نگفتی-

 :گفت  و نگریست را او  تعجب با اهورا

 !چجوریه؟-

 .دوخت او  به را نگاهش و کرد  اخم  بیشتر
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 دخترا این  که  پوشهنمی لباس طوریاون  شوهرشم جلوی آدم!  راحتن باهم زیادی پسرا و دخترا فقط هیچی،-
 !پوشیدن

 .خندید و انداخت  پایین را سرش اهورا

 .پوشیده چجوری کی  نداره ربطی ما به-

 !بیام؟ خواستی چی برای دونستی،می که  تو ندارم، اینجا  به ربطی هیچ من میگم، همینو منم دقیقا-

 :گفت  و کرد  نگاهش خمار چشمانی با

 .کنم  آشنات  چندنفر با میخوام-

 .شود ابروانش  پریدن باال و هاچشم شدن درشت جلوی نتوانست و شد متعجب

 کیا؟- 

 :گفت  لبخند با و کرد  نگاه او  سر پشت به اهورا

 .میان دارن. موقع به دقیقا-

 وقتی. خوردنمی ها ایرانی  به شان چهره. شدندمی نزدیک آنها  به مرد چند. برگشت پشت به حرفش، این  با
 .کردمی نگاهشان موشکافانه و مشکوک حالتی با. دادند دست و کردند  سالم اهورا  با شدند، نزدیک

 نگاهش طوری. شد منزجر مرد آن  نگاه از.  انداخت  سرتاپایش به خریدارانه نگاهی بود، کچل  که  مردها، از  یکی
 صورتش به و کرد  حس را نگاهش سنگینی مرد. کرد  نگاه او  به اخم  با. بخرند لباس خواهندمی انگار  که  کردمی

 .زدمی برق شب، تاریکی آن  در سیاهش چشمان. کرد  نگاه را او  کریهی،  لبخند با. نگریست

 :گفت  اهورا  به لهجه با

 گفتی؟  که  همونیه این- 

 نشانه به را دستانش و شد ترپررنگ مرد، لبخند. کرد  تایید را او  حرف چشمانش، بستن با و زد لبخند هم اهورا
 :کوبید  بهم تحسین ی

 .عالیه  همیشه مثل انتخابت!  جان اهورا  آفرین!  بهبه-

 حرف خوب را فارسی توانستنمی. باشد عرب  اصالتا  مرد، که  زد حدس کرد،می ادا  حلق انتهای  از  را" ه" حرف
 .نیست ایرانی  بود معلوم کامال  اش  چهره از  و بزند

 :گفت  پرتحکمی لحن با حال، همان در و خندید اهورا

 .داره فرق یکم شرایط سری این  فقط-

 فرقی؟ چه-

 .من برای بار این  بود، گروه  برای هربار. دفعه این  اختصاصیه- 
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. نیاورد در سر چیزی هایشان حرف از.  شدند صحبت مشغول آرام  و رفتند اهورا  کنار  پرید، باال مرد ابروان
 موفق دهد، گوش  شان مکالمه به کرد  سعی هرچقدر. زنند می حرف چه درباره و چیست موضوع دانستنمی
 .شد خیره رقص پیست به کند،  گوش  نتوانسته که  این  از  عصبی  هم نهایت در. نشد

 خواستمی دلش. کرد  ترک را آنجا  -بودند بادیگارد شبیه بیشتر که-  همراهانش با مرد دقیقه، چند از  بعد
 بخواهد که  نداشت ارتباطی  او  به. دهد می بد را جوابش حتما بپرسد اگر  دانستمی اما  اند  گفته  چه که  بپرسد
 باال را اش  شانه. بگوید چیزی اش درباره خواستنمی و بود خرسند مکالمه آن  از  ظاهرا هم اهورا  بپرسد،
 .نگفت چیزی و انداخت

 :گفت  و کرد  نزدیک او  گوش  به را دهانش اهورا  دقیقه، چند از  بعد

 .میام و میدم انجامش  ای  دقیقه چند دارم، کاری  یه نیا، دنبالم خونه، داخل میرم االن  من-

 ساعتی یک. کشید  طول دقیقه چند از  بیشتر خیلی او  رفتن. رفت و کشید  را راهش حرف، این  دنبال به و
 خانه، ورودی در از  و کردمی نگاه ساعتش به مدام. نیامد هم شام برای حتی. نشد خبری او  از  و بود گذشته
 .داشتبرنمی چشم

 با. بود آورده  هجوم ذهنش به متنوع فکر هزاران و زدمی شور دلش. رفتنمی پایین گلویش  از  چیزی شام سر
 :کرد  فکر خود

 چی؟ باشه اومده  سرش بالیی اگه  چی؟ رفته باشه، گذاشته  منو اگه- 

 به اهورا  اگر  و بود شده دیر خیلی. بیاورد طاقت نتوانست دیگر رفت، باال آهنگ  صدای دوباره که  شام، از  بعد
 .کردمی استراحت  باید و داشت پرواز صبح فردا. رفتمی باید هم او  بود، برگشته تنهایی

 و نیست خانه در کسی  آمد  می نظربه اول،  ی وهله در. گشود  هم از  را ایش  شیشه در و رفت خانه سمت به
 که  زد حدس و انداخت  سالن به اجمالی  نگاهی. بود اتاق  هرگونه از  عاری  اول،  ی طبقه. باشدمی خالی کامال
 زیادی های اتاق  با داشت، انتظار  که  طورهمان و رفت باال را مارپیچی های پله از  فکر، این  با. باشد باال اهورا
 :گفت  ب*لــ زیر و داد تکان طرفین به را سرش. شد روروبه

 .برده خوابش حتما-

 دو فقط... بقیه مثل هم چهارم و سوم های اتاق...  طورهمین هم دوم اتاق.  بود خالی کرد،  باز را اول  اتاق  در
 .بود مانده باقی دیگر اتاق

... دختر یک ی عشوه  پر ی خنده مثل آمد؛  می صدایی... نداشت خوبی احساس.  بود باز نیمه پنجم، اتاق  در
 داد،می هل را در کمی  اگر.  ایستاد  در پشت و شد نزدیک اتاق  به... رفت می باالتر لحظه به لحظه قلبش ضربان

 داد هل قدرت تمام با را در. کرد  حبس اش  سینه در را آن  و کشید  عمیقی  نفس. ببیند را داخل توانستمی
 مهمانی آن  به وقت هیچ کاش  کردمی آرزو...  بود نکرده باز را آن  وقت هیچ کاش  کردمی آرزو  شد، باز کامل  که

 سینه ی قفسه به را خود محکم عسلی،  ی تیله دو برای قلبش ضربان وقت هیچ کاش  کردمی آرزو...  بود نیامده
 ...کوبید  نمی اش

 توجه او  به که  آن  بی. بود شده باز موهایش و داشت ای  آشفته  وضع لباسش که  انداخت  نگاهی دختر به
 در او  دیدن با اهورا.  نزند جیغ تا گرفت  دهانش جلوی را دستش... بود اهورا  چشمان در غرق  همچنان کند،
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 نگه باز را آن  زور به که  چشمانی و خنده با. نشد کاسته  ای  ذره اش  سرخوشی از  اما  شد، پریشان در، چارچوب
 .رفت در چارچوب در او،  سمت به. کشید  بیرون دختر دستان حصار از  را خود داشت،می

 با اهورا  رسید، قدم یک به شان فاصله باالخره که  وقتی. شدمی نزدیک همچنان اما  او.  برداشت عقب  قدمی
 :گفت  کشداری  لحن

 ...میگذره خوش توام، بیا-

 صورتش نصیب ای سیلی قدرت، تمام با و برداشت دهانش جلوی از  را دستش. بود کرده  پر را چشمانش اشک
 ...هم باز اما  آمد  خودش به کمی  شد، وارد او  به که  شوکی با. برگشت مخالف جهت به کامال  صورتش. کرد

 !ببینمت وقتهیچ نمیخوام دیگه! گمشو- 

 :گفت  قرمزش و خمار چشمان با اهورا،

 ...تنهایی خودمون دیگه، اتاق  یه بریم بیا خب نداری؟ دوست گروهی  پس-

 !شو خفه-

 قدم جلویش طوری. کشید  عقب  را خودش او  اما  ببرد بین از  را فاصله که  برداشت قدمی او  سمت به اهورا
 از  هیجان، و شوق از  نه بار این  اما  زدمی تند قلبش... شدمی هدایت اتاق  آخرین  سمت به که  داشتبرمی
 ...بود کرده  فراموش را اش  رزمی های آموخته  و فنون تمام که  بود ترسیده قدرآن...  ترس

 طرف دو در را هایش دست و شد نزدیک او  به اهورا.  خورد اتاق  در به پشتش که  این  تا رفت عقب عقب  آنقدر
 خیره او  به زمان، هر از  تر تیره اش، عسلی  های تیله... نبودند خمار دیگر چشمانش. چسباند در به او،  صورت
 ...آمد می نظر به طمع از  پر و عصبی  نگاهش حالت. شدند

 :گفت  لرزان صدایی با. بود نگران بشنود، را آن  هم اهورا  مبادا که  این  از  و شنید می وضوح به را قلبش صدای

 کنی؟می داری کار  چی-

 !نیست؟ معلوم-

 ...کردمی بو را او  داشت انگار  کشید،  عمیقی  نفس صورتش، با متری چندسانتی ی فاصله در بعد و

 ...میشینه دل به... دارم دوست خیلی رو عطرت  بوی این- 

 ...بود شدن بسته درحال دوباره اهورا  چشمان. کرد  نگاهش کمی

 تو؟ بریم-

 :گفت  بغض با. زد حلقه چشمانش در اشک.  کرد  اشاره  سرش پشت اتاق  به بعد و

 !بودی دور یه همه با! که  واقعا-

 :گفت  و کرد  نگاهش کریهی  لبخند با اهورا

 ...دارم تجربه کلی  االن  حداقل مگه؟ بده-
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 خشم، و تنفر احساس...  شد شرمنده بسیار افتاد،می تپش به آدمی  چنین برای قلبش که  این  از.  شد شرمش
 و کرد  باز را دستانش حصار حرکت، این  با. زد را او  محکم و آورد  باال را زانویش... بود کرده  پر را وجودش تمام

 .برخاست آسمان  به بلندش، آخ  صدای

 ها پله. شد دور آنجا  از  و دوید توان تمام با. شد باز برایش فرار راه گرفت،  فاصله او  از  قدم یک که  این  از  بعد
 ماند، می جاآن  دیگر دقیقه یک اگر...  دید می تار را جا همه اشک،  ی پرده پشت از.  آمد  می پایین یکی دوتا را

 سعی و دویدمی دیگران، متعجب های نگاه به توجه بی... دادمی رخ ناگواری اتفاقات  چه دانست می خدا
 ...شود دور جاآن  از  داشت

... کند  صدا را خدایش و بزند فریاد دل ته از  خواستمی دلش! شد چه و ببندد دل کسی  چه به خواستمی
 ...بود شکسته که  دلش یا بیاید کنار  دهد، رخ بود ممکن که  اتفاقاتی  ترِس  با دانستنمی

 تخت روی و رفت اتاقش  به عمارت،  کردن  قفل از  بعد... است  رسیده خانه به زمانی چه و چطور نفهمید اصال
 ...کند  حیف آدمی  چنین برای هم اشک  قطره یک حتی خواستنمی. نشست

 :گفت  خودش به نفرین و لعن با ب*لــ زیر

 کاری  یا بود گفته  بهت چیزی اصال  مگه! خواستگاری؟ بیاد دار نگین انگشتر  یه با! احمق؟  داشتی انتظاری  چه-
 قلب که  بود نکرده کاری  هیچ اون!  رویاپردازی انقدر  که  خودته تقصیر بستی؟ دل بهش زود انقدر  که  بود کرده
 ...باختم پوچ و هیچ ی واسه... بزنه دیوار و در به خودشو اینجوری  دیدنش با بخواد تو ی جنبه بی

 لباس... کند  فراموش را اتفاقات  این  تمام خواستمی دلش... بود کرده  خوش جا گلویش  در سنگینی بغض
 مورد بخواهد که  این  از  وجودش هم باز اما  کرد  آرامش  کمی  آب.  گرفت  گرمی  آب  دوش و درآورد را هایش
 ...لرزیدمی بگیرد، قرار کسی  ی حمله

 همان در و گذاشت  بالش روی را سرش. پیچید خودش دور را پتو و رفت تختش روی گرم،  آب  دوش از  بعد
 حداقل. بود خوشحال رفت،می آنجا  از  فردا که  این  از.  بخوابد کرد  سعی بودند، شده جمع زانوانش که  حالت
 آشکار  اش  واقعی روی... بود شده متنفر او  از  شدتبه... افتاد  نمی عسلی  ی تیله دو آن  به چشمش دیگر
 ...کند  بیرون دلش از  همیشه برای را او  تا بود کافی  همین و شده

 و بست را چشمانش... ریختمی پایین هری دلش در چیزی بار،یک هرچندثانیه انگار.  سوختمی چشمانش
 پرده پشت در عسلی،  ی تیله جفت یک بست،می را چشمانش که  هربار... بخوابد بتواند بلکه داد فشار محکم

 ...شدمی پدیدار چشمش، ی

 به چشمانش هرگز دیگر تا بخوابد خواستمی... را روزگار های کامی  تلخ نبیند تا بخوابد، خواستمی دلش
 بی روزگار این  از  برکند دل دهد، فریب را خودش تا بخوابد خواستمی... نیفتد رنگ خوش عسلی  ی دوتیله

 ...گشتبرنمی هرگز دیگر شاید... کند  خلوت خودش با کمی  توانستمی و رفتمی فردا... رحم

 !گشت؟برمی چه برای

 نمیخواست دلش اما...  کند  می بازی هایش آدم  ی همه با که  دانست می... شناخت می را رحم بی دنیای این
 ...دریایش ی پرده پشت در حتی ببیند، را او  دیگر بار یک حتی

 ...رفت خواب به ریخته، فرو دنیایی و آشفته  ذهنی با و فشرد محکم مشتش در را پتو



 

 45 

 

***** 

 

 را او  صدایش که  نگریست بیرون به پنجره از.  نشست هواپیما ی پنجره کنار  صندلی روی تفاوت بی و خونسرد
 .آورد  خود به

 .اینجاست  ات  شماره بشینی اینور  باید تو نه، جای نشستی، که  اونجایی  ولی ببخشیدا،-

 سرد. کنارش  صندلی به هم نگاهی و انداخت، «جاوید آرمان» دست به نگاهی. کرد  اشاره  کنارش  صندلی به و
 :گفت  و کرد  نگاهش

 .راحتم پنجره کنار  من-

 :گفت  حرص با آرمان.  برگرداند پنجره سمت به را رویش بعد و

 دیگران؟ برای کدوم  توئه مال صندلی کدوم  ببینی بخونی رو شماره نمیتونی نداری؟ سواد-

 :داد ادامه  و زد پوزخندی

 آدمایی  به وگرنه سازمان؛ تو جایگاه اون  به رسیدی بابات پول با نداری، سواد! که  نیست خودت تقصیر البته- 
 گند  کردی،  شرکت حاال. توش کنی  شرکت بخوای اینکه  به برسه چه بخونی، نمیدن هم پرونده یه حتی تو مثه
 .بکشیم رو جورش باید ما بهش، زدی

 دندان الی  از.  کرد  نگاهش و برگشت او  طرف به عصبانیت  با. زند می بیرون بخار هایش گوش  از  میکرد احساس
 :گفت  شده فشرده بهم های

 !میدی نظر میکنی غلط  نمیدونی هیچی که  تو. بفهم دهنتو حرف-

 :گفت  بلندی نسبتا صدای با و شد بلند صندلی روی از  خشم با بعد و

 !توئه مال! بشین بیا،-

 صندلی روی آرمان.  گذاشت  هم روی را چشمانش و نشست کناری  صندلی روی بزند، دیگری حرف آنکه  بی و
 :گفت  ب*لــ زیر و نشست

 گرفتیم  پرونده دوتا تا شد سفید موهامون ما. کنه  قبول هم نمیخواد مقام اون  به رسیده پارتی با حاال-
 .نمیکنه که  کارا  چه پارتی با دختر وجب نیم اونوقت  دستمون

 :گفت  آرام  کند،  باز را چشمانش حتی یا دهد نشان العملی  عکس  آنکه  بی و شنید را هایش حرف

 .گرفتی  پرونده دوتا تازه و شده سفید موهات که  توئه لیاقتی بی از  اون- 

 سرش است،  تفاوت بی شد متوجه وقتی اما  کند،  باز را چشمانش بلکه تا شد خیره او  به دقیقه چند برای آرمان
 .برگرداند پنجره سمت به را
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 کرده  انتخاب  آرمان  برای او  که  لقبی-دوسر غول  این  عبادی  و بود برگشته عبادی  پیش از  که  میشد چندساعتی
 به سازمان کارکنان  سایر مثل هم آرمان.  آمد  نمی خوشش او  از  اصال.  کرد  معرفی او  به همراه عنوان  به را -بود
 کرده  نثارش بود، خواسته دلش هرچه حاال تا و کرد  می نگاه رسیده، آنجا  به پارتی با که  دختری چشم به او

 .بود

 می فرا آف  تیک زمان دیگر دقیقه چند. نکرد باز را چشمانش او  اما  بود، توضیحاتی ارائه  درحال مهماندار،
. گشت  برمی آف  تیک هنگام تهوعش حالت به بود، نشسته پنجره کنار  اینکه  دلیل. بود نگران بشدت او  و رسید
 صورت، این  غیر  در داد می وفق شرایط با را خود دید می آنچه  به توجه با و دید می را بیرون پنجره از  حتما باید
 :گفت  دلش در. دهد دست او  به تهوع احساس  میشد باعث و کرد  می احساس  ذهنش در را هایی تکان فقط

 ...میشه شکلی چه قیافت کردم،  خالی لباست روی رو ام  معده محتوای که  موقعی ببینم آرمان،  آقا  خب-

 اتفاقات  با اینکه  مخصوصا. افتد  می اتفاق  آن  حتما دانست می. شد هایش ب*لــ مهمان ریزی، لبخند بعد و
. کرد  حرکت به شروع هواپیما. بود ریخته بهم بشدت اش  معده اوضاع  دوسر، غول  این  های تهمت و دیشب
 .کند  جلوه طبیعی اتفاق،  آن  که  برگرداند بود، نشسته آرمان  که  جایی چپ، طرف به را سرش

 حس کم  کم  را فشار و گیجی  احساس.  نکرد باز را چشمانش. میشد بلند زمین روی از  کم  کم  هواپیما های چرخ
 ...باالخره که  داد می قورت تند تند را دهانش بزاق و جوشید می اش  معده. میکرد

 شده کثیف  شلوارش تا شانه روی از.  ریخت آرمان  روی و شد خارج دهانش از  شدت با اش  معده محتوای
 ...بود

 سینه در را نفسش. بست را چشمانش صحنه آن  دیدن با و چرخاند راست طرف به را سرش آرام  آرام  آرمان
 .میشد بد حالش هم او  اگرنه  نشود اش  بینی وارد تیزش و تند بوی تا کرد  حبس

 ساختگی نگرانی با. بود العملش  عکس  منتظر داشت کردنش  پنهان در سعی که  ای  خنده با و کرد  می نگاه او  به
 :گفت  آرمان  به خطاب

 چیزی نداره اشکالی  حاال! نکردی قبول خودت بشینم چنجره کنار  گفتم  که  من! شد بد چه وای،! ببخشید آخ- 
 .میره بوش بگیر، دوشم یه بشور لباستو نشده،

 :گفت  بسته چشمان با بود کرده  مشت را دستانش درحالی آرمان.  زد نما دندان لبخندی بعد و

 .نگو هیچی شو، ساکت فقط هیس، هیس،-

 شد بلند صندلی روی از  آرمان  که  گرفت  را دهانش جلوی دستش با. بگیرد را اش  خنده جلوی توانست زور به
 می کمی  اتفاق  آن  اثر  بر گلویش.  خندید دل ته از  و نشست آرمان  جای سر بالفاصله. رفت راهرو انتهای  به و

 جرعه اولین  تازه. بیاورند برایش آبی  خواست او  از  و زد صدا را مهمانداران از  یکی بشاش ای  چهره با. سوخت
 لبخندی با و داد قورت زور به را آب.  شد خیره او  به و رسید سر خیس کامال  لباسی با آرمان  که  بود نوشیده را

 .نگریست او  به ژکوند

 نه؟ نشستی اونجا  کردی  خودتو کار  آخر- 

 آن  در پیروزی و خنده که  صدایی با. کرد  بسته و باز دور یک را درخشانش چشمان و شد باز خنده به لبانش
 :گفت  میزد موج
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 !جام؟ سر برگردم میخوای-

 :گفت  و برد باال تسلیم حالت به را دستانش آرمان

 !بشین همونجا تو بخشیدم، من! ممنون خیلی! نمیخواد نه نه-

. شد خیره بیرون به پنجره از  و گرفت  او  از  را نگاهش لبخند با. بست را چشمانش و نشست صندلی روی بعد و
 با. نبود شدند، رد ایران  مرز از  که  هنگامی مهماندار صدای متوجه که  بود ریزی برنامه و افکار  در غرق  قدر آن

 :کرد  فکر دلش در. آمد  خود به تازه داشتند، می بر را خود روسری که  نفر جند دیدن

 .بردارم حجابمو بشم مجبور ماموریت بخاطر منم شاید-

 مذهبی ی خانواده از  عضوی  و نداشت کاملی  حجاب. کرد  فکر مسئله آن  به ناراحتی و وجدان عذاب  با بعد و
 شیرین دنیای غرق.  خوابید و شد گرم  چشمانش باالخره تا کرد  فکر آنقدر.  کرد  نمی رد را قرمز خط اما  نبود،
 صندلی به و کرد  بلند را سرش آرمان.  است  افتاده  آرمان  ی شانه روی سرش که  نفهمید اصال  و بود شده خواب
 :گفت  آرام  و زد صدا را او.  داد تکیه

 .رسیدیم پاشو نمیشی؟ بیدار چرا. که  نمیدونم اسمتم  بابا ای!  هوی! هی؟ وند؟ سپه-

 :گفت  و کرد  نگاه آرمان  به خمار. شد باز چشمانش باالخره تا کرد  تکرار را «رسیدیم پاشو» جمله آنقدر

 چیه؟-

 :گفت  و نگریست او  به تعجب با آرمان

 !کن  نگا رسیدیم، میگم پاشو! چیه؟ چیه-

 هایش چرخ سرعت انقدر  حاال که  است  آمده  فرود هواپیما پیش دقیقه چند بود مشخص. کرد  نگاه بیرون به
 فرودآمدن اعالم  از  بعد. کرد  باز را کمربندش  و داد قوسی و کش  را بدنش آلود،  خواب چشمان با. بود کم

 .بود بسته نیمه چشمانش هنوز. شد بلند صندلی روی از  شدن، خارج از  مهماندار درخواست و هواپیما

 :گفت  دلش در. روند می کجا  دارند فهمید نمی اصال  که  بود خواب گیج  آنقدر

 .بدم انجام  رو هتل کارای  باید که  میشم عصبی  حسابی االن  وگرنه هست آرمان  خوبه-

 را او  و خودش ساک اتاق،  کلید  گرفتن  از  بعد آرمان  و شدند بود، شده رزرو سازمان طرف از  که  هتلی وارد
 .رفت آسانسور  سمت به و برداشت

 رفت خواب اتاق  سمت به شد، اتاق  وارد آنکه  محض به. رفت آرمان  دنبال باشد، ش شرایطش متوجه آنکه  بی
 .انداخت  تخت روی را خودش و

 باز کمی  را چشمانش. شد رفع کامال  ساعته، چند خواب آن  با اما  بود مانده تنش در دیشب خستگی هم هنوز
 خواب اثرات  یا دید می درست دانست نمی. شد باز ممکن حد آخرین  تا چشمانش دید، که  ای  صحنه با. کرد

 .است

 هم آرمان  و گرفته  قرار آرمان  سینه روی راستش دست. بود صورتش متری سانتی چند فاصله در آرمان  صورت
 .بود گرفته  وش*آغـ  در را او  چپش دست با
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 چپش، پهلوی به و خورد تکان کمی  آرمان.  شد بلند جایش از  سرعت با و برداشت آرمان  روی از  سریع را دستش
 .خوابید او  به پشت

 را لباسش خواست. بود نکرده عوض  هنوز را هایش لباس. شد بلند تخت روی از  و زد کنار  رویش از  را پتو
 اضافه  وسایل و بخرند لباس همانجا بود قرار. است  نیاورده خودش با لباسی هیچ افتاد  یادش که  کند  عوض

 .نبرند خود با

 ب*لــ زیر آرام.  ببیند را وضعیت آن  آرمان  نداشت دست اصال.  شد بیدار آرمان  از  زودتر که  کرد  شکر را خدا
 :گفت

 .میرسم حسابشو شه بیدار بزار خوابید؟ من پیش تخت رو اومد  چرا اصال- 

 مجلل، و بزرگ بسیار فضای یک. بیندازد اطرافش  به نگاهی کرد  وقت تازه. رفت بیرون اتاق  از  غلیظی  اخم  با و
 همه. زد کنار  کمی  را پرده و رفت پنجره سمت به. داد می نشان را ده. نگریست ساعت به. امکانات  ی همه با
 نگاه اطراف  به تر دقیق و زد چرخی خانه، در. اند  رسیده آنجا  به ساعتی چه که  نمیدانست اصال.  بود تاریک جا
 .داشت چشمگیری زیبایی و بود شده ساخته رنگ طالیی های طرح با هم خانه سقف حتی. کرد

 همراه به را شکالتی کیک.  بود موجود چیز همه یخچال در. کرد  باز را یخچال در و رفت آشپزخانه  سمت به
 رویش و رفت تلویزیون روی روبه های راحتی سمت به. ریخت لیوان در کمی  و برداشت را پرتقال آب  پارچ

 و لذت با. بود پخش درحال حیوانات درباره مستندی. کرد  روشن را تلویزیون و برداشت را کنترل.  نشست
 می پرتقال آب  همراه به را کیک  و کرد  می نگاه را آن  بزند، پلک که  آن  بی. شد آن  تماشای مشغول هیجان
 .خورد

 منتظر باید. شد آینده  و گذشته  به فکر هرگونه از  عاری  ذهنش و بود کرده  مستند معطوف کامل  را حواسش
 داشتند، زیاد وقت که  آنجایی  از.  کنند  تنظیم دستگیری برای را هایشان برنامه و شود بیدار آرمان  تا میماند
 .نکند بیدار خواب از  را او  داد ترجیح

 که  کرد  نگاه داشت، را تصویربردار به حمله قصد که  بوآ مار و بود شده درشت ممکن حد آخرین  تا چشمانش
 .کرد  نگاه را او  برگشت و گذاشت  قلبش روی را دستش. پرید جا از  آرمان  ناگهانی صدای با

 حمله؟ وسط میدی سالم اینطوری  چرا کردم،  سکته-

 .پرید سرش از  خواب و شد درشت چشمانش آرمان

 کردن؟  پیدا اتاقمونو  حمله؟ کدوم- 

 :گفت  اخم  با کرد  می اشاره  آن  به که  درحالی و کرد  دراز تلویزیون طرف به را دستش

 ...می رو بوآ مار-

 مضطرب صدایی با. کرد  نگاه آرمان  به ترس اندکی  با و گرفت  تلویزیون از  را چشمانش. گذاشت  نصفه را حرفش
 :پرسید

 !کردن؟  پیدا اتاقمونو  میگی که  هتلن همین تو هم اونا  مگه-

 .نشست او  کنار  راحتی روی و داد بیرون را نفسش آرمان
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 .گفتم  می بهت بودیم رسیده که  موقع همون نبودی، خواب گیج  اونقدر  اگه- 

 :کرد  بیداد و داد به شروع بود، آمده  یادش تخت روی خوابیدنشان ماجرای تازه که  او

 !خوابیدی؟ بودم، خواب من که  تختی روی اومدی  حقی چه به! ببینم کن  صبر-

 :گفت  و انداخت  باال را ابروانش  آرمان

 مگه؟ خریدی تختو-

 .بخوابیم تخت یه تو بخوایم که  نداریم نسبتی هیچ هم با ما-

 !بانو؟ حضرت پس خوابیدم می کجا- 

 !میخوابیدی زمین رو اصال!  هست اینجا  راحتی همه این- 

 .میگیره درد بدنم و گردن  بخوابم زمین رو انسانم  منم خب! آدمی؟  تو فقط مگه-

 میزنم زنگ وگرنه بدونا خودتو حد ببین. نمیشه هیچیت بخوابی سنگم روی دوسری، غول  جنابعالی نخیر-
 .بده نشون بهت حدتو اون  عبادی،

 همیشه من که  نمیشه! کنیم  میونش در روز یه اینطوریه  اگه!  چی؟ یعنی! بریم هم با شو پیاده جان خانوم او،- 
 !کنی  الال  نرم و گرم  تخت روی هم جنابعالی بخوابم، پایین

 !ترن مقدم خانوما-

 .تمام تو، شب یه من شب یه همینه، اش  عادالنه  اصال  میگی؟ پرت و چرت چرا! داره ربطی چه-

 را خود شدن بیدار هنگام که  بود حالتی بخاطر شدیدش واکنش. نگفت چیزی و کرد  نگاه را او  حرص و اخم  با
 .یافت آن  در

 :گفت  غرور  با آرمان

 هم اشون  بقیه هتلن، این  تو اونا  از  تعدادی یه بله،. گفتم  می داشتم خب. میدونم رضا نشونه رو سکوتت-
 یه اشون  بقیه که  مشخصه ولی کردیم،  پیدا رو اینا  هتل، رزرو بخاطر. نمیدونیم هنوز که  دیگه مگان یه تو

 هاشون اصلی  به اینجان  که  اینایی  از  باید هم االن.  نشده ثبت  جا هیچ تو اسمشون  که  داشتن جایی ای  خونه
 .برسیم

 دقیقا؟ کنیم  نفوذ چطوری االن  خب-

 .کنیم  تنظیم برنامه که  شدم بیدار دقیقا االن- 

 .آهان

 جلوی از  بود، مانده باقی کیک  کوچکی  تکه فقط آن  در که  ظرفی و پرتقال آب  خالی لیوان و شد بلند جایش از
 .گذاشت  سینک در و برد آشپزخانه  به آرمان  متعجب چشمان

 و نشست ها راحتی روی او  کنار  فاصله با. برداشت ساک درون از  را تاپش لپ و رفت اتاق  به او  به توجه بی
 .شدند کار  و صحبت مشغول
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 گرفتند،  می که  تصمیمی هر. بود مشکل بسیار کشور،  از  خارج در هم آن  بزرگی پرونده چنین برای ریزی برنامه
 .گذاشتند  می میان در کردند،  می کمک  پرونده آن  در که  افرادی  و عبادی  با آنالین  بصورت

 که  طریقی هر از.  نداشتند ریزی برنامه روند در چندانی موفقیت اما  داشت، ادامه  صبح سه تا پرونده کار
 .خوردند می بر مشکل به شوند، افرادشان  نزدیک یا قاچاقچیان گروه  وارد نحوی به میخواستند

 چند و چرخاند می دستش در را خودکار کالفگی  با آرمان.  کرد  فکر سکوت در کمی.  میشد کالفه  داشت کم  کم
 می فکر بعدا رو اش  بقیه بریم، پیش همینجا تا فعال-. بودند کرده  قطع عمادی  با را ارتباطشان  پیش دقیقه
 به توجه با کردیم  پیدا رو اونا  جای وقتی برن، می کجا  به رو ما هتلن این  تو که  اینایی  ببینیم باید اول.  کنیم

 .کوتاهه  جا همه از  دستمون و محدوده اطالعاتمون  فعال. بریم می پیش رو برنامه ادامه  اونجا،  موقعیت

 .زد موهایش در چنگی و بست را چشمانش. زد تکیه راحتی به و کرد  پرت ها برگه روی را خودکار آرمان

 .دیگه کنیم  استراحت  بریم بهتره. کارو  کنیم  شروع باید فردا از.  توئه با حق آره- 

 :گفت  میکرد جمع را تاپش لپ که  حالی در

 .باشه-

 :داد ادامه  آرامی  صدای با و

 .میخوابم ها راحتی رو من امشب- 

 :گفت  و نگریست را او  باز نیمه چشمان با آرامان

 آرتروز  تو، دست سپردیم رو فالنی که  میچسبن رو امون  یقه فردا پس. بخواب تخت روی برو تو نمیخواد،-
 .گرفته  گردن

 به بخیر شب گفتن  با. شد بلند راحتی روی از  و گرفت  دستش را تاپش لپ. نگفت چیزی و کرد  ای  خنده تک
 .کشید  دراز تخت روی و رفت اتاق  سمت

 آن  تا میکرد هرکاری باید. بود درگیر بسیار فکرش. شد خیره سقف به و گذاشت  شکمش روی را دستانش
 می رخ خطایی کوچکترین  نبابد. بود گذاشته  گرو  را جانش پرونده، آن  بخاطر. شود بسته موفقیت با پرونده

 یکی جای را خود که  بود این  راهش آهرین  اگر  حتی. کرد  می گروه  آن  وارد را خود باید بود شده طور هر. داد
 ...بزند جا آنجا،  به شده قاچاق دختران از

 عنوان  به آرمان. است  همین راهش تنها میدانست میشد، اگر  ولی نشود کشیده  آنجا  به کار  که  بود امیدوار
 پیش از  جریان آن  در کاری  هیچ توانست نمی پسر یک

 .بزند جا آنان  از  یکی جای را خود توانست می راحتی به دختر، یک عنوان  به او  اما  ببرد،

 چه برایشان آینده  دانست نمی. کرد  صبح خیال و فکر هزار با را شب آن.  فشرد محکم مشتش در را روتختی
 .ترسید می مجهول ی آینده  این  از  و است  زده رقم تقدیری

. دادند می نشان را نه ساعت، های عقربه.  نگریست را ساعت. کرد  باز را چشمانش ظرف، برخورد صدای با صبح
 ساعت حدودا گذشته،  شب. بخوابد هم باز میخواست دلش. گذاشت  صورتش روی را تخت روی اضافی  بالش
 .کرد  می کوفتگی  احساس  و بود خوابیده چهار
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 لباس اینکه  بخاطر. انداخت  سرش روی را شالش ببندد، را موهایش آنکه  بی و شد بلند تخت از  سختی به
 دستشویی سمت به باز نیمه چشمان با. کرد  نمی خوبی احساس  اصال  و بود قبل روز های لباس با هنوز نداشت،

 حاال و بودند آورده  اتاق  در را شان صبحانه. بود میز کردن  آماده  حال در باشد، او  متوجه آنکه  بی آرمان.  رفت
 .چید می را آنها  بایست می فقط او

 از  تر حجیم زدن، شانه بدون موهایش، خرمن آن.  ببندد را موهایش تا بازگشت اتاق  به دوباره دستشویی از
 سرش روی را شال دوباره و کرد  جمعشان ای  گیره  با تنها بزند، شانه را آن  آنکه  بی. کرد  می جلوه همیشه
 .انداخت

 :گفت  و داد را جوابش نشاط با آرمان.  کرد  سالم آرامی  صدای با و رفت آشپزخانه  سمت به

 ای؟  حوصله بی و اعصاب  بی انقدر  چرا چته؟! ایه  خوشمزه ی صبحونه چه کن  نگاه! سالم-

 :گفت  و کرد  نگاهش حالت و چهره همان با

 .اخالقم  میشه بدتر بزنم، حرف شم مجبور که  نگو چیزی. اینطوریم  میشم بیدار خواب از  عادتمه،- 

 است،  جدی کامال  هایش حرف دید که  وقتی. کرد  می نگاه را او  متعجب هنوز آرمان.  نشست صندلی روی و
 او  داشت انتظار  متقابال و بود بانشاط و انرژی  پر بسیار میشد بیدار خواب از  وقتی خودش. نگفت چیزی دیگر
 آن  از  کمی.  انجامید  طول به ای  دقیقه بیست شان صبحانه. افتاد  اتفاق  برعکس کامال  اما  باشد همینطور هم

 :گفت  تفاوتی بی و آرام  صدای با همچنان اما  بود، شده کاسته  اش،  چهره حوصلگی بی و خشم

 .میزنه بهم داره حالمو دیگه لباسا این  بخریم، لباس بریم-

 :گفت  نشنود او  که  طوری زیرلب آرمان

 .اون  نه منم بزنه غر  باید که  اونی  آورده،  باال من رو خوبه حاال-

 :گفت  و گرفت  باال را سرش

 گفتی؟  چی-

 :گفت  و کرد  نزدیک لبانش به را چای فنجان آرمان

 .هیچی-

. رفتند خرید مرکز ترین نزدیک به و شدند خارج هتل از  کنند،  تلف را وقت آنکه  بی صبحانه، خوردن از  بعد
 آمد  و رفت به حواسشان تا خواست آنها  از  پول، مقداری درخواست بر عالوه  و گرفت  تماس عبادی  با آرمان

 ایران  در گروه  اعضای  سایر چنین هم و هتل خدماتی کادر  در که  افرادی  با عبادی.  باشد هتل در قاچاقچیان
 حدی تا هم را خودش حتی که  بود اهمیت  حائز آنقدر  پرونده این.  کرد  می کنترل  را آنها  دور راه از  داشت،
 کنترل  اعضا  سایر و دادند می انجام  را کارهایشان  باید دبی، در حاضر فرد عنوان  به دو آن.  بود کرده  آن  درگیر

 .کرد  می نظارت پرونده روند روی مستقیم بطور هم خودش بودند، گرفته  عهده  به را دور راه از

 حصیری کاله  سمت به. نکند تجربه را کثیفی  احساس  آن  دوباره تا خرید اسپرت  کفش  و لباس میتوانست، تا
 با که  زد چشمک و کرد  غنچه  بوسه، حالت به را لبانش آینه  در. گذاشت  سرش روی آینه  جلوی را آن  و رفت
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 از  را کاله  و کرد  درست را چشمانش و ب*لــ حالت سرعت به. شد خشک حالت همان در آینه،  در آرمان  دیدن
 :کرد  خود لعنت و فحش به شروع دل در. برداشت سرش روی

 می ــوس*بـ داشتی اون  برا میکنه فک پسره االن  نیاری؟ در بازی مسخره نمیتونی دقیقه دو تو، بمیری ای- 
 !فرستادی

 زانوانش روی. برود پرو اتاق  به تا داشت می بر را آنها  کند،  نگاه ها لباس به آنکه  بی و گرفت  می گاز  را لبانش
 با که  رفت راست سمت به و شد بلند هوا بی یافت، را آن  اینکه  از  بعد. بردارد را نظرش مورد سایز تا نشست

 ناله و آخ  ب*لــ زیر. کرد  مالیدن به شروع و گرفت  مخالف دست با را راستش بازوی. کرد  برخورد عظیمی  چیز
 .نگریست عظیم  چیز آن  به و کرد

 !گرفت  درد دستم توام؟ میشه پیدات میرم هرجا امروز  چرا آرمان  بابا، ای- 

 !شما به خوردم من ببخشید آخ- 

 :گفت  و کرد  نگاهش جدی

 .خدایی ای  مزه بی خیلی! هه هه هه-

 .بخندی که  نگفتم-

 حساب از  بعد. شد رد او  کنار  از  و گرفت  محکم دستانش در را لباس. قبل از  تر جدی بار این  کرد،  نگاهش دوباره
 این  با بود سرد کمی  هوا. دید فروشی بستنی که  آمد  پایین ها پله از  تازه. شدند خارج خرید مرکز از  آنها،  کردن
 آرمان  اینکه،  فکر با اما  بخرد خودش برای یکی و برود خواست. بخورد بستنی میخواست دلش شدت به حال
 :گفت  دلش در. شد پشیمان کند،  می مسخره را او

 !فرستادی؟ من با بود کی  این  آخه  عبادی  روحت تو ای.  بخورم بستنی نمیتونم دوسر غول  بخاطر بابا ای- 

 آرمان  به تعجب با. رفت آن  سمت به و کرد  پنهانی ی خنده زده، زل فروشی بستنی به است  مدتی دید که  آرمان
 سمتش به بستنی دو با آرمان  که  بود متعجب و خیره همانطور. رود می فروشی بستنی سمت به که  کرد  نگاه

 :گفت  دل در و پوشاند را صورتش بزرگ، لبخندی. برگشت

 .رو خدا بنده کردم  قضاوت نیستا، بد هم اونقدرا!  جنتلمنه همکارمون به، به-

 .گرفت  او  از  را ها بستنی از  یکی بود، معلوم لبخند بخاطر هایش دندان تمام که  هرحالی در و

 بخوری؟ بستنی نمیکردم فکر مرسی،-

 .گرفتم  همین بخاطر بخواد دلت توام کردم  احساس.  چسبه می هوا این  تو اتفاقا  چرا؟-

 :گفت  و کرد  نزدیک او  گوش  به را دهانش آرمان

 .دستش رو بزاریم خرج باید میتونیم تا دیگه، میکنه حساب ماموریتو پوالی عبادی- 

 ای؟  پایه: گفت  زد می برق شیطنت از  چشمانش که  حالی در و شد بیشتر لبخندش

 :گفت  و داد سر ای  خنده. فهمید را منظورش شیطنت، برق دیدن با آرمان

 کنیم؟  شروع کجا  از  خب! هستم آره،- 
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 :کشید  فریاد و دوید دنبالش به مکث کمی  با آرمان.  کرد  دویدن به شروع و زد خبیثی لبخند

 کجا؟؟- 

 :گفت  و برگرداند عقب  به را سرش خنده با

 .بیا دنبالم-

 سوتی و گرفت  باال را سرش. ایستاد  میشد، سرو عربی  غذاهای  آن  در که  قیمت گران  و لوکس رستورانی جلوی
 .نگریست را او  شده گشاد  چشمان با آرمان.  زد

 بلدی؟ هم کارا  این  از- 

 :گفت  و زد نمایی دندان لبخند

 .رو اینجا  دیدم اومدیم  می داشتیم راه تو! جاوید آقای  خیابونیم کف  بچه ما آره،- 

 :داد ادامه  و زد چشمکی

 نمیکنی؟ فکر اینطور  باشه، گرون  باید-

 .خندید و داد تکان طرفین به را سرش آرمان

 !بودن کرده  انتخاب  اینکار  برای رو تو که  حقا-

 .رفت رستوران داخل و برگرداند آرمان  از  را رویش. شد پدیدار چشمانش در مهربانی برق و زد دل ته از  لبخندی

. داد می سفارش آمد،  می خوشش که  غذایی  اسم  هر از  و کرد  نگاه را منو. برگزیدند نشستن برای را دنجی جای
 .شد راضی غذا  نوع پنج به هم آرمان.  داد سفارش را مختلف نوع ده تقریبا

 .کردند  می تصور مبلغ، دیدن هنگام را عبادی  ی قیافه و ها حرف و کردند  می صحبت هم با داشتند

 میکنه فکر ببینه عبادی  اگه!  تنهایی به هرکدومش گرونه  خیلی دادیم سفارش ما که  چیزایی اون!  کن  فکر وای،-
 !شدیم خارج کشور  از

 :کرد  نقض را او  مثال آرمان  و خندیدند هم با

 .شیم خارج کشور  از  بخوایم اگه  میفهمه هستن، آدماش  نه-

 .داره دیدن قیافش وای وای. نبود حواسم آره- 

 .میزنه زنگ مبلغ دیدن از  بعد باش مطمئن-

 :گفت  و خندید بلند صدای با

 .دیدم می قیافشو بودم اونجا  کاش!  عالیه  وای! براشون میره اس  ام  اس  که  باباها و مامان این  مثه-

 آنها  به تعجب اندکی  با بود، میز روی غذاها  گذاشتن  حال در که  پیشخدمتی. آوردند  لحظه همان را غذاها
 .گفت  ب*لــ زیر چیزی عربی  به و نگریست
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 دلش و زد می برق چشمانش. کرد  حبس دوشان هر سینه در را نفس برانگیز، هوس و روغن پر غذاهای
 :کرد  زمزمه ب*لــ زیر و کشید  هایش ب*لــ روی نامحسوس را زبانش. بخورد را غذاها  آن  ی همه میخواست

 !کردم  انتخاب  درستی جای که  حقا-

 کردن  تصور حال در هم با و خورد می او  پای به پا هم آرمان.  کرد  خوردن به شروع و برداشت را چنگال و قاشق
 .افتادند  می خنده به اعضا،  سایر و عبادی  چهره

 متوجه را کدامشان  هر مزه تا خوردند را مقداری غذاها،  ی همه از.  کشید  طول ساعت یک به قریب خوردنشان،
 شده خورده نیمی بودند، داده سفارش که  غذایی  هر از.  نداشتند را غذاها  آن  کامل  خوردن ظرفیت اما  شوند،

 .ماند باقی نخورده دست دیگر نیم و

 :گفت  آرمان  به خطاب و گذاشت  شکمش روی را دستش غذا،  اتمام  از  بعد

 !بودم نخورده انقدر  عمرم  تو! خوردم خیلی! میترکم دارم دیگه وای-

 :گفت  و داد تکان او  حرف تایید نشانه به را سرش آرمان

 .بشه بیمارستان صرف هم پول از  بخشی یه کنم  فکر! بخدا منم-

 .خندیدند دوباره بعد و

 با و چرخاند دستش در را کارت  رفت، می که  حالی در. کند  حساب را اش  هزینه تا رفت آرمان  و شدند بلند
 :گفت  هایش خنده میان در و خندید آرمان  قیافه و حالت به. کرد  نگاه خباثت

 !برو برو حله،-

 محکم دستش در را کارت  و آمد  آرمان  دقیقه، چند از  بعد. شد آرمان  منتظر در جلوی و رفت بیرون رستوران از
 :گفت  و گرفت

 ...دو سه، چهار، پنج، شیش، هفت، میزنه؛ زنگ االن- 

 عبادی  نام دیدن با و دادند سر ای  قهقهه جفتشان. شد بلند اش  گوشی  زنگ صدای بگوید، را یک که  آن  از  قبل
 جواب اما  شنید نمی را عبادی  صدای. داد را جوابش آرمان.  شد بیشتر شان خنده شدت گوشی،  صفحه روی

 :میکرد شخص را فاجعه عمق  وضوح به آرمان

 .باالست ها هزینه اینجا.  بخدا خوردیم ناهار یه فقط عبادی،  آقای- 

 .نرسد عبادی  گوش  به صدایش تا گرفت  را دهانش جلوی و شد بیشتر اش  خنده شدت جمله، این  شنیدن با

 :گفت  خندید می که  حالی در آرمان  مکالمه، اتمام  از  بعد

 !کردین  خرج برابرش سه رفتیم نزدم زنگ اونو  گفت!  شاکیه صبحم خرید بابت تازه-

 .شد ورشکست سازمان بیچاره-

 :گفت  آرمان  هتل، ورودی جلوی. برگشتند هتل سمت به هم با

 .دیگه ساعت چند تا میام منم هتل، برو تو کنم،  بررسی رو سازمان های بچه حدسای از  تا چند برم باید من-
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 .باشه-

 :گفت  زیرلب. رفت حمام سمت به شد، که  اتاق  وارد. کردند  خداحافظی هم از  و

 .شدم کثیف  چقد. حموم برم میتونم بیاد تا آخیش،- 

 حمام سمت به است،  خریده لباس و نیست آرمان  اینکه  از  خوشحال. کرد  نگاه خود به منزجر حالتی با بعد و
 :گفت  و کوبید  بهم را دستانش خوشحالی با. شد رو روبه تمیزی و بزرگ وان با کرد  باز که  را در. رفت

 .شدم خوشحال چقد وای! داره وان آخجون- 

 گذاشت  آن  در را پاهایش اول  وان، کردن  پر از  بعد. کرد  جمع سرش باالی را موهایش و درآورد را هایش لباس
 داد تکیه وان ی لبه به را سرش. کشید  دراز کم  کم  و نشست وان در ابتدا  و زد لبخندی. بسنجد را آب  دمای تا
 روی را گوشی.  گذاشت  گوشش  در بود، آورده  حمام داخل و کرده  وصل اش  گوشی  به قبل از  که  را هندزفری و

 بعد. ریخت وان در را مخصوص شامپوی آرامش  با و داد قرار وان، از  باالتر وجب یک در کوچک  شامپوی جای
 گذاشته  که  آرامی  آهنگ.  بست را چشمانش و داد تکیه وان ی لبه به را سرش کرد،  درست کف  حسابی اینکه  از

 .کرد  می خوب را حالش وان، درون گرم  آب  و بود

. بیاید بیرون آب  از  نمیخواست دلش اصال  که  بود بخش لذت آنقدر.  ماند حالت همان در ساعتی نیم تقریبا
 .بود برده خوابش آب،  گرمای  و لذت آن  با حتما حاال تا صورت این  غیر  در و میشد خوابش از  مانع آهنگ

 جیغ توان تمام با. شد پدیدار باز نیمه در جلوی در آرمان  بزرگ هیکل که  شود بلند وان از  میخواست تازه
 اش  بینی و ان* دهـ جلوی سکوت نشانه به را دستش بود، ایستاده  حمام در کامل  حاال که  آرمان.  زد بلندی
 :گفت  و گرفت

 !نزن جیغ! هیس! هیس-

 با و اورد  در گوشش  از  را هندزفری بپوشاند، را زیرآب عریانش  بدن ها کف  آخرین  با میکرد سعی که  حالی در
 :گفت  جیغ

 !بیرون برو! بیرون برو میکنی؟ چیکار اینجا- 

 :گفت  کند  ساکتش داشت سعی هنوز که  درحالی آرمان

 !که  ندارم کاریت  لعنتی نزن جیغ هیس،! اومده  سرت بالیی کردم  فکر اومد  نمی صدات-

 .بود شده پخش جا همه جیغش صدای

 !میگرفتی؟ ازم  حمومو لذت و آرامش  این  باید چرا! باشی؟ جا همه باید چرا! بیرون برو میگم-

 :زد جیغ توان تمام با دوبوره و شد ساکت ثانیه  یک

 !اینجایی  هنوز دیگه، بیرون برو-

 که  نگریست، وان به ، آرمان  شدن خارج با. شد خارج حمام از  و برگشت بود، آمده  خودش به تازه که  آرمان
 :گفت  زیرلب ناپذیر وصف اندوهی  با. بودند رفته بین از  هایش کف  تمام
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 که  موهامم بابا ای  ندیدم؟ اصال  چرا نشنیدم؟ حمومو در شدن باز صدای چرا لعنتی. کرد  خراب حموممو-
 .دیدش

 :شود بیشتر دلش اندوه  وسعت شد باعث وجدانش صدای

 !موهاتی؟ نگران دید، بدنتو بود، رفته بین از  کف  سرت، بر خاک-

 از  کرد،  خشک حوله با را بدنش اینکه  از  بعد. گرفت  دوش سرعت به و برخاست وان از  ریخته، بهم اعصابی  با
 .رفت سالن به اخم  با و پیچید عمامه  مانند سرش دور را حوله. پوشید را هایش لباس و شد خارج حمام

 .سالم-

 در پشت رو لباسا حموم؟ تو اومدی  کردی  کج  سرتو گاو  عین  کشی،  نمی خجالت! درد و سالم کوفت،  و سالم-
 ندیدی؟

 :گفت  آرامی  صدای با و کرد  نگاه او  به آرمان.  بود عصبانی  بشدت او  از.  گفت  می وقفه بی و تند را هایش جمله

 بشم مطمئن اینکه  برای نشنیدم، حموم از  هم آب  صدای چون سکوته، دیدم رو خونه اومدم.  میخوام معذرت-
 .باشه اومده  سرت بالیی مبادا که  شدم نگرانت. حموم تو اومدم  نیستی، حموم تو

 .میزدی در حداقل-

 ممکن حد آخرین  تا چشمانش. بود رفته چه برای آرمان  که  افتاد  یادش تازه. نشست راحتی روی اخم  با بعد و
 :گفت  جیغ با و شد باز

 چیشد؟ وای،-

 به شروع است،  قرار چه از  ماجرا فهمید اینکه  از  بعد. نگریست او  به تعجب با و پرید جا از  جیغش با آرمان
 :کرد  تعریف

 .ها بگم رو خبرا بهت هتل اومدم  عجله  با. آهان- 

 .بود افتاده  خنده به هیجانش، از  آرمان.  سپرد گوش  او  به هیجان با و نشست چهارزانو راحتی روی

 خارج هتل از  افراد  از  یکی خرید، بودیم رفته ما که  تایمی اون  اینکه  مثل بودن، کرده  کنترل  ها بچه ببین،-
. قصره مثل اش  خونه که  اینجا،  کیلومتری  چند تو هست شیخی یه اومده،  عمل  به کاشف  که  اونطور.  بود شده
 .کنیم  چک بریم تاپت لپ با بعدا فرستادن، عکساشو  و دراوردن آمارشو  ها بچه

 :گفت  میزد، برق ارزنده  اطالعات  این  از  چشمانش که  درحالی

 !اش؟  بقیه! خب خب،-

 .بفروشن برده عنوان  به شهر تو بعد و کنن  استفاده  میخوان. قصر اون  تو بردن رو دخترا-

 برنامه و کردند  می را اینکار  دخترها با اینکه  از.  گشت  محو لبخندش و شد خاموش باره یک به چشمانش برق
 .شد ناراحت بود، دقیق و نقص بی حد این  تا شان

 کنیم؟  چیکار حاال خب-
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 .هستیم ما که  گروه  متفکرای مغز به سپرده عبادی  بعدو به اینجا  از  دیگه-

 باال «نمیدانم» نشانه به را دستانش آرمان.  کرد  نگاه گنگ  را آرمان.  بود حل راه و ایده  هرگونه از  خالی ذهنش
 .برد

 ها دختر آن  از  یکی جای را خود که  بود این  بود، شده پررنگ ذهنش در که  چیزی تنها. کند  تمرکز توانست نمی
 .بود شده خاموش ذهنش انگار  اما  کرد  فکر و بست را چشمانش. کند  نفوذ بینشان بتواند تا بگذارد

 :بنگرد او  به و کند  باز را چشمانش شد باعث آرمان  صدای

 .اونجا  بریم باید فردا-

 .بود خطرناک بسیار آنجا  به رفتن. شد نگران کمی

 چرا؟-

 نقشه و کارا  از  باید نه؟ یا اونجا  کنیم  نفوذ طوری یه میشه یا شد خونه وارد اصال  میشه ببینیم بریم چرا؟ چی-
 بخوایم هم االن  اگه.  بزنیم آب  به گدار  بی نمیشه کنیم،  دستگیرشون بتونیم تا باشیم داشته اطالع  هاشون

 حاال. هستن زناشون یا هاشون زیردست اونجا،  دخترای تمام میگن و زیرش میزنن کنیم،  اقدام  دستگیری برای
 شدن؟ قاچاق اونجا  از  و ان  ایرانی  دخترای دخترا این  که  کنیم  ثابت  چجوری

 یک تا. دادند می نشان را پنج ساعت های عقربه.  کرد  نگاه ساعت به و داد تکان را سرش. گفت  می راست
 .شد می تاریک کامال  هوا دیگر ساعت

 لوازم جزو که  را سشوار. کرد  می استراحت  خوب باید را امشب.  کند  خشک را موهایش برود زودتر تا شد بلند
. بود موهایش خرمن کردن  خشک حال در آینه  جلوی. کرد  روشن را آن  و برداشت آرایش  میز روی از  بود، هتل
 .نبود سرش پشت آرمان  خیره های نگاه متوجه که  شد افکارش  غرق  آنقدر

. خورد گره  بهم نگاهشان و نگریست او  به آینه  از.  کرد  حس را نگاهش سنگینی باالخره دقیقه، چند از  بعد
 چارچوب در سینه به دست که  حالی در خمار، چشمانی با آرمان.  کرد  نگاه را او  آینه  از  و کرد  خاموش را سشوار

 .کرد  می تماشا را او  بود، ایستاده  در

 هرچند. کشید  خجالت بود، دیده را موهایش آرمان  اینکه  از.  شد داغ هایش گوش  و بود رفته باال قلبش ضربان
 .رقصید می سشوار، گرمای  در پریشانش، گیسوان  حاال اما  بود، دیده روسری بدون را او  هم قبال

. گذاشت  قلبش روی را راستش دست. شد خارج اتاق  از  آرمان  کارش  این  با که  انداخت  پایین را چشمانش
. بست محکمی ی گیره  با بود، شده نمناک حاال که  را موهایش. بکاهد هایش تپش از  کمی  اینکار  با میخواست

. نشست تلویزیون روی روبه راحتی روی و رفت سالن به انداخت،  سر روی را نازکش شال دوباره اینکه  از  بعد
 .شد خیره آن  به فقط باشد، داشته توجهی آن  به آنکه  بی و کرد  روشن را تلویزیون

 کجاست؟  حواست-

 :گفت  و گذاشت  اش  سینه روی را دستش. پراند جا از  را او  ، آرمان  بلند صدای

 چیشده؟ چیه؟! ترسوندیم-

 گذاشتی؟  چیه این  کن  عوض  رو شبکه میگم دارم ساعته دو-
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. بود آن  گیری  شکل و جنین درباره پزشکی برنامه یک. کرد  دقت آن  محتوای به تازه و کرد،  نگاه تلویزیون به
 .فرستاد لعنت اش  بدشانسی به دلش در. کرد  عوض  را شبکه سریع و شد سرخ صورتش

 :گفت  نگریست، می اون  به زیرچشمی که  درحالی آرامی،  صدای با. نشست کنارش  و آمد  او  سمت به آرمان

 !کردی  می نگاه داشتی دقتم با چه-

 :داد پاسخ کند  نگاهش آنکه  بی. دوید صورتش به خون

 .نبود تلویزیون به حواسم بود، مشغول فکرم-

 مشغوله؟ فکرت چرا. شدم متوجه-

 .اینا  و پرونده-

 اینا؟- 

 .امشب  تو میکنی اذیت  چقدر دیگه، پرونده همون-

 :گفت  و برگرداند او  سمت به را سرش آرمان

 .امشب  فهمیدم رو چیزی یه آخه- 

 :گفت  و داد قورت سختی به را دهانش آب

 فهمیدی؟ چیو-

 :گفت  و گذاشت  او  پشت راحتی، باالی را دستش آرمان

 میزاری؟ شال چرا-

 به چشمانش در و نگریست می را او  سوالی آرمان.  کرد  نگاه را او  و پرخاند آرمان  طرف به شدت با را سرش
 ...میشد گم  چشمانش سراب در بیشتر میکرد، تالش بیشتر هرچقدر اما  بود، مواب دنبال

 :گفت  و کرد  نزدیک کمی  را صورتش آرمان

 .خوشرنگه چقدر چشمات-

 :گفت  و شد بلند راحتی روی از.  بود کرده  هول. بود گرفته  شدت قلبش ضربان

 .بخیر شب-

 .ایستاد  حرفش با اما  برود اتاق  سمت به تا کرد  پشت او  به

 سقف یه زیر میخوریم، غذا  هم با همکارم، باهات ام،  همخونه باهات ولی نمیدونم، اسمتم  هنوز من-
 ...میخوابیم

 :گفت  وار زمرمه ب*لــ زیر و کرد  مکث ای  لحظه

 .میاد خوشمون هم از- 
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 :گفت  و چرخید دوباره سمتش به. نشد آرمان  حرف متوجه که  بود گفته  آهسته  آنقدر

 گفتی؟  چی-

 .هیچی-

 .بود نشده کم  هنوز قلبش تپش. گنگ  مغزش و بود خسته. رفت اتق  سمت به و نشد حرفش پیگیر

 .رفت فرو عمیقی  خواب به ساعت یک گذشت  از  بعد. بخوابد کرد  سعی و کشید  دراز تخت روی

 سمت به" او"  به فکر از  خسته. کرد  می نگاه او  خالی جای به و بود نشسته راحتی روی را مدت آن  تمام آرمان
 :گفت  دلش در و کرد  نگاه بود، رفته خواب به آن  از  ای  گوشه  در که  تخت به. رفت اتاق

 .بخوابم تخت روی بود من نوبت امشب- 

 به. بود رویش روبه. کشید  دراز تخت دیگر گوشه  در میخوابید، آنجا  نباید و اوست  مقصر که  تصور این  با و
 بسته حاال که  خوشرنگ سراب آن  به ها ساعت. نگریست بود، شده همیشگی حالت از  تر معصوم که  اش  چهره

 ...کرد  می اش  تشنه بیشتر چشمانش سراب. نشد سیر و کرد  نگاه بودند،

 متوجه تازه گذشت  که  کمی.  گشود  را چشمانش تابید، می اتاق  به پنجره از  که  نوری و خورشید طلوع با آرمان
 حیران و برد عقب  شتاب با را سرش. بود آرمان  سینه روی سرش و بود شده حلقه او  دور دستش. شد حالتش

 کنار  را پتو دیگرش دست با. نبود مناسبی وضعیت اصال  و میشد بیدار کرد،  می باز را دستش حلقه اگر.  ماند
 را چشمانش. بود گرفته  قرار آرمان  پاهای بین راستش پای. شد درشت ممکن حد آخرین  تا چشمانش که  زد

 و ترس با بیند، نمی خواب شد مطمئن اینکه  از  بعد. نگریست وضعیت آن  به دوباره و کرد  بسته و باز بار یک
 او  به مضطرب و گنگ.  پرید پایین تخت روی از  و کشید  بیرون او  وش*آغـ  حصار از  را خودش جهش، یک با

 .است  نشده بیدار خواب از  شد مطمئن که  کرد  نگاه

 :گفت  ب*لــ زیر و کرد  پاک را اش  پیشانی عرق  دست، کف  با

 .میشدم بیچاره خوابیدیم، وضعیت این  تو دید می اگه- 

 آنجا  و رفت ها راحتی سمت به. کند  مخفی را او  کنار  در تخت روی خوابیدنش کامال  که  شد خارج اتاق  از  زود
 گیر  احتمال  هم هوا تاریکی در. بروند شیخ قصر به و رسد فرا شب تا ماندند می منتطر باید. کشید  دراز

 ...روشن روز در برسد چه بود، زیاد افتادنشان

 باز کمی  را هایش پلک الی  و داد بدنش به قوسی و کش.  گشود  را چشمانش باالخره که  بود شده ظهر دیگر
 :گفت  دلش در. بخوابد هم باز میخواست دلش. بود نیم و دوازده. کرد  نگاه ساعت به. کرد

 .اونجا  برم نمیخوام. میزنم مریضی به خودمو بعدشم میخوابم، شب تا اصال- 

 به بود ممکن که  بالهایی از.  بگذارد شیخ قصر در را پایش که  ترسید می وضوح به و بود شده خالی دلش ته
. کشید  عمیقی  نفس و کرد  فرو بالش در دوباره را سرش. داشت وحشت مرگ حد تا بیاید، سرش دختر عنوان
 کسی  چه عطر  صاحب دهد تشخیص نتوانست که  بود خواب گیج  آنقدر.  کرد  پر را مشامش آشنایی،  عطر  بوی
 می. بود باال بسیار خوابیدن در اش  توانایی. گذاشت  خواب به را بنا دوباره و بویید را آن  لذت با. است

 بی و راحت بخوابد، کرد  می اراده  که  روز شبانه از  لحظه هر بخوابد، وقفه بی ساعت چهار و بیست توانست
 .میخوابید دردسر
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 خوابش به همچنان و پوشید چشم دردش معده و گرسنگی  از.  بود خواب همچنان او  و گذشت  می ها ساعت
. شد نگران کم  کم  نشده، بیدار هنوز دبد و شد چهار ساعت که  وقتی. خورد او  بدون را ناهار آرمان.  داد ادامه
 .بخوابد میخواهد و است  خسته حسابی کرد  می فکر چون نکرد، بیدار را او  ناهار برای

 پنج ساعت های عقربه.  کرد  نگاه ساعت به و کشید  گردنش  پشت را دستش. گرفت  ضرب زمین روی پایش با
 .رفتند می شیخ قصر به باید و شد می تاریک کامال  هوا دیگر ساعت چند تا. داد می نشان را

 کرده  جمع شکمش در را زانوهایش جنین مانند که  کرد  نگاه او  به. رفت اتاق  سمت به و برخاست جایش از
 :گفت  آرام  و نشست تخت کنار  زانوانش روی. بود

 نمیشی؟ بیدار چرا ای؟  زنده! هی وند؟ سپه. که  نمیدونم اسمتم  بابا ای  جان؟ دختر وند؟ سپه-

 :داد ادامه  زدن صدا به است،  نمرده که  شد راحت خیالش وقتی و گذاشت  مچش نبض روی را دستش

 !دیگه شو بیدار کواال؟؟  قطبی؟ خرس وند؟ سپه دختره؟ دختر؟-

 :زد داد حالت بی صورتی با آرمان.  خوابید او  به پشت و زد تخت روی چرخی رفت، باال صدایش تن که  کمی

 ژله  چشمامون از  عبادی  این  وگرنه بریم باید شو بلند وند سه هوی! میزنیم عر  داریم کی  گوش  تو باش رو ما-
 .سر دو غول  مثل میکنه درست

 :غرید  ب*لــ زیر بود، شنیده را هایش حرف تمام و بود بیدار که  او

 .تویی که  دوسر غول- 

 :گفت  هیجان با گوید،  می چیزی فهمید که  آرمان

 گفتی؟  چی شدی؟ بیدار اِ - 

 تخت، روی نگرانی با آرمان.  کرد  نالیدن به شروع زیرلب. داد ادامه  را بازی همان پس بگوید، چه دانست نمی
 :گفت  و نشست کنارش

 نیست؟ خوب حالت چیشده؟-

 در اش  چهره و کرد  بلندتر را اش  ناله صدای. کرد  بیشتر را نمکش و کرد  ذوق بود، گرفته  اش  نقشه که  این  از
 :گفت  ساختگی بغضی با. شد مچاله هم

 ...آییی.  میکنه درد ام  معده-

 اما  کرد،  می درد بیش و کم  بودنش، خالی و معده اسید  زیاد ترشح بخاطر اش  معده نگفت، هم دروغ البته
 .حد آن  در دیگر نه خب

 :گفت  بود، کرده  گم  را پایش و دست که  حالی در نگرانی، با آرمان

 نداری؟ چیزی قرصی. شی بهتر شاید بخور چیزی یه پاشو خب،-

 .ندارم چیزی نه-
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 اضطراب،  و تعجب از  هایش ناله ثانیه،  چند برای. کشید  آغوشش  در و کرد  رد او  گردن  زیر از  را دستش آرمان
 :گفت  دلش در. شد قطع

 کنم؟  چیکار حاال وای! کرد  غـل* بـ منو خدا یا-

 روی را دستش و کرد  نالیدن به شروع دوباره پس. دهد ادامه  اش  بازی به و شود مسلط خودش بر کرد  سعی
 .داد قرار او  گاه  تکیه را، بازوانش حصار و نشاند تخت روی را او  آرمان.  گذاشت  اش  معده

 بخوری؟ چیزی میخوای-

 :گفت  اکراه  اندکی  با. بگذرد انگیز  وسوسه پیشنهاد این  از  نمیتوانست و بود اش  گرسنه  بسیار

 .شه بدتر حالم شاید-

 .نخوردی هیچی که  ساعته دوازده از  بیشتر بخور، چیزی یه بیا حاال-

 گودی  از  تر پایین سرش که  کرد  تر تنگ را آغوشش  حصار داد، می تکیه آن  به را تخت روی بالش که  درحالی
 .گرفت  قرار آرمان  گردن

 روی طهر که  است  بویی همان شد متوجه. یافت افزایش  قلبش تپش. بویید را عطرش  و بست را چشمانش
 .نگریست او  به شک با و کرد  باز کمی  را بازوانش حلقه آرمان.  بود کرده  حس بالش

 شد؟ خوب دردت-

 را چشمانش و شد هول. است  کرده  قطع را هایش ناله و آه  است  مدتی شد متوجه و آمد  خودش به تازه
 .کشید  بلندی آخ  و بست

 .میکنه درد خیلی نشده، خوب نه آییی- 

 :گفت  و داد تکیه بالش به را او  مشکوک آرمان

 .بخوری بیارم برات چیزی یه میرم من خب-

 هوا سال، از  فصل آن  در و بود شش به ربع یک کرد،  نگاه ساعت به. شد خارج اتاق  از  حرف، این  دنبال به و
 :گفت  زیرلب و داد تکان را سرش. رفت می تاریکی سوی به

 .بریم رسیم نمی امشب- 

 نگرانی با و بود نشسته تخت روی مدت، آن  طی در. گذاشت  سینی در غذا  مقداری و رفت آشپزخانه  سمت به
 یا نور تشخیص حاال و بود میش و گرگ.  میشود تاریک کامال  هوا زمانی چه ببیند تا نگریست می بیرون به

 .بود سخت بسیار هوا آن  در مطلق تاریکی

 .نکند شک تا کرد  ناله به شروع دوباره. گذاشت  او  کنار  تخت روی را آن  و برگشت غذا  از  پر سینی با آرمان

 :گفت  و گذاشت  پایش روی را سینی و نشست تخت روی همانجا آرمان

 .دکتر بریم نشدی خوب اگه  شد، بهتر حالت شاید یکم، بخور-

 :گفت  دلش در. پرید وضوح به رنگش
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 !نیس هیچیم میفهمه دکتر بریم! که  شدم بدبخت وای، ای- 

 .پریده رنگت بیشتر انگار  خوبه؟ حالت-

 .شه بهتر حالم بخورم شاید-

. خورد را آن  و گذاشت  دنان الی  را کباب  از  کمی.  گرفت  دستش را قاشق و برد جلو را لرزانش دستان بعد و
 .بخورد است،  سینی در که  را غذاهایی  تمام میخواست دلش که  بود گرسنه  آنقدر

 فراموشی به کامال  را آنجا  در آرمان  حضور گذشت،  که  کمی.  بلعید لذت با را آن  و کرد  مزه مزه دهانش در را کباب
 .نگریست می را او  شده گرد  چشمان و تعجب با آرمان.  شد خوردن مشغول ولع با و سپرد

 روی را آن  شد، خالی سینی آنکه  از  بعد. خورد هم را... و دوغ از  اعم  سینی مخلفات تمام شد، تمام که  غذایش
 چشمانش تازه و گذاشت  دلش روی را دستش. کرد  پاک دست پشت با را دهانش و گذاشت  پایش کنار  تخت

 .نگرد می را او  متعجب چشمان و باز ان* دهـ با که  افتاد  آرمان  به

 :گفت  و داد فشار شکمش روی را دستش. شد تند قلبش تپش

 .شم بهتر بخوابم اگه  کنم  فکر... شدم بهتر یکم... آیی- 

 :گفت  پنهانی لبخند با باشد، ترسش از  که  میزد حدس و بود کرده  شک که  آرمان

 .بریم که  رسیم نمی که  امشب  خب-

 .نماند دور آرمان  چشم از  که  کرد  جمعش زود اما  زد لبخندی و داد بیرون را نفسش

 .میریم فردا خداس، روز هم فردا خب ولی-

 :گفت  ب*لــ زیر آرمان.  بود پریده رنگش دوباره. ببیند را العملش  عکس  تا کرد  نگاه او  به

 !کوچولو  خانوم رفتی لو... قراره این  از  ماجرا پس... هوم-

 گفتی؟  چی-

 فردا که  بگیرم معده برای دارو تا چند بیرون، میرم من االنم  میریم، فردا امشبو،  کن  استراحت  تو گفتم  هیچی،-
 .دکتر ببرمت باید وگرنه نشی، اینطوری  هم

 ...باشه.. با-

 به خنده با و داد تکان طرفین به را سرش بست، را در اینکه  از  بعد. شد خارج اتاق  از  و زد پرمعنا لبخندی آرمان
 :گفت  خودش

 و مرگ سر اونطوری  میری چرا چیزا این  از  میترسی که  تو خب! رو ما گذاشته  سرکار چه وجبی نیم یه! نگا نگا-
 !کنه؟  متحول تو به رو ماموریت عبادی  که  میکنی شرط زندگیت

 :گفت  و کوبید  خود سر بر دستی دو اتاق،  از  آرمان  شدن خارج با

 !کنم  فکر فهمیده وای-



 

 63 

 قصر به و بماند آنجا  ای  بهانه چه به را فردا کرد  می فکر داشت. نگریست را بیرون پنجره از  استرس  و نگرانی با
 چاره تنها این  و زد می جا دخترها آن  از  یکی عنوان  به را خودش باید راه، این  پایان دانست می. نرود شیخ
 .داشت زمان اندکی  به نیاز ولی. آمد  می کنار  قضیه آن  با باید. بود

 بود، زده جا و بود ضعیف آنقدر  اینکه  از.  بود کرده  بغض. بگذارد میان در آرمان  با را مسئله آن  بود بهتر شاید
 :گفت  لرزان صدای با خودش به خطاب. آمد  می بدش خودش از

 عبادی  کنم؟  چیکار حاال شدم؟ شغل این  وارد چی برای نمیام، بر هم ساده ماموریت یه عهده  از  حتی که  من-
... میدونم نمیخواستی، اینطوری  تو... باشم ترسو انقدر  نمیخوام من! کن  کمکم  توروخدا بابا! منتظرن بقیه و

 من! شدم؟ ترسو انقدر  کی  از  دادم؟ نشون ضعف انقدر  یهو چرا اصال...  برگردم سابق حالت به کن  کمکم  پس
 که  ت*مـسـ مرد یه خونه تو خودم،رفتم پای با که  همونیم! نداده دست از  هم پرونده یه حاال تا که  همونیم
 میترسم؟ چی از  حاال! گناهکاره  کنم  ثابت  بتونم

 :داد پاسخ درونش، از  صدایی

 اون  با مردا نیس معلوم اونجا!  بیارن در پدرشو کرد  کاریت  یکی اگه  نیست ایران  که  اینجا!  خوب دختر اخه  د-
 برای پس داره؟ ای  فایده چه بدی دست از  اینو  اگه!  بودنته دختر ارزشت  و دارایی تنها! میکنن چیکار دخترا
 بکشه؟ هم دستی یه بهت و جلو بیاد خواست، کی  هر که  حرفه؟ این  تو اومدی  چی

 :گفت  خودش به بلند صدای با و داد تکان طرفین به را سرش

 خودمو وقت هیچ دادم قول بابا به شم، سازمان وارد میخواستم که  روز اون  من... دادم قول بابا به من نه،-
 وارد من... شد اونطوری  شد، بزرگ پدر بی نگا؟ رو فالنی نگن که  بجنگم، همیشه دادم قول من... ندم باد به

 ."منم" وند، سپه دختر کنم  ثابت  همه به میخواستم چون. داشتم دوست چون شدم، حرفه این

 بود، فهمیده را ضعفش آرمان  اینکه  برای. برد بین از  را درونش ترس و داد قلب قوت او  به ها، حرف این
 .کرد  سرزنش را خود بشدت

 .میشد واقع او  مضحکه اگرنه  ترسد نمی شود ثابت  آرمان  به که  کرد  می رفتار طوری باید

 کردن  غلط  به که  میدن ادامه  انقدر  همونو دیگه ترسیدی، چیزی از  بفهمن کافیه  فقط. همینن همشون مردا-
 .بیفتی

 آمده  داخل آرمان  که  افتاد  پیشش سری حمام یاد. بگیرد دوشی تا رفت حمام سمت به و شد بلند تخت از
 .شد داغ صورتش. بود

 :گفت  زیرلب

 درو؟ نمیکردی باز میمردی آخه...  برگردونم،عقب زمانو نمیتونم... شده که  کاریه- 

 شیخ قصر باید. باشد داشته وجود دیگری راه بلکه کرد  گرم  را دلش. شد قبل از  بهتر حالش گرم،  آب  دوش زیر
 .شد قرص دلش کمی  افکار  این  با. فهمیدند می را ها چیز این  تا کردند  می بررسی را

 دریافت سریع را اطالعات  که  صورتی در میشد، وارد آنجا  به هم شده قاچاق دختران از  یکی عنوان  به اگر  حتی
 کلک  و دوز هزاران. برود آنجا  از  آنها،  دستگیری با شود، وارد او  به آسیبی  آنکه  از  قبل توانست می میکرد،
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 درستی به توانست نمی و بود شده چیره او  بر ترس کنون  تا اما  دهد نجات را خود بتواند که  داشت وجود
 .کند  فکر

 می غلبه  ترسش بر باید. کرد  می فکر فردا به شوق با حاال و بود یافته آرامش  دوباره. زد لبخندی آب  دوش زیر
 .شود موفق ماموریت آن  در بتواند تا کرد

 درست هم حدسش که.  باشد برنگشته هنوز آرمان  داد می احتمال.  پوشید را هایش لباس و شد خارج حمام از
 .بود

 دخترک آن  از  میکرد احساس.  برود هتل سمت به میخواست و آمده  بیرون داروخانه از  تازه لحظه آن  در آرمان
 جلویش نمیخواست اما  بود، کم  خیلی احساسش  هرچند و بود متفاوت برایش. آید  می خوشش دریایی چشم

 .شود می چه نهایت در ببیند تا بزند چشمانش دریای به را دلش میخواست. بگیرد را

 کنار  در کوتاهی  بسیار مدت دانست می. شود نزدیک او  به داشت دوست. میزد لبخند میکرد، فکر او  به وقتی
 مثبت انرژی  آنقدر.  بود کرده  جذب خود به را آرمان  خوبش، العاده  فوق حس و انرژی  اما  است  گذرانده  او

 را جذاب العاده  فوق شخصیت آن  میکرد سعی اینکه  با. بود شده کاریزماتیک  شخصیتی به تبدیل که  داشت
 .شدند می جذب او  به همگان و بود ناموفق هم باز کند،  پنهان جدیتش و خشم ی پرده پشت

 مثل هم او  که  بقبوالند او  به را این  داشت سعی حتی. باشند هم کنار  در بیشتر که  آمد  نمی بدش هم آرمان
 .است  آرمان

 !بود؟ چه حقیقت اما

 شوند؟ نزدیک بیشتر که  داشت دوست آرمان  مثل هم او  واقعا آیا

 بود؟ ماموریت هدفش تنها که  یا

 خوشش هم شاید. آید  می بدش آرمان  از  که  نبود معنی بدین اما  بود، ماموریت اش  دغدغه بیشترین که  البته
 حس آن  متوجه چشید، نمی را آرمان  دادن دست از  احساس  که  هم زمانی تا و بود، نشده متوجه ولی آمد  می
 ...شد نمی

 ...او  به نسبت اش  واقعی احساس  متوجه... شد چیز همه متوجه خوب ناگهانی، حادثه آن  با اما

 تیله دیگر، طرف از  و ماموریت طرفی از...  سودا هزار و داشت سر یک که  هم آرمان.  بود زیاد ماشین سرعت
 ...بود کرده  پرت کامال  را حواسش نفر، یک دریایی های

 ...رفت و گرفت  را گازش  که  ماشینی شکسته ی شیشه و بود مانده خیابان کف  رنگی قرمز و غلیظ  مایع تنها

***** 

 های دانه. کشید  می نفس سختی به. برود سمت کدام  به باید بداند آنکه  بی. دوید می بیمارستان راهروی در
 .بودند پوشانده را اش  پیشانی عرق،  درشت

 دکتر. کرد  می سخت کمی  را تشخیص که  بود آلود  خون آنقدر  مرد، زخمی صورت. افتاد  تختی به چشمانش
 .نمیشد متوجه او  که  گفتند  می چیزی عربی  زبان به بودند، سرش باالی که  هایی

 .درآوردند حرکت به زیادی سرعت با را تخت شد، تمام عرب  دکتر آن  حرف اینکه  از  بعد
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 دست روی را دستش. رساند تخت به را خود و دوید رمق، آخرین  با. کشاند  او  سمت به را ناتوانش پاهای
 .شد خیره او  به بهت با و گذاشت  سردش

 !آرمان- 

 سردتر ، آرمان  دست از  دستانش حاال. بود افتاده  فشارش و رفت می گیج  سرش. نکرد دریافت پاسخی اما
. افتاد  زمین روی نشد، داده او  به ورود اجازه  و بردند دیگر اتاقی  به را دار چرخ تخت اینکه  از  بعد. بود شده

 اما  کند،  پاک چشمانش جلوی از  را آرمان  آلود  خون ی چهره تصویر کرد  سعی و پوشاند دست با را صورتش
 .بود فایده بی تالشش

 از  را او  اینکه  فکر از...  هایش نگاه هایش، حرف. دید می ذهنش در را هایش خنده و لبخندها تصویر حاال
 از...  داشت دادن دست از  ترس همیشه... رفت گیج  سرش بست، یخ دستانش لرزید، تنش بدهد، دست
 .کرد  می وحشت بدهد، دست از  را اطرافیانش  حتی یا دوستانش اینکه

 باید که  گرمی  کانون...  را اش  خانواده را، مادرش را، پدرش... بود داده دست از  بارها... بود داده دست از  او
 ...نداشت وجود هرگز کرد  می بزرگ را او

 :گفت  لرز با ب*لــ زیر

 ...میدم دست از...  میدم دست از- 

 می کم  قلبش داغی از  کمی  اشک،  قطره هر با. شد جاری هایش گونه  روی دیگری از  پس یکی اشک،  های قطره
 .نمیشد بهتر حالش اما  گشت،

 گم  را مادرش و پدر که  کودکی  مانند و کشید  وش*آغـ  در را زانوانش بود، نشسته زمین روی که  حال همان در
 .ندهد دستش از  که  کرد  دعا دل ته از.  گریست  باشد، کرده

 بود؟ آرمان  برای نیاز و راز و دعا همه این.  شد متعجب خودش از

 !دهد؟ دست از  هم را او  ترسید می او  که  داشت وجود بینشان ای  رابطه چه مگر

 کند؟  همراهی ماموریت این  در را او  تا بود همکار یک فقط او  اینکه  نه مگر

 زد؟ می آتش  و آب  به را خودش داشت چرا پس

 دانست نمی که  حاال اما  نبود، زیاد آنقدر  حادثه این  از  قبل... داشت حس او  به داشت، دوست را او  شاید
 .بود کرده  تشدید را حس آن  نه، یا ببیند را او  هم باز تواند می

 :گفت  و زد چنگ را قلبش اندوه  با

 ...میکنه کن  ریشه و نابود اونو  همیشه برای که  میفته اتفاقی  یه بیاد خوشت یکی از  میای تا! من ی بیچاره دل-

 کرد  باز را آب  شیر. رفت بیمارستان بهداشتی سرویس سمت به. کرد  معلوم را دلش تکلیف. گریست  ها ساعت
. بود کرده  درگیر را چشمانش دریای طوفانی. کرد  نگاه خود به آینه  در. ریخت صورتش روی سرد آب  مشتی و

 .ریخت صورتش روی سرد آب  دیگر مشتی. میزد موج نگرانی و اندوه  آن،  ی نقطه نقطه در و کرده  پف صورتش
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 نیفتاده اتفاقی  هیچ انگار  که  کند  رفتار طوری و بیاید کنار  قضیه این  با راحتی به توانست نمی. بود بزرگی شوک
 .کند  فکر توانست نمی و بود شده فلج ذهنش. است

 ترکیدن جلوی بنابراین کرد،  می حفظ را اقتدارش  باید. گرفت  تماس عبادی  با که  بود این  کرد،  که  کاری  اولین
. بگیرد را اش  واقعی احساس  جلوی توانست نمی هم باز کارها  این  اما.  گرفت  را دلش بند شدن پاره و بغض
 .داشت درونش آشوب  از  حکایت کالم،  در بودنش عصبی  و گرفته  صدای

 همین و نشود کارش  مانع عزیزانش  مرگ حتی که  بود آموخته  اما  شد متاثر بسیار خبر، این  دریافت با عبادی
 بیمارستان در را آرمان  که  بود این  حرفش. داد می گوش  عبادی  سرد کالم  به اندوه  با. بود گفته  هم او  به را

 تصادف حاال و بود افتاده  عقب  کار  این  اش  بیماری ی بهانه به قبل روز. دهد ادامه  را ماموریتش و کند  رها
 ... آرمان

 می آرمان  با بایست می قبال اگر.  میشد شیخ قصر وارد تنهایی به و کرد  می رها حال آن  در را آرمان  باید حاال
 دخترها از  یکی جای را خود که  بود این  چاره تنها حاال کرد،  می مبین قصر به ورود برای را دیگر های راه و رفت
 .میزد جا

 بی. بکشد نفس بهتر بتواند بلکه کرد  شل گردنش  دور را شالش حلقه. بود آور  خفقان برایش بیمارستان هوای
 .بود فایده

 و شد خارج بیمارستان راهروی از  کرد،  می تقال اکسیژن  ای  ذره برای و میزد چنگ گلویش  به که  حال همان در
 .رفت اش  بیرونی محوطه به

 با و ترکید بغضش شد، بهتر که  حالش. شد هایش ریه وارد فشار با اکسیژن  باالخره رسید، که  باز فضای به
 برود؟ و کند  رها حال آن  در را آرمان  توانست می چطور. گریست  توان تمام

 و نمیشد خارج هتل از  آرمان  نمیزد، بیماری به را خودش اگر.  بود اتفاق  این  مسبب که  کرد  لعنت را خودش
 .بود خودش تقصیر اتفاقات  این  همه. افتاد  نمی اتفاق  این

 ... آرمان  ببخش منو-

 برگشت بیمارستان به شد، خشک اشکش  ی چشمه اینکه  از  بعد. گریست  تلخ و پوشاند دستانش با را صورتش
 .کرد  می دیوانه را او  انتظار،  و بالتکلیفی این.  نامعلوم وضعیتش و بود عمل  اتاق  در. نشست در پشت و

 گرفته  بازوانش میان در خردسال کودکی  مثل را زانوانش. برد خوابش که  نشست، انتظار  به در پشت آنقدر
 که  دلی! سود؟ چه... شود قرارش بی دل تسکین میتوانست خواب شاید. داد تکیه دیوار به را سرش و بود
 ...است  یار خود تسکینش باشد، یار قرار بی

 دور به ای  گوشه  او  اما.  زدند می خود صورت و سر بر و زدند می جیغ اطرافیان،  و آشنایان.  بود گنگ  چیز همه
 .کرد  می نگاه را جمعیت آشفته،  اوضاعی  و ترسیده ای  چهره با و بود ایستاده  جمعیت از

 .گریستند  می داشتند، تن بر که  مشکی های لباس با و بودند زده حلقه چیزی دور مردم، از  انبوهی  توده

 که  شخصی هر با. رفت می آن  مرکز به جمعیت وسط از  و زد می کنار  را جمعیت سرمایش، از  کبود  دستان با
. زد می تند قلبش. میشد تر نزدیک بودند، زده حلقه دورش بر آنان  که  چیزی و جمعیت مرکز به رفت، می کنار

 رسید، ای  چاله به زد، کنار  که  هم را نفر آخرین.  شد دوبرابر ذهنش در جمعیت، جیغ و گریه  صدای انعکاس
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 انداخته  رویش سفید ای  پارچه و بود آرمیده  آنجا  شخصی. زد زانو قبر کنار  و رفت جلو لرزان، پاهای با. قبر یک
 به انگشتش  ی گوشه  کار،  این  با. گرفت  دستش در را پارچه ی لبه و برد جلو را لرزانش دستان. بود شده

 انگار  کرد،  جمع را جسارتش. بست یخ تنش تمام او،  پیشانی سرمای از.  کرد  برخورد شخص آن  سرد پیشانی
 ...ببیند است  قرار چه دانست می

. شد بیشتر اطرافیان  های ضجه و جیغ صدای. دید را او  و زد کنار  مرده شخص روی از  را پارچه حرکت یک با
 .کردند  می لعنت را بزهکار شخص و زدند می جیغ. گریستند  می و زدند می صدا را نامش

 بست را چشمانش... حرکت بی و صامت. بود گرفته  قرار هم روی کبودش  لبان. بود بسته را فروغش پر چشمان
 ...جان بن از  وجود، اعماق  از.  کشید  فریادی توانش تمام با و

 متوجه کمی  اینکه  از  بعد. کرد  می نگاه اطرافش  به و زد می نفس نفس. شد بیدار خواب از  زد، که  فریادی با
 .فشرد بهم و بست را چشمانش. گرفت  دستانش میان را سرش شد، اوضاعش

 ...بود کابوس  فقط اتفاقم  این  کاشکی- 

. شد بلند جایش از  عجله  با. گذشت  می ساعت چهار خوابش، زمان از.  بود دیروقت. کرد  نگاه را ساعتش
 سرجایش دید، شیشه پشت که  چیزی با رفت جلو که  کمی.  بپرسد آرمان  از  تا برود دکترش پیش میخواست
 خوابیده بود، شده نوشته یو سی سی انگلیسی  به رویش که  دیگر، اتاقی  در تختی روی آرمان.  شد میخکوب

 هم در را او  قلب دستگاه، روی قلبش ضربان تصویر و شده متصل بدنش جای جای به دستگاه هزاران. بود
 .نگریست را او  و گذاشت  شیشه روی را دستانش. فشرد

 !بود؟ خودش

 هیکل آن...  بود خودش... نه اما.  میشد سخت تشخیصش که  داشت صورتش روی پیچی باند و جراحت آنقدر
 و داد تکیه محکم و سرد ی شیشه به را اش  پیشانی... بود خودش مختص مظلومانه، و آرام  خواب طرز آن  و

 داد فشار هم روی را هایش ب*لــ. لرزید اش  چانه. شد سنگین دوباره بغضش. چکید اش  گونه  بر اشکی  قطره
 ...نشود بلند اش  گریه  صدای تا

 قدم اش  بیرونی محوطه در و بود شده خارج بیمارستان از  هم باز شب، تاریکی آن  در. رفت می گیج  سرش
 را دکتر های صحبت داشت سعی هنوز. کرد  رها را خودش داشت، قرار چراغی زیر که  سرد نیمکتی روی. میزد
 .بود سخت بسیار هضمشان. کند  درک

 کمکش  به میشود متوجه کم  را عربی  دخترک فهمید اینکه  از  بهد و فهمید می فارسی آنجا  پرستاران از  یکی
 .خواستند اطالعات  وضعیتش از  و رفتند آرمان  دکتر پیش باهم. شتافت

 هفتاد به آمد،  نمی بیرون کما  از  آنکه  احتمال  و بود وخیم وضعش. بود رفته کما  در و شده مغزی مرگ آرمان
 ...رسید می درصد

 اش  جسمی اوضاع  روحی، اوضاع  بر عالوه.  کشید  بازوانش روی را دستانش و کرد  لرزی. آمد  می سردی سوز
 شده همیشه از  تر روشن چشمانش و بود شده کبود  گرسنگی  و سرما شدت از  لبانش. نداشت تعریفی هم

 .بودند

 !کرد؟  می باید چه حاال
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 !کند؟  باز را چشمانش تا میماند منتظر آرمان  پیش همانجا و زد می را ماموریت قید

 ...میداد دست از  را جانش زد، می را ماموریت قید اگر

 اصال.  زد خودش به تلنگری. داد نمی ی فرمان هیچ که  بود شده مغشوش آنقدر  ذهنش. بود سختی راهی دو
 اشد  به تا بود شده باعث اینکه  از  هم شاید. خواست نمی را او  کرد،  می باز را چشمانش آرمان  که  وقتی شاید

 اگر!  نمیدانست آرمان  احساسات  از  چیزی که  او.  گرفت  می وجدان عذاب  عمرش  آخر  تا شود، محکوم مجازات
 !...چه؟ نداشت دوست را او

 باید حاال... کرد  می مشخص را اش  زندگی و مرگ که  ای  بازی... بود کرده  شروع او  با را سختی بازی زندگی
 ...شود بازی آن  ی برنده بتواند تا گرفت  می تصمیمی

***** 

 ...روح بی و سرد. کرد  نگاه خود به آینه  در. ریخت صورتش روی سرد آب  مشتی و کرد  باز را آب  شیر

 برای اغلب  که  عربی،  برق و زرق پر های لباس. نگریست بود، آن  روی که  هایی لباس به و رفت تخت سمت به
 لباسی. کشید  لباس روی را دستش و نشست تخت روی. بود مشهور بسیار کشور  آن  در و میشد استفاده  رقص
 و افتاد  می زمین روی کمی  بلندش دامن. بود حریر از  بلندش آستین  و داشت بازی قایقی یقه که  رنگ یاسی

 .گرفت  می را موهایش شدن دیده جلدی کمی  حریر، جنس از  سربندی

 ها رنگ بعضی از  توانست نمی اش،  آبی  چشمان بخاطر. آمد  نمی او  به اصال  که  بود کرده  انتخاب  را رنگی
 در کمتر  که  کرد  انتخاب  را رنگ آن  قصد از.  نبود مهم برایش. بود ها رنگ آن  جمله از  یاسی و کند  استفاده

 .بود موجود مغازه آن  در هم چشمانش همرنگ آبی  پیراهن اگرنه  باشد چشم

 و سربند و بود باز اش  یقه هرچند. داشت را پوشش بیشترین چون کرد  انتخاب  این  بخاطر هم را لباس این
 .بود هیچی از  بهتر باز اما  حریر، از  هایش آستین

 تن به را پیراهن. کند  عوض  اش  کنونی  های لباس با را آن  تا شد بلند و داد فشار محکم مشتش در را لباس
 تور مانند سربند ادامه.  کرد  محکم سرش دور آینه  جلوی را سربند. بافت را آن  و زد شانه را موهایش و کرد

 .پوشاند را موهایش و افتاد  عروس،  لباس

 چشمگیر و زیبا هم باز آمد  نمی چشمانش رنگ به اینکه  وجود با و بود اش  اندازه  کامال  لباس. کرد  نگاه خود به
 :گفت  زیرلب خودش به خطاب. زد حلقه چشمانش در اشک.  بود شده

 .بهت لعنت-

 با. بود گرفته  را تصمیمش. کرد  نمی رها را او  ای  لحظه وجدان عذاب  و دانست می مقصر را خود هم هنوز
 قلبش و احساس  روی پا. کرد  ماموریتش وقف را خود. گذاشت  تنها بیمارستان را او  و کرد  خداحافظی آرمان

 آمده  بوجود تفاوتی بار این  اما  کرد  می را کار  همین هربار. بود شده عادی  برایش دیگر. همیشه مثل گذاشت؛
 :بود

 هیچ که  بود شده خارا سنگی به تبدیل او.  دهد نشان احساس  چیزی به هم باز که  شد نمی قبل مثل دیگر او
 می. کشید  می دوش به که  بود گناه  و وجدان عذاب  احساس  تنها. کرد  نمی حس قلبش در نرمی و احساس
 عبادی  با که  هربار دلیل همین به. گشت  خواهد باز ایران  به شود خوب و بیاید بهوش آرمان  هم اگر  دانست
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 گذشته  شب. گذشت  می ماجرا آن  از  روز یک تازه. بشنود او  از  چیزی تا بود امیدوار  و منتظر. کرد  می صحبت
 تماس عبادی  امیدوار  و راه به چشم دائما حال این  با. است  کرده  تصادف آرمان  که  فهمید تازه موقع، همین

 پس. گذارد  می جریان در را او  عبادی  بیفتد اتفاقی  اگر  دانست می چون گرفت  نمی آرمان  سراغ. گرفت  می
 .است  نیفتاده اتفاقی  کرد  می وانمود و بود کذاشته  احساسش  و عالقه  روی سرپوشی

 تاپ لپ از  را اطالعات  تمام. شد خارج خانه از  و کرد  تن به رقاصی پیراهن آن  روی را بازش جلو و بلند مانتوی
 اگر  دانست می. کرد  مخفی هایش لباس زیر جایی در را گوشی.  بود داده انتقال  اش  گوشی  به و کرده  خارج
 های گوشواره  دلیل همین به. کنند  می خالی را اطالعاتش  و گیرند  می را آن  اوست  همراه گوشی  بفهمند آنها

 پیراهنش آویزهای  رنگ با طالیی، اشکی  های گوشواره.  انداخت  خود گوش  در و درآورد کیفش  از  را مخصوصش
 .بودند شده ست

 با صحبت قابلیت و شدند می متصل سیستم به لمسی کوچکترین  با که  بودند سنسورهایی دارای ها گوشواره
 و عبادی  با را اتصالش  ثانیه  از  کسری  در ها، گوشواره  آن  از  استفاده  با توانست می راحتی به. داشتند را مرکز
 چیزی یا زد می حرف او  با آنجا  کسی  اگر  چنین هم. بود انداخته  احتیاط  محض را آن.  کند  وصل ها بچه دیگر
 .برساند عبادی  گوش  به را آنها  گوشواره  لمس با توانست می میشد، گفته  دخترها رساندن فروش به ی درباره

 ماموریتش و کار  معطوف را حواسش و کند  خارج سرش از  را آرمان  فکر کرد  می سعی بود راه در که  مدت تمام در
 .کند

 انتظاری  چه... بود او  پیش وجودش از  بخشی هم باز گرفت،  می را خودش جلوی که  هم هرقدر... نمیشد اما
 !دید می را او  که  دل اما  بست می را چشمانش! داشت؟

 نظر تحت کامال  و کرده  صحبت عبادی  با. داد ادامه  کارش  به سرسختی با و گرفت  را بغضش شکستن جلوی
 ...عظیم  قصر آن  صاحب و بود" سلمان" نامش. رسید شیخ قصر نزدیک. بود

 سهل کارش  تا رفت عمارت  پشت به. ببیند را داخلش توانست می پرید، می کمی  اگر  و بود کوتاه  دیوارش
 عاری  و چمن از  سبز زمینی. نگریست را داخلش. نیفتد تا گرفت  دیوار ی لبه به را دستانش و پرید کمی.  گردد

 سگ از  کودکی  از.  لرزید پشتش. بود بزرگ سیاه سگ دو وسیع، زمین آن  در زنده موجود تنها... انسان  هر از
 .بود شده آماده  قبل از  شود، مواجه چیزی چنین با کرد  می را فکرش که  آنجایی  از  اما.  داشت وحشت

 دادهای و های پارس. کرد  پارس به شروع او،  دیدن محض به و برگشت ها سگ از  یکی حال، همان در
 .کند  پارس به شروع هم او  و برگردد سمتش به هم دیگر سگ شد باعث وحشتناکش،

 و کرد  باز را پیراهنش دور ریسمان زمین، روی گذاشتن  پا محض به. آید  فرود زمین روی تا کرد  رها را دستش
 چند. بنشیند دیوار باالی تا پرید می قدرت پر باید بار این.  برداشت بود، کرده  آویزان  آن  از  که  را سوسیسی سه

 را دیوار و آمد  بلندش پرش کمک  به دستش. پرید درجا و رفت دیوار سمت به دو با و برداشت عقب  قدمی
 دوباره دیدن محض به بودند، طرفی همان که  ها سگ. بنشیند آن  باریک ی لبه روی توانست و گرفت  محکم

 .کردند  پارس به شروع او،

 روی چیزی سایه چون باشد، کسی  درونش میداد احتمال  اما  بود، قصر ورودی که  نگریست راست سمت به
 چشمش به ای  خرابه و کوچک  در که  نگریست عمارت  دیگر طرف به و گذشت  آن  از  پس. بود افتاده  زمین
 .رسید می خانه از  جایی به باید. خورد
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 درنگ بدون. دوید آن  دنبال به اول  سگ. کرد  پرت قدرت با و داد تکان هوا در را سوسیس یک سرعت به
 .دوید سمتش به دوم سگ و کرد  پرت قبلی از  دورتر هم را دوم سوسیس

 در خوبش، شانس از.  دوید قدیمی و متروکه در آن  طرف به داشت که  سرعتی نهایت با و پرید عمارت  داخل
 .کند  فرار بازگردند سمتش ها سگ اینکه  از  قبل توانست می و نداشت او  با چندانی فاصله

 دانه. داد بیرون را نفسش و گذاشت  قلبش روی را دستش. بست سریع را آن  ورودش از  بعد و کرد  باز را در
 .شدند می جاری پشتش و میخوردند سر گردنش  باالی از  عرق  های

 را انبار  فضای شکسته و خراب وسایل. بود انبار  شبیه. کاوید  دقت با را اطراف  و آمد  باال نفسش اینکه  از  بعد
 :گفت  زیرلب و برداشت کمرش  از  را مانده باقی سوسیس تنها. بودند کرده  پر

 خب... بخوره دردم به هم وقتی یه شاید کنم  قایم جایی یه اینجا  اینو  تو   برم نمیتونم که  سوسیس با خب-
 نشه؟ دیده و نفهمن که  بزارم کجا

 برعکسش و گرفت  را آن  انگشتش  گوشه  با. بود شده داده تکیه دیوار به رو و پشت را تابلویی راستش سمت
. نگریست را آن  کمی.  بود شده کشیده  نقاشی گنگی  و مبهم های رنگ با مردی چهره. ببیند را تصویر بتواند تا کرد

 سخت را تشخیص چهره، اطراف  های هاله و ها رنگ. آمدند  آشنا  برایش اش  عسلی  های چشم... هایش چشم
 هایی شباهت توانست می. بود اهورا  چشمان به شبیه بسیار عسلی  چشمان آن.  کرد  نگاه تر دقیق. کرد  می
 دوران از  شده نقاشی ی چهره آن  انگار.  باشد خودش نبود مطمئن اما  کند  پیدا اهورا  ی چهره و عکس  بین

 انداخت  باال تفاوتی بی با را هایش شانه. باشد اهورا  نوجوانی باید حتما این  که  کرد  فکر. بود شخص نوجوانی
 :گفت  ب*لــ زیر غرور  با و

 دبی، تو اینجا  اون  عکس  باشه، اگه  ولی. نداره هم کردن  فکر ارزش  حتی آدم  اون  هست، که  هست چه، من به-
 !میکنه؟ چیکار سلمان خونه تو

 .کند  عبور  ماجرا آن  کنار  از  اهمیت  بی داد ترجیح و داد تکان را سرش گنگی  با

 .میکنه چیکار اینجا  اون،  عکس  وگرنه میکنم اشتباه  دارم من شایدم-

 .نباشد معلووم سوسیس که  طوری داد؛ تکیه دیوار به رو و پشت دوباره را تابلو و گذاشت  را سوسیس

 :گفت  زیرلب و نهاد جلو قدمی

 .عمارت  به ورود برای باشه داشته باید چیزی دری، ای،  پله راه حتما باشه انبار  اینجا  اگه- 

 مقابل را دری گذشت،  که  راهرو از.  شد مواجه خاک و گرد  از  پر و باریک راهرویی با و زد کنار  کمی  را وسایل
 خودش پای با داشت. گرفت  شدت قلبش ضربان. آورد  خواهد در سر عمارت  جای یک از  بود مطمئن. دید خود
 او  کسی  و آمد  می بیرون خانه هرجای از  اگر.  آورد  می در جا همان را مانتویش باید. شد می شیر ان* دهـ وارد

 که  بست طوری سرش دور و کرد  باز بود، بسته گردنش  دور موقتا که  را بند رو. رفت می لو دید می مانتو با را
 .بود معلوم ابروانش  خم زیر دریایی فقط حاال. باشد مخفی آن  زیر دهانش و بینی

 چشمش کمی  نور که  بود، شده منور زیاد و سنگین لوسترهای با خانه آنقدر.  کرد  باز را در و کشید  عمیقی  نفس
 آشپزخانه  راستش سمت. است  سردرآروده خانه کجای  از  نمیدانست. بست سرش پشت را در و کرد  اخمی.  زد را

 .بودند قابلمه و دیگ از  پر دو هر که  داشت وجود ای  شیشه رومیزی گاز  دو. داشت قرار بزرگی
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 لوکس و ترین گران  از  آشپرخانه  لوازم. بودند کرده  طبخ غذا  همه این  که  دارد وجود آنجا  آدم  چقدر نمیدانست
 .بود ها ترین

 سرعت به. پرید جا از  پشتش از  صدایی با بود، محوطه آن  زدن دید حال در شده درشت چشمان با که  همانطور
 منتظر و کرد  نگاهش ترس با. زد می دهانش در قلبش. شد مواجه میانسال زنی با و برگشت صدا سمت به

 .بشنود او  از  چیزی تا شد

 بمونین؟ اتاقاتون  تو داده دستور شیخ گفتم  نشنیدی مگه میکنی؟ چیکار اینجا- 

 :گفت  لکنت با و کرد  باز را دهانش

 ...من... من... م-

 :گفت  و کرد  نگاهش تردید با زن

 !زیرزمین؟ فرستادیم که  هستی کسایی  اون  جزو یا! نیستی؟ اینجا  برای تو-

 .نگفت چیزی و کرد  نگاهش گنگی  با. آورد  نمی در سر هایش حرف از

 .بیار در روبندتو-

 .بگیرد را چشمانش در ترس شدن مشهود جلوی توانست نمی. شد بیشتر قلبش ضربان

 چی؟... چی... چ-

 :کرد  تکرار تحکم با

 .بیار در روبندتو گفتم- 

 با. کرد  آشکار  را اش  چهره و کشید  پایین صورتش از  را روبند سریع، حرکت یک با زن که  بود شوک در هنوز
 .نگریست او  به حیرت

 اشتباه  حتما پس داری، رو شیخ های مالک تو. زیرزمین بودنت فرستاده اشتباهی  کنم  فکر! خوشگلی چقدر-
 :آورد  زبان به اراده  بی را فکرش! کرد؟  می صحبت فارسی به زن آن  چرا اصال.  کرد  نمی کار  ذهنش. شده

 بلدین؟ فارسی-

 :گفت  و داد بیرون را نفسش زن

 توضیح بهت من بیا. میدونستی رو چیزا این  باید وگرنه هستی، زیرزمین دخترای جزو بود، درست حدسم پس-
 ایرانی  دخترای چون. هستم دخترا مراقب هم و آشپز  عنوان  به هم میکنم، کار  اینجا  من! دخترجان ببین. میدم

 شیخ. اینجام  که  همینه بخاطر و ام  ایرانی  منم. باشه فارسی مادریش زبان که  کسی  به داشتن نیاز میارن، رو
 .نمیکشه دست ازت  حتما ببینه اگه  ندیده، رو تو هنوز

 زن گویا.  کند  خوشحال را او  و باشد خوشایند برایش موضوع این  که  آمد  نمی خوشش شیخ از  اصال.  کرد  اخم
 .نگفت چیزی اما  بود شده او  حالت تغییر متوجه

 راه به تا داد عبور  بزرگی سالن از  را او  عجله  با. کرد  هدایتش دیگری سمت به و گذاشت  او  پشت را دستش
 .رسید پله
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 دید می رو تو اگه.  ببینه اتاقشون  از  بیرون دیگه زمانای تو رو دخترا نمیاد خوشش اصال  شیخ. باشه حواست-
 .بیرون فرستادت می قصر از  بعدم و کرد  می یکسره کارتو  حتما

 دادن انتقال  درحال بود، کرده  لمس قصر به ورودش زمان از  که  را ها گوشواره.  نگفت چیزی و کرد  گوش  فقط
 .بود مرکز به ها صحبت و مکالمات این  ی همه

 بودن پر از  خبر هرکدام که  داشت وجود در دوازده-ده حدودا. بود اتاق  از  پر دوم طبقه. رفتند باال ها پله از
 به و ایستاد  در جلوی. گشود  را آن  بود، جیبش در که  کلیدی  با و رفت در آخرین  سمت به زن. داد می درونش

 و آمد  او  سر پشت زن. شد اتاق  وارد و نهاد داخل قدمی و کرد  نگاهش تردید با. شود داخل تا کرد  اشاره  او
 .کرد  صحبت به شروع

 میتونی و هست آسیه  اسمم  من. میزاره اسم  هرکدومتون برای خودش شیخ چون چیه اسمت  نیست مهم-
 هاتون اتاق  تو ولی دوربینه به مجهز عمارت  کل.  اتاقه  همین تو حموم و دستشویی. بزنی صدام همینطوری

 از  چون نزنه، سرت به اصال  هم فرار فکر. فهمن می شیخ آدمای  که  نکنی خطا پا از  دست باش مواظب. نداره
 اگه.  دنبالت میان و فهمن می بری، که  هم دنیا هرجای کنی،  فرار بخوای اگه  و لیست جزو رفتی حاال، همین
 .میام شخصا خودم من و میزنی زنگو این  داشتی کاری

 .داد نشان بود، دیوار روی برق، کلید  کنار  که  را ای  دکمه بعد و

 های وعده موقع فقط. برین ای  دیگه جای اتاقتون  از  بغیر نمیاد خوشش شیخ گفتم  قبال که  هم همونطور-
 خوردن غذا  موقع میاد خوشش خیلی شیخ. شینن می هم کنار  میز دور و میشن جمع اصلی  سالن تو همه غذا،

 تو جایی اگه  ولی کنه  صحبت میتونه مقدار یه و فهمه می فارسی شیخ. کنه  نگاه رو ها شما خوابیدن یا
 .هستم من باشین داشته ترجمه به نیاز حرفاتون

 و نگریست را او  پای سرتا از  آسیه.  کرد  می پایین و باال را سرش تایید نشانه به و میداد گوش  را هایش حرف
 :گفت

 لباسای از  شیخ بپوش؛ بازتر لباس یه توام. کنی  پیدا کمد  تو میتونی بپوشین، باید که  رو مخصوصی لباسای-
 خوشگلیت بزرا نزار روبندم ترجیحا. باشه معلوم دختر اندام  های زیبایی و هیکل باید میگه. نمیاد خوشش بسته
 .میشه سرو شام دیگه دقیقه چند تا کن،  عوض  لباستو. باشه معلوم

 پشت محکم را در و رفت بیرون اتاق  از.  نشد او  جانب از  جواب دریافت منتظر هایش، صحبت اتمام  از  بعد
 و منظم چیز همه. انداخت  اجمالی  نگاهی اتاق  به. کرد  قطع مرکز با را گوشواره  ارتباط  و اتصال.  بست سرش
 بهترین به آنها  ی همه. میزد چشم در لوکس و قیمت گران  وسایل انعکاس.  بود شده داده نظم و چیده مرتب

 .کند  تامین را شیخ قصر دکور از  بخشی تا بود شده خریداری ممکن وسایل ترین سنگین و

 آن  و رفت بود، گفته  آسیه  که  هایی لباس کمد  سمت به. انداخت  تخت روی و کرد  باز گردنش  دور از  را روبند
 از  پر برق، و زرق پر لباس. کرد  نگاه و بیرونکشید را آنها  از  یکی. بود عربی  های لباس از  پر. گشود  هم از  را

 عریان  کامال  شکمش که  بود معنا بدین این  و میشد جدا هم از  دامنش و تنه باال لباس. بود درخشنده آویزهای
 .کرد  وارسی را ها لباس بقیه و گذاشت  جایش سر را آن  حرص با. میشد دیده

 چیزی میخواست. داشت وجود هم تر پوشیده پیراهن چندتا اما  بودند همانطور ها، لباس درصد نود تقریبا
 مشکل کمی  را کار  این.  نیاورد وجود به را زیبایی ترکیب هم چشمانش رنگ به و نباشد چشم در که  بپوشد
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 سبز، میشد؛ شامل را رنگ چند فقط نسبت همان به و بودند محدود پوشیده های پیراهن تعداد چون کرد،
 .شکالتی و قرمز آبی،

 به رنگ همان هم چشمانش پوشید، می سبز اگر.  کشید  بیرون را شکالتی پیراهن و کشید  بیچارگی سر از  آهی
 بود چشمانش با متضاد کامال  رنگب کرد،  می انتخاب  را قرمز اگر.  میشد چشمگیر اش،  هارمونی و آمد  می نظر
 !بود آبی  کال  که  هم یکی آن.  کرد  می خودنمایی حسابی سفیدش پوست روی و

 لباس با تفاوتی چندان. کرد  عوض  -بود شده کار  آن  در هم کاراملی  رنگ با که- شکالتی پیراهن با را لباسش
 و نبود حریر جدید، پیراهن این  آستین  که  بود این  تفاوتش تنها. کرد  نمی داشت، تن به قبال که  رنگی یاسی
 .بود ربع سه و گشاد  ای  پارچه

 وجود به شکالتی لباس با جالبی ترکیب رنگش، بی لبان و سرد چشمان. نگریست را خود کمد  کنار  قدی آینه  در
 شکالتی، حریر سربند آن  زیر کامال  را موهایش. نباشد چشم در اینکه  میخواست؛ را همین دقیقا او  و بود نیاورده
 که  هنگامی. نبود معلوم چندان میشد، هم باز اگر  و بود خرمایی هم موهایش هرچند. نشود دیده تا کرد  جمع
 دریا، اندازه  به بغضی و بود افتاده  آرمان  یاد. کرد  بغض. انداخت  نگاهی خودش به بار آخرین  شد، تمام کارش

 .شد دیده محسوس گلویش  سیب که  سخت آنقدر  داد، قورت سختی به را دهانش آب.  شد جمع گلویش  در

. شود اشکش  ریختن از  مانع تا کرد  سقف روبه باال، را سرش. گرفت  را هایش اشک  ریزش جلوی سختی به
 جلوی طوری همان و شکست می دلش شیوا، ی خانه در که  افتاد  روزهایی آن  یاد. کرد  می را کار  همان همیشه

 اشک  و کجا  دلشکستگی از  اشک!  کجا؟  جانسوز درد این  و کجا  درد آن.  زد تلخ پوزخندی. گرفت  می را اش  گریه
 ...اینکه  یا بود؟ آمده  بیرون کما  از  داشت؟ حالی چه االن  یعنی. شد مضطرب دوباره! کجا؟  یار فراق از

 از...   آرمان  سرد پیشانی... جمعیت جیغ و گریه.  افتاد  خوابش یاد. کند  فکر اتفاق  آن  به خواست نمی حتی
 دیگر خوابش در که  لبانی کبودی  به شد، کبود  دستانش دوباره... بست یخ تنش دوباره آن،  سرمای یادآوری

. شود مسلط خودش بر دوباره کرد  سعی. جوشید می استرس،  و نگرانی همه آن  از  اش  معده... خندیدند نمی
 پنهان سرد، نقاب آن  پشت اندوه  از  پر و طوفانی دریایی. زد زل سردش چشمان به آینه  در و جلورفت کمی

 .بود گشته

 :گفت  خودش به بگیرد، را صدایش لرزش جلوی کرد  می سعی که  درحالی

 سازمان اون  از  هم همیشه برای. ایران  برمیگردم و میکنم تموم ماموریتو این  من نباشه چه باشه مرده آرمان  چه-
 قرارش بی اینطوری  من که  نکرد کاری  هیچ آرمان.  راهه بهترین این.  میکنم زندگی تنها و میام بیرون لعنتی
 کن  کارت  معطوف حواستو... دختر خودتو کن  جمع... نیست و نبود زندگیم تو خاصی فرد هیچ اون...  باشم

 ...پسره اون  نه

 دریای آن  شدن خالی و کرد  می باز سر پردرد، بغض آن  گفت،  می دیگر جمله یک اگر.  دهد ادامه  نتوانست دیگر
 و شد باز در لحظه، همان در. کند  کنترل  را خود بتواند بلکه کشید  عمیقی  نفس... میشد ممکن غیر  انتها،  بی

 :گفت  و کرد  نگاهش آسیه.  نگریست او  به آینه  از  برگردد، در سمت به آنکه  بی. آمد  اتاق  درون آسیه

 چشمات به بیشتر خیلی بازه آبی  اون!  کردی؟  انتخاب  رو پوشیده لباس این  چرا پوشیدی؟ چرا رنگو این- 
 !میومد

 ادامه  را بحث آن  آنکه  بدون دید، را پرغرورش نگاه که  آسیه.  نداد را پاسخش و کرد  نگاهش سرد و تفاوت بی
 :گفت  دهد،
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 .شامه وقت پایین، بیا-

. برداشت قدم در سمت به و رفت کنار  کنار  آینه  جلوی از.  ماند او  منتظر در جلوی شد، تمام حرفش اینکه  از  بعد
 .افتاد  راه به دخترک از  جلوتر راهنما، عنوان  به و بست را در آسیه  شد، خارج اتاق  از  که  هنگامی

 یکی او  بود، هرچه. کرد  جمع را جراتش و دل. بود بیگانه و غریب  برایش قصر، آن  در موجود اشیای  و راهروها
 در را همیشگی سرد ی چهره و غرور  دوباره. بود آور  خجالت او  برای ترس و میشد محسوب سازمان ماموران از

 .رفت راه قدرت پر آسیه  سر پشت و کرد  حاکم ظاهرش

. رفتند داد، عبور  سرعت به را او  ورودش موقع آسیه  که  بزرگی سالن همان سمت به و آمدند  پایین ها پله از
 .بودند ها پله از  آمدن  پایین درحال هم نفر چند و نشسته سراسری و بزرگ میز دور دختر ده حدودا

 آسیه  که  ناشناخته زیرزمین آن  در هم گروهی  تعداد، این  بر عالوه  یعنی. نگریست دختر همه آن  به تعجب با
 تک تک با باید. میشد تر طوالنی و تر سخت او  کار  بود، اینطور  اگر!  داشتند؟ وجود بود، گفته  سخن آن  از

 که  دخترهایی با باید حداقل. بیندازد گیرشان  و کند  همدستشان سلمان علیه  بتواند تا میکرد صحبت ها دختر
 .میکرد قانعشان و صحبت بودند، حاضر -زیرزمین در نه و-قصر در

 همان بقیه اما  بود، تر پوشیده او  مثل هم آنان  از  بعضی های لباس. نگریست دقت با تکشان تک ی چهره به
 و بودند رنگی چشم چندتایشان. بود چشمگیر دخترها، زیبایی. داشتند تن به را سلمان دلخواه و عادی  لباس

 سلمان های معیار و زیرزمین آن  از  آسیه  منظور بود فهمیده حاال. داشتند فردی به منحصر زیبایی آنها  از  هرکدام
 که  دخترانی اما  شود، او  مصرفی دستمال تا بودند گذاشته  کنار  سلمان برای را دختران زیباترین آنها،.  چیست

 چه سهم نبود معلوم و نداشتند را سلمان دلخواه و شاهانه زیبایی برای کافی  های مالک بودند، زیرزمین در
 ...هستند کسانی

 محلی کم  و توجهی بی او  به اش  خانواده طرف از  وقتی که  بود احساسی  مثل. داد دست او  به بدی احساس
 از  بعضی های زیرچشم حتی. بود غمگین  و افسرده  شدت به دخترها همه چهره. داد می دست او  به میشد،

 می نظر به دلربا و جذاب همچنان و نشده کم  آنها  زیبایی از  چیزی حال این  با. بود شده کبود  و افتاده  گود  آنها
 درد کم  خودش. فهمید می خودش فقط را، آنها  چشمان در شده پنهان اندوه  و غم  عمیق  درد آن.  رسیدند
 .بخواند دخترها چشمان و چهره از  را اتفاقات  و ماجرا آخر  تا نگاه یک با که  داشت تجربه آنقدر  بود؛ نکشیده

 با بعضا و برگشتند او  به ها چشم همه میز، به شدنش نزدیک با. بود خالی میز راست طرف صندلی آخرین
 .نگریستند را او  کمک  فریادِ  با بعضا و کنجکاوی

 کنارش  که  دختری به و نشست صندلی روی. باشد دختران برای دلگرمی حداقل تا کرد  مطمئن و آرام  را اش  چهره
 ده از  تعدادشان حاال. بودند آمدن  درحال هنوز دخترها. غم  پر و آرام.  کرد  نگاه بود، نشسته ترسیده و منزوی

 :پرسید دختر از.  رسید می بیست به داشت تا،

 اینجایی؟  وقته چند بپرسم؟ اسمتو  میتونم-

 بست را دهانش سالن، انتهای  به و بست را دهانش سالن، انتهای  به نگاه با که  بدهد را جوابش خواست دختر
 ببیند تا نگریست سالن انتهای  به. نداد را جوابش و انداخت  پایین سرشرا. شد درشت ترس از  چشمانش و

 .است  ترسانده را او  آنقدر  چیزی چه
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 دخترها به و کرد  صاف بود، راست سمت که  را سرش. شد وارد در از  پوشیده، شلوار و کت  و جوان مردی
. زدند برقی چشمانش و کرد  نگاهش عمیق.  ماند ثابت  او  روی و گذراند  نظر از  را ها دختر تک تک. نگریست

 اینطوری  نشست؛ میز آنسوی  صندلی روی و آمد  میز سمت به مستقیما جوان مرد. کرد  نگاه میز به و کرد  اخمی
 :گفت  ب*لــ زیر و زد دختر به میز، زیر از.  داشت تسلط میز، چپ و راست سمت دو هر به

 کیه؟  این- 

 :گفت  آرامی  صدای با و داد قورت را دهانش آب  دختر

 .سلمان-

 :گفت  بلندی صدای و لبخند با بود، ایستاده  میز کنار  که  آسیه

 ..ک  شروع-

 .کن  صبر نه،-

 برگرداند سلمان طرف به را سرش. کرد  حس را نگاهی سنگینی. کرد  قطع را آسیه  حرف سلمان، پرتحکم صدای
 دریای محو سلمان. بود آورده  باال آسیه،  سخن کردن  متوقف نشانه به را راستش دست. نگریست او  به و

 اش  چهره بر غلیظی  اخم  دوباره. آمد  نمی خوشش هیچ سلمان هوس پر و خیره های نگاه از.  گشت  چشمانش
 دوباره بود، داده قرار خطاب را او  که  سلمان صدای با که  برگرداند او  از  را رویش میخواست. بست نقش

 .کرد  نگاهش

 جدیدی؟ دختر تو-

 نمی پاسخ او  دید که  آسیه.  کند  بیان واضح و دقیق را ها مصوت توانست نمی. داشت لهجه کمی  اش  فارسی
 :گفت  و کرد  دستی پیش اضطراب  با خودش دهد،

 .جدیده این  آقا،  بله... اِ - 

 :گفت  و پرید آسیه  حرف میان خشم با

 .میگن درخت به این- 

 که  بود نگفته بدی حرف هم آنقدر.  شد نگران کمی.  شدند خیره او  به دخترها ی همه و سلمان حرفش این  با
 !بودند داده قرار حمله مورد هایشان نگاه با اینطور  را او

 میز روی را دستانش و انداخت  باال را ابروانش  سلمان. همینطور هم دخترها. کرد  نگاه سلمان به ترس با آسیه
 .کرد  قالب بهم

 آمده؟  زمانی چه از  جدید دختر این!  به به-

 :گفت  عصبانیت  با خودش که  بدهد را جوابش خواست کنان  من من آسیه

 .اومدم  اینجا  امروز  همین! پرسی؟ نمی خودم از  چرا-

 .زد پوزخندی و کرد  نگاه را او  تعجب با سلمان

 !نمیدونی رو اینجا  قوانین! کنی  می زبونی بلبل انقدر  همینه بخاطر پس-
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 :گفت  خشنی و تند لحن با آسیه  به و برگرداند او  از  را رویش سلمان

 فهمیدی؟. میگی بهش وقت اسرع  در رو قوانین-

 ...آقا  بله... ب-

 پایش روی از  را راستش دست. میشود دار خدشه غرورش  رفتار این  با کرد  می احساس.  بود گرفته  حرصش
 :گفت  جسور و پرقدرت لحنی با و انداخت  سرش در را صدایش. رد میز روی و برداشت

 تکلیف و تعیین من برای بخوای که  باشی کی  تو اصال  کنم؟  عمل  بهشون باید چرا قوانینی؟ چه پادگانه؟ مگه-
 کنی؟

 :گفت  فریاد با آسیه

 ...دختریکه ببند دهنتو-

 جایش از  و کشید  عقب  را اش  صندلی. بازداشت حرفش گفتن  ی ادامه  از  را او  دستش، آوردن  باال با سلمان
 .کرد  حرکت او  صندلی طرف به بود زده زل او  به مستقیما که  درحالی. شد بلند

 سلمان که  را مسیری حتی. ماند باق اخم  با همانطور و نکرد مشخص اش  چهره در را آن  اصال  اما  شد نگران کمی
 .است  نیفتاده اتفاقی  گویا  که  کرد  رفتار طوری و نکرد دنبال چشم با اصال  شد می نزدیک و شده خیره او  به

 این  با. کشید  بیرون را آن  شتاب با و گرفت  را اش  صندلی پشت دست یک با رسید، او  صندلی به سلمان وقتی
 .آورد  بیرون را آن  دست یک با تنها و راحتی به بود، سنگین هم صندلی خود و بود نشسته صندلی روی که  حال

 ترسیده و زد می تند قلبش. داد قرار او  صورت متری چندسانتی در و آورد  پایین تندی به را صورتش سلمان
 اش،  چهره در لرزشی مبادا تا کرد  بیشتر را ابروانش  گره.  کند  حفظ را ظاهرش داشت سعی همچنان اما  بود

 .رود لو شود باعث

 :گفت  و زد لذت سر از  لبخندی سلمان

 !ترسی می حسابی خواب اتاق  تو ولی! ترسی نمی چیزی از  و میکنی نگاه همینطوری هنوزم! خوبه-

 پای ساق به ای  ضربه بلندش پاشنه کفش  با. بود انفجار  درحال عصبانیت  و شرم از.  گرفت  آتش  هایش گونه
 .کند  حفظ را تعادلش داشت سعی و گرفت  میز ی لبه به را دستش. برود عقب  شد باعث که  زد سلمان

 :کشید  فریاد خشم با و شد بلند صندلی روی از  سریع و کرد  استفاده  فرصت از

 از  رو ما حقی چه به! چیزان این  دنبال و ریختن خیابون تو که  دخترایی اون  با برو! بکنی نمیتونی غلطی  هیچ-
 کنین؟  می میخواد دلتون غلطی  هر و اینجا  اوردین  ایران

 :گفت  زد می موج آن  در تعجب که  چشمانی با سلمان

 !سرسختی میدی نشون که  چیزی از  بیشتر! خوبه-

 :گفت  و آمد  نزدیک قدمی

 ولی باالست تحملم صبوریم، آدم  من نداره اشکالی  ولی. میاد خوشم ازت  بیشتر کنی،  فرار بیشتر هرچقدر-
 !میشم خشن خیلی بدم دست از  تحملمو که  اوقات  بعضی
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 را اش  چهره! بود شده منزجر آدم  این  از  چقدر. خواند ته تا را ماجرا که  زد زل او  به کریهی  و معنادار نگاه با
 :گفت  انزجار  با و کرد  درهم

 !بیزارم ازت- 

. رفت باال آنها  از  و رفت ها پله سمت به. کرد  گرد  عقب  و داد تکان تاسف نشانه به را سرش حرف این  از  بعد
 زمانی چه. پراند جایش از  را او  عبادی،  فریاد ناگهانی صدای. کرد  قفل چندبار و بست را در رسید، که  اتاقش  به

 !بود؟ کرده  وصل مرکز با را ارتباطش

 آرمان  نزن، گند  وند سپه! ای  چیکاره تو فهمن می روز دو سر که  اینجوری  سرت؟ به زده ای؟  دیوونه مگه دختر-
 ...ک  دستگیر نتونیم اگه  رو اونا  نزن، گند  ماموریت به بازیات احمق  با دیگه تو دادیم دست از  و

 اند؟  داده دست از  را آرمان!  شنید؟ چه. کرد  قطع مرکز با را ارتباط  گوشواره،  لمس با

 ... آرمان  یعنی

 را او.  بشنود لعنتی عبادی  آن  از  دیگر کلمه  یک نمیخواست حتی. افتاد  زمین روی و شدند سست زانوانش
 شاید بود نکرده پرت را او  حواس اهورا  اگر  نبود؛ عبادی  تقصیر نه،. دانست می اتفاقات  این  ی همه مقصر
 او  از  را حقیقت مدت همه این  که  بود اصالن  شیوا تقصیر هم شاید! آورد  نمی در غریب  کشور  این  از  سر اصال
 !بود؟ آمده  دنیا به چرا اصال!  برسد راه از  اهورا  شد باعث و بود کرده  پنهان

 !بکشد؟ عذاب  که

... همیشه برای! بود رفته آرمان.  سوخت می خودش برای دلش. گریست  آرام  و گذاشت  زمین روی را سرش
 این  از  هیچکدام نمیزد مریضی به را خودش اگر...  وجدان عذاب  عمری  به محکوم... میشد محکوم او  حاال

 ...افتاد  نمی ها اتفاق

 را سرش. ترسید. نتوانست قفل بخاطر چون اما  بگشاید را آن  داشت قصد کسی  انگار.  خورد تکان در دستگیره
 می دهانش در قلبش. پرید جا از  که  خورد در به محکمی مشت. نگریست در به خیس چشمان با و کرد  بلند
 .ببندد را چشمانش شد باعث سلمان فریاد صدای. شد نزدیک در به ترس با. زد

 .کن  باز درو-

 !بگوید؟ توانست می چه. نداد جوابی

 !کن  باز درو گفتم!  بده جوابمو-

 قطره هایش اشک.  کرد  بغض دوباره. بست را چشمانش و گذاشت  در پشت را دستش. نداد پاسخی هم باز
 عبادی  با نباید هم اول  همان از.  بود انداخته  بزرگ دردسری در را خود. چکیدند می هایش گونه  روی قطره
 راه آن  باید و بود کرده  خراب را سرش پشت های پل تمام. باشد بسته پایش و دست حاال که  بست می شرط

 .میداد ادامه  را

 .بهت بگذره خوش که  میدم قول تو به نباش، نگران هیچ ولی! میای بیرون که  باالخره-
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 سرپا نفرت و انزجار  با در پشت او  فقط حاال و بود رفته سلمان. همینطور هم فریاد صدای. نیامد در صدای دیگر
 سرش از  و زد چنگ را سربند. رفت تخت سمت به و زد در روی حرص و عصبانیت  از  محکم مشتی. بود ایستاده
 .برداشت

. بود آمده  آنجا  خودش اینکه  مخصوصا. کرد  می عصبی  را او  موضوع این  و بود تهدیدآمیز سلمان های حرف
 .کند  درگیر را او  اینطور  تا بست نمی عبادی  با را لعنتی شرط آن  هرگز کاش  کند  آرزو  میشد باعث این

 . آرمان  بود؛ کرده  دبوانه را او  و مشغول را فکرش سلمان، از  تر آور  عذاب  و بزرگتر موضوع حاال، اما

 را او  کند  باور توانست نمی. دریا بزرگی به و سنگ سنگینی به کرد،  بغض دوباره آورد،  ذهنش در که  را نامش
 منفجر داشت انگار.  داد فشار محکم و گرفت  دستانش میان در را سرش. است  داده دست از  همیشه برای

... خواست نمی هم شاید... کند  باور توانست نمی. بگیرد را آن  جلوی میتوانست دادنش فشار با و میشد
 ...کند  پاک ذهنش از  خاطراتش تمام با همیشه برای را آن  و کند  فراموش را آرمان  ی چهره نمیخواست

 پایین توانست می که  جایی تا را سرش. کرد  جمع جنین مانند شکمش در را پاهایش و کشید  دراز تخت روی
 نکند باور... نکند باور بود گرفته  تصمیم. داد فشار محکم و بست را چشمانش. کرد  نزدیک زانوانش به و آورد
 کرد  سعی... دانست می هم بسته چشم که  را آنچه  نکند باور... بود شنیده خود های گوش  با که  را آنچه

 .بخوابد و کند  خالی را ذهنش

 مسئله آن  به کمتر  میشد باعث که  تاریک ای  پرده. انداخت  ذهنش در ها حرف و اتفاقات  همه روی پوششی
 چه اما.  کند  تبرئه بود، کرده  که  گناهی  از  را خودش کار  این  با و کند  فرار... کند  فرار میخواست انگار.  کند  فکر

 :کرد  زمزمه زیرلب بغض با!... است  مرگش مقصر او  دانست می که  خودش! سود؟

 ...نمرده... نمرده اون- 

 جز ها این  ی همه ببیند میشود بیدار خواب از  که  فردا کاش  کرد  می آرزو.  کشید  سرش روی را پتو بعد و
 ...نیست تلخ کابوسی

 میشد؟ چه فردا اما

 !باشد؟ محض واقعیتی ها این  ی همه نکند

***** 

 ...بعد ماه 3

 گود  چشمانش زیر و شده کبود  هایش ب*لــ... همیشه از  تر پریده رنگ. انداخت  خودش به نگاهی آینه  در
 آرمان  بود شنیده عبادی  ای  که  روزی آن  از...  برق و زرق پر مشکی... لعنتی همیشگی لباس همان. بود افتاده

 .کرد  تن به مشکی لباسی آسیه،  از  درخواست با اند،  داده دست از  را

 تیزی استخوان  کرد،  حس اش  گونه  لمس با که  چیزی اولین.  بود شده الغر  چقدر. کشید  اش  گونه  روی دستی
 .کرد  می جلوه همیشه از  تر برجسته که  بود

 ماه، سه دراین. کند  صدا را آنها  و بیاید غذایی  وعده هر سر آسیه  نبود نیازی دیگر. نگریست دیواری ساعت به
 روز چند تا شد قرار که  ماند باقی فرار ی نقشه فقط. بود کرده  قانع را آنها  و بود زده حرف ها دختر ی همه با

 .کنند  اش  عملی  دیگر
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 :گفت  ب*لــ زیر

 ...مونده کم...  مونده کم- 

 صندلی، روی نشستنش از  پس بالفاصله... سرد... تفاوت بی. رفت بزرگ میز همان سمت به و شد خارج اتاق  از
 .نشست صبحانه میز پشت و شد وارد نیز سلمان

 می میز به تفاوت بی... مشتاق... هوس پر. انداخت  نگاهی او  به کند،  خوردن به شروع آنکه  از  قبل سلمان
 ...سلمان شب و ظهر صبح، همیشگی کار  بود شده بود، کرده  عادت.  نگریست

 رام را او  تا میکرد استفاده  تهدیدی بعنوان آن  از  هرچند... بود نزده دست او  به اصال  حاال تا که  کرد  شکر را خدا
 .دیدند نمی را همدیگر غذایی  های وعده از  بغیر. بود نکرده لمس را او  اما  کند

 فریاد و آمد  در پشت سلمان بار چند. میکرد قفل را در و رفت می اتاقش  به غذایی  وعده هر از  بعد هم او
 حیف اینطوری  دارد؛ نظر در بهتری کار  برای را او  که  بود گفته  آمد  که  باری آخرین.  نکرد باز را در او  اما  کشید

 دیگر روز چند" وقتش" میداد احتمال...  پولش به هم و رسد می اش  خواسته به هم وقتش به اما  میشود
 ...شود داده ترتیب بود قرار که  بزرگی مهمانی با همزمان... باشد

 تا را او  دیگر روز چند مهمانی و بدهد تن سلمان های خواسته به خواست نمی. بود چیز یک اش  نگرانی تنها
 :گفت  صبحانه میز سر اشتیاق  و شور با سلمان. کرد  می نگران حدی

 دیگه؟ کردی  آماده  رو چیز همه آسیه- 

 .آقا  شده تموم چیز همه تقریبا بله،-

 :داد ادامه  آسیه  به خطاب و انداخت  او  به آلود  هوس نگاهی

 چطور؟ رو دخترا-

 :گفت  لکنت با. شد مشهود آسیه  ی چهره در نگرانی

 ...آقا...  آ  نه... نه هنوز... ه... راستش... راس-

 :گفت  بردارد او  از  چشم آنکه  بی و زد پوزخندی سلمان

 .نداریم وقت زیاد کن  آمادشون  زودتر پس-

 .آقا  چشم-

 کنی؟  حاضر رو کیا  باید که  میدونی-

 .قبال بودین گفته.  آقا  بله-

 :شد قبل از  تر پررنگ پوزخندش

 .خوبه-

 که  زد می حدس بیش و کم.  بود نخواهد او  جز کسی  منتخب دختر دانست می. گرفت  شدت قلبش ضربان
 آسیه  رود، باال ها پله از  خواست که  صبحانه از  بعد. چیست خصوص به دختری کردن  انتخاب  از  قصدشان
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 خودش بود منتظر. نزد حرفی و کرد  نگاه آسیه  به تعجب با. گرفت  را بازویش و رفت سمتش به دوان دوان
 .کند  بازگو را رفتارش این  علتش  و کند  دادن توضیح به شروع

 می او  جانب از  ای  لحظه چنین منتظر باید او  و است  نیفتاده خاصی اتفاق  گویا  که  کرد  نگاهش طوری آسیه
 :گفت  آسیه.  ماند خیره آسیه  به بهت با و داد تکان را سرش. بود

 .کنی  چیکار باید بگم بهت اتاق  بریم-

 :کرد  شروع و شد داخل او  همراه هم آسیه  رسید، که  اتاق  به. افتاد  راه به اتاق  سمت به و نگفت چیزی

 .خب-

 .بفهمد آسیه  چشمان از  را ناگفته های حرف ی همه توانست می انگار.  نگریست او  به منتظر

 روز تا کنی  تمرین برات، میاریم معلم روز دو یکی این  تو. میدونستم رو سایزت قبل از  بدوزن؛ دادم لباستو-
 .شی آماده  جشن

 چی؟ تمرین-

 .رقص-

 :گفت  سوالش از  پر نگاه به تفاوت بی آسیه.  کرد  نگاه آسیه  به تعجب با و شد درشت چشمانش

 های مهمونی بخش ترین مهم عربی  رقص که  میدونی. میگیری یاد زود نباش، نگران نیست، خاصی چیز-
 میتونی حداقل ولی بگیری یاد رو عربی  رقص روز دو یکی این  تو نمیتونی باید که  اونطور  هرچند. اینجاست

 و زیباتر بقیه به نسبت باید منتخب دختر اون  هم کار  این  انجام  برای. بدی انجام  رو درست حرکت تا چند
 .باشه تر هیکل خوش

 :داد ادامه  و انداخت  او  سرتاپای از  خریدارانه نگاهی

 بهت نترس. شدی انتخاب  تو ایشون  تصمیم با امسالم.  میکنه انتخاب  رو دختر این  سلمان شیخ هرسال-
 دختر از  اگه  و میشن جمع اونجا  پولدارم های شیخ از  یسری منتخب، دختر رقص موقع. میگذره خوش

 هرکدوم رقم و میدن پیشنهاد رو مبلغی یه اون  به. سلمانه شیخ که  اصلی،  شیخ پیش میرن بیاد، خوششون
 شب همون کنن،  خودشون آن  از  دخترو ماجرا این  تو نتونستن که  هم اونایی.  ببره رو دختر میتونه بود، باالتر
 .کنن  می نزدیکی باهاش گروهی  بطور اصلی  شیخ چشم جلوی

. چرخد می سرش دور دنیا کرد  احساس  و افتاد  دوران به سرش. گرفت  آتش  تنش. شد داغ هایش گوش
 :گفت  و کرد  بسته و باز یکبار را چشمانش

 میکنن؟؟؟ کار  چی-

 :گفت  تعجب اندکی  و تفاوتی بی با آسیه

 کنه،  نزدیکی میتونه باشه، مایل هم اصلی  شیخ اگه.  دختر اون  با میکنن نزدیکی سلمان، شیخ چشم جلوی-
 .میکنه تماشا فقط هم نخواد اگه
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 این  یعنی. بود سخت برایش ای  مسئله چنین هضم. شود مسلط خودش بر و کند  کنترل  را خودش کرد  سعی
 !کردند؟  می کاری  چنین متوالی، سالیان برای مدت، همه

 ...داشت؟ قربانی چقدر حاال تا کثیفشان  کار  این

 آسیه  صدای. است  مخالف او  شود متوجه آسیه  تا گفت  می نباید هم کلمه  یه حتی. گفت  می چیزی نباید
 :کرد  خود معطوف را حواسش

 دیگه روز دو تا که  بده انجام  دقیق و دقت با میگه که  رو کارایی  و بزار احترام  بهش. بیاد معلمت که  االناست- 
 .حداقل باشی گرفته  یاد چیز یه

 خالی جای به تعجب با. بست سرش پشت را در و شد خارج اتاق  از  بماند، او  طرف از  جوابی منتظر آنکه  بی بعد
 جشن وسط را عملیات  دقیقا میخواست او  بود هرچه. کند  آرام  را خودش کرد  می سعی و کرد  می نگاه آسیه
 کرده  آماده  برایش را خود و داشته خبر موضوع این  از  هم ها دختر ی همه. بریزد بهم را مهمانی و کند  شروع
 .بودند

 کنن  زور اگه  کنن،  وادارام که  نمیتونن. میپوشم قبلیمو لباسای همین از  یکی نباشه پوشیده لباسش هم اگه- 
 .کرد  برخورد اینطوری  باید اینا  با آره،.  نمیرم منم

 روی را راستش پای و نشست تخت روی. برگرداند وجودش به را رفته دست از  قدرت تا کشید  عمیقی  نفس
 همه بزنگاه سر باید. بود کرده  مرور ذهنش در را آینده  روز چند عملیات  ماجرای بارها. کرد  فکر. انداخت  دیگری

 ضربه این  که  بود امیدوار.  بودند اصلی  شیخ به مبلغ پیشنهاد درحال ها شیخ که  زمانی دقیقا میشد؛ رو چیز
 .رسد پایان به مهمانی این  بعد چیز همه و باشد آخر

 مدت این  در. شد پررنگ ذهنش در ای  لحظه برای آرمان  نام. بود شده موفق خود کردن  آرام  در حدودی تا
 است  اشک  فقط کار  این  با دانست می چون گرفت  می را خودش جلوی کند،  فکر او  به خواست می که  هربار
 ...هیچ دیگر و ریزد می که

 برمال چیز همه و دهد دست از  را تمرکزش مبادا تا بود کرده  منع هم کردن  گریه  از  را خودش حتی. کرد  بغض
 بی حق در توانست می که  کاری  تنها. ماموریت این  اتمام  و آرمان  مرگ مسئول بود؛ مسئول او  حاال. شود
 این  در آرمان.  بگذارد سر پشت موفقیت با را ماموریت آن  حداقل که  بود این  بکند، آرمان  به اش  لطفی

 .بود داده دست از  را جانش ماموریت

 ترک قلب بازسازی و سکوت کرد؛  می وقت چند این  در که  کاری  مثل. شد اراده  پر و مصمم قبل، روزهای مثل
 موفق کنون  تا بود که  هرچه... سرما جنس از  نقابی هم شاید... فرسا طاقت و جانکاه سکوتی... اش  خورده

 خودش اما  کرد  می مخفی همه از  را این  و داشت دوستش او.  دارد نگه مخفی را ماجرا آن  کس  همه از  شد
 چه؟

 !کند  پنهان توانست نمی که  خودش از

 خودش به. داشت می بر چهره از  را اش  تفاوتی بی نقاب و زد می فریاد چه؟ قلبش اما  بست می را چشمانش
 این  در توانش تمام از.  یافت موفقیت با ماموریت اتمام  در را چاره راه تنها. کرد  نمی انکار  و گفت  نمی دروغ

 ...شد می ندارش و دار رفتن بین از  قیمت به اگر  حتی کرد  می استفاده  راه
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 را سرش. شد اتاق  وارد زنی با همراه آسیه  و شد باز در که  دهد رخ میخواست که  بود اتفاقاتی  تاب و تب در
 .کرد  نگاهشان روح بی و سرد و چرخاند آنها  سمت به

 .حداقل میزدین در-

 را او  رویی ترش با آسیه.  بود نیامده خوش مزاجش به او  حرف گویا.  گرفت  او  از  را رویش و کرد  اخم  جوان زن
 :گفت  و کرد  نگاه

 همه این!  کرده؟  انتخاب  رو تو آقا  چرا نمیدونم! خانم نازی ایرانن،  برای اصالتا  که  هستن رقصت معلم ایشون- 
 !اومده  خوشش ادب  بی درازِ  زبون توی از  ولی هست خونه این  تو زیرن به سر و مطیع که  خوشگل دختر

 .منو نه کنین  انتخاب  رو مطیع و خوشگل دخترایی همون برید پس-

. نکرد هم سالم حتی. نگفت چیز هیچ اما  کرد  نگاه نازی به. نداد ادامه  دیگر که  کرد  نگاه را آسیه  طوری بعد و
 :گفت  او  به رو بلند بعد و گفت  نازی گوش  درِ  چیزی آسیه

. کنی  تمرین باید شام تا عصر  از  دوباره و کوچک  استراحت  یه ناهار بعد میشه؛ کار  باهات ناهار موقع تا-
 می برده بعنوان و میکنه تموم باهات کارشو  مهمونی از  قبل آقا  وگرنه بگیری یاد خوب کن  جمع حواستو
 .میکنه جایگزینت ای  دیگه شخص و فروشتت

 علیهش  بر تهدید عنوان  به آن  از  دائما و بود فهمیده مدت این  در را او  ضعف نقطه آسیه.  بود درآمده حرصش
 .برگرداند آنها  از  را رویش پوزخندی با و کرد  حفظ را اش  ظاهری آرامش  حال این  با. کرد  می استفاده

 ...برمیام مهمونی این  پس از  هم خوب خیلی... میدم انجام...  نباش نگران-

 چه دانست نمی که  او  داشت، هم حق. داد می بد گواه  دلش. نگریست او  به مشکوک و کرد  اخمی  آسیه
 !بیفتد راه است  قرار آشوبی

 را چیز همه. دهد یاد چیزی او  به کرد  سعی میلی بی با گازی.  گذاشت  تنهایش نازی با و کرد  ترک را اتاق  آسیه
 !کند  تمام نکرده شروع. دهد انجام  را کار  آن  واقعا میخواست. میداد انجام  و کرد  می گوش

 رسیدن در تاخیری و بیاید پیش مشکلی بود ممکن. کردند  می شک او  به بقیه و سلمان که  میکرد کاری  نباید
 بود ممکن. پرداخت می آن  به توجه جلب بدون و میداد انجام  درستی به را کارش  باید پس شود، ایجاد  بقیه

 احساس  با و شود آنها  شک باعث نیست، بلد هماهنگ و موزون حرکات و رقص آن  از  چیزی اینکه  دادن نشان با
 .کنند  ترک را آنجا  زود خطر،

 توانست نمی ها راحتی این  به که  بود انعطاف  بی و خشک بدنش آنقدر.  کرد  تمرین وقفه بی ناهار رمان تا
 فیزیکش و جسم روی اخالقش!  بود نرم و موزون حرکات و انعطاف  از  پر که  عربی  رقص هم آن  بپذیرد؛ آموزش

 !بود نرقصیده حاال تا هم شاید. آورد  نمی بخاطر بود، رقصیده که  را باری آخرین.  بود گذاشته  تاثیر هم

 گذاشته  مثبت تاثیر اش  روحیه در بود، نیامده هم بدش چندان. رسید ناهار وقت که  بود شده گرم  بدنش تازه
 ناهار از  بعد و نکرد سلمان به توجهی هیچ ناهار زمان در معمول طبق. سپرد فراموشی به را مشکالتش کمی  و

 .داشت استراحت  مقداری به نیاز و بود کرده  خسته حسابی را او  زیاد بدنی فعالیت. بخوابد کمی  کرد  تالش
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. یابد رهایی آرمان  به کردن  فکر از  ای  لحظه برای. کند  فراموش را مشکالتش ای  لحظه برای تا کرد  می هرکاری
 می خیال هم باز و پرستید می همچنان را تلخ خاطره این  حتی قلبش. بودند جدل در هنوز منطقش با قلبش
 ...نداشت خارجی وجود دیگر حتی که  کسی  از  بافتن خیال... احساسش  بافتنی ترین قشنگ بود شده. بافت

 گودال  آن  در کور  ای  نقطه بود شده. بود انداخته  تاریک سیاهچالی در و کرده  مچاله را احساساتش  منطقش،
 !گرفت؟  می فرا را ذهنش و قلب تمام درخشش و میشد بزرگ کور،  ی نقطه آن  دائما چرا پس. تاریک و عمیق

 احساسش  پرتمنای جدال برابر در زمان. بخوابد نتوانست که  ماند ذهنش و قلب کشمکش  و جدل در آنقدر
 اما  بود وجب سه از  کمتر  مغزش و قلب ی فاصله! نبود هم متر سانتی بیست حتی شان فاصله... بود معنی بی

 ...کند  برقرار مسیر این  بین تعادلی توانست نمی

 نازی و شد باز اتاق  در بود، شده جمع خودش در جنینی مانند و شده مچاله خودش در تخت روی که  درحالی
 این  و میداد و نشان را غروب  شش ساعت. کرد  نگاه ساعت به تعجب با و شد بلند تخت روی از.  شد وارد

 !است  مانده دلش و ذهن مبارزه میان در هاست ساعت که  بود آن  بیانگر

 های حرف متمرکز را حواسش حداقل کرد  سعی. کرد  شروع را تمرین و شد بلند تخت روی از.  نداشت ای  چاره
 پشتش کرد  می احساس  کرد  می فکر «او» به که  بار هر. ندهند آزار  را او  این  از  بیش تلخش افکار  تا کند  نازی
 !بود شده تمام نشده شروع که  عشقی...  عشق  از...  هم شاید ترس، از  شاید درد، از  شاید شود؛ می خالی

**** 

 زد کجی  لبخند. داشت قرار تخت روی آماده  و حاضر حاال بود، داده را دوختش سفارش آسیه  که  مشکی لباس
 هم از  دامنش و باالتنه. بود شکمش قسمت در آن  ایراد  تنها و پوشیده بیش و کم  لباس. کرد  نگاه لباس به و

. گرفت  می قرار دید معرض در و مشهود کامال  او  شکم قسمت که  شد می تعبیر معنا بدین و شده دوخته جدا
 کرد  می احساس.  بود شده دوخته دار چاک و بلند هم دامنش و مشکی حریر آرنجش  قسمت تا سینه باالی
 ناف قسمت قضا از  که- شکم از  کوچکی  قسمت که  حال این  با. بیاید کنار  آن  با و بپذیرد را لباس آن  تواند می
 بازی آن  سلمان، مهمانی روز شد مطمئن دیگر که  زمانی از  حداقل نبود؛ مهم او  برای اما  شد، دوخته خالی-بود
 نپوشیده بازی لباس هیچ سلمان دید جلوی در مدت همه این.  شد می سپرده فراموشی به و تمام همیشه برای

 همبستر او  با را شب توانست می خودش خیال به سلمان که  حاال اما  بود نکرده جلب خود به را او  توجه و
 .ببرد فیض حسابی بود واجب پس شود،

 :گفت  دلش در و زد پوزخندی

 !برگرد تشنه چشمه، ب*لــ بیا! سلمان شیخ میشه دیدنی قیافت چقدر که  آخ- 

 که  بودند گفته  او  به قبل از.  کردند  می تمام را او  کار  حاال همین کرد،  می مخالفت هم لباس آن  با اگر  طرفی از
. شد خواهد جایگزین دیگری دختر مخالفت صورت در و ندارد فرقی چندان او،  های همیشگی با مدنظر لباس
 همیشه برای یکبار تا کرد  می سر باید بود زحمتی و زور هر با هم را آخر  های لحظه این.  کرد  می ریسک نباید
 .کند  تن به چرا و چون بی را لباس که  بود همان راه بهترین پس. کند  ختم را قائله آن

 دوخته پوشیده نباید بیشتر این  از  آخرشه،  دیگه این  کنی؟  می نگاه بهش داری دوساعته چرا! دیگه بپوش-
 ...اینکه  به برسه چه میکنه غرغر  آقا  هم حاال همین. اورد  می وجود به تناقض رقص، با چون شد می

 :گفت  و کرد  قطع حوصلگی بی با را حرفش
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 !میدی توضیح چقدر! همینو میپوشم-

 پوشیدن در آسیه.  کرد  عوض  آسیه  مقابل تعارف بدون و برداشت تخت روی از  را لباس حرفش این  دنبال به و
 قسمت از  وجب نیم فقط و نبود باز لباسش هم ها آنقدر.  کرد  نگاه خودش به آینه  در. کرد  کمک  او  به لباس

 .کرد  می مشخص را شکمش

 با آسیه.  کند  مخفی آن  زیر همیشه مثل را موهایش که  برداشت را مشکی حریر سربند و گرفت  ندید را آن
 :گفت  و نگریست او  به تعجب

 ببندی؟ اونو  میخوای-

 .آره- 

 .میاد چشم به بیشتر باشه معلوم موهات بهتره، اینطوری  هم لباست. نیست نیازی اون  به دیگه-

 پافشاری دیگر آسیه.  کرد  بسنده «باشه میخوام» جمله به فقط و نداد ادامه  دیگر که  کرد  نگاه را آسیه  طوری
. بود خوشحال بسیار است،  تنش بر حاال و پذیرفته را لباس آن  دغدغه بی و راحت انقدر  دید که  همین. نکرد
 :کرد  می فکر دلش در

 !میکنه کار  عقلش  حداقل! آخری  دم کنیم  بیرونش قصر این  از  ترسه می که  معاومه دیگه آره- 

 در اکنون  که  بود مطمئن. زد پوزخند آسیه  سادگیِ  به دلش در. انداخت  او  به آمیزی  موفقیت و پرغرور نگاه و
 .است  خوشحال بسیار یافته، پیروزی او  بر اول  بار برای اینکه  از  آسیه  که  دانست می. گذرد  می چه آسیه  فکر

 :گفت  زیرلب

 !دلخوش-

 سلمان شیخ جانب از  اینکارش  بخاطر که  کرد  می تصور موقعیتی را خودش و بود تصوراتش در غرق  که  آسیه
 :گفت  و پرید جا از  شود، می قدردانی

 چی؟-

 .باش راحت هیچی،-

 سر نوشیدنی ای  جرعه که  درحالی سلمان. رفت سلمان پیش و شد خارج اتاق  از.  ندانست جایز را ماندن آسیه
 که  حالی در و ملیح لبخندی با آسیه.  آمد  می او  طرف به که  نگریست آسیه  بشاش چهره به دور از  کشید،  می
 :گفت  بود کرده  گره  هم به را دستانش هیجان از

 !کرد  تنش لباسو آقا- 

 با و برد فرو جیبش در را دستانش. انداخت  باال را ابروانش  و گذاشت  میز روی را اش  نوشیدنی لیوان سلمان
 :گفت  پیروزمندی لبخند

 .میگیری پاداشتو آفرین،!  خوبه-

 .شد دور سلمان از  و کرد  تشکر بالید، می خودش به خوشحالی از  که  حالی در آسیه
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 خالفکاران و ثروتمند  های شیخ بقیه و سلمان شب تا که  بود معنا بدان این.  میشد برگزار مهمانی عصر  امروز
 تمام با بود، کرده  تجربه را شدن َبرده و شدن فروخته احساس  آن  از  ای  ذره فقط که  خودش. شوند می دستگیر
 تنها بودند؛ شده آورده  آنجا  به میلشان برخالف و زور با که  دخترانی آزادی.  خواست می را دختران آزادی  وجود

 ...شان زیبایی دلیل به

 می پایین باید. بود وقتش دیگر. بود شده آماده  و حاضر کند،  آرایشی  کوچکترین  حتی آنکه  بی معمول طبق
 را فضا جمعیت هیاهوی صدای. رفت بیرون اتاق  از  و کشید  عمیقی  نفس. میکرد شرکت مهمانی آن  در و رفت

 آنجا  همه. آمد  پایین آهسته  ها پله از.  بود کرده  گرم  حسابی را دوم طبقه آنها،  چندصدنفری حضور و کرده  پر
 نگاهی کوچکترین  آنها  به و آمد  پایین غرور  و خونسردی با. بودند او  ورود منتظر فقط و بودند شده جمع

 .کرد  نگاه را سالن انتهای  و گرفت  باال را نگاهش. شد ساکت یکباره به جمعیت او،  حضور با. نینداخت

 نگاه را او  خمار چشمان با و گرفته  بدست نوشیدنی لیوان. بود نفر چندصد آن  مجموع از  تر سنگین نگاهش
 سکوت. خندید سلمان خامی به دلش در و زد محوی لبخند. زد می موج لذت و غرور  چشمانش در. کرد  می

 :شد شکسته سلمان واضح و رسا صدای با جمعیت، مطلق و سنگین

 .شد منتخب ایرانی،  زیبای دختر چندین بین از  امسال  که  دختری دلربا، میکنم، معرفی عزیز،  آقایون  و ها خانم-

 کجا  از  دیگر را اسم  این!  دلربا؟. نگریست می را او  تعجب با. برخاست جمعیت زدن کف  صدای حرفش اتمام  با
 کف  که  فهماند جمعیت به کارش  این  با و آورد  باال را دستانش سلمان! نبود دلربا اسمش  که  او!  بود؟ آورده
 :داد ادامه  زد، می موج آن  در افتخار  و غرور  که  صدایی با. کنند  متوقف را زدن

 همین به و دلرباست و فریبنده واقعا دختر، این  هیکل و چهره جذابیت بینید، می هم خودتون که  همونطور-
 .شد گذاری  نام اسم  این  با ما، امسال  منتخب دختر اسم  خاطر

 سلمان حرف تصدیق و تایید از  حاکی که  برخاست هم سوت صدای جمعیت، زدن دست برصدای عالوه  بار این
 ترس، نه نمیداد؛ نشان العملی  عکس  هیچ و آمد  می مسخره مزه بی او  نظر در حرکاتشان و ها حرف تمام. بود
 ب*لــ به کمرنگی  پوزخند کرد،  می زیاد را پیازداغش خیلی سلمان که  گهگاهی  فقط. خشم حتی نه و ناراحتی، نه
 .کرد  می بسنده همان به و آورد  می

 حرکات تمام. زد می پلک ندرت به. برنمیداشت چشم او  از  و بود سلمان روی یکسره نگاهش مدت این  طول در
 تا. کند  چکار بداند تا باشد هوشیار زد، سر جانبش از  ای  غیرمنتظرانه  رفتار اگر  تا داشت زیرنظر را رفتارش و

 نکرده شک چیز هیچ به سلمان رفت، می انتظار  که  همانطور رسید؛ می نظر به عادی  و نرمال چیز همه که  حاال
 .بود

 ماجرا آن  و شوند وارد نیروها تا بدهد دستور زمانی چه ببیند تا کرد  می بندی زمان داشت. شد افکارش  در غرق
 :داد او  به دقیقی بندی زمان اما  کرد  پاره را افکارش  رشته سلمان صدای. شود تمام

 .برقصه سکو اون  روی و بره باید االن  دلربا هرسال، رسم طبق میدونید همتون که  همونطور حاال خب،-

 :داد ادامه  سکوت، چندثانیه از  بعد و گرفت  سالن انتهای  به را اش  اشاره  انگشت  بعد و

 به نسبت پیشنهادیتون، قیمت آبی،  چشم دلربای این  وجود با امسال  دارم انتظار  ازتون!  عزیز  های شیخ-
 .بشه برابر چند قبل سنوات
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 حاضر های شیخ سایر رسید می بنظر. کردند  همهمه به شروع بودند، سلمان اطراف  که  پوش خوش مرد چند
 و بودند کرده  حیرت زیبایی همه این  از.  داد می آنها  خشنودی و رضایت از  خبر شان چهره. باشند مهمانی در

 .پرسیدند می هیکلش و چهره بودن طبیعی درباره

 میان شکمش سفید پوست. داشت زیبا ای  جلوه اش،  مشکی ابروهای  و تیره مژگان مقابل در اش  آبی  چشم
 .بود چشم در حسابی برق، و زرق پر مشکی لباس آن

 که  بود آنها  از  یکی نگاه فقط اما  کردند،  می نگاه او  به داشتند جمعیت کل  تقریبا. کرد  حس را نگاهی سنگینی
 جمعیت الی  البه  را چشمانش. گشت  نافذ نگاه آن  دنبال به. زد می آتشش  داشت. کرد  می ذوب را او  داشت
 بود، پوشانده را صورتش از  نیمی تقریبا که  بزرگ عینک  با مردی. کند  پیدا را موردنظر شخص تا داد می حرکت

 .شناخت نمی را او  اما  رسید می نظر به آشنا  کمی  اش  چهره. کرد  می نگاه را او  و زده تکیه دیوار به

 گذاشته  تاثیر اش  چهره در هم مشکی کلفت  فرم با عینک.  بودند پوشانده را صورتش هایش سبیل و ریش
 بعد اما  کرد  نگاه را او  کمی.  کرد  می جلوه زیبایی به دوخت، خوش شلوار و کت  میان در درشتش هیکل. بود
 .کرد  او  به پشت و نشاند اش  چهره بر غلیظی  اخم  شناسد، نمی را او  که  کرد  حاصل اطمینان  اینکه  از

 چندصدنفر. چیست بخاطر دانست نمی. بود گرفته  گ ر  غریبه  آن  نگاه از...  داغ اما  داشت آشنا  طعمی نگاهش
 !پذیرفت تاثیر حد این  تا و شد متوجه را مرد همان نگاه فقط او  اما  بودند او  به کردن  نگاه درحال

 جمع را حواسش و زد کنار  چشمش جلوی از  را غریبه  تصویر. افتاد  راه به آهسته  و آرام  رقص سکوی سمت به
 همه. شوند وارد نیروها تا داد می اطالع  سرعت به موزون، حرکات کمی  انجام  از  بعد باید. کرد  اش  بندی زمان

 .او  خبر منتظر فقط و بودند کمین  در و باش آماده  نیروها

 سکو، از  رفتن باال هنگام و داشت پا به زیبایی مشکی بلند پاشنه کفش.  گذاشت  سکو روی را راستش پایش
 خیره او  به بودند، آنجا  که  کسانی.  شد مشخص پایش ساق و رفت کنار  کمی  دامنش، بودن دار چاک بخاطر
 ...اش  فریبنده زیبایی به شدند؛

 باال صدایش مرور به و شد پخش کمی  صدای با اول  عربی،  آهنگ.  شد آهنگ  منتظر و ایستاد  سرپا سکو روی
 دامن و لباس آن  با! نامحرم؟ و غریبه  همه این  میان هم آن!  برقصد؟ میخواست واقعا. نبود مطمئن. رفت
 !دار؟ چاک

 که  بود نشده جلب او  به زیادی افراد  توجه هنوز. کند  چکار باید دانست نمی. کرد  هول. افتاد  شک به کمی
. بود مجبور. بپرد ذهنشان از  فرار فکر تا شد می او  پرت کامال  حواسشان باید. شوند وارد نیروها بدهد دستور
 و کردند  می نگاه او  به چشم، جفت صدها. شود می بلند بخار تنش از  میکرد احساس.  بود شده داغ بدنش
 .ببینند او  جانب از  حرکتی بودند منتظر

 انگار.  نگرانی با. بود زده زل او  به سبیلش، و ریش و عینک  آن  با غریبه  مرد آن.  افتاد  سالن گوشه  به نگاهش
 بغض. انداخت  آرمان  یاد به را او  نگران نگاه آن  ای  لحظه. شود مواجه ای  صحنه چنین با اینکه  از  ترسید می
 ...بود شده طوفانی دریایش باز. پوشاند را چشمش اشک،  از  نازک ای  پرده. کرد

 باد به ها بازی و ها نقشه این  ی همه و کردند  می شک او  به اگرنه  کرد  می شروع باید. کشید  عمیقی  نفس
 هرگز بست عهد  خودش با. دهد انجام  است  آموخته  که  را چیزهایی کرد  سعی و برد باال را دستانش. رفت می
 را خودش. بسپرد فراموشی به همیشه برای را روز این  و نکند یادآوری خودش برای دوباره را کذایی  روز این

 :داد دلداری
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 .کافیه  هم موزون حرکت دوتا یکی فقط...نداره اشکالی  نداره، اشکالی- 

 :زد فریاد دل در وبعد

 .ببخش منو خدایا-

 قطرات چکیدن از  مانع تا بست را چشمانش. ساخت واضح ذهنش در را آهنگ  ریتم. کند  شروع میخواست تازه
 سرش و داد تابی بدنش به. رفت می باد به چیز همه گرفت،  نمی را خود جلوی اگر.  شود صورتش روی اشک

 این  که  کرد  نمی باور حتی. دهد انجام  را کار  آن  است  مجبور نمیشد باورش. کرد  خم طرفی به آن  با هماهنگ را
 !رقاصه عنوان  به. رقصد می مردها آن  جلوی عشوه  و ناز با دارد اینطور  که  اوست  خود االن

 هماهنگ بدنش حرکات با را فکرش داشت سختی به. شد متنفر خودش از.  آمد  بدش خود از  ای  لحظه برای
 گوشواره  خواست می. آورد  باال را دستش دهد، تکان آهنگ  با را بدنش کرد  می سعی که  همانطور. ساخت می
 .کند  آگاه  را نیروها آن  طریق از  تا کند  لمس را

 نگاه او  به داشتند همه. نگریست بود، شده خیره او  به که  چشمی جفت صدها به و کرد  باز کمی  را چشمانش
 سوی آن  در ابتدا،  در که  هم ها شیخ سایر و سلمان. نبود دیگر کاری  انجام  مشغول کس  هیچ و کردند  می

 میشد، غافل  ای  لحظه اگر  بود وقتش حاال. کنند  مشاهده نزدیک از  را رقص تا آمدند  جلو بودند، ایستاده  سالن
 می باال را دستش داشت که  هنگامی. بیفتد خطر به موقعیتش بود ممکن و داد می دست از  را فرصت این
 :گفت  زیرلب و کرد  لمس را گوشواره  نامحسوس طور به برد،

 .وقتشه-

 این  در فقط. نشدند کارش  این  متوجه هم سکو جلوی چندنفر حتی که  داد انجام  را اینکار  نامحسوس آنقدر
 نیروها و شد باز شدت به ورودی در اش،  کلمه  اتمام  محض به. است  کرده  زمزمه زیرلب چیزی که  فهمیدند حد
 جایشان از  و نکند ترک را آنجا  کسی  که  گفتند  عربی  زبان به داشتند دست در که  هایی اسلحه  با. شدند وارد
 .نخورند تکان

 تا کرد  می نگاه همه به. داشت تسلط جا همه به سکو باالی از.  شدند وارد سازمان افراد  از  کثیری  تعداد
 کرد،  می نگاهش عجیب  که  غریبه  مرد آن.  افتاد  سالن ی گوشه  به نگاهش. نکند فرار کسی  باشد حواسش

 نگرانی با. یافت نمی را او  چشمش هم حاال. بود کرده  شک او  به هم اول  از.  شد نگران. نبود آنجا  دیگر
 را سکو جلوی میخواست تازه. آمد  جلو و چرخاند چشم سالن انتهای  از.  داد حرکت جمعیت بین را چشمانش

 بند زبانش ترس از  که  افتاد  اتفاق  این  ناگهانی آنقدر.  شد کشیده  عقب  به شدت با دستش ناگهان که  ببیند
 می تند آنقدر.  بیفتد زمین به بود ممکن لحظه هر و داده دست از  را تعادلش. بزند فریاد حتی نتوانست و آمد

 قطعا کند،  نگاهش تا گرد  می بر اگر.  ببیند کشد،  می را او  که  شخصی و برگردد عقب  به توانست نمی که  دوید
 .افتاد  می

 :پراند سرش از  برق آشنا  صدای. نزن داد. شد متوقف آشنا  صدایی با که  بزند جیغ و کند  باز را دهانش خواست

 .نزن داد-

 کرد؟  می کار  چه اینجا  او!  باشد او  نداشت امکان.  پراند سرش از  برق آشنا  صدای آن

 بیرون به وقتی. شد خارج آنجا  از  کشید،  می خود دنبال به را او  که  درحالی و کرد  باز سریع را قصر پشتی در
 سرپا. گذاشت  زمین روی را دستش دو هر کف  نیفتد، اینکه  برای. کند  پیدا را تعادلش توانست تازه شد، پرت
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 توانست نمی هنوز چرا پس بود؟ سخت اش  چهره تشخیص انقدر  چرا پس. کرد  نگاه او  به و ایستاد
 بشناسدش؟

 عمق  در. شد خیره چشمانش به. برداشت صورتش روی از  را عینک  و کرد  دراز را دستش. رفت نزدیکش
 به متعلق فقط نگاه این!  نشناسد؟ را آنها  میشد مگر. شناخت می را ها چشم این  او...  گشت  غرق  چشمانش

 .بود نفر یک

 هایش گوش.  نداشتند را وزنش تحمل و شدند سست زانوانش. افتاد  زمین روی و شد رها دستش از  عینک
 :گفت  زیرلب آمد،  می در چاه ته از  که  صدایی با. کند  باور بیند، می که  را آنچه  توانست نمی و کرده  داغ

 خودتی؟-

 .نگریست او  به و برداشت اش  چهره روی از  را مصنوعی سبیل و ریش. برد صورتش سمت به را دستانش

 .منم-

 که  کسی  مثل ناگهان کرد؟  می چه اینجا  او.  کند  باور دید می که  را آنچه  توانست نمی. افتاد  دوران به سرش
 روبه. کرد  گریه  دل ته از  و افتاد  زانوانش روی. ترکید بغضش و آمد  خودش به باشد، خورده محکمی سیلی
 :گفت  و نشست هول رویش

 کنی؟  می گریه  چی برای اینجام  که  من خوبی؟ کنی؟  می گریه  چرا-

 .مردی کردم  می فکر مدت همه این- 

 .آمد  می باال سختی به نفسش. زد هق

 .شد اونطور  و بودی رفتی نداشتم، بهشون نیازی اصال  که  داروهایی خرید بخاطر. میدونستم مقصر خودمو-

 ذره برای و هدایت اش  ریه درون به را هوا سختی به. بکشد نفس هایش گریه  و زدن حرف میان کرد  می سعی
 را دستانش. زند می پا و دست هوا ای  ذره برای آنطور  که  دید می را او.  شد هول. کرد  می تقال اکسیژن  ای

 :آورد  زبان به را فکرش. بودند یخ سردی به. گرفت

 یخن؟ انقدر  چرا دستات دختر؟ چته-

 شد باعث ذهنش، به خاطرات هجوم...  آرمان  سرد پیشانی و جمعیت ازدحام.  افتاد  خوابش یاد حرف، این  با
 در را او  وجود تمام با آرمان.  خزید آرمان  غـل* بـ به ناخودآگاه. کند  گریه  بلندتری صدای با و کند  بغض بیشتر

 را وجودش سرتاسر آرامشی  و امنیت  احساس  که  کرد  او  ظریف بدن برای حصاری را بازوانش. کشید  وش*آغـ
 تا برایش امنیت،  احساس  و گرم  وش*آغـ  یک! میخواست؟ آن  از  بیشتر چیزی چه دختر یک مگر. گرفت  فرا
 ...بود کافی  عمر  آخر

 لحظه هر انگار  که  زد می محکم آنقدر.  شنید می را آن  وضوح به که  بود بلند آرمان  قلب تپش صدای آنقدر
 این  تا انگار  که  عمیق  آنقدر.  کشید  نفس آغوشش  در لذت با. بیاید بیرون و بشکافد را اش  سینه است  ممکن
 .کشید  نمی نفس اصال  زمان

 خجالت خودش از  بود، گرفته  آرام  آنطور  آرمان  وش*آغـ  در اینکه  از.  کرد  پر را مشامش ، آرمان  تلخ عطر  بوی
 حس همین هم آرمان.  بیاید بیرون قدرتمندش بازوان حصار میان از  خواست نمی وجه هیچ به اما  کشید  می
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 سینه روی را سرش و بگیرد آرام  آغوشش  در ابد  تا دریایی چشم و ظریف دختر آن  میخواست دلش. داشت را
 .بگذارد اش

 سعی و گرفت  محکم را بازوانش. شد موقعیتشان متوجه تازه شلیک صدای با. آمد  قصر درون از  شلیک صدای
 :داد توضیح کردنش  بلند حین در. کند  بلندش زمین روی از  کرد

 کنه  استفاده  ازت  که  تو سراغ میاد مستقیما بکنه، اینکارو  اگه.  کنه  فرار سلمان داره احتمال.  شو بلند زودباش-
 .کنه  فرار همیشه برای بتونه که

 آنقدر  ترسید؛. پرید بیرون سلمان و شد باز بودند، آمده  بیرون آن  از  که  پشتی در حرفش شدن تمام محض به
 متوجه که  آرمان.  بودند چسبانده زمین به را پاهایش انگار.  بخورد تکانی ترین کوچک  نتوانست حتی که  شدید
 بلند آرمان...  دنبالش به هم او  و میدوید توان تمام با. کرد  دویدن به شروع و گرفت  را دستش شد، او  ترس
 :گفت

 !درختا طرف برو! سریع بدو دنبالم باش زود! بدو-

... دنبالشان آنها  از  کمی  فاصله با هم سلمان. دوید می آرمان  سر پشت سرعت به. بود رفته باال قلبش ضربان
 حتی و دوید بیشتری سرعت با. شد بیشتر ترسش شنید، سرش پشت را سلمان های نفس صدای که  هنگامی

 .گرفت  پیشی هم آرمان  از

 برای را ای  لحظه حتی و دوید می کشیده  فلک سربه های درخت میان. دوید تر تند او  از  تبعیت به هم آرمان
 با و تند آنقدر.  دوید وار دیوانه. کشید  بلندی جیغ. آمد  شلیک صدای. نکرد تلف سرش، پشت به کردن  نگاه

 .شدند صورتش روی زخم ایجاد  باعث و میکردند برخورد صورتش به درختان ی شاخه که  دوید می سرعت

 قابل چیز هیچ دیگر و میشد شب زود خیلی. بود درختان میان در روز روشنایی از  ای  هاله فقط و بود غروب
 .نمیشد داشت، شباهت جنگل به بیشتر که  انبوه  درختان آن  میان در مشاهده

 ها ریزه سنگ و شاخه شکست و هایش نفس بلند صدای فقط. شنید نمی سرش پشت را کسی  پای صدای
. نبود سلمان از  خبری. کرد  نگاه را سرش پشت و برگشت. ایستاد  سرجایش. پیچید می گوشش  در زیرپایش

 :گفت  زیرلب... همینطور هم آرمان

 ... آرمان...   آرمان- 

 ترسیده. شد بیشتر قلبش ضربان... نبود آرمان.  کرد  نگاه برش و دور به. میداد دست از  را تعادلش داشت
 توانست نمی حتی. باشد نزدیکش سلمان ترسید می. کرد  نگاه اطرافش  به ترس با... گلوله  صدای نکند. بود
 چه؟ میکرد پیدا را او  سلمان و زد می فریاد اگر.  بزند فریاد را آرمان  نام

 میکرد، کار  چشم تا. کرد  می تر ترسناک را جنگل آور،  دلهره میش و گرگ.  میشد تر تاریک لحظه به لحظه هوا
 درخت ببیند؛ را ها درخت توانست می اش  متری یک فاصله تا فقط کرد،  می نگاه که  را طرف هر. بود درخت
 .بودند روییده هم از  نزدیک های فاصله با و نامنظم طور به که  هایی

 درخت، همه آن  میان از  تواند می چطور نمیدانست حتی. برود طرف کدام  از  باید دانست نمی. رفت جلو کمی
 رعد صدای از  کودکی  از.  زد شدیدی برق و رعد. تپید می زیادی شدت با قلبش. شود خارج آنجا  از  و رود بیرون

 بیرون که  حاال اما  خزید می تختش در آرام  نشود، متوجه کسی  که  طوری بود، خانه در وقتی. ترسید می برق و
 .بگیرد اش  گریه  بود مانده کم.  ببرد پناه کجا  نمیدانست شنید، می را وحشتناک صدای آن  خانه از
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 ...کجایی  خدا رو تو آرمان  ؟ آرمان- 

 می نم نم باران. رفت می راه داشت بداند، را درست مسیر حتی آنکه  بی و هدف بی که  بود ربع یک حدودا
 زیر. شد خواهد زیاد بسیار آینده  ی دقیقه چند تا باران شدت که  داد می نشان برق و رعد صدای اما  بارید

 :گفت  بغض با ب*لــ

 برم؟ طرف کدوم  از  کنم،  چیکار... کن  کمکم  میکنم خواهش ازت  خدایا... نه برق و رعد حداقل-

 شده تاریک کامال  هوا دیگر حاال. گذاشت  زانو روی را دستش و شد خم. زد تکیه آن  به و ایستاد  درختی کنار
 به هم آن  ببیند؛ را پایش جلوی توانست می فقط و فقط. ببیند را جلوترش متر پنج نمیتوانست حتی. بود

 ...زحمت

 :گفت  بلندی نسبتا صدای با بود، ترکیدن حال در که  بغضی با و کوبید  زمین روی کودکی  مثل را پایش

 .میشم خیس دارم شده تند که  بارونم... ببینم نمیتونم رو جا هیچ کنم؟  چیکار حاال-

 آن  در کسی  انگار.  رسید گوشش  به ای  شاخه شکستن صدای. لغزید اش  گونه  روی داغی اشک  قطره بعد و
 :گفت  دلش در ترس با. بود حوالی

 ...خدا کردم  غلطی  چه-

 درشت چشمان آن  وجود با حتی مطلق تاریکی آن  در اما  ببیند چیزی داشت سعی و چرخید می خود دور ترس با
. بود افتاه  شماره به نفسش ترس از.  شد نزدیک پایی صدای. ببیند چیزی توانست نمی هم تیزبینش و شده

 صدایی با که  بزند جیغ تا گرفت  نفس. کرد  احساس  بدنش دور را بازوانی حصار ناگهان که  چرخاند سر اطراف  به
 .شد بسته دهانش آشنا،

 ...منم-

 دستش. داد تکیه او  به پشت از  را سرش. کوبید  نمی سینه به را خود وار دیوانه آنطور  دیگر. گرفت  آرام  قلبش
 دستان قفل دستانش، با داشت سعی. داد بیرون راحت خیال با را نفسش و گذاشت  آرمان  دستان روی را

 بود دنیا ی نقطه ترین امن  وش*آغـ  آن  و داشت دوستش. کشید  می خجالت وضعیت آن  از.  کند  باز را آرمان
 نگاهش. برگشت و آمد  بیرون بازوانش حصار از.  کند  رها را خودش و بیاید کنار  راحت انقدر  توانست نمی اما
 تاریکی در حتی او  و است  مبین آرمان،  ی چهره انگار  که  کرد  می نگاهش دقیق آنقدر  محض، تاریکی آن  در. کرد
 ...بسازد خاطره آن  با و بسپرد خاطر به ببیند، را صورتش جزء به جزء تواند می راحتی به هم

 و کرد  خم را صورتش کمی.  دهد تشخیص تاریکی آن  در توانستمی راحتی به را اشآبی  چشمان برق ، آرمان
 !مدت همه این  از  بعد بود؛ خواستنی و جذاب برایش چقدر. نگریست او  به تردقیق

 .شدی خیس -

 .شدی خیس توام آره،  -

 .بیا دنبالم -

 کجا؟  -

 .بیا تو -
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 تکشان تک پاسخ خواستمی و داشت جواببی سوال هزاران سر در. دنبالش به هم او  و کرد  گرد  عقب  آرمان
 طوری دفعهیک. دهد توضیح را چیزها خیلی باید که  دانستمی. داشت خبر موضوع این  از  هم، آرمان.  بگیرد را
 :گفت  باشد؛ خوانده را فکرش انگار  که

 .کنممی تعریف برات -

 گفتمی چیزی آرمان  آن،  از  قبل ثانیه  چند دقیقا   دهد، انجام  کاری  خواستمی تا. نگفت چیزی اما  کرد؛  تعجب
 .دادمی را پاسخش و

 کوچک  ایکلبه.  کرد  نگاه جاآن  به و ایستاد  آرمان  کنار.  برسد هم او  تا ایستاد  و زد کنار  را درخت هایشاخه آرمان
 .نباشد داخل کسی  آمدمی نظربه و بود خاموش هایشچراغ. بود درختان آن  پشت جا،آن  چوبی

 .شدیم خیس کافی  اندازهبه تو، بریم زودباش. کردم  پیدا رو جااین  گشتم،می دنبالت داشتم وقتی -

 و دنج هایکلبه  آن  از.  بود زیبایی و کوچک  کلبه.  کرد  حرکت آرمان  سر پشت مخالفت، بدون و نگفت چیزی
 کسی  داشت، انتظار  که  طورهمان. زد در ابتدا  و رفت جلو ، آرمان.  شدمی تصور رویاها در همیشه که  جنگلی،
 .نداد جوابی

. است  کرده  گرد  عقب  که  کرد  نگاه آرمان  به. آمد  عقب  قدم چند. است  قفل فهمید که  کند،  باز را در خواست
 آرمان.  بود شده دیر اما  کند؛  منصرف را او  که  آورد  جلو را دستانش. بشکند را در خواهدمی که  شد متوجه تازه
 .شد باز در کوبیده،  در به قدرت، و سرعت با

 باال ایشانه آرمان.  کردمی نگاه فقط و بود داده دست از  را تکلم قدرت. کرد  نگاه را آرمان  شده، گرد  چشمان با
 :گفت  و انداخت

 .نیومد در لوال از  حداقل خوبه -

 :گفت  بلند صدای با آرمان.  شد خانه وارد آرمان  سر پشت تعجب، با طورهمان

 خونه؟صاحب نیست؟ خونه کسی  -

. انداخت  اطرافش  به نگاهی. نبود کسی  هم جاآن.  انداخت  نگاهی بود، کوچک  سالن انتهای  در که  اتاقی  تک به
 پر نظربه کوچکش،  آشپزخانه.  بود شده کشیده  سفید ایملحفه رویشان و شده چیده دیوار کنار  هاییکاناپه

 سالم هایچوب با ایشومینه ها،کاناپه  کنار.  نبود تلویزیون از  خبری. آمدمی غذایی  مواد از  خالی اما  وسیله؛ از
 .داشت قرار درونش نسوخته و

 که  بود، جاآن  آب  بطری چند فقط. بود خالی کامال  کرد،  باز را یخچال در. شد آشپزخانه  وارد و رفت جلو کمی
 عسل  کوچک  ظرف یک توانست. گشت  هم را هاکابینت  کمدها.  بود شده گندآب  به تبدیل حاال تا احتماال  

 :کشید  فریاد و برداشت را آن  خوشحال. کند  پیدا

 ...پ چی ببین ، آرمان- 

 بود، کرده  برخورد او  به که  را بدنش. ماسید دهانش در حرف و شد آرمان  یسینه به سینه برگشت، که  هنگامی
 آرمان.  کرد  نگاه آرمان  به و آورد  باال را چشمانش. بود مترسانتی چند فقط بینشان یفاصله. کشید  عقب  کمی

 دستانش از  را عسل  ظرف و برد او  دست سمت به را دستش. شدمی غرق  آرام،  دریای آن  در بزند، پلک آنکهبی ،
 .کند  لمس هم را دستش ممکن، حد تا که  داد انجام  را کار  آن  طوری. گرفت
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 آن  از  کهآن  برای و رفت عقب  کمی.  بوییدمی را او  داشت انگار  کشید،  عمیقی  نفس آرمان.  زدمی تند قلبش
 :گفت  تصنعی لبخندی با بیایند، بیرون حالت

 پیدا ایدیگه چیز ولی بخوریمش؛ تونیممی پس شه،نمی خراب وقت هیچ عسل  کردم؟  پیدا چی دیدی -
 .کنیم  سر همین با باید. نکردم

 :گفت  تصنعی لبخند با هم او  و داد تکان را سرش موافقت نشانه به. کرد  باز و بست را چشمانش باریک آرمان

 .خوبه آره،  -

 شدیدی واکنش بود ممکن چون داد،می نشان را آن  نباید اما  بود؛ ناراضی آمده،  در حالت آن  از  که  این  از  انگار
 .زدمی موج که  بود عشق  هم، او  دل اعماق  در که  دانستنمی. کند  دریافت او  از

 .بخورم خوامنمی فعال   نیست، گشنم  من -

 .شد راحت خیالم کردم،  پیداش که  همین خورم،نمی فعال   هم دمن-

 از  خالی دورتادورش، و بود وسطش درست بزرگی تخت اتاق  در. رفت اتاق  سمت به و شد رد آرمان  کنار  از  و
 بود، شده باعث ملحفه. انداخت  ایگوشه  به و برداشت را تخت روی سفید یملحفه و شد خم. دیگری هرچیز
 از.  نشست تخت روی. تکاند را آن  یکبار و برداشت را پتو هم، باز حال این  با. نباشد خاکی هیچ تخت، روی
 .زد لبخندی ناخودآگاه و آمد  خوشش تخت نرمی

 خندی؟می چی به -

 .شد خشک لبخندش و آورد  باال سریع را سرش

 ...هیچی -

 درحال انگار.  کرد  تنگ کمی  را چشمانش. کردمی نگاهش سینه به دست و داده تکیه در چارچوب به آرمان
. نشست او  از  کمی  فاصله با. رفت تخت سمت به و برداشت در چارچوب از  تکیه. بود اشچهره موشکافی

 ذهنش بزند، حرفی آنکه  از  پیش دوباره که  این  یا بشنود، را صدایش آرمان  ترسیدمی. رفت باال قلبش ضربان
 .شود رسوا و بخواند را

 را صحبت سر و کرد  عوض  را فکرش جهت سریع خواند؛می را ذهنش واقعا   آرمان  کردمی فکر که  این  ترس از
 :کرد  باز

 شد؟ چی بگی خواینمی خب -

 .بود شده تفکر غرق  عمیق.  شد خیره دیوار به و گرفت  او  از  چشم آرمان

 این  از  بعد. خورد بهم سرعت با ماشین لحظه همون و کردم  نگاه رو چپم سمت یهو! شد چی نفهمیدم اصال  -
 از  بعد شدم، مرخص دیروز تازه... بود زیاد خیلی مرگم احتمال.  شده معجزه که  گفتن  دکترا اومدم،  بهوش که

 و زدم حرف عبادی  با ولی ایران؛  برگشتی کردم  فکر. نبودی جااون  تو ولی هتل؛ رفتم مستقیما   شدنم مرخص
 .رفتی سلمان قصر که  فهمیدم

 .بودم مجبور -
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 :گفت  پردرد و کشید  عمیقی  نفس

 .دونممی -

 :گفت  زیرلب. برگرداند را رویش و شد سرخ. فهمید را منظورش خودش که  کرد  نگاهش طوری و

 .نشد شکر رو خدا که  بکنه، رو کار  این  خواستمی امشب.  نزد دست بهم نه، -

 و حضورش عدم  بخاطر که  این  از  بود، گرفته  آرام  دلش. کرد  احساس  را آرمان  لبخند اما  برنگرداند؛ را رویش
 .نگرفتند او  از  را اشدخترانه زندگی بخش ارزشمندترین  ماموریت، یک بخاطر

 .بدم شکل تغییر طوریاون  شدم مجبور هم من ایران،  برگردم گفت.  نکرد قبول گفتم  رو برنامم که  عبادی  به -

 !بود؟ مانده عبادی  اجازه  بدون. نگریست او  به تعجب با و شد گرد  چشمانش

 درحالی ایران؛  برگردم تونستمنمی من خب ولی کنه؛می تهدیدم کلی  و میاد بتونه، که  وقت اسرع  در دونم،می -
. بیفته برات اتفاقی  مبادا که  داشتم استرس  همش طوریاون.  میاد سرت بالیی چه جااین  دونستمنمی که
 .بودی افتاده  سلمان گیر  حاال تا که  بود تو به اگه

 !فرار به رسد چه بردارد، قدمی از  قدم توانستنمی که  آورد  یاد به را ترسش. گفتمی راست

 سلمان؟ قصر تو شد چی مدت این  -

 .هیچی -

 یاد. کشیدمی عذاب  مسئله آن  یادآوری از.  کند  صحبت موضوع آن  به راجع خواهدنمی که  بود معلوم
 رو آرمان"  بود گفته  که  افتاد  عبادی  حرف یاد. افتادمی لعنتی قصر آن  در هایشعذاب  هایش،غم  دردهایش،

 ... "دادیم دست از  که

 هیچ برای کرد،  سپری که  سختی روزهای و تلخ خاطرات آن.  زد حلقه چشمانش در اشک  حرف، این  یادآوری با
 .بود زنده مدت این  تمام در آرمان.  بود

 :گفت  کند،  نگاه آرمان  به آنکهبی بغض با

 رو خودم... مردی که  اینه  منظورش کردم  فکر دادیم، دست از  و آرمان  گفت  عبادی.  مردی تو کردممی فکر من -
 .دونستممی مقصر

 :گفت  تعجب با آرمان

 چرا؟ -

 سر سلمان، قصر به رفتن از  نحوی به فقط تا کردمی هرکاری داشت. افتاد  هایشبازیبچه یاد. شد سرخ شرم از
 .بزند باز

 چون سلمان، برم خواستمنمی فقط... کردنمی درد اصال  هم اممعده نبودم، مریض واقعا روز اون  من -
 و داروخونه رفتی الکی  چیز یه بخاطر تو... بشم گروهشون  وارد شده قاچاق دخترای عنوان  به باید دونستممی
 ...خواممی معذرت... افتاد  برات اتفاق  اون
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 دستش. سوخت او  برای دلش. دید خورد، سر اشگونه  روی که  را اشکش  قطره. کرد  نگاهش مهربانی با آرمان
 .شدمی حس آرمان  دست پوست زیر راحتی به که  بود، بلند هایشتپش آنقدر.  گذاشت  پشتش و برد جلو را

 من نباش ناراحت. نگفتم چیزی همین خاطربه کردممی درکت نیست، واقعی فهمیدم روز همون من! عزیزم  -
 داشتی؟ وجدان عذاب  چرا پس بودی نگفته که  تو بگیرم دارو برات بودم خواسته خودم

 .کشید  وش*آغـ  در را او  و داد حرکت او  پشت را دستش آرمان

 ...دونستیمی مقصر خودتو حتما، کشیدی  عذاب  خیلی مدت همه این  -

 را چشمانش. کردمی فراموش را مکان و زمان ، آرمان  مهربان و گرم  وش*آغـ  در. بود رفته یادش کشیدن  نفس
 دوست چقدر! تنش عطر  بوییدن بود، بخش لذت چقدر که  آخ.  کشید  عمیقی  نفس چندثانیه، از  بعد و بست
 ...او  برای فقط! خودش برای. باشد" او"  برای و همیشگی حضور، این  داشت

 :داد گوش  آرمان  سوال به گرفت،می آرام  آغوشش  در که  طورهمان

 دریایی؟ چشم دختر نگفتی، رو اسمت  هم آخر  -

 شانفاصله. کرد  نگاه چشمانش به و کشید  بیرون او  وش*آغـ  از  را خود خجالت با و آرام.  نگفت جیزی. خندید
 ...او  دریای در غرق  آرمان  و آرمان  چشمان شب در غرق  او.  بود متر سانتی چند از  کمتر

 میای وقتی ولی ببینیش، که  جلو میای تمنا و عشق  با... سرابه مثل بیشتر نه، نه،... دریاست شبیه چشمات -
 ...سراب یه بوده، خیال یه فقط... نیست هیچی جلو

 .همینه اسمم  -

 .کرد  نگاه او  به بهت با

 چیه؟ -

 .سراب -

 !سراب -

 تواندنمی او  زیبایی به کسی  کردمی احساس.  لرزید دلش ته که  آورد  زبان به را نامش هیجان و ذوق با قدرآن
 .آوردمی زبان به را آن  آرمان  که  هنگامی است  قشنگ اسمش  چقدر کرد  فکر. بزند صدا را نامش

 دست در هنوز سراب، ظریف بازوان. طورهمین هم آرمان.  بگوید چه دانستنمی. کرد  نگاه آرمان  به لبخند با
 قدرآن  حاال. رفت جلوتر. بود گردش  در سراب، ب*لــ و چشمان بین آرمان  نگاه. بود آرمان  محکم و قدرتمند

 خمار هم سراب چشمان. کردمی حس اشچهره روی را آرمان  گرم  هاینفس حرم که  بودند شده نزدیک بهم
 کنار  را خودش سراب ببرد، بین از  را فاصله خواستمی که  این  محض به. بست را چشمانش آرمان.  بود شده

 .کردنمی نگاه آرمان  به اصال  بود، باز نیمه طورهمان چشمانش. کشید

 ...سراب -

 احساس  تو چی؟ تو ولی مطمئنم، خودم از  من. بوده چی بهت حسم فهمیدم نبودی، که  مدتی این  تو من -
 ...که  من چیه؟ واقعیت
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 :کرد  قطع را حرفش و گرفت  محکم را سراب بازوان آرمان

 ذهنم و فکر تو مدت همه این.  کن  گوش  خوب بگم، بهت بزار پس بوده؟ چی من احساس  بدونی خوایمی -
 ماموریت، این  از  قبل که  این  رغمعلی.  کردمنمی هم فکر حتی ایدیگه دختر هیچ به... تو فقط بودی، تو فقط
 کمکم  هم اون  کردم،  رو عبادی  به اجبار،  اون  بخاطر من. کنند  عقدم  رو امدخترخاله زور به امخانواده بود قرار
 چون چرا؟ دونیمی اومد،می بدم ازت  اول...  شدم بازی وارد... جااین  اومدیمی تنها حتما تو وگرنه کرد،
 سبک دخترا بقیه مثه... بود اومده  خوشم غرورت  و لجبازی از!  اومده  خوشم دختر یه از  کنم  قبول تونستمنمی

 ...نبودی جلف و

 باراین.  بود کرده  باور را هایشحرف او  گفتند،نمی دروغ چشمانش. شد خیره چشمانش سراب به. کرد  سکوت
 حس را هایشب*لــ گرمی  و برد بین از  را فاصله. آورد  بند را سراب نفس و بست را چشمانش مکث، بدون
 ...کرد

 به را دستش. کشید  وش*آغـ  در را او  آرمان.  کرد  اشهمراهی و برد فرو آرمان  موهای در را دستانش سراب
 ...و برد لباسش زیپ سمت

 از  بعد. بودند کرده  را خود کار  کوچک،  کلبه  آن  و باران و جنگل. نماند دو آن  بین ایفاصله هیچ دیگر شب آن
 با دیگری و زبان با یکی کنند؛  اعتراف  بود دلشان در آنچه  به و ببیند را هم دیگری بار بودند توانسته ها،مدت
 ...چشمانش سراب

*** 

 .شدمی پدیدار زیبایی فلق کمکم  و شده سپری شب تاریکی. بود دمسپیده نزدیک. بردنمی خوابشان

 شومینه آتش  گرمای  به سراب. بودند نشسته هم وش*آغـ  در آن  جلوی دو هر و کرده  روشن را شومینه ، آرمان
 .بخشد تسکین کمی  را دردش توانست،می گرم  آتش  فقط داشت، نیاز

 و گذاشت  آرمان  شانه روی را سرش. شود بیشتر آرامشش  شدمی باعث بود، خوبی سکوت. کردندنمی صحبت
 .فشرد بهم محکم و بست را چشمانش

 سراب؟ -

 .کند  نگاهش تا چرخاند او  طرف به را سرش کمی.  کرد  جلب را سراب توجه نگرانش، و آرام  صدای تن

 خوبی؟ -

 .داد تکیه اششانه به و برگرداند دوباره را سرش

 .آره  -

 سراب؟ -

 :گفت  طمانینه با و آرام  و کشید  عمیقی  نفس

 .جانم -

 ...ک  پشیمون -
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 چی؟ تو. نیستم نه، -

 .نه -

 هنگام آرمان  هاینوازش و ناز. بود خوب خیلی اما  داشت؛ شرم بود کرده  که  کاری  از.  زد نامحسوس لبخندی
 ...مراوده

 .داد فشار آرمان  شانه به را سرش بیشتر و جهید صورتش به خون. شدند داغ اشگونه  لحظات، آن  یادآوری از

 معلوم حدودی تا که  روروبه اتاق  به چشمش و پیچید خودش دور ترمحکم را پتو سراب. بوسید را سرش آرمان
 را پایینش ب*لــ. بکشد خجالت بیشتر شد باعث بودند، افتاده  طرفی به هرکدام که  هایشلباس. افتاد  بود،
 .کرد  حس را گرما  ، آرمان  که  بود شده داغ خجالت از  صورتش قدرآن.  گرفت  گاز

 گرمته؟  شده؟ چی -

 :گفت  و بست را چشمانش

 .آره  یکم -

 دورش را پتو محکم شده، گرد  چشمان با سراب که  کند  باز دورش از  را پتو تا برگشت سمتش به شتاب با آرمان
 .داشت نگه

 .شهمی بد حالت طوریاین  گرمته،  چیه؟ -

 :گفت  و کرد  نگاهش قرمز صورتی با

 .شینممی شومینه از  دورتر یکم نداره اشکالی  -

 .بگیرد را اشخنده جلوی نتوانست است،  قرار چه از  ماجرا فهمید که  بعد اما  نشد؛ متوجه ابتدا  ، آرمان

 ...د همشو پیش ساعت چند که  من عزیزم؟  کشیمی خجالت چی از  -

 ! آرمان  -

 .برد باال تسلیم حالت با را دستش و خندید

 .ببخشید باشه، -

 :گفت  دوباره مکث، کمی  از  بعد

 داری؟ درد هنوز -

 .بهترم خیلی، نه -

 .خوبه برات؟ بیارم عسل  یکم -

 ناراحت را او  کارشان،  آن  وجدان عذاب  طرفی از.  بگوید چه دانستنمی. داد تکان موافقت نشانه به را سرش
 بود شده باعث تناقض، این.  بردمی لذت و زدمی لبخند شد،می یادآور خودش برای وقتی طرفی از  کرد،می

 .کند  سکوت بیشتر
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 و انداخت  پایین را سرش خجالت با. خورد عسل  از  کمی  سراب. بود آورده  را عسل  و برخاسته کنارش  از  آرمان
 العملی  عکس  یا بکشد خجالت بخواهد کردمی درک. گفتنمی چیزی هم آرمان.  دزدید آرمان  از  را چشمانش

 .دهد نشان چنینی این

 .کنم  عقدت  که  اینه  بدیم، انجام  باید که  کاری  اولین  ایران،  برگردیم که  این  از  بعد-

 چشمان و کند  نگاه خیره را او  مدتی سراب شد باعث که  بود، رفته مطلب اصل  سرعت با و مقدمهبی قدرآن
 .بدوزد آرمان  به را پرسشگرش

 .زود چه -

 ...امشب  که  ماموریت اومدیممی بعد کردیممی عقد  باید اول  شده، دیرم تازه -

 ! آرمان  -

 .داد تکان را سرش و خندید آرمان.  دهد پایان را اشجمله نگذاشت و افتاد  آرمان  حرف میان هم باز

 موافقی؟. عروسی  عقد،  از  بعد هفته چند فاصله با -

 خوشایند برایش. برد لذت کرد،می ریزی برنامه وقفهبی طوراین  و ساختمی را اشآینده «او »با آرمان  اینکه  از
 در... سراب با مشترک زندگی. خواهدمی را «او »با زندگی و نبوده شبه یک هوسی دنبال به فقط آرمان  که  بود

 :گفت  ، آرمان  نظرخواهی به پاسخ

 .َبله -

. کرد  نگاهش آرمان.  پوشاند را اشچهره دلنشین لبخندی هم بعد. گفت  آوایی  کشش  و ناز با را اش «بله »
 ...زدمی موج چشمانش، شب اعماق  در هیجان، با آمیخته  عشقی

 .مبارکمون پس -

 خوب را دل حالِ  که  بود، دل ته از  و ساده هایخنده آن  از.  نشستمی آرمان  دل به عجیب  اشخنده. خندید
 هاییخنده آن  از.  کرد  پیدا دختران بین را خالصش شدمی ندرت به که  بود کمیاب  هایمرهم همان از.  کردمی
 .بردمی آرمان  بدن از  جان که

 هایتپش صدای سراب. گذاشت  اشسینه روی را سرش. کشید  خود طرف به و گرفت  را سراب دست ، آرمان
 دلش. بست را چشمانش که  بود، بخش آرامش  و منظم ریتمش قدرآن.  شنیدمی را آرمان  قلب بلند و محکم

 برای فقط. باشد همیشگی تپش، صدای آن  خواستمی دلش! جاهمان درست بخوابد، جاهمان خواستمی
 ...باشد خودش

*** 

 خوابیده تخت روی. بود شده بیدار تازه آرمان،.  بخشیدمی دوباره حیاتی طلوعش، با آفتاب  صبح، روز هر
 احساس.  زد لبخندی. بود سراب معصوم و زیبا یچهره دید، که  چیزی اولین  چشمانش، کردن  باز از  بعد. بودند

 روی را دستش. کرد  نزدیک سراب به را خودش کمی.  است  شده منظم قلبش، ضربان آهنگ  او،  دیدن با کرد
 .شود بیدار مبادا تا کرد؛می نوازشش ظرافت با و آهسته.  کرد  نوازش را موهایش و نذاشت سرش
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 و قیدبی او  به شدن نزدیک بود، خواستنی و زیبا چقدر! او  کنار  در شدن بیدار بود، خوشایند برایش چقدر
 ...گیسوانش  ابریشم  لمس بود، بخش آرامش  چقدر و! شرط

 که  دید را آرمان  و گشود  هم از  را چشمانش. کرد  احساس  موهایش روی را آرمان  گرم  و مردانه دستان سراب،
 :گفت  و زد لبخندی. کندمی نگاه او  به

 .بخیر صبح -

 :گفت  و بوسید را اشپیشانی آرمان

 .عزیزم  بخیر هم تو صبح -

 همچنان دلیل همین به و نبود هم نانی تکه حتی. خوردند صبحانه عنوان  به را ماندهباقی عسل  و شدند بیدار
 .بودند گرسنه

 .شوند خارج درختان، انبوه  آن  از  و کنند  پیدا راهی بلکه کنند  حرکت زود خواستندمی

 هم دست در دست کنند،  صحبت آنکهبی. کرد  حلقه آرمان  یمردانه و محکم انگشتان  میان را ظریفش انگشتان
 مجبور. بود ممکن غیر  مرکز به اتصال  و شده خراب گذشته  شب باران اثر  در سراب، یگوشواره.  رفتندمی راه

 جاآن  از  ساعت چند طی بتوانند تا رفتندمی راه تند. بروند پیاده برسند، اصلی  مسیرهای به که  زمانی تا بودند
 .شوند خارج

 ...بودم کرده  گم  که  هم تو برگردم، رو رفتم راه تونستمنمی حتی دیشب. ترهواضح چیز همه صبح امروز  انگار  -

 .خندید هایشحرف به آرمان

 !گذاشتی  جا رو من دیگه، آره  -

 .داد تکان طرفین به را سرش و زد بازویش به سراب

 .دادنمی امون  بارون خب ولی. برگردم رو رفتم راه طرف کدوم  بود یادم من حداقل -

 کرده  نزدیک بهم را آرمان  و او  باران، کردمی احساس.  پوشاند را صورتش عمیق  لبخندی دیشب، باران یاد به
 آن  در هم باز بود، شب چون هم شاید. گشتندبرمی را رفته راه ، آرمان  دیدن از  بعد آمد،نمی باران اگر.  بود
 حس او،  لمس بود که  هرچه اما  رساند،می سرانجام به را معلول این  علت،  کدام  دانستنمی. رفتندمی کلبه

. کند  حسش کند،  لمسش فقط خواستمی دلش مدت، همه این  از  بعد. بود خوشایند او  به نزدیکی و کردنش
 .دیدمی او،  غیبت  طول در که  است  شیرینی رویای هزاران از  یکی هم این  یا دارد وجود واقعا   ببیند

*** 

 کشور  آن  در ماندن تحمل دیگر. بود خوشحال بسیار برگشتند، ایران  به باالخره مدت همه این  از  بعد که  این  از
 ماموریت در کوتاه  نسبتا مدت این  در که  هاییسختی. نداشت را ناخوشایندش اتفاقات  همه آن  با بیگانه
 ترک همیشه برای را سازمان آن  ماموریت، اتمام  از  بعد داشتند قصد آرمان  با آمد؛می سنگین برایش کشید،
 .گویند

 :کرد  نجوا گوشش  زیر آرام  آرمان.  کرد  نگاه آرمان  به لبخند با. زد در به ایتقه. برد در سمت به را دستش
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 کنه؟می چیکار بشنوه، رو ما ازدواج  خبر عبادی  اگه  نظرتبه -

 .خندید صدابی و برد عقب  را سرش سراب

 .نفرسته ماموریت هم با رو پسری و دختر هیچ دیگه کنم  فکر -

 تک با را گلویش.  داشت نگه اشبینی جلوی سکوت نشانه به را اشاشاره  انگشت  سراب که  خندیدند هم با
 .کرد  باز را در و کرد  صاف ایسرفه

 :آمد  ایچندثانیه ایوقفه با در، پشت از  عبادی  صدای

 .بفرمایید -

 عبادی،  دیدن با سراب. برخاست جا از  و زد لبخندی دو، آن  دیدن با عبادی.  شدند داخل و کرد  باز را در
 خود آبروی  و اعتبار  هم بخشید، سراب به که  دیگری فرصت با که  بود ممنون او  از.  کرد  نگاهش گزارانهسپاس

 .آورد  بدست را آرمان  هم و کرد  حفظ را

 .زد پشتش ضربه چند و کشید  وش*آغـ  در را آرمان  عبادی،

 مهمونمون وگرنه شد؛ تموم خوشی با که  شد خوب ولی کردی؛  سرپیچی دستور از  هرچند! جاوید احسنت  -
 .جااین  بودی

 به مشکوک عبادی.  کرد  بسته و باز را چشمانش باریک هم سراب. نگریست سراب به زیرچشمی و خندید آرمان
 :گفت  و نگریست بینشان، شده بدل و رد نگاه

 !وند؟ سپه االن؟  شد چی! ببینم وایسا! وای وای -

 :گفت  و خندید سراب

 !قربان؟ بله -

 !شد؟ چی -

 .دوخت آرمان  به را گرشپرسش نگاه بعد و

 .کنیم  ازدواج  زودی به داریم قصد ما اجازه  با قربان، -

 :برد عقب  را سرش و کرد  درشت را چشمانش عبادی

 !میگی چی -

 .تعجب با آمیخته  و طنز لحنی. بودند افتاده  خنده به عبادی،  لحن از

 رسیدین؟ نتیجه این  به که  ماموریتتون تو شد چی جدی؟ -

 چشمانش از  را اشناگفته هایحرف قطعا   او  کند،  نگاه عبادی  به اگر  دانستمی. دوخت پایین را نگاهش سراب
 :گرفت  دستش را موضع سریعا دید، را سراب حالت که  آرمان.  خواندمی

 ...و کنیم  برقرار خوبی ارتباط  تونیممی که  فهمیدیم ما ولی افتاد؛  اتفاقاتی  چه نیست مهم -
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 :گفت  منتظر عبادی.  نگریست سراب به عشق  با. برگشت و کرد  رها نصفه را حرفش

 !و؟ -

 :گفت  و کرد  نگاه عبادی  به دوباره آرمان

 .نمیاد گیرم  سراب از  بهتر -

 صمیمانه و کشید  وش*آغـ  در را او  پدرانه محبتی با دید، را آرمان  شرم که  عبادی.  انداخت  پایین را سرش بعد و
 :گفت  تبریک

 ...هارفته دادی رو دل! شدی؟ عاشق  زود قدران  کی!  پسرجان -

 .خندید. بود انداخته  گل  هایشگونه.  کرد  نگاه سراب به زمانهم و

 انجام  بود، نحوی هر به رو قولت دارم، کامل  اعتماد  بهت دیگه! وقت یه نزاری تنهاش! باش پسرمون مواظب -
 ...موفقیت با هم اون  دادی

. نماند نتیجهبی سختی، همه آن  حداقل. برگرفت در را وجودش افتخار  و زد لبخندی تعهدش یادآوری با سراب
 شیرین عشق  عذاب،  و سختی همه آن  یثمره  و آمد  بیرون ماجرا این  از  سالمت به که  کرد  شکر را خدا دل ته از

 .بود غافلگیرکننده  چقدر برایش، زندگی یهدیه. شد آرمان

 دوستش که  دختری آن  که  این  از.  نداشت عبادی  از  کمی  دست هم آرمان.  کردمی نگاهش افتخار  با هم عبادی
 .کردمی افتخار  او  به. بردمی لذت بود، مقاوم و جسور دختر همان داشت،

 مخصوصا. ازدواجتون  بخش مسرت خبر خاطربه هم ماموریت، خاطربه هم. هابچه گم،می تبریک جفتتون به -
 !جان دختر کردی  سربلندم! وند سپه تو

 .شدند نگران عبادی  حرف ادامه  با اما  کردند؛  تشکر آرمان  و سراب

 یمهره دونیمنمی! پنهانه هنوز شاه! بوده وزیر. بوده هامهره از  یکی سلمان،. بگم بهتون که  الزمه  ها،بچه -
 ایدیگه کس  از  که  کرده  ادعا  شده، بازجویی سلمان از.  مونده مات و کیش  تا دیگه حرکت یه فقط کیه،  اصلی

 ...گرفتهمی رو دخترها اصله،  ایرانی  که

 ...بده تشکیل دیگه گروه  یه ممکنه و چرخهمی بیرون اون  هنوز اصلی  مجرم یعنی این  -

 :گرفت  را سراب حرف یادامه  ، آرمان

 ...کنه  فرار بدتر، اون  از  یا -

 :گفت  سینه به دست و داد تکان طرفین به را سرش عبادی.  کردند  نگاه بهم نگرانی با سراب و آرمان

 ...نشده تموم هنوز ماموریت این  یعنی... درسته -

 کنیم؟  چیکار ما حاال خب،-

 مسائل درگیر و دارید ازدواج  تصمیم متوجهم تونم، هردو با ها،بچه. باشین زنگ به گوش  باید ثانوی  اطالع  تا -
 استفاده  تا دو شما از  بخواد ممکنه بفهمه اگه  اصلی  یمهره. باشه حواستون خواهشا   ولی خودتونید؛ احساسی
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 جاوید رزمی مهارت که  دونهمی بیاد، جلو بخواد اگه...  ونده سپه به منظورم بیشتر که  هم تا دو شما. کنه
 ...وند سپه کنهمی اقدام  تو طریق از  صد در صد و کنهمی غلبه  بهش

 او  از  را سرابش خواستندمی انگار  که  طوری. داد دست او  به بدی احساس.  کرد  نگاه سراب به نگرانی با آرمان،
 .دادمی دستش از  داشت نیاورده دستبه. بگیرند

 :گفت  پدرانه حالتی با و زد اششانه به ضربه چند دید، را آرمان  یچهره که  عبادی

 .برمیای پسش از  مطمئنم. سپرممی تو به رو وند سپه از  مراقبت مسئولیت! جاوید -

 :گفت  وارزمزمه و برد آرمان  گوش  نزدیک را دهانش عبادی

 !مرد بده نشون اقتدار  یکم! بگیری؟ رو دختره خواینمی مگه! خودتو کن  جمع پسر -

 تا چرخاند دیگر طرف به ساعت دیدن بهانه به را سرش. نیاورد خودش روی به اما  شنید؛ را حرفش سراب
 .کند  دارخدشه را آرمان  غرور  خواستنمی. نبینند را لبخندش

 :گفت  دلشوره با و کرد  استشمام  را تازه هوای سراب. شدند خارج سازمان از

 حاال؟ کنیم  چیکار -

 :گفت  و دوخت چشم زمین آسفالت  به سراب. کرد  سکوت آرمان

 باشه؟ تونهمی کی  یعنی -

 چشمانش سراب. داد فشارش خود به و کرد  حلقه اششانه دور را دستش. بود نگران سراب. لرزید آرمان  دل
 :سپرد گوش  آرمان  بخش آرامش  و مطمئن صدای به. گذاشت  آرمان  یشانه روی را سرش و بست را

 .کنیم  صبر باید فعال... نداریم خبر که  ما. باشه کرده  فرار حاال تا شاید... پیشتم من هستی؟ چی نگرانی! عزیزم  -

 :داد ادامه  شیطنت با آرمان.  بود شده تزریق هایشرگ در آرامشی  هایش،حرف با انگار.  شد قرص دلش

 .بگیم هامونخانواده به کمکم  تونیممی منتظریم که  هم مدت این  تو-

 ایخانواده که  او!  ها؟خانواده. ماند نصفه ، آرمان  یجمله تفسیر و کامل  پردازش با اشخنده اما  خندید؛ ابتدا
 که  است؟  کار  و کسبی دختری که  گفت؟می چه او  به حاال. گرفت  بغضش موضوع، این  یادآوری از.  نداشت
 اند؟داده فریب کرد،می خطابش" مادر" که  زنی با را او  طوالنی سالیان

 عاری.  سفید و خالی اینقطه. نقطه یک کوچکی  به. شد کوچک  برایش دنیا انگار  لحظه آن...  آخر  گفتمی چه
 ...تنها... کوچک...  کار  و کس  هر از

 .داد تکانش و گرفت  را سراب بازوهای آرمان

 !دختر زنممی صدات دارم ساعته دو کجایی؟  سراب؟ سراب؟ -

 :گفت  هول آمد،  خودش به که  سراب

 ...نبود حواسم... ببخشید -

 :گفت  تشویش و گرفتگی  با. کردمی نگاه چشمانش ابری  آسمان  دو آن  به نگرانی با اما،  آرمان
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 اشکه؟  پر چشمات چرا -

 خواستنمی. ترکیدمی بغضش کرد،می باز را دهانش اگر.  بگشاید ب*لــ توانستنمی. شد ترسنگین بغضش
 اشک  مبادا تا زد،نمی هم پلک حتی. کرد  نگاه او  به فقط دهد، را آرمان  جواب آنکهبی پس. دهد نشان ضعف
 .بچکد گونه  بر چشمش، در زده حلقه

 سرابم؟ -

 آتش  به را سراب جان غم  از  پر لحن آن  و آرمان  نگرانی. ریخت هم به شد، آشفته.  زد آتشش  غمگینش  لحن
 .بگوید را دلیلش توانستمی نه بدهد، را جوابش توانستمی نه. سوزاند را قلبش. کشید

. گفتمی را مسئله آن  زودتر چه هر باید اتفاقا.  گفتمی باید! کند  مخفی توانستنمی که  ابد  تا چه؟ باالخره
 .شدمی حل مسئله آن  باید بگوید، اشخانواده به را موضوع آرمان  آنکه  از  قبل

 .رفتمی و کردمی ترکش اگر  چی؟ آمدنمی کنار  شرایط این  با آرمان  و گفتمی اگر

 آمده  درد به قلبش. کردمی خفگی احساس.  گرفتند  را اشخوشبختی تمام آن،  یک در انگار.  نداشت چاره راه
 انگار  که  طوری. گرفت  وش*آغـ  در را او  سفت آرمان.  انداخت  آرمان  وش*آغـ  در را خودش بغض با... بود
 ...ترس با قدرهمان... محکم قدرهمان... سفت قدرهمان. بگیرند او  از  را سرابش خواهندمی

 .کاشت  ایبوسه سرش روی. کشیدمی نفس موهایش در و فشردمی وش*آغـ  در را او  حریصانه

 طوری؟این  هم اون  ده،می عذابت  داره چی کرد؟  ناراحتت چی شدی؟ ناراحت من حرف از  شده؟ چی عزیزم  -

 .کند  مخفی درد، پر بغض همان پشت را صدایش لرزش کرد  سعی و فشرد آرمان  یسینه به را سرش سراب

 .کنممی تعریف برات رو چی همه... گممی بهت -

*** 

 ...آرمان  هایحرف انتظار  در حاال و بود گفته  را اشهمه. شد تمام. کرد  نگاه پارک هایفرشسنگ به اندوه  با

 از  حرف یک منتظر. گرفتمی آتش  داشت قلبش داد،نمی اهمیتی  سرد هوای به. بودند نشسته نیمکت روی
 رویشروبه به آرمان.  کرد  نگاه بود، نشسته کنارش  در که  آرمان  به چشم یگوشه  از.  گیرد  آرام  تا بود آرمان  جانب
 ...اندوه  با. بود شده خیره

 این  آرمان  که  این!  داشت؟ معنایی چه باراندوه  نگاه آن.  رفت گیج  سرش. کردند  یخ دستانش. لرزید قلبش
 !بود؟ گرفته  پایان نشده شروع عشقشان،  ماجرای که  این!  پذیرد؟نمی را شرایط

 پایان داستانشان، پایان. بود" پایان" با برابر کدام  هر پاسخ. بیندیشد هاسوال آن  از  کدامهیچ به خواستنمی
 ...او  پایان عشقشان،

 سوالی تنها! او؟  چرا. بود ناراحت خودش برای ،"دلش در گریستمی خون. فرستاد لعنت خود بد بخت بر دل در
 .بود همین کرد،  درگیر را ذهنش لحظه آن  در که
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 که  بود چیزی اولین  ابروانش،  یگره.  نگریست او  به و برگشت. کرد  جلب را توجهش آرمان  عمیق  نفس صدای
 قلبش انگار...  سردی و غم  اندوه،  از  دریایی به شد تبدیل درونش اضطراب.  خوردمی چشم به اشچهره در

 .رفت خواهد او!  نیست درکار ماندنی که  بود پذیرفته

 .کرد  نگاه سراب به و برگرفت نامعلوم ینقطه آن  از  چشم آرمان

 نزدی؟ دم و داشتی نگه خودت تو رو اینا  یهمه مدت، همه این  -

 :گفت  غرور  با اما  کرد؛  بغض

 .آره  -

 نگفتی؟ بهم چیزی االن  تا چرا -

 .نبود زمانش چون شاید -

. کردنمی بیتابی قدران  گذرد،می آرمان  فکر در چیزی چه که  دانستمی سراب اگر  شاید. کرد  سکوت آرمان
 را چشمانش. برود بین از  بغضش تا کشید  عمیقی  نفس. شدمی معلوم تکلیفشان باید. کرد  جمع را جسارتش

 :گفت  و کرد  بسته و باز بار یک

 میشه؟ چی حاال خب-

 میشه؟ چی چی،-

 .تمسخر هم اندکی  و تعجب با آمیخته  نگاهی. کرد  نگاهش سراب

 حتی که  ندارم رو کسی  که  دونیمی. داری خبر چیز همه از  حاال میشه؟ چی رابطمون االن  میگم چی؟ یعنی-
 از  بدتر یا... نمیان کنار  مسئله این  با خانوادت درصد نود و... تنهام من... کنی  خواستگاری اون  از  رو من بیای
 ...نیای کنار  موضوع این  با خودتم شاید اون،

 عصبی  حدودی تا و تعجب با سراب،. زد خنده زیر نهایت در و. شدمی تردرشت چشمانش لحظه به لحظه آرمان
 .کرد  نگاهش

 خندی؟می چرا چته؟ سرت؟ به زده خوبی؟ آرمان- 

 :گفت  و کرد  جمع زور به را اشخنده ، آرمان

 میگم این  مثل ساده مسئله یه خاطر به کردی  فکر واقعا   کنی؟می تو فکریه چه این!  تو؟ میگی چی عشقم،- 
 !سراب؟ آره  خداحافظ؟ و تمومه چی همه

 پر حالت این  آرمان  و زدندمی برق چشمانش. هیجان از  بلکه نگرانی، سر از  نه باراین  اما.  زدمی تند قلبش
 روی را سرش و کشید  وش*آغـ  در را او  مهربانی با دید، را سراب سکوت وقتی. فهمید را خوشحالش و هیجان
 :گفت  و کرد  نوازش شال روی از  را سرش. گذاشت  خود سینه

 حقیقت این  و دارم دوستت من... بشه خراب ساده چیزای با بخواد که  نیست ایساده چیز عشق!  من خوشگل-
 به فقط من عزیزم،  بود؟ ناراحت نگاهم چون کردی؟  فکری چنین چرا. کنهنمی تغییری تو، مادر و پدر نداشتن با
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 خودت توی رو دردهات. کردی  تحمل تنها رو هاسختی این  همه مدت همه این  تو که  بودم ناراحت این  خاطر
 !کنه  پر رو هاتتنهایی و کنه  گریه  هاتگریه  با که  نبوده نفر یه حتی. نزدی دم و ریختی

 جمالت، همین با. گرفت  آرام.  بود بخش آرامش  زد،می حرف طورآن  که  آرمان  صدای. بست را چشمانش سراب
 .شودمی پر آرمان  حضور با فقط هایشتنهایی کرد  احساس.  شدند گرم  دستانش. شد آرام  دلش

 بشی تنها که  زارمنمی اصال...  کنممی گریه  هاتگریه  با من... پیشتم" من" بعد به این  از!  رو غمت  نبینم دیگه-
 !کنم  پرش بخوام که

 به داشت تازه. کردنمی احساس  هوا آن  در سرمایی دیگر که  گرم،  قدرآن.  پوشاند را سراب چهره گرم،  لبخندی
 از  را خود سرعت به و شود گرد  چشمانش شد باعث ناگهانی فکری که  کردمی توجه آرمان  قلب ضربان صدای

. کردمی نگاه سراب به تعجب با و شده خشک هوا در طور همان دستانش آرمان.  بکشد بیرون آرمان  وش*آغـ
 :گفت  صریح ، آرمان  حالت به توجهبی سراب

 ...نکنند قبول اونا  اگه  چی؟ خانوادت-

 :گفت  جدی و مطمئن لحنی با و کرد  قطع را حرفش آرمان

 من که  اینه  مهم! مهمه؟ مگه نیست، مهم. کنندنمی قبول یا زارندمی احترام  من انتخاب  به یا! نکنن قبول-
 ...اینه  انتخابم

 ...آخه  ولی-

 به ولی باشه؛ ناراضی یکم اول  مادرم شاید. پدرم مخصوصا پشتمن، امخانواده نباش نگران. نداریم آخه  ولی-
 نپذیرنت؟ که  اینه؟  نگرانیت تمام یعنی. میشه راضی مرور

 :گفت  و انداخت  پایین را سرش

 ...خب آره- 

 .کرد  محصور اش  مردانه و محکم بازوان میان در را او  دوباره و داد تکان طرفین به را سرش ، آرمان

 کنی؟می قراریبی چیزی چنین برای تو بعد باشیم، نگرانش که  داریم مهم چیز همه این  یعنی-

 :گفت  زدمی موج صدایش در خنده هایرگه که  حالی در. بازگشت او  به آرامش.  بود شده خوشحال

 چی؟ مثال-

 ...کجاست  و کیه  گروه  رئیس دونیمنمی االن  که  این  مثال-

 :گفت  بیخیال سراب

 اونی؟  نگران واقعا تو. راحته براشون. اینه  کارشون.  زود کنن،می پیداش-

 :گفت  خندیدمی که  درحالی سراب. بود تفاوت چقدر که  این  به خندیدند، جفتشان

 .میشه تفاهم باعث که  تفاوته-

 :گفت  و بوسید را موهایش روی آرمان
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 ...رسیمنمی چیزی به تفاهم از  غیر  به آره،- 

 آرمان.  شود برآشفته راحتی به حرفش یک با و بگیرد آرام  توانستمی آرمان  حرف یک با. افتاد  تپش به قلبش
 غم  از  و غم  به شادی از.  دهد تغییر را سراب احساسات  توانستمی واحد آن  در و راحتی به که  بود کسی  تنها ،

 ...اطمینان  به اضطراب  از  و هیجان به آرامش  از  شادی، به

 خاطر به هم آن  بود، ساده داشتن دوست ابتدا  در شاید... را وجودش در کرده  رخنه عشق  بفهمد توانستمی
 خوشحال او  با که  بود مطمئن. بود مطمئن دیگر حاال اما  است؛  داده دست از  را آرمان  کرد؛می فکر که  این

 .کند  زندگی دیگری جور توانستمی او،  با اما  کند؛  زندگی توانستمی هم او  بدون. است

*** 

 یا باشه داشته مادر و پدر داره فرقی چه دادی؟ گیری  چه! دختره این  من انتخاب  میگم بهت دارم من، مادر-
 نه؟

 .میگم دارم چی فهمیمی وقت اون  برخوردی که  مشکلی یه به زندگیت تو دیگه روز دو! پسرم فهمی،نمی االن- 

 ما مشکالت برای باید مادرامون و پدر مگه اصال  بدونه؟ باید کسی  رو مشکلمون مگه اصال  مشکلی؟ چه به-
 !شما نه بدیم، تشکیل زندگی خوایممی ما بگیرن؟ تصمیم

 کس  نیست معلوم که  دختر یه خاطر به االن  که  نکشیدم زحمتتو سال نه و بیست!  آرمان  نکن درشتی زبون-
 !کنی  احترامیبی و وایستی جلوم کیند،  کارش  و

 .دادمی دست از  را صبرش داشت

 و کس  که  بود کرده  لج هم او  و کردمی تعریف مادرش به سراب، بودن عیببی و محاسن از  که  بود هاساعت
 دیگری سمت به آرمان.  شد ابراز  او  سوی از  موافقتی نه و بود کرده  مخالفتی نه پدرش زمان آن  تا. ندارد کار
 :گفت  و کرد  نگاه

 !بگو چیزی یه تو آخه  من، پدر! اهلل  اال  اله  ال- 

 :کرد  ورترشعله را آتش  ندید، همسرش جانب از  موافقتی که  هم مادرش. کرد  نگاه او  به سکوت در پدرش

 میگی میشی پا کاره  یه چطور چیه، کارش  و کس  کیه،  دونیمنمی حتی! بزنی رو دختر این  قید باید آرمان- 
 ...داشته رابطه تو از  غیر  به نفر هزار با حاال تا شاید دونه؟می کی  اصال  !  فالنی

 :گفت  بلندی صدای با و شد بلند جایش از  خشمگین آرمان

 هم خواینمی بخواه، خوایمی. رفت شد تموم منه، انتخاب  دختر اون!  مامان کنیمی روی زیاده داری دیگه-
 .کنیممی ازدواج  زودی به ما. نخواه

 سرش پشت محکم را در اتاقش،  به ورود از  بعد و کرد  او  به را پشتش باشد، مادرش پاسخ منتظر آنکهبی بعد و
 افسوس  از  پر و بلند صدای با مادرش. شنیدمی وضوح به هم بسته در پشت حتی را مادرش غرولندهای.  بست

 :کردمی بحث و جر همسرش با

 آورده،به  در دم من جلوی االن  کردی  رو کارا  همین ها؟ نکنی طرفداری من از  موقع یه پسِر؟ این  میگه چی-
 !زنهمی حرف من با طوریاین  اومده  کجا  از  نیست معلوم که  دخترِ  یه خاطر



 

 106 

 :گفت  کالفگی  با و بست را چشمانش همسرش،

 انتخاب  به زارینمی احترام  دختره به حداقل! شده دختر یه گیر  دلش! که  نکرده شهر خالف بچه! زن دیگه بسه-
 !بزار احترام  خودت پسر

 زنی؟می حرف من با طوریاین  بچت ن* دهـ تو بزنی بری اینکه  بجای میگی؟ داری چی-

 :گفت  و داد بیرون را نفسش کالفه

 بینینمی میشه؟ کم  دختر، اون  به عشقش  از  میشه؟ عوض  چی پسر، این  ن* دهـ تو زدم من گیریم- 
 یه با کردی  فکر بعد! کنممی ازدواج  باهاش میرم من خواینمی بخواه خوایمی میگه که  داره انقدردوستش

 کنه؟  می ول رو دختر و میشه آدم  تودهنی

 بیخود را وقتش داد ترجیح و پنداشتمی نتیجه بی را همسرش با کردن  بحث و جر. نداد ادامه  دیگر مادرش
. داد تکان طرفین به را سرش و بست را چشمانش بود، شنیده را هاحرف یهمه اتاق  در که  آرمان.  ندهد هدر

 :گفت  اندوه  با زیرلب

 ...رهمی خودش پای با شده، طوریاین  بفهمه آگه!  داشت حق سراب-

 باز، یپنجره. کشید  دراز رویش و رفت تختش سمت به. ریخت هم به قبل از  بیش اعصابش  فکر، این  با و
 سرمای که  بود خشمگین قدرآن.  کردمی احساس  پوستش روی را پاییزی سرد هوای و بود تختش کنار  درست

 .کاستمی عصبانیتش  از  داشت کمکم  که  پنداشتمی خنکی هوای را آن  بلکه کرد،نمی حس را هوا

 روی از  را گوشی.  باشد سراب زدمی حدس. برگردد تخت کنار  عسلی  سمت به شد باعث اش،گوشی  پیام صدای
 :کرد  باز را پیام و برداشت عسلی

 "بود؟ چی العملش  عکس  گفتی؟  اینا  مامانت به چیشد؟"

 سراب به توانستمی نه و بگوید را راستش توانستمی نه. فرستاد لعنت ب*لــ زیر و کشید  عمیقی  نفس
 پدیدار اشگوشی  یصفحه روی دیگری پیام که  بود رویش پیش دوراهی انتخاب  حال در هنوز. بگوید دروغ
 :شد

 "نه؟ نرفت، پیش خوب"

 :داد طوراین  را جوابش

 "کنممی درستش نباش نگران... زیاد نه"

 :فرستاد هم را بعدی پیام شود، ناراحت سراب خواستنمی

 "بیرون؟ بریم فردا"

 ."باشه"

 که  مادرش از  میکرد تعجب. است  شده ناراحت حسابی سراب دانستمی. بود کرده  بسنده کلمه  همین به
 ابراز  خود از  مخالفت قدرآن  و بدهد نشان واکنش حد این  تا نداشت را انتظارش  اصال  .  بود کرده  برخورد طورآن

 .بدارد
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 او  با تا رفت آرمان  اتاق  به هم سر آخر.  دادمی خود به را حق هم طرفی از.  است  رفته تند دانستمی مادرش
 روی دیگر دست با و است  سرش زیر دستش یک تختش، روی که  دید را آرمان  کرد،  باز که  را در. کند  صحبت
. نشست کنارش  تخت روی و رفت او  سمت به. سوخت پسرش یگانه برای دلش. است  گرفته  ضرب اشگوشی
 :گفت  مادرش. دادنمی نشان العملی  عکس  هیچ. نگفت چیزی و کرد  نگاهش آرمان

 .بفهمی کن  سعی. خورهنمی ما به دختر اون!  من عزیز- 

 .ترازیم هم کامال    مالی و اعتقادی  لحاظ از  خوره؟نمی ما به چرا-

 چی؟ دختر اون  ولی! داره اصالت  ما خانواده-

 .نگفت چیزی و زد پوزخندی آرمان

 چیه؟-

 :گفت  افسوس  با آرمان

 من که  هم حاال بکشه؟ عذاب  انقدر  که  خواست خودش مگه ؟بمیرند مادرش و پدر که  خواست خودش مگه-
 خوشبختش زارهنمی خودم خانواده! کنم  کم  دختر اون  درد و عذاب  از  یکم زارهنمی خودم یخانواده هستم،

 ...خوشبختشم زارهنمی خودم خانواده اینکه  همه از  بدتر! کنم

 طورداد،آنمی را پزش جاهمه که  مغرورش و قوی پسر آن  شدنمی باورش. کردمی نگاه او  به حیرت با مادرش
 ...باخته دختر یک به را دلش

 داری؟ دوستش انقدر- 

 :گفت  قاطعانه و شد خیره مادرش چشمان به

 .کنی  فکرشم که  چیزی از  بیشتر-

 چرا؟-

 .کردمی نگاه مادرش به حیرت با که  بود آرمان  بار این

 خواد؟می دلیل داشتن دوست! داشت دوستت چون! کرد؟  ازدواج  باهات چرا بابا! مامان؟ چرا چی یعنی-

 !کرده  جذبت انقدر  چیش بفهمم من بگو چیزی یه حداقل-

... دخترکامله اون!  کرده  کورت  عشق  میگی... من مادر دیگه کنینمی د! آخه؟  کنیمی باور تو بگم هرچه من-
 کنی،  پیدا عیب  یه تونستی آگه  شو، آشنا  باهاش بیا تو... باطنش تو چه ظاهرش تو چه نداره، نقصی هیچ

 ...زنممی قیدشو من قبول،

 زنی؟می قیدشو واقعا  -

 .نه-

 کردی؟  مسخره منو-
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 به دست اتصال  محل یا داره جرم چپش گوش  مجاری دختره چرا بگی بیای االن  نیستی، منطقی چون-
 بیاری هاییبهونه یه کنم  فکر. بزنم قیدشو من فقط که  میگی چی هر خالصه. کجه  شرقی یدرجه بدنش،نیم

 .کنه  چک رو اشآفریده  دوباره بخواد و کنه  شک مخلوقش به هم خدا که

 آنجا  دیگرش، دست با آرمان  که  زد بازویش به ایضربه. بود شده عصبی  هم طرفی از  و گرفت  اشخنده مادرش
 .مالید و گرفت  را

 !تیزه خیلی! زنیمی اونجوری  هنوزم مامان آخ،- 

! دیگر بود داده دل. بود پذیرفته را حقیقت این  هم شاید. دادمی حق فرزندش به کمی  حاال. خندید مادرش
 .آمدبرمی دستش از  کاری  چه

 و کرد  سنگین سبک کمی.  کند  آشنایش  سراب با و ببرد خود با هم را مادرش فردا که  زد آرمان  سر به ایلحظه
 نتیجه بود ممکن وگرنه رفت؛می پیش تند قدرآن  نباید بود، شده راضی جااین  تا مادرش که  حاال. شد پشیمان
 .دهد وفق جدید شرایط با را خود مادرش و بگذرد مدتی تا داشت نگه دست. دهد عکس

 طول در باری چند از  غیر  به بود، پشتش همیشه. کردمی دلگرم را او  رفتارهایش،. بود خوش پدرش به دلش
 اما  داشت، قبول. کشید  زحمت خیلی هم مادرش. گرفتمی را طرفش و بود اشحامی همیشه اش،زندگی
 مخالف ساز داشت، آرمان  دادن دست از  مقابل در که  ترسی و مسئولیت احساس  خاطر به مادرش اوقات  بیشتر

 پذیرفتبایدمی دیگر هم مادرش اما  کند،می خطر از  او  کردن  دور برای را کارها  این  یهمه دانستمی. زدمی
 ...دادمی تشکیل را خودش شخصی و مستقل زندگی باید و بود سالش نه و بیست آرمان  حاال که

 گرفت  تصمیم. کند  فکر و باشد تنها خودش با تا یافت بیشتری و مناسب وقت کرد،  ترک را اتاق  که  مادرش
 دعوت شانخانه به مادرش، و پدر به معارفه البته  و شام مهمانی یک به را سراب بعد و کند  صبر روزی چند
 .کند

 دانستنمی. کند  پیدا تحقق تصور آن  کاش  کردمی آرزو  که  رفتمی پیش خوب چیز همه قدرآن  تصوراتش در
 لذت چقدر. اندیشید  خودشان به...  آرمان  و سراب... دو آن  برای زده؛ رقم برایشان تقدیری چه سرنوشت

 .گذراندمی را لحظاتش او  خیال با آرمان  هم، غیابش  در حتی! داشت زندگی در را او  بود بخش

*** 

 !میاد برفی چه کن  نگاه وای-

 سر زمین بر آرامی  به برف درشت هایدانه و بود سفید کامال    آسمان.  کرد  نگاه سرش باالی آسمان  به ذوق با
 .آوردمی فرود

 گرم  بود بخش لذت چقدر! او  کنار  عمر  لحظات بودند شیرین چقدر. زد لبخند و کرد  نگاه سراب کودکانه  ذوق به
 !برف سرمای این  در خواستمی را او  دل ته از  که  دختری کنار  شدن

 بود سخت چقدر... بیاورد تاب توانستنمی دیگر. کند  دعوت شانخانه به را سراب زودتر گرفت  تصمیم
 ...شرط و قید بی... خواستمی را تمامش. کند  زندگی او  با خواستمی! او  از  ماندن دور و شدن انقدرنزدیک

 :گفت  و زد بشکنی آرمان  صورت جلوی سراب

 .زدم صدات بار چند تو؟ کجایی- 
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 .نبود حواسم عزیزم،  ببخشید-

 مهربانی لبخند. است  کرده  درگیر شدتبه را آرمان  ذهن ایمسئله که  شد متوجه سراب. کرد  سکوت دوباره بعد و
 ...را اشنگرانی کردمی درک. کرد  نگاهش آرمان.  گرفت  دستش دو هر بین را دستش و زد

 عزیزم؟  شده چی-

 :کرد  باز را قضیه و زد دریا به دل باالخره. کرد  مکث کمی  آرمان

 خونمون؟ بیای میتونی شام فردا پس... میگم... سراب-

 در اشرانگرانی کرد  سعی حال این  با. نداشت را هازودی این  به هم آن  آرمان  از  حرف این  انتظار.  خورد جا
 ...کرده  مطرح را موضوع این  سختی و نگرانی هزار هزاران با هم آرمان  دانستمی ندهد؛ نشان اشچهره

 این  با اتخانواده یکم است،  یکشنبه امروزم.  پنجشنبه مثال   باشه؟ هفته آخر  نیست بهتر میگم فردا؟ پس-
 ...بیان کنار  موضوع

 :گفت  سراب گوش  در آرام  و زد شیطنت از  پر لبخندی آرمان

 دیگه. دارند نگهت شب شاید بشی، عروسمون  تو کنن  قبول هم بابام و مامان بعد بیای، که  پنجشنبه خب-
 ...و اتاق  یه و جمعه شب

 یبازویحواله محکمی مشت و کرد  قطع را آرمان  حرف. گرایید  سرخی به صورتش. شد درشت سراب چشمان
 :کشید  فریاد را نامش. کرد  آرمان

 ! آرمان- 

 .داد سر ایقهقهه آرمان

 ...که  کلبه  تو شبی اون  بود حرفش فقط بابا! میشه سفیدم و سرخ چه کن  نگاش وای-

 :کشید  فریاد بلندتر را نامش و نداد مجال سراب بار این

 !بسه!  آرمان- 

 دارشقرارپف کاپشن  جیب در دستانش که  طورهمان سراب. کشید  وش*آغـ  در را او.  خندید قبل از  بیشتر آرمان
 جیبش از  را دستانش آنکهبی ، آرمان  وش*آغـ  در کمرنگی  و شرمسار لبخند با. شد گم  آرمان  وش*آغـ  در داشت،

 و تلخ عطر  بوی. دادمی را آرمان  عطر  بوی هوا. کشید  عمیقی  نفس و بست را چشمانش. ماند باقی آورد،  در
 آرمان  برای باشد کم  عشقش  ترسیدمی ترسید،می. بود دنیا عطر  ترینشیرین او  برای که  تلخی عطر...  را گسش

 آن  نبود حاضر وجههیچ به. خواستمی خودش برای منحصرا   را او  خواستمی بیشتر آرمان  ولی نبود کم...  
 .بود" او"  سهم سراب. کند  قسمت کسی  با را شیرین سهم

 .منتظرتیم پنجشنبه پس-

 بگومگوها و دعواها که  دانستمی چه. بود نگران نخواهند، را او  آرمان  یخانواده که  این  از.  نداد جوابی سراب
 هم آرمان.  داده نسبت او  به هاییحرف و القاب  چه آرمان  مادر که  دانستمی چه و! است  افتاده  اتفاق  قبال  
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 چند هر. شد موفق کار  این  در هم حدودی تا و است  نیفتاده اتفاقی  هیچ گویا  که  کند  رفتار طوری خواستمی
 .است  خودش در طوراین  آرمان  که  آمده  پیش بحثی که  دانستمی. بود فهمیده را ماجرا بیش و کم  سراب

 را زمین برف، درشت هایدانه این  و شده شروع زمستان روز اولین  تازه! شد سرد هوا ناگهانی چقدر. کرد  لرز
 :گفت  و گرفت  را دستش دید، را سراب بدن لرزش که  آرمان.  بود کرده  سفیدپوش

 ...شنبه پنج بیای توانینمی بعد خوری،می سرما. بیرونیم سرد هوای این  تو ساعته دو. دیگه بریم بیا-

. کند  رفتار چطور بگوید، چه بپوشد، چه که  این.  بود نگران کمی.  داد تکان طرفین به را سرش و خندید سراب
 تغییر متوجه که  آرمان.  کرد  تبدیل معصوم و گرفته  ایچهره به را خندانش یچهره سرعت به هانگرانی این

 :گفت  کننده  دلگرم لحنی با شد، حالتش

 نکن سعی... واقعیت خود. همین فقط باش، خودت. بترسی نیست الزم...  سراب نباش نگران قدران- 
. چیکارکنی دونینمی و میشی نگران بیشتر طوریاین.  بیاد خوش امخانواده مذاق به که  بدی انجام  رفتارهایی

 ...خودت سراب، باش خودت

 طوفان از  را روحش. بود مسکن مثل برایش. دادمی گوش  آرمان  بخش آرامش  هایحرف به سکوت در سراب
 تمام آرمان  هایصحبت که  این  از  بعد. رساندمی هاخوشبختی و آرامش  ساحل به مشکالت سنگین امواج  و

 .داد تکان" باشه" نشانه به را سرش و کشید  عمیقی  نفس. شد

. بودند کرده  یخ سراب دستان. کرد  روشن را بخاری آرمان  شدن، سوار از  بعد و رفتند آرمان  ماشین سمت به
 کمی  هایشنفس بلکه تا داشت نگه دهانش جلوی را دستانش. بود سردش بسیار و کرده  رخنه تنش بر سرما

 رفت ضعف دلش. افتاد  او  به نگاهش کند،  تنظیم رویش را بخاری داشت سعی کهدرحالی آرمان.  کنند  گرمش
 .دید را سرمایش از  سرخ بینی و گونه  وقتی

 و نشاند سراب سرد و ظریف انگشتان  بر ایبوسه ابتدا.  برد دهانش جلوی و گرفت  دستش در را سراب دستان
 لمس از  بلکه ، آرمان  ان* دهـ بخار از  نه اما.  شد گرم  سراب. کند  گرم  را دستانش دهانش، بخار با کرد  سعی بعد

 باعث بدنش، ناگهانی دمای تغییر این  و بود شده گرمش...  وجودش در عشق  از  نرمش، یبوسه از  دستانش،
 .شود سرخ بیشتر صورتش شد

 دوست را دختر این  چیز همه. ببرد فرو اشیقه در را سرش داشت سعی حد از  بیش. دید را اشچهره آرمان
. کاشت  اشپیشانی بر را عشقش  مهر و رفت جلو... را بیگاهش و گاه  هایشرم و خجالت این  مخصوصا   داشت،
 .شدمی پذیرا نرمی به را عشق  مهر آن  و بود بسته را چشمانش لذت با سراب

 !نشد؟ گرم  و بود او  پیش شدمی مگر. کردنمی حس وجودش در سرما ایذره دیگر زمستانی برف آن  در

*** 

 طبیعی یچهره با بود بهتر. شد منصرف اما  بکند؛ هم آرایشی  خواست. کرد  نگاه آینه  در خودش به اضطراب  با
 ...شیک و ساده بود؛ همیشه مثل. شدمی آشنا  آرمان  یخانواده با برق و زرق هر از  دور به و

. انداخت  آن  روی و آورد  بیرون اشمشکی کاموایی  اسکی  یقه زیر از  بود، اشناپدری یادگار که  نقره گردنبند
 .کامل  ماه بود؛ ماه یک پالکش
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 شلوار مچ قسمت جینش، شلوار بودن تنگ خاطر به. بکشد پایین را شلوارش مچ هزارم بار برای تا شد خم
 هم را شلوار این  رنگ طرفی از.  بود حساس مسئله این  روی بسیار هم او.  شدمی جمع و رفتمی باال دائما
 .چشمانش رنگ از  ترتیره اندکی  آبی،  داشت؛ دوست بسیار

. کرد  سرش هم را اشمشکی کاموایی  شال. گذاشت  باز را هایشدکمه و کرد  تن به را بلندش و یخی پالتوی
" چیه" نشانه به را سرش. بود مانده خیره او  به مدتها که  کرد  نگاهش آینه  از  و برداشت را کوچکش  دستیکیف
 .داد تکان

 گشود  ب*لــ باالخره بود، زده گره  هم به را دستانش و شده خم جلو به و بود نشسته تختش روی که  ، آرمان
 :گفت  و

 مدت همه این  حداقل خب. زیورآالتی نه آرایشی  نه. کنینمی کاری  هیچ و ایآینه  جلوی ساعته سه عزیزم،- 
 .نخوره حرص آدم  بکن کاری  یه جلویی اون

 خوری؟می حرص داری یعنی االن- 

 .نگی بگی ای- 

 از  و داد بیرون کالفگی  با را نفسش آرمان.  کرد  نگاه خود به نگرانی با آینه  در دوباره بگوید، دیگری چیز آنکه  بی
 این  از  کدامهیچ. کرد  حلقه سراب شکم دور را دستش. ایستاد  پشتش و رفت سراب پیش. شد بلند تخت
 نگاه چشمانش به آینه  از  و گذاشت  سراب یشانه روی را اشچانه. نکرد کم  سراب نگران یچهره از  ایذره کارها
 .کرد

 سرابم؟-

 دانستمی آنکه  با آرمان.  نداد پاسخی اما  بشنود را آرمان  حرف تا شد منتظر و کرد  نگاه او  به آینه  از  سراب
 ...پرتمناتر کمی  بار این.  زد صدا را او  باز ولی بشنود؛ را حرفش بقیه که  است  منتظر و هست حواسش سراب

 دریایی؟ چشم-

 ...سکوت

 عشقم؟- 

 :گفت  آرمان.  داد تکان" بگو" معنی به را سرش سراب

 .نمیشه طوریاین- 

 به ثانیه  چند برای. برگرداند خود طرف به را سراب حرکت یک با و برداشت سراب شانه روی از  را سرش بعد و
 بر مبنی سراب یناله به و فشرد بازوانش میان محکم را او.  کشید  وش*آغـ  در را او  بعد و شد خیره چشمانش
 .بوسید سرش بار چند شال، روی از  و بست را چشمانش. ماند توجهبی هایش،استخوان  شکستن

 :گفت  آرامش  با و گذاشت  سرش روی را اشچانه آرمان

 این  پس کنه  می جذب رو همه آرامشت.  همیشه مثل باش، آروم  میاری؟ فشار خودت به انقدر  چرا! من عزیز- 
 .نده دست از  رو
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 ...آخه- 

 :گفت  و کرد  قطع را حرفش

 .پشتتم من بگن، که  هرچی کنن،  رفتار که  هرجوری چی؟ آخه!  هیس-

 چی؟ نخواستنم آگه- 

 .کنیممی فرار-

 :گفت  ناباوری با و درآورد آرمان  وش*آغـ  از  را خودش شتاب با سراب

 !چی؟-

 .داد هل آغوشش  در را او  دوباره و کرد  نگاهش اخم  با آرمان

 کی  نداره فرقی یعنی کنم،  زندگی تو با خواممی و دارم دوست میگم من وقتی. فرار خوشگلم، کنیممی فرار-
 .خواممی رو تو بازم من جلوم بیان هم دنیا. بگیره رو جلوم

 باشد آرمان  وش*آغـ  در طورهمان صبح تا داشت دوست. بودند قشنگ هایشحرف چقدر. رفت ضعف دلش
 بود آن  از  بهتر چه. است  کرده  پیدا اعتیاد  هایشحرف و صدا به کردمی احساس.  دهد گوش  هایشحرف به و

 !گیرد؟  آرام  جانش و قلب او  صدای با که

 فهمیدی؟-

 :گفت  و زد لبخندی بودند، بسته چشمانش آغوشش  در که  درحالی

 .فهمیدم-

 و کرد  جدا خودش از  را او.  زد بوسه بار چندین سرش بر دوباره. زد لبخندی و شد باز هم از  آرمان  ابروان  یگره
 :گفت

 بریم؟ حاال-

 .بریم-

 و... سابق سراب همان بود شده دوباره. نبود مشخص اشچهره در نگرانی از  اثری  کمترین.  نبود نگران دیگر
 ...بود داشتنی دوست و خوشایند آرمان  برای سابق سراب این  چقدر

 رسیدند که  این  از  بعد. خندیدند و گفتند  باهم راه در. راند پدرش یخانه سمت به آرمان  و شدند ماشین سوار
 :گفت  و کرد  نگاه سراب به کرد،  پارک پارکینگ در را ماشین آرمان  و

 دیگه؟ آرومی- 

 :گفت  بخشی اطمینان  لبخند با و کرد  بسته و بار را چشمانش بار یک سراب

 .آروم- 

 پلک آنکهبی آرمان  آسانسور،  در. شدند آسانسور  سوار طبقه، هفت آپارتمان  به به ورود از  بعد و زدند را زنگ
 .کردمی نگاه سراب به بزند



 

 113 

 :گفت  و کرد  نگاهش خنده با سراب

 شده؟ چی -

. کشید  کمی  و گرفت  را سراب لپ برد، جلو را دستش. شیطنت برق مانند داشتند؛ خاصی برق آرمان  چشمان
 عقب  به قدمی سراب شد، نزدیکش. کردمی نگاهش طورهمان هنوز ؛ولی آرمان.  زد غر  و کرد  ایناله سراب

 ترنزدیک را خودش و گذاشت  سراب بدن طرف دو را دستانش آرمان.  خورد آسانسور  به پشتش که  برداشت
. کردمی احساس  را بدنش گرمای  که  که  بود نزدیکش قدران  آرمان  حاال. رفت باال سراب قلب ضربان. کرد

 .شدمی خمار داشت چشمانش

 :گفت  و کشید  سراب یگونه  روی را انگشتانش  نوک آرمان

 ...لطیفه پوستت چقدر -

 تا کند  نزدیک سراب صورت به را صورتش خواست آرمان.  کشید  طول ثانیه  سی از  کمتر  کارها  این  یهمه
 خارج آسانسور  از  و گرفت  فاصه او  از  سریع آرمان.  شد باز آسانسور  در که  کند،  لمس را سراب لبان گل  لبانش

 را سرش و خندید ریز. کرد  نگاه آسانسور  بیرون خودش به بعد و آرمان  خالی جای به ابتدا  بهت با سراب. شد
 :گفت  و شد خارج آسانسور  از.  کرد  مرتب را آن  و کشید  شالش به دستی. داد تکان

 چندمه؟ طبقه -

 .ششم -

 سراب گوش  در آرمان.  بود نشده باز هنوز ورودی در. رفتند ورودی در سمت به آرمان  دوشادوش و خندید
 :کرد  زمزمه

 ...داریما وقت هنوز -

 منتظر و دوخته در به چشم کند،  نگاه او  به آنکهبی و زد آرمان  پهلوی به محکمی نسبتا یضربه آرنجش  با سراب
 و گرد  چشمان با سراب دیدن محض به. گردید  ظاهر در چارچوب در آرمان  مادرِ  و شد باز در. شود باز بود

 .بود شده دختر این  یافسونگرانه  زیبایی محو انگار.  زدنمی هم پلک حتی. شد خیره او  به متعجب

. داد ب*لــ زیر را سالمش جواب ای،ثانیه  بیست تاخیر با آرمان  مادرِ  و کرد  سالم لبخند و روییخوش با سراب
 :گفت  مادرش به غرور،  اندکی  و متعجب نگاهی با آرمان

 ...شدیما خسته مامان -

 احترام  با را در و رفت کنار  در جلوی از  سراسیمه مادرش،. آمد  در جلوی هم پدرش ، آرمان  حرف اتمام  با زمانهم
 .کرد  باز انتها  تا

 !داخل بفرمایید... نبود حواسم ببخشید، -

 مادرِ  با سراب. بست سرش پشت را در و رفت داخل آرمان  هم سرش پشت. شد خانه وارد و کرد  تشکر سراب،
 به مهر با آرمان  پدرِ . کرد  سالمتی چاق هم پدرش با احترام  و مهربانی با و کرد  پرسیاحوال  و روبوسی آرمان
 اما.  فهمید اول  یلحظه همان در را این  سراب،. بود پسندیده را او  که  انگار.  کردمی صحبت او  با و نگاه سراب
 .بود متعجب اشچهره همچنان. دادنمی بروز چیزی آرمان  مادرِ 
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 از  بعد مادرش. نگردید آزارش  و خاطر رنجش باعث کدامهیچ ولی شد؛ پرسیده سراب از  متعددی هایسوال
 :گفت  سراب به شام،

 !خودته؟ چشمای رنِگ  دخترم، -

 :گفت  و زد ایودوستانه گرم  لبخند سراب

 .بله -

 :گفت  و شد صحبتشان وارد خنده با آرمان

 ...هستا هم تریمهم سواالی جان، مامان -

 :گفت  افتخار  با و زد نیشخندی مادرش

 رو، رفتارات بینممی دارم که  حاال ولی ؛ آرمان  تصمیم این  با کردم  مخالفت اول  من جان، سراب راستش -
 .بردی پسرمو دل چرا که  فهمممی

 .بود شده راضی مادرش! شد عالی.  درخشیدمی چشمانش در خوشحالی برق که  کرد  نگاه آرمان  به بعد و

 ...ولی -

 :گفت  و کرد  من من کمی  مادرش. کرد  تبدیل مبهمی نگرانی به را سراب و آرمان  خوشحالی کلمه  این

 رفتار و اخالق  شهنمی هرحال به! رفتارت نه باشه، شده جذبت زیبات یچهره بخاطر آرمان  ترسممی من ولی -
 .کرد  رو و زیر خوردن شام یه با فقط رو کسی

 دیگر ولی شد؛ پشیمان زد که  حرفی از  کمی  دید را نگاه آن  که  آرمان  مادرِ ... تلخ و سرد. کرد  نگاهش تلخ سراب
 ...بود دیر

 :گفت  یخ سردی به سراب

 سر از  هم اون  پوچ زودگذر یعالقه  یه با واقعیش احساس  تونیننمی که  دارین شک پسرتون به قدران  یعنی -
 !بدین؟ تشخیص رو چهره زیبایی

 :گفت  عجله  با مادرش

 یهویی قدراین  شهمی چطور خب ولی... زده حرف ما با هم قبال آرمان.  نیست کنیمی فکر که  طوراین!  نه نه -
 بده؟ دل طوریاین  پسرم مقدمهبی و

 زبانش که  بودند، غیرعقالنی  و منطقبی سراب نظر در هایشحرف قدرآن.  کرد  نگاه آرمان  مادرِ  به بهت با سراب
 بسط را حرفش پیروزمندانه، و کرد  تلقی نیک فال به را سکوت این  هم مادرش. شد ایجمله هر بیان از  قاصر
 :داد

 داره هم آرمان  شاید... دید رو کسی  واقعی روی شهنمی خوردن شام یا و رفتن بیرون دوبار یکی با هرحال به -
 احساس  متوجه تا نباشین ارتباط  در هم با اصال  مدت یه که  اینه  نظرم. نیست متوجه خودش و کنهمی اشتباه

 ...بشین واقعیتون غیر

 :گفت  و ایستاد  محکم کند  مخفی را صدایش لرزش داشت سعی که  درحالی سراب
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 !مطمئنید خیلی آرمان  احساس  بودن غلط  از  که  این  مثل -

 روز دو تنده، آتیشش  قدران  االن  اگه.  بود نخواسته رو کسی  یا چیزی طوریاین  حاال تا آرمان  که  این  برای -
 .کنه  فروکش شدت و سرعت همین با باید هم دیگه

 :کند  مداخله دید بهتر آرمان.  نشاند لبش گوشه  پوزخندی بهت، با سراب،

 زودی به هم ما. کنهمی ثابت  هم شما به زمان مرور نیستین، مطمئن شما اگه  مطمئنم، احساسم  از  من مامان، -
 .شیم محرم بهم تا کنیم  عقد  خوایممی

 !بعد بشناسیم رو ایشون  باید اول  میگی؟ چی -

 .بدیم دست از  شما شناختنِ  برای رو زمان نیست نیازی کافیه،  شناختمش من که  همین -

 :گفت  و شد بحث وارد داد،می گوش  هایشانحرف به سکوت در زمان آن  تا که  پدرش

 ما و داشتی انتخابی  شما جان آرمان.  نیست غلطم  خب ولی درسته؛ کامال  همسرم حرف بگم نمیخوام ها،بچه-
 ثابت  بهمون هم جان سراب رفتار زیبایی تا بده وقت بهمون یکم ولی بذاریم؛ احترام  بهش کنیممی سعی هم
 .شه

 :گفت  و پرید حرفش میان آرمان  مادر

 ما که  فاصله این  تو هم شما جان، سراب. بخوره هوا یکم آرمان  سر تا بریم خانوادگی مسافرت به نظرم به -
 .بکن فکراتو قشنگ نیستیم

 :گفت  و زد موهایش در چنگی کالفه.  کرد  ساکت را او  نگاهی با مادرش که  بزند حرفی خواست ، آرمان

 .دیروقته دیگه برسونمت پاشو سراب -

 این  محض به. بردارد را کیفش  و پالتو تا رفت اتاق  به و شد بلند جایش از  آهسته.  کرد  بغض. نکرد مخالفتی
 :گفت  و برداشت خیز مادرش سمت به آرمان  رفت، اتاق  داخل که

 !کردی  ناراحت رو دختره -

 :گفت  و رفت ای  غره  چشم مادرش

 .هوسه و نیست عشق  بفهمین تا باشین دور هم از  یکم بهتره -

 :گفت  آهسته  و کرد  نگاه پدرش به

 !بگو چیزی یه تو بابا -

 نگاه او  به پیروزمندانه مادرش. انداخت  باال" دانمنمی" نشانه به را ابروانش  و کرد  نگاهش متفکرانه پدرش،
 :گفت  زدمی موج آن  در تحکم که  صدایی با. ریخت بهم اعصابش.  کرد

 .نخواین چه و بخواین شما چه کنیم،می ازدواج  باهم ماه این  آخر  ما-

 سراب او،  شدن بلند با زمانهم. شد بلند جایش از  کند،  نگاه را مادرش خشم و تعجب از  پر نگاه آنکهبی بعد و
 مادر و پدر از  آهسته  صدایی با ناراحت سراب. بروند بیرون خانه از  که  کرد  اشاره  سراب به. آمد  بیرون اتاق  از
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 اما.  کند  اشبدرقه تا رفت سراب سمت به و شد بلند جایش از  او،  احترام  به پدرش. کرد  خداحافظی آرمان
 ...کردن  بدرقه به برسد چه دهد را او  خداحافظی جواب که  نداد زحمت خود به حتی مادرش

 و شدند خارج در از.  کرد  دلگرم را او  کمی  ، آرمان  آرام  و مصمم نگاه. نگریست آرمان  به او،  رفتار این  با سراب،
 .بست را خانه در آسانسور،  درب شدن بسته از  بعد پدرش

 چیزی! داشت؟ بدی رفتار. نه! بود؟ بد هیکلش! بود؟ زشت. کرد  نگاه خودش به آسانسور  یآینه  در سراب،
 !داشت؟ را هاخصلت آن  تمام انگار  که  کرد  رفتار طوری مادرش چرا پس. نه! کرد؟  کاری!  بود؟ گفته

 آینه  از  و کرد  غـل* بـ را سراب پشت از.  گرفت  دلش دید، آینه  از  را سراب بغض پر و معصوم یچهره که  آرمان
 .کرد  نگاهش

 .کننمی قبول. کنیممی ازدواج  ماه آخر  که  گفتم  بهشون من. نباش ناراحت -

 ازدواج  باهات من نباشن راضی دل ته از  که  هم موقعی تا. کنیم  ازدواج  مادرت و پدر نارضایتی با خوامنمی من-
 .کنمنمی

 هر هم خاطر همین به است،  مهم بسیار سراب برای والدینش قلبی رضایت که  دانستمی. زدمی را حدسش
 .کند  راضیشان تا کردمی کاری

 .میاد کنار  قضیه این  با دیگه هفته دو یکی تا نباش نگران. همین نگرانه، فقط مامانمم نکرد، مخالفتی که  بابام -

 سراب راه، مسیر در. رفتند ماشین سمت به. شد جدا او  از  ایستاد،  که  آسانسور.  بوسید را سراب لپ بعد و
 .بود الزم  جفتشان برای سکوت ایذره هم شاید. طورهمین هم آرمان.  نزد حرف هم کلمه  یه حتی

*** 

 دستش کف  را اشگوشی  و کردمی متر قدم را اتاقش  مسیر کالفه.  نداشت او  از  اطالعی  هیچ که  بود روز دو
 .کوبیدمی

 پیامی حتی! زد؟نمی زنگ چرا پس. دوخت گوشی  خاموش صفحه به را نگاهش و داد بیرون کالفه  را نفسش
 .بود نداده هم

 گرفته  پس را پسرش و رسیده خود هدف به مادرش نکند... را دادنش دست از  اضطراب.  داشت اضطراب  کمی
 دوست را سراب که  فهمید واقعا آرمان  نکند آن،  از  بدتر یا! بودند؟ کرده  جدا هم از  را دو آن  زور به نکند! بود؟

 !ندارد؟

 حتی. نشست تخت روی عصبانیت  با... خاموش هنوز. بود فایدهبی اینکه  مثل نخیر،. زد زنگ او  به دوباره
 ایساله شش یدختربچه مثل. کرد  غـل* بـ را خودش و آورد  باال را زانوانش. اندرفته شهر کدام  دانستنمی
 .است  کرده  قهر مادرش با که  بود شده

 آرمان  از  پیامی فقط ، آرمان  یخانواده با مالقاتش از  بعد روز از!  بگذرد روز دو مالقاتشان از  نگذاشتند حتی
 .بود خاموش دائم... هیچ هم بعدش. روندمی مسافرت به که  کرد  دریافت

 ... آرمان  آقا  میارم، در سرت تالفیشو -
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 حال سالمت از  خبری حتی نه و هستند کجا  دانستمی نه. کرد  پرت تخت روی را اشگوشی  حرص با بعد و
 عمارت  در و برگشته که  هم مدتی این  در. نداشت خبری هیچ هم سپهر از.  بود گرفته  حالش. داشت آرمان
 چقدر و چرخیدمی کالفگی  با تنها و تک بزرگی آن  به عمارت  در. اهورا  از  خبری نه و بود سپهر از  خبری نه بود،
 .آمدمی نظربه ترسناک دورافتاده و پرت جای آن  در بودن تنها

 :گفت  زیرلب حرص با. آمد  در شدن باز صدای کرد  احساس

 .شنوممی در صدای گوشیم،  زنگ صدای منتظر بس از  بیا، -

 :گفت  و داد تکان مثبت نشانه به را سرش. بگردد و برود بیرون کمی  گرفت  تصمیم

 .حال و عشق  بیرون رممی بمونم؟ منتظرش هاافسرده  مثل باید کی  تا آره،  -

 آرمان  یخانواده با مالقات برای پیش روز دو که  پوشید را لباسی همان قضا از.  شدن حاضر به کرد  شروع بعد و
 .ندارد وجود اشناراحتی برای چیزی که  کند  ثابت  خود به خواستمی. بود کرده  تن به

 جا را اشگوشی  افتاد  یادش که  شود خارج خانه از  خواستمی تازه. شد خارج اتاق  از  کند،  آرایشی  آنکهبی
 که  برگردد خواست. برداشت تخت روی از  را گوشی.  برگشت اتاقش  به و کشید  پوفی کالفه.  است  گذاشته
. نشد خارج گلویش  از  صدایی اما  بکشد؛ فریاد خواست. گرفت  قرار اش  بینی و ان* دهـ جلوی دستمالی
 .شد بسته چشمانش و افتاد  زمین دستش از  گوشی.  داد دست از  را اشهوشیاری

*** 

 خاموش هربار اما  بگیرد؛ تماس او  با تا کردمی تالش مدام و بود کرده  روشن را اشگوشی  که  بود ساعت چند
 .بود خاموش همچنان سراب گوشی  هم فردا پس و فردا بلکه شب، آن  تنها نه. بود

 قهر و است  ناراحت بگیرد تماس او  با بود نتوانسته سراب و بوده خاموش خودش گوشی  چون کرد  فکر ابتدا
 خبری هیچ اما  گرفت؛  تماس هزارم بار برای. دادنمی جواب. است  افتاده  اتفاقی  شد مطمئن سوم روز اما  کرده،

 .نبود او  از

 را شرایط. زد زنگ عبادی  به. شدمی مانع مادرش. برگردد خواستمی... پنجم... چهارم روز. گذشتند. می روزها
 .کنند  پیدایش نتوانستند. خواست کمک  هاآن  از.  هاستحرف این  از  تربزرگ قضیه دانستمی. داد توضیح

 .داد جواب. بود آشنا  نا شماره. خورد زنگ تلفنش

 الو؟  -

 ...دزد منو. کن  کمکم  ، آرمان  -

 :کشید  فریاد را نامش. زدمی تند قلبش. شد قطع تلفن بعد و آمد  جیغی صدای

 !سراب الو؟  سراب؟ سراب؟ -

 برایش را شماره و زد زنگ عبادی  به. شدمی کنده  جا از  داشت قلبش انگار.  زد موهایش به چنگی... ممتد بوق
 .فرستاد

 .بود باند رئیس کار  حتما. بودند دزدیده را سرابش
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 گوشی  توانست باالخره... گیری  گروگان  تا بود هتل شبیه بیشتر. بودند کرده  حبسش اتاق  آن  در بود روز چند
 رئیس و بزند حرف خواستمی که  لحظه همان دقیقا اما  بزند؛ زنگ آرمان  به و بردارد پنهانی را نگهبانان از  یکی
 .گرفتند  او  از  خشونت با را گوشی  کند،  معرفی را باند

 ولی کرد؛  نگاهش اخم  با سراب. دادن فحش به کرد  شروع و کرد  قطع را تماس سریع پوشیده شلوار و کت  مرد
. کندمی صورتش یحواله مشتی و دهدمی دست از  را کنترلش  مرد بگوید، چیزی اگر  دانستمی. نگفت چیزی

 کمک  درخواست دانستمی اگر.  بیاورد را دخلش و شود اتاق  وارد بود منتظر. دادند گزارش  رئیس به نگهبانان
 صبوری خیلی هم جاهمین تا. کردنمی معطل است،  گرفته  صورت شود شوهرش بود قرار که  پلیسی از  هم آن

 .بود کرده

 :مرورکرد را پیشش روز چند خاطرات

 !کنین  باز چشامو میگم بهتون! کنین  باز چشامو -"

 هیچ توانستنمی که  این  از.  بودند بسته صندلی به محکم طنابی با هم را پایش و دست هایش،چشم بر عالوه
 شده اشخانه وارد جراتی چه به. بود عصبانی  بودند، دزدیده خودش خانه در را او  که  این  الخصوص  بکند کاری

 در جواببی هایسوال! شدند؟ خانه وارد چگونه آن،  از  بدتر! کردند؟  پیدا را اشخانه کجا  از  اصال!  بودند؟
 .سوختمی گلویش  کنند،  باز را چشمانش و پا و دست که  بود کرده  بیداد و داد قدرآن.  رفتندمی رژه سرش

 خواین؟می جونم از  چی! کنین  ولم میگم بهتون -

 :کشید  داد بلندتر و

 !کنین  باز چشمامو-

 :کرد  ساکت قدری را او  بود ایستاده  کنارش  که  مردی خشمگین صدای

 !ببندیم دهنتم چشمات، به عالوه  شیممی مجبور وگرنه! دیگه ببند دهنتو اه،  -

 .داشت وا سکوت به را او  و آمد  در شدن باز صدای. ببیند چیزی مشکی یپرده پشت از  توانستنمی

 دری پشت نور که  داد احتمال.  ببیند نوری توانست فقط بودند بسته چشمانش دور که  مشکی پارچه پشت از
 بود؟ که  یعنی. اندکرده  بازش حاال که  بوده

 بسته را دهانش گفت  او  به که  بود همانی داد، تشخیص را صدایش. شد وارد تازه با صحبت به شروع مرد
 .نبندد هم را آن  تا دارد نگه

 .ایناهاشش.  اومدین  خوش. آقا  سالم -

 صدا، شدن نزدیک با. شد نزدیک بود، گرفته  قرار مخاطب" آقا"  پیش لحظه چند که  شخصی کفش  صدای
 :کشید  جیغ و کرد  باز را دهانش دوباره

 !هستی کی  سگ ببینم کنن  باز چشمامو بگو بهشون مرتیکه هوی! عوضیا  کنین  ولم -
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 را سرش. زد را چشمانش نور. شد کشیده  پایین خشونت با چشمانش جلوی یپارچه حرفش، این  اتمام  با
 رویش روبه که  شخصی به خواست تازه. کند  عادت  وضع آن  به تا داشت نگه باز نیمه را چشمانش و پایین
 .کرد  کوبمیخ را او  صدایش که  کند  نگاه است

 !سرتقی و لجباز هنوز بینممی! به به -

 چشمانی با. داشت نگه اشچهره مقابل در و برد پایین را سرش زمانهم هم او  که  آورد  باال شتاب با را سرش
 بودند، بسته آن  به را سراب که  ایصندلی پشت را دستش. بود آمده  بند زبانش. کرد  نگاه را او  آمده  در حدقه از

 :گفت  پوزخندی با و گذاشت

 هستم؟ کی  سگ ببینی بردارم بندتو چشم گفتینمی مگه! دیگه بزن جیغ! اومد؟  بند زبونت چرا شد؟ چی -
 !ببین االن  خب

 غیرممکن،  اما  بود؛ انتظار  از  دور. کرد  اخم  سراب. کرد  باز طرف دو به را دستانش و برداشت عقب  قدمی بعد و
 !نه؟ که  چرا اما  کرد؛نمی را فکرش. نه

 :گفت  سرخوشی با و برد فرو جیبش در را دستانش

 ...بودما کرده  نزدیک بهت رو خودم خوب! نه؟ نداشتی، انتظار  -

 :غم  با کرد؛  نگاه سراب چشمان طوفانی دریای به

 .بود اومده  خوشم ازت  واقعا... داشتم دوستت ولی -

 :گفت  نفرت از  پر لحنی با و شد باز زبانش باالخره

 !میاد خوششون کامل  آدمای  از  همه! نیست سختی کار  کامل،  آدم  یه داشتن دوست -

 راحتی کار  کامل،  انسانی  داشتن دوست... دیگر گفتمی راست. نداشت حرفش این  برای جوابی. کرد  سکوت
. آوردمی وجد به را همگان سیرت، و صورت زیبایی مهربانی،. آیدمی خوششان کامل  هایانسان  از  همه. است

 وجودش با و ماندمی. ماندمی باشد داشته لیاقت که  کس  آن  اما  کند؛می خود یدلباخته و شیفته را همگان
 رساند؛می دل کمال  به را کامل  انسان

 کرده  مصرف را آن.  نداشت سراب دل رساندن کمال  به برای فرصتی دیگر. داد دست از  را فرصت این  او،  اما
 ...ممکن نحو بدترین به هم آن  بود،

 فقط وضعیت این  اما  بود؛ کرده  الل  را او  سراب شکن دندان جواب. داد تکان را سرش و کشید  عمیقی  نفس
 :گفت  سراب به رو ثانیه  چند از  بعد. آورد  دوام ثانیه  چند

 استفاده  ازت  اول  یا کنی،  برآورده هاموخواسته که  کنیمی قبول یا. شده دیر حرفا این  برای خیلی دیگه -
 ...بعدم و کنممی

 :داد هلش عقب  به و گذاشت  سراب پیشانی روی تفنگ شکل به را انگشتش  دو

 ...میریمی... پوف -

 :گفت  حرص با
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 ارزه؟؟می جونم اندازه  به که  چین هاتخواسته قتواون!  جالب چقدر! آهان  -

 .خودت -

 :کرد  بیشتر توضیح به وادار را او  سوالش از  پر نگاه با. کرد  نگاهش سردرگم و گنگ

 تونیمی احسن  نحو به تو که  طبیعی نیازهای سری یه بگیم، بهتره... فردی تمایالت و هاخواسته سری یه -
 ...کنی  رفعشون

 !ه؟ شرمانبی اجبار  نه، هم پیشنهاد. بود کرده  داغ. شودمی بلند بخار سرش از  کرد  احساس

 :گفت  و انداخت  تف پایش جلوی تنفر نهایت با

 !کنه  لمس رو من کثیفت  دست که  این  تا بمیرم گلوله  یه با االن  همین حاضرم -

 درست بود، بیرون بیرون کت  از  که  را لباسش ییقه و برداشت عقب  قدمی. کرد  نگاه پایش جلوی به خشم با
 :گفت  غرور  و اقتدار  با. کرد

 تا داری وقت هفته یه! خورهنمی کی  دست و خورهمی کی  به کی  دست ببینیم! کوچولو  خانوم بینیممی حاال -
 .بکنی فکراتو خوب

 لذت با و آورد  باال را انگشتانش.  کرد  کم  سراب صورت با را صورتش فاصله و شد خم صندلی روی. شد نزدیکش
 !بود شده مسخ انگار.  بست را چشمانش. کشید  لطیفش هایگونه  روی

 :گفت  خشونت با و کشید  کنار  را صورتش

 !عوضی  نزن بهم رو دستت -

 ...مستی از  هم شاید! حرص؟ از.  بود شده خون کاسه  دو. کرد  باز را چشمانش. شد خشک هوا روی انگشتانش

 :داد تکان سراب صورت جلوی را آن  تهدید نشانه به و کشید  عقب  را انگشتانش

 دهنت از  چرندیاتی هیچ و کنی  زندگی من با خوشبخت عمر  یه که  گرفتی  رو تصمیمت هفته یک این  تو اگه  -
 .تو هم و منه نفع به هم خب که  داری، نگهشون بسته و نشه خارج

 :داد ادامه  و کرد  خمار را چشمانش

 !بشه؟ بیدار دریایی چشم یه غـل* بـ تو صبح روز هر میاد بدش کی  -

 .خواستمی را ش آرمان  دلش. خوردمی بهم او  از  حالش. برگرداند را رویش انزجار  با سراب

 .کنممی خالصت کردم  که  کارمو.  شبم یه عروسک  شیمی. نداره کاری  دیگه که  نه هم اگه  -

 :گفت  خشم از  لبریز و تندی به. درآمد حرصش کلمه  این  شنیدن از!  عروسک

 !هستی؟ کی  کردی  فکر بابا، خودتو کن  جمع! البد  شبت هر عروسک  شممی کنم  قبول اگه!  آهان  -

 سرخوشی با و رفت عقب  عقب.  شد سراب آزار  باعث بیشتر کارش  این  و کرد  اکتفا  پوزخندی به. نداد را جوابش
 :گفت
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 .بینمتمی خونم! کوچولو  جذاب رم،می دارم من -

 ناتمام بنایی یا کارخانه  شبیه. کند  نگاه اطرافش  به کرد  وقت تازه. شد خارج خرابه آن  از  حرفش اتمام  از  بعد و
 تنش در بود، پوشیده خانه از  خروج هنگام که  هاییلباس همان و نشسته صندلی روی بسته پا و دست. بود

 .بود مانده

 وان در هاساعت خواستمی دلش. بود تنش در هاهمان همچنان گذشتمی ماجرا آن  از  روز پنج که  هم حاال
 هم لباس او  به حتی و بودند آورده  او  یخانه به را سراب. کردمی کثیفی  احساس.  کند  حمام و باشد حمام
. کند  تن به را او  خانه هایلباس خواستنمی دلش اصال.  نکرد هم نگاهشان حتی او  اما  بپوشد؛ که  دادند
 ...اندپوشیده را هالباس این  او  از  قبل دختر چند نبود معلوم

 سراب. کردمی نگاهش خشم با و ایستاد  در چارچوب در. آمد  خود به در شدن باز با که  بود افکارش  در غرق
 گرفت  را بازویش. رساند سراب به را خود بلند قدم چند با. کرد  نگاهش کینه  و خشم با متقابال هم او  و کرد  اخم

 سراب که  کرد  را کار  این  ناگهانی قدرآن.  داشت نگه خودش مقابل و کرد  بلند تخت روی از  خشونت با را او  و
 .کرد  نگاه او  به ترس با شده درشت چشمان با فقط و نداد نشان العملی  عکس  هیچ

 کنی؟  فرار تونیمی کردی  فکر کردی؟  غلطی  چه -

 :داد ادامه  و زد پوزخندی

 .راحت خیالت کنن،  ردیابی تونننمی سوزوندیم خطو اون  -

 زد، او  که  دادی با. بود گرفته  شدت قلبش ضربان. کند  جور و جمع را خودش داشت سعی. نداد جوابی سراب
 .بست را چشمانش

 شدی؟ الل  چیه-

 سابق و خشمگین جلد همان در دوباره و کند  جمع را خودش بتواند سراب تا بود کافی  جمله یک همین گویا
 قدرت با و گذاشت  او  سینه روی را دستانش کف.  دوخت او  به را خشمگینش نگاه و کرد  اخم.  رود فرو خود
 :کشید  داد قدرت نهایت با سراب. کرد  رها را سراب بازوی و شد پرت عقب  قدری. داد هلش عقب  به

 روانی توی دست از  که  مطمئنم کنم،  فرار اینجا  از  تونممی نکردم فکر نه،! نزن من به رو دستت کن،  ولم -
 در کامال    بزنی دست بهم زارممی کردی  فکر درصد یک اگه!  شدی الل  چیه؟! ببرم در به سالم جون تونممی

 !اشتباهی

 :گفت  و زد سینه به را دستش نفس، به اعتماد  با و ریلکس

 التماسم.  میفتی پام به و دیمی دست از  طاقتتو من مقابل در که  دونممی. نیستم اشتباه  در عزیزم،  نه -
 کنم،می لمسشون که  این  از  بعد ولی تواند؛ مثل اولش  هم دیگه دخترای. باشم داشته رابطه باهات که  کنیمی

 .دنمی دست از  رو صبرشون

 :گفت  و کشید  سراب بازوی به را دستش. آمد  جلو قدمی

 .قدم صد اونها  دارم،برمی قدم یه من -
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 چپش گوش  نثار ایسیلی و کشید  عقب  را بازویش خشونت با سراب،. کرد  نگاه سراب ظریف بازوی به لذت با و
 آنی  ها،چشم این.  کرد  نگاه اشعسلی  چشمان به. بود شده مقطع و تند تنفسش. داد ترجیح را سکوت. کرد
 .بودند شده حرص و هوس از  پر. شناختمی قبال   او  که  نبود

 داشت نگه دست اما  بسازد را سراب کار  لحظه همان خواستمی. بود نشسته خون به اهورا  عسلی  چشمان

 .داد تکان سراب صورت جلوی تهدید نشانه به را اشسبابه انگشت  و برداشت چپش گوش  از  را دستش

 ...داری وقت دیگه روز دو فقط -

 :گفت  دلش در و گرفت  باال را سرش. کرد  بغض. شد خارج اتاق  از  بعد و

 .بریزی اشک  قطره یه پستی و ارزش  بی آدم  همچین برای نداری حق -

 :گفت  بغض با و انداخت  تخت روی را خودش

 ...آخه  کنم  چیکار من. کن  کمکم  کنممی خواهش ازت  خدایا -

. دادمی نجات را خودش باید دیگر روز دو تا. نچکد اشگونه  روی اشکش  قطره تا بست را چشمانش بعد و
 وجود شماره آن  ردیابی امکان  دیگر بودند، سوزانده را خط سرعت، آن  به اگر.  نبود آرمان  آمدن  به امیدی  دیگر

 .نداشت

 خودش فکر به چرا. شد طوریاین  دفعه یک که  چشیدمی را داشتن دوست لذت داشت تازه! بود بیچاره چه
 افتاده  زمین روی ترتیب همان با تخت زیر هایبرگه و بود باز پنجره که  روز آن!  اهوراست؟  کار  که  بود نرسیده
. کردمی حل را معما آن  و چسباندمی هم به را پازل هایتکه حاال! زده؟ دست آن  به کسی  که  نفهمید چرا بودند،

 از  تخت زیر در را برگه از  ایدسته که  زوری کند  عبور  ضخیم، هایپرده پشت از  باد شودمی مگر. بود اهورا  کار
 !بیندازد؟ پایین تاپلپ روی

 آنان  و بروند محل آن  به است  قرار بعدش روز که  بود فهمیده بود، خوانده را هابرگه آن  اهورا  که  بود معلوم
 حواس و شد عملیات  وارد پس بزند هم به را دیگر کشوری  به انتقال  یبرنامه توانستنمی. کنند  دستگیر را

 رود در دستش از  شلیک زمان که  کرد  کاری  سراب، یگذشته  از  ایفاجعه بازگویی با. کرد  پرت را سراب
 !نفهمید؟ زودتر چرا. بود شده چیده قبل از  اینها  یهمه. کنند  فرار هایشوزیردست

 به تا بودند گرفته  را سراب و بود اهورا  باند رئیس. بود شده دیر بسیار حقایق این  فهمیدن برای دیگر حاال
 بودند شده دستگیر حدودی تا که  عربی  کشورهای  به ایرانی  دخترهای قاچاق باند ترینبزرگ. برسند اهدافشان

 .چرخیدمی شهر در آزادانه  و داشت دست در را دختر زیباترین اکنون  آنها  یسردسته! سود؟ چه اما

 خریدارهای از  تا چند با گویا.  کند  اشآماده  تا فرستاد سراب اتاق  به را نگهبانان از  یکی اهورا.  بود ششم روز
 شودنمی راضی وقتهیچ سراب که  دانستمی اهورا.  دهند نشان آنها  به را سراب خواستمی. داشت قرار عرب

. داشت دنبال به را منفعتش که  گرفت  شکل ذهنش در ایتازه فکر جهت این  از.  دهد ادامه  او  با را زندگی تا
 چه. فروختمی باالیی قیمت با عرب  تاجران از  یکی به را او  کرد،می سراب از  را اشاستفاده  که  این  از  بعد

 از  همیشه برای توانستمی آمدمی دستش که  پولی با هم کرد،می را اشاستفاده  هم! بهتر؟ این  از  سودی
 .کند  فرار ایران

 .انداخت  پا یکی آن  روی را پایش و نشست تخت روی سینه به دست. کرد  نگاه هیکلی مرد آن  به اخم  با سراب
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 :گفت  حوصلگیبی مرد

 .پایین بیای و بپوشی رو هالباس این  گفتن  آقا  -

 .بود زانو زیر تا هم پشتش و بود باز کامال    دامنش جلوی. کرد  پرت تخت روی را مشکی دکلته بعد و

 .تو با کرده  غلط  آقا  -

 :گفت  ب*لــ زیر و گرداند  چپ به را سرش مرد

 ...اهلل  اله  ال  -

 :گفت  و کرد  نگاه سراب به بعد و

 !رو تو یگونه  بچه لجبازی حوصله نه دارم و آقا  غرغرهای  حوصله نه بچه ببین -

 .پایین بیا بپوش رو این  پاشو آدم  مثل

 :گفت  و زد زل حوصلهبی مرد چشمان به جدیت با سراب

 .نمیام قبرستونیم هیچ کنم،نمی تنم اینو  من بگو آقات  به برو -

. رفت بیرون در از  و داد تکان را سرش ندارد، ایچاره دید که  مرد. کرد  پرت پایین تخت روی از  را دکلته بعد و
 :گفت  خودش به سراب در، شدن بسته از  بعد

 ...میدی انجامش  فرمان به گوش  چرا تو کرده  غلطی  یه! گفته  آقا  گفته  آقا!  آه  آه  -

 را اشدرونی احساسات  از  چیزی تفاوتشبی و خونسرد یچهره. شد اتاق  وارد خودش اهورا  بعد کمی
 :گفت  و آمد  جلو. دادندبروزنمی

 .پایین بریم پاشو -

 .نمیام -

 .برمتمی زور به وگرنه پاشو -

 فرمان و اطاعت  معنای به بلندشدنش طرفی از.  بردمی زور به را او  واقعا   اهورا  نشود بلند اگر  که  دانستمی
 جایش از  او،  تهدید از  ترس خاطر به و ترسدمی او  از  که  بدهد اهورا  دست بهانه خواستنمی. بود او  از  بری
 ...شده بلند

 :گفت  شمرده شمرده

 .نمیام. که  گفتم  -

 :گفت  اهورا  به غرور  با. دیدمی را اششقیقه نبض سراب. کشید  صورتش به دستی اهورا

 .برم دستشویی در دم تا تو همراه اونم  لباس اون  با که  کنمنمی قبول رو خفت این  -

 :گفت  آرام  و برگرداند را رویش بعد

 .تره سنگین نپوشه آدم!  لباسی؟ چه هه، -
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 پاک دست پشت با را اشپیشانی عرق  و داد بیرون عمیق  را نفسش اهورا.  دوخت افق  به را نگاهش غرور  با
 :گفت  کند،  حفظ را خود آرامش  کردمی سعی که  درحالی. کرد

 .پایین بریم پاشو میگم؛ که  باره آخرین  -

 رفتار طوری. بود اهورا  برای پاسخ بدترین این  و نداد نشان العملیعکس  هیچ. نکرد هم نگاهش حتی سراب
 بلکه تا ماند منتظر طور همان ثانیه  چند. کرد  نگاه او  به خیره اهورا.  ندارد وجود اصال    اهورا  گویی  که  کرد

 خشونت با را سراب بازوی و داد تکان را سرش اهورا!  نبود خبری اینکه  مثل نه،. ببیند سراب از  العملیعکس
 بیشتر خیلی اهورا  زور اّما  کند؛  رها را دستش کردمی سعی و زدمی جیغ سراب. کشید  خود دنبال را او  و گرفت

 .بود سراب ظریف یجثه از

 عرب  تاجر. زدمی جیغ فقط سراب مدت این  تمام در و کشید  خودش دنبال را سراب طورهمان پایین یطبقه تا
 او  به هوسی پر نگاه دور از.  برگشت سراب جیغ صدای سمت به بود، دستش نوشیدنی لیوان که  درحالی
 رها میز روی را اشنوشیدنی. کند  فرار اهورا  چنگ از  زیبایش، و ظریف هیکل با داشت سعی چطور که  انداخت

 .برخاست صندلی از  و کرد

 !اهورا- 

 پیش تا. است  عرب  بود معلوم و کردمی ادا  حلقش ته از  را" ه" حرف. خوردمی هم به لهجه این  از  حالش سراب
 یاد را او  چیزی خواستنمی دلش اصال  دبی، در اخیر  اّتفاقات  این  با اما  آمدمی خوشش عربی  زبان از  این  از

 .بود حلق ته از"  ه" حرف تلفظ همان چیزها، آن  از  یکی که  بیندازد آنها

 !آشغال  دیگه کن  ولم -

 شد باعث کارش  این.  کشید  بیشتر را بازویش خشونت با داد، نسبت او  به سراب که  لقبی شنیدن با اهورا
 :گفت  خشنود لحنی با تاجر. نیفتد تا داشت نگه را خودش سختی به. شود متزلزل هم کم  تعادل همان

 اینه؟  گفتیمی که  دختری اون- 

 :گفت  کریهی  لبخند با و انداخت  سراب به نگاهی اهورا.  ایستاد  اهورا  پشت سراب

 خوبه؟. خودشه آره- 

 :گفت  حال عین  در و رفت سراب سمت به تاجر

 .عالیه  خیلی-

 دیگر. کرد  نگاهش رعدآسایی اخم  با و کشید  عقب  شدت به را خود او  که  بکشد دستی سراب تن به خواست
 حضور در و برگرداند را رویش سرد نگاهی با تاجر. کردمی نگاهشان نفرت و کینه  با فقط کرد،نمی داد و جیغ

 :گفت  سراب

 !اهورا  کردی  ناامیدم -

 چرا؟ -

 .کرد  اشاره  سراب به سرش با و برگشت
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 .میکنه رد رو افتخار  این.  بزنم دست بهش نمیاد خوشش -

 :گفت  زننده و تند لحنی با. کرد  باز را دهانش سراب بگوید، چیزی اهورا  اینکه  از  قبل

 !ذلت میفهمی؟ ذلته افتخار؟  -

 :داد تکان او  جلوی تهدید نشانه به را انگشتش

 .بودی نشده نزدیک من به وقتهیچ کنی  آرزو  کنممی کاری  بزنی دست من به بخوای اگه  باشه، حواست -

 :گفت  سراب به خطاب زیرلب عصبانیت  با. کرد  نگاه را او  و برگشت اهورا

 !شو خفه-

 :گفت  فریاد با. کرد  پرت عقب  به را او  و گذاشت  اهورا  سینه روی را دستش جفت سراب

 !گیمی چی باشه حواست-

 از  هرچه و بدهد دست از  را صبرش اهورا  که  حاالست دانستمی. دیدمی وضوح به را اهورا  هایشقیقه نبض
 .بگوید او  به آیدمی در دهنش

 .کرد  اشاره  هاپله سمت به و نگاه سراب به خشم با

 .باال برو و ببند رودهنت-

 شد اتاق  وارد. رفت باال هاپله از  و برگرداند را رویش عرب،  مرد و اهورا  به ایغره  چشم با خداخواسته از  سراب
 .کوبید  هم به محکم را در و

 .َاه  -

 راه هیچ. شود سبک کمی  بلکه تا وجود، اعماق  از  بزند؛ جیغ خواستمی دلش. کرد  پرت تخت روی را خود و
 هم ایپنجره هیچ سراب، اتاق  در حتی. کردند  غیرممکن  را فرار و بودند پخش جا همه نگهبانان. نداشت فراری
 :گفت  زیرلب و انداخت  آنها  به نگاهی. داشت قرار اتاق  انتهای  در حمام و بهداشتی سرویس تنها،. نبود

 .ایبهونه به بیرون بره اتاق  این  از  آدم  مبادا که  گذاشتن  داخل هم رو اینا  حتی-

 بغضی. بود کرده  امید  قطع آرمان  آمدن  از.  دهد نجات را خود چگونه دانستنمی. کرد  نگاه اطرافش  به قراربی
 .کرد  خوش جا گلویش  در سنگین

 خودت... فیلماست توی فقط چیزها این  هردفعه؟ بده نجاتت بیاد اسشوالیه مگه! دختر خودتو کن  جمع-
 ازت  خدایا! جوری؟ چه آخه  اّما...  کنهنمی کمکی  بهت کسهیچ خودت از  غیر  به. بدی نجات خودتو باید

 ...بخوره بهم دستش و برسه پلیدش هدف به نذار کنممی خواهش

 دلش در. بود رویش محکمی ایشیشه گلدان  که  داشت وجود کوچکی  میز تخت، کنار.  کشید  دراز تخت روی
 :گفت  خود به و بست را چشمانش حرص با. اندنگذاشته گلی  هیچ گلدان  این  در چرا که  خورد حسرت

 عقلی  یه خدا... گلدون  توی گل  حسرت من ولی داشت، رو آزادی  حسرت بود شرایط این  تو من جای هرکسی-
 !بده بهم
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 را عصر  ربع و پنج ساعت، هایعقربه.  کرد  نگاه دیواری ساعت به نگرانی با و خورد چرخ پهلویش یکی آن  به
 را روز رنگ توانستنمی حتی. بود شده تاریک دیگر حاال تا هوا سال، از  موقع این  در قطعا  . دادند می نشان
 هفت ساعت زدنی، هم به چشم در. بودند گذاشته  مسابقه دیگریک با گویی  که  هم ساعت هایعقربه.  ببیند
 .برد خوابش باالخره که  کرد  نگاه ساعت های.عقربه  به حرکتبی طورهمان آنقدر!  دوازده نه،. شد

 فکرش که.  زده رقم برایش را اّتفاقاتی  چه سرنوشت که  دانستنمی. کند  فرار مخمصه آن  از  چطور دانستنمی
 را او  آرمان  حاال تا شاید. بود دلخور هم آرمان  از  حتی! دهد؟ رخ سرعت این  به هم آن  اّتفاقی،  چنین کردمی را

 هایتماس به و کرده  خاموش سراب روی به را گوشی  که  نبود آرمان  مگر! میدانست؟ که...  بود کرده  فراموش
 برای را آرمان  نظر بود توانسته مادرش مسافرت، آن  در هم شاید دانست،می چه کسی  بود؟ توجه بی او  مکرر

 ...دهد تغییر او  با ازدواج

 ساعت باالخره. بود کرده  سرد عرق.  شود بیدار خواب از  بتواند دیرتر شد باعث دید،می که  ایآشفته  هایخواب
 بلندی، از  انگار  کرد؛  می کوفتگی  احساس.  بود کرده  یخ تنش. شود بیدار خواب از  توانست ظهر نیم و دوازده

 .بود شده پرت پایین به

 فقط هااین  یهمه کاش  کردمی آرزو.  نگریست اطرافش  به. کرد  بلند تخت روی از  را اشخسته بدن سختی به
 .بود تر واقعی واقعیتی، هر از  حتی. نبود اما  باشد، بوده کابوس

 اعصابی  و حوصلگیبی با. کوبیدمی را در کسی.  گرفت  چنگ در را موهایش کالفگی  با. ریخت بهم اعصابش
 :گفت  خراب

 !چته؟ ها؟ -

 :آمد  در پشِت  از  نگهبان تفاوتبی صدای

 .دیگه ساعت چند مهمونیِ  برای بپوشی میاره لباس برات بعدشم حموم؛ بری گفتن  آقا  -

 :گفت  زیرلب گنگی  با و کرد  بلند را سرش سراب

 شده؟ چی مگه مهمونی؟ -

 ماجرا ناگهان. بود شده کند  شدت به آشفته  های خواب آن  از  بعد ذهنش پردازش. کشید  طول کمی  ابتدا
 :نالید زیرلب و زد اشپیشانی به محکم دست کف  با. آمد  یادش

 !روزه هفتمین امروز!  وای -

 هیچ و داشته دگی درمان احساس  که  این  از  بود متنفر. بود متنفر موضوع این  از  و کردمی بیچارگی احساس
 گیرودار  در! پوشید؟ می را لباس بعد و حمام رفتمی کرد؟می کار  چه. باشد نداشته وجود برایش حلی راه

 غیرمنتظره  قدرآن.  گردید  ظاهر در چارچوب در اهورا  و شد باز زیادی شّدت با در ناگهان که  بود گیریتصمیم
 موهای خرمن به حواسش اصال.  کرد  نگاه را او  تعجب و ترس با و گذاشت  قلبش روی را دستش فقط که  بود

. داشت تازگی برایش. بود بار اولین  اهورا  برای اّما.  بود گشته  رها هایششانه روی آزاد،  که  نبود زیبایش
 ...دید می را سراب زیبای و مواج موهای که  بود بار نخستین
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 و بست را هایشچشم سراب،. کرد  لمس انگشتانش  زیر و گرفت  را موهایش از  ایطره و آمد  جلو ت.س**م
 اهورا.  شد رها اهورا  دست از  مویش که  کشید  عقب  را سرش. داد فحش اهورا  به هم و خود به هم دل در

 :گفت  کشدار  و آرام

 ...دارموج موهای آبی،  چشمای نه؟ باشه، دریا شبیه چیزی یه باید بدنت هرجای کال...  مواجه که  موهاتم -

 :داد ادامه  و انداخت  آلودیهوس نگاه بدنش به

 ...لطیفت و نرم بدن -

 .شو خفه-

 بود معلوم... انتقام  احساس  از  لبریز نگاهی. کرد  نگاهش. فشرد هم به را هایشدندان حرص با اهورا
 ...کند  تالفی را سراب هایادبیبی و هادرازیزبان این  تمام روز آن  در خواستمی

 :گفت  دهد نشان آرام  را خود و کند  کنترل  را خشمش کردمی سعی که  درحالی

 پا خوش زبون با االن  همین. اینجا  اومدم  خودم دوباره، کنی  لجبازی خوایمی دونستممی که  اونجایی  از  -
 .برمتمی خودم که  دممی قول بهت وگرنه حموم ریمی شیمی

 :گفت  و زد ایموذیانه لبخند بعد

 .عالیه  هم خیلی ندارم، مشکلی که  من البته  -

 دانستنمی فقط. تعجب با نه خشم، با نه. کردمی نگاهش فقط سراب. رساند اتمام  به را حرفش چشمکی با و
 :گفت  و زد لبخندی دید، را سراب سکوت که  اهورا...  بگیرد جا آدمی  کوچک  مغز در وقاحت از  حجم آن  چطور

 .بپوش رو اون  اومدی  حموم از  تخت، رو میذارم بپوشی، باید که  رو لباسی. خوب دختر آفرین  -

 :گفت  و زد بشکنی. برگشت دوباره و ایستاد  ایلحظه که  شود خارج در از  خواست و کرد  گرد  عقب

 .نیست کوتاه  و باز زیاد لباسش. نباش نگران راستی؛ آهان  -

 آب  دوش و رفت حمام سمت به. کرد  خوش جا گلویش  در سنگینی بغض. نداشت ایچاره. رفت بیرون بعد و
 کرد  سعی. شدندمی قاطی آب  با و ریختندمی صورتش روی اشک،  های قطره. شکست بغضش. کرد  باز را

 .کند  فرار آنجا  از  شده هرطور و کند  پیدا حلی راه بتواند تا کند  جور و جمع را خودش

. کرد  نگاه خودش به حمام درون آینه  در. کشید  عمیقی  نفس چکید، چشمش از  که  اشک  قطره آخرین
 قرمزی لباس دید، که  چیزی اولین.  آمد  بیرون حوله پوشیدن از  بعد و بست را آب.  بودند شده سرخ چشمانش

 روی دستی. نشست لباس کنار  تخت، روی و رفت جلو. بود شده گذاشته  آماده  و حاضر تخت روی که  بود
 :گفت  و زد پوزخندی. بود گیپور  تماما اش  یقه و آستین  و داشت بلند دامنی. بود مخمل کشید؛  لباس

 .نیست باز خیلی گفت  می گیپور  به پس -

 چشمانش. کند  حفظ را آرامشش  کرد  سعی. کرد  می غلبه  او  بر داشت ترس دوباره. داد تکان طرفین به را سرش
 .کند  جلوگیری قلبش ضربان گرفت  شّدت از  کرد  سعی عمیق  هاینفس با و بست را
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 یا صورت اون  در و کنی  پیدا فرار راه یه نتونی که  اینه  نهایتش... هیچی نگرانی؟ انقدر  که  بشه خوادمی چی -
 ...کنه  استفاده  ازت  نتونه که  میزنی آسیب  عوضی  اون  به یا خودت به

 صورتش. کرد  نگاه خود به آینه  جلوی و پوشید را لباس. داد تکان خودش های حرف تایید نشانه به را سرش
. داد می جلوه زیبا بسیار را او  قرمز، لباس با چشمانش رنگ تناقض. بود جذاب همچنان ولی روحبی و سرد
 خودش یخانه در االن  حداقل بلکه تا بود زشت کاش.  شد نمی آفریده  زیبا اصالا   کاش  کرد  آرزو  بار اولین  برای
 ...عرب  تاجری به شدن فروخته برای غریبه  مردی یخانه در نه کرد،می زندگی آسایش  و آرامش  در

 دامنش. گرفتمی بر در نیز را هایشآستین  کل  و بود گیپور  اش،سینه باالی از.  کرد  نگاه تردقیق لباسش به
 شالی دنبال به. دارد وجود آن  در چیزهایی چه ببیند تا رفت کمد  سمت به. افتادمی زمین روی کمی  و بود بلند
 ولی... ببینند را او  چران چشم اهورای  و خریدار مرد آن  خواستنمی دلش اصال  .  بپوشاند را موهایش که  بود
 فرار لحظات آخرین  در تواندمی که  گفتمی دلش ته در احساسی...  بود مجبور اشنقشه اجرای  برای
 ...شود طورهمین هم بار این  که  بود امیدوار  آمد،نمی در اشتباه  ششمش حس وقتهیچ.کند

 بگذارد طوری را شال که  داشت سعی. کرد  محکم گردنش  و سر دور را آن.  یافت مشکی شالی باالخره
 .نشاند اشپیشانی بر غلیظی  اخم  و دید را اهورا  آینه  از.  شد باز در که  شود پوشیده هم هایشکهسرشانه

 تو؟ میای میندازی سرتو گاو  عین  طوریهمین مگه اس  طویله -

 ایباچهره و برگشت سمتش به معطلیبی سراب. شد نزدیک او  به بود، شده او  به که  توهینی به توجهبی اهورا
 .کرد  نگاهش خشمگین

 چشمانش در نهفته اندوه  اندکی  با. نیامد جلو دیگر. ایستاد  سرجایش سراب، چشمان تنفر و اخم  دیدن با اهورا
 :گفت

 میاد؟ بدت من از  قدرآن  واقعا  -

 ...بگیرد را سوالش جواب اهورا  تا بود کافی  نگاهش همین. کرد  نگاهش بیشتری انزجار  با سراب

 کثیفی  و پست آدم  یه تو... خورهمی هم به ازت  حالم... متنفرم ازت  وجود تمام با... متنفرم ازت.  نمیاد بدم -
 شدمی باورم داشت هم ساده من! اومدی  جلو و زدی احساس  نقاب کنی،  حفظ خودتو منافع که  این  برای که
 !میاد خوشت من از  که

 :کشید  فریاد اهورا

 ...کنممی رو کارا  این  دارم که  میاد خوشم ازت...  لعنتی میاد خوشم ازت  د -

 خاطر به عرب  تاجر یه به فروختنم یا! نیستم؟ راضی و خوامنمی من که  درحالی هم به زدن دست! کاری؟  چه -
 !بری؟ و ببندی فلنگو زنی،می جیب به که  پولی با که  این

. بگوید چه دانستنمی. کرد  پاک را گردنش  پشت عرق  دست، کف  با و داد بیرون حرص با را نفسش اهورا
 :گفت  و کرد  استفاده  موقعیت این  از  هم سراب. نداشت حرفی

 !بگی چی دونینمی خودتم حتی بینی؟می -

 :کند  صحبت سراب با کرد  سعی آرامش  با و کشید  عمیقی  نفس اهورا
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 !نه تو ولی دارم دوستت من همینه، هم مشکل. دارم دوستت من ببین؛ سراب، -

 !بگوید؟ چه داشت سعی. کرد  نگاه او  به درشت و گرد  چشمان با سراب

 !من؟ گردن  بندازی رو تقصیر خوانمی االن  -

 :گفت  سراب آن  از  بعد. بود حاکم مطلقی سکوت آنها  بین ثانیه  چند

 .ندارم دوستت من آره  -

 ...جدل در موفقیت از  شیرین... بود شده شیرین چشمانش عسل.  زد برق اهورا  چشمان

 چرا؟ دونیمی -

 :داد ادامه  و شد خیره چشمانش به

 .خوابیمی یکی با شب هر تو که  شد ثابت  هم به شب اون  چون -

. بود گرفت  آرام  سراب، چشمان دریای حاال. شنید را هایشنفس صدای شدمی زوربه حتی. شد ساکت اهورا،
 بی رسید، که  در دم. شود خارج اتاق  از  تا برگشت و داد تکان طرفین به را سرش اهورا.  شد آفتابی  ساحلش

 :گفت  آرام  کند،  نگاه سراب به آنکه

 .اومده  خریدار پایین، بیا -

 راحت خیلی هم هنوز اهورا  زده، را هاحرف آن  آنکه  با چطور کردمی تعجب سراب. شد خارج اتاق  از  بعد و
 ترس، بدون و محکم. آمد  بیرون اتاق  از  و کوبید  زمین روی را پاهایش حرص با. بفروشد را او  خواهدمی

 .رفت دو آن  پیش مستقیما  

 خودش به اهورا  یسرفه تک با باالخره تا کرد  نگاه طورهمان قدرآن.  شد محو دید، را سراب که  هنگامی عرب  مرد
 به. کرد  نگاه اطراف  به و کرد  استفاده  فرصت از  هم سراب. بودند قیمت مورد در کردن  صحبت مشغول. آمد
 چشمانش زود نکند، حساس را او  که  آن  برای. بود ایستاده  کنارش  نگهبانی اما  نبود رویش کلیدی.  کرد  نگاه در
 .گرفت  آنجا  از  را

 عرب  مرد و اهورا  که  بردارد، چیزی چاقویی بتواند بلکه برود آشپزخانه  به خوردن آب  بهانه به خواستمی تازه
 .رفت عرب  مرد و دادند دست باهم. بودند کرده  توافق که  این  مثل. شدند بلند

 به خطاب و برد فرو جیبش در را دستانش اهورا.  کرد  نگاه اهورا  به و شد بلند جایش از  اضطراب  با سراب
 :گفت  سراب

 .نیست کمی  چیز دالر میلیون دویست. ارزه  می بازم ولی شد؛ کم  قیمت از  یکم نبودنت دختر خاطر به -

 دخترنبودنم؟ -

 :گفت  خمار چشمانی با و سرمست اهورا

 فرستمتبشه،می تموم دخترونگیت امشب  که  این  از  بعد. وقتشه دیگه رفته؟ یادت قرارمونو مگه دیگه، آره  -
 خدمتکار شایدم دبی، تو بفروشنت شاید. بگیرند اتدرباره تصمیمی چه ببین حاال دیگه بعدش تا تاجر، خونه

 .بشی خودش
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 :داد ادامه  و زد چشمکی

 .شدی سوگلیش گذروند،  باهات شبو یه اینکه  از  بعد شایدم -

 ...کند  مراوده او  با خواستمی واقعا  . زدمی دهانش در سراب قلب

 منصور؟ -

 :گفت  و آمد  اهورا  پیش سرعت به بود در جلوی که  نگهبانی

 .آقا  جانم -

 .دیگه مرخصین هابچه و تو -

 :گفت  و کرد  مکث اندکی  منصور

 آقا؟  چی یعنی -

 .برید االن  همین و کن  صدا زود رو هابچه بقیه. شده تموم اینجا  کارتون.  هاتون خونه برید -

 :گفت  سراب روبه بعد و

 .کنم  معطل این  از  بیشتر خوامنمی -

 منصور. روند بیرون خانه از  نگهبانان بقیه و منصور تا بود منتظر... حرکتبی کرد؛می نگاهش داشت طورهمان
 .ایستاد  در جلوی و آمد  پایین هاپله از  دیگر نفر پنج با

 ندارین؟ کاری  آقا  -

 .برید زودتر نه -

 همین خواستمی دلش. کرد  نگاه باز، در به. شد خارج ازخانه «چشم »گفتن  با و انداخت  پایین را سرش منصور
 اوضاع  فقط رفت،می و دویدمی حاال اگر.  توانستنمی اما  شود؛ خارج آنجا  از  هم او  و بدود آنها  سر پشت حاال

 را هیکلش داشت. بود خیره او  به هنوز کریهی  لبخند با. نگریست اهورا  به. کردمی ترسخت خودش برای را
. است  ایستاده  جلویش عریان  کردمی احساس.  کشید  خجالت که  کردمی نگاه تنش به طوری. کردمی برانداز

 مشتش در را بلندش دامن سراب. آمد  جلو قدم قدم اهورا  شد، بسته در و شدند خارج همه که  این  از  بعد
 او  قطعا   سراب، رفتن بیرون با و بودند نشده خارج بزرگ ویالی آن  از  هنوز نگهبانان. بدود تا گرفت  باال و فشرد

. گذاشت  عقب  قدمی. اندرفته اهورا  بزرگ ویالی از  آنها  شود مطمئن تا کند  معطل کمی  بود مجبور. گرفتندمی را
 :گفت  تشر با و کرد  اخمی.  نکند مشخص اشچهره در را ترس کرد  سعی

 چیه؟ -

 کردبچرخدمی سعی رفت،می عقب  عقب  که  درحالی سراب. آمدمی جلو همچنان بدهد، را پاسخش آنکهبی اهورا
 سراب. چرخیدندمی واردایره طورهمان بزنند، حرفی آنکهبی. بیفتد گیر  و نکند برخورد دیوار به غافل  نا تا

 :گفت  سرمستانه و کرد  دویدن به شروع سرش پشت اهورا.  دویدن به کرد  شروع و گرفت  باال را دامنش

 .خوشمزتره کنه،  فرار بیشتر چقدر هر شکار. کن  فرار کن،  فرار -
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 لحظه که  بیفتد و بگیرد پایش به دامنش بود نزدیک. رود باال هاپله از  دوان دوان شد مجبور. نداشت راهی
 اتاق  داخل را خود. دویدمی اتاقش  سمت به نفس یک کند  نگاه سرش پشت به حتی آنکهبی. شد مانع آخر
 دهند؛ هل خواهندمی که  جهتی به را در خواستندمی دو هر. رسید سر اهورا  که  ببندد را در خواست و کرد  پرت
 باز را در داشت سعی قدرت تمام با اهورا،.  رسیدنمی زورش... کردنش  باز برای دیگری و در بستن برای یکی
 هل را آن  کرد  سعی و چسباند در به زوربه هم را پایش نیست، کافی  دستانش زور دید که  سراب،. دارد نگه
 شدن باز با و چربید او  به زورش باالخره. بود سراب پای و دودست از  بیشتر اهورا  زور اما  شود؛ بسته تا دهد
 در و زد ایپیروزمندانه لبخند اهورا.  بودند کرده  عرق  و زدندمی نفس نفس. شد پرت عقب  به کمی  سراب در،
 کشید  عمیقی  نفس اهورا.  بود نمانده باقی راهی دیگر. آمد  جلو آرامآرام.  کرد  نگاهش ترس با سراب. بست را
 :گفت  و

 !رسیدی خط ته به اینکه  مثل! کوچولو  آهو  خب -

 !باشم مرده من که  زمانیه خط ته -

 :گفت  و نشاند اشپیشانی بر تصنعی اخمی  زد،می لبخند که  درحالی اهورا

 .بگذره خوش بهت من با دممی قول! طوریاین  دیگه نگو ِا،  -

 اهورا.  زد بلندی جیغ و کشید  عقب  را خودش سراب که  بکشد سراب تن بر دستی خواست و شد سراب نزدیک
 :گفت  خشونت با و گرفت  را هایشگوش

 خبری اینجا!  اشتباهی  در سخت کنه،  کمکت  یاد به و بشنوه صداتو کسی  بلکه تا زنیمی جیغ داری آگه!  هیس-
 بازم بزنم، دست بهت من که  زنیمی جیغ داری هم آگه.  اسفاصله خیلی هم خیابون تا و نیست همسایه از

 ...کنممی رو خواممی که  کاری  بازم من بزنی جیغم آگه  حتی چون! اشتباهی  در گم  به باید

 در اشک  که  درحالی. بود شده مطمئن کثیف  و پست انسان  این  مقابل در اشناتوانی بر. کرد  بغض سراب
 .کند  حفظ را غرورش  کرد  تالش بود، شده جمع چشمانش

 ازت  من! نه؟ یا بزنی دست بهش تو که  خوردمی اصال    و راضیه جنسیت شریک که  نیست مهم برات اصال    -
 فقط نگم هیچی کسهیچ به دممی قول برم، بزار! بخوره تنم به دستت میشه چندشم! اینو؟  فهمیمی بیزارم،

 :گفت  و زد پوزخندی اهورا.  برم بزار

 رو کاری  هر کنیمی قبول! بکنی رو کاری  هر حاضری نزنم، دست بهت که  این  برای االن!  احمقم؟  من کردی  فکر -
 که  کاری  اولین!  برسه بیرون اون  به پات کافیه  فقط ولی! نزنم دست بهت من که  این  برای فقط بدی انجام
 .بگیرن منو و بیان تا اینجام  من که  میدی خبر بهشون که  اینه  کنی،می

 :گفت  شدمی نزدیک سراب به که  درحالی اهورا.  نگفت چیزی کام  تا الم  سراب. کرد  مکث اندکی

 که  من! میشما خشن دارم میشه، تموم داره طاقتم دیگه ببین... نکن ناز دیگه االنم...  نیستم احمق  من ولی -
 .باشی من با خوادمی دلت توام دونممی

 و بدود خواستمی. کرد  نگاه اهورا  سر پشت به. ایستاد  خورد تخت به که  پایش. رفت عقب  عقب  سراب
 خوانده را سراب دست که  او  اما  شود؛ رد اهورا  کنار  از  خواست سرعت با. شدمی دیر وگرنه کند،  فرار ازآنجا
 :گفتم  و گرفت  دستانش در محکم را سراب هایمچ اهورا،.  شدند سینه به سینه هم با. گرفت  را جلویش بود،
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 خانمی؟ کجا...  آ  آ  -

 :گفت  و کرد  نگاه سراب اشکی  چشمان به

 دی؟نمی افتخار  -

 اهورا  قدرت. بود فایدهبی اما  کشید؛می عقب  قدرت با را دستانش. شود رها او  دست از  که  کردمی تقال سراب
 تجاوز بحث کههنگامی اما  بود؛ گذرانده  را شخصی دفاع هایکالس  شغلش خاطر به. بود او  از  بیشتر خیلی
 آن  چنگ از  تا کردمی تقال. زدمی جیغ. بود کرده  بغض... فلج پایش و دست و شدمی خالی ذهنش شد،می

 .بود گرفته  دندان به تازه را شکارش اهورا،  اما  شود؛ رها وحشی و تشنه گرگ

 از  سراب. افتاد  او  روی و داد دست از  را تعادلش کند،  دفع را سراب تقالهای و ضربات کردمی سعی که  اهورا
 :گفت  و زد لبخندی بود، او  روی کامال    بدنش که  حالی در. او  روی هم اهورا  و افتاد  تخت روی پشت

 ..نشد بد هم اونقدرا  خب، -

 طرفآن  و طرفاین  را سرش سراب اما  بگذارد؛ سراب انگیزهوس هایب*لــ روی را هایشب*لــ کردمی سعی
 را آن.  برد سراب شال سمت به را دستانش و کرد  ول را هایشمچ اهورا،.  شدمی مانع کار،  این  با و چرخاندمی

 شود بلند و بزند کنار  را اهورا  سنگین هیکل کردمی سعی و زدمی جیغ سراب. انداخت  ایگوشه  به وحشیانه
 با سراب. برد فرو سراب گردن  گودی  در را سرش و زد چنگ سراب موهای خرمن در اهورا...  توانستنمی اما

 بکشد، کنار  را گردنش  و سر داشت سعی که  درحالی. ریخت اشک  و ترکید بغضش. کشید  کنار  را سرش انزجار
 خودش کرد  سعی. رسیدنمی اما  بردارد، را آن  تا کرد  دراز را دستش. افتاد  میز روی ایشیشه گلدان  به چشمش

 نوک حاال. کشید  باال را خودش متر چندسانتی سختی به. برسد آن  به دستش تا بکشد باال تخت روی کمی  را
 سراب گردن  به را هایشب*لــ اهورا،.  بکشد خود طرف به را آن  کرد  سعی. رسیدمی گلدان  به انگشتانش

 :زد فریاد دل در و بست را هایشچشم سراب. چسباند

 !کن  کمکم!  کن  کمکم  کنممی خواهش ازت  خدایا، -

 او  ت*مـسـ قدرآن  اهورا.  داشت نگه دستش در محکم را آن  و زد چنگ ایشیشه گلدان  به توانش نهایت با
 سر در را گلدان  آن  خواستمی سراب اینکه  از  غافل.  کندمی چه دارد سراب و است  خبر چه دانستنمی که  بود

 :گفت  زیرلب و کشید  عمیقی  نفس. فشرد هم به محکم و بست را هایشچشم. کند  خرد اهورا

 ...من گردن  بیفته خونش ره،نمی خدایا، -

 :گفت  سراب به خمار چشمانی با هوشیارو نیمه و کرد  بلند را سرش شنید، را صدایش که  اهورا

 ...داریم چی -

 کنار  اهورا  سر. شد بیهوش بود، کوبیده  گردنش  پشت به را گلدان  که  محکمی ضربه با. درنیامد دیگر صدایش
 .شود بلند او  زیر از  بتواند تا داد هلش سراب. افتاد  او  سر

 تا گرفت  را نبضش. زدمی نفسنفس. شد بلند جایش از  سرعتبه. افتاد  تخت روی ترطرفآن  شل اهورا،  بدن
 عوض  را انگشتانش  جای. گرفت  شدت قلبش ضربان. شدند داغ هایشگوش.  زدنمی است،  نمرده شود مطمئن

. داد بیرون راحت خیال با را نفسش. بود طوالنی زمانی فواصل با و کند  نبضش. داد فشار ترمحکم کمی  و کرد
 .شود آلوده  انسانی  چنین خون به دستش خواستنمی
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 را پالتو هاپله از  دویدن حین در. بیاید بهوش اهورا  بود ممکن هرلحظه. دوید و برداشت را پالتویش سریع
 بیوقفه که  بود ایدقیقه ده. شد خارج ویال از.  گشود  هم از  را آن  و رفت در طرف به سرعت با. کرد  تنش
 .نبود اهورا  از  خبری. کردمی نگاه را پشتش و گشتبرمی باریک چندوقت هر. برسد اصلی  خیابان به تا دویدمی

 دیگر کمی.  هستند شدن پاره درحال آن  به اکسیژن  هجوم از  هایشریه کردمی احساس.  شد خشک گلویش
 و راحت توانستنمی دیگر. بود افتاده  نفس از.  ایستاد  رسید، آسفالت  به که  پایش. بود مانده خیابان تا
 .بکشد نفس درستیبه

 باشد، افتاده  بیرون تنگ از  که  ماهی عین.  بکشد نفس بتواند تا گذاشت  زانوانش روی را دستانش و شد خم
 کارماشین  این  با تا کرد  بلند را دستش رمق،بی. آمدمی دور از  ماشین صدایش. کردمی تقال اکسیژن  ایذره برای

 .دارد نگه را

 را تنفسش داشت سعی. کند  بلند را سرش توانستنمی هنوز. ایستاد  او،  جلوی و کرد  کم  را سرعتش ماشین،
 :خورد گوشش  به پیرمردی نگران صدای. برگرداند عادی  حالت به

 خوبه؟ حالت دخترم -

 سن، کهولت  اثر  در رنگشان و بود پشت کم  پیرمرد سر جلوی موهای. کرد  نگاهش. آورد  باال را سرش سختی به
 وبریده داد تکان را سرش. بود شده ست موهایش با هم سفیدش یکدست سبیل. بودند شده سفید کامال  
 :گفت  بریده

 رسونین؟می... رسومی... رو من -

 :گفت  و کرد  مکث اندکی  پیرمرد

 .شو سوار بیا هست، که  هم من مسیر دخترم، باشه -

 :گفت  و داد تکیه صندلی به را سرش. شد سوار و کرد  باز را ماشین عقب  در بود، خم که  طورهمان سراب

 .ممنونم -

 لباس آن  با زیبا و جوان دختری وگرنه. است  افتاده  اتفاقی  که  دانستمی. نگفت چیزی و داد تکان سری پیرمرد
 برساند، جایی تا را او  بود کرده  قبول که  حاال. نزد حرفی کرد؟می چه ایدورافتاده و پرت جای چنین در فاخر
 .بدهد را جوابش خواستنمی دخترک شاید نکند؛ سؤال قدران  بود بهتر

 ماشین سرد شیشه به را سرش. کند  تنفس اندکاندک  توانستمی دیگر. شد بهتر سراب حال گذشت  که  کمی
 .پیچید خودش دور ترمحکم را پالتو. گرفت  لرزش. داد تکیه

 نگه را پیرمرد رسید، خانه به که  هنگامی. برساند را او  آنجا  تا خواست او  از  و داد پیرمرد به را اشخانه آدرس
 .کند  پرداخت را اشهزینه تا داشت

 پیرمرد برای و برداشت پول مقداری خانه، از  سرعتبه سراب. ماند منتظر اشخانه در خبربی جاهمه از  پیرمرد
 .گرفت  را آن  سراب، اصرار  به اما  کند  قبول خواستنمی. برد

 اشگوشی.  بگیرد تماس عبادی  با تا رفت اشگوشی  سمت به است،  امن  خانه شد مطمئن که  این  از  بعد
 تماس عبادی  با شدنش، روشن با و کرد  متصل را شارژر سریع. بود کرده  تمام شارژ حتما  . بود شده خاموش



 

 134 

 کرد،  قطع را تماس که  این  از  بعد. داد هم را مربوطه اطالعات  بقیه و خانه آدرس.  گفت  را چیز همه و گرفت
 بود، مهم اگر.  شد پشیمان ولی بزند؛ زنگ خواست. افتاد  آرمان  شماربی هایتماس و هاپیام به چشمش تازه

 .کردمی تالش این  از  بیش

. شدمی چندشش بود، خورده آن  به اهورا  دست که  خودش از.  رفت حمام به و شد بلند جایش از  سرعتبه
 سینه به را خود واردیوانه قلبش. است  نکرده قفل را خانه در آمد  یادش اما  بماند؛ دوش زیر بیشتر خواست
 !چه؟ آمدمی هم باز اهورا  اگر.  کوبید

 آمد  بیرون حمام در از.  پوشید را بزرگش تنی یحوله و بست را دوش سرعتبه. نبود امن  برایش دیگر خانه آن
 :گفت  اخم  با و داشت نگه تنش روی را اشحوله محکم. زد بلندی جیغ و پرید عقب  تخت، روی دیدنش با که

 کنی؟می چیکار اینجا  تو -

 :گفت  و کرد  نگاهش رعدآسایی اخم  با متقابال   هم او

 نزدی؟ زنگ چرا -

 :گفت  و آمد  جلو طلبکارانه

 !االن  نه داشتم نیازت موقع اون!  بودی کجا  زدم زنگ که  موقعی اون  باقیه؟ نیمتم و قورت دو چیه-

 :گرفت  چنگ در محکم را بازوهایش و برداشت خیز سمتش به ، آرمان

. بود سوزونده روخط عوضی  اون.  کنیم  ردیابی رو شماره نتونستیم بودم؟ نگرانت چقدر مدت این  فهمیمی -
 !کن  نگام میگم بهت! کن  نگام سراب،. نداشتم ازت  نشونی هیچ بود، بسته پامون و دست

 :گفت  مظلوم و کرد  نگاهش معصوم ، آرمان.  شد خیره آرمان  چشمان به اخم  با سراب،

 نشدی؟ متوجه اصال    کردم؟  تغییر روز پنج همین تو چقدر کن  نگاه -

 ریشش. بودند شده سیاه شدتبه و افتاده  گود  آرمان  زیرچشمان. گفتمی راست. شد دقیق صورتش به تازه
 و غرور  انگار.  بودند شده ترافتاده  کمی  اششانه. نداشت را گذشته  هیبت دیگر هیکلش، و شده بلندتر

 .نداشت را همیشه مقاومت

 :گفت  بیاورد خود روی به آنکهبی خشونت با و کرد  تریپررنگ اخم  بود، شده نرم دلش کمی  که  سراب

 پشت دیگه رفتی بگی چیزی که  این  بدون یا بودی؟ خاموش زدممی زنگ بهت که  دلیلته؟ اینا  چی؟ که  خب -
 .بودی که  جایی همون برگرد نکردی؟ نگاه سرتم

 توضیح آرمان.  بود سختی کار  سراب دل آوردن  دست به حاالها حاال که  این  مثل. کرد  نگاهش مظلوم آرمان
 :داد

 ولی خوام؛می معذرت ازت.  برم لعنتی مسافرت اون  به شدم مجبور هم بعدش روز. شد دعوا ببین، -
 دیگه بعدش... بشی ناراحت اون  از  بیشتر خواستمنمی! بزنم حرف باهات داغونم حال اون  با خواستمنمی

 روز پنج. ندادی جواب ولی زدم؛ زنگ بهت و کردم  روشن رو گوشیم  بود؛ شده تنگ برات دلم. نیوردم طاقت
 از  ندادنت جواب روز پنج دونستممی. خواستی کمک  و زدی زنگ طوری اون  که  این  تا. زدم زنگ بهت متوالی

... کنم  کاری  توونستمبودنمی بسته پام و دست ولی افتاده؛  اتفاقی  دونستممی. نیست دلخوری و ناراحتی روی
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 برخالف کاری  ترینکوچک  آگه.  کنم  راضی تو با ازدواج  برای مامانمو بتونم که  بمونم جا همون بودم مجبور
 .کردمی مخالفت بیشتر اون  دادممی انجام  میلش

 .دادمی عذابش  چیزها آن  آوری  یاد انگار.  زد موهایش در چنگی کالفه

 شدنش وصل تا... گویا  بود قطع هاسیستم. فرستادم عبادی  برای رو شماره زدی، زنگ که  این  بعد بالفاصله -
 من فهمیمی سراب. نتونستن ولی کنن؛  ردیابی خواستن شد، وصل که  این  از  بعد. کشید  طول چندساعت هم
 امید  نا هم طرف این  از  میارن، سرت دارن بالیی چه و کجایی  دونستمنمی! داشتم؟ حسی چه موقع اون
 .منه تقصیر کردممی فکر... نبخشیدم خودمو شب اون  از...  شدم

 خواستمی اهورا.  گرفتندمی جان چشمانش جلوی تک به تک بود گذرانده  که  لحظاتی. کرد  بغض سراب
 .بود چسبانده گردنش  به را لبانش. بود افتاده  رویش. کند  لمسش

 متوجه اصال  کند؛می دارد کار  چه دانستنمی. زد چنگ را آن  و برد گردنش  سمت به را دستش ناخودآگاه
 اما  کرد؛می باز را دهانش. بکشد نفس توانستنمی. شودمی خفه دارد کردمی احساس.  نبود موقعیتش

 .زدمی چنگ گردنش  به. ببلعد را هوا توانستنمی

 :زد صدا را اسمش  نگرانی با بار چند. کردمی نگاهش ترس با ، آرمان

 سراب؟ سراب؟ -

 سراب که  دانستمی چه آرمان.  زد چنگ گردنش  به هم باز. شنیدنمی را آرمان  صدای حتی. دادنمی پاسخی
 .کند  عریان  را تنش کسی  بود ممکن آن  هر و لحظه هر است؟  گذرانده  را روزهایی چه

 در را سراب دستان. کشیدمی فریاد را نامش. شد مضطرب بیشتر بکشد، نفس تواندنمی سراب دید که  آرمان
 .داد تکانش و گرفت  دستش

 !سراب... بیا خودت به سراب؟ -

 درون به را هوا شدت با بعد و شد قطع سراب تنفس ثانیه  چند برای. زد سراب پشت به محکمی ضربه
 پشتش آرمان.  کرد  سرفه بار چند. بود افتاده  سرفه به که  بلعیدمی را هوا شدت با قدرآن.  فرستاد هایشریه
 سرهم پشت اشک  قطرات. ترکید بغضش برگشت، عادی  حالت به تنفسش که  این  از  بعد. دادمی ماساژ را

 چه سرابش با مگر. بودند زده آتشش  انگار  سوخت،می قلبش شد، پاره آرمان  دل بند. پوشاندند را صورتش
 بود؟ شده طوراین  که  بودند کرده

 لباس. گریست  و داد تکیه آرمان  سینه به را سرش سراب. کرد  نوازش را موهایش و کشید  وش*آغـ  در را سراب
 :گفت  کرد،می نوازش را موهایش که  درحالی. بود شده خیس سراب پی در پی هایاشک  از  آرمان

 کنی؟می گریه  طوراین  کردن  چیکارت مگه دفعه؟ یه شد چی عزیزم  -

. کرد  پدیدار چشمانش جلوی آنی  در را منفی احتماالت  تمام ذهنش. شد نگران آرمان.  گرفت  شدت سراب گریه
 :گفت  نگرانی با. کشید  بیرون آغوشش  از  و گرفت  را سراب بازوی آرمان

 ...بهت که  اونا  سراب؟ -
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 چشمان با فقط. گفتنمی چیزی هم سراب. بیاورد زبان به را آن  حتی خواستنمی. نداد ادامه  را اشجمله
 :کشید  فریاد. بود شده برجسته گردنش  رگ. داد تکان طرفین به را سرش آرمان.  شد خیره آرمان  به اشکی

 !لعنتی بده جواب د زدن؟ دست بهت کردن؟  باهات کاری  بده؟ رو من جواب سراب -

 :گفت  گرفته  صدایی و بغض با و داد تکان منفی نشانه به را سرش سراب

 ...کردم  فرار... بود نزدیک -

 :گفت  لرزان صدایی با. کرد  بسته و باز دور یک را چشمانش آرمان

 دید؟ -

 عمیقی  نفس. شد راحت آرمان  خیال داد، تکان" نه" نشانه به را سرش که  سراب. کرد  اشاره  سراب بدن به بعد و
 :گفت  لرزان صدایی با و بوسید را سرش. زد چنگ را گلویش  بغض. کشید  وش*آغـ  در را سراب و کشید

 ...خواممی معذرت... دادممی دستت از  داشتم... ببخش رو من سراب... ببخشید -

 میان عمیقی  نفس. داشت خوشی عطر  سراب، دارنم موهای. گذاشت  سراب موهای روی را اشبینی بعد و
 .بویید را آن  و کشید  موهایش خرمن

*** 

 ...بله -

 با و بست را قرآن آرمان.  کشیدندمی کل  و زدندمی کف.  برخاست مجلس زنان کشیدن  کل  و دست صدای
 جلو را چپش دست و زد لبخندی سراب. کرد  نگاه سراب به و برداشت را حلقه. گذاشت  میز روی را آن  لبخند

 روی ایبوسه. انداخت  انگشتش  در را نگین تک انگشتر  و گرفت  دست در را سراب یحلقه انگشت  آرمان.  برد
 انگشت  در را آرمان  حلقه متقابال هم سراب. بگیرد اوج  دوباره اطرافیان  زدن کف  و جیغ شد باعث که  زد دستش

 .انداخت  اشمردانه و بلند

 :گفت  سراب روی روبه و شد خم. آمد  نزدیکش لبخند با ، آرمان  مادر

 !عزیزم  باشه مبارکتون -

 چیزی چه. کرد  نگاه دو آن  با لبخند با آرمان.  بست را چشمانش سراب. نشاند سراب پیشانی بر ایبوسه بعد و
 عنوان  به بود؛ پذیرفته را سراب دیگر آرمان  مادر! بودند؟ خوب دیگریک با عزیزانش  که  آن  از  تربخشلذت

 .خانواده از  عضوی  عنوان  به جدید، عروس  عنوان  به... فرزندش همسر

. درخشیدمی زیبایی به سفیدش گردن  دور گردنبند  نازک زنجیر. بست سراب گردن  دور به ظریفی طالی گردنبند
 آرمان  سمت به را خودش. بود توپری و ظریف قلب. ببیند تا گرفت  باال را آن  و برد پالکش سمت به را دستش

. آمدمی پوستش به نباتی بلند پیراهن! بود شده زیبا چه. ببیند عقدشان  آینه  در را خود بتواند تا کرد  کج
 بود شده باعث چشمش، آرایش.  بود بسته نصف و باز نصف و شده شینیون هم رنگشخوش خرمایی موهای
 .کند  جلوه همیشه از  تردرشت

. ببیند تا گرفت  باال را آن  و برگرداند را پالک. بود شده حکاکی چیزی انگار.  کرد  لمس را پالک پشت انگشتش
. ببیند هم او  تا گرفت  آرمان  جلوی را پالک. بود شده نوشته تنیده درهم هایشاناسم!   آرمان  و خودش اسم
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. شد ترپررنگ لبخندش دید، هم درکنار که  را هایشاناسم.  دید را پالک و کشید  جلو را خودش لبخند با آرمان
 .گرفت  جان باز روحش

 به کادو  آشنایان،  و دوستان از  سیلی رفت، کنار  آرمان  مادر که  این  از  بعد. کردند  تشکر آرمان  مادر از  دو هر
 .رفتند نزدشان دست

 سپهر فقط او،  خانواده از.  بود آرمان  هایفامیل و آشنایان  از  آمدمی جلو که  هر. کردمی غریبی  احساس  سراب
 در حداقل. بود کم  خیلی تعدادشان اما  داشتند؛ حضور جاآن  هم آشنایانش  و فامیل از  نفر چند. بود آنجا

 ... آرمان  خویشاوندان از  تعداد آن  مقابل

 قرار ،.عقدش  روز. بود اشزندگی روز ترینمهم باشد هرچه. نشود خراب روزش که  ندهد اهمیتی  کرد  سعی
 برای باریک حداقل. بود ترراحت طوراین  هم خودش. نبود کار  در عروسی  و شود برگزار عقد  مراسم فقط بود
 ...دوبار نه شد،می ناراحت است  کسبی که  این

 میان در را خودش سرعت به امیررضا.  آمد  بیرون خیال و فکر از  شیما سالم صدای با که  بود هوا و حال این  در
 :گفت  زبانی شیرین با و داد جای سراب رنگخوش نباتی دامن

 !کنم  ازدواج  سراب با شدم بزرگ خواممی من مامان! شدی خوشگل چقد -

 امیررضا.  خندید اشخواسته و حرف به چقدر. داد گوش  امیررضا  هایصحبت به تعجب با آرمان!  زیرخنده زدند
 :گفت.  گرفت  را دستانش و کرد  صدا را

 !کردم  ازدواج  باهاش من چون کنه؛  ازدواج  باهاش تونهنمی کسی  دیگه! که  منه زن االن  سراب عموجون،  ولی -

 کمش  سن آن  با. داد خواهد جالبی پاسخ دانستندمی. بشنوند را امیررضا  پاسخ تا بودند منتظر سراب و شیما
 .کردنمی باور کسی  که  بود جواب حاضر قدرآن

 :گفت  و خندید امیررضا

 !دیگه دومش شوهر شممی من نداره، اشکالی  -

 جوابش چه دانستنمی. کردمی نگاه امیررضا  به باالپریده ابروانی  و تعجب با آرمان.  خندیدند سراب و شیما
 :گفت  سراب به آرام.  کرد  هدایت سراب غـل* بـ به را بچه و داد تکان را سرش. بدهد را

 با رو تو خودم من بگه بهش نیست یکی آخه!  زنهمی خودشو حرف بازم بگم هرچی االن  بگم؟ چی دیگه من -
 !دیگه؟ یکی دست بدمت راحت قدران  حاال گرفتم  زور

 :گفت  و کرد  بغلش محکم. گرفت  وش*آغـ  در را امیررضا  و خندید سراب

 !من خوشگل تو بودی کی  زبون شیرین آخه  -

 آورد  پایین را سرش شیما. داشت نگهش سراب که  برود خواست. داد را اشهدیه و بوسید را سراب هم شیما
 نشنود آرمان  که  طوری آهسته  سراب. بگوید خواهدمی چه ببیند تا کرد  نزدیک سراب ان* دهـ به را گوشش  و

 :گفت

 .نیست برم و دور کسی  شماها از  غیر  به نری؟ شهمی -
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 :گفت  و کرد  نگاهش مهربانی با شیما

 .دیگه شوهرخواهرته میالدم خواهرت من اصال  من؟ خوشگل کنیمی غریبی  چرا نه؟ که  چرا... عزیزم  آره- 

 :نفت و آمد  دست به شربت سالن انتهای  از  میالد. زد صدا بلند را میالد حرفش، این  دنبال به و

 !خانم سراب سالم به به -

 :گفت  و شد خم اندکی  تعظیم حالت به ، آرمان  روبه و گذاشت  اشسینه روی را دستش

 .میگم تبریک باشه، مبارک. آقا  سالم، -

 :گفت  و کرد  سراب روبه دوباره

 .بیارم شربت براش رفتم هم من شربت، شربت گفت  هی! کرد  امدیوونه امیررضا  خدا به -

 :گفت  و زد بازویش به ایضربه کند،نمی نگاهش اصال  میالد دید وقتی. کرد  نگاه میالد به ناباوری با شیما،

 !دننمی که  شربتم یه کردم  شربت هوس شیما آخ  میگفت بود کی!  بچه؟ گردن  ندازیمی الکی  چرا -

 کارهایشان  به سراب. آمدنمی کوتاه  شیما اما.  نزند حرفی که  بفهماند شیما به خواست و آمد  ابرو  و چشم میالد
 !شد؟می خوشبخت انقدر  آرمان  با هم او  یعنی بود، جالب برایش. خندیدمی و کردمی نگاه

*** 

 !شینممی جلو من -

 :گفت  زیرلب و خندید. داد تکان طرفین به را سرش و زد چشم به را اشدودی عینک

 !دیگه کنیم  چیکار -

 :گفت  بود نشسته جلو که  امیررضا  به خنده با. نشست راننده صندلی پشت و کرد  باز را ماشین عقب  در سراب

 .بدو ببند، رو کمربندت  عزیزم،  -

 .کنارش  هم میالد نشست، وسط و شد سوار ماشین دیگر طرف از  هم شیما

 :گفت  و داد تکان طرفین به را سرش شیما،

 !دریا؟ میره کی  اون  از  بدتر شمال؟ میره کی  زمستون وسط آخه- 

 :گفت  و برگشت بود نشسته سراب که  چپش سمت به سرعت به

 نه؟ بود، تو فکر -

 بلندتر سراب. داد تکان تاسف نشانه به را سرش شیما،. داد تکان مثبت نشانه به را سرش و خندید سراب،
 :گفت  و گرفت  درآغوش را شیما و خندید

 ...بیرون بریم هم با بود شده تنگ دلم قدران  مهربونم -

 :گفت  گوشش  در آهسته  بعد و
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 .نده اهمیت  ، آرمان  گردن  انداختیم  که  هم حاال -

 :گفت  و داد نشان تهدید نشانه به را اشاشاره  انگشت  میالد،. خندیدند دوتایی بعد و

 ... آرمان  آقا.  شنیدما من -

 عقب  به بود، نشسته راننده صندلی در تازه که  آرمان.  گذاشت  میالد ان* دهـ جلوی را دستش سریع شیما
 میالد ان* دهـ جلوی از  را دستش سریع شیما. کرد  نگاه میالد و شیما به اشدودی عینک  باالی از.  برگشت
 :گفت  و زد مرموزی لبخند میالد. برداشت

 ...گفتن  جان سراب که  بگم خواستممی -

 :داد ادامه  میالد. نگوید چیزی که  کرد  اشاره  یواشکی سراب،. انداخت  سراب و شیما به نگاهی

 .زحمتبی ببندین، رو امیررضا  کمربند  که  گفتن  -

 :گفت  آرام  شیما. بست را امیررضا  کمربند  و زد لبخندی آرمان

 .میالد خریدی رو خودت جون -

 که  اتفاقاتی  و هاخرابی اعصاب.  گرفت  را تصمیم این  سراب که  بود نگذشته ازدواجشان  از  هم ماه یک هنوز
 فاصله اندکی  شاید. شود دور تهران از  کمی  بخواهد دلش شد باعث بودند، شده آزارش  موجب و افتاده  اخیرا
 از  اهورا.  شود دور تهران از  زمانی یبرهه آن  در خواستمی دلش فقط! نه هم شاید. کردمی درست را چیز همه
 سراب اخیرا    که  بود نشده متوجه حتی. کرده  درگیر را همسرش آشوبی  چه دانستنمی نداشت؛ خبر چیزی
 حرف بدون و گرفتند  می تماس او  با که  ناشناسی هایشماره. رودنمی بیرون خانه از  اصال  و است  نگران دائما
 کرد  فکر اما  دهد؛ گزارش  عبادی  به را شماره خواستمی ابتدا.  بود کرده  نگران را سراب کردند،می قطع زدن،
 اما.  شودمی چه ببیند تا بود داشته نگه دست موقتا دلیل همینبه. باشد گرفته  اشتباه  کسی  واقعا شاید

 راه در نادر، اش،عمه  پسر و شیما خانواده همراه لحظه آن  در حاال شد باعث بود افتاده  دلش در که  آشوبی
 دریا سمت به آنها  دنبال پشتی ماشین در هم همسرش و صمیمی دوست همراه به فاطمه، و نادر. باشند دریا
 .رفتندمی

 فاطمه و شیما از.  شود ترمتعادل کمی  دما شد باعث رشت، رطوبت اما  بود؛ سرد هوا. داشت حق هم شیما
 پرت حواسش قدرآن.  بیاورد بدست را سابق روحیه و شود خوب کمی  حالش تا بیایند همراهش بود خواسته
 دریای مقابل در را خود. رسیدند زمانی چه نفهمید که  بود شده پدرش هایشوخی و امیررضا  هایزبانی شیرین

 .گراییدمی سرخی به که  انتهاییبی آبی.  یافت کرانبی

 آرمان.  بودند نرم چقدر. گذاشت  سرد هایماسه روی پا و درآورد را هایشکفش.  شد پیاده ماشین از  وقفهبی
 :گفت  نگرانی با دید، سرد هوای آن  در کفش  بدون را او  که

 !کنهمی یخ پات دختر بپوش کفشتو!  سراب -

 :گفت  آرمان  گوش  در آرام  و زد چشمکی. شد نزدیک او  به شیطنت با سراب

 ...دیگه کن  گرمم!  جایی؟این  چی برای تو پس -
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 آهسته  و گرفت  وش*آغـ  در را سراب. خندید و کرد  نگاه دریا به ، آرمان.  کرد  نگاه او  به خمار چشمانی با بعد و
 .کرد  زمزمه گوشش  در

 :گفت  بلند و کوبید  میالد بازوی به آرنج  با بود، شده پیاده امیررضا  با تازه که  شیما

 !ببین رو جااون  او،  -

 بلند سوتی و برد ان* دهـ در دست. داشت فاصله آنها  از.  کند  پیدا را فاطمه تا گرداند  چشم و برگشت عقب  به
 سمتشان کنان  خنده آنها  دیدن با فاطمه. کرد  اشاره  آرمان  و سراب به شیما. برگشت سمتش به فاطمه که  زد

 :گفت  بلند و ایستاد  شیما کنار.  رفت

 !کردینا  خلوت خوب -

 فاطمه به و کرد  درست را شالش. کشید  بیرون آرمان  وش*آغـ  از  را خودش فاطمه، صدای شنیدن با سراب
 :گفت

 ...دیگه آره  -

 :گفت  و خندید شیما

 !کشید  خجالتی چه عزیزم،  آخی  -

 :گفت  و کرد  حلقه سراب شانه دور را دستش آرمان

 !کنی؟می اذیتش  چرا کشهمی خجالت دونیمی که  شما -

 :گفت  داشت، کردنش  جمع در سعی که  ایخنده با و کرد  نگاه آرمان  به ناباوری با شیما

 !بود فاطمه کار  بابا من؟ -

 :گفت  و کشید  ناباوری از  جیغی فاطمه. کرد  اشاره  بود ایستاده  کنارش  که  فاطمه به بعد و

 !کرد  صدام اول  اون  میگه، دروغ -

 خنده با. انداختندمی هم گردن  را تقصیر و کردند  می بحث باهم ساله دو هایبچه عین.  کرد  نگاهشان سراب
 :گفت  آنها  به

 !که  نبرید این  از  بیشتر رو من آبروی!  دیگه زشته هابچه -

 ...نکرد کاری  -

 پایین صورتش از  شن تا بست را چشمانش. ماند نصفه سرش، باالی از  خیس شن مشتی ریختن با شیما حرف
 :گفت  خنده با و زیرلب میالد. شد مواجه میالد با و برگشت. بریزد

 .شوهرش جلوی زشته عزیزم،  -

 :گفت  و بست را چشمانش شیما

 .کشمتمی میالد-
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 .اوه  اوه- 

 این  از  شیما دانستندمی همه. کردمی تهدید را او  جیغ با و دوید دنبالش شیما. دویدن به کرد  شروع بعد و
 خشکش حتی! خیس شن! چه با هم آن  بود، شده کثیف  که  هم حاال. است  متنفر شود کثیف  موهایش که
 .آمدمی بیرون مو تار هزاران میان از  سختی به هم

 :گفت  آهسته  آرمان.  کردمی نگاه دویدند،می دریا آب  امتداد  و ساحل در که  میالد و شیما به سراب،

 بریزم؟ هم من -

 او  از  قدمی سراب. کندمی نگاه او  به منتظر و است  دستش در شن مشتی که  کرد  نگاه او  به سرعت با سراب
 :گفت  و شد دور

 ... آرمان  ببین نه، -

 .گذاشت  فرار به پا و کشید  جیغی سراب بریزد، رویش را شن تا رفت باال که  آرمان  دست

 !سرده بشورم خودمو برم مجبورم روم ریزیمی! نیست بازی وقت که  االن  دیوونه -

 :گفت  خنده با دویدمی دنبالش که  طورهمان آرمان

 !کنممی گرمت!  جام؟این  چی برای من پس -

 دستانش اما  کرد؛  نگاه را آرمان  و برگشت احتیاط  با. بودند آب  در پاهایش. ایستاد  رسیدند، که  دریا ب*لــ به
 :گفت  سراب. بودند باز

 !الکی؟  -

 :گفت  و خندید آرمان

 !برداشتم؟ شن و شدم خم زمانی چه و چجوری بود، اتشونه دور دستم که  من عزیزم،  خب -

 .بود گرفته  حرصش بود، خورده رودست که  این  از

 !نه من ولی کنی؛می شوخی تو! عزیزم  -

 شده جدا آب  از  پایش ضربه با که  خیسی هایشن و دریا آب  کارش  این  با که  آورد،  باال محکم را پایش بعد و
 .ریخت آرمان  شلوار روی بودند،

 !کردم  غلط!  نکن سراب! سراب -

 کنی؟می اذیت  رو من تو -

 خواست و جنبید خود به تا سراب. رفت کنار  جلویش از  سریع حرکتی با آرمان.  کرد  تکرار را کار  همان باز بعد و
 .گرفت  وش*آغـ  در را او  و خزید پشتش به آرمان.  دید خود کنار  را او  کند،  پیدا را آرمان

 !کردم  غلط!  دیگه بسه خانمم، -

 از  را سرش. گرفت  آرام  کمی  هایش،حرف شنیدن با بعد اما  بیاید؛ بیرون آغوشش  از  که  کرد  تقال ابتدا  سراب
 را گرمایش  و نور و کردمی غروب  داشت آفتاب.  دوخت افق  به را چشمانش و داد تکیه آرمان  شانه به پشت
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 صدای. بود کرده  سرخ را دریا آبی  و گشته  پراکنده دریا امواج  بر غروب  سرخ و نارنجی هایهاله... دریغ زمین از
... دریا بود بکری طبیعت چه. دادمی نوازش را گوش  گرفتند،می آرام  و رسیدندمی ساحل به که  قدرتمند امواج

 ...آنها  بین بود فرماحکم ای  عاشقانه  آرامش  چه و

 کمی.  بود شده عجین  عجیب  روح، لطافت با دریا، و شیرین سکوت. ماند خاموش و گرفته  آرام  بغلش در
 خونین دریای از  اثری  دیگر و گرفت  را رویش سرعت به خورشید! بود زیاد چقدر آفتاب  غروب  سرعت. گذشت

 .بود حیات نبض چون میش، و گرگ  آن  در امواج  یآهسته  صدای. ماند ساکت کوتاهی  مدت برای دریا. نبود

 :گفت  نجواکنان آرمان  طوالنی، سکوتی از  بعد

 .کردن  درست آتیش  ها؟بچه پیش بریم -

 را آن  آتش،  روی بنزین ریختن با داشتند سعی نادر و فاطمه. چرخید راست به ، آرمان  حرف این  با سراب
 همسرش، و ثنا،  فاطمه، دوست. آوردندمی ماشین از  را نیازشان مورد وسایل هم میالد و شیما و کنند  ورشعله
 :گفت  و زد لبخندی سراب. رفتندمی آتش  سمت به درخت شاخه و چوب مقداری با بهرام،

 .کردن  چیکار ببینیم بریم! بکنن کارا  این  از  بتونن تنهایی بعیده ازشون  -

 :گفت  شیما رسیدند، آنجا  به وقتی. رفتند آنها  سمت به باهم و گرفت  را آرمان  دست

 !رسیدینمی شام موقه موندینمی دیگه یکم! جوان زوج عجب  چه! به به -

 :گفت  شیطنت با سراب

 !گذرونی  خوش عشقم  با برم نمیاد بدمم همچین -

 داد تکان تاسف نشانه به را سرش فاطمه. کشیدند  بلندی هوی میالد و شیما. کرد  نگاه آرمان  به عشق  با بعد و
 :گفت  داشت،نمی بر آتش  از  چشم که  درحالی و

 .دیگه کردیم  رو کارا  همه خودمون ما. برید! بابا برید نچ، نچ نچ -

 جوریه؟این  چرا شلوارت -

 :گفت  و خندید آرمان.  دیدند را شلوارش و برگشتند آرمان  سمت به همه میالد، ناگهانی پرسش با

 !خانم سرکار کار  شاه -

 گرم  تا نشست آتش  کنار  کمی.  تکاند را شلوارش به چسبان هایشن و شد خم آرمان.  کرد  اشاره  سراب به و
 :گفت  سراب. شود

 کنم؟  کمکتون  -

 :گفت  و داد تکان نفی نشانه به را سرش نادر

 .بتراشین دردسر ما برای نشین، مریض بشینین آتیش  کنار  هم شما جوجه، سراغ ریممی آقایون  ما االن  -

 :گفت  و خندید سراب

 .باشه -
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 :گفت  آرمان  به کرد،می دراز آتش  سمت به را هایشدست درحالی و نشست آرمان  کنار

 .گشنمه  خیلی که  کن  درست شامو برو پاشو نشنیدی؟ مگه -

 و ثنا.  کنند  درست را جوجه بهرام، و میالد و نادر اتفاق  به تا شد بلند. نزد حرفی و خندید تعجب با ، آرمان
 قدرآن  اما  بود؛ غریب  میانشان کمی  ثنا،.  شدند بخند و بگو مشغول و نشستند آتش  کنار  هم شیما و فاطمه
 را آرامی  زوج بهرام با و بود خوبی دختر. شد باز هم او  یخ که  انداخت،  میان به داغ هایبحث و خندید سراب

 .بودند داده تشکیل

 آتش.  بود شده سردتر هوا و مواج دریا. درخشیدمی آسمان  اثنای  در درست نیمه، ماه و بود شده شب دیگر
 هایشوخی با و آتش،  دور را شام. بودند حاضر زعفرانی و داغ هایجوجه. شوند گرم  همه تا کردند  تربزرگ را

 نشستند آتش  کنار  خود زوج با کس  هر باالخره کردند،  جمع را شام بساط که  این  از  بعد. خوردند نادر و میالد
 .بیاسایند دمی تا

 داشتند هم ثنا  و فاطمه. کرد  لرز سراب. کردندمی ثبت  ذهنشان در را ماندگاری لحظات و گفتندمی هاخاطره از
 .خندیدند باهم و کرد  نگاه آقایان  بقیه به آرمان.  مالیدندمی هم به را خود دستان

 .گردنمون  نیفتادن تا بیاریم پتو ماشین از  بریم پاشو -

 :گفت  میالد به سراب برخاستن هنگام

 .ریمی جااون  تا داری بیار گیتارتم!  میالد میالد -

 :گفت  و برد باال تسلیم حالت به را دستاتش. شد روروبه بقیه اعتراض  با که  کند  مخالفت خواست میالد

 .میارم. باشه! آقا  باشه -

 گیتارش  با میالد و مسافرتی پتو یک با کس  هر دقیقه، چند از  بعد. کوبیدند  بهم را دستانشان شیما و سراب
 و آتش  کنار.  پیچید دورش را پتو و تشکرکرد سراب. نشست کنارش  و انداخت  سراب روی را پتو آرمان.  آمدند

 مشغول که  هنگامی. درآورد را گیتارش  میالد. کرد  حلقه او  دور را دستش آرمان.  داشت خوبی حس پتو، زیر
 .شدند نزدیک هم به هم بهرام و ثنا  نادر، و فاطمه بود، کردنش  کوک

 :پرسید میالد

 بخونم؟ چی خب، -

 :گفت  سریع شیما

 !رهمی زارهمی -

 :گفت  اعتراض  با فاطمه

 .بخون شاد چیز یه! مگه؟ رفته گذاشته  کی  االن  بابا، نه -

 :گفت  سراب

 !ابی  -

 :گفت  میالد. شد بلند دیگر برخی اعتراض  صدای و هابعضی یخنده صدای
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 .که  زد حرفی عروس  تازه حرف رو شهنمی دیگه -

 سوختن صدای فقط. شدند ساکت همه. درآورد حرکت به گیتار  هایسیم روی را بلندش انگشتان  میالد
 گیتار  هایسیم انعکاس  و میالد صدای تا بودند منتظر. شکستمی را بینشان سکوت آتش  در خشک هایچوب

 جو این  و بود جاری بینشان که  حالی و حس همین است؛  آهنگی  چه نبود مهم برایشان. دهند گوش  را را
 .کردمی خوب را دلشان حال دوستانه،

 و ریتم و میالد مردانه حال عین  در و مالیم صدای. نشست همه دل به عجیب  ابی،  از «باره آخرین  این »آهنگ
 دوخته آتش  به چشم. کرد  سراب به نگاهی نیم آرمان.  کرد  تزریق وجودشان به را آرامش  گیتار،  منظم هایضرب
 و برگشت او  سمت به. رفت ضعف سراب برای دلش... دختر این  کردمی نگاه مظلوم چه. زدمی لبخند و بود

. کرد  نگاهش و برگشت سراب... برایش بود داشتنی دوست چقدر که!  آخ.  کاشت  اشگونه  بر ایبوسه
 :گفت  زیرلب آرمان.  خوردند گره  درهم هایشاننگاه

 هست، هم... خالیه انگار  کنیمی دقت بهش وقتی ولی هست؛ چیز همه توش انگار...  سرابه مثل چشمات -
 .کشهمی خودش سمت رو من چشمات سراب... نیست هم

 گوش  میالد آواز  به و گذاشت  آرمان  شانه روی را سرش. بست را چشمانش و زد لبخندی. نگفت هیچ سراب
 اطراف  از  نفر چند سوت و دست صدای خودشان، اکیپ  بر عالوه  رسید، پایان به آهنگ  که  بعد اندکی.  سپرد
 را آهنگ  و گیتار  صدای آنها  کنار  که  دیگر خانواده چند. کرد  تشکر آنها  از  و خندید میالد. شد بلند هم آنها

 :گفت  ذوق با شیما. بخواند دیگر آهنگ  چند که  کردند  تقاضا و آمدند  آنها  سمت به شنیدند،

 !میالد بخون! عالیه  -

 :گفت  و زد میالد شانه به جوان پسری

 کنن؟  استفاده  هم اونا  که  شما پیش بیان ما خانواده شهمی -

 :گفت  و خندید میالد

 .نیستا خوب صدام هم اونقدرا  خب ولی نیست، مشکلی -

 :گفت  و زد لبخندی جوان

 .بشینن شما پیش که  میان دارن رفته، صدات ساحل کنار  که  جایی تا داداش، داری اختیار  -

 و کردندمی صحبت اکیپشان  اعضای  با داشتند خانواده چندین. است  پسر با حق دید و انداخت  نگاهی میالد
 نادر و آرمان.  کردند  استقبال  آنها  از  روییخوش با هم بقیه و میالد. کردندمی تقاضا گروهشان  به پیوستن برای

 تا برخاستند خانواده هر مردان. شوند گرم  تا بنشینند دورش همه و کنند  تربزرگ را آتش  تا شدند بلند بهرام و
 .کنند  کمک  آنها  به

 میالد. ماندند سرپا سرشان پشت دیگر ایعده  و نشستند آتش  دور ایعده.  بودند شده جمع نفر سی تقریبا
 :گفت  حاضرین روبه خنده با و نشست شیما کنار  دوباره

 !شدا ساحلی کنسرت  -
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 خوشحال را میالد خندیدنشان، دست یک صدای. بود بلند جمعیت صدای اما  خندیدند، آهسته  همه که  این  با
 و! دریا آرامش  کنار  در او،  زیبای آهنگ  بود دلپذیر چه. خواند را رضایی گرشا  از «نمیرم دریا »آهنگ  باراین.  کرد
 ...آتش  دور آهنگ،  به سپردن گوش  برای ایعده  شدن جمع بود زیبا چه

 باعث نفره، سی جمعیت دست صدای. شنیدند گیتار  نواز روح آهنگ  و میالد مردانه صدای با را آهنگ  چندین
 به شروع که  باران نم نم. بود گذشته  شب نیمه از  دیگر. ببالد خود به همسری چنین داشتن به شیما میشد
 ترک را آنها  خداحافظی، و تشکر از  بعد ها خانواده. کنند  جمع را بساطشان گرفتند  تصمیم کم  کم  کرد،  باریدن
 دریا. رسیدند می ساحل به قدرت با دریا امواج.  بود شده تند باران. کردند  جمع را وسایلشان سرعت با. کردند

 ...بود شده طوفانی

 فرو خواب به شیما وش*آغـ  در که  بود وقت خیلی امیررضا.  برگردند ویال به تا شدند هایشان ماشین سوار
 کس  هیچ. نشست آرمان  کنار  جلو، سراب. نشستند پشت بار این  میالد، و شیما غـل* بـ در امیررضا.  بود رفته

 .داشتند نیاز ماشین سقف به باران درشت قطرات برخورد صدای و سکوت آن  به انگار.  کرد  نمی صحبت

 به و بود نشسته تخت روی اتاق  در سراب. رفت حمام به بود، شده خیس باران از  موهایش اندکی  که  آرمان
 با که  زد می قدم خاطراتش در. کرد  می فکر بودند، کرده  سپری گذشته  چندساعت طی باهم که  خوشی لحظات
 .شد آن  معطوف حواسش گوشی،  پیامک شدن بلند صدای

 .کرد  باز را آن  و برداشت تخت کنار  کوچک  میز روی از  را گوشی

 ."آخرته  روازی کن  استفاده.  بگذرون خوش رو روزه چند این" 

 قلبش ضربان... کرد  می فراموش را اتفاقات  آن  داشت تازه... ناشناس ای  شماره از  آمیز  تهدید پیامی هم باز
 آرمان  تا بود مانده کمی  هنوز آمد؛  می حمام از  آب  شیر صدای... چرخاند دستش در را گوشی...  گرفت  شدت

 البته  و اضطراب  جلوی توانست نمی اما  دهد گوش  عقلش  صدای به میخوست... بیاید بیرون حمام از
 .بگیرد را اش  کنجکاوی

 ...دیوونگیه-

 داشت دیگر... بوق سه... بوق دو... بوق یک. گرفت  تماس شماره آن  با بعد و کرد  زمزمه ب*لــ زیر را کلمه  این
 خط، پشت شخص که  بود آن  از  حاکی این  و لرزید دستش در گوشی  که  کند  قطع خواست و میشد امید  نا

 ...داده جواب را تلفن

 :گفت  مضطرب

 الو؟؟- 

 .آمد  نمی صدایی

 شنوی؟ می! الو- 

 جواب اما  داد می گوش  هایش حرف به داشت یعنی آمد؛  می هایش نفس صدای. نزد حرفی کسی  هم باز
 ...عمدا  داد، نمی

 :گفت  عصبانیت  با
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 پیامی دیگه بار یه اگه  میترسم؟؟ ازت  کردی  فک میدی؟ پیام داری اس  هفته دو هی چیه! دیگه بزن حرف-
 !بیارن در پدرتو پلیس به میدم دادی، پیام و زدی زنگ حاال تا که  رو هایی شماره تمام ازت،  ببینم

 می. انداخت  کناری  را گوشی  و نشست تخت روی. بودند کرده  یخ هایش دست. کرد  قطع را تلفن بعد و
 نمی. شد خارج اتاق  از  سریع. بیاید بیرون آرمان  که  بود حاال. شد قطع آب  شیر صدای... پریده رنگش دانست
 آرامش  خواست نمی... بود خوب خیلی زندگیشان. کند  بازخواست را او  و ببیند را احوالش  آرمان  خواست

 ...بزند برهم را آرمان

***** 

 .میفتم راه دارم آره،- 

 :گفت  ذوق با آرمان  مادر

 .بینمت می پس-

 آینه  در نگاهی بار آخرین  برای. گرفت  گاز  را لبش و کشید  شکمش روی دستی. کرد  قطع را تلفن و زد لبخندی
 اش  یقه که  دار آستین  پیراهنی. بود شده ست چشمانش با اش  آبی  بلند مجلسی لباس. انداخت  خودش به
 .است  تکمیل چیز همه کرد  فکر. برداشت را کیفش  و پوشید آن  روی را پالتویش. بود حریر جنس از

. کرد  می مرور بگوید، آرمان  به میخواست که  را هایی حرف دائما راه، در. شد تاکسی سوار و آمد  بیرون خانه از
 در جایگاهش حاال و گرفت  می گرم  حسابی او  با بود، شناخته بیشتر را سراب کمی  که  آرمان  مادر. دشت ذوق

 .بود شده تثبیت آرمان  خانواده

 پیاده اما  بود مانده آرمان  مادر خانه تا خیابان یک هنوز. شود پیاده تا دارد نگه که  خواست تاکسی ی راننده از
 با زیبا کیکی.  رفت فروشی شیرینی سمت به. شد خارج تاکسی از  و کرد  حساب را پول. بخرد کیک  تا شد

 بلند پاشنه کفش  آن  با رفتن راه. آمد  بیرون آنجا  از  اش،  هزینه پرداخت از  بعد و کرد  انتخاب  رنگ قرمز تزئینات
 .بزند میانبر تا رفت خلوتی کوچه  سمت به خاطر همین به بود؛ سخت برایش خیابان در مجلسی لباس و

 .زد لبخند و انداخت  نگاهی بود دستش در که  کیک  ی جعبه به

 !میشه خوشحال وجودت از  چقد-

 چند... رفت می تاریکی بسوی کم  کم  هوا، میش و گرگ...  شد دور خیلی اصلی  خیابان از...  بود خلوت کوچه
 ...سکوت و بود بلند دیوارهای فقط بعد به آنجا  از  اما  داشت وجود کوچه  آن  در قدیمی های خانه

 :کرد  زمزمه زیرلب. داشت برش ترس. آید  می کسی  پای صدای کرد  احساس

 ...میری خلوت و تاریک کوچه  از  چرا میترسی که  تو آخه- 

 صدای. افزود  سرعتش بر کم  کم...  دهد شخص آن  دست بهانه تا برود سریع توانست نمی. کرد  تند را پایش
 ...کرد  بیشتر را سرعتش هم او...  آمد  می سرش پشت همچنان پا

 صدای. گرفت  درد شکمش برود، راه تر تند آن  از  توانست نمی. نشست اش  پیشانی بر عرق  درشت های دانه
 :آمد  سرش پشت از  مردی

 عجله؟  با انقد  کجا  خانومی-
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 آمد  بیرون فرعی های بست بن از  یکی از  دیگر مردی ناگهان. داد ادامه  راهش به تر تند دهد پاسخی آنکه  بی
 خواست سراب. کرد  نگاهش اخم  با هیکل درشت مرد. نکند برخورد او  با تا ایستاد  شتاب با. شد سبز جلویش و

 تا کرد  حبس را نفسش. گرفت  دهانش جلوی ای  پارچه سرش پشت مرد که  بزند جیغ و کند  باز را دهانش
. فشرد اش  بینی و ان* دهـ به محکم را پارچه و گرفت  محکم را او  پشت از  مرد. نرود هوش از  بویش بخاطر
 بیارد طاقت نتوانست باالخره. رسید نمی قدرتش اما  سازد رها غریبه  آن  چنگال از  را خودش تا کرد  تقال سراب

 ...رفت هوش از  تنفس، چند با و

***** 

 :گفت  خنده با و کرد  سالم آمد،  در جلوی که  آرمان.  شد منتظر در جلوی. کرد  باز را در ذوق با مادرش

 چیه؟ قضیه چخبره؟-

 :گفت  آرمان.  ببیند را آرمان  پشت تا کشید  گردن  مادرش

 مامان؟ میگردی کی  دنبال-

 !کو؟  سراب پس-

 اینجا؟؟  میاد نگفت مگه کو؟  چی یعنی-

 .اومده  تو با کردم  فکر. میاد داره گفت  زد زنگ پیش ساعت نیم-

 :گفت  نگرانی با آرمان

 ...نیومده من با ولی-

 کمی  و شد خانه وارد. شود نی پیدایش دیگر دقایقی تا حتما کرد  فکر. نگفت چیزی اما  شد خالی آرمان  دل ته
 .نمیداد جواب. زد زنگ سراب گوشی  به. نشد خبری اما  گذشت  هم دیگر ساعت نیم. نشست

 مادرش. کند  پیدا را موقعیتش تا خواست او  از  و گرفت  تماس عبادی  با سریع... است  افتاده  اتفاقی  فهمید
 :گفت  و شد نگران بود، شنیده را پسرش های حرف که

 چیه؟ قضیه ؟ آرمان  چیشده-

 .بیاد سراب سر بالیی ممکنه فقط مامان، نمیدونم-

 :گفت  و زد اش  گونه  به محکم مادرش

 شده؟ چیزی گفته؟  بهت مگه چی؟ برای! بسرم خاک وای-

 !چیشده؟ مامان گفته؟  بهم چیو-

 خورده؟؟ آسیب  شکمش به مگه! بیاد سرش بالیی ممکنه میگی تو-

 :گفت  نگرانی با و شد بلند مبل روی از  آرمان

 ...نکنه نداره؟؟ ربطی چه شکم؟ چی؟؟-

 ...اس  حامله سراب نمیدونی مگه! انقدر؟  گیجی  چرا پسر بابا ای- 
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 :یافت می انعکاس  سرش در مادرش های حرف... افتاد  مبل روی... برداشت عقب  قدمی آرمان

 ..."اس  حامله سراب نمیدونی مگه"

 به امشب  میخواست را این  پس! بود؟ حامله سراب! بود؟ حامله. چرخد می سرش دور دنیا میکرد احساس
 !کرد؟  خواهد خوشحال را او  خبرش گفت  تلفن پشت که!  بگوید؟ او

 چه؟؟ میکرد او  با کاری  اهورا  اگر

. بود کرده  عرق.  کشید  دست گردنش  پشت به. شنود نمی چیزی و اند  شده داغ هایش گوش  کرد  احساس
 دنبالش کجا  نمیدانست... کجاست  سراب نمیدانست حتی... شنید می مغزش در را اش  شقیقه نبض صدای
 ...بگردد

 می تار چشمانش... آمد  سراغش به شدیدی سردرد کرد،  باز که  را چشمانش... کجاست  نمیدانست هم سراب
 ...کند  عادت  اطراف  نور به تا زد پلک کمی...  دید

 .خانوم خوشگل شو بیدار-

 داشت و رفت گیج  سرش. شد بلند جایش از  و کرد  باز را چشمانش سریع آشنا،  صدای آن  شنیدن با سراب
 اتفاقی  چه فهمید تازه شد، کاسته  اش  سرگیجه از  که  کمی.  گرفت  وش*آغـ  در را او  اهورا  که  افتاد  می دوباره
 پرت عقب  به نداشت، را چیزی چنین انتظار  که  هم اهورا...  بگیرد فاصله او  از  که  داد هل را اهورا...  افتاده

 ...شد

 !میکنی؟ چیکار! او  او- 

 :گفت  و کرد  نگاهش تمسخر و پوزخند با

 !اینجا  که  بزنی چنگ نباید دیگه-

 این  تفاوتش تنها بود؛ هتل مانند اطراف  فضای. افتاد  اطراف  به نگاهش تازه سراب. کرد  اشاره  اطرافش  به و
 ...بود بزرگی ی دونفره تخت سرش پشت و نداشت اتاقی  هیچ که  بود

 دستی خواست و کرد  نگاهش خیره اهورا.  شد اهورا  ی سینه به سینه که  بگیرد فاصله تخت از  خواست ترس با
 :گفت  فریاد با. کشید  کنار  را خود سراب که  بکشد بازویش به

 !گورستونیه؟  کدوم  دیگه اینجا- 

 :گفت  خاطر آرامش  با اهورا

 ...فرودگاس کنار  هتل اینجا...  اینجا- 

 :داد ادامه  و زد چشمکی

 .امارات  میریم شد، تموم کارمون  که  صبح فردا-

 :گفت  لرزان صدایی با. شود می بلند بخار سرش از  کرد  می احساس.  زد می دهانش در سراب قلب

 .کردم  ازدواج  من-
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 :گفت  کند،  پنهان را خشمش کرد  می سعی که  درحالی اهورا

 نه؟ بود، آرمان.  میدونم آره،- 

 :گفت  و زد سرش در ای  جرقه ناگهان... دانست می را چیز همه پس. لرزید سراب پشت

 !بود؟ تو طرف از  زنگا و ها پیام اون!  میکردی؟ تهدید هی بودی تو-

 :گفت  و کوبید  بهم را دستانش اهورا

 .چیزایی یه میفهمی داری کم  کم  خوبه، خوبه-

 :گفت  فریاد با سراب

 برنمیداری؟؟ سرم از  دست که  کردم  چیکار باهات من مگه لعنتی؟ میخوای جونم از  چی-

 :گفت  و کشید  داد او  از  بلندتر متقابال هم اهورا

 زحمت گرون  پروژه اون  بخاطر ها سال! کردی  خرابش تو که  رسیدم می موفقیت قله به کار  اون  تو داشتم من-
. شدی بازی وارد دوباره نشدی، موفق که  بار یه... وسط انداختی  تو آتیشو  این...  گذاشتم  وقت و کشیدم
 و حرص این  که...  مهمه انتقام  فقط االن...  نیس من تقصیر چاه، تو انداختی  خودتو دستی دستی خودت
 ...کنم  خالی رو عقده

 تجاوزه؟؟ جوییت انتقام  راه-

 :گفت  لذت با و زد کریهی  لبخند اهورا

 ...عزیزم  نیست جویی انتقام  اصال  اینکه...  خوشگلی تو ولی نه،-

 :کشید  فریاد سراب

 فهمی؟؟ نمی دارم، شوهر میگم بهت من؟؟ به دادی گیر  چرا ریخته، شهر تو خوشگل دختر همه این- 

 ...مگه میشه چی. ما بارم یه بهت، زده دست آرمان  آقا  همه این  حاال-

 هایش گوش  و سر از  و بود کرده  قفل مغزش. کند  کار  چه نمیدانست. زد بلندی جیغ سراب. آمد  جلو قدمی و
 چه؟ افتاد  می اتفاقی  بچه برای اگر.  رفت شکمش سمت به ناخودآگاه دستش. میشد بلند بخار

. داد هل را او  و گذاشت  سراب های شانه روی را هایش دست. آمد  جلو آرام  آرام  شود، متوجه آنکه  بی اهورا
 او  و برسد سر کسی  میکرد دعا دعا. بود رفته باال قلبش ضربان. افتاد  تخت روی ناگهانی، پرتاب این  با سراب

 ...دهد نجات را

 به زودتر اگر  شاید... میکند حمل را اش  بچه که  نداشت خبر حتی آرمان.  بست را تنفسش راه سنگینی بغض
 مادرشوهرش خانه در آنکه  بجای امشب...  نبود اینجا  االن  و میشد بیشتر آرمان  های مراقبت بود، گفته  او

 ...بود افتاده  گیر  باز هوس نامردی با همراه غریب  اتاقی  در بگیرند، جشن را بزرگ اتفاق  این  و باشد

 صورت اهورا  جانب از  که  لمسی هر با... کرد  شروع سراب پیاپی های جیغ به توجه بی... زد چنبره رویش اهورا
 نثار محکم ای  کشیده  و شد بلند. میشد کالفه  داصت دیگر اهورا.  میشد بیشتر هم سراب جیغ گرفت،  می
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 لذت با هم اهورا...  نیامد در صدایش دیگر... رفت هوش از  سراب که  بود پرقدرت و محکم آنقدر.  کرد  سراب
 ...پرداخت کارش  به

***** 

 .برسونید رو خودتون سازمان طرف از  شما میرم، االن  نمیمونم، منتظرتون من. اومدم  باشه، باشه-

 :گفت  و رفت پشتش هراس، با مادرش. رفت در طرف به و برداشت را ماشین سوییچ عجله  با

 خوبه؟ حالش کجاست؟  سراب سازمانی؟ چه چیه؟ قضیه چیشده؟ پسرم-

 :گفت  و برگشت مادرش، های سوال از  کالفه

 .باشه خوب حالش کن  دعا فقط بدم، جواب سواالت همه به االن  نمیتونم-

 عبادی  که  لوکیشنی سمت به و شد خارج خانه از  سریع کند،  توجه میزد، صدا را او  که  مادرش به آنکه  بی و
 قبل تا کشید  می الیی  ها خیابان در ساعت بر کیلومتر  بیست و دویست سرعت با. راند بود، فرستاده برایش

 بچه از  جمعی همراه به عبادی  و بود روشن سراب گوشی  خوشبختانه. برسد آنجا  به بگذرد کار  از  کار  اینکه  از
 می سخت را کار  این  و بود امام  فرودگاه نزدیک. کنند  پیدا را جایش دقیقه ده از  کمتر  توانستند سازمان های
 ...بود دور خیلی آنها  خانه به فرودگاه کرد؛

 برداشت را آن.  خورد زنگ اش  گوشی.  نمیداد مجال دیگر های ماشین به و کرد  می رد توجه بی را ها قرمز چراغ
 :پیچید گوشش  در عبادی  صدای که

 !سرعتتو گرفتن  دوربینا!! کردی  ثبت  خالفی تا پنج اینجا  تا میکنی؟؟ چیکار پسر-

 :گفت  تشر با و خراب اعصابی  با آرمان

 ...ها اورژانسیه  وضعیت بینی می کنن،  صفر خالفیمو بده ای  اینکاره  که  تو! زنم زنمه، جان، عبادی- 

 :کرد  زمزمه حرص با ب*لــ زیر. کرد  قطع رویش به را تلفن بماند، او  جانب از  پاسخی منتظر آنکه  بی بعد و

 ...دیگه میگه چی این  ندارم حوصله االن  من! منه های خالفی فکر به این  میمیرم استرس  تو دارم من... اه- 

 چه؟ آمد  می سراب خود آن  از  بدتر یا بچه سر بالیی اگر...  فشرد گاز  پدال روی بیشتر را پایش و

 مهم خبر آن  که  دانست می. گرفت  دندان به را اش  اشاره  انگشت  و گذاشت  ماشین شیشه لبه را چپش آرنج
 را انگشتش...  بود کجا  حاال و بگوید او  به میخواست را موضوعی چه... است  شدنشان دار بچه همان سراب،
 ...شود مسلط خود بر کمی  بتواند تا گرفت  گاز  محکم

 !باشد؟ کرده  خارج ایران  از  را او  نکند آن،  از  بدتر یا!... باشد؟ زده دست او  به حاال تا اهورا  نکند

 های دانه. کشید  عربده  و زد ماشین فرمان به پی در پی و محکم مشت چند. رسید جنون مرز به افکار  این  با
 دیوانه را او  داشت سراب از  خبری بی. شدند می جاری گردنش  روی و غلتیدند  می هایش شقیقه از  عرق  درشت

 ...تر ضعیف همیشه از  و بود باردار او  که  حساس شرایط این  در هم آن.  کرد  می

 سرعت آن  با را دوساعته راه. شد بلند ها الستیک  جیغ صدای که  کرد  ترمزی چنان هتل، آن  به رسیدن محض به
. ایستاد  اطالعات  جلوی و شد واردش. دوید هتل سمت به. بود پیموده دقیقه سی در تنها هایش، خالفی و
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 فریاد وحشتناکی اخم  با آرمان.  بود زده خشکش متصدی مرد. پرسید را اهورا  اتاق  شماره و داد نشان را کارتش
 :کشید

 !المصب  کدومه  بگو د-

 با... بماند آسانسور  منتظر توانست نمی بود؛ اول  طبقه. گفت  را شماره و کرد  چک سیستمش در سریع مرد
 .زد در به محکمی لگد خشمش و حرص تمام با رسید که  اتاق  در به. رفت باال ها پله از  شتاب و سرعت

 روی اهورا.  آورد  جوش به را خونش دید، می که  ای  صحنه... افتاد  کار  از  ای  لحظه برای قلبش. شکست در
 شکستن متوجه اصال  خماری و هوشیار نیمه درحالت اما  بیاورد در را لباسش داشت سعی و بود زده چنبره سراب

 سینه در را آن  و کشید  عمیقی  نفس. بست را چشمانش ای  لحظه آرمان...  نشد سرش پشت آرمان  حضور و در
 از  را اش  یقه. دوید اهورا  سمت به خشم با. نکشید طول هم ثانیه  ده اتفاقات  این  ی همه. کرد  حبس اش

 بوسیدنش ماندن کاره  نصفه باعث کسی  چه ببیند تا چرخید اهورا.  کرد  بلند سراب روی از  را او  و گرفت  پشت
 دوباره. نمیداد مجال آرمان.  شد پرت ضربه، مخالف جهت به. خوابید صورتش در آرمان  محکم مشت که  شده،
 اش  ناله صدای که  زد اهورا  بینی به محکمی ضربه سر، با بار این.  کرد  بلندش زمین روی از  و گرفت  را اش  یقه

 :زد فریاد و کوبید  صورتش به هم دیگر مشت چندین. برخاست

 !مرتیکه میکنم حالیت االن  بزنی؟؟ دست من زن به میخواستی میکردی؟؟ غلطی  چه-

 دیگر های اتاق  مردم. بود برداشته را طبقه کل  اش  ناله و فریاد صدای. کرد  اش  گونه  نثار محکمی مشت باز و
 که  بود زده را اهورا  آنقدر  آرمان.  بود کرده  پر را اتاق  کف  خون. است  شده چه ببینند تا بودند شده جمع در دم
 .بود شده فرسا طاقت دردش و بود شکسته اهورا  بینی. آمد  می خون صورتش جای جای از

 !برات کمه  بازم بزنم هرچی! کمته- 

. ریختند اتاق  در سازمان، اعضای  سایر و عبادی  که  بزند اهورا  بینی به کارساز  ای  ضربه سر با دیگر بار میخواست
 سمتش به را هایشان اسلحه  و ایستادند  اهورا  دورتادور سرعت به بقیه و گرفت  را آرمان  پشت از  عبادی
 میدانست. بست را چشمانش و گذاشت  زمین روی را سرش بود، نمانده باقی برایش رمقی که  اهورا.  گرفتند
 ...کردن  فرار و دویدن به برسد چه برود ره نمیتوانست حتی درد و خراب حال آن  با... است  رسیده راهش پایان

 گرفته  پشت از  محکم را او  عبادی  اما  برود، اهورا  طرف به میخواست. بود گرفته  را آرمان  چشمان جلوی خون
 .شود مانع داشت سعی و بود

 !باش آروم...  گرفتیمش  شد، تموم آرمان- 

 :کشید  فریاد آرمان

 سراب به نگاهی نیم! من سراب به میفهمی؟؟ بزنه دست سراب به میخوست! رو حیوون این  بکشمش باید-
 :گفت  و انداخت

 ...اس  بسته چشماش کن؟  نگاش-

 :گفت  طمانینه و آرامش  با عبادی.  بست را گلویش  راه بغض بعد و

 !باش داشته سرابو هوای برو من، به بسپرش تمومه، اهورا  کار.  داره احتیاج  بهت االن  اون!  زنت پیش برو-
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 آمد،  می میان به سراب اسم  هربار که  بود آتشی  مثل. بگیرد آرام  تا بود کافی  جمله چند همین. گرفت  آرام
. نشست تخت روی کنارش  و رفت سراب سمت به آرمان.  کرد  رهایش شده، آرام  دید که  عبادی.  میشد خاموش
 :گفت  و کشید  سراب گونه  روی را اش  سبابه انگشت.  بود نرمال گرفت؛  را نبضش

 ...کن  آرومم  پاشو... ببینم چشماتو دارم نیاز... توروخدا سراب شو بلند-

 :گفت  خشم و حرص با رسید، گوشش  به که  اهورا  ی ناله صدای. بود بسته را چشمانش همچنان اما،  سراب

 ...نکردم اینکارو  خودم تا کنین  خفه صداشو بیرون، ببرین اتاق  این  از  اونو- 

 بودند ایستاده  آنجا  ای  عده  که  کرد  نگاه در دم به عبادی.  بردند بیرون اتاق  از  را اهورا  سرعت به سازمان، اعضای
 :گفت  جدیت با. کردند  می تماشا داشتند و

 .برید اینجا  از  سریعا اس؟  تماشاخونه-

 مظلومانه حالت. برگشت آرمان  سمت به عبادی.  برگردند هایشان اتاق  به کرد  وادار را آنها  صدایش، در تحکم
 :گفت  آرام  صدایی با. سوخت دلش دید که  را آرمان  ی

 بیمارستان؟ ببریمش میخوای-

 چیزی مگر. بترکد بغضش و کند  باز ان* دهـ ترسید می. کرد  اکتفا  مثبت نشانه به سر دادن تکان به فقط آرمان
 ...وجودداشت؟ دنیا این  در برایش سراب از  تر مهم

 

***** 

 

 مشکل انقدر  کردنشان  باز که  بودند شده بسته آنها  به سنگین وزنه دو انگار.  کرد  باز را هایش چشم سختی به
 :پیچید گوشش  در آرامش  صدای. بست را آنها  دوباره. زد را چشمانش نور. بود

 سراب؟-

 زد، پلک که  چندبار. دید می تار کمی.  نزند را چشمش نور تا کند  باز را چشمانش کرد  سعی آهسته  آهسته
 عبادی،  همچنین و آرمان  پدر و مادر بلکه ، آرمان  فقط نه. شد پدیدار چشمانش جلوی ، آرمان  واضح تصویر

 سراب شانه روی را دستش آرمان.  آورد  نمی خاطر به چیزی. شود بلند خواست. بودند ایستاده  اطرافش
 .داد تکیه تخت به را او  آرام  و گذاشت

 .شی بلند نباید گفته  دکتر-

 :گفت  آمد  می در چاه ته از  که  صدایی با

 کجام؟  من-

 نمیتوانست که  بود سنگین آنقدر  سرش. داشت درد خیلی. گرفت  سرش به را دستش. شد برقرار سکوت اندکی
 .بدهد جوابی تا کرد  نگاه آرمان  به. کند  بلند را آن

 .بیمارستان-
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 چرا؟-

 :گفت  ناراحتی و نگرانی با آرمان

 نمیاد؟ یادت-

 :گفت  وار خالصه آرمان  سکوت، اندکی  از  پس. داد تکان نفی نشانه به را سرش سراب

 ...بوی افتاده  تخت روی بیهوش بودین، هتل تو دزدیدتت، اهورا- 

 از  فیلم نوار مثل اتفاقات  ی همه. پدرش و مادر جلوی هم آن  بگوید؛ آن  از  بیش نمیتوانست. نداد ادامه
 کنترل  را هایش اشک  نتوانست. بست را گلویش  راه بغض خاطرات، هجوم با. کرد  عبور  سراب چشمان جلوی
 سخت برایش تنفس... اوست  روی اهورا  هنوز رد می احساس.  شدند جاری هایش گونه  روی سرعت به و کند
 شده کشدار  و بلند های هق هق به تبدیل حاال آرامش  های اشک...  بکشد نفس درستی به نمیتوانست... شد

 .زد صدا را پرستار و رفت بیرون اتاق  از  سریع عبادی.  بود تنفس در او  توانایی عدم  از  حاکی که  بودند

 .گرفت  را سراب دست و شد بلند نگرانی با آرمان

 ...نترس... پیشتم من باش، آروم  خوبی؟ سراب؟ -

 :گفت  سرزنش و دلخوری با و شد اتاق  وارد سراسیمه پرستار

 خوب حالش مریض بیرون، برید! نکنید؟ عصبی  یا زده هیجان رو مریض نگفتم بهتون مگه. ببینم کنار  برید -
 ...نیست

 .روند بیرون خواست آنها  از  بعد

 .بیرون بفرمایید آقا  -

 .شوهرشم من -

 این  دیدن با پرستار. گرفت  محکم را آرمان  دست بدش، حال همان در سراب که  بگوید چیزی خواست پرستار
 :گفت  ایغره  چشم با صحنه

 .تو بیاد ایدیگه کس  نبینم. بمونین تونینمی شما فقط خوب، خیلی-

 سرش، زیر هایبالش کردن  جابجا از  بعد و کرد  تزریق بخشی آرام  بود، وصل سراب دست به که  سرمی به پرستار
 .شد خارج اتاق  از

 :گفت  و زد پلکی اطمینان  با ، آرمان.  بگوید چیزی بود منتظر. کرد  نگاه آرمان  به نگرانی با

 بچه حال شد، تموم اشقضیه همیشه برای باند اون  رفته، لو مکانشون نزد، دست توام به گرفتیمش،  نترس، -
 .خوبه هم

 لبخند آرمان.  نگریست را او  پرسشی و کرد  درشت را چشمانش تعجب با ، آرمان  جمله آخرین  شنیدن با سراب
 :گفت  و زد ایکننده  گرمدل

 .گفتش  مامان. بارداری دونستممی عزیزم،  -
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 :گفت  ایبچگانه قهر حالت به و کرد  اخمی  سراب

 .شد خراب سورپرایزم -

 پیشانی بر ایبوسه و آمد  جلو. پرستیدمی را دختر این  کارهای  و رفتارها یهمه. کرد  نگاهش عشق  با آرمان
 .بست را چشمانش لذت با سراب. نشاند سراب

 بزاریم؟ چی رو اسمش  -

 .تو شد دختر اگه  کنم؛می انتخاب  رو اسمش  من شد پسر اگه.  پسر یا دختره دونیمنمی که  حاال -

 :گفت  و خندید آرمان

 .بانو چشم، -

 که  عشقی  با عمرش  لحظات کردن  تقسیم شیرینی. بردمی لذت احساس  آن  از  چقدر. زد ملیحی لبخند سراب
 .بود آورده  ارمغان  به برایش حیات

*** 

 انتهای  آنجا  گویی.  شدندمی یکی باهم و خوردندمی پیوند بهم دریا و آسمان  که  جایی. کرد می نگاه افق  به
 .ببیند را دنیا پایان راحت و ساده قدرهمین توانستمی او  و بود دنیا

 سرش باد انگار.  بست لذت با را چشمانش. پیچید موهایش الی  و کرد  برخورد صورتش به تابستانی، گرم  باد
 .کردمی نوازش را

 را او  و کردندمی حرکت پایش انگشتان  الی  ریز هایشن و کردندمی برخورد پاهایش به آب  خنک و آرام  امواج
. کشیدندمی عقب  را خود دوباره و آمدندمی ساحل به شیطنت با دریا کوچک  و بزرگ امواج.  دادندمی قلقلک
 .دادند می ترجیح را سکوت و گشتندبرمی عقب  به دائم که  داشتند شرم چیزی گفتن  از  گویا

 می جاری هایش رگ در را مجدد حیات و لطافت حس. داشتن دوست را دریا نم بوی. کشید  عمیقی  نفس
 بی و ذره ذره. کرد  می گرمش  درون از  و تابید می او  به تابستان اوایل  داشتنی دوست و گرم  آفتاب.  کرد

 ...وقفه

 :کرد  زمزمه سراب گوش  در آرام.  زد لبخند. شد حلقه شکمش دور آرمان  دستان

 !میکنما بغلت وقتی نمیرسه بهم دستم دیگه-

 :گفت  مالی ماست برای هم آرمان  کرد  اعتراض  و خندید سراب

 ...کرد  خستمون بیاد؟ دنیا به فسقلی این  تا کنم  صبر باید دیگه چقدر که  اینه  منظورم... نه-

 :گفت  نرمی با سراب

 .بینتش می کنه،  صبر باباش دیگه ماه یه-

 ...مامانش بخاطر هم ماه یه این  چشم،... آخ- 
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 بردارد سراب از  چشم آنکه  بی لبخند، با آرمان.  کرد  نگاه آرمان  چشمان به عشق  با. چرخید آرمان  سمت به سراب
 :گفت  بزند، پلک حتی یا و

 ...سرته پشت دریای به کردن  نگاه از  تر قشنگ خیلی چشمات به کردن  نگاه میدونی،-

 از  لبخند. رفت ضعف دلش. زد سراب یآمده  جلو شکم بر ایبوسه و زد زانو نمناک هایشن روی سراب، جلوی
 کرد؟می سپری را اشزندگی آرمان  با و شدمی مادر دیگر ماه یک آنکه  از  بهتر حسی چه. رفتنمی کنار  لبانش

 و کرده  خم سر فرزندشان، برابر در عشقش  که  هنگامی بود، اشزندگی یلحظه ترینکردنی  ثبت  لحظه آن  شاید
 شودکسیمی  وش*آغـ  گاهی...  بدنت از  بردمی جان هایی،ب*لــ یبوسه گاهی.  بود بوسیده مادر شکم در را آن

 چه و کنی،  لمسش و باشی داشته را آن  چه تو که  برایت، دنیا شودمی کسی  وجود گاهی...  برایت قصری
 هر و هرلحظه رویای شودمی هم باز. کندمی خود مشغول را قلبت و فکر هم باز باشی، دور او  از  کیلومترها

 .نباشد هیچ و باشد دنیایت همه است  ممکن که  یی" او"  سازی؛می" او"  با را خیالت یآینده  باز... ثانیه

 که  ینگاهشان،تشنه. شویممی تشنه ما و ربایندمی دل... را آن  رند آنمی پس باز و برندمی دل چشمانی، گاهی
 ...دلمان در کنند  رخنه و ببرند جانی رؤیایی، چشمان آن  با باز

 شدم؛ چشمانت سراب ت*مـسـ

 ...بخواهم خودم آنکه  بی

 شدم؛ چشمانت دریای درگیر

 ...بدانم خودم آنکه  بی

 چشمانت، دریای برای

 شدم ساحل

 شدم خیس

 دریایت، تر آبی  امواج  که  تا

 کند  حل درخود مرا

 ...کند  ذوب

 اینست  عشق  سراب پس

 ...است  نهفته تو چشمان در که  سرابی همین

 آبی  بی صحرای آن  در

 سرسبزی، است  خاموش که

 را سرابت چشمان دو

 ...دلتنگی دریای بکن
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