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  نام اوبھ
 :مقدمھ

 
  کردندی می دور افتاده بود کھ ھمھ احساسات در آن زندگی ارهی جزمی قدی روزگارھادر

 . احساساتی غم، دانش، عشق و باق،یشاد
 . در حال غرق شدن استرهی بھ ھمھ آنھا اعالم شد کھ جزیروز

 . کردندشانیقھای قاری شروع بھ تعمکی ھر نیبنابرا
 . بماندرهی گرفت کھ تا لحظھ آخر در جزمی عشق تصماما

 نجات خود از ی گرفت تا برامی آب نمانده بود عشق تصمی رورهی از جزیزی چگری دکھیزمان
 . کمک بخواھدگرانید

 . با شکوھش در حال گذشتن از آنجا بود کمک خواستیمان او از ثروت کھ با کشت زنی ھمدر
 ”؟ی بری مرا ھم با خود مثروت،“

 : جواب دادثروت
 ”. تو ندارمی برایی جاچی ھست، من ھقی قانی طال و نقره در ایادی توانم، مفدار زی نمنھ“

 . بود کمک بخواھدرهی در حال رد شدن از جزبای زیقی گرفت از غرور کھ با قامی تصمعشق
 ”.ً لطفا بھ من کمک کنغرور“
 ”.ی را خراب کنقمی و ممکن است قای شده اسیتو خ.  توانم عشقینم“

 . بود درخواست کمک کردیکی عشق از غم کھ در ھمان نزدپس
 ”.ً لطفا مرا با خود ببرغم“
 ”. خواھد تنھا باشمیآن قدر ناراحتم کھ دلم م.  عشقآه“

 .ً بود کھ اصال متوجھ عشق نشدی ھم از کنار عشق گذشت اما آنچنان غرق در خوشحالیشاد
 :دی شنیی صداناگھان

 ”. برمیمن تو را با خود م.  عشقنجای اایب“
 خود را ی فراموش کرد اسم ناجیعشق آن قدر خوشحال شد کھ حت.  بزرگتر بودکی یصدا

 .بپرسد
 . بھ راه خود رفتی ناجدند،ی رسی بھ خشککھیھنگام
 است از دانش کھ او ھم از عشق ونی خود مدی کھ تازه متوجھ شده بود کھ چقدر بھ ناجعشق

 :دیبزرگتر بود پرس
 ” بھ من کمک کرد؟یچھ کس ”

 ”.او زمان بود“:  جواب داددانش
 ”اما چرا بھ من کمک کرد؟! زمان؟“

 : جواب دادیی زد و با دانای لبخنددانش
 !”. کندی عشق را درک می تنھا زمان بزرگچون“
 
 
 : و دوسال قبلستیب
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 انداخت و ی ھم بھ اطراف می نگاھیھر از گاھ.  شده بودرهی بھ در اتاق خی جوان با نگراندختر

 ظی غلشی با آرایدر اتاق باز شد و دختر. دیچی پی رنگش را دور انگشتانش می شال آبیگوشھ 
 کھ جلوش ی بھ ورقھ ای نگاھیمنش.  رفترونی از سالن بیزی اومد و بدون گفتن چرونیازش ب
 ». نوبت شماست؟یاحیخانم ر« : و صدا زدداختبود ان
 کردو ی لب تشکرریز.  بلند شدی صندلی دوخت و از روی جوان نگاه نگرانش را بھ منشدختر

با .  نشستھ بودی صندلی نافذ بھ ھمون رنگ روی و چشمانی مشکیی با موھایمرد. وارد اتاق شد
 و سالم دی جلو کشیدختر شالش را کم. ورود دختر جوان سرش را بلند کرد و بھ او چشم دوخت

 ».نینی بشنییبفرما« : اشاره کردی صندلھمرد ب. کرد
 . شدرهی نشست و بھ مرد خی صندلی روی بھ آرامدختر

 اسمتون؟ -
 .یاحی رایرو -
 سن؟ -
 .نوزده سالمھ -

 کار نجای انی خوای می چیبرا« : چانھ اش قرار دادری قالب کرد و ز دستانش را در ھممرد
 ».نیکن

 ».پولش« : بھ صراحت جواب دادایرو
 ».ھیصداقتتون ستودن« : مرد نشستی لب ھای گذرا رویلبخند

 . دارمازی پول ننی بھ ادایمن شد.  دروغ گفتن ندارمی برایلیدل -
 .نیمدارکتون رو لطف کن -

.  گذاشتزی می و روی درآورد و روفشی کی شناسنامھ اش را از توی چند کاغذ بھ ھمراه کپایرو
 از فردا نی تونیشما م« : دوختای بھ مدارک انداخت و نگاه نافذش را بھ چشمان رویمرد نگاھ

 تونیساعت کار. شرکتسی ھستم رئانی آرایمن پور. نی شروع کنیکارتون رو بھ عنوان منش
 من یدر ضمن برا. شھی عوض م،ی فعلی منش،ی بعد از اون جاتون با خانم تھرانزدھھھشت تا دوا

.  نھ زودتررتری نھ دنی و سر موقع برنیای سر موقع بنکھیا.  دارهتی اھمیلینظم و دقت تو کار خ
 » ھست؟یسوال..... حقوقتون ھم .  مھمھیلیداشتن سرعت عمل ھم تو کارتون خ

 .نھ -
 .نی برنی تونیم -
 . ممنونم -

 »؟یاستخدام شد« : زد و گفتی او لبخنددنی با دیمنش.  از اتاق خارج شدی با خوشحالایرو
 . را با ذوق تکان دادسرش

 . وقتممھی نیمنش. ھیاسم من تارا تھران -
 . خوشحالمیلی خمی با ھم ھمکار شدنکھی از امیاحی رایمنم رو -

عطر بھار رو با ھمھ .  از شرکت خارج شدجانی با ھایرو.  زد و سرش را تکان دادی لبخندیمنش
 تونست یامروز رو م.  شلوغ تھران چشم دوختی ھاابانی کشاند و بھ خشی ھاھی وجود بھ ری

 کار با حقوق کی باالخره ادی عمرش قرار بده چون باالخره بعد از تالش زی روزانیجزو بھتر
 نی تامی مادرش مجبور نبود براگھیحاال د.  بھ ھم زدیدستانش را با خوش حال. کرده دایخوب پ

 یلیبعد از مرگ پدرش او و مادرش خ.  مردم مشغول کار بشھی تو خونھ شونی زندگحتاجیما
 ای رونی ھمیبرا.  اومدی بر مای رورستانی از پس خرج دبیمادرش بھ سخت.  بودندهی ھا کشیسخت
 ینطوری کنھ و مشغول بشھ تا ادای خوب پ کارکی رستانشی تموم شدن دبز گرفت بعد امیتصم



 3 

 ی اتوبوس مورد نظرش بھ سرعت سوار شد و رودنیبا د.  رو حس کنھیمادرش فشار کمتر
 . گذشتن نگاه کردی کھ از مقابلش می داد و بھ مردمھی تکشھیسرش را بھ ش.  نشستیصندل

نگاه . دی شد و بھ طرف خانھ دوادهی تھران، پنی نشری فقی از محلھ ھایکی توقف اتوبوس در با
 بود ی مادرش کھ در حال پاک کردن سبزی روتیجستحو گرش را اطراف خانھ چرخاند و در نھا

 ».مامان جون من قبول شدم« : او را در آغوش گرفت و گفتیبا خوشحال. ستادیا
 ی کرده بود و خطوط روی مخفیاھی شال سری رنگش را زی قھوه ای کھ موھای قد کوتاھزن

 ».خدا رو شکر« : لب گفتی روی داد با خنده ای روزگار می ھای از سختدیصورتش نو
 حقوق ی من بھ اندازه کافنی کار کنستی الزم نگھیشما د« : شال و مانتوش رو درآورد و گفتایرو

  یم
 ».رمیگ

 یلی تا باال شھر خنجای آخھ از ا؟ی رفتن بھ سر کار راحتی برایمطمئن« : مادرش نگران شدنگاه
 ».راھھ
 ».امینگران نباش فاطمھ جون از پسش بر م« : صورت مادرش گذاشتی روی ابوسھ

 یچھره .  بلندش را شانھ بزندی قھوه ای تا موھاستادی انھی آی را درآورد و جلوشی لباس ھاایرو
 اش رهی تبزی روشن و چشمان ی قھوه ای با موھاییبای رنگش تناسب زیپوست گندم.  داشتیجذاب

 . بودندهی بھ صورتش بخشی خاصییبای شکلش ھم زی برجستھ و لبان قلبیونھ ھاگ. داشت
بعد از خوردن ناھار در جمع کردن و شستن ظرف ھا بھ مادرش .  زد و از اتاق خارج شدیلبخند

 »؟یریکجا م« :دی پرسدی در دیفاطمھ کھ او را جلو. کمک کرد و دوباره حاضر شد
 ».شگاهی آرارمی دارم من؟ی پرسی چرا منی دونیشما کھ م« :دی بھ شالش کشی دستی با کالفگایرو

 .مواظب خودت باش -
 .باشھ فعال خداحافظ -

 برگشت و پشت سرش یی صدادنیبا شن.  بھ ساعتش انداختی سرعت از خانھ خارج شد و نگاھبھ
 .را نگاه کرد

  عجلھ خانوم خانوما؟نیکجا با ا -
 ». خسرویینجایباز کھ تو ا« : انزجار گفتبا
 . خواستھ کجا باشم؟ خونھ خودمھیپس م -
 .یفعال کھ بھ من و مامانم اجاره داد -
 .یدی پول اجاره ھم میلینھ کھ خ -
 . ھم صبر کنگھی ماه دھی دم ی بھت میزود -
 ؟یپولدار شد...ِا -
 . ماه صبر کنھیفقط  -
 ... ھم ھسگھی راه دھی...ی دونیخودت کھ م... ھم روش اماگھی ماه دھیباشھ  -
 ...خفھ شو -
 ؟ی خوای می چگھی کھ ھستم دوتا خونھ ھم کھ دارم دپی بھتر از من؟ خوشتیچرا؟ ک -
 ...ی کنم دست از سرم بردار عوضی ھم با تو ازدواج نمرمیمن بم -
 .یشی باالخره رام می کنی ناز می دونم داریمن کھ م -

 .دی اتوبوس دوستگاهی با انزجار سرش را برگرداند و بھ طرف اایرو
 کی کھ تونیدختر قد بلند. با عجلھ مانتو و شالش رو درآورد. دی رسشگاهی ساعت بعد بھ آراکی

 ».ھی عصبانالی ژ؟ی کردری دنقدریچرا ا« : گفتی بود بھ طرفش اومد و بھ آرومدهی پوشیدیسف
 . مشکالت ھم دارهنی با اتوبوس اومدن ای دونی جان خودت کھ بھتر ملوفرین -
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 ». شدری دیکمی. نی جون تو رو خدا ببخشالیسالم ژ« : شدالی و وارد اتاق ژدی بھ موھاش کشیدست
  ببخشمت؟دی چندبار بانی ببخشیگی میای مریھر بار کھ د -
 . دمی قول مشھی تکرار نمگھید -
 . خب برو سر کارتیلیخ -
 . جونالی ژیمرس -

 . اومدای بھ طرف رویی چاوانی با دو للوفری ھا نی از راه انداختن کار مشتربعد
 . رو گرفت و تشکر کردیی چاایرو

  پسره؟نیچھ خبر از ا -
 ھ؟یمنظورت خسرو -
 ...ھوم -
 . زنم شوای داده بچی سھ پری پسره گادی کس بھ اندازه اون بدم نمچیاز ھ -
 دونھ؟یمامانت نم -
 . و استرس براش زھرهجانیھ... دست بدهی ترسم دوباره بھش حملھ قلبیم... بفھمھدینبا...نھ بابا -
 ؟ی شد؟ استخدام شدیباالخره چ...دونمی آران چھ مای بود؟ آرمان یاون شرکتھ اسمش چ -
 . خوبھیلیآره حقوقش ھم خ...انیآر -
 د؟ی خرمی بریای حرفا رو ولش کن منیحاال ا...خوبھ -
 ؟ی بخری خوای میچ -
 م؟ی بریای مشگاهیبعد آرا...ھی خواھرم شادی ھفتھ عروسنیآخر ا -
 .باشھ -

 . ھاش رفتی از مشتریکی و بھ طرف دی خندنبلوفر
الو « : بذارهانی بھ مادرش زنگ زد تا او را در جرایرو.  ھردو آماده شدنشگاهی آریلی از تعطبعد

 »مامان؟
  شده؟یسالم دخترم چ -
 .دی خررمی از دوستام میکی دارم با امی مری دیکمیمامان ...سالم -
 .قبل از ھشت خودتو برسون -
 . نرهادتیباشھ قرصات  -
 .خداحافظ... حواسم ھست -
 .خداحافظ -

 نیامروز ماش« : با ذوق گفتلوفرین.  رفتنرونی بشگاهی از قطع شدن تماس ھر دو از آرابعد
 ».داداشمو قرض گرفتم

 . نداشتمی روادهیقربون دستت اصال حال پ -
. دی دستاشو بھ ھم کوبجانی لباس ھا با ھدنی با دلوفرین.  شدنیگ بعد ھر دو وارد فروشگاه بزریکم

با اشاره بھ . رو جلب کردای داشت توجھ روی ربع بود و دامن بلندھی نی کھ آستی رنگیلباس مشک
 .شد  وارد مفازهعی بود سرومدهی ھم کھ انگار بدش نلوفرین.  گفت تا اونو امتحان کنھوفرین

 دی باعای قبول نکرد و گفت سرای شاپ برن اما روی داد تا بھ کافشنھادی پلوفری لباس ندی از خربعد
.  بوددهی اتاق خوابیمادرش گوشھ . دی بھ خانھ رسای ھشت بود کھ روکیساعت نزد. بره خونھ

 . صورتش زدی عاشقانھ روی و بوسھ ادی زد و پتو را تا شانھ ھاش باال کشیلبخند
 او دنی با دانیآر.  کرده بودری ساعت دمیدوباره بھ ساعتش نگاه کرد ن.  استرس وارد شرکت شدبا

 »ن؟ی کردری دنی کنیفکر نم« : گفتنیخشمگ
 ».شھی تکرار نمگھیمتاسفم د« : جواب دادی بھ آرومایرو
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 .من رو قول شما حساب کرده بودم -
 .نیبلھ ببخش -

تارا .  نشستزی و پشت مدی کشی آھایرو.  اتاقش شد با حرص نفسش را فوت کرد و واردانیآر
 ی کردم ساعت کاریفکر م« : با تعجب جواب سالمش رو داد و گفتایرو.  زد و سالم کردیلبخند

 ».تو بعد از منھ
 . آشنا کنمفتی اومدم کھ تورو با وظانی ایآره من امروز برا -

 کارش رو ای تارا کھ تمام شد روی ربع کھ حرف ھاکیبعد از .  زدی ھم لبخند دوستانھ اایرو
بھ تارا اشاره .  زد تا مطمئن بشھ تو کارش جا افتادهی سر مای ھر چند بار بھ روانیآر. شروع کرد

 . شدانی کھ غرق کار بود انداخت و وارد اتاق آرای بھ رویتارا نگاھ. ادیکرد تا بھ اتاقش ب
با ورود تارا بھ طرفش برگشت و .  کردی ھا نگاه مابونی بود و بھ خستادهی پنجره ای جلوایپور
 ». بفھمھیزی چدینبا...ی مواظبش باشدیبا« :گفت
 ».ادی بھ نظر مینگران نباش دختر ساده ا« : زدی پوزخندتارا
 ». خوشگل و لوندهیلیو خ« : گفتیھی با لبخند کرایپور

 . شویکی نی االی خیب -
  داره؟ھی با بقیچرا؟ مگھ چھ فرق -
 .گناه داره... نھیکی نی ھرزه بودن اما اھیبق -
 . ارزهیبھ امتحانش م...ادیاگھ ھرزه نباشھ بھ طرفم نم -
 . بکنیخوایھر کار م...بھ من چھ -

 لبش نقشھ ی با ھمون لبخند روانیاما آر.  رفترونی از اتاق بتی حرف با عصباننی با گفتن اتارا
 ...دی ھا رو بھ آتش کشیلی خی کھ زندگیینقشھ ھا.  پروراندی تو سرش مییھا
اصال متوجھ گذر زمان . دیبا ترس از جاش پر.  شدرهی و بھ ساعتش خدی بھ گردنش کشی دستایرو

 رفت تا خروجش انی را برداشت و بھ اتاق آرفشیبا عجلھ ک. حتما مادرش نگرانش شده بود. نبود
 .چند تقھ بھ در زد. رو گزارش بده

 .نییبفرما -
 » برم؟شھی تموم شده ممیساعت کار...نیببخش« :شد سرعت وارد اتاق بھ
 شده؟ و خانوادتون نگران رتونیفکر کنم د« : زدی بھ ساعتش انداخت و لبخند مرموزی نگاھانیآر

 ».شدن
 . تر برمعی سردیبلھ مامانم تنھاس با -
 . برسونمتوننیاجازه بد -

 ».شمینھ ممنون مزاحم نم« : با تعجب گفتایرو
 . کتم رو بردارمنی اجازه بد؟یچھ مزاحمت -
 .رمیخودم م...  خوام مزاحم شمینم -
 . رسونمتونیگفتم کھ م -

 بعد ھر دو از شرکت یکم.  نگفت و منتظرش موندیزی چگھی ددی را دانی آری کھ اصرارھاایرو
 »... برمتونمی خودم مانی آریآقا« : گفتی بھ آرومدی دی کھ خودش را معذب مایرو. خارج شدن

 اشاره کرد تا سوار ایدر جلو رو باز کرد و بھ رو.  را زدنشی ماشری نگفت و دزدگیزیچ ایپور
 رو روشن نی راننده نشست و ضبط ماشی صندلی ھم روایپور.  سوار شدیلی می با بایرو. بشھ
 .کرد
 با ھمون لبخند ایپور.  کردی را دستپاچھ مای رون،ی ماشنی سنگی شد و فضای کھ پخش میآھنگ

 »خونتون کجاست؟« :دیمرموز پرس
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 . راحت ترمیلی منم خنی اتوبوس نگھ دارستگاهی اگھ کنار اانی آریآقا -
 ...ایبھم بگو پور. میستی تو شرکت نگھیاالن کھ د...یکنی رفتار می رسمنقدری بابا تو چرا ایا -

 ». راحت ترمانی آرین آقامن با ھمو« : فرو بردی معذب شد و خودش را در صندلشتری بایرو
 آدرس؟ -

 رو نی کرد سکوت تو ماشی سعایپور.  شدرهی خرونی بھ ناچار آدرس رو داد و از پنجره بھ بایرو
 »ن؟ی کنی میبا مادرتون زندگ« :بشکنھ

 .بلھ -
 بھ مقصد دنی نگفت و تا رسی اگھی دزی بھ صحبت باھاش نداره چیلی تماای متوجھ شد رویوقت

 اش ھی بقنی نگھ دارنجای ھمشھیاگھ م« : اشاره کرد و گفتی با دست بھ کوچھ اایرو. سکوت کرد
 ». ندارهتی خوبھیآخھ جلو در و ھمسا...رمیھم خودم م

 ی ھم سرایپور.  لبخند زد و تشکر کردی بھ سختایرو.  را نگھ داشتنی نکرد و ماشی مخالفتایپور
 ». کنمیاما رامت م...یای بھ نظر میتدختر سرسخ« : لب گفتریز. تکان داد و تو فکر فرو رفت

 ی خواست بھونھ اینم.  حاضر شد و بھ طرف شرکت راه افتادشھی زودتر از ھمای صبح روفردا
 .  تارا متعجب شدی دوباره دنیوارد شرکت شد و با د. دی ساعت زودتر رسمین.  بدهانیدست آر

 ؟یکنی کار می چنجایا...سالم -
 ای رویدیزود رس...سالم« : تو صداش نباشھی کرد لرزشیسع. دی رنگش پرای رودنی با دتارا

 ».جون
 رمی تا دوباره دامیآره گفتم امروز زودتر ب« : نشستھ بود رفتزشی بھ طرف تارا کھ پشت مایرو
 ».نشھ
 با تعجب بھ دستان ایرو.  را جمع کردزی می روی تکان داد و بھ سرعت ورقھ ھای سرتارا

 »فتاده تارا؟ ایاتفاق« : شدرهیلرزانش خ
 »فتھ؟ی بینھ نھ مگھ قراره اتفاق« : تارا ھراسون شدنگاه

 ؟ی دستپاچھ انقدریچرا ا -
 .ستی نیزیچ -
  تو اتاقشھ؟سیرئ -
 .جلسھ داره...آره...آآ -

 یزی کھ چشی کاریتو برنامھ ھا.  نگفتھ بودیزیجلسھ؟ درموردش بھم چ« : شدشتری بای روتعجب
 ».ننوشتھ بود

 . اومدشی پی جلسھ فورھی...خب...خب -
 م؟ی بخوریزی چھی می بریایم« :تارا با استرس گفت.  نشستی صندلی تکان داد و روی سرایرو
 ». دارهی خوشمزه ای شرکت قھوه ھانیی شاپ پایکاف

 .ھیاالن ساعت کار -
 . ساعت موندهمیھنوز ن -

.  را گرفتای نفسش را فوت کرد و بھ سرعت دست رویتارا با آسودگ.  قبول کرددی با تردایرو
 . شاپ نشستنی کافیزھایھردو از شرکت خارج شدند و پشت م

 ».ی زود اومدیلیامروز خ« : اومد با لبخند گفتی کھ بھ نظر آروم تر متارا
 . بودی شاکیلی از دستم خسی رئروزیآره د -
 .ی ھستیتو دختر ساده ا -
 ؟یچ -
 ... مواظب خودت باششتریب...نھی صدمھ ببیلی تو ممکنھ خی و مھربونی بھ سادگیدختر -
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 ...ارمی سر در نمیزیاز حرفات چ -
 ؟یخواھر برادر دار...اشکال نداره -
 . کنمی می ده سالم بود پدرمم از دست دادم االن با مامانم زندگینھ وقت -
 . پسرعممھایپور. منم مثل تو تک دخترم...متاسفم -
 ؟یجد -
 ؟ی نداریشی قوم و خو؟یتو چ...آره -
 .نھ فقط منم و مامانم -
 ... سختھییتنھا -

 با انیآر. بعد از خوردن قھوه ھر دو بھ شرکت برگشتند.  کردقی زد و حرفش را تصدی لبخندایرو
 مشغول انجام کاراش شد و ایرو.  سالم کرد و از تارا خواست تا بھ اتاقش برهای آن ھا بھ رودنید

 . رفتانیتارا ھم بھ اتاق آر
 یفردا محمولھ رو وارد م... انجام شدیمعاملھ بھ خوب« : اش نشست و گفتی صندلی روانیآر

 ».کنن
  برادرت؟ای شیگری میریتو م -
  زود اومده؟نقدری دختره چرا انیا. می فرستی قابل اعتماد رو میچندتا از آدما -
 . زودتر اومدهی امروز کمنکھی ای شدیاز دستش عصبان روزی گفت دیم -
 . سرسختھی ساده اس ولیلیخ -
 .ولش کن... گناه دارهیطفلک -
 .نمیشی آروم نمارمی ذارم تا بھ دستش نی دست می من رو کسیوقت...نھ -
 ...دیپل -
 .ادیتارا فردا تولدتھ دعوتش کن ب...شھی من عوض نممی بگو تصمی دوست داریھرچ -

 ادعا یلیاز من کمک نخواه چون عمرا کمکت کنم خ« : بلند شدی صندلی با حرص از روتارا
 ». خودت دعوتش کنیدار

 بھ دست یبرا. دی کشی دستششی زد و بھ تھ ری لبخندایپور.  رفترونی حرف از اتاق بنی گفتن ابا
 . کردی روشش رو عوض مدی باایاوردن رو

با .  پاش توقف کردی جلوای پورنی بود کھ ماشستادهی ای منتظر تاکسای شرکت رویلی از تعطبعد
 موضوع مھم باھاتون حرف کی درمورد دی بانی لطفا سوار شیاحیخانم ر« : گفتیلحن جد

 ».بزنم
 دنی با دایپور. فتھی نای پوری انداخت تا نگاھش بھ چشمانییسرش را پا.  سوار شدی بھ ناچارایرو

 . زدی لبخند محوای روتیوضع
 فروشگاه کی سھام شرکت تو ساخت شتری کھ بنی متوجھ شده باشدیبا B راستش درمورد پرونده -

 .نی پرونده رو بھ تارا واگذار کننی ای خواستم بگم بررسیم... شدهی گذارھیسرما
 »چرا؟« : متعجب شدایرو
 لب باشھ ری و زدی نگاھش را دزدای اخم پوردنی با دایرو.  نشستای پوریشانی پی روی کمرنگاخم

 »تارا حتما دعوتتون کرده نھ؟...یراست« : گفتای مکث پوریبعد از کم.  گفتیا
 »کجا دعوت کنھ؟« : با تعجب گفتایرو

 . رفتھادشی دی شاکنھیبھم گفت تو ھم حتما دعوت م...تولدش -
 .دهی اجازه رو نمنی اتمی موقعیعنی امی فکر نکنم بیتارا لطف داره ول -
 .شھی ناراحت میلیتارا خ -
 .نی کنیاز طرف من ازش معذرت خواھ -
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 حال نی دختر سرسخت در عنی ادی دونست باینم.  پدال گاز فشار دادی با حرص پاشو روایپور
 . مجاب کنھیساده رو چھ شکل

 .می کنری تا تارا رو غافل گنی بھم کمک کننی تونی کردم شما میفکر م...بد شد -
 .نم شرکت کی تونم تومھمونینم -
 .می کننی تا مکان رو تزئنی فقط بھم کمک کننیخب شرکت نکن -

 ی کنم من فقط میخواھش م« : گفتزی التماس آمنباری اایپور.  شدرهی اش خدهی بھ دستان کشایرو
 ».شھی خوشحال میلیتارا خ. تونم رو کمک شما حساب کنم

 »ام؟ی بدی و کجا بایفقط چھ ساعت...باشھ« : گفتی با کالفگایرو
 با لبخند ایپور.  کوچھ توقف کردی جلونیماش.  نقش بستای پوری لب ھای روی بخشتی رضالبخند
 »:ن؟ی شمارتون رو بدشھیم...نیای بگمی کھ میفردا بعد از شرکت بھ آدرس« :گفت
 » خوره؟ی شماره خونھ بھ کجا بر مھیحاال مگھ « : داشت اما با خودش گفتدی اولش تردایرو

 بھ سرعت از اونجا نی تکان داد و ماشی دستایپور.  شدادهی پنی رو داد و با سرعت از ماششماره
خواست وارد کوچھ بشھ کھ خسرو با دوتا از دوستاش جلو راھش .  زدی لبخند محوایرو. دور شد
با . دی تفاوت نسبت بھ اونا رد بشھ کھ خسرو بازوشو کشی کرد و خواست بی اخمایرو. سبز شد

 ».یدستتو بھ من نزن عوض« : و گفتدی کشرونی پر قدرت خسرو بیشو از دستابازو خشم
 »؟ی شدنشی بود کھ سوار ماشی کی جوجھ کاکلنیا« : با خشم گفتخسرو

 . بدمحی رو توضیزی کھ من بخوام برات چیستی نیتو کس -
 ؟ی پریبا از ما بھترون م...ِا -
 .ھیتیشخص ھم مرد با یلی اتفاقا خستی نی عوضیاون مثل تو -

خسرو .  کرد و بھ طرف خانھ رفتی اخمایرو. دیچی خسرو و دوستاش تو کوچھ پی قھقھھ یصدا
 زمیری کنم و می با جل و پالستو پرت میدی فردا اجاره خونھ رو مای« :از پشت سر داد زد

 ».رونیب
حاال « : و با خودش گفتدی کشی اش دستیشونی بھ پیبا نگران.  وارد خانھ شد و در را بستعیسر

 » اجاره خونھ رو بدم؟یچطور
 . پرت کردی مانتوشو از تنش کند و گوشھ ای کالفگبا

 ».نییبفرما« : جواب دادیی رسایصدا.  و چند تقھ بھ در زددی بھ مقنعھ اش کشیدست
 » افتاده؟یاتفاق« : گفتای روی گرفتھ ی چھره دنی با دایپور.  وارد اتاق شدی با نگرانایرو
« : گفتی آرومیبا صدا.  شدکی نزدانی آرزی آب دھانش را قورت داد و چند قدم بھ مایرو

 »... ازتون داشتمی خواھشھی...راستش
 »؟یچھ خواھش« : کھ کنجکاو شده بود گفتایپور

 .نی زودتر بدکمی... ماھم رونیا...حقوق... شھیم -
 »چرا؟« : گفتتی با جدایپور

 ...می حساب کنھیبا صاحب خونھ تسو... زودتری ھرچدیاجاره خونم عقب افتاده با...خب...راستش -
 اورد و مقابل او رونی بزشی را از تو کشو می انداخت و پاکتای بھ روی نگاه موشکافانھ اایپور

بران  لطفتون رو جنی ای دونم چطورینم...ممنونم« : کرد و گفتیزی لبخند تشکرآمایرو. قرار داد
 ».کنم
 ». دونمیاما من م« : تو دلش گفتایپور

 منم بھتون نی مکان تولد بھم کمک کننی تو تزئنی چون شما قبول کردستی بھ جبران نیازین -
 .کمک کردم

 .انی آریواقعا ممنونم آقا -
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 . صدا نزنانی آری منو آقاگھید -
 .نیسمی شرکتھ و شما رئنجایا...اما -
 ... شرکتھرونیمنظورم ب -
  سختھیکم...خب -
 .نی کنیعادت م -

 احساس تازه تو ھی.  متشکر بودانیاز تھ دلش از آر.  تکان داد و از اتاق خارج شدی سرایرو
 لبخند از نیا.  لبش نشستی روییلبخند گذرا.  دادی کھ تھ دلش رو قلقلک میاحساس. دیوجودش دم

پس باالخره تو ھم « :کان داد و با خودش گفتبا افسوس سرش را ت.  تارا دور نموندنیزبیچشم ت
 ». در انتظارشھی اندهی چھ آدونھی نمیطفلک... خانمای روی شدریسا

 .  انداخت و مشغول انجام کارش شدنیی را پاسرش
 

 عطر و رژلب زد و از یکم. دی پوشی رنگی آبی و شلوار لی اروزهی فی با روسریدی سفمانتو
 » جان؟ای رویری مییجا« :مادرش با تعجب گفت. اتاقش خارج شد

 .شگاهی آرارمی مگھیآره د -
 را برداشت و دشی سففی کایرو.  کھ دستش بود شدی تکان داد و مشغول دوختن لباسی سرمادرش

 نیو ماش خودش را بھ سر کوچھ رساند و تعی سرییبا قدم ھا.  رفترونیبھ سرعت از خانھ ب
 ی خوشگل شدیلیخ« : و گفتدی خندای رودنی با دایپور.  کھ پارک شده بود انداختی رنگیمشک

 ».بای و زتمتفاو...ایرو
 را نی ماششیشگی با لبخند مرموز ھمایپور.  انداختنیی حرف سرخ شد و سرش را پانی با اایرو

 . بودنیخسرو نظاره گر رفتن ماش. روشن کرد و راه افتاد
.  شدادهی پنی از ماشرتی با حای روکی بزرگ و شییالی ساختمان وکی ی جلونی توقف ماشبا

 را باز کرد و با دست بھ داخل اشاره الیدر و.  زدی لبخندای روی زده رتی نگاه حدنی با دایپور
 تر از کی و شباتری زالی ویساختمان درون.  شدالی مبھوت مثل مسخ شده ھا وارد وایرو. کرد

 و ودی ری نورگیخونھ حساب.  قرار داشتی اشھی شواری کنار دیچند دست مبل سلطنت. بود شرونیب
 شانزده نفره زیم.  قدم برداشتالی بھ داخل وی بھ آرامایرو.  پنجره ھار ا نپوشونده بودی پرده اچیھ
 یھرچ« : با لبخند گفتایپور.  از سالن قرار داشتیگری دی در گوشھ یگری دی کنار پنجره یا

 ». طبقھ باالستنی تزئی ھالی خالصھ وسای بادکنک، شرشره، برف شادیبخوا
 و دهی اندام کشی رواینگاه پور.  زدن اطراف شددی سرش را تکان داد و دوباره مشغول دایرو
 . حفظ کندشی لب ھای کرد لبخند را رویسع. دی چرخی مای رویبایز
 . برو طبقھ باالی لباساتو عوض کنی خوایاگر م -

 ». راحتمینطورینھ نھ ممنونم ھم« : گفتی با دستپاچگایرو
 تشکر ایرو.  برگشتوهی آبموانی لکی بعد با یکم.  نکرد و بھ آشپزخانھ رفتی اصرارگھی دایپور

 . تشنھ اش شده بودیلیخ. دی را بک نفس سر کشوانیکرد و ل
 » کدوم اتاقھ؟نی تزئی ھالیوسا« : بھ اطراف انداخت و گفتینگاھ

 .قھ باال سالن دوم اتاق پنجم از سمت چپبرو طب -
 . تکان داد و از پلھ ھا باال رفتیسر.  آب دھانش را قورت دادرتی با حایرو
 . زد و بھ تارا زنگ زدیطانی لبخند شایپور

 الو تارا؟ -
  شده؟یچ...سالم -
 .اری خودت واسم بی از لباساکی خوشگل و شیلی لباس خکی -
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 »ش؟ی بپوشی خوایم« : با خنده گفتتارا
 ». خوامی مای واسھ رورینخ« : کردیفی اخم ظرایپور
 » مگھ قبول کرد؟؟ی چیبرا« : شدی تارا جدلحن

 شرکت کنھ اما من تو عمل انجام شده ی ھنوز قبول نکرده تو مھمون؟یتو ھنوز منو نشناخت -
 .دمیقرارش م

 . کھ دورو برتنستی نی ھرزه ایاون مثل دخترا...دست از سر اون طفل معصوم بردار...ایپور -
 ». رو کھ گفتم بکنیکار« : گفتنی خشمگایپور

 کھ تا دو وجب یلباس قرمز رنگ.  شدرهی خشی کرد و بھ کمد لباس ھای قطع تماس، تارا پوفبا
 آورد و رونی خورد را از داخل کمد بی دور کمرش می رنگی زانو بود و کمربند پھن مشکیباال

 ری گای نداشت کار اونم دست پوری سوخت اما چاره ای مایدلش بھ حال رو. داخل ساکش گذاشت
 .بود
 با ایپور.  اوردنیی از پلھ ھا پای شکل را بھ سختی قلبی و شرشره ھای رنگی بادکنک ھاایرو

 ».بذار کمکت کنم« : لبخند زد و گفتدنشید
 ایرو.  را لمس کردای ازش گرفت کھ دستش دست روی رو طورنی تزئلیوسا.  طرفش رفتبھ

 ایرو.  رھا کردنی زمی را رولی و وسااوردی بھ رو خودش نای اما پوردی دستش را عقب کشعایسر
.  را انتخاب کرد و مشغول باد کردنش شدیبادکنک قرمز رنگ.  کنار بادکنک ھا زانو زدیبھ آرام

 و شدی مرهی بھ صورتش خای کرد پوریک فوت م شد و بھ شدت داخل بادکنی بستھ مش چشمایوقت
حس .  احساس خوب داشتکی بود ای کنار پورنکھی از اایرو. دی کشی صبرانھ انتظار شب را میب
 احساس نیا.  رنگش بمونھی خوشگل مشکی و محو چشمانھی کرد دوست داره تا ابد کنارش بشیم

 .  داشتیبراش تازگ
 مبل ی خودش را روی با خستگای روواری از باد کردن بادکنک ھا و چسبوند شرشره ھا بھ دبعد

 قرص خواب یکم. ختی براش رگھی دوهی آبموانی لکی فورا بھ آشپزخانھ رفت و ایپور. پرت کرد
 تو دستش وانی و لای پوردنی با دایرو.  اومدرونی و از آشپزخانھ بختی روانیپودر شده ھم تو ل

 ی را بھ طرفش گرفت و با مھربونوانی لایپور.  دوختنییاست شد و نگاھش را بھ پاع ریسر
 ».فکر کنم تشنھ ات شده« :گفت

 را ازش گرفت و وانی لیبا تشکر آروم.  رنگ گرفتای روی لب ھای روی ھمھ توجھ لبخدنی ااز
 رمی مگھیمن د« : بھ ساعت انداخت و گفتی نگاھوهیبعد از تموم شدن آبم. دیجرعھ جرعھ نوش

 ».شھیمامانم نگران م
 نای بھ ای نگاھھی اول شھیم« : داد و گفتای آماده کرده بود بھ روزی می کھ از قبل روی پوشھ اایپور

 ». مھمھیلیخ. یبنداز
 بھ ورقھ ھا ینگاھ.  کھ درش بود درآوردی با تعجب پوشھ رو ازش گرفت و چند ورقھ اایرو

 ».ستی تارا باشھ مال من نی پرونده ھادی بانایفکر کنم ا« : آوردی ازشون سر در نمیزی چانداخت
 خواست از جاش بلند بشھ ایرو.  صبرانھ منتظر اثر کردن قرص ھا شدی تکان داد و بی سرایپور

 ».بذار من کتم رو بردارم برسونمت« : گفتی با نگرانایکھ پور
 »... زحمت دادمیبھ اندازه کاف...ستی نیازینھ ن« : زدی مھربونیلبخند
 .و از پلھ ھا باال رفت» .امیاالن م« : بھ سرعت از جاش بلند شدایپور
.  بوداهی در مقابلش سیھمھ چ.  رفتجیناگھان سرش گ.  مبل نشستی بھ ناچار دوباره روایرو
 . ھم افتادی شد و رونی بکشھ اما پلکاش سنگقی کرد نفس عمیسع
 زد و بھ ی بود لبخنددهی مبل دراز کشی کھ روای رودنی اومد و با دنیی ھا پا بعد از پلھی کمایپور

 زده بود نوازش کرد و او را در آغوش رونی را کھ از شالش بشی از موھایتره ا. طرفش رفت
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 شد وارد اتاقش.  شده بودرهی خای جذاب روی رفت بھ چھره یھمانطور کھ از پلھ ھا باال م. گرفت
 از اتاق خارج یطانی لبخند شکی و با دی اش باال کشنھیپتو را تا س.  تخت گذاشتی را روایو رو

 .شد
 بھ اطرافش یبا وحشت نگاھ.  شدداری دست و سوت از خواب بی آھنگ و صدای سر و صدابا

 بھ افتی کھ درد کاھش یکم.  از دردش کاستھ بشھدی دستانش گرفت تا شاانیسرش را م. انداخت
 دونست چطور شد یاصال نم. ھنوز ھمون مانتو و شال تنش بود. شم دوخت کھ درش بود چیاتاق

. دی داد انداخت و ھراسون از جاش پری بھ ساعت کھ نھ شب را نشان میگاھن. کھ خوابش برد
 کنار تختش بود زی می کھ روی تلفنی لرزان گوشیبا دستان. حتما تا االن مادرش نگرانش شده بود

 »الو مامان؟« :زدرو برداشت و بھ مادرش زنگ 
 »رم؟ی بمی من از نگرانی گی تو دختر؟ نمییکجا« : تمام وجودش را سوزاندھی گریصدا

 .امی معی دونم چطور خوابم برد االن سری اصال نمنیمامان جون ببخش -
  تو؟ییکجا -

 ».شگامیتو آرا« : گفتلشی بھ اطرافش انداخت و بر خالف مینگاھ
 االن زنگ زدم گفتن نیھم... دختریگیچرا دروغ م« : مادرش گوشش را بھ در آوردادی فریصدا
 ی با کدوم پسر رفتگھ؟ی می خسرو چنی تو؟ ای کدوم گوردهیدختره ورپر...ومدهی اصال اونجا نایرو

 ؟یلجن باز
 پسر؟ خسرو کی اونم با ؟ی گفت؟ لجن بازی میمامانش چ.  فشردی سردش را بھ ھم مدستان

   شده؟انی آرنیسوار ماش کھ دشید
مامان حرف ...باور کن دروغ گفتھ...مامان بھ قرآن دروغ گفتھ« :دی چرخی اتاق دور سرش متمام

 ». گردمی امشب بر منی مطمئن باش ھمامیمن م...ھاشو باور نکن
 ...رهی می مشھی ھمی ھم مثل باباش براایرو... ندارمی دخترگھی دیاگھ بر نگرد -
 نثارش کرد و بھ سرعت از رو ی لعنتکی لب ریز.  تماس قطع شدهدی فھم،ی بوق ممتمد گوشبا

 غی بزن بکوب و جی صدانیی بود اما از پاکی تارکیسالن تار. در اتاق را باز کرد. تخت بلند شد
از ترس زبانش بند . دوباره بھ داخل اتاق بازگشت. وحشت بھ تنش ھجوم آورد.  اومدیو داد م

 و بھ دی در از جاش پریبا باز شدن ناگھان. ختی ری رفت و اشک میراه ماطراف اتاق . بود اومده
 و دیبھ سرعت در آغوشش خز.  باره بھ روش باز شده بودنکی دی امی شد انگار در ھارهیتارا خ

 ». مردمی داشتم از ترس میینجایتارا چھ خوب کھ تو ا« :با بغض گفت
 تو در رونی برو بالی االن از ونیاش ھمزودب« : ھراسون اونو از خودش دور کرد و گفتتارا

 ».یخطر
 ستمیمگھ با تو ن« :تارا با خشم تکانش داد.  مبھوت بر جا مونده بود و بھ دھن تارا زل زده بودایرو

 خواد ازت سو استفاده یاون م... گھیِ فاتحھ ات خونده اس د برو دندتی ببایاگر پور...زودباش برو
 ».زود باش... نجای اوردتت انی ھمیکنھ برا

 خواستھ ازش ی مایپور.  کردی تارا را حضم میتازه حرف ھا.  بھ خودش اومدای تارا، روغی جبا
 نطوریتارا ھم.  رفتنی باره از بکی کھ تو قلبش بود یتمام احساس...ھیسواستفاده بکنھ؟ باور نکردن

 دنیا با دیپور.  شدنی زم برخورد کرد و نقشای با پوردی کشی و او را بھ دنبال خودش مدی دویکھ م
.  نداشتیچشماش قرمز بود و حالت عاد. شدرهی اول تعجب کرد اما بعد با غضب بھ تارا خایرو

گناه ...ایتو رو خدا ولش کن پور« : گفتھی و با گرستادی بره کھ تارا مقابلش اایخواست بھ طرف رو
 ».بذار پاک بمونھ... داره
 ی کھ مثل بره اای پرت کرد و بھ طرف رویبا خشم تارا را بھ سمت. دی شنی نمیچی انگار ھایپور

 کرد دکمھ ی و بعد سعدی بوسانھیاول لباش رو وحش...  شده بود ھجوم آوردرهیوحشت زده بھش خ
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 ی زجھ اسم تارا را صدا مای زد و ی بھ صورتش چنگ مانھی وحشایرو.  مانتواش را باز کندیھا
 . زد

 ی ھاادیفر...ای روی ھاھیگر.  چنگ زدای و خوش حالت روبای زیھ موھا و بدی شالش را کشایپور
 ای روادی بودن کھ از اونشب بھ یتنھا خاطرات...ای بھ تن روای پوری انھیتارا و ھجوم وحش

 و بھ بدنش چنگ دی دی زجرآور کھ با فکر کردن بھشون ھرشب تا صبح کابوس میخاطرات...موند
 یول... بشھای خواست مانع از لمس بدنش توسط پوری کرد انگار می خودش را زخمو  زدیم
 ...ختی رو بھ ھم رزی شد، شد و ھمھ چی مدی کھ نبایزیچ

 حال تک دنی را بھ خونھ رسوند مادرش با دای جون رومھی کھ تارا با ھزار دردسر بدن ناونشب
ش بھ خاطر دخترش تپش قلب.  افتادنی زمی و زار زد و بعد بدن سردش رودی کشونیدخترش ش

 . ستادی از حرکت اشھی ھمیمتوقف شد و برا
 و مادرش ای اون صحنھ بھ سرعت فرار کرد و رودنی کرد با دی میمونی احساس پشدای کھ شدتارا

 زدن ی و بھ آمبوالنس زنگ نمدنی دی ھا اون صحنھ رو نمھیاگر ھمسا. را کنار ھم رھا کرد
 ... ھم نبودای بھ زنده بودن رویدیام
 در شی دو شب پعیوقا. دی دمارستانی چشمانش را باز کرد، خودش را در بای روز بعد کھ رودو

 .  ذاشتندی بھ جا میگری تازه تر از دی گذشتند و ھر بار زخمیمقابل چشمانش م
 کھ بھ یاز روز.  بوددهی دبی آسدای بھتر شد اما روحش شدای روی جسمتیوضع...  ماه گذشتکی

 و ی توخالی فقط با نگاھدی کشی نمادی کرد، فری نمھی زد، گری حرف نمچکسیھوش امده بود با ھ
 .  شده بودرهی خرونیپوچ از پنجره بھ ب

...  نکرده بودیریی تغچی ھشی روحتی خوب شده بود اما وضعشی جسمتیوضع...  ماه گذشتدو
 کرد ی نمھی و گردی کشی نمغی مثل اوال جگھی کھ دی شبانھ عادتش شده بود بھ قدری کابوس ھادنید

 قلبش کند تر از حد معمول شده انیضر...  بستی کھ راه تنفسش ھم میبغض... کردیفقط بغض م
 . بود
...  نبودلی دلیحالت تھوع ھاش ب...  دکترھا بدجور شکھ شده بودیبا خبر ناگھان...  ماه گذشتسھ

 حس نکھیا...  نشست لبشی رویناخودآگاه بعد از سھ ماه لبخند...  شکمش گذاشتیدستش را رو
 کھ تو ی بچھ ایھر شب برا... شدی نمرهی خرونی از پنجره بھ بگھید.... ستی کرد تنھا نیم

 ... کردی مھیگر... کردیبغض م...  خوندی میی داد الالیپرورش م شکمش
 
 کرد ی مینی اش سنگنھی کھ تو سیتارا با بغض.  شدرهی خرونی از پنجره اتاقش بھ بی خونسردبا

 ؟ی دختر معصوم اوردنی سر ایی چھ بالی دونیم...ھی توریھمش تقص« : و گفتستادیمقابلش ا
 ی ولبھیعج...یلی خای پوری پستیلیشد؟خی بھ ھوس تو آلوده مدی کرده بود کھ بای چھ گناھایمگھ رو

 یعمو پسر می با ھم نداری کارچیمن و تو ھ... تمومھگھید...دمی فھمنوی بعد از سال ھا انگارا
 ».یقالب
 ی وقتھ میلیخودم خ...رونیگمشو ب« : زدادی پر از خشم فری بھ طرفش برگشت و با چشمانایپور

 ».گمشو کھ اصال حوصلتو دارم...  رو تموم کنمیخواستم ھمھ چ
 آدم ھی ،ی آدم رذلھیتو « : زدادی رفت تا از اتاق خارج بشھ فری طور کھ عقب عقب منی ھمتارا

 جبران ی براگھی کھ دی روزھی ینی بی کارتو می جزای روزھی.... کھ جاش فقط تو لجنھفیکث
 ».... تو آدم ھرزهیبچھ ... کنھی تو داره تو وجودش رشد میبچھ ...ی لعنتی دونیم. رهی دیلیخ
 کرد کھ ی می رو تو خودش حیآرامش.  حرف ھا انگار عذاب وجدانش کمتر شده بودنی گفتن ابا
تارا ...  را مبھوت برجا گذاشتای از اتاق خارج شد و پوریظیبا اخم غل.  نکرده بودشدای پچوقتیھ
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 ینطوری کرد ایحس م... کردی ھاشو پرداخت منھی زد و ھزی سر مای رومارستانیھر روز بھ ب
 .  جبران کنھی کارش رو کمنھتویم
 معجزه اس کھ بجھ نی گفتن ایدکترا م.  شده بودشتری بچھ بیلگدھا...  ماه بھ سرعت گذشتنھ

 . شده بودفی ضعیلی خایھنوز سالمھ چون بدن رو
 دست نوازش گرش را شھی تختش نشستھ بود و مثل ھمی روایرو.  شب بودمھی دوازده نساعت

 ی حرف نزده بود فقط بغض مچکسی نھ ماه با ھنیتو ا... گفتی نمیچیھ...دی کشی شکمش میرو
 شد، ی مدهی در اتاقش شنیکی کھ تا نزدیی قدم ھایصدا.  زدیکرد و تو دلش با بجھ اش حرف م

 ... کردیاحساس خطر م. دیناخوآگاه بدنش لرز... از جا بپره باعث شد ناگھان
 کھ بھ چھره اش زده بود در ی و نقابی با لباس سر تا سر مشکی اتاق بھ شدت باز شد و مرددر

 ماشھ و دنی کشی نشونھ گرفتھ شده بود و صداای کھ بھ طرف رویاسلحھ ا. آستانھ در ظاھر شد
 ... و شکمش احساس کردنھی کھ تو سی و بعد درددی و شندی دای بد کھ روییزای چنی آخرریپرتاب ت

 
 شد و اسلحھ کی پوش بھش نزدیمرد مشک.  شده بودرهی خرونی از پنجره اتاقش بھ بشھی ھممثل

 ».کارش رو تموم کردم« : گذاشتزی میرو رو
 ».زهی میدستمزدت رو... خبیلیخ« : شدرهی خسرو خیبرگشت و بھ چشما ایپور

 ».حال کردنش مال تو شد دردسرش مال من« : زد و گفتیزی آمطنتی لبخند شخسرو
 ی نداشت مطمئن باش تو ھم حالش رو میاگھ زنده بودنش برام خطر« : گفتی با خونسردایپور
 »؟ی گرفتطامویبل. یبرد

 .سی انگلی براطی بلھیبلھ  -
 ؟ی کار کردیتارا رو چ -
 .رهیمی دردسر می بگھی مدت دھی...  کردمقی تزرنیروئیبھش ھ...  کردمی کھ گفتویھمون کار -

 ».ی بری تونیم. دیچی پی بھ پر وپام مدینبا...حقش بود« : زدیلبخند
 .ادیزد ز -

 نی آخرنی زد ایلبخند. ستی آلوده نگری شلوغ و ھوای ھاابونی تکان داد و دوباره بھ خی سرایپور
 .شھی مرهی تھران خی ھاابونی پنجره بھ خنیباره کھ از ا

 
 ».صدو پنجاه...دستگاه شک رو آماده کن« : اش را پاک کرد و داد زدیشانی عرق پدکتر
 . رو وارد کردن اما اثر نکردشک

 .ستیدو -
 ».صدیس« : بلند تر داد زدنباریدکتر ا.  دستگاه رو اعصاب بودغی جیصدا

 ».تموم کرد« : افسوس تکان داد و گفتی از رویدکتر سر. دی کشی مغی ھنوز جدستگاه
 سر ی رودی سفیمالفھ . دی کشی مغی کرد و جی مھی تازه متولد شده در دستان پرستار گری بچھ
 .  رحم بستھ شدی بیای دننی ای بھ روشھی ھمی قرارش برای سبز و بی شد و زمردھادهی کشایرو

ھمون زمرد ...  باز کردای دنی بستھ شد اما کودک تازه متولد شده چشمانش را بھ روای روچشمان
 ... سبزیھا

 ... دوباره متولد شدهای روانگار
 تنفس وجود ی براییھوا.  مقطع شد بودمینفس ھا.  شدی مدهی سرم کوبی توی مثل پتکشی ھاحرف
 لباسم چنگ زدم و بازترش ی قھی بھ.  بودشھیدستانم سردتر از ھم. دی ترکیسرم داشت م. نداشت
 اونقدر نفرت تو. دی کشی تو چشمام شعلھ مشترینفرت ھر لحظھ ب.  بھتره بگم پاره اش کردمایکردم 

 . نداشتییچشمام بود کھ اشک جا
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 . مبل نشوندی از جاش بلند شد و منو روعی حالم سردنیبا د.  شده بودرهی نگرانش بھم خی چشمابا
 قتی خواستم حقی فقط می رو نگفتم کھ خودتو نابود کنزای چنیمن ا... نکنتیدخترم خودت رو اذ -

 .ی کنی و با ما ھمکاری بھ خاطر اونم کھ شده قبول کندی کھ شایرو بدون
 گلوم راه تنفس رو بستھ بود با یبغض تو.  صبرم تموم شدگھید.  نشستمی لب ھای رویپوزخند

 ».فکر کنم...دیبا« : گفتمدمی شنی کھ خودم ھم بھ زور می آرومی با صدای حال بھ سختنیا
 دی بایخوب فکر کن دخترم اگر انتخابش کن...حتما حتما« : را تکان داد و با عجلھ گفتسرش

 ».ی رو شروع کردی خطرناکی و بازی دارشی در پی کھ راه پر خطریبدون
 دمی کشادیخروجش با خشم فرپس از .  رفترونی زد و از اتاق بنی غمگی حرف لبخندنی گفتن ابا

 باره نی آخرنیا.  حس کردممی گونھ ھایکم کم نم اشک را رو. ختمی رو بھ ھم رزی می رولیو وسا
 نیا.  بشنی ذارم چشمام ھر لحظھ کھ خواستن بارونی نمگھیآره د.  بارنیآخر. کنمی مھیکھ گر

 ش ھمش رو نابود ندیآ....شیزندگ...اھاشیرو... کنمینابودش م...ھیکی و نفرت مسببش فقط ضبغ
 کنار خی کھی بار مثل دوتنی سردم اشھیدستان ھم.  فشردمی ھم می روضیدندونام رو با غ.  کنمیم

 یقبلش زجر کشش م...ستی نی براش کافنمینھ ا...مرگ مرگ« : لب گفتمریز. بدنم افتادن بودن
 کنم جلوم زانو بزنھ و ی می بود کارومدهی نای بھ دنچوقتی کنم کھ آرزو کنھ کاش ھی میکار. کنم
 ».فتھیبھ پام ب...التماس کنھ... شدنش زار بزنھدهی بخشیبرا
 اومده بود یزھرا خانم چندبار.  از اتاقم نشستھ بودمی روز گذشت و من ھمچنان با خشم گوشھ ادو

 وجود یشی ستاکای راگھید... مرده بودمگھی خواست در رو باز کنم اما من دیو با التماس ازم م
 عردر ق. اطرافم پر شده بود از حس انتقام.  کردمی حس نمدم،ی شنی نمدم،ی دی نمیزیچ. نداشت

 . رو نابود کردمی کھ تمام زندگیانتقام از کس...انتقام.  فرو رفتھ بودمیکیتار
آرام بھ طرفش رفتم و .  کردی میی خودنمازمی می داشت روی رنگی کھ جلد چرم مشکیدفتر

مدادم رو . دمی بود رسدی صفحھ کھ سفنیبھ آخر...مام ورق ھاشو مرور کردماز اول ت. برش داشتم
 ». مردشی ستاکایرا« : جملھ نوشتمکیبرداشتم و تنھا 

 بودم و در دهیچی پی پارچھ انی کردم حاال بی وجودم ازشون محافظت می را کھ با ھمھ یخاطرات
چھ .  گذشتنددگانمی از مقابل دریصدا ھا و تصاو.  تختم گذاشتم تا خاک بخورنری زیصندوقچھ ا
 . کھ دوستشون داشتم رو از دست دادمی کسانیآسون ھمھ 

 
 ... دونم و توی من مرمتی صبر کن اگھ بگکای راکایرا -

 و از پشت کمرش را در دیپسر بھش رس. دی دوی مجانی بود کھ با ھی دختری لب ھای رویلبخند
 »؟ی شدری چنگال شری باالخره اسیدیتمت؟ د گرفیدید« :کنار گوشش با ذوق گفت. دیآغوش کش

 . سر دادی بلندی قھقھھ دختر
 

تازه متوجھ قطره اشک کنار . صداھا نامفھوم شد و بھ زمان حال برگشتم... محو شدندریتصاو
از امروز وجودت، چشمات، . ی کنی نمھی گرگھینھ از امروز د. بھ سرعت پسش زدم. چشمم شدم

 .ستی مرده گرم نکیبدن ... مردهکایرا. حرف زدنت ھم مثل دستات سرده
از امروز دختر .  را عقب دادممیشانھ ھا. اندامم راست شد و سرم را باال گرفتم.  جام بلند شدماز
حالت ...اکیرا« : بھ سرعت بھ طرفم اومددنمیعسل با د.  رفتمرونیاز اتاق ب. شھی متولد میدیجد

 »خوبھ؟
 ».یتوپ توپم عسل« : گفتی و مدی خندی بود االن می قبلیکایاگر را.  نزدملبخند
خدارو « : دستم رو گرفت و گفتعی سردنمیزھرا خانم با د.  اکتفا کردمی بھ نگاه سردتنھا

 ».یاری سر خودت بیی نکرده بالیی خدادمی ترسیم...شکر
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 سر یی بالچی کھ انتقامم رو نگرفتھ ام ھیتا وقت. دمیش کرونیدستم را از دستاش ب.  زدمپوزخند
 . کنمی نمنی اما بعدش رو تضمارمیخودم نم

 » آقا کجاست؟دیسع« : سردتر از نگاھم بودلحنم
 »...تو اتاقشھ« : و گفتستادی عقب تر ای خانم کمزھرا

 .دمی شنی زھرا خانم رو می آقا رفتم صدادی تکان دادم و بھ طرف اتاق سعیسر
 .بچم بھ کل داغون شده -

 ». زمان الزم دارهکمی...شھینگران نباش مامان حالش خوب م« : بدهشی کرد دلداری سععسل
 .کنھی بھم نمی گذشت زمان ھم کمکیحت.  لبم نشستی روی پوزخنددوباره

 . ضربھ بھ در زدمچند
 .نییبفرما -

 . بلند شدشی من بھ سرعت از جادنیبا د.  و وارد شدمدمی کشنیی رو پارهیدستگ
 کا؟یرا -
 . کنمی رو قبول مشنھادتونیمن پ -

 برمت یفردا م. ممنونم دخترم« : انداختی صندلی فوت کرد و خودش را روی را با آسودگنفسش
 ».متیذاری نقشھ مانی و در جرسیاداره پل

 .نی االن بگنیتونی مستمیمن خستھ ن -
 . پرونده خبر دارننی از اگھی از من و تو فقط دو نفر دری دونم دخترم اما فردا بھتره غیم -

 می بریای مکایرا« : گفتدنمیعسل با د. از اتاق خارج شدم.  نکردم و سرم را تکان دادمیاصرار
 »د؟یخر

 ».نھ کار دارم« : زل زدماھشی سی ھمون نگاه سرد بھ چشمابا
 تونستم از تو چشماش بخونم کھ یم.  شدرهی رفتم خیف اتاقم م با تعجب بھ من کھ بھ طرعسل

 . زده اسرتی سرد من حیچقدر بھ خاطر رفتارھا
 کھ حامل ینگاھم بھ صندوقچھ ا.  نشستمنی زمیپشت بھ در رو.  اتاقم شدم و در رو قفل کردموارد

 . خواستند دست از سرم بردارنیانگار خاطرات نم.  رنگ بود دوختھ شدیدفتر مشک
 
 . مونمی مشتی تا ابد پیگفت...ی تنھام نذاریتو بھم قول داد...انی کی بردینبا...نھ... کنمیباور نم -

 . او را بغل کردی بھ آرومانیک.  بوددهیچی ھق ھق دختر تو باغ کوچک پیصدا
 ھی گرکایرا...  کنم کھ منو نبرنی می کارھی.... دمیقول م... ذارمیمن تنھات نم....نھ  -

فقط ... میری منجایاونوقت ھردوتامو از ا... کنم کھ پولدار بشمی بزرگ بشم اونقدر کار میوقت...نکن
 .صبر کن

 گل را بھ شکل حلقھ یبا مھارت ساقھ .  را از ساقھ کندی را رھا کرد و گل رزکای راان،یک
 دم و بھت ی م انگشتر رو بھتنیا« : فرو برد و با لبخند گفتکایحلقھ را در انگشت را. درآورد
 گل نی گلبرگ انیتا آخر.  منتظرم بمونکایرا.  دم کھ تا آخر عمرم ازت محافظت کنمیقول م

.  اعتماد کردانی بھ حرف کی حلقھ بھ راحتنی لبخند زد با وجود اکایرا» .بشھ منتظرم بمون پژمرده
 . مشغول قدم زدن در باغ شدنیدستاشون رو درھم قفل کردن و با خوشحال

 
 برام نقدری خاطرات انی ایادآوریچرا .  شده بودنریدوباره اشک ھام سراز.  را تکان دادمسرم

 گلبرگ کیتنھا . انگشتر اونجا بود.  رفتم و کشو رو باز کردمزمی بھ طرف مزیبا خ. سخت بود
 چرا ؟ییپس کجا...از اون موقع پونزده سال گذشتھ« : لب زمزمھ کردمریز.  مونده بودیزرد باق

 اون موقع بچھ بودم اما احساسم نکھی با ا؟ینکنھ فراموشم کرد... نامرد؟یبھ قولت وفا نکرد وزھن
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 قلبت منو ؟ی ھنوزم دوستم دار؟یاحساس تو چ... شدهشتری بیتا االن ثابت مونده نھ حت
 ». کنمی فراموشت مشھی ھمی گلبرگ افتاد برانی کنم ھر وقت آخری صبر مشناسھ؟بازمیم

 ان؟ی کییکجا.  چشم دوختمیسرم را بلند کردم و بھ آسمان ابر. تو کشو گذاشتم را دوباره انگشتر
 ی می روزھیمطمئنم ...  ھنوز منتظرتھکای را؟ی گردی چرا بر نم؟ییپونزده سال گذشتھ پس کجا

 و رگری دارم ما دوباره ھمدمانیا... پنجاه سالای سال بعد ستیچھ ب...چھ ده سال بعد...نمتیب
 . منتظرم نذارادیز...پس برگرد...منم منتظرتم...ی دونم کھ تو ھم منتظرمیم. می کنیمالقات م

 . فرو رفتمیقی بھ خواب عمانی کیای روای
 ی آبی ھم رنگش و شلوار لی با مقنعھ ی نسبتا بلندی مشکیمانتو.  بھ لباسام انداختمی اگھی دنگاه
 و می شدنیبا ھم سوار ماش. رج شدم از اتاق خاعی آقا سردی سعی صدادنیبا شن.  بودمدهی پوشیرنگ

 ی حسکی.  داشتمیاسترس نداشتم، نگران نبودم فقط احساس پوچ. می راه افتادسیبھ طرف اداره پل
 کھ ی راھنی زد ای مادی از تھ دلم فریکی. کنھی مریی داره تغشھی ھمی من برای گفت زندگیبھم م

 نی ای و من درستی کنی خودتو با حس انتقام و نفرت خفھ متی پر از نفرتھ در نھایری میدار
 . دادمی کردم اما بھ راھم ادامھ می مقیحرف رو تصد

 در بود اشاره ی کھ جلوی آقا بھ ماموردیسع. می شدادهی ھردو پسی اداره پلی جلونی توقف ماشبا
 آقا قدم بر دیر سعھمانطور کھ در کنا.  تکان داد و بھ سرعت وارد اداره شدیکرد مامور ھم سر

 ». نشدهری ھنوزم د؟ی مطمئنمتیاز تصم...کایرا« : شدم کنار گوشم گفتیمبداشتم و وارد م
 .مطمئنم -
 ممکنھ ی رو از دست بدتی معمولیممکنھ زندگ... کنھریی تغشھی ھمی براتی زندگریممکنھ مس -
 ؟ی بازم مطمئن؟ی حاال چی آرامش رو از دست بدنیا

 » آرامش دارم؟میبھ نظر شما من االن تو زندگ« : سردم را در چشماش دوختمنگاه
 ھشت نفره وسطش بود زی مکی کھ می شدیوارد اتاق بزرگ.  انداختنیی نگفت و سرش را پایزیچ

 .  کنار ھم پشتش نشستھ بودنسیو دو مرد با لباس پل
 ھول زی زد و منو بھ طرف میبخند آقا لدیسع.  دادنی ما از جاشون بلند شدن و سالم نظامدنی دبا

 ».کایرا...دختر خواندم« :داد
 ». ھستمیمیمنم سرگرد کر...خوشوقتم دخترم« : ھا کھ مسن تر بود گفتسی از پلیکی

 بھم خوش آمد گفت و خودشو ی کھ کنار سرگرد نشستھ بود و بھ گرمیمرد جوان.  کردمسالم
 ».  ھستمیعیمنم سروان شف« : کردیمعرف
 و من زی آقا در راس مدیسع. می نشستزیھر چھار نفر دور م.  بھ تکان دادن سرم اکتفا کردمتنھا

 .یمی و کریعی شفیروبھ رو
 بھشون یزینگاه استفھام آم.  را مقابلم قرار دادی ھم پوشھ ایعی اشاره کرد و شفیعی آقا بھ شفدیسع

 ».بازش کن« : آقا صداشو صاف کرد و گفتدیسع. انداختم
 بھ عکس ھا ینگاھ. دو عکس ھمراه با چندتا ورقھ تو پوشھ بود.  پوشھ رو باز کردمدی تردبا

عکس دوم کھ . ی مشکی چھل و پنج سالھ بود با موھا و چشمابای تقریعکس اول از مرد. انداختم
 لخت ی جذاب بود با موھاتی نھای و پنج سالھ و بستی پسر حدودا بکی آشنا بود از یلیبرام خ

.  رنگی صورتی قلوه ای رنگ و لبای عسلی زد و چشمای مینور آفتاب بھ قھوه ا ری زکھ یمشک
 کالم کیدر .  بودانی و چسبش نمادی سفشرتی نقص کھ در تی بیکلی و ھدی سفتی نھای بیپوست

 کھ بھم زل یسی سھ پلی تفاوتم را رویو چشمان ب.  پرت کردمزی می عکس را رویبھ آروم. بایز
 . مزده بودن دوخت

 . شناسمی ھم نمگھی دیکی اون انھی آرای پورھیاون مو مشک -
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 دهی رو دانیتا حاال عکس آر. یای بھ نظر می زرنگیلیدختر خ« : بھم انداختی نگاه مشتاقسرگرد
 »؟یبود

 .نھ -
 ». سرھنگی رو انتخاب کردیخوب کس« : آقا گفتدی بھ سعسرگرد
 رو ی تونست بفھھ عکس کی دختر سھ سالھ ھم مکی.  نداشتی بھ زرنگی ربطنیا.  زدمیپوزخند

 ...یذاریجلوش م
 ». مبشناسنشنطوری باند ایاعضا...اسم مستعارش جوزف کاستره« : رو بھ من کردسپس

 »ھ؟ی کگھی دیکیاون « : گفتمی سردبھ
 انی براگنی اما بھش ممی دونی نمشویاسم واقع« : عکس را در مقابلم گذاشت و گفتیعی شفسروان
 ی زندگانی آرشیاز بعد مرگ پدرش پ....انھی آرای پوریبرادرزاده ... و پنج سالشھستیب...کاستر

 شرط اطیبھ ھرحال احت... باشھانی تو باند آرمی شک داریعنی دمی ازش ندیما کار خالف...  کنھیم
 ». بھ عموش کمک کرده باشھزای چی سرکیعقلھ ممکنھ تو 

 ده؟ی انجام میی باند چھ کارانیا -
...  کھ در ظاھر زنده اند اما باطنا مرده اندیی انسان ھایعنی)Dummies( زهیاسم باندشون دام -

فروش ...یادم کش....دنی کھ دلت بخواد انجام میھرکار.  کنندی می کھ مثل رباط زندگییانسان ھا
 یول...فروختن دخترا و پسرا بھ اونور آب... واناتیقاچاق ح...قاچاق مواد مخدر...  بدنیاعضا
 . جاتھقھی خالفشون قاچاق مواد مخدر و عتنیبزگتر

  جات؟قھیعت -
 فرستن ی دزدن می جات رو مقھیعت... زدنتی دست بھ فعالرانی تو انجای آدماشون اشتریآره ب -

 چی ھمیمتاسفانھ ما نتونست.  ھا اونور آبنی کنن اما اصل کاری متی فعالنجایآدماشون ا. اونور آب
 نجای ابھ نکھی قبل از امی انداختی مرشونی کھ گیی چون آدمامیاری باند بھ دست بنی از ایاطالعات

 ھی بھ می فرستادی بودن مرانی تو انجای کھ ایی کھ ما تو بانداییجاسوسا...  کردنی میبرسن خودکش
پونزده سالھ کھ ... شدهی میی شناساتشونی کھ از کجا ھوبھی عجیلیخ... شدنی کشتھ مدهیروز نکش

 روشمون رو می خوای ما منی ھمیبرا.... ممکن بودری اما غمی بندازری باندو گنی امیار دیسع
 شھ یی شناسای کھ نھ مامور بوده کھ بھ راحتمی دختر رو بفرستکی بار نی اولیبرا... میعوض کن

 سکی رمی خوای نمگھی بار دنیو ا... دارهی قویلی خزهی حال انگنی داشتھ در عینھ سابقھ ا
 مای مستقنباری اا بودن امرانی کھ تو ایی تو گروھامی فرستادی اول مامورامون رو مشھیما ھم...میکن
 و بھ عنوان می بدمتی تا خوب تعلمی ماه فرصت دارکی... ی اونور آب تو باند اصلمتی فرستیم
 خبر ی مخفاتی عملنی از اچکسی از ما سھ نفر ھریدر ضمن غ... می آمادت کناهی مامور سکی

  ھست؟یسوال. نداره
 کھ کلمھ بھ کلمش رو حفظ ی دادم جوری زد با دقت بھ حرف ھاش گوش می کھ حرف می مدتتمام

 یسوال« :سرم را تکان دادم و گفتم.  کنھی می چقدر خوب و رسا سخنرانشییبودم خدا
 »... خواستم بگمی میزی چھی...اما...ندارم
 . بھ دقت بھ دھنم چشم دوختنھرسھ

 بھ خاطر کشور و دولت خودمو تو دردسر ننداختم قتایحق... خودم رو دارمیوش ھامن ر -
 یتمام تالشم رو م... خاص خودم رو دارمی ھازهی جناب سروان من انگنیھمونطور کھ شما گفت

 ممکنھ رمی شما نزنم اما راه خودم رو می ھایزی بھ نقشھ ھا و برنامھ ریبی راه آسنیکنم کھ تو ا
 کمکتون اتی عملنی من تو انی خوای کھ ھنوزم منیمطمئن... خطرناک بزنمی کارھایلیخ دست بھ

 کنم؟
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 ممکنھ نقشھ ینطوری ا؟یری نممی رو کھ ما بھت گفتیچرا فقط راھ« : سرگرد در ھم بودی ھااخم
 ».ھامون خراب بشھ

 تونم یتا م کنم ی می اما سعدمی نمیتی شما اھمیمن بھ نقشھ ھا« : تو چشماش زل زدمیی پروای ببا
 اندازم چون بھ ی راھو انتخاب کردم و خودم رو بھ خطر منیمن ا.  رو درست انجام بدمفمیوظا

 »...ھدفم برسم
 نکن کھ یاما کار...می کنیما قبول م« : آقا بھ سرعت گفتدی بزنھ اما سعی خواست تا حرفسرگرد

 ».فتھیجونت بھ خطر ب
 پا رو یحت.  رو بھ تنم بمالمی ھمھ چھی حاضرم پیعنی راھو انتخاب کردم نی ایوقت« : زدمپوزخند

 ». بذارمدمیعقا
 ی کرد و فضایسرم درد م.  ھر سھ تاشون گرد شد و با تعجب بھم زل زدنی حرفم چشمانی ابا

اشک .  دادمھی تکواریپشت بھ د. از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم.  بودنی برام سنگیادیاتاق ز
 نیب  غرورمدینبا.  کنمھی گردینبا...بھ زور جلوشونو گرفتم.  بشنریسراز خواستن یھام دوباره م

 ملمی از ریکمی. دمی چشمام دست کشری و بھ زستادمیصاف ا.  بشکنھنجاستی کھ ای ھمھ آدمنیا
 .  بودختھیر

با تعجب بھ .  حامل دستمال، مقابلم قرار گرفتی گشتم کھ دستی دنبال دستمال مفمی تو کداشتم
.  کردم و دستمال رو گرفتمیتشکر سرد. اخم ھاش تو ھم بود.  زل زدمیعیان شف سرویچشما

 .  اطراف چشمم رو بھ دقت پاک کردمیاھیس
 ن؟ی پا بذاردتونی رو عقانی خوایچرا م -
 .چون خدا رو آرزوھام پا گذاشت -

 کھ یینجای بھ اچوقتیاگھ کمک خدا نبود شما ھ. ستی حرف درست ننیگفتن ا« : گرد شدچشماش
 ».نیرسی نمنیاالن ھست

 ھا آرزو داشتھ یلی خدی کھ شاییبھ نظرتون من االن کجام؟ جا« : نگاه سردم توچشماش زل زدمبا
 ».نیباشن؟ لطفا منو نخندون

 .ادی خنده بچوقتی شما ھی کنم رو لبایفکر نم -
 از کنارش گذشتم و وارد اتاق ی تفاوتیبا ب.  گذشتی داشت از حدش مگھید.  نگاھش کردمفقط
 . نشستمی صندلی رویدیبا ببخش. شدم
از « :بعد از ورود سروان بھ اتاق، سرگرد گفت.  آقا بھم لبخند زددی سرگرد توھم بود اما سعیاخما

دفاع .  کننیسروان بھتون کمک م...شھی شما شروع می ھانی شمال تمریالھای از ویکیفردا تو 
 ھم بعد از اون. نیری گی مادی ھست کھ شما یینای تمرنیاز مھم تر...ی اندازری تنیتمر...یشخص

 ».نی شی مدی کھ دوستتون دارن ناپدیی کسای از مقابل چشماشھی ھمیبرا
اخمام توھم . دنی من خندی چھره دنیھر سھ با د.  گرد شده از تعجب بھشون زل زدمی چشمانبا

نگار متوجھ شده بود گلوش رو صاف کرد و سرھنگ کھ ا.  بھم بخندنینطوری اومدیرفت خوشم نم
 کی شمال یالیتو راه برگشت از و...رهی می مشی ستاکای بود کھ رانیمنظور سرگرد ا« :گفت

 »...مونھی نمی ازت باقی اثرچی سوزه و ھیتو اون تصادف بدن تو م...دهیتصادف رخ م
 ». بعد از تصادفتھی جعلتی ھونیا« : را بھ طرفم سر دادی اورقھ
« : بلند تکرار کردی را کھ در ورقھ نوشتھ بود، با صداییزھایسرگرد چ.  بھ ورقھ انداختمینگاھ
 ». ھم خودت بخونشیلندن، بق: محل تولدست،یب: جانسون، سن: لیالرا، فام: اسم
« :سروان با تعجب گفت. می ھم شدی و خارجمینمرد.  گذاشتمزی می تکان دادم و ورقھ رو رویسر

 از ی مدت نامعلومھی و نیای کھ بھ نظر تموم آشناھاتون مرده بھ حساب بستیم نبراتون اصال مھ
 »ن؟یخانوادتون دور باش
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 چوقتی خبر داشت ھمیاگر االن از احساس قلب. رمی لبم را بگی پوزخند روی کردم جلوی سعیلیخ
چون فکرم .  نھ عسل نھ سرھنگشھی زھرا خانم تنگ میآره من دلم نھ برا.  زدی حرف رو نمنیا

سرش را . انگار از تو نگاھم جواب سوالش رو گرفت. ھی اگھی دزی چون ھدفم چھی اگھی دیجا
 .  شدرهی خزی و بھ مداخت اننییپا

خب جلسمون ھم کھ تموم شد امشب مامانتو « : با لبخند گفتدی دنی آقا کھ جو اتاق رو سنگدیسع
 ی خدمتکار ھست کھ ھمھ ھیاونجا ... الی بردت ویبالت و م دنادیسروان صبح م. می کنی میراض

 ». تمرکز کنناتی کنھ تو فقط رو تمریکارا رو م
 سی باھاشون کردم و از اداره پلی سردیخداحافظ.  بلند شدممی صندلی را تکان دادم و از روسرم

دو سال سنم رو ... سالھستیب...الرا جانسون... ھنوز تو دستم بودمی جعلتیورقھ ھو.  اومدمرونیب
 بھ زهی چکیھدف من فقط ...مسخره است... لبم نشستیباز ھمون پوزخند رو. کم کرده بودن

 . ندارمی کاراتشیجزئ
 کردم تو ی کھ احساس میی ھالیتمام وسا.  اتاق رو قفل کردم و مشغول جمع کردن ساکم شدمدر

 زھرا خانم و ی ھاھی گریصدا. تمخی ری ساکم می دارم بدون درنگ تواجی ماه بھش احتکی نیا
 ی ازم مھی و با التماس و گردی کوبیزھرا خانم بھ در اتاق م.  بودختھیعسل اعصابم رو بھ ھم ر

 کرد و با خنده صورت زھرا خانم ی بود االن در رو باز می قبلیکای اگھ رادیشا.  کھ نرمتخواس
با .  فرق دارهکای رانیاما ا.  رمیم من ننی اگھ شما بخوانی گفت نگران نباشی و مدی بوسیرو م

 آقا دیسع.  عسل و زھرا خانم دوختمسی خیخشم در اتاق رو باز کردم و نگاھم را بھ صورت ھا
 کرد اونو عقب ی دست زھرا خانم رو گرفت و سععی شده بود سرزمی آمدی نگاه تھدتوجھکھ م
 رو قتیاون تازه حق. گردهی و برمرهی ماه مکی کای را؟ی کنی می تابی بنقدری چرا ارمیعز« :بکشھ

 ». تنھا باشھی داره تا کمازی ندهیفھم
 نی ای تونم دوری میآخھ چطور« : اش فشرد و با ھق ھق گفتنھی سی خانم دستش را روزھرا

 ی ازش مراقبت کردم نمیپونزده سال بھ خوب... دختر دست من امانتھنیدختر رو تحمل کنم؟ ا
 برو ی گی نمیچی خواد بره اما ھی مینی بی می دار؟ی خونسردنقدریتو چرا ا.  قولم بزنمریخوام ز

 ».نذار... نذار برهریگجلوشو ب
. دیچی ھق ھقش در خانھ پیصدا.  دستانش گرفتانی نشست و سرش را منی زمی خانم روزھرا

 نکھیبدون ا.  کردمیجوشش اشک رو در چشمانم حس م.  تو قلبم تکون خوردیزی چکیانگار 
 گذاشتم و با شی شانھ ھای نشستم دستم را رونی زمی کنم کنارش روی کار میخودم بدونم چ

 ی دم کھ برگردم ھر چھ قدر طول بکشھ اما من بر میقول م... گردمیمبر« : گفتمی آرومیصدا
 ».گردم

 بازومو سی خیعسل با چشما.  حرف بھ سرعت از جام بلند شدم و از خانھ خارج شدمنی گفتن ابا
 ». کنمیخواھش م... نرو؟ی کنی مکاری چکایرا« :فتگر

 ».ولم کن... مردهکایرا« : کردم صدام ھم مثل نگاھم سرد باشھیسع.  ھامو پاک کردماشک
 کھ کم کم یدرد.  کردمی تو قلبم حس مقی درد عمھی. دمی کشرونی با خشونت از دستش ببازومو

 نقدریا.  بشمینطوری ای تو باعث شدایخدا. نگاھم رو بھ آسمان دوختم.  وجودم رو گرفتیھمھ 
 در حق اون مرد کرده یمادر من چھ بد... بذارمدمی ھدفم پا رو عقادنی رسیبرا... بشمخیسرد و 

 شم احساس ی تر مکی براش داشت؟ ھربار کھ بھ ھدفم نزدی کشتش؟ چھ خطرینطوریکھ ا بود
...  بچھ تو شکمش کشتکی کشمش ھمونطور کھ اون مادرم رو با یم... کنمیم یشتری بتیرضا

ھمونطور کھ اون مادر و ... کھ دوستشون دارهییکسا... روشیزندگ....خودش رو... کنمینابودش م
 یبا لحن سرد.  بھ سرعت در جلور ور باز کردم وسوار شدمیعی شفنی ماشدنیبا د. پدرم رو کشت

 . رو روشن کردنیبا تعجب جوابم رو داد و ماش. سالم کردم
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آخر ھم .  کردمی صورتم حس می اش را رورهی نگاه خیھر از گاھ.  شدمرهی خرونی پنجره بھ باز
 »ھ؟یزیرو صورتم چ« : گفتمیطاقت نباوردم و با کالفگ

 »؟یچ« : کردتعجب
 ن؟ی کنی نگام مینطوریچرا ا -

 ». بودبیخب راستش برام عج« :جابھ جا شد تو جاش ی کرد و کمی اسرفھ
  بود؟بی عجیچ -
 ی تو نگاھتون حس نمی از دلتنگی اثرچی اما ھنی شی از خانوادتون دور مشھی ھمی برانکھیا -

 .شھ
 .ی کردی تعجب نمینطوری وگرنھ ای از درونم خبر ندارتو
 .ستنی نمیاونا خانواده واقع -
 .نیبھ ھر حال کنار اونا بزرگ شد -
 . درس اخالق ندارمدنی شنیاالن حوصلھ  -
 یتی کردم برام ھم اھمی مانی تو ذھنم بود رو راحت بی رک بودم ھرچیلی بود کھ خنی من ای بدھی

 . با نھشھینداشت طرف مقابلم نارحت م
 اما ادی زیبا وجود خستگ.  دادمھی تکی صندلیسرم را بھ پشت.  نگفتیچی کرد و ھیظی غلاخم

 . شدیدر ذھنم تداعخاطرات دوباره 
 
 ... بھ پسر بودنت شک کردم؟یاصال تو زور دار...محکم تر تاب بده -
 ».یفتی ترسم بیم« : کرد و گفتی اخم با نمکانیک

 ».رمی گیمحکم م...نترس« : سر دادی مستانھ ای خنده کایرا
 .یخودت خواست -

طناب تاب را محکم تر . دی کشی مغی جی و با خوشحالدی خندی مکایرا.  شدشتری تاب بسرعت
 . ناگھان انگشتر از انگشتش سر خورد و افتاد. گرفت

 یشانی تو زانو و پیدرد بد.  برخورد کنھنی طناب را ول کرد کھ باعث شد محکم با زمناخودآگاه
 زانو زد و نی زمیکنارش رو. دی پر از بغض بھ طرفش دوی با ترس و چشمانانیک. اش جمع شد

 ».کایرا...کایحالت خوبھ؟را...کایرا...تورو خدا جواب بده...کایرا« :با التماس گفت
 . کردی اش احساس میشانی تو پیدی درد شدکایرا.  بودی از چشمان ھر دو جاراشک

 
 یدستم را رو.  تو گلوم جمع شدیباز اون بغض لعنت.  ام رفتیشانی خودآگاه دستم بھ طرف پنا

 اوردنشون فقط ادیبھ ...  خاطرات رو فراموش کنمنی ای روزھی شد ی کاش میلعنت. چشمام گذاشتم
 خانواده اونو بھ ھی دیشا...  االن کجاستستی کھ معلوم نی اوردن کسادیبھ ...آزار دھنده اس

 کھ ییجا...اون خاطرات رو تو اون پرورشگاه... قبول کردن و االن منو فراموش کردهیرزندف
 ی با مادر و پدرش اونجا میکھ ھر وقت کس ییجا... ما حکم شکنجھ گاه رو داشتی ھمھ یبرا

 نی انداخت و ما با حسرت نظاره گر ای زد و خودشو تو بغل مادرو پدرش می مشخندیاومد بھ ما ن
 . خفقان اور رو تحمل کنمطی تونستم اون محی نمچوقتی نبود من ھانی اگھ کدیشا...میصحنھ بود

حداقل . دمی ام رو باال کشینیاک کردم و ب اشکام رو پعیسر.  کردمی رو حس میعی متعجب شفنگاه
 ... شدیکاش م... اون خاطرات رو فراموش کنمی مدتھی ی برادیبا

 .  ھم افتادی شدو رونی کم کم سنگپلکام
 .میدیپاشو رس...کایرا...کایرا -
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 ستادهی ااهی باغ بزرگ پر از گل و گکیوسط .  بھ اطراف انداختمی رو باز کردم و نگاھچشمام
 . مقابلم قرار داشتیساختمان نھ چندان بزرگ.  شدمادهی پنی و از ماشدمی کشی اازهیخم. میبود
 .می آمادت کنتی ماموری و برامی بدنتی قراره تمرنجایا« : بھ ساختمان اشاره کرد وگفتیعیشف
 یچ.  سر ظھر باشھدیحدس زدم با.  داغ بودیلیآفتاب خ.  تکان دادم و بھ طرف ساختمان رفتمیسر

 و مبل یری شیی سالن بزرگ با پرده ھاکی.  رو باز کردم و وارد شدمالیدر و.  بودمدهیخوابھمھ 
رو   خودمی خانھ شدم و با خستگزی آنالالی خیب.  کردی میی بھ ھمون رنگ در مقابلم خودنماییھا
با .  کردمی میاحساس تشنگ.  کردیگردنم از بس کج گرفتھ بودمش درد م.  مبل پرت کردمیرو

 من دنی اومد با دنیی تپل از پلھ ھا پای زن قد کوتاه و کمکی گشتم کھ ینگاھم دنبال آشپزخانھ م
 » نھ؟ی باشکای رادیتو با« : زد و بھ طرفم اومدیلبخند

 ».آره« : رو مبل بلند شدم وجواب دادماز
 . حتما خبرم کنی داشتازی نیزیاسم من ساغره اگھ بھ چ -
 .باشھ حتما -

 بھ یزن مھربون.  اتاق بزرگ کھ حدس زدم آشپزخانھ باشھ، شدکی زد و وارد ی خانم لبخندرساغ
 . دمی کشی اگھی دی ازهیخم.  اومدینظر م

 اد؟یھنوز خوابت م -
 . ندارمگھی رو دیکی نیتحمل ا.  نگاه کردمیعی و با اخم بھ شفدمی جام پراز
  داره؟یاشکال -
 . بودبینھ راستش برام عج -

 کی یتا وقت.  بودفشیخب وظ...اوردمیبھ رو خودم ن.  گذاشتنی زمی و ساکم رو رودیخند
 یشانھ ا.  خودم تعجب کردمیی ھمھ پررونی از اشیخدا. خرحمال دارم چرا بھ خوذم زحمت بدم

 .باال انداختم وساکم رو برداشتم
 اتاق من کجاست؟ -
 . باال سمت راستیطبقھ  -

 کی.  کھ مقابلم بود دھنم از تعجب باز موندیزی چدنیبا د.  رفتم تکان دادم و از پلھ ھا باالیسر
 یراندازی ھم بھ تشی قسمتکی توش بود ی ورزشلی بزرگ کھ انواع و اقسام وسایلیسالن خ

 . اختصاص داست
 ھمھ دم و نیتا حاال ا. نگاھم رو بھ اطراف چرخوندم. ستادمی دھنم رو قورت دادم و وسط سالن اآب

 .  موندی می باشگاه بدن سازنی بودم عدهی جا ندھی یدستگاه ورزش
 ؟یتعجب کرد -
 ی تعجب کردن نمی برایزیچ« :تو جلد مغرورم فرو رفتم.  بھ طرفش برگشتمیعی شفی صدابا
 ». رو داشتمیزی چنیتوقع ھمچ. نمیب
 .یآره جون خودت توقع داشت.  بھ خودم کردمی زبون درازھی
 ».کامال مشخصھ« : زد و گفتیشخندین

 و راحت کھ کی اتاق کوچھی.  کھ سمت راست سالن قرار داشت شدمی ندادم و وارد اتاقجوابشو
 . کردی رو بھ آدم القا می احساس خوبکی.  شده بودنی تزئی و کرمدی و سفیدکورش با رنگ آب

پرده ھاشو کنار . م کھ کنار تخت بود رفتی تخت پرت کردم و بھ سمت پنجره بزرگی رو روساکم
 ... لبم نشستی رویلبخند.  روم بو نگاه کردمشی کھ پی و بھ باغدمیکش

 .انگار خوشت اومده -
  پره؟ی چرا ھمش پا برھنھ تو خلوتم منی بھ سمتش برگشتم ای کالفگبا
 .ستیآره بدک ن -
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 .می کنی رو از امروز شروع منامونی ساعت بعد آماده شو تمرمین -
 از امروز؟ -
 ازش دیبا... با ارزشھیلی ماه خکی نی اھی کمھ ھر ثانیلی آماده کردنت خی ماه براکیبھ نظر من  -

 .نمی استفاده رو بکتینھا
 پیز.  رفترونی ھم از اتاق بیعیشف. نمی گفتم و ساکم رو باز کردم تا لباسام رو تو کمد بچی اباشھ

 .برداشتم کھ توش بود رو یدی سفیکنار ساکم رو باز کردم و جعبھ 
 شکلش رو تو دست یپالک قلب. گردن بند رو دور گردنم انداختم.  تو جعبھ بودییبای بند زگردن

 از گردنم نوی کھ انتقام تو و بابا رو نگرفتم ایمامان تا زمان« : گفتمی لریز.  شدمرهیگرفتم و بھش خ
 . شدمرهی خرونی پالک زدم و دوباره از پنجره بھ بی رویبوسھ ا» . کنمیجدا نم

 
********** 

.  شده بودرهی خی بھ خودش گرفتھ بود و بھ نقطھ ایحالت متفکر.  زدزی انگشتش چند ضربھ بھ مبا
 »اد؟ی از پسش برمیمطمئن« : بھش انداخت وگفتیسرگرد نگاھ

 ...رهی انتقام بگخوادیم... دارهزهیچون اون انگ...آره -
 ...رو بکنھ کانی حاضر شده ای تعجب داره کھ چطوریبرام جا -

 ». بھش نگفتمزویمن ھمھ چ« :دی بھ موھاش کشی دستی با کالفگسرھنگ
 »ھ؟یمنظورت چ« : متعجب شدسرگرد

 ... انی نگفتم کھ آرانھی کھ باعث مرگ پدر و مادرش شده آریبھش گفتم کس -
 ؟ی بفھمھ چی روزھیاگھ ...اگھ -
 .شھی نشھ چون اون موقع داغون مینطوری اچوقتی ھدوارمیام -

 .  شدرهی کھ تو دستش بود خی تکان داد و بھ عکسی سرسرگرد
 فتھ؟ی نمری دختره گنی ای زرنگھ مطمئنیلی خانیآر -
 بھ دوارمی فرق داره فقط اممی کھ فرستادیی اون مامورای با ھمھ کایرا...گفتم کھ نگران نباش -

 .ادی بربناشی از پس تمریخوب
 بود کھ دواریاونم ام.  شدرهی موافقت سرش را تکان داد و دوباره بھ عکس خی بھ نشانھ سرگرد

 . بھ اون بوددشونیتمام ام. ادی کھ براش گذاشتھ بودن بربیتی از پس مامورکایرا
 

********** 
 ظاھر شد انی آرری لحظھ در مقابلم تصوکی.  رو باال اوردم و بھ سمت ھدف نشونھ گرفتماسلحھ

 جادی در وسط صفحھ اقای کھ دقیسوراخ.  را رھا کنمریکھ باعث شد با نفرت ماشھ رو بکشم و ت
 ق بار موفنی اولی برانی بعد از چھار ھفتھ تمرنھی لبم بشی ھرچند تلخ رویشده بود باعث شد لبخند

 .  بھ قلب ھدف بزنمقای را دقریشدم و ت
 کردم ی فکر نمچوقتیھ« : زد و گفتیلبخند.  دست زدن کاوه بھ طرفش برگشتمی صدادنی شنبا

 ». کنھیری ماھرانھ نشونھ گنقدری کنھ ای باره از اسلحھ استفاده منی کھ اولیکس
 کردم و ی رو توش جاسازرھایماھرانھ و بھ سرعت ت.  نگفتم و مشغول پر کردن اسلحھ شدمیزیچ

 بھ یکیھمشون بھ جز ... پشت سر ھم پرتاب کردمریچھارتا ت. دوباره بھ سمت ھدف نشونھ گرفتم
 . صفحھ خورد

 ارمیمن در مقابلت دارم کم م... یماھر شد -
 ...یعی سروان شفنی داراریاخت -

 ».ی از خودت دفاع کنی با دست خالی تونی چقدر منمی ببای خب بیلیخ« : و گفتدیخند
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 سرم محکم کردم و ی رنگم رو رویشال آب.  پرت کردمزی می زدم و اسلحھ رو رویشخندین
 . جلوادی کھ گارد گرفتھ بودم بھش اشاره کردم تا بیدرحال
مشت گره شده اش رو بھ . منتظر شدم تا اون اول حملھ کنھ.  زد و گارد گرفتی ھم لبخندکاوه

عقب رفت چند قدم . با دست ضربش رو مھار کردم و با زانو بھ شکمش زدم. طرف صورتم اورد
 ». شدهشتری بتیقدرت بدن« :و با خنده گفت

 یھمھ .  زدمیبا مشت بھ صورتش ضربھ م.  ھام رو باال انداختم و بھ طرفش حملھ کردمشانھ
با خشم مشت گره شدم رو بھ طرف شکمش فرستادم کھ . صبرم تموم شد.  کردیحملھ ھامو مھار م

 و با اوردمیکم ن. رو دور گردنم حلقھ کرد دستش کی و چوندی حرکت دستم رو گرفت و پکیتو با 
 .از شدت درد دستم رو ول کرد و چند قدم عقب رفت.  ضربھ زدمشکمش آرنج بھ

 کن یسع...ی بشمی تسلچوقتی ھدینبا...یاری کم نمادیخوشم م« : و گفتدی اش کشیشانی بھ پیدست
 ».یفتی مری گی نھ خشم چون اونطوری حملھ کنبتی بھ رقیرکی با زشھیھم
چند روز « : زدم گفتمی کھ نفس نفس میدرحال.  انداختمنی زمی تکان دادم و خودم رو رویسر

 ».نجامی ماھھ کھ اھی بھ کی نزدشھ؟ی شروع متمی مامورگھید
 تونم حدس بزنم اگھ ینم... دهی نرسی واقعا خوبھ اما ھنوز بھ حد عالشرفتتیپ« : گفتتی جدبا

 ی دونم چطوری نمھی عالتیریھدف گ.  نھای یاین بر ب از پسشوی تونی بھت حملھ شھ میچندنفر
 رو قدرت شتری بدیاما بھ نظرم با...بھی برام عجیلی خیاری مھارت بھ دست بعی سرنقدری ایتونست

 از ی بتوندیبا...  مبارزت خوب باشھدی اسلحھ بھ دردت بخوره بانکھی از اشتریب...ی کار کنتیدنب
 دو روز یعنی بھشتھی اردستی کھ برات در نظر گرفتھ شده بیزمان... یایپس چندتا مرد بر ب

 ».یشیبھ نظر منم تو تا اون موقع بھتر م...گھید
 ... زودتر بھتریھر چ...خوبھ-
 .ستی اونجا در انتظارت نی جز بدبختیچیھ...عجلھ نکن -

 ی بدبختھی  دارهی کنم چھ اشکالی رو تجربھ می دارم بدبختی بھ اندازه کافنجایمن ا« : زدمپوزخند
 » ھم بھش اضافھ بشھ؟گھید
 .ی لذت ببرتی از زندگی تونی نمینطوری ای کنی نگاه می منفدی با دیتو بھ ھمھ چ -
 نی از ای لذتچیھ. دمی کشی فقط سختی من از بچگادمھی کھ ییتا جا... ھھ؟یلذت بردن از زندگ -

 . شدهنینفر.... شده اسنی من نفری برای زندگنیا... نبردمی لعنتیزندگ
 ؟ی نکردی احساس خوشبختی شدشی خانواده ستای فرزند خونده نکھی بعد از ایحت -

 کھ یجون اونا باعث شدن از کس...صراحتا نھ« : جام بلند شدم و با نفرت تو چشماش زل زدماز
 ». دوست بود جدا بشمکی از شتری کھ برام بیکس... ھامو پر کردیی کھ تنھایدوستش دارم کس

 ».ی رو نداشتی تو کھ کسھ؟یمنظورت ک« : از من از جاش بلند شدتی بھ تبعاونم
 »ھ؟ی کی بگی خواینم« : گفتیبا کنجکاو.  نگاھش کردمفقط

  داره؟ی ادهی تو چھ فایدونستنش واسھ  -
 .نیھم...کنجکاوم -
 . عشقھیتو فکر کن  -

 » عشق؟ھی« : مبھوتش را بھ صورتم دوختنگاه
 . شدمرهی رو ندادم فقط بھ چشماش خجوابش
 »چطور ممکنھ؟« : زدیپوزخند

 چون تو می رو من و اون تجربھ کردیاتفاقا بھ نظر من عشق واقع...ستی ممکن نری غزی چچیھ -
 کس رو چی از خودمون ھری کھ غیتو مکان... مونیتو دوران پاک زندگ... شکل گرفتیبچگ
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 پاک تر از ی عشقچیھ... نداشت با زندان ی گفتن اما فرقی کھ بھش پرورشگاه مییتو جا...مینداشت
 .شھی نمنیا

 نبودم کھ یآدم... رو بھش گفتمنای دونم چرا اینم. کاوه را مبھوت برجا گذاشتم و وارد اتاقم شدم
 .زمی رو تو خودم بری کردم ھمھ چی می سعشھی رو بروز ھممیاحساسات درون

 تخت انداختم و یخودم رو رو.  شدی موقع باز می دھنم بدینبا...دمی بھ گردنم کشی دستی کالفگبا
 ؟یی کجاانیک...بھ سقف چشم دوختم

 
.  و لبخند زددیبا لذت بوشو بھ مشام کش.  بود از بوتھ جدا کردھی از بقباتری کھ را کھ زی سرخگل

 ».چقدر خوشگلھ« : گفتجانی با ھانیک
 ».مال تو« : گرفتانی و گل رو بھ طرف کدی خندکایرا
 » بھ من؟شیدیچرا م« :رو از دستش گرفت و گفت با تعجب شاخھ گل انیک
 ».ی گل خوشگل دادکیچون تو ھم بھ من « : لبخند انگشترش را لمس کردبا
 ».حاال بھت دوتا دادم« : کنار گوشش گذاشتکای رای موھای زد و گل را روی ھم لبخندانیک

 ».ممنونم« : گذاشت و صورتش را لمس کردانی کی گونھ ی دستش را روکایرا. دنی دو خندھر
 

نفسم را .  بودنجایکاش اون گل االن ا. کنار گوشم رو لمس کردم.  شدمرهی زدم و بھ در اتاق خیغلت
االن وقت فکر . دوباره نگاھم پر از نفرت شد. فوت کردم و گردن بند تو گردنم رو لمس کردم

تا   خاموش بشھچوقتی نفرت ھشی آتنینذار ا... االن زمان انتقامھکای راستی نزای چنیکردن بھ ا
محکم تر از ھر موقع ...محکم باش.  بسوزهنطوری بذار ھمیدی کھ بھ ھدفت نرسیزمان

 . نابود کردنتوی کھ زندگییبا کسا...بجنگ...گھید
 ی نشستھ بود و داشت کتاب می صندلیکاوه رو.  رفتمرونی تخت بلند شدم و از اتاق بی رواز

 » شده؟یزیچ« :دی من تعجب کرد و پرسدنیخوند با د
 »... کنمنی خوام بازم تمریم« : جواب دادمی لحن محکمبا
 ». رو بذار بعد از ناھارنی تمرھیبق« : پرت کردی بلند شد و کتاب را بھ گوشھ ای صندلی رواز
 . کنمنی خوام االن تمریمن م -
 . نگفت و سرش رو تکان دادی اگھی دزی تعجب کرده بود چنکھی ابا

 رفتم و اسلحھ ی اندازریبھ طرف سالن ت.  افتادنی زمی روی کاوه با خستگنی از سھ ساعت تمربعد
 » .ھیواقعا تالشت ستودن« : زد گفتی کھ نفس نفس میکاه درحال. رو برداشتم

 ».نجای اانیفردا سرھنگ و سرگرد م« : بلند شد و گفتنی رو زماز
 »چرا؟« : کردمتعجب

 ...ی فھمیخودت م -
.  در دست متفکر بھ روبھ رو چشم دوختھ بودمیبا اسلحھ ا.  حرف از سالن خارج شدنی گفتن ابا

 صرف نظر کردن؟ با خشم اسلحھ رو پر کردم و بھ مشونینکنھ از تصم...نجای اانی اونا بدیچرا با
 بھ ھدف قای شد ھمھ دقی کھ با شدت و پشت سر ھم پرتاب مییرھایت. طرف صفحھ نشونھ گرفتم

 . کنمی و باندشو نابود مانی آرینجوریھم... لبم نشستی رویلبخند کمرنگ. خورد یم
سرھنگ . انگار تعجب رو از تو نگاھم خوندن.  شدمرهی آقا و سرگرد و سروان خدی تعجب بھ سعبا

 »؟ی ترسینکنھ م« :با خنده گفت
 لحظھ نیمدت ھاست انتظار ا. جودم مرده وقتھ کھ ترس ھم تو ویلیخ.  و ترس؟ پورخند زدممن

 . کشمیرو م
 .من آماده ام -
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 .نشستم و نگاه منتظرم را بھ صورتش دوختم.  اشاره کردی بھ صندلسرگرد
 اسم؟ -
 .الرا جانسون -
 .سن -
 .ستیب -
 متولد؟ -
 .ھشت آگوست ھزارو نھصدو نود وسھ -
 محل تولد؟ -
 .لندن -
 اسم پدر؟ -
 . جانسونسیلوئ -
 مادر؟ -
 . جانسونایامل -
  فوت؟لیدل -
 .نیتصادف ماش -
  برادر؟ایخواھر  -
 .ندارم -

 ». مرتبھیھمھ چ.  بودیعال« : بلند شدی زد و از رو صندلی بخشتی لبخند رضاسرگرد
 »فتھ؟ی اتفاق می کنیتصادف ماش« : سردم رو تو چشماش دوختمنگاه

 . امروزنیھم-
 یشی ستاکای راگھیاز فردا د...رهی مشی داره پی ھمھ چعیچقدر سر.  فوت کردمی را با کالفگنفسم

 .وجود نداره
 

 زدن و یزھرا خانم و عسل زجھ م.  درخت پنھان شده بودم و نگاھم بھ روبھ رو بودپشت
 بار عسل نی آخریکاش قبلش برا.  بودسینگاه منم خ.  سنگ قبر انداختھ بودنیخودشون رو رو

 سرخ در بر ی رنگش رو ھالھ ای خوشگل مشکیچشما. دمشی بوسیگرفتم و م یرو تو بغلم م
 و ھی بازکی نای ای دونست ھمھ ی منکھیبا ا.  اش گرفتھ بودھی انگار گرھم  آقادیسع. گرفتھ بود

 دھانم یدستم را محکم جلو.  کردی مھیخودش مسئول پروندم بود اما بازم دلتنگ شده بود وگر
 ھمھ دور سنگ لمونیفام...  ھاھیھمسا... دانشگاھمیدوستا. ھقم بلند نشھ ھق یگرفتھ بودم تا صدا
 .  کردنی مھی گرو قبر جمع شده بودن

 نکن من ھیبگم گر...بغلش کنم... تونستم جلو برمی اما نمدمی شنی عسل رو مادی داد و فریصدا
 ... مردهکایرا...ستمی زده نگھینھ نھ من د...ھنوز زنده ام...نجامیھنوز ا

 چرا ؟یچرا رفت...کایرا.... نمی نذاشتن تن سوختت رو ببیدکترا حت... بلندشویخواھر....ـکـایرا -
 کاری بگم؟ حاال من بدون تو چیحاال من درد و دالمو بھ ک...یلیخ...ی نامردیلی خ؟یتنھام گذاشت

 کنم؟
گوشامو .  دادمھیکپشتم رو کردم و بھ درخت ت. نمی تحمل نداشتم اون صحنھ رو ببنی از اشتری بگھید

ھمھ رو ... عسلی ھاادیداد و فر...  مامانی ھاھیگر.  بشنریگرفتم و بھ اشکام اجازه دادم سراز
 .اشھ سخت بنقدری کردم ای فکرش ھم نمیحت.  افتادمنی زمیزانوھام سست شد و رو. اعصابم بود

دستام مثل .  بھ اصرار عسل و زھرا خانم رو سوار ماشن کرددآقایسع... متفرق شدنتی کم جمعکم
. دمی اومدم و بھ طرف سنگ قبرم دورونی درختا بنی از بتیبا دور شدن جمع.  بودنخی کھیدو ت
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 ی رو می زندگی تراژدنیداشتم غمناک تر.  زانو زدمنی زمی رو بھش دوختم و روسمینگاه خ
 پررنگ تر از ھرموقع شی ستاکایاسم را. قبر گذاشتم سنگ ی کھ دستم بود رو روی گلاخھش. دمید
 .  بودگھید
محبت کردن ... خنده ھات... ھاتیطونی شیبرا...شھیدلم برات تنگ م. کایخداحافظ را -

مردم ... کشورتیبرا...شھی ھمشون تنگ میدلم برا...پدرت...مادرت... خواھرتیبرا...ھات
 ...عشقت...یبرا...یبرا...تی بچگی ھایھمباز... دوستات... کشورت

 بھ آرامگاه ی اگھی بار نگاه دنی آخریبرا.  از جام بلند شدمعیسر.  مانع از ادامھ حرفام شدبغض
کاله لبھ دارم رو .  منتظرم بود شدمابانی کھ کنار خینی انداختم و بھ سرعت سوار ماشکای رایابد

 . و شالم رو سفت تر کردمدمی کشنیی چشمام پایتا رو
 »حالت خوبھ؟« : گفتین با نگراکاوه

 بار نی آخردی کھ شایبھ مردم.  زل زدمرونی بھ بنی تکان دادن سرم اکتفا کردم و از پنجره ماشبھ
 . کشمی آلودش رو بھ مشام می بار باشھ ھوانی آخردی کھ شایبھ آسمان. نمشونی بیباشھ کھ م

 د؟ی سر رسییود زمان جداانقدر ز.  فرودگاه انگار ھمھ وجودم بھ درد اومدی جلونی توقف ماشبا
 ی بھ تابلوینگاھ. میبا ھم وارد سالن فرودگاه شد. دمی کشرونی بنیچمدونم رو با کمک کاوه از ماش

 . تونستن جلوتر برنی نمگھیپاھام د.  بستھ بودخی وجودم یھمھ . اعالنات انداختم
 . انداختطمی بھ بلی چمدانم رو جابھ جا کرد و نگاھکاوه

 . اسگھی ساعت دمیپروازت بھ لندن ن -
کاوه کھ انگار . دی لرزیپاسپورتم تو دستام م.  تونستم خفھ کنمی جوره نمچی تو گلوم رو ھبغض

من مطمئنم تو موفق ... نگران نباش« : زد و گفتیمتوجھ حالم شده بود، لبخند دلگرم کننده ا
 اونم در ادی ھاش بربنی از پس تمر راحتنقدری بودم کھ ادهی رو تا بھ حال ندچکسیھ...یشیم

 ».ھیپشتکارت ستودن... ماهکی عرض
 شم بلکھ ترسم ھم ی حرف ھا نھ تنھا آروم نمنی دونست کھ با ای داشت آرومم کنھ اما نمی سعکاوه

 چشمام سرد گھید. دمی ماه طعم ترس و اضطراب رو کشکی نی بار تو انی اولیبرا. شھی مشتریب
کاوه بازومو گرفت و بھم کمک کرد . اشکام داغ داغ بودن.  گرفتی مشینبود از حرارت داشت آت

 . دادمی روشی دستام گرفتم و بھ اشکام اجازه پانیسرم را م. نمی بشی صندلی روات
 ...کایرا -

 بھم زل زده سی خی آقا کھ با چشماندیسرم رو بلند کردم و با تعجب بھ سع.  گوشام اعتماد نداشتمبھ
« : گفتمی لرزونیبا صدا.  سرعت از جام بلند شدم و خودمو تو بغلش انداختمبھ. بود نگاه کردم

 ».شھیدلم براتون تنگ م...بابا
 ». رو خوب مبشناسمکای من رایایتو از پسش بر م...دخترم« : اونم انگار بغض داشتیصدا

 .نیمواظب مامان و عسل باش -
 .ی نکنینھ ا و کار احمقایتو ھم قول بده و مواظب خودت باش...باشھ -

 ی از آشناھایکی کھ یپاسپورت.  نکنمی دادم مواظب خودم باشم اما قول ندادم کار احمقانھ اقول
 سرد و یکایشدم ھمون را.  گرفتمرویانگار ن.  آقا تو لندن درست کرده بود تو دستم فشردمدیسع

 یچمدانم رو محکم در دست گرفتم و برا.  اومدمرونی از آغوشش بیبھ آروم.  کھ قبال بودمیخی
برام .  با کاوه اخت شده بودمیلی ماه خکی نیتو ا.  آقا نگاه کردمدی بار بھ چھره کاوه و سعنیآخر

« : و گفتمدمی صورت ھاشون پاشی گرم و دوستانھ رویلبخند.  موندی میمی دوست قدھیمثل 
 ». بزنمنی رو بھ زمانی کنم تا آری متمام تالشمو.  نکنمدتونی دم ناامیبھتون قول م

 لیوارد سالن شدم و بعد از تحو.  بار بھشون نگاه کردم و ازشون فاصلھ گرفتمنی آخریبرا
 پر از اشک و ی آقا با چشماندیسع.  واسشون دست تکان دادمی اشھی شی ھاواریچمدون، از پشت د
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.  شدمیفتم و وارد محوطھ بزرگ گرلیچمدانم رو تحو.  کردنمی دوستانھ ھمراھیکاوه با لبخند
 بار ھوا رو استشمام کردم و نی آخریبرا.  کردی میی وسط باند پرواز خودنمای بزرگیمایھواپ
 ... گذاشتممای قدم بھ درون ھواپی شروع داستان تازه ایبرا
 
 ... سال بعدکی
 ام گھیدست د.  لبم نشستی روی بخشتیلبخند رضا.  آخش بلند شدیصدا. چوندمی خشم دستشو پبا

 »؟ی لعنتی گفتی بگو چگھی بار دھی« :کنار گوشش گفتم. رو دور گردنش حلقھ کردم و فشردم
 .غلط کردم...غلط -
 بھ گردنش یدست.  کھ رو بھ روش بود برخورد کردیزیبا کمر بھ م.  خشم بھ جلو پرتش کردمبا

تقاص کارتو ...ی ببنیحاال م...ی عوضی رسم ھرزه یحسابت رو م« : گفتتی و با عصباندیکش
 ».یدیپس م

 مشروب رو برداشتم و ی شھیش.  رفترونی و از در بدی خشم بھ طرفش قدم برداشتم کھ ترسبا
 نشست و ی صندلیاسکارلت کنارم رو. دمی ضرب سر کشکیھمش رو .  کردمی خالوانمی لیتو

 بھت یچ... ندارناقتی لچکدومی ھنای نکن اتیخودتو اذ« :دی شانھ ام کشیدستش را نوازش گر رو
 »گفت؟

 . شدنش بھ ھزار تکھ بلند شدلی و تبدواری برخوردش با دیصدا.  رو محکم پرت کردموانیل
 رو با من و ی شبھی و ای دم فقط بی بھت می ھرچھ قدر پول بخواگھی بھم می عوضکھیمرت -

 .دوستام سر کن
 ». دمی نمیتی اما اھمشھی مشنھادھای پنی ھزاربار از ایبھ من روز« : و گفتدی کشی آھاسکارلت

 شد کھ عضو ی می سالکی.  غضب از جام بلند شدم و بھ رختکن رفتم تا لباسم رو عوض کنمبا
 شده کی بھشون نزدی نھ حتنمی رو ببی اصلی شده بودم اما نھ موفق شده بودم اعضازیگروه دام

 زهی کھ مال باند دامی کلوپ لعنتنیھر روز و ھر شب تو ا.  بودختھیاعصابم بھ شدت بھ ھم ر. بودم
 . نشده بودمکی قدم ھم بھ ھدفم نزدھی ی اما حتدمیشنی شرمانھ می بی ھاشنھادی کردم و پی مرکا
از .  پرتاب کردمنھی بود رو بھ طرف آزی می کھ روی چوبی و جعبھ دمی از سر خشم کشیادیفر

با خشم سرشون داد .  از کارکن ھا وارد رختکن شدنگھیتا د اسکارلت و چندنھی شکستن آیصدا
 ». رو ندارمچکدومتونیحوصلھ ھ... ھای لعنترونی بنی گمشنی برن؟ی خوای می چھ؟یچ« :زدم
 باال ی رزمیمھارت ھا.  رفتنرونی دوستم بود با ترس بنی ترکی از اسکارلت کھ نزدری بھ غھمھ

 یظی و اخم غلتی وصفم، جدرقابلی غی کرده بودم، سرسختتشونی تقوی سال حسابکی نیکھ تو ا
 . از صورتم بود، باعث شده بود تا ھمھ ازم حساب ببرنیکھ عضو جدا نشدن

 . شدنھی آی زانو زد و مشغول جمع کردن تکھ ھانی زمیرو.  چندقدم جلو اومداسکارلت
 نطوری ادی نبا سروپا کھی الت بکی ارزش ی بی حرف ھا؟ی کنی مینطوریچرا با خودت ا -

 . زهیاعصابتو بھ ھم بر
 دونست کھ االن چھ درد و یاسکارلت چھ م.  توالت گذاشتم و چشمامو بستمزی می رو روسرم
شماره .  رفتمفمی و بھ طرف کدمی از جام پری زنگ گوشی صدادنیبا شن.  کنمی رو تحمل میرنج
 . سبز رو فشار دادمی دکمھ عیسر.  شدی رو صفحھ خاموش و روشن میشگی ھمیآشنا

 الو؟ -
 سالم دخترم حالت چطوره؟ -
 . رفتمرونی انداختم و از رختکن بی بھ اسکارلت نگاھیرچشمیز
 ن؟یشما خوب -
 ؟ینی رو ببانی آری دخترم؟ موفق شدی کنی مکارایچ. بھ لطف خدا -
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 نیالھ تو ا سکی... آدما رو بکشمنی کنم بزنم خودم و ایھر لحظھ فکر م... شمی موونھیدارم د -
 .ارمی کنم دارم کم میحس م.  نشدمانی آردنی ام اما ھنوز موفق بھ دیکشور لعنت

 . حرف ھا بودنی تر از ای شناختم قوی کھ من مییکایرا... حرف رو نزننیا -
 . مردهنی شناختی کھ شما مییکایرا -
 .شی تموم بذارمھی نی تونی و نمی کھ تو شروعش کردھی کارنیا... دخترم -
 رو بکشم بعد ھم خودمو انی برم آرکنمیھرشب با خودم فکر م... تموم بذارممھیمنم نخواستم ن -

 .خالص کنم
 . دارهی تو بستگی ھامی بھ تصمی ھمھ چری بگمی درست فکر کن و تصمکایرا -
 . کردم و تلفن رو قطع کردمی خداحافظعی شد سری مکی کھ بھم نزدیی قدم ھادنی شنبا
 »؟یخوای میچ« : کردم و گفتمی بود، اخمدهی پوشی رنگیکھ لباس کوتاه سرمھ ا نای جورجدنی دبا
 اما رمی ازش متنفر بودم کھ حاضر بودم بمنقدریا.  رو اعصابم بودنای تنھا جورجسکوی دنی اتو
 اعصابم رو ی چندبار سر جا نشونده بودمش اما ھنوز ھم بدجورنکھیبا ا. نمی نحسش رو نبختیر

 . کردی میخط خط
 ».توماس کارت داره« : کرد و گفتی اخماونم

 سرخ شده شی آبیچشما.  شدهی چھ شکلافشی تونستم حدس بزنم االن قیم.  تنھ از کنارش رد شدمبا
دستم رو . خندم گرفت. دی کشی کرد با دست می فر مشھی رو کھ ھمشیی طالیبود و داشت موھا

  بھشی جدی افھی زدن وارد اتاق شدم و با قبدون در. ستادمی اتاق توماس ایجلو دھنم گرفتم و جلو
 یدختر چشم غره ا.  منتظر باشھرونی کھ تو بغلش بود گفت بی بھ دختردنمیتوماس با د.  شدمرهیخ

« : مقابلش نشستم و گفتمی صندلیرو.  رفترونی شد و از اتاق ببشیبھم رفت کھ بدترش نص
 »؟ی داشتکارمیچ
 ». تویای بعد بی اول در بزنی نگرفتادیھنوز « : دادھی تکشی بھ صندلی خونسردبا

 ».متاسفانھ نھ« : زدمیپوزخند
 ».می داری مھمیامروز مھمونا« : شدی تکان داد لحنش جدیسر

 خب؟ -
 .انیشب م -
 خب؟ -
 . بارشونھنیاول -
 خب؟ -
 .جوزف کانسر... زهی دامسیرئ -
ھمون ...ھمون...جوزف کانسر.  کردمیداشتم حرفش رو ھضم م.  بھ چشماش زل زدمرتی حبا

.  شده بودمرهی نقطھ خکیمات و مبھوت بھ .  زدخی رفت و دستام یاھیچشمام س... انی آرایپور
 »حالت خوبھ؟« : دستش را جلو صورتم تکون داد وگفتیتوماس با نگران

 ی می کھ خودمم بھ سختییبا صدا.  توماس قفل کردمینگاه ماتم رو تو چشما.  تند شده بودنفسام
 »؟یگی میجد« : گفتمدمیشن
  ھ؟یدروغم چ -

 .  از جام بلند شدمی گرفتم و بھ سختزی رو بھ مدستم
 ان؟یچرا م -

 ». محمولھییجا بھ جا...ھی جلسھ فورکی« : کرد و گفتیمکث
 .انی معاملھ مواد مخدر میپس برا.  بھ چھره اش انداختمیقی نگاه دقی کنجکاوبا
 ان؟ی میک -



 29 

 ...شب -
 . کنمی آماده مزویھمھ چتا شب  -

. کھی نزدیلیھدفم خ.  آروم از اتاق خارج شدمییبا قدم ھا.  موافقت تکان دادی را بھ نشونھ سرش
 جلوم پر بود از انواع زیم.  نشستمی صندلی روارم؟ی اعتمادش رو بھ دست بدی بای شکلیاما چ

. دمی ازش نوشیجرعھ ا.  کردمی خالوانی لی رو برداشتم و تونشونی تریقو.  مختلفی ھایدنینوش
 تو خی جلوم قرار گرفت وچند تکھ یدست.  کثافت ھانی ادنی سال تنھا کارم شده بود نوشکی نیتو ا

 . انداختوانمیل
 ؟ی خوری مخیچرا بدون . ھی قویلی خنکھیا -

 و کنارم ختی واسھ خودش روانی لکیاسکارلت ھم . دمی ازش نوشگھی دی ندادم و جرعھ اجوابشو
 . تنشس

 رقاص ھارو واسھ امشب نیبھتر...  دخترا بگو آماده باشنیبھ ھمھ ...ھمھ جارو مرتب کن -
 .می داری مھمیمھمونا... رو آماده کنی مشوربات الکلنی و گرون ترنیبھتر... اریب

 »اد؟ی میک« : گذاشت و گفتزی می رو زووانشی با تعجب لاسکارلت
 ».جوزف کانسر...سیرئ« : لحن ممکن جواب دادمنی شدم و با سردتررهی روبھ رو خبھ
 ؟ی گی میجد....وووه -

 کھ واسھ امشب آماده ییوارد رختکن شدم تا لباسا.  بلند شدمی رو تکان دادم و از رو صندلسرم
 . کرده بودم بپوشم

 شانھ ی رو رومی مواج و حالت دار قھوه ایموھا.  ھمرنگشی تنھ می با نی کوتاه مشکیلی خدامن
 رو پام اھمی پاشنھ پونزده سانت سیکفش ھا.  لبم زدمی روی کمرنگیرھا کردم و رژ صورتھام 

 ھی ی کھ تا نوزده سالگیدختر. چقدر با قبال فرق کردم.  بھ خودم انداختمی نگاھنھیکردم و تو آ
 یچشمام رو بستم و پلکام رو رو...شھی جلو ھزارتا آدم ظاھر مافھی قنی زد حاال با ای ھم نمرژلب

 سالھ کھ کی.  سد رو جلو اشکام ساختمنی سالھ کھ اکی. ھم فشردم تا مانع از اومدن اشکام بشم
 دنمیبا د. در باز شد و اسکارلت در آستانھ اتاق ظاھر شد. دمیدارم بغض تو گلوم رو ماھرانھ فرو م

 ». الرای دختر؟ چھ خوشگل شدیچھ کرد« : و گفتدیخند
 . نبود رو لبم نشست شباھت بھ پوزخند ی کھ بی اخنده

 ؟ی داشتیکار -
 . چند نفر رو انتخاب کننشونی از بایدخترا رو آماده کردم ب...آره -

 بودن دهی تو سالن صف کشبایده دختر ز.  رفتمرونی تکان دادم و بھ دنبال اسکارلت از اتاق بیسر
بر خالف  خوشگل بودن اما امشب یلیھمشون خ.  مقابلشون قدم زدمتیبا جد. و منتظر بودن

 دونستم ھم رقصشون خوبھ ھم جلب توجھ یشش نفر کھ م.  ھم الزم بودی و لوندتی جذاب،ییبایز
 رو یبھ نظر من بھتره لوس« : گفتی با بداخالقنایجورج.  انتخاب کردمنشونی کنن از بیم یشتریب

 ». کنھی خشک برخورد میلی اون خیانتخاب نکن
 دخالت ستیتو الزم ن...اما خوشگل تر از ھمشونھ و رقصش ھم حرف نداره« : حرص گفتمبا
 ».تو برو مشربا رو سرو کن... منھفھی وظنیا...یکن

تو محوطھ . نفسم رو فوت کردم و از سالن خارج شدم.  رفتزی چپ نگاھم کرد و بھ طرف مچپ
.  انداختمکی تاربای بھ آسمان تقرینگاھ.  باد بخورمی تا کمستادمی در کلوپ بود ای کھ جلویکیکوچ

 . فرصتھکی نیا.  بشمی وارد باند اصلدی زودتر بایھر چ. امی بر بتمیخدا کنھ امشب از پس مامور
 بشم می قاواری پشت دی مکالمھ چند دختر باعث شد تا با کنجکاوی وارد کلوپ بشم کھ صداخواستم

 .و با دقت گوش کنم
 .ناکھ خطریلی کار خنیا...نیکاتر -
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 یمن در ازا.  کنمی فرصت چاقو رو تو قلبش فرو مکی شم و تو ی مکیبھش نزد...اشکال نداره -
 . کار پول گرفتمنیا
 کشتنش زی باند دامسیرئ... باندهسھی اون رئ؟یکارکنی چی خوای می دونی م؟ی چیفتی بریاگھ گ -
 .ستی آسون نیگی کھ منقدرایا
 ی خواد نگران باشی کنم تو نمی مکاری دونم چی صدامون رو بشنون؟ خودم می خوایم...سسیھ -

 .فقط حواس الرا رو پرت کن
 ی دلم منقدریا. شھی نمنیبھتر از ا.  لبم نشستی رویزی آمطنتیلبخند ش.  فاصلھ گرفتمواری داز

بھ . وارد کلوپ شدم و بھ طرف اتاقم رفتم. ستی از شرش راحت شم اما االن وقتش نرهیخواد بم
 .  توادیاسکارلت ھم اشاره کردم تا ب

  شده؟یزیچ -
 . رو بکشنسی خوان رئیامشب چند نفر م -
 »؟ی گی میجد« : ترس چند قدم عقب رفتبا
 . بھم بگوعی سریدی دیھر مورد مشکوک...ی مواظب باشدی باھ؟یآره بابا دروغم چ -
 م؟یون رو دخالت ند اصال خودمستیبھتر ن -
 . بگمی اگھی بھ کس دی تونیاگھ نم...خفھ شو بابا -
 . دمی انجام می رو کھ گفتینھ نھ باشھ کار-
 .حواستو جمع کن... خبیلیخ -

 .شھی نمنیبھتر از ا.  نشستمی صندلی زدم و رویشخندین.  رفترونی تکان داد و ار اتاق بیسر
 ی گشت کھ چھره ی میاما من نگاھم فقط دنبال مرد.  کلوپ چند نفر وارد شدنی بازشدن درھابا

 . دوختمشی آبی نگاھم را از در گرفتم و بھ چشمانای مضطرب جورجیبا صدا.  داشتی شرقبایتقر
 ؟یگی میچ -
 .ادیاوناھاش داره م...سیرئ...جوزف کانسر -

 وارد گھی ھمراه شش مرد دی مشکیما با موھا و چشیمرد.  شدمرهی کرد خی کھ اشاره میی جابھ
 بودم حاال مقابلم دنشی سال منتظر دکی نی کھ تو ایکس.  شدشتری نفرتم بدنشیبا د. کلوپ شد

 نکھیبا ا.  رو بھ صورتم بزنمیشگی تفاوت ھمی کردم ھمون ماسک خونسرد و بیسع.  بودستادهیا
 کردم و بھ ی کوتاھمیتعظ. می رفت از دخترا بھ استقبالشیبا گروھ.  بود اما موفق شدمسخت یلیخ

 . شدمرهی سردش خیچشما
 . کننی مییدخترا شما رو راھنما... قرباننیخوش اومد-

نگاھم تو .  کھ وسط سالن براش آماده شده بود رفتیزی بھم انداخت و بھ سمت میگری نگاه دانیآر
 گارداشیدو نفر از اون شش مرد کھ بھ نظر باد.  شدرهی کھ در دستاشون بود خی چرمی ھافیک

 ی بھ ھم انداختن و روی نگاه مرموزگھیاون سھ مرد د.  دنبالش رفتنی حرفچیبودن بدون ھ
 بردن مشروب بھ یبھ بھانھ .  نگاھش بھ اون سھ مرد بودنیکاتر.  مقابلشون نشستنیا ھیصندل

 زی می ھا را مقابلشون رووانی زد و لیلبخند.  جمع کردمنیتمام حواسم رو بھ کاتر. طرفشون رفت
 . گذاشت

 .رمی توماس مجبور شدم نگاھمو ازشون بگی صدابا
  اومد؟سیرئ...الرا -

با نگاھم .  زد و بھ سرعت بھ طرفشان رفتی کھ نشستھ بود اشاره کردم توماس لبخندیی جابھ
 .از اون سھ مرد فاصلھ گرفتھ بود.  گشتمنیدنبال کاتر

 مواد ی معاملھ ی کردم برایفکر نم.  بودزی می روی چرمفیدو ک.  و افرادش نگاه کردمانی آربھ
 انیآر.  نظر داشتمشونری زیرچشمی مشروبات رفتم اما ززیبھ طرف م. خودش شخصا اقدام کنھ
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فکر .  دادی گفت مرده ھم فقط سرش رو تکان می از اون سھ نفر میکی بھ زای چی سرکیداشت 
 زی می ھای ھم وارد کلوپ شدن و رو صندلگھی بعد دو مرد دیکم.  زدنی م چونھمتیکنم سر ق

 . نظر گرفتھ بودنری رو زانیھر دو بھ شدت آر.  اونا نشستنیپشت
 ازی نی اگھی دزیچ« : پر از عشوه گفتیی و صدای رفت و با لبخندانی آرزی بھ طرف منیکاتر
 » سرورم؟نیندار

 ی قھی از تو نی کھ کاتریینگاھم بھ برق چاقو.  رو تو بغلش افتادنی و کاتردی دستش رو کشانیآر
اسکارلت بھ طرف . رهیبھ سرعت بھ اسکارلت اشاره کردم تا جلوشو بگ. لباسش درآورد دوختھ شد

  را عقبنیکاتر.  فرو کنھ لباسش رو گرفتانی چاقو رو تو بدن آرنکھی و قبل از ادی دونیکاتر
 شد و چاقو ری درگنیاسکارلت با کاتر. تمام نگاه ھا متوجھ آن دو شد . ھول دادی و بھ گوشھ ادیکش

 کھ ینگاھم بھ سمت دو مرد. دی رو فھمی چاقو ھمھ چدنی با دانیآر. دی کشرونیرو از دستش ب
 با.  کنھکی شلانی دراورد تا بھ طرف آری اسلحھ اشونیکی.  شددهی سالن نشستھ بودن کشیگوشھ 

خودش بھ عقب پرتاب شد و اسلحش .  حرکت قشنگ غلت زدم و جفت پا تو شکم مرد رفتمکی
 راه متوقفش نیب.  کھ ھمراھش بود بھ سرعت بھ طرف اسلحھ رفتی اگھیمرد د.  افتادنی زمیرو

بھ طرف اسلحھ رفتم و از .  افتادنی زمی و رودی کشیآھ. کردم و با مشت بھ کمرش ضربھ زدم
اما من .  شده بودنرهیھر دو با ترس بھ من و اسلحھ خ.  آن دو نشانھ گرفتم طرفھب. برش داشتم

آھستھ بھ طرفم اومد و .  زدی لبخند متی جلب شد کھ با رضاانی ھمھ نگاه توجھم بھ نگاه آرنی انیب
 دستم کھ اسلحھ توش بود و بھ طرف اون دو مرد دراز شده بود ی روزی امنی تحسیچند ضربھ 

 .  در کنترل نفرت تو قلب داشتمیدم سع وجوی با ھمھ. زد
 ».نطوریدوستت ھم ھم. رونی بایب« : گفتی آرومی صدابا

 ی بھ طرف آن دو مرد کھ روگاردشیباد.  اشاره کردگاردشی بھ بادانیآر.  اوردمنیی رو پااسلحھ
 چرم رو از ی ھافی از کیکیسپس .  افتاده بودن اومد و با دو ضربھ کارشون رو تموم کردنیزم
 ».معاملھ فسخ شد« : کھ در جاشون مبھوت شده بودن گفتی برداشت و رو بھ سھ نفرزی میرو

.  نشستنی زمی روھی با گرنیکاتر.  از من نداشتنی ھم دست کمھیبق.  حبس شده بودنھی تو سنفسم
 . می اومدرونی از کلوپ بانیمن و اسکارلت ھم بھ دنبال آر

 نیما ھم بھ دنبالش تو ماش.  در کلوپ پارک شده بود نشستیکھ جلو یکی شیلی خنی تو ماشانیآر
 کھ پشت سر ما ی اگھی دنی وارد کلوپ شده بودن تو ماشانی کھ با آرگھیاون دو مرد د. مینشست

 .پارک شده بود، نشستن
 بزرگ، نگاھمون یلی باغ خکی بھ نیبا ورود ماش. می نزدی حرفچکدوممونی بھ مقصد ھدنی رستا

 در ساختمان متوقف ی جلونیماش.  کرد افتادی میی کھ وسطش خودنماییبای زییالیبھ ساختمان و
 . عقب رو باز کردی شد و درھاادهی پنی کرد از ماشی می کھ داشت رانندگیمرد. شد

ھ ب. ودی توجھم بھ اطراف معطوف یھمھ . می شدادهی پنی و بعد من و اسکارلت از ماشانی آراول
 را نشی زمییبای و زمتی گران قی کھ فرش ھایسالن بزرگ. می وارد ساختمان شدانیدنبال آر

 وارید.  کردی میی در اطراف قرار گرفتھ بود در مقابلم خودنماییبای زیپوشانده بودن و مبل ھا
 ییبای بزرگ و زیچراغ ھا.  بودندهی بھ اطراف بخشییبای زی و بدون پرده جلوه ی اشھیش یھا

از پلھ . می بھ ما اشاره کرد تا دنبالش برانیآر.  کرده بودنی بود، ھمھ جا رو نورانزونیاز سقف آو
گھ ی طبقھ دکی.  اول بودی از طبقھ باتری دوم زیطبقھ . می کھ وسط سالن بود باال رفتی سنگیھا

 اتاق نیرد اول واانیپشت سر آر. می کھ پر از اتاق بود قدم برداشتیلی طوی و در راھرومیباال رفت
 . میشد
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.  کردی استفاده می اداری جلسھ ھایانگار ازش برا.  وسط اتاق بودی بزرگزی دست مبل با مچند
 کیبھ ما اشاره کرد تا بھش نزد.  از اتاق قرار داشت نشستی کھ گوشھ ای بزرگزی پشت مانیآر
 »اسماتون؟«: پر از غرور بھ ھردومون انداخت وگفتی نگاھم،یچند قدم کھ جلوتر رفت. میبش

 ».اسمم الرا جانسونھ« :رمی کردم جلو خودم رو بگی گرفت اما سعلجم
 . اسکارلت چشم دوختبھ
 .اسکارلت کونتر -

بھ خاطر نجات جونم از . نی من بشی از امروز محافظانی تونیم« : تکان داد و گفتیسر
 ».ھردوتون متشکرم

 . از دھنش دراومدی درست حسابی کلمھ ھی عجب چھ
 . بودفمونیوظ -

 ».نی کنی می زندگنجای بھ بعد انیاز ا. نھییاتاقاتون طبقھ پا« : بلند شد و گفتی رو صندلاز
 .می اومدرونی کردم و بھ ھمراه اسکارلت از اتاق بی کوتاھمیتعظ.  سردم رو بھ چشماش دوختمنگاه

 گھی از امروز د؟ی کنیباور م...الرا...الرا... الرایاو« : با ذوق دستاشو بھ ھم زد وگفتاسکارلت
 ».سی رئی شخصی محافظامیما شد

 ھمھ نی خالفکار قاتل اکیمحافظت از .  لبم نشستی رویپوزخند.  رو تو بغلم پرت کردخودش
 ». نچسب بھ مننقدریاه ا« : ھول دادمیذوق داشت؟ با حرص اسکارلت رو بھ کنار

الرا دارم « : گفتجانی کھ بھ نظر اصال متوجھ حرفم نشده بود دستم رو گرفت و با ھاسکارلت
 »نم؟ی بیخواب م

 ».ھھی شبشتریبھ کابوس ب« :دمی کشرونی نگاش کردم و دستمو از تو دستش بضی غبا
 . کردی تو گوشم وز وز می بود و ھدهی کنھ بھ بازوم چسبنیاسکارلت ع.  طرف پلھ ھا رفتمبھ

 زور لی گورنی بکشم اما عرونی کردم بازومو از تو دستش بیسع. احرص فوت کردم رو بنفسم
 کھ نطوریھم. ادی مشت جانانھ بھ صورتش بزن تا حساب کار دستش بکی گفت ی مطونھیش. داشت

 نفر فرو کی ی نھی با سر تو سدمی کشی خوردم و بازومو میداشتم از دست اسکارلت حرص م
 خواستم ینم. دیچی پمینی عطرش تو بیبو.  حلقھ شد تا مانع از افتادنم بشھمرمدستش دور ک. رفتم

...  حس آشناکی...  شدی مانع میزی چکیانگار .  بکشمرونیسرم رو بلند کنم و خودمو از بغلش ب
 . ھم افتادیپلکام ناخودآگاه رو.  کردمی میاحساس کرخت... مثل جادو

 
 .اومدم...ی و نھ، سستی و ھشت، بستیب -

 دھنش گرفتھ یدستش را جلو. دی گل رز کشی پشت بوتھ ھاشتری و خودش رو بدی خندی نخودکایرا
 .  نرسھانی خنده ھاش بھ گوش کیبود تا صدا

 ».یی دونم کجایم... کنمی مداتیاالن پ« : گفتطنتی با شانیک
 یجبغ بلند.  بزرگ افتاداهی سوسک سکیناگھان چشمش بھ .  خودش را جمع کردشتری بکایرا
با . دی بود با خنده بھ طرفش دودهی را شنغشی جی کھ صداانیک.  از جاش بلند شدھی و با گردیکش

 و خودش رو تو بغلش دی با ترس بھ طرفش دوکایرا.  راه متوقف شدنی بکای رای اشک ھادنید
 امن و گرم رو ی خانھ کی براش نقش انیآغوش ک.  داشتیشتری بتی امننجای انگارا. انداخت
 .داشت

 
بھ سرعت از آغوشش .  کردهسی کھ تو بغلش بودم رو خی کسراھنی متوجھ شدم کھ اشکام پتازه

   بندازه؟انی کادی ینطوری منو اتونھی نفر مکیچطور آغوش .  انداختمنیی اومدم و سرم رو پارونیب
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 درشت با مژه ی عسلیچشما.  شدمرهیبھ صورتش خ.  از کنارش رد شم کھ بازومو گرفتخواستم
 . کانسرانیبرا.  رنگی لخت و مشکی و موھادیپوست سف.  بلند فر خوردهیھا

 »خوش گذشت؟« : زد و گفتیپوزخند
 ».نھ بھ اندازه شما« : پر از خشم گفتمییبا صدا.  تو ھم رفتاخمام
 . قفل کردمی وحشی من تعجب کرده بود، نگاھش را تو چشمایی ھمھ پررونی کھ از اپسره

 ».می برایب« :روم کنار گوشم گفت بازومو گرفت و آاسکارلت
 کھ وارد سالن ینگاھش رو تا زمان.  رد شدمانی از کنار برای و با چشم غره ادمی محکم کشبازومو

 . کردمیطبقھ اول شدم رو خودم حس م
 برادرزادش مھم ایخودش .  کردمی احساس مگھی از ھروقت دشتری خانواده رو بنی از انفرت

 .  کنمی من ھمشون رو نابود مستین
چپ چپ بھ اسکارلت نگاه کردم . دیچی تو بازوم پی خودم غرق بودم کھ ناگھان درد بدی فکراتو

.  ثابت موندی جفت چشم خاکسترکیسرمو برگردوندم کھ نگاھم تو . کھ بھ رو بھ روش اشاره کرد
 ».نی باشدی جدیگاردای باددیشماھا با« : زد و گفتیلبخند

 »ن؟ی ھستیشما ک« : گفتمی کنجکاوبا
 »ِدلھیاسمم آ. سمیمن محافظ و مشاور رئ« : شدکی و چند قدم نزددیخند

 ».اسم منم اسکارلتھ و دوستم الرا« : با خنده گفتاسکارلت
 گرفت کھ ی اخالقش حرصم منی از دست انقدریا.  وا داددی دپی پسر خوشگل و خوشتھی نی اباز

 . دونھیخدا م
 ». بھ من گفتن تا اتاقتون رو نشونتون بدمسیرئ« : گفت طرف اشاره کرد وکی با دست بھ دلیآ

 وارھایدوتا تخت با فاصلھ از ھم کنار د. می بزرگ شدبای اتاق تقرکی و وارد می راه افتاددنبالش
 دو تا زیمقابل م.  پنجره بودری تخت ھا زنی روش بود بیدی کھ لب تاپ سفزی مکیقرار داشت و 

 بایر اتاق تقکی. ی دراور چوبنھی آکی کمدھا نی قرار گرفتھ بود و بواری بھ ددهی چسبیکمد چوب
 .کیساده و ش

 ...ی آقایمرس -
 .دلیبھم بگو آ -

 .پسره پررو.  دونستمی خواستم بگم کھ اسمتو می اگھ مخب
 .میاری رو بلمونی کلوپ تا وسامی منو اسکارلت برگردشھیاگھ م. دلیممنونم آ -

 . از کمد ھا رو باز کردیکی زد و در ی مھربونلبخند
 . ھستنجای انی الزم داشتھ باشی ھرچستی نیازین -

 ».چقدر قشنگن... منیخدا« : گفتجانی تو کمد با ھکی و شبای زی لباس ھادنی با داسکارلت
 ی راحت ھمھ تونھی دختر چقدر مھی آخھ می ادهی کنھ ما ندیاالن فکر م.  خاک بھ سرت کننیا

 .زهی بررونیاحساساتش رو ب
 دی کھ بامی مھم اونجا داریزای چی سرکیما « : گفتمدلی تاسف تکون دادم و روبھ آی از رویسر
 ».مشونیاری بمیبر
 . تا اونجا برسونمتوننیپس اجازه بد -

 . پسره چقدر سمجھنی کھ اآخ
 . خوام مزاحم بشمینھ ممنون نم -
 .می ما از امروز با ھم ھمکارھ؟یمزاحم چ -

 .می بری می سودھیما ھم .  خب بذار برسونھ بھ درککنھی کھ اصرار محاال



 34 

 و بھ می شدنشیسوار ماش.  از اتاق خارج شدمدلی بھ اسکارلت انداختم و بھ دنبال آیزی آمدی تھدنگاه
 . میطرف کلوپ راه افتاد

 ».ھی باالیلی مھارتاتون خدمی شنسیاز رئ« : کرد گفتی می کھ رانندگی درحالدلیآ
 .نھیبوز.دهی نداشتش خندشی بھ رستیدم و گفتم رئ کری دلم زبون درازتو

 ». لطف دارنشونیا« : لبخند زدممودبانھ
 .زی ھمھ چی بکھی لطفش تو سرش بخوره مرتشای لطف داره کھ اآره

 .کنھی نمفی تعری از کسلی دلی بسیرئ -
 . بستمشی شد بھ رگبار فحش میاگھ دھنم باز م.  نگفتمیزیچ
 ». طول بکشھکمیممکنھ « : گفتمدلی شدم و روبھ آادهی پعی در کلوپ سری جلونی توقف ماشبا
 .اشکال نداره -

 خوش سیبا رئ« : زد و گفتی ما پوزخنددنی با دنایجورج. می ھمراه اسکارلت وارد کلوپ شدبھ
 »گذشت؟

 ». بودن بھتر بودنجایاز ا« : متقابال پوزخند زدممنم
 ».توماس کارت داره« :دیچی از موھاشو دور انگشتش پی حرص تره ابا
 زشی پشت می صندلیرو.  رو جمع کنھ خودمم وارد اتاق توماس شدمالی اسکارلت گفتم تا وسابھ

 . بھ طرفم اومدی و با خوشحالدی من از جاش پردنیبا د. نشستھ بود
  بھت داد؟ی گفت؟ چی چسیرئ -

 ». کنمی کار نمنجای اگھیمن از امشب د« : و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ».می شدسی رئی از محافظایکیاالن من و اسکارلت « :ادامھ دادم.  جا خشکش زدسر

 »؟ی کنی کلوپ رو کھ فراموش نمنیمن و ا...صبر کن« : برم کھ گفترونی از اتاق بخواستم
 نیمدت ھاست آرزو داشتم از ا...نی من نداری برای ارزشچی کلوپت ھنیتو و ا« : تمسخر گفتمبا

 کار کردن ینھ برا... گردمی برنمچوقتی ھگھی ددمی آرزو رسنیحاال کھ بھ ا.  برمرونیجھنم دره ب
 ». بھ جھنمنیھمتون بر...نجانی کھ ایی سر زدن بھ تو و تمام دختراینھ برا

 دخترھا ی کھ افتاد برایاسکارلت با دوتا ساک تو دستش داشت با لذت از اتفاقات.  زدمرونی در باز
 .  زدمیزیلبخند تمسخر آم.  خوردی ھم حرص منای گفت و جورجیم
  اسکارلت؟ی جمع کردلویوسا -

 ». کھینی بیم« : کھ دستش بود اشاره کرد و گفتیی ساک ھابھ
 ».نینی بی ھم منو نمچوقتی ھگھی درمیمن م« : رو ازش گرفتم و روبھ دخترھا گفتمساکم

 » داره؟یل تر خوشگی نھ؟ اونجا پسرای خوشحالیلیحتما خ« : زد و گفتی پوزخندنایجورج
بھ اسکارلت اشاره کردم .  خوردمی حرص مدی چرخی مزی چکی دختر فقط رو نی ذھن انکھی اار

 ». کمکادی بدلیبرو بگو آ« :و گفتم
دھن دخترا .  وارد شددلی بعد آیکم.  رفترونی از کلوپ بعی ھم کھ از خدا خواستھ سراسکارلت

 حسابم با ھی از تصفنمیا.  خنده دار بودنای جورجی افھی قشتریاز ھمھ ب.  باز مونده بوددنشیاز د
 ». مزاحمت شدمنیببخش« :ساکم رو بھش دادم و گفتم. نایجورج

 ؟ی کنم چھ مزاحمتیخواھش م -
. ستادمی ااطی کردم و تو محوطھ حیاز دخترا خداحافظ.  رفترونی رو برداشت و از در بساک

 . رو دراوردم و شماره گرفتممی گوشعیسر
 ؟الو بابا -
  افتاده؟یاتفاق...سالم سرگرد -
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 وارد گروه نی خواستم در اطالع باشی فرصت ندارم مادیز« : گفتمعیسر. ششھی زھرا خانم پدمیفھم
 ».انمی آری از محافظایکیاالن .  شدمیاصل

 . خوبھیلی خنکھیا -
 . برم خداحافظدیبا -
 .خداحافظ -
 ...بابا -
 بلھ؟ -
 .نیاز طرف من ببوس... مامان و عسل رو -

 ».باشھ« : کرد و گفتیمکث
 .فعال.  برمدی باگھید -

از .  سال از عمرم ھدر رفتکی.  بھ کلوپ انداختمی اگھی رو قطع کردم و نگاه دی گوشعیسر
 سال از ھیآره .  مثل قبل سنگ و سرد شدمارهیدو.  شدمدلی آنی رفتم و سوار ماشرونیمحوطھ ب
 تر از ھر کیآسمان تار.  ترمکی کھ مدت ھا آرزوشو داشتم نزدیزیفت اما االن بھ چعمرم ر
 . بودشھی تر از ھماهیمثل قلب من کھ س.  بودشده گھیموقع د

 رو تمی تا موقعدی طول کشیکم.  بھ اطراف انداختمینگاھ.  تخت نشستمی و رودمی کشی اازهیخم
 کھ اسکارلت مینگاھم بھ تخت کنار.  از مقابل چشمام گذشتنلمی مثل فشبیاتفاقات د.  کنمییشناسا

 اتاق  ازیبھ سرعت از جام بلند شدم و بعد از عوض کردن لباسام بھ آروم.  بود افتاددهیروش خواب
 زن نشستھ بودن و کی کھ وسط سالن قرار داشت، دو مرد و ی بزرگزیدور م.  رفتمرونیب

 ی بار بود کھ منی رو شناختم اما اون زن رو اولانیبرا و انی نگاه آرکیتو .  خوردنیصبحانھ م
 یچشما.  بوددهی پوشی قرمزیلباس کوتاه و دکلتھ .  اومدی و ھفت ھشت سالھ مستیبھ نظر ب. دمید
 دیشا.  پشت سرش بستھ بودی رنگ مش شده اش را با کش مشکی عسلی داشت و موھای رنگیآب

 ینگاه ھا.  رفتمزی انداختھ بودم بھ طرف منییم رو پا کھ سریدرحال. انھی دوست دختر برااینامزد 
 .کنجکاوشون نظاره گرم بود

 ... شدمداری بری ددیببخش... سالم -
 ».نی خستھ شده بودیلی خشبیاشکال نداره تو و دوستت د« : با ھمون نگاه پرغرورش گفتانیآر

 انی آری کھ صدارمی فاصلھ بگزیخواستم از م.  کردی معذبم مانی اون زن و برای رهی خنگاه
 ». با ما صبحانھ بخورنی بشایب« :متوقفم کرد

 .  با افرادش راحت باشھنقدری اانی کردم آری فکر نمچوقتیھ.  کردمتعجب
 ...آخھ -
 .نی بشانیکنار برا -

 ما دنیبا د.  اومدنیی ھم از پلھ ھا پادلی بعد آیکم.  نشستمانی ندونستم و کنار برازی رو جااصرار
« : بود، نشست و گفتانی برای اون زنھ کھ روبھ روی کناری صندلیرو.  و سالم کرد زدیلبخند
 ». شدمداری بری دنیببخش
 مشغول ی تفاوتی با بانیاما برا.  ھنوز جلو چشمم بودشبمی دیرفتارھا.  معذب بودمانی براکنار
 ی کردم ھمون ماسک بیمنم سع.  پس فراموش کردهدمی کشیقینفس عم.  قھوه اش بوددنینوش
 دنی دندونام فرصت برنکھیقبا از ا. دمی نون تستم مالی کره رویمقدار.  رو بھ صورتم بزنمیتفاوت

 . دمی رو مثل ناقوس مرگ کنار گوشم شنانی برای کنھ، صدادای تست رو پننو
  خوش گذشت؟شبید -

دھنم دور کردم و با نون رو از . فکر کنم اشتھام کور شد.  لقمھ نخوردم زھرم کردکی ھنوز
 ». خوش گذشتشتریفکر کنم بھ شما ب« : دادمشی رو بھ سوال تکراری ھمون جواب قبلیخونسرد
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 ». تجربھ کردمادی ززای چنیاز ا« : زد و نگاه متبکرش را بھ چشمام دوختیپوزخند
 و لباسش دیاز جاش پر. دی پاشانی لباس برای از قھوه رویکم. دمی کوبزی می قھوه ام رو روفنجون

 بلند می صندلیبھ سرعت از رو.  پنھان کنممی ظاھری کردم لبخندم را پشت نگرانیسع. رو تکوند
 ».اصال حواسم نبود...نی ببخشیوا« :شدم و گفتم

 ».کامال مشخصھ« : گفتضی غضبناکش را بھم دوخت و با غنگاه
 ». لباسم رو عوض کنمرمیمن م« : کردانی روبھ آرسپس

تمام مدت نگاه .  بھم رفت و از پلھ ھا باال رفتی چشم غره اانیبرا.  تکان دادی سری بھ سردانیآر
 یفی ظری فاصلھ گرفت و با صدازیاز م.  کردمی صورتم حس می زن رو رویموشکافانھ 

 ». شدمریمنم س« :گفت
بعد .  صبحانھ ام مشغول شدمھی بھ خوردن بقیمنم با خونسرد.  از پلھ ھا باال رفتانی بھ دنبال براو

 بگھ بھ اتاقش یزی چنکھی بدون اانیآر.  رو جمع کردزی ازخدمتکارھا میکیاز تموم شدن صبحانھ 
 آسمان  وسی سبز و خی چمن ھادنیبا د.  بزنمی دورھی خارج شدم تا تو باغ الیمنم از و. رفت

 سرخ دماغم ی گل ھای حھی و راسی خی چمن ھایبو. افتی پوست بدنم راه ری زی حس خوبیابر
 یصدا.  کردی میی وسط باغ خودنمابای زی مجسمھ کی بھ شکل یفواره ا.  دادیرو قلقک م

 . زدمیانگار داشتم تو بھشت قدم م.  داشتینی دلنشتمی فواره ریبرخورد آب با سنگ ھا
ناگھان حس . دمی کشیقیچشمام رو بستم و نفس عم.  رو از ھم باز کردم و سرم رو باال گرفتمدستام
 تو ی بدیبو.  بھ لباسم انداختمیچشمامو باز کردم و نگاھ. ختی شانھ ام ری رویزی چکیکردم 

 .دیچیدماغم پ
 » نھ؟گھی دیری گی حالم رو مینجوری دستت درد نکنھ اایخدا« : رو با حرص فوت کردمنفسم
 .  شده بودرهی بھم خشی وزغی فواره نشستھ بود و با چشمای کھ رویکالغ

 اشتباه یی منو با دستشونکھیمثل ا... رسمیحسابتو م« : سنگ برداشتم و بھ سمتش پرت کردمکی
 ».یگرفت
نگاه .  و پرواز کرددی کھ بھ طرفش پرت شده بود از جاش پری و سنگغمی جی بھ خاطر صداکالغ

 . بھ لباسم انداختمی اگھید
 ...الرا... الرا -

 . شدمرهی خدی دوی اسکارلت کھ با عجلھ بھ طرفم مبھ
 ». دوهی پنگوئن منیع...نگاش کن توروخدا« : لب با خودم گفتمریز
 ھ؟یچ -
 . کارت دارهسیرئ -

 »ھ؟ی چنیا« : افتادراھنمی بھ پنگاھش
 در یجلو.  برم لباسم رو عوض کردمانی آرشی پنکھیقبل از ا.  شدمالی ندادم و وارد وجوابشو
 . و در زدمستادمیاتاقش ا

 . توایب -
.  کردی می بود و داشت چندتا ورقھ رو بررسستادهی ھم کنارش ادلیآ. نشستھ بود زشی مپشت

 کھ ازشون یچندتا اسم علم.  شدم و نگاه کنجکاوم رو بھ سمت ورقھ ھا چرخوندمکیبھشون نزد
امروز « : نگاه نافذش را بھم دوخت و گفتانیآر.  رو ورقھ ھا نوشتھ شده بوداوردمیسر در نم

 ».نی کنی ممی برنامھ ھمراھنیتو ھم تو ا... میر بیی جاکی دیعصر با
 ».بلھ« : کردمی کوتاھمیتعظ

 .ی بری تونیم -
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 قرار زی می بود کھ رویی اون ورقھ ھاشی رفتم اما تمام حواسم پرونی از در بگھی دمی تعظکی با
 .ارمی حتما ازشون سر در بدیبا. داشت

 رو تو شی من نگاه عصباندنیبا د. دمی رو دانی راه برانیب.  رفتمنیی از پلھ ھا پاعی سریی قدم ھابا
 ».ایدنبالم ب« :چشمام دوخت

 ی وارد اتاق بزرگانیبرا.  نگفتم و بھ اجبار دنبالش رفتمیچی خوردم ھی داشتم حرص منکھی ابا
 کھ با یکمد بزرگ.  داده شده بودھی تکی اشھی شواری بھ دی با شکوھیتخت دو نفره و سلطنت. شد

 . بودنکی و شبای زیلی اتاق خلیوسا. تخت ست بود سمت چپش قرار داشت
 رو فیسھ تا ک.  رو از توش در اوردی و بزرگی پارچھ افیسھ تا ک.  بھ طرف کمدش رفتانیبرا

 ».امی منتظر باش تا من برونیبرو ب« :بھ طرفم گرفت و گفت
 شونینیاز سنگ.  ھارو ازش گرفتمفی کھ نشنوه نثارش کردم و کی طوریرانی فحش اکی رلبیز

 ی ھا رو روفیبھ محض بستھ شدن در ک.  رفتمرونی از اتاق بیبھ سخت. شانھ ھام خم شده بود
 ی و سعستادمی شد صاف ای کھ از راھرو رد مدلی آدنیبا د.  لگد زدمواری پرت کردم و بھ دنیزم

 .  رو حفظ کنمیشگی ھمی تفاوتی غرور و بنکردم ھمو
 » افتاده؟یاتفاق« :دی تعجب کرد و پرسانی اتاق برای من جلودنی دبا
 فتھ؟ی بینھ مگھ قرار بوده اتفاق -

 فی بھ من و کیقینگاه عم.  اومدرونی از اتاق بانیخواست از کنارم رد بشھ کھ برا.  تکان دادیسر
 ».ایزودباش دنبالم ب« : افتاده بود انداخت و پوزخند زدنی کھ حاال رو زمییھا

 . دهی بھش رفتم انگار بھ سگش دستور میره ا غچشم
 .  در گردش بودانی من و برانی بدلی آنگاه
 » گفتم؟ی چیدینشن« : گفتی بلند تری با صدانباری اانیبرا
 نی ھا رو از رو زمفی کی ندارم نفسم رو با حرص فوت کردم و بھ سختی چاره ادمی کھ دمن

 . بود نثارش کردمیسی و انگلیرانی فحش ایتو دلم ھرچ. برداشتم
 » کمکت کنم؟ی خوایم« : گفتی با نگراندلیآ

 ». ندارهیازی کھ بھ کمکت نینی بیم« : من جواب دادی بھ جاانیبرا
 . سررهیپسره خ.  سگ دنبالت کنھیالھ

 ».برمی خودم مستی نیازین« : زدمی مودبانھ البخند
 ».تا عصر برگرد« : تکان دادیسر

 کھ ی ھمون زنمی خارج بشالی از ونکھیقبل از ا.  رفتمنیی از پلھ ھا پاانی گفتم و دنبال برای اباشھ
 مسخره ی افھی تو دستم قیفای بھ من کھ با اون کینگاه کنجکاو.  جلومون ظاھر شددمشی دزیسر م

 »ن؟یری مییجا« : کرده بودم انداختدای پیا
 ». استخرمیریم...ھوم« : شلوارش فرو کرد و گفتبی دستاشو تو جانیبرا

  استخر؟ با من؟.  لحظھ کپ کردمھی
 »استخر؟« : شدمرهی تعجب تو چشماش خبا

 ستی کھ رئی و فقط کاریگاردی بادکی داره؟ تو ی تو فرقیمگھ برا« : بھم انداختی تفاوتی بنگاه
 ».یدی رو انجام مگھیبھت م

 ».نیستی نسمیشما کھ رئ.... گھی مسمی کھ رئیکار« : انداختمنی زمی ساک ھارو روتی عصبانبا
 اومد ی کھ دنبالم مدمی شنیصداشو از پشت سر م.  بھ اتاقم رفتمعی سریی حرف با قدم ھانی گفتن ابا

 »ستم؟یمگھ با تو ن...نمی صبر کن ببیھ« : گفتی متیو با عصبان
 تخت نشستھ بود با یاسکارلت کھ رو.  توجھ بھ صدا کردن ھاش وارد اتاقم شدم و در رو بستمیب

 . زدم نگاه کردیتعجب بھ من کھ نفس نفس م
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 الرا؟ حالت خوبھ؟ -
.  در ظاھر شدی قرمز در آستانھ ی با چشماانیبرا.  بھ شدت باز شد و من بھ جلو پرت شدمدر

 . ما دوتا در گردش بودنی بود کھ نگاه متعجبش بستادهیپشت سرش ھمون زنھ ا
 ».رونی بایزود ب« : اشاره کردرونی دست بھ ببا

 » بھ حرفتون گوش بدم؟دیچرا با« : بھ کمرم زدمدستامو
 .ستمیچون من رئ -
 . من اون باال تو اتاقشھسیرئ -
 ی خنک مگرمیج.  خوردی حرص می کردم وقتی مفی کنقدریا.  حرص بھ موھاش چنگ زدبا

 دیدستم رو با خشونت کش.  شد و بھ طرفم ھجوم اوردی عصبانشتری لبم بی روی خنده دنیبا د. شد
 . کردی ممی داشت عصبگھید. رونیو از اتاق پرتم کرد ب

خودمم تعجب کرده . چوندمی دونھ محکم تو شکمش خوابوندم و دستش رو بھ پشت پکی آرنج با
 . موندیم انی ھم مثل پسر آرانیبھ ھرحال برا.  کارا رو انجام بدمنی کنم ای جرئت میبودم چطور

 ». ولش کن؟ی کنی مکاریچ« : شد و گفتی صحنھ عصباننی ادنی زنھ با داون
  جا چھ خبره؟نیا -
چند قدم عقب رفتم و سرم رو .  رو ول کردمانی بھ خودم اومدم و دست براانی آری صدادنی شنبا
 سال کی... کھشمی بدبخت م؟ی کرد چیدوباره استرس بھم وارد شد اگھ اخراجم م.  انداختمنییپا

 . کار احمقانھ تمام آرزوھام و ھدفام دود شدن و رفتن ھواکی لحظھ صبر کردم حاال با نی ایبرا
 ».ایدنبالم ب« : گفتی جدی افھی با قانیآر
 بود و دم ستادهیاون زنھ ھم کنارش ا.  دادی کرد و دستشو ماساژ می با غضب نگاھم مانیبرا

 . کردی گفت انگار داشت آرومش می مزای چی سرکیگوشش 
نھ بھ . اشک ناخودآگاه تو چشمام جمع شده بود.  راه افتادمانی انداختم و دنبال آرنیی رو پاسرم

 ممکنھ از دمی دی منکھی سال از عمرم کھ ھدر رفت و اکیبھ خاطر ... و حقارتیمونیخاطر پش
 . دمی انتظار کشیتی موقعنی چنیمدت ھا برا. رمیھدفم فاصلھ بگ

 ی برایحیچھ توض« : گفتیبا لحن جد.  نشستزشی در رو بست و پشت مانیآر. می اتاق شدوارد
 »؟ی کارت دارنیا

 راه ھم امتحان نیپس آخر.  دمی رو از دست مزی دونستم کھ دارم ھمھ چیم.  سست شدزانوھام
 صحنھ نی ادنی با دانیآر.  زانو زدمنی زمیرو. دی جوشی کھ تو وجودم می نفرتیبا ھمھ . کردم

 .تعجب کرد و از جاش بلندش شد
 ھم یلبام رو رو.  قلبم داشتمی توی بھ خاطر احساس حقارتنباریا.  تو چشمام جمع شده بوداشک

 .فشردم
 .رمی خشمم رو بگینتونستم جلو... متاسفمیلی بگم ختونمیفقط م... ندارمیحی توضچیھ -

 . بھم انداختیقینگاه دق. ستادی مقابلم اانیآر
 .رنی خشمشون رو بگی دارم کھ نتونن جلوازی نیمن بھ افراد -

 ».اما نھ در مقابل من و پسرم« :ادامھ داد.  را بھش دوختمرمی متحنگاه
 . انداختمنیی رو پاسرم

 .متاسفم قربان -
 رو خفھ کنم اما انی خواستم با نفرت پسشون بزنم و با دستام آریم.  شانھ ھام نشستی رودستش

 . شدمرهی ھم فشار دادم بھ دستام خیفقط لبامو رو
 ».بلند شو« : بھ شانھ ھام وارد کردیفشار

 ؟ی زودنی بھ ھمد؟ی منو بخشیعنی.  کردمتعجب
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 ی اگھ سرم رو بلند کنم متوجھ نفرتدمی ترسیم.  بودنیی از جام بلند شدم اما ھنوز سرم پای آرومبھ
 . ت و پشتش نشست رفزشیآھستھ آھستھ بھ طرف م.  بشھدی جوشیکھ تو چشمام م

 .ھی باالیلی اونم خی مھارت ھای رو بزنانی برای تونستی کھ چطوربھیبرام عج -
 .متاسفم -

 ری چکینگاھش ھوس آلود نبود کھ بگم دنبال .  در مقابلم نرمھنقدری بود کھ چرا ابی منم عجیبرا
 . موشکافانھ بودشتری اس بگھید
 .ی کنی عذرخواھانی از برادی اما بای بری تونیم -

 ی عذرخواھنی قسمتش ھمنی مجبور نبودم اونجا رو ترک کنم خوشحال بودم اما سخت ترنکھی ااز
 .بود

 .ممنون...بلھ -
 . رو چرخوند و پشتش رو بھم کردشی تکان داد و صندلیسر
 ی کردم کھ چھ شکلی فکر منی رفتم داشتم بھ ای منیی کھ از پلھ ھا پایدرحال.  رفتمرونی اتاق باز

 . ازم خواستھ بودگھی دزی چھی کاش دمی کشمیشونی بھ پیدست.  کنمیذرت خواھازش مع
اون .  کردی من اخمدنی با دانیبرا.  کھ اونجا بودن دوختمی سالن کھ شدم نگاھم را بھ افرادوارد

اسکارلت ھم نگران .  کھ کرده بودم متعجب بودی بھ نظر ھنوز از کاردلیآ. زنھ ھم پوزخند زد
 . شناختمشونی ھم رو مبل ھا نشستھ بودن کھ نمگھیدو نفر د. بود
 . ستادمی اانی کردم و مقابل برایفی ظراخم

  تونم باھاتون حرف بزنم؟یم -
 ». جا بزننی ھمی داریاگھ حرف« : شدرهی غرور بھم خبا

 رو مشت کردم و محکم بھ ھم فشردم اونقدر کھ سوزش فرو رفتن ناخن ھام رو تو گوشت دستم
 .  سخت بودیلی ختی جمعنیبرام گفتن اون دو کلمھ جلو ا. دستم حس کردم

. تمام توانم رو جمع کردم.  لبش بودی از پوزخند رویرد.  کردی منتظر بھ چشمام نگاه مانیبرا
 ». خوامیمعذرت م« : شد گفتمی مدهی شنیسخت کھ بھ ییچشمامو بستم و با صدا

 ».ی گفتی چدمیمنکھ نشن« : رو تو ھم قالب کرددستاش
 .یکور خوند. منتظر بود تا دوباره حرفم رو تکرار کنم.  ھم فشردمی رو روپلکام

 . سمک براتون بخرمکی دی بانکھیمثل ا -
 داشتن ی سعھیبق.  شدرهی بھم خرتی ھمھ آدم نداشت با حنی انی جملھ از جانب من بنی توقع ااونکھ

 .نیجلو خندشون رو بگ
 من دوباره اون کلمات رو تکرار ینیمگر تو خواب بب.  زدم و بھ طرف اتاقم راه افتادمیپوزخند

 ی کھ ھمھ یکس.  جملھ رو گفتمنی نفر اکیتو تمام عمرم فقط بھ . خودم رو تو تخت انداختم. کنم
 . کردهریوجودم رو تسخ

 
 بود با دهی کھ از شدت درد رنگش پرانیک.  شده بودرهی خانی پر از اشک بھ کیشمان با چکایرا

 ».شھیزود خوب م...گھی زخمھ دھی...اشکال نداره... نکنھیگر« : گفتی جونی بیصدا
 .  لبش را گاز گرفت تا نالھ نکنھانی شدن درد، کدی شدبا
 ی مجبورت نمانی شکستم خانم شای نموانوی من بود اگھ اون لریھمش تقص« : گفتھی با گرکایرا

 ».ی و دستت رو ببری من تو جمع کنیکرد کھ بھ جا
 .  کردھی گری بلندتری با صدانباریا
 .ستی تو نریگفتم کھ تقص...کایبس کن را -

 . زانو زدنی زمی روانی کنار ککایرا
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 . خوامیمعذرت م...انی کنیببخش -
 . انداختانی خودش را تو بغل کو
 

 ھمرنگش و کت کوتاه ی تنھ می چسبان با نیشلوار چرم. دمی ناھار، لباسامو پوش از خوردنبعد
 . ست کردمی اسپرت مشکی کھ با کفشای رنگاهیچرم س
 بھ خودم ی نگاھنھیتو آ.  انگشتام چرخوندمنی گرفتھ بودم رو ماھرانھ بدلی کھ از آی ااسلحھ

اگھ قرار نبود با ... حس انتقامنیا... نفرتنیا... تفنگنیا... لباسانیا.  الرامھیاالن کامال شب. انداختم
 . کشتمی رو مانی تفنگ آرنی االن با ھمنی کنم ھمی ھمکارسیپل

. دهیبھ موقعش تقاص کارش رو پس م. ستیحاال وقتش ن.  پر از نفرتم را باز و بستھ کردمچشمان
 خارج شدم الی از ودلیبا اشاره آ.  و از اتاق خارج شدمدمی کشنیی چشمام پایکاله لبھ دارم را تا رو

 . عقب نشستندلی ھم با آانیآر.  نشستمنی ماشیی جلوی صندلیو رو
 رو روشن نی دونستم اسمش لوکاسھ، ماشی راننده نشستھ بود و حاال می صندلی کھ رویشخص

 .  بودی گرفتھ و ابرشھی لندن مثل ھمیھوا. کرد و راه افتاد
 شدم و در عقب رو باز ادهی پنیاز ماش.  ساختمان بزرگ توقف کردکی ی جلونی بعد ماشیکم

ھمھ . می جلو و ما ھم پشت سرش وارد ساختمان شدانیآر.  اومدنرونی ھم بانی و آردلیآ. کردم
 وسطش ی بزرگ ادارزی مکی کھ ی سالن بزرگی جلوانیآر.  نظر گرفتھ بودمریجارو خوب ز
 کھ در راس ی از مردری با احترام از جاشون بلند شدن غ ھمھانی آردنیبا د. ادستیقرار داشت، ا

 .  قرار داشتزیم
 بھ من و لوکاس دستور داد کھ پشت در دلیآ.  وارد اتاق شددلی تکان داد و ھمراه آی سرانیآر

 .می بدینگھبان
 شده اما لی تشکی چی جلسھ برانی دوست داشتم بدونم ایلیخ.  مجبور شدم قبول کنملمی خالف مبر

 . میستادیھمراه با لوکاس کنار در ا.  ندارمی شانسچی کھ ھدمیبا بستھ شدن در فھم
 . بودکی مدرن و شی شرکت ادارکی ھی شبشتریبھ نظر ب.  ساختمان شدمزی آنالمشغول

 محترم یدی لکینھ بھ نھ کھ .  لوکاسھ حرصم گرفتنیاز ا.  شدی سپریزی ساعت بدون گفتن چمین
 .بھ درد نخور. زنھی کنھ نھ باھام حرف مینھ سرگرمم م.  و حوصلش سر رفتھستادهیکنارش ا

 . مجبور شدم خودم سر بحث رو باز کنمشھی بلند نمی بخارنی نھ از ادمی کھ گذشت دگھی دکمی
 ؟ی کنی کار مسی رئیچند سالھ برا -

 . حرصم دراومدنقدریا.  شده بودرهی توجھ بھ من بھ رو بھ رو خبدون
 ؟یشنوینم -

 . نگفتیزی چبازم
 .با توام ھا...یآھا -

 .سکوت
 ی ربات منی کھ عندازهی ھا ملمی تو فی اون گانگسترھاادیآدم رو « : و با خودم گفتمدمی و گزلبم

 ».مونن
 نکنھ واقعا رباتھ؟.  بھش انداختمی مشکوکنگاه
 .نھ بابا منم خل شدم.  رو تکون دادمسرم

 نویبرو ماش« : رو بھ لوکاس گفتانیآر.  خارج شدندلیو آ انی ساعت بعد در اتاق باز شد و آرکی
 ».اریب

 ».چشم قربان« : کردیمی تعظلوکاس
 .رهیگی می بابا پس زبون داره فقط جلو من الل موننھ
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 افتاد کھ کت یقبل از خروج نگاھم بھ مرد قد کوتاھ. می از ساختمان خارج شددلی و آانی دنبال آربھ
 ھی ھموننیا. ذھنم جرقھ زد.  بودنستادهی ھم پشت سرش اگھیده نفر د.  تنش بودی رنگیشلوار مشک
 سشونھ؟ی رئیعنی.  نشستھ بودزیکھ راس م

 تو انیپس نقش آر.  شده بودمجیگ.  گروھھسی رئانی کردم آریفکر م.  نگاه کردمانی بھ آررتی حبا
  بود؟ی چی جلسھ برانی اصال اھ؟ی گروه چنیا

 جلو ی صندلی گرفتم و روانینگاھمو از آر.  شمنی گفت سوار ماشی بھم م کھدلی آی اشاره با
 . گروه رو بفھممنی مونده تا من اسرار ایلیھنوز خ. دمی بھ چانھ ام کشی دستیجیبا گ. نشستم

 می گردی کردم برمیتعجب کردم فکر م.  تر توقف کردکی کوچی خانھ کی ی جلونی بار ماشنیا
 .الیو
کارش رو تموم ... مانع شدیھر ک... کردهانتی بزرگ خسی بھ رئلریجک ک« : بھ لوکاس گفتدلیآ

 ».کن
 ادهی پدی منم بادمی فھمدلی آی رهیبانگاه خ.  شدادهی پنی تکان داد و بھ سرعت از ماشی سرلوکاس

 . اما دنبال لوکاس رفتماوردمی سر در نیچیاز حرفاشون ھ. شم
کم کم عقلم بھ کار .  قدم بھ داخل گذاشتیش رو دراورد و بھ آروملوکاس اسلح.  خونھ باز بوددر

 .لریجک ک.  بکششیعنیکارش رو تموم کن . افتاد
 بھ یلوکاس نگاھ.  حرکت درش اوردمکی حال بھ طرف اسلحھ بردم و تو نی با ادی لرزی مدستام

 ».تو طبقھ باال رو بگرد« :من انداخت و گفت
 .میدی از دھنش شنی حرفھی عجب ما چھ

 . بکشمدی رو بای تا بدونم کدمشیمن کھ تا حاال ند -
 . سر راھت قرار گرفت بکشی ھر کستیمھم ن -

 .می کھ شدمیقاتل نبود.  بار کنی و باقالاری خر بحاال
آب دھنم . دستمو کھ اسلحھ توش بود بھ سمت جلو دراز کرده بودم.  سرعت از پلھ ھا باال رفتمبھ

 . سھ تا اتاق تو راھرو کنار ھم قرار داشتن.  بھ اطراف انداختمیقیرو قورت دادم و نگاه دق
بھ سرعت اسلحھ رو باال . در باز شد.  اتاق ضربھ زدم و بھ عقب ھولش دادمنی اسلحھ بھ در اولبا

 . بودیخال.  انداختمیگرفتم و اطراف اتاق رو نگاھ
 . بودیاونم خال.  اتاق دوم رو باز کردمدر
 از داخل کمد توجھم را جلب ی اھی گری کھ صدارونی خواستم برم بھیم خال اتاق سوم ھدمی دیوقت

 . حرکت درش رو باز کردمکی بھ طرف کمد رفتم و با یبھ آروم. کرد
 تو ی شش سالھ ایدختربچھ .  افتادمنی زمیزانوھام سست شد و رو.  کھ مقابلم بودیزی چدنی دبا

 .فتھی مری گدونستھیانگار جک م.  شده بودیکمد مخف
 ادی فریصدا.  خودم افتادمی ھای بچگادی اری اختیب.  خوشرنگ دختربچھ قفل شدی تو چشمانگاھم

 . اومد باعث شد با ترس از جام بپرمیلوکاس کھ از تو راھرو م
مامان ...شنونیآدم بدا صدات رو م... ھم نکنھی گررونی باین... باشنجایھم« : بھ دختر بچھ گفتمرو

 »بابات کجان؟
 . دونمی رو تکان داد و گفت نمسرش

 . ھراسونم را بھ در اتاق دوختمنگاه
 .سسسیھ... بھت گفتم ھای نره چادتی... خبیلیخ -

 . اش را خفھ کنھھی گری دستش رو جلو دھنش گرفت تا صدادختربچھ
 . اومدمرونی بھش انداختم و از اتاق بی اگھینگاه د.  انگار از خودم متنفر شدمکدفعھی

 » نبود؟یکس« : گفتدنمی با دلوکاس
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 ». ھا فرار کردنیبھ نظرم اصل کار...ستی نچکسی ھنجاینھ ا« : جواب دادمتی قاطعبا
 اون دختر باعث شد سر ی ھی گری بره کھ صدانیی خواست از پلھ ھا پایم.  تکان دادی سرلوکاس

و خارج در کمد رو با خشم باز کرد و دختر بچھ ر. بھ سرعت وارد اتاق شد. جاش متوقف بشھ
 . کرد

 »؟ی دارکاری چنیبا ا« : ترس گفتمبا
 . دراورد و شماره گرفتشوی گوشعیسر.  نگفت و دختره رو بھ طرف من ھول دادیزیچ
 .ارمشیب.  کھ بھ نظرم دختر خود جکھنجاستی دختربچھ اھی اما ستی خودش نسیرئ -
 .چشم قربان -

 ».ارشیب« : رو قطع کرد و روبھ من گفتیگوش
سرش رو نوازش کردم و با .  شد شدی مدی کھ نبایکار. ودش رو تو بغلم انداخت بچھ خدختر
 »ھ؟یاسمت چ...سسیھ...آروم باش« : کتار گوشش گفتمی آرومیصدا

 »...تیھر« : ھق ھق گفتبا
 ی بچھ منیدلم بھ حال ا.  رو بغل کردم دنبالش راه افتادمتی رفت و من ھم ھررنی از اتاق بلوکاس
 .می شدنی و سوار ماشمی رفترونی از خانھ بعیسر. سوخت
 ی دلم بھ حالش منکھیبا ا.  کردی ھق ھق متیھر.  روندی مالی بھ سرعت بھ طرف ولوکاس

 . رو اعصاب بودیلیسوخت اما صداش خ
 .سسیھ...  نکنھیگر...آروم باش -

 .  آدما فقط بھ من اعتماد داشتنی انیانگار ب.  رو تو بغلم پنھون کردسرش
 .  شدمادهی پنی رو بغل کردم و از ماشتی ھرم،یدیکھ بھ باغ رس یوقت

 چکسیھ.  ببرش اونجاالستی کنار وکی کوچی کلبھ کی« : انداخت و گفتتی بھ ھری نگاھدلیآ
 ». خبر دار بشھدینبا

 نی بالی و کوچک با فاصلھ از وی چوبی کلبھ کی.  کرد رفتمی کھ اشاره میی گفتم و بھ جای اباشھ
در کلبھ .  گذاشتم و دستش رو گرفتمنی زمی رو روتیھر.  گردو قرار داشتی از درختایانبوھ

 ی دوتا صندلای دونفره زی مکی و ی نفره چوبکی تخت کیفقط .  بھ داخلش انداختمینگاھ. باز بود
 .  شده بوددهیتوش چ

 .نیبرو رو تخت بش -
 یچھ بچھ حرف گوش کن . لبم نشستی رویلبخند. دی رو گوش کرد و بھ طرف تخت دوحرفم
 .ادی بچھ ھا خوشم منطوری از انقدریا. بودھا

 .امی دارم برم انجامش بدم می کارھیمن  -
 ». ترسمی مییمن تنھا...تو رو خدا نرو« : دستمو گرفت و با التماس تو چشمام زل زدتیھر

 . و درستش کنای بحاال
 و رمی مقھیدو دق...زمینگران نباش عز« : کھ از خودم سراغ داشتم گفتمی لحننی مھربون تربا
 ».امیم

 منم جمع یناخودآگاه اشک ھا. قصد نداشت دستمو ول کنھ. ختنی ری گونھ ھاش می ھاش رواشک
 . گذشتنی کھ از ذھنم میبھ خاطر خاطرات...تینھ بھ خاطر ھر. شدن

 
 یبدنش م.  خوردنیدون ھاش از سرما بھ ھم مدن. دیچی کاپشنش رو محکم تر دور خودش پکایرا

 ی اما نمدی دی ھا رو منی ای ھمھ انیک.  زده بودخیاشکاش .  کنھھی تونست گری نمیحت. دیلرز
 . بندازهکای رای و رو شونھ ھاارهی کاپشن خودش ھم در بنکھی انجام بده جز ایتونست کار

 ». سرده؟یپس خودت چ« : نگران شد و گفتانی کاپشن کدنی با دکایرا
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 ».نھ من خوبم« : زد و گفتی لبخنددی لرزی بھ خودش منکھی با اانیک
 اونوقت ما ؟ی کنن چدامونیاگھ پ...می کردی فرار مدینبا« : شد و گفترهی سردش خی بھ دستاکایرا

 » کننی مرونیرو ب
 . شده بودری برگشتن دی بود اما برامونی ھم پشانیک
 . ذارمیمن نم... کننی نمدامونیران نباش پنگ -

 ».بھت اعتماد دارم... دونمیم« : انگشترش رو لمس کرد و با خنده گفتکایرا
 نگاه وحشت کایرا. دنیھردو وحشت کردن و از جا پر.  اومدی مرونی کھ از بیی صدادنی شنبا

 »ھ؟ی چیصدا« : دوختانیزده اش رو بھ ک
 .بذار برم نگاه کنم -

 ». ترسمی مییمن تنھا...نھ نرو« : با ترس دستش رو گرفت و با التماس گفتکایرا
 ». گردمینگران نباش زود برم« : رو نوازش کردکای رای موھاانیک
 . ترسمیاما من م -

 ھم قفل شده بود و ی ھر دو تو چشماینگاه وحشت زده .  شددهی شنرونی از بی اگھی دیصدا
 . ھم بودیدستاشون تو دستا

 
 ی اشک ھام با لحن بچگونھ ادنی با دتیھر.  تخت نشستمیتن منصرف شدم و کنارش رو رفاز

 » مامان بابات تنگ شده؟ی تو ھم دلت برا؟ی کنی مھیتوچرا گر« :گفت
 تنگ می زندگی تنھا حامی منم دلم برادیآره شا.  خودش کرده بود خنده ام گرفتشی کھ پیری تعباز

 ».منم دلم تنگ شده...آره« : ناز کردم و گفتمکشوی کوچیدست ھا. شده
 .  بھ سرعت از جام بلند شدمدلی بھ ھم خوردن در و ورود آی صداای
 . کارت دارهسیرئ -
 منو کار داره؟ -
 ...اوھوم -

 » باشھ؟امیزود م« : رو فشردم و گفتمتی ھریدستا
 رونی از کلبھ بدلیسر آپشت .  نگفت و دستم رو ول کردیزی نبود اما چی تھ دلش راضنکھی ابا

 . شدمالیرفتم و وارد و
 من دنی با دانیآر.  نشستھ بودانی کنار آرزی باشھ پشت مانی نامزد برادی کھ حدس زدم بای زناون

 ».امیمنم االن م...برو باال دافنھ« :بھش گفت
 .  کردمی کوتاھمی و تعظستادمی اانیمقابل آر.  بلند شد و از پلھ ھا باال رفتی صندلی از رودافنھ

 خواد ی اگھ منجاستیبھ باباش زنگ بزن بگو دخترش ا...سپارمی اون دختره رو بھ تو متیمسئول -
 .نجای اادی بدی باندشیزنده بب

 بچھ رو جلو نی خواست پدر ایم.  رحمش دوختمی پر غرور و بی رو توچشمارمی متحنگاه
 اد؟ی واقعا دلش میعنیچشماش بکشھ؟ 

 ».بلھ قربان« : گفتمی آرومی انداختم و با صدانیی رو پانگاھم
 ».بعدش ھم خودت کارش رو تموم کن« : گفتی جاش بلند شد و با خونسرداز
 دی موندم بعی اونجا مگھی دکمیاگھ .  کرده بودمخیدستام .  ھنگ کردمی واقعی بھ معناگھی دنباریا

بھ محض ورودم بھ .  خارج شدمالی گفتم چشم و از وعی پس سرفتمی بنی زمی االن رونینبود کھ ھم
 وباره و ددی ام ترسدهی صورت رنگ پردنی با دتیھر.  ھا انداختمی از صندلیکی یکلبھ خودمو رو

 . کردھیگر
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 تونھ ی انسان تا چھ اندازه مکی کردم کھ ی فکر منیداشتم بھ ا.  حال نداشتم تا آرومش کنمیحت
 .  بچھ ھم رحم نکنھکی بھ یسنگدل باشھ کھ حت

 . شدمرهی خدلی آی خاکستری بھ عقب برگشتم و بھ چشمایی پای صدادنی شنبا
 . و روش نشستدی کشرونی مقابلم را بیصندل

 . دونم چقدر برات سختھیم -
 ایدن. یستی نشتری آدم کش قاتل کھ بھی ؟ی فھمی از سخت بودن می خواستم داد بزنم بگم تو چیم

پس سکوت .  آدمامنی گروه و انی از ھمی اومد کھ منم االن جزوادمی اما ینی بیرو فقط تو پول م
 . شدمرهی بود خزی میکردم و فقط بھ دستام کھ رو

دستم رو عقب . دمی از جا پرکدفعھی. انگار بھم برق وصل کرده باشن.  دستم رو لمس کرددلیآ
 . بلند شدمی و از رو صندلدمیکش

 . نداشتمی منظورنیببخش -
 ».ستی نی بھ عذرخواھیازی دونم نی دونم میم« :ون دادم رو تند تند تکسرم

« : رو پشت گوشش زدم و گفتمشیی طالیموھا.  تخت نشستمی رفتم و کنارش روتی طرف ھربھ
 »؟ی استراحت کنکمی ستی بھتر نی خستھ شدیلی حتما ختیھر

 . دی تخت دراز کشی رو تکون داد و روسرش
 ھم اشاره دلی رفتم و بھ آرونی کنارش نشستم و موھاشو نوازش کردم سپس از کلبھ بگھی دکمی

 .ادیکردم تا دنبالم ب
 »  جک رو جلو دخترش بکشم؟ی خوایم« : دادم و گفتمھی باغ تکی از درختایکی بھ

 .بھم تعارف کرد کھ ردش کردم.  دراوردبشی از تو جیگاری و پاکت سستادی اکنارم
 .ی دلنازک باشنقدری کردم ایفکر نم...سھی رئی خواستھ نی خوام ایمن نم -

 ی اون بچھ میفقط دارم خودمو جا... ستمیمن دلنازک ن« : جلد مغرور و خشکم فرو رفتمتو
 »ده؟ی بابات داره جلو چشمات جون مینی ببی وقت؟ی کردی مکاری چیتو اگھ بود...ذارم

 ».دهی بھم دست نمیمطمئنا حس خوب« : زد و دودش رو فوت کردگارشی پک بھ سکی
 .ھی رحمیبھ نظر من آخر ب... سالھشی شی بچھ کی...حاال اون -
 کی نزدسیتو بھ رئ« : گفتمدمیسکوتش رو کھ د.  زدگارشی بھ سی اگھی نگفت و پک دیزیچ
 »؟ینظرش رو عوض کن...یتونینم...یتر
 ی کارمیتونی نمچکدوممونی ھسی رئایمن ...ھیدستور از باال نیا« : بھ چشمام زل زدی خونسردبا

 ». رو کھ بھت محول شده انجام بدهی نکن فقط کارری ذھنت رو درگادیتو ھم ز. میبکن
 دستور ھیمنظورش چ.  مشغول بودیلیذھنم خ.  رفتالی انداخت و بھ طرف ونیی رو پاگارشی ستھ

.  پنھان کردهانی کل خودشو پشت آرسی رئنی داره؟ پس اسی رئکی ھم انی خود آریعنی ھ؟یاز باال
 نشستھ زی و تو جلسھ راس مدمی کھ تو ساختمون دیاون مرد قد کوتاھ.  ذھنم جرقھ زدکدفعھی

 . کلھسیاون رئ...آره خودشھ...بود
 برداشتم و شماره مویگوش.  فرور رفتھ بودیقی بھ خواب عمتیھر.  سرعت وارد کلبھ شدمبھ

 .گرفتم
 ؟ بابا؟الو -
  افتاده؟یاتفاق...سالم دخترم -
 .نی بدوندی ھس کھ بایزی چھیاما ... نھ -
 ؟یچ -

 »...ستی کل باند نسی رئانیآر« : انداختمرونی بھ بینگاھ
 ھ؟یمنظورت چ -



 45 

 باند ی اصلیفقط اعضا... کردهی مخفانی کھ خودشو پشت آریکی... اسگھی دیکی گروه سیرئ -
 .شنی نفر مازدهیحدودا ده ... شناسنشیم
 ھ؟یاسمش چ -
اما ھرطور شده . دمشی دیمنم اتفاق... بشمکشی بھ من اجازه ندادن کھ نزدی دونم حتینم -

 .دمی و گزارش مارمیاطالعات الزم رو بھ دست م
 .می برخوردی مشکوکیما بھ موردا... باشعیسر -
 ؟ییچھ موردا -
  بھ کل متوقف شده؟رانی تو ازی دامی باندھانیفعال -
 »چرا؟« : تعجب گفتمبا
 . ندارهیتی فعالچی ھگھی ماھھ کھ گروه دکی دونم اما ینم -
 ... خوبھنکھیخب ا -
 . اتفاق ممکنھنی بدترنیا -
 چرا؟ -
 طوفان و کی منتظر دیبھ نظر من ما با... ھمونھتی حکانمی آرامش قبل از طوفان؟ اگنی میدینشن -

 .می باشی فویسونام
  کنم؟کاری چدی بامن -
 گروه نقطھ ضعف نی ایبا فاش شدن رازھا... کارتھی شھی رنیا... اطالعات کسب کنیتونیتا م -

 رو زیتو ھم نقطھ ضعف دام...ستی بدون نقطھ ضعف نی انسانچیبدون کھ ھ...شھیھا مشخص م
 . کندایپ
 . کنمی تالشم رو میھمھ ...باشھ -
 .حرفامو فراموش نکن...خداحافظ... برم دیبا -
 .خداحافظ...باشھ -

 انی اعتماد آردیبا...  تونستم بھش کمک کنمیاالن نم.  شدمرهی ختی رو قطع کردم و بھ ھریگوش
.  تعجب کردمیلی خانی دافنھ تو بغل آردنیبا د.  شدمالی رفتم و وارد ورونیاز کلبھ ب. رو جلب کنم

 بھ یدیش انداختم و با گفتن ببخنییسرم رو پا.  از ھم فاصلھ گرفتنیکم. متوجھ حضور من کھ شدن
 ام کھ نھی سی دادم و دستم رو روھی تکواری بھ ددمیبھ طبقھ دوم کھ رس. سرعت از پلھ ھا باال رفتم

 ست؟ی نانیمگھ دافنھ نامزد برا.  رفت گذاشتمی منیی باال و پاجانیاز شدت ھ
 ؟ی کنی کار می چنجایتو ا -

 ساعدش انداختھ بود با غضب بھ ی کھ کت اسپرتش رو روی درحالانیبرا.  صدا برگشتم طرفبھ
 . شده بودرهیمن خ
 ی مسیدنبال رئ...راستش...خب« :با تتھ پتھ گفتم.  بھ اطراف انداختمی رو خاروندم و نگاھسرم
 ».گشتم

 »ش؟یدی باال ندیومدی می داشتیچطور وقت« : زدیپوزخند
 »ھا؟« : گفتمیجی گبا

 یی جاھی منو تا یبھ موقع اومد...بھ ھرحال« : تکان داد و کتش رو بھ طرف من پرت کردیسر
 ».برسون
با حرص .  صبح افتادمی اتفاقاادیاما . اهی کتش رو پرت کنم و بگم نوکر بابات غالم سخواستم

ندازم،  و داد راه بغی کھ انگار ھر لحظھ منتظر بود من جانیبرا.  ھم فشار دادمیدندونام رو رو
 ».ایدنبالم ب« : زد و گفتیلبخند

 . حرص بخورمی من ھادیخوشش م. گھی دشعورهیب
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گفتم . دنی بوسی رو مگھی بود و داشتن ھمدانیدافنھ ھنوز تو بغل آر.  رفتمنیی از پلھ ھا پادنبالش
 . رفترونی بالی تفاوت از کنارشون گذشت و از وی اما بکنھی خون بھ پا منھی ببانیاالن برا

 انی پس دافنھ نامزد براده؟ی متی اھمانی بھ رابطھ دافنھ و آریعنی.  دنبالش راه افتادمرتی حبا
 ...نطورهی اگھ است؟ین
 ...نیھ -

   سالھ نامزد کرده؟ستی زن بکی پنجاه سالھ با کھی مرتنی ایعنی پس
 » افتاده؟یاتفاق« : با تعجب گفتانیبرا

 ...نھ -
 کھ اونجا بود دھنم یی ھانی ماشدنیبا د.  پشت باغ شدنگی بھم انداخت و وارد پارکی مشکوکنگاه

 ھا رو بھم داد و بھ نی از ماشیکی چی سوانیبرا. بود bmw نشونی ترنییمدل پا. از تعجب باز موند
 .در عقب رو باز کرد و نشست.  دونستم رفتی خوشگل بود و اسمش ھم نمیلی کھ خیکیطرف 

 راننده نشستم و در رو محکم یبا حرص رو صندل.  کنمفای نقش راننده آقا رو ادی کھ بادمیفھم
 .دمیکوب

 اگھ ؟ی بدنوی خسارت در ماشی تونیم« : داد و گفتھی تکی صندلی سرش رو بھ پشتی خونسردبا
 خواد بھ ھم ی ھرچھ قدر دلت می و پول خسارت در ھم دارشھی می خالینطوریحرصت ا

 ».بکوبش
 نیتا حاال پشت ا.  روشن کردمنوی نگفتم و ماشیزی حال بازم چنی اعصابم بود با ا رویادی زگھید

 . نشمعی پسره ضانی ھا نشستھ بودم خدا کنھ جلو انیطور ماش
 »ن؟یریکجا م« : بھش انداختم و گفتمی نگاھنھیاز تو آ. می خارج شدنگی پارکاز
 . رمی نمی خاصیجا -
 بھ عھدم گذاشتھ و ینی سنگی ھاتی مسئولسیرئ...ستنی نکاریھمھ مثل شما ب« : طاقتم تموم شدگھید
 ». االن دور بزنم و برگردمنی ھمنی بریی جانی خوای برگردم اگھ نمعی سردیبا

 ». کھ من بگمی ری میی و جای کنی رو میتو کار« : شد و گفتی عصباناونم
 کاری کنم چکاری چنی کھ بگنیستی من نسی بار ھزارم شما رئیبرا« : رو با حرص فوت کردمنفسم
 ».نکنم

 .ستمیاتفاقا بعد از جوزف من رئ -
 . پرواز کردبای تقرنیماش.  کردمی رو سر پدال گاز خالحرصم

 ». نشدمریمن ھنوز از جونم س« : گفتی با خونسردانیبرا
 .  پدال کمتر کردمی فقط فشار پامو روی شدم ولری خواستم بگم اما من سیم
 باالخره کجا برم؟ -
 . فالورسیکلوپ آبرو  -

 برخورد یی جلوی ھم سرش با صندلانیبرا.  شدملی بھ جلو متمایکم.  شدم و زدم رو ترمزشکھ
 .کرد

 ؟یمرض دار -
 »چرا اونجا؟« : گفتمتشی توجھ بھ خشم و عصبانبدون
 » رو بھت بگم؟لشی دلدیچرا با« : بھم انداختی مرموزنگاه

 دونستھی مانیبرا. تمام مدت فکرم مشغول بود. م بھ طرف کلوپ روندلمی نگفتم و برخالف میزیچ
  بھش گفتھ؟انی آریعنی خواد بره اونجا؟ ی االن منی ھمی کردم؟ برایمن قبال کجا کار م

 ». و ھقتمستی روشن کن بزن آھنگ بنویضبط ماش« : ھمونطور کھ چشماش بستھ بود گفتانیبرا
 . با نوکر باباش ندارمی من االن فرقگھیحق ھم داره د. دهی داره بھ نوکر باباش دستور مانگار
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 رو یدرد.  کردخی بدنم یناگھان ھمھ .  خواست رو اوردمی کھ می رو روشن کردم و آھنگضبط
 . فشردی نفر داشت قلبم رو مکی کردم انگار ی احساس منمیتو قفسھ س

  کھ با تو گذروندمیزمان
  کردمی کھ فقط با عشق تو سپرییروزھا

 ی بودمی زندگلی تنھا دلتو
 ی مجبورم بذارم برحاال

 ی کنم تو بری کارمجبورم
  کنمی بھ گذشتھ نگاه نمگھی دمن

  خاطرات مبھموونھ،ی دقلب
 ستی اون عشق ننی بھم بگو اکنمی مخواھش

 نمی کنم کھ نتونم تور رو ببی دوردست نگاه مبھ
  کنمی اگھ مجبور باشم در درد و رنج زندگیحت
  کنمی عشق صرف نظر ماز

  شدهختھی ری ھااشک
  موندنی اعماق قلبم باقدر

  اون اسم رو بھ جا بذارفقط
   اشک ھا خشک بشناگھ
 شھی ھم سخت مقلب

  نشھشتری کن رنجم بکمکم
  دنبالم نگردگھی کنم دی مخواھش

 رمی اشکامو بگی کنم جلوی میسع
 رمی لبامو گاز بگو

  بھ تو ندارهی رو بھت گفتم کھ ربطی دردناککلمات
 خر من مشتاق توام در آاما
  روز کھ چشمامو ببندمتا

 ی خورم کھ اجازه دادم تو بری رو می روزحسرت
 . رحمانھی عبور بکی.  آھنگ خاطرات از مقابل چشمام عبور کردندنی رسانی بھ پابا
 
 ». قشنگ بودیلیآھنگھ خ.  بودیعال« : با ذوق دست زد و گفتکایرا
 . رو از تو ضبط دراوردی دی کرد سی احساس غرور مکای کھ بھ خاطر خوشحال کردن راانیک
 . ھم دارمنی خوشگل تر از ای تازه آھنگ ھا؟ی فکر کردیپس چ -

 ». گرفتی ام مھیداشت گر.  غمناک بودکمیفقط « : بھ خودش گرفتی متفکری افھی قکایرا
 ھم گھید آھنگ ھی ی خوایم« : گفتعی باشھ سرومدهی از آھنگ خوشش نکای رادی ترسی کھ مانیک

 ». شادهیکی نیبذارم ا
ممکنھ ... خوشگل بودیلی ھم خیکی نی خواد ھمینھ نم« : سرش رو تکان داد و لبخند زدکایرا

 ».کنھی مھمونی دوباره تبمی اگھ بفھمھ، مثل اونشب کھ فرار کردادی بانیخانم شا
 ». خونمی آھنگو خودم واست منی بزرگ شدم ایوقت« : گذاشتبشی رو تو جی دی و سدی خندانیک

 ». کنمیتا اون موقع صبر م...ھیعال...ھیعال« : با ذوق دست زدکایرا
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 کھ انگار انتظار انیبرا.  زدمی اشکام رو پس مگھی دست فرمون رو گرفتھ بودم و با دست دکی با
 »؟ی کنی مھیتو چرا گر« : گفترتی با حنھی کردنم رو ببھی گرینداشت روز

 .دمی و بھ چشمام دست کشدمی ام رو باال کشینیب.  خودش ھم اشک جمع شده بودی چشمایتو
 . آھنگ خاطره دارمنیاز ا -

 »؟ی فھمیمگھ زبونشو م« : بھم انداختی نگاه مشکوکانیبرا
 آھنگش واسم تمیر... خب...راستش...نھ« :ھول شدم و با تتھ پتھ گفتم.  زدمی چھ گنددمی فھمتازه

 » .آشنا بود
منم .  زدیاونم با پشت دست اشکاشو پس م.  شدرهی خرونی نگفت و از پنجره بھ بی اگھی دیزیچ
 . نمی رو ببانی کردن براھی کردم گری فکر نمچوقتیھ

 چند ی از اشک ھای اثرگھید.  رو باز کردمانیدر سمت برا.  در کلوپ توقف کردی جلونیماش
 بھ نایجورج. پشت سرش وارد کلوپ شدم.  سرد و مغرور بودشھینگاھش مثل ھم.  نبودششی پقھیدق

 بگھ کھ با دست بھش اشاره کردم تا یزیخواست چ.  من تعجب کرددنی اومد با دانیاستقبال برا
 .زهی ری زود زھرش رو مای ری دونستم دی زد میطانیلبخند ش. شھساکت با

 »؟ی کنی مکاری چنجایتو االرا؟ ... ِا« : سالم کرد و روبھ من گفتانی عشوه بھ برابا
 .خوبھ بھش گفتم دھنش رو ببنده.  دستام خفش کنمنی کھ چقدر دوست داشتم با ھمآخ
 »حالت چطوره؟« : کردم لبخند بزنمیسع

 ». شماینھ بھ خوب« : با عشوه عقب زد و گفتموھاشو
 »ن؟یشناسی رو مگھیمگھ شماھا ھمد« : گفتی با لبخند مرموزانیبرا
 شھ؟ی مشی حالیزی دختره چنیاما مگھ ا.  کردمیزی آمدیتھد نگاه نای جورجبھ
 ». کلوپ بودننی ما تو ھمیالرا جون از ھمکارھا... معلومھ« : گفتشی ذاتی ھمون عشوه با
... نجای اامی گفتھ امشب بنی ھمیپس برا. دمی نشست رو دانی لب برای کھ روی وضوح پوزخندبھ
 . کنھرمی خواست تحقیم
 ». منتظرتونمنیمن تو ماش« : گفتمی لحن محکمبا

 ». کھ من بگمی تا وقتیری جا نمچیتو ھ« : کھ بازومو گرفترونی برم بخواستم
 .رونی بدمیبا حرص بازومو کش.  رفتھیرانی ای بھ مردھاشیقلدر

 .ستیبھ تو مربوط ن -
 رقص ی بھ سکوزی منی ترکیپشت نزد.  بار مچم رو گرفت و منو دنبال خودش کشوندنیا

 .مینشست
 رو بھ ییزای با چدی کھ ھمش باھی دونستم سرنوشت من چینم.  آدما متنفر بودمنی مکان و انی ااز

 ی گرفتھ بودم چطورادی سال کی نیتو ا.  بھ گلوم چنگ زدیبغض بد. رو بشم کھ ازشون متنفرم
 .  بدتر از ھمشون بودیکی نی بغضم رو خفھ کنم اما ادیبا

 ضرب کل کیبا .  کردی خالوانشی مشروب رو برداشت و تو لیھا شھی از شیکی انیبرا
 و دوباره پرش دی نوشیپشت سر ھم م.  رو پر کردوانشیدوباره ل. دی رو سر کشوانی لاتیمحتو

 . کردیم
.  کردمی نگاش مرهی داده بودم و خھی تکی صندلی کھ مچم تو دستش بود، بھ پشتی مدت درحالتمام
 از یکی و بھ دمی کشرونی رو از تو دستش بوانی اندازه دستش رو حس کردم، لشی بی داغیوقت

 .  جمع کنھزی مشروب ھارو از رو میدخترا اشاره کردم تا ھمھ 
 کار ی چیدار« : با خشم گفتانی ھارو جمع کنھ کھ براشھی اومد و خواست شری بھ طرف میلوس

 ». ولش کن؟ی کنیم
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 گھی دنکھیبا ا.  فاصلھ گرفتزیدوباره مشغول شد و از م.  ندهتی اھمانی اشاره کردم تا بھ برابھش
 . بردنی کردم اما ھنوز دخترا ازم حساب می کلوپ کار نمنیتو ا

 ساعتھ کھ کی... شدهرمیبلند شو د« : رو گرفتمانی برای بھ ساعتم انداختم و بازوینگاھ
 ». مھم دارمتی مامورکیمن ...میینجایا

 بدنش باعث شد احساس یالتھاب و گرما.  کھ تو بغلش پرت شدمدی بازوشو بھ شدت کشانیبرا
 یصورتم تو دوسانت.  بھ خودش چسبوندشتریدستش دور کمرم حلقھ شد و منو ب.  کنمیکرخت

 ی مکاری داره چدونھی دونستم مستھ و نمیم. نگاھش خمار و تب دار بود. صورتش قرار گرفت
کم .  شدی مدهی کمرم کشیدستش نوازشگر رو. کشم کھ عقب بدمی دی نمییرویکنھ اما تو خودم ن
 شتریخواستم خودمو عقب بکشم کھ فشارش دست دور کمرم ب.  ذھنم روشن شدیکم چراغ قرمزھا

 . گردنم فرو رفتیسرش تو گود. شد
 ».ولم کن« : گفتمی دورگھ ای صدابا

 »؟یستی کنن نی کار منجای کھ ایی دخترانیچرا؟ مگھ تو مثل ا« : کردزمزمھ
 از عیسر. با مشت تو شکمش ضربھ زدم کھ دستش از دور کمرم افتاد.  شدمی حرفش عصباننی ااب

 نگاه ھا بھ طرف ما یھمھ .  کردیجلو دھنش رو گرفتھ بود و بھ شدت سرفھ م. روش بلند شدم
 و نایجورج.  نره غول رو بلند کنمنیبھ چندتا از دخترا اشاره کردم تا کمک کنن کھ ا.  شددهیکش
 . بلند بشھی صندلی از خداخواستھ بازوھاشو گرفتن و کمک کردن تا از رویلوس
 ی روشینیتمام سنگ. دستم دور کمرش حلقھ شد.  رو ازشون گرفتمانی رو باز کردم و برانی ماشدر

 بود ی آھستشو کھ بھ فارسیزمزمھ ھا.  بذارمشنی کردم تو ماشی ھزار زحمت سعای. شانھ ام افتاد
 .اوردمی ازشون سر درنمیزی اما چمدی شنیکنار گوشم م

 ... گردمی رو مایشده کل دن... کنمی مداتیھرجور شده پ... منتظرم بمون -
جھ « : بود گفتستادهی کھ کنارم انایجورج.  رو بستم و بھ صورت خوشگلش نگاه کردمنی ماشدر

 ».خوشگلھ
 ». رسمی رو بعدا میکیحساب تو « : غضب بھش نگاه کردمبا

 ». دونستی رو متی واقعدیبھ ھرحال با« :اد و گفت تاب دنگاھشو
 . اش ضربھ زدم کھ چند قدم عقب رفتنھی دست بھ سبا
 با اعصابم باز نکن کھ بدجور با گھی کردم تا تحملت کنم دی سعیلی سال خکی نیتو ا...نیبب -

 . کنمی میاعصابت باز
 .  روندمالی سرعت بھ سمت وتیبا نھا.  شدمنی رو با خشم ازش گرفتم و سوار ماشنگاھم
 . رو گرفتمدلی آیشماره .  شدمنگیاز باغ رد شدم و وارد پارک.  بوق زدم کھ در باغ باز شدچندتا

 دل؟یآ -
 .ھی عصبانیلی خسی تو؟ رئییکجا -
  شده؟یمگھ چ -
 .دختره در درفتھ -
 ؟یچ -
 .لھی گورنی اری تقصھمش.  کھ تو خواب معصوم تر شده بود نگاه کردمانی غضب بھ صورت برابا
  کنم؟کاری چدیحاال با -
 . خودتو برسونعیفقط سر -
 . دارماجیبھ کمکت احت...نگمیمن االن تو پارک -

 » شده؟یچ« : نگران شدصداش
 . مست کردهانیبرا -
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 .امیاالن م -
 یدما.  شده بودھوشی عقب بی صندلیرو.  رو باز کردمانی رو قطع کردم و در سمت براتلفن

 محکم ی ضربان ھایصدا. ارمیبھ زحمت روش خم شدم تا کتش رو در ب.  باال بودیلیبدنش خ
 ی مرونی کتشو از تو دستش بنیداشتم آست.  شده بودی عطرش و الکل قاطیبو. قلبش تو گوشم بود

 .  اش پرتم کردمنھی سی اش محکم کمرمو گرفت و روگھی ددست  کھ بادمیکش
 دستم باال و ری اش زنھی سیعضلھ ھا.  تا فاصلم حفظ بشھ اش قرار دادمنھی سی روعی رو سردستم

 خورد یبھ لباش کھ نامفھوم تکون م.  کردمی بدنش رو حس منیحرارت دلنش.  رفتی منییپا
 . خوردیفی بلند و فر خوردش تکان خفیمژه ھا.  شدمرهیخ

 کھ باعث شد دمی خودم رو عقب کشعی زد سریقلبم تند تند م.  شل شد و از دور کمرم افتاددستش
 . ھاتو دادیزی خدا جواب ھکاخانمی راایب.  بخورهنیسرم بھ سقف ماش

 .دادمیسرم رو با دست گرفتھ بودم و آروم ماساژ م.  شدت درد اخمام تو ھم رفتاز
 الرا؟ -
 بھش انداختم کھ ینگاھ. دمی کھ مچشونو گرفتھ باشن تو جام پریی مثل کسادلی آی صدادنی شنبا

 .دی دویھراسون بھ طرفم م
  شده؟یچ -

 . اشاره کردمدی کشی بود و خرناس مدهی خوابنی خرس تو ماشنی کھ عانی برابھ
 ...مست کرده -

 دست کی.  اوردرونشی بنی کھ بازوشو گرفتھ بود از ماشی رفت و درحالنی بھ سمت ماشعیسر
 خارج نگی رو دور گردنم انداختم و با ھم از پارکگشیمنم دست د.  رو دور گردنش انداختانیبرا
 .میشد

 » خورده؟نقدریچرا ا« : زد گفتی کھ نفس نفس مدلیآ
 کھ ھی منظورت چھ؟ی چتی ھرھیقض...  دونمینم« : را دور گردنم جا بھ جا کردم و گفتمدستش

 »ن؟یفرار کرده؟ مگھ مواظبش نبود
 ی برارونی بی بری خوای کھ میبر نداده بود از ما ھم خچکدومیبھ ھ... تو بودی فھی وظنیا -

 .می بھش سر نزدگھید...یتی ھرشی حتما پمی ما فکر کردنیھم
 ». من شدریھمش تقص...متاسفم« : تھ دلم خوشحال بودم بھ ظاھر گفتمنکھی ابا
 . رفتھ باشھرونی نگران نباش فکر نکنم از باغ بادیز -
 ...دوارمیام -
 ؟یبھ جک زنگ زد -

 »ن؟یمگھ شما ھا زنگ نزد« :رونی از حدقھ زد بچشمام
 »؟یھنوز زنگ نزد« : بلند گفتی با صدابای و تقرستادی کھ شکھ شده بود از حرکت ادلیآ

 ».نیمن فکر کرم شماھا زنگ زد« : انداختمنیی رو پاسرم
 . کشدتی بفھمھ مسیرئ -
  کنم؟کاریحاال چ -

 جور کن منم االن ی بھونھ اھی رو ببر تو انی براتو« : من انداخت و گفتی رو روانی وزن براتمام
 ». زنمیزنگ م

 دستشو دور گردنم انداختم و دست کی.  شانھ ام افتاده بود رو جابھ جا کردمی کھ روانی براوزن
 بود و نفس می وجبھیصورتش تو .  شانھ ام افتاده بودیسرش رو. خودمم دور کمرش حلقھ کردم

خوش بھ .  دارهیاک بھ سرش کنن نگاه چھ صورت خوشگلخ.  خوردی داغش بھ صورتم میھا



 51 

 ی ندارتیخب ظرف.  خدا لعنتت کنھ مردیا.  قدم برداشتمالی بھ طرف وی سختھب. حال صاحبش
  ؟ی خوریچرا م
 وزنش رو ی و من کھ بھ سختانی برادنیلوکاس با د.  نشستھ بودنزیھمھ دور م.  شدمالی ووارد

 .  کردم بھ سرعت بھ طرفم اومدیتحمل م
 نره غول نی اری وگرنھ من زدیخوب شد باز عقلش رس.  ازم گرفت و بھ طرف پلھ ھا بردانویبرا

 .  شدمینفلھ م
 ی کوتاھمی و با سر تعظستادمی نشستھ بود، صاف ازی کھ سر مانی نگاه سرد و پر غرور آردنی دبا

 . کردم
 ؟یکجا بود -
 کردن و باعث شد ی روادهی زدنیتو نوش... برسونمشونیی جاھیتن تا برادر زادتون ازم خواس -
 ... بشھری دکمی
 ؟ی بھ ما خبر ندادی بررونی بالی از ونکھیچرا قبل از ا -
 ...متاسفم -
 ؟ی کنی کار منجای کھ اھیامروز روز چندم -

 ».روز اول« : سوالش تعجب کردم اما جواب دادماز
 ؟ی فرصت دارگھی چندبار دی کنیفکر م...یتو روز اول تا حاال دوبار معذرت خواست -
 ... کردمی دونم کوتاھیم -

 ی وجھ آروم نمچی زدم اما خشم درونم بھ ھی می ظاھری خونسردکی حرف ھارو با نی اتمام
 .گرفت

 . کنمی مرونتیه ب ازت سر بزنھ از گروگھی کار اشتباه دھیاگھ ...ی ندارشتری بگھی فرصت دکی -
 .سیبلھ رئ -
 ؟یبھ جک زنگ زد -
 . زنگ زدهدلی آیعنی...آره -
 رن؟ی کار تو رو بھ عھده بگتی مسئولدی باگرانی بود کھ بھ تو دادم چرا دی افھی وظنیا -
انگار .  بگم متاسفم اخراجم کنھگھی بار دھی اگھ دمی ترسیم.  انداختمنیی نگفتم و سرم رو پایزیچ

 . زدی چون لبخند محودیفھم
 ».ی ھستی کھ دختر زرنگادیخوشم م« : گفتی فارسبھ

 دوست داشتم از اون نقدریا.  کردم پوزخندم رو پنھان کنمیسع. ستمی بلد نی کرد من فارسی مفکر
 . موندی دھن بستھ منی ادی کھ فعال بافیح.  کنھفی ھا بارش کنم تا کیرانی اکھیت
. بھ جک زنگ زدم« : کرد و گفتی کوتاھمیتعظ. دیھ طرفش چرخ نگاه ھا بی ھمھ دلی ورود آبا

 نشستھ بود و یتو باغ چشمش بھ دختره افتاد کھ گوشھ ا... برگشتتشی االن از مامورنیآرشام ھم
 ».بردش کلبھ... کردی مھیگر

 »ھ؟یدختره ک« : رو نوازش کرد و گفتانی آری بازودافنھ
 .ی تو بدونستی نیازین -

 . گرفتی دختره حرصم منی دونم چرا از اینم.  حال کردمیلی خیی کھ خدامن
 »...برو بھ کارات برس« : بھ دافنھ انداختی نگاھمی نانیآر

 .  پنھان کنھ از پلھ ھا باال رفتی خونسردی کرد خشمش را پشت چھره ی می کھ سعدافنھ
 ».نینیبش« :دی بھ سمت ما چرخانی آرنگاه
 نیی لوکاس ھم از پلھ ھا پانکھیبعد از ا.  بھم انداختیگراناسکارلت نگاه ن. می نشستزی دور مھمھ

 . اشاره کرددلی با دست بھ آستاد،ی اانیاومد و پشت سر آر
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 افشیق.  وارد شدی باز شد و پسر قد بلند و جذابالی خواست بحث رو شروع کنھ کھ در وی مانیآر
 . رنگ و پوست گندمگونی قھوه ایچشما و موھا.  خوردی ھا میبھ شرق

 . کنار من نشستی صندلنی سومی کرد و رویمی تعظپسر
 .  لبش بودی ھم رویھیلبخند کر.  رحم بودی سرد و بچشماش

 »چطور انجام شد؟« : بھش انداخت و گفتی نگاھانیآر
در آخر .  انجام شدتی با موفقتیخوشبختانھ مامور« : گفتی رو با احترام خم کرد و بھ فارسسرش

 ». کنم باالخره قبول کرددشیبور شدم تھدمج
 . بودنی آرشام ھمادیبھ احتمال ز...ھیرانی شدم پسره امتوجھ

 . دمی از حرف ھاشون نفھمیچی انداختم کھ مثال ھنیی پانگاھمو
 جلسھ بھ خاطر کیفردا . کنھی مشخص مسیمحلش رو بعدا رئ... خوبھ« : سرش را تکان دادانیآر

 ».می موضوع دارنی ھمیبحث درباره 
 »...نیای با من بدیتو و آرشام با« : گفتیسی روبھ من کرد و بھ انگلسپس
 ».سیبلھ رئ« : رو خم کردمسرم

 . مواظب دختره باشی بار چارچشمنیا...ی بری تونیم -
 ».بلھ« : جواب دادمی لحن محکمبا
.  کننی صحبت می چی دوست داشتم بدونم درباره یلیخ.  رفتمرونی بالی جام بلند شدم و از واز

باتعجب در .  شدی مدهی از توش شنی آرومی ھی گریصدا. بھ طرف کلبھ رفتم.  شد بشنومیکاش م
 زانوھاش ی کھ سرش روی از اتاق جمع کرده بود و درحالی خودشو گوشھ اتیھر. رو باز کردم

 .ختی ری اشک میآروم بود بھ
 »؟ی کنی مھی گریچرا دار...منو نگاه...تیھر« : طرفش رفتم و سرش رو نوازش کردمبھ

چند ضربھ بھ .  پرت کردغلمیخودشو تو .  اش شدت گرفتھی من گردنی رو باال اورد با دسرش
 ».یری منجای از ایبھ زود... نکنھیگر« : کردم آرومش کنمیپشتش زدم و سع

 ». بابام تنگ شدهیدلم برا« : دور گردنم حلقھ شددستاش
 . مامانتشی پیریم...  تحمل کنگھی دکمی -

 .ندشی نتونھ ببچوقتی ھگھی دونستم ممکنھ دی بابات چون منگفتم
من فقط بابامو . مامانم رفتھ تو آسمون« : شدرهی بھم خسشی خی رو تکون داد و با چشماسرش
 ».دارم

 مامانش مرده؟. نگاھم مات و مبھوت تو نگاه معصومش قفل شد.  از دور کمرش افتاددستام
 سوخت ممکن یفقط باباشو داره؟ دلم بھ حالش م. محکم تر بغلش کردم.  بھم چسبوندشتری بخودشو
 .  باباشم از دست بدهنیبود ھم

دختره رو « :لبش بود گفت ی کھ رویشخندیبا ن.  نگاھم بھ آرشام افتادال،ی در وی باز شدن ناگھانبا
 ».نجاستیباباش ا...رونی باریب

 .از جام بلند شدم و دستش رو گرفتم.  با ترس بھم نگاه کردتیھر
 ن؟ی دارکاری بچھ چنیبھ ا -

 داشت دستشو ی زد و سعی مغی جتیھر. دی رو گرفت و کشتی نداد و با خشونت دست ھرجوابمو
 .  بلندش کردنی رو گرفت و از رو زمتیا خشم کمر ھراما آرشام ب.  بکشھرونیاز تو دست آرشام ب

 تی ھری ھاھی و گردنی کشغی بکنم نظاره گر جی بتونم کارنکھی بودم و بدون استادهی تو جام امن
 آرشام ادی فریبا صدا. دست مشت شده ام کنار بدنم افتاده بود.  ھم فشردمیپلکامو رو. بودم

 .چشمامو باز کردم
 .گھی دای ب؟یپس کجا موند -
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 و ی قدبلند با سر و صورت زخمیمرد.  شدمرهی رو بھ روم خی خارج شدم و بھ صحنھ الی واز
 .دو نفر از کنار دستاشو گرفتھ بودن.  زانو زده بودانی در مقابل آرنی زمی روی خاکیلباس ھا

 صحنھ ناخودآگاه اشک تو نی ادنیبا د.  کردی و اون مرد رو پدر خطاب مدی کشی مغی جتیھر
 .شمام جمع شدچ

 ذاشت بھ پدرش یآرشام دستاشو گرفتھ بود و نم.  تو گوشم بودتی ھری ھاھی ھا و گرغی جیصدا
 . بردی صحنھ لذت منی ادنی لب ھاش بود انگار از دی ھم رویطانیلبخند ش.  بشھکینزد

 »ن؟ی بھ دخترم دارکاریچ.  کثافت ھانیولش کن« : و پر از خشم داد زدسی خی با چشماجک
 انیآر.  از اون مردھا بھ کمرش زد صداش تو گلو خفھ شد و از شدت درد خم شدیکی کھ ی لگدبا

 » .سرش رو بلند کن... ادگار« : کھ بھش لگد زده بود گفتیرو بھ مرد
 انی صورت آرینگاه پر از نفرت جک رو.  و سرش رو باال گرفتدی جک رو کشی موھاادگار

 .بود
 »؟ید کرانتیچرا خ« : گفتی خونسردبا
من فقط خواستم از گروه جدا ... جھنم خالص کنمنی خواستم خودم و دخترم رو از ایمن فقط م -

 . نکردمیانتی خچیھ...بشم
 سر ی دونیم« : صورت جک قرار دادی وجبکی سرش رو خم کرد و صورتش رو تو انیآر

 »اد؟ی می خواد گروه رو ترک کنھ چی کھ میآدم
 . شده بودرهی خانیآر نافذ ی فقط با نفرت بھ چشماجک

 چپ جک ی و بھ پادی کشرونی حرکت اسلحش رو بکیلوکاس تو .  بھ لوکاس اشاره کردانیآر
 .دیچی تو باغ پتی ھری ھاغی جک و جادی فریصدا.  کردکیشل

 ی رحمی ھمھ بنی ادنیتحمل د. اشک توچشماش جنع شده بود.  جک از درد قرمز شده بودصورت
 تونھی و اون نمکشھیپدرش در مقابل چشماش درد م.  رو بفھممتی تونستم حال ھریم. رو نداشتم

 . خواست از گروه جدا بشھی بود کھ منیتنھا اشتباه جک ا.  انجام بدهیکار
کارش رو « : مکان را ترک کنھ رو بھ آرشام گفتنکھی پشتش رو بھ جک کرد و قبل از اانیآر

 . رفتالی و و لوکاس بھ طرفدلیسپس با آ» .تموم کن
. ی چیعنی دونست کارشو تموم کن ی شش سالھ ھم می بچھ نیانگار ا.  بلند تر شدتی ھری ھاغیج

 رو بھ طرف من ھول داد و تیآرشام ھر.  جک رو محکم تر گرفتنی دستاگھیادگار و اون مرد د
 .دی کشرونی کتش بریاسلحش رو از ز

 کھ حودش رو تی ھرادی گلولھ با فرکیشل. دی تو دستام سر خورد و بھ طرف باباش دوتی ھردست
 .  برخورد کردتی چپ ھری نھی بھ سقای دقریت.  باباش پرت کرده بود مخلوط شدیرو

 تو آغوش باباش تیھر.  انجام بدمی تونستم حرف بزنم و حرکتی نمی شکھ شده بودم کھ حتاونقدر
 زی چچیقدرت گفتن ھ. کرد حلقھ تی ھری رو دور بازوشیدست خون. جک ھم شکھ شده بود. افتاد

 . رو نداشت
 .  جونش رو بھ طرف صورت باباش بردی دست بتیھر

 ...با...با -
چشماش بستھ شد .  راه متوقف شد و افتادنی بتیدست ھر.  بوددنی جک ھر لحطھ آماده باریچشما
 . فرو رفتی خواب ابدکیو بھ 
 رو بھ عقب پرت کرد و از گھیبا خشم ادگار و اون مرد د. دیچی جک تو کل باغ پادی فریصدا

 .  دستاش افتاده بودی جون دخترش رویجسد ب. جاش بلند شد
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.  کردکی پشت سر ھم شلری کھ آرشام بھ سرعت چند تا تارهی خواست بھ طرف آرشام ھجوم بیم
 تلو یکم.  نداشتننستادی توان اگھی جک دیانگار پاھا.  جک برخورد کردنی نھی ھا بھ قفسھ سریت

 .  ھنوز تو بغلش بود اما دستش از دور کمرش افتاده بودتیجسد ھر.  افتادنی زمیتلو خورد و رو
 و انی و بستھ شد بھ دست آردی رسانی ھم بھ پاتی جک و ھری تونستم حس کنم کتاب زندگیم

 .دی رسانی مادر و پدر منم بھ پایگروھش ھمونطور کھ زندگ
 دادم و دست ھی تکنی از دستامو بھ زمیکی.  افتادمنیرو زم. ستمی تونستم رو پام وای نمگھی دمنم

 گناه جلو چشمام کشتھ یدو نفر ب. دمی کشی نفس میبھ سخت.  مشت کردمنمی قفسھ سی روگموید
 تونست از ی متیکاش ھر.  بکنمی بتونم کارنکھیشدن و من فقط نظاره گر مرگشون بودم بدون ا

 .پاک بود... نداشتی گناھچیاون ھ.  داده بودمشیکاش فرار. کنھن جھنم فرار یا
 بتونم نفرت و خشم درونم رو کنترل کنم بھ نکھیسرمو باال گرفتم و بدون ا.  جلوم دراز شدیدست

 .  شدمرهی رحم آرشام خی بیچشما
 ».ی کنی عادت میبھ زود... فکر نکنادیز« : لبش بودی روی ژکوندلبخند

 ی است اما تسلطعی ضایلی دونستم حرکت ھام خیم.  زدم و از جام بلند شدم رو با خشم پسدستش
.  افتاده بودنی زمی و جک کھ تو بغل ھم بودن ھنوز ھم روتی ھریجسدھا. رو رفتارم نداشتم

 . راه افتادمالینگاھمو ازشون گرفتم و بھ طرف و
 ».ی جرم رو پاک کنی کھ صحنھ ھی توی فھیوظ« :دمی شنی آرشام رو از پشت سرم میصدا
 ». تونمینم« : گفتمضیبا غ.  سردم رو مشت کردمیدستا
فقط .  کنمی کارو منی تو من ای بھ جانباریباشھ خانم خوشگلھ ا« : بھ جسدھا انداخت و گفتینگاھ

 ».ی صحنھ ھا عادت ندارنی ادنی بارتھ و بھ دنی دونم اولیچون م
چراغا خاموش . سالن غرق سکوت بود.  رو باز کردمالیدر و.  ندادم و بھ راھم ادامھ دادمجوابشو

 .  انداختھ بودزی می وسط سالن روشن بود کھ نور قرمز رنگش را روی چراغ مخفکیفقط . بودن
 گونھ یاشکام رو.  گذاشتمزی میسرم رو رو.  شدمرهی خیدنی نوشی ھاشھی نشستم و بھ شزی مپشت
 یگاھ.  داشتماجیانگار بھشون احت.  کردمی پس زدنشون نمی برای تالشچی و من ھختنی ریھام م

 .زمی رو تو خودم بری تونم ھمھ چینم.  دارمازیاوقات ھم بھ بروز دادن احساساتم ن
 یحدس زدم دارن جسدھا رو م.  شدی ساطع مالی بھ درون ورونی از بی کننده ارهی خنور

 . کردم نفسام رو منظم کنمیچشمامو بستم و سع. سوزونن
 ؟ی کنی کار می چنجایا -
خوش بھ حالش کھ مجبور نبود .  اسکارلت سرمو بلند کردم و نگاھمو بھش دوختمی صدادنی شنبا

 .نھی ترسناک رو ببیاون صحنھ 
 بود؟ از خواب ی سر و صداھا مال چنیا« : شانھ ام گذاشتی نشست و دستش رو روکنارم

 ».دمیپر
 کردم نلرزه ی می کھ سعی محکمیاز جام بلند شدم و با صدا.  دستش رو پس زدمی حوصلگی ببا

 ». گفتی بھت مسی رئیاگھ قرار بود بدون« :گفتم
 االن نیدوست داشتم ھم.  تخت انداختمی لباسامو عوض کنم، خودمو رونکھی اتاقم رفتم و بدون ابھ
 نی ادی دونستم کھ االن نبای بدم اما مانی مسخره پای بازنی کنم و بھ اکی شلانی گلولھ تو قلب آرکی

از جلو چشمام  انیک... آقا، سرگرد، کاوه، عسل، زھرا خانم و در آخردی سعیچھره ھا. فتھیاتفاق ب
 گھی بار دکی تونستم یکاش م. انی کی براشتریاز ھمھ ب.  ھمشون تنگ شده بودیدلم برا. گذشتن

 . دستاشو حس کنمیا خودمو تو بغلش پرت کنم و گرمگھی بار دکیفقط 
 بدتر از یی ھم روزاندهیدر آ... رو گذروندمیروز خستھ کننده ا.  ھم افتادی شد و رونی سنگپلکام

 . مورد مطمئن بودمنی کردم حداقل در ای میامروز رو سپر
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 رهی بھ خودم خنھیدوباره تو آ. ختمی شنود رو پشت گوشم جابھ جا کردم و موھامو روش ردستگاه

 . بودمدهی پوشرشی زدی تاپ سفکی تنم بود فقط یروزیھمون شلوار چسب و کت د. شدم
 زی اعضا پشت مھی و بقانیآر. می رفترونیھر دو از اتاق ب.  من زده بودھی شبیپی تھی ھم اسکارلت

. دلی اول، آرشام کنار آی صندلی سمت چپ رودلی و آزی راس مانی آرشھیمثل ھم. نشستھ بودن
 گھی مرد دکی.  دوم سمت راست نشستھ بودی صندلیادگار رو.  بودی خالدلی آی روبھ رویصندل

 . و اسکارلت ھم کنارمستادمی بود اانیمن کنار لوکاس کھ پشت آر.  بودکنارش ھم
 ». روشن کننویماش« : ما رو بھ لوکاس گفتدنی با دانیآر

 .  خارج شدالی احترام خم کرد و از وی سرش رو بھ نشانھ لوکاس
 »؟ی مدارک رو برداشتی ھمھ یمطمئن« : بود اشاره کرددلی کھ تو دست آی بھ ساکانیآر
 .نجاستیتمام مدارک ا...سیبلھ رئ -

 .ستادنی اانی ھم بھ متابعت از آرھیبق.  بلند شدزی تکان داد و از پشت میسر
 ی درحالانیبرا.  گرفتمانیآر اومد، نگاھمو از ی منیی کھ از پلھ ھا پای کسی قدم ھای صدادنی شنبا

 . کھ دستش رو بھ سرش گرفتھ بود و از شدت درد اخم ھاش تو ھم بود بھ طرف ما اومد
 ».اری آب سرد بوانی لھیبرو برام « : ھا انداخت و رو بھ من گفتی از صندلیکی ی روخودشو

پسره .  حرصم گرفتھ بود کھ دوست داشتم ھمونجا جلو ھمھ برم تمام موھاشو الخ الخ بکنمنقدریا
 . زنھیفکر کرده با کلفتش حرف م. ابوی
 رو باز خچالیدر .  ندونستم و با حرص بھ طرف آشپزخانھ رفتمزی اون ھمھ آدم مخالفت رو جانیب

 داد االن نمکدون رو توش ی میچھ حال.  کردمی خالوانی لی آب رو برداشتم و تویبطر. کردم
 . کنمی می تونم بھ موقعش تالفی کنم اما فعال نمیخال
 و سرش رو دی نفس ھمشو سر کشکی.  گذاشتمزی می آب رو رووانی اومدم و لرونی آشپزخانھ باز

 .  دادھی تکشی صندلیبھ پشت
 ». انجامش بدمدی دارم کھ بایمن کار« : بھش انداختی نگاھمی نانیآر

 »؟یدوباره جلسھ دار« : نشستانی لب برای رویپوزخند
 ».می زنیبعدا درموردش حرف م« : کرد و گفتی تک سرفھ اانیآر
 ». ندارم کھ با تو بزنمیمن حرف« : با خشم از جاش بلند شدانیبرا

 . با حرص نفسشو فوت کردانیآر.  بھ ھممون انداخت و از پلھ ھا باال رفتیری تمسخر آمنگاه
 .میبر -

 الی در وی جلوکی و شی مشکشنیدوتا است. می رفترونی بالی و از ومی نفر دنبالش راه افتاد ھشتھر
 مونده ھم ی شدن ما جھار نفر باقنی ماشکی با آرشام و لوکاس سوار دلی و آانیآر. قرار داشت

 اب... ھی چی جلسھ برانی کنجکاو بودم بدونم ایلیخ. ادگار پشت فرمون نشست. گھی دیکیسوار 
 گرفتن انتقام مصمم تر ی اتفاق افتاده بود براشبی کھ دیبا حادثھ ا. دمی بھ موھام کشی دستیکالفگ

 ی مشی فرارشبی اگھ من ددی رو بپردازم شانمی ددی و باونمی مدتی کردم بھ ھریحس م. شده بودم
 کردم ی مرک فتی دونم چرا ھربار کھ بھ ھرینم.  دادی ادامھ مشیدادم االن نمرده بود و بھ زندگ

 االن کجاست؟ یعنی...رونی و سرم رو بردم بدمی کشنیی رو تا آخر پاشھیش.  افتادمی مانی کادی
  کنھ؟ی مکاریچ

 یحت. دهی تقاص کارشو پس مانی دم کھ آریمامان بھت قول م. دمی بھ گردن بند تو گردنم کشیدست
 دونم اون لحظھ کھ تو رو بابا رو کشت یم...رمی گی اما انتقامت رو مرمی مشی مرگ پیشده تا پا

... ی تونم حس کنم از مردن شوھرت جلو چشمات چقدر متاثر شدیم...یدی کشیچھ درد رو رنج
 ... ھدفم رو فراموش نکنمچوقتی کھ ھدمی مقول پس
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 . توقف کردیروزی ھمون ساختمون دی جلونیماش
کھ وارد ساختمون شد زل زدم و دنبالش  انیبا نفرت بھ آر.  شدمادهی پنی رو باز کردم و از ماشدر

 . اومدیاسکارلت ھم پشت سر من م. راه افتادم
 دوست یلیخ.  بار آرشام ھم با اونا بودنی تفاوت کھ انی شدن با ای وارد ھمون اتاق قبلدلی و آانیآر

.  بدمی و نگھبانستمی اما مجبور شدم دوباره پشت در بستھ واارمیداشتم سر از جلسشون در ب
 »م؟یستیوا نجای ادی بایتا ک« : گفتیاسکارلت با کالفگ.  بشنومیزی کردم اما نتونستم چزیگوشامو ت

 ». کھ جلسشون تموم بشھیتا وقت« : جواب دادمی لحن قاطعبا
 شھ؟ی جلسشون تموم میک -

 » بدونم؟دیمن از کجا با« : بھش رفتمی غره اچشم
ھمھ .  گذشتن دوختمی کھ از مقابلمون مینگاھمو بھ افراد . دادھی تکواری نگفت و بھ دی اگھی دزیچ
 ریھرکدوم درگ.  گذشتنیآدم ھا بدون توجھ بھ ما از جلومون م.  نظر گرفتھ بودمری رو ززیچ

 .مشکالت خودشون بودن
تو .  اومدرونی بی خستھ شده بود کھ در اتاق باز شد و مرد قد کوتاھگھیپاھام د.  ساعت گذشتکی
 نظر ریبھ دقت ز.  کل باند باشھسی رئدی زدم بای بود کھ حدس میھمون. مش نگاه شناختکی

 . کردی رو کنار گوشش زمزمھ میزی چکی بود و داشت ستادهی اانیکنار آر. گرفتمش
 بره فکر نکنم بتونم شی پنطوری بود اگھ ھمختھی بھ ھم ریاعصابم حساب.  بشنومیزی تونستم چینم
 . گروه بفھممنی ای از رازھایزیچ

 ».الی ومی گردیبر م« : کرد و گفتی حرف ھاشون تموم شد بھ ما اشاره ایوقت
 . می و از ساختمون خارج شدمی کردی کوتاھمیتعظ

 . شده بودرهی خرونیآرشام کنارش نشستھ بود و از پنجره بھ ب.  نشستمانی آرنی بار من تو ماشنیا
 . کردلی سرش را بھ طرف آرشام متماانیآر
 ...آرشام -

 »س؟یبلھ رئ« : بھ طرفش برگشتعی سرآرشام
 کار نیبھ نظرت ا« : گفتی آرشام قفل کرد و بھ فارسی سردو پرغرورش رو تو چشمانگاه
 »ھ؟یشدن

 ...میشی حتما موفق ممیاگھ درست انجامش بد -
 .شھی خورده کارمون سخت مھی...آخھ اونجا  -
 .زه بھ نظر من اونجا بھتر ھم ھستا... نیایمن مطمئنم کھ شما از پسش برم -

   خوان برن؟ی کجا مھ؟یمنظورشون چ.  شده بودرهی بھت زده ام بھ رو بھ رو خنگاه
 ».می کارھا داری سرکی شو ما ادهیتو پ« :آرشام رو بھ من گفت.  وارد باغ شد و توقف کردنیماش
 مونده تا یلیھنوز خ.  برم تونستم منم باھاشونیکاش م.  شدمادهی پنی رو تکون دادم و از ماشسرم

 . رو جلب کنمانیاعتماد آر
ھردو وارد .  بھ طرف من اومدی شد و با خستگادهیاسکارلت ازش پ.  دوم ھم وارد باغ شدنیماش

 ».می بریی جادی رو آماده کن بانمیماش« : زد و گفتیثی من لبخند خبدنی با دانیبرا. می شدالیو
 ». خستھ امدمی االن تازه رسنیھم« :با حرص گفتم.  خوردی داشت خونم رو مخون
 . رو تنش کرد و بھ طرفم اومدکتش

 .زودباش... مشکل خودتھگھیاون د -
 کی کوچی ھرکس و ناکسی کنھ کھ منو جلولتی خدا ذلیا.  کردی با تعجب بھ ما نگاه ماسکارلت

 .  خارج شدمالیبھ اجبار پشت سرش راه افتادم و از و. ینکن
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کجا « : تو ھم گفتمییمنم پشت فرمون نشستم و با اخم ھا.  شدھی قبلنی سوار ھمون ماشارهدوب
 »ن؟یریم
 ....فروشگاه -

 ؟ی امروز فروشگاه نرھی یریمی محاال
 بود و از ی ھم تو گوشش ھنذفرانیبرا.  گفت روندمی کھ میی روشن کردم و بھ طرف جانویماش

.  بودی رنگنی ھم ھمانی کیچشما.  نگاه کردمشی عسلیبھ چشما.  شده بودرهی خرونیپنجره بھ ب
 . و بھ رو بھ روم زل زدمدمی کشیقینفس عم

 سمت چپ رو روش نھیآ.  کردی شدم کھ پشت سر ما حرکت می رنگی مشکنی متوجھ ماشناگھان
 متوجھ شدم کھ یوقت.  شدمی ھا رد منی ماشنی کردم و ماھرانھ از بشتریسرعتم رو ب.  کردممیتنظ

 .  راحت فوت کردمالی کرده نفسمو با خگممون
 »  شده؟یزیچ« : انداخت و با تعجب گفترونی بھ بی عقب نگاھشھی از شانیبرا

 .ستی نیزیچ...نھ -
 . پارک کردمنگی تو پارکنویماش. میدی بعد بھ مقصد رسیکم
 .میدیرس -

 ». شوادهیتو ھم پ« : شدادهی و باز کرد وپنی ماشدر
 .یکور خوند.  خواد ساک جمع کنش بشمی داره باز؟ حتما مکاری من چبھ
 ».شمی منتظرتون منجای منم انیشما بر... ندارم کھ انجام بدمیدیمن خر« : گفتمی لحن محکمبا

 .دی کشرونمی بنیمچمو گرفت و بھ زور از ماش.  زد و در طرف منو باز کردیپوزخند
 رم؟ی رو دستم بگدی خری خودم ساک ھای دارم نکنھ توقع داردیاما من خر -

 . بشر رو داشتنی اچفدر
 ».یستیچالق کھ ن« : و با خشم گفتمدمی کشرونی محکم از تو دستش بدستمو

 ی اما تا زمانستمیچالق ن« : گفتدی کشی کھ منو دنبال خودش می بار بازومو گرفت و درحالنیا
 » چرا بھ خودم زحمت بدم؟یینجایکھ تو ا

 کردم بازومو یسع. مجبور شدم دنبالش وارد فروشگاه بشم.  تند شده بودتی از شدت عصباننفسام
 خوام ینم« : و گفتماوردمیآخر ھم طاقت ن.  بکشم اما محکم گرفتھ بودشرونیرو از تو دستش ب

 ».فرار کنم حاال ولم کن
 ».ستی نیبھ تو اعتماد« : محکم تر گرفتبازومو

 .ی مجبورت نکرد اعتماد کنیکس -
 . کردمید نکردم وگرنھ االن دستتو ول ممنم اعتما -
زن قدبلند و .  شدمدهی مغازه شد و منم دنبالش کشنی وارد اولانیبرا.  بھش زل زدمضی غبا

 »ِ مد نظرتونھ قربان؟یچ« : گفتیی بھ استقبالمون اومد و با خوش روریخوشگل
 ».و امتحان کنم ری مشکدی سفشرتی خوام اون تیم« : بھ لباس ھا انداخت وگفتی نگاھانیبرا
 . شدمدواریبھش ام. ستی بد نقشی سلنھ

 پرو رفت و در ی از اتاق ھایکی تو انیبرا.  دادانی شرت رو بھ برای زد و تی فروشنده لبخندزن
 .رو بست

داشتم .  توجھمو جلب کردی قھوه ای دامن چرمکی.  زنونھ انداختمی بھ لباسای نگاھیکاری از بمنم
 بھ ی نگاھمین.  تنش بود شدمی رنگی کھ کت و شلوار مشکی کردم کھ متوجھ مرد قد بلندینگاه م

 اهتظاھر کردم کھ متوجھش نشدم و بھ نگ.  نظرم گرفتھری بھ شدت زومدیبھ نظر م. طرفش انداختم
 . مرده بودشی حواسم پیاما ھمھ . کردن لباس ھا ادامھ دادم

 .رد کی مغازه بھم نگاه می ھاشھی شرونی باز
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  خوشت اومده؟نیاز ا -
 . شده بودشھی خوشگل تر از ھمشرتی چرخوندم کھ تو اون تانی بھ طرف براسرمو

 ھ؟یمنظورت چ -
 ییوی کوتاه لیلی لباس خواب نازک و خکی. تازه متوجھ منظورش شدم.  چشم بھ دستم اشاره کردبا

 . کردم و لباس رو سرجاش گذاشتمیتک سرفھ ا. رنگ تو دستم بود
 .ستی طور ننیاصال ھم ا -
  واست بخرم؟ی خوای ازش خوشت اومده میلیاگھ خ -

 ». خوامشیگفتم کھ نم« : بھش رفتمی غره اچشم
 ھم کنار گھیدو نفر د.  انداختمشھی بھ طرف شی اگھی نگاه دمین. رهی کرد جلو خنده اش رو بگیسع

 . کردیخودش ھم داشت با تلفن صحبت م.  بودنستادهیمرده ا
 ی حرکت من تعجب کرده بود نگاھنی کھ از اانیبرا.  و دستش رو گرفتمستادمی اانی برایھ رو برو

 »؟ی کنی کار میچ« :بھ دستش کھ محکم گرفتھ بودم انداخت و گفت
 یبا صدا.  کردمی گرمشو بھ صورتم حس می کھ برخورد نفس ھایطور.  تر شدمکی نزدبھش
 ». نظر گرفتنمونریز« : گفتمیآروم

 . بودعی پسر چقدر ضانیآخ کھ ا.  بھ اطراف انداختی با تعجب نگاھانیبرا
 ؟یاری در نی بازعی ضانقدری و ای بھ صورت من نگاه کنشھیم -

 یلینگاھش برام آشنا بود خ.  نگاھش تا بند بند وجودم رسوخ کردیگرما.  تو چشمام دوختنگاھشو
 . آشنا

 م؟ی کنکاریحاال چ -
 تونستم یم. بھ شدت جا خورد.  شونش گذاشتمی رو دور کمرش حلقھ کردم و سرم رو رودستم

 . حس کنم
 ».می دوی معی و ھروقت گفتم سرگرمیبازوتو م...رونی بمیریبا ھم م« : کنار گوشش گفتمآروم

 .  تھ دلم تکون خوردیری چھیاتگار .  رو دور کمرم گذاشتدستش
 چند نفرن؟ -
 . باشنشتریز سھ نفر بممکنھ ا... دونمینم -

 ».میبر« : کرد و زمزمھ کردکی رو بھ گوشم نزدصورتش
 شونھ اش بود ی کھ سرم رونطوریھم.  ازش فاصلھ گرفتم و دستم رو دور بازوش حلقھ کردمعیسر
 ».ستادنی اشھیکنار ش... کھنشونیبیم« :گفتم
 کھ بھ ما نطوریھم.  بھ طرفشون انداختمی نگاھمین. می اومدرونی تکان داد و با ھم از مغازه بیسر
 زمزمھ انی کنار گوش برامی کھ جلو رفتیکم.  اومدنی دنبالمون می شده بودن بھ آرومرهیخ

 ».حاال...سھ...دو...کی« :کردم
 و وارد میدور فروشگاه دور زد. اون سھ مرد ھم دنبال ما راه افتادن. میدی دو بھ سرعت دوھر

 ی با شلوار کتون مشکی قھوه اشرتی تکی.  اونجا جمع بودنیادیز تیجمع. می شدیمفازه بزرگ
 ».لباساتو عوض کن« : انداختمانیبرداشتم و بھ طرف برا

بھ سرعت مشغول عوض کردن .  پرو رفتمی از اتاق ھایکی لباس برداشتم و تو ھی عی سرخودمم
 برداشتھ یاصال حواسم نبود چھ لباس.  بود درجا غش کنمکی نزددمی لباس رو پوشیوقت. لباسام شدم

و   کوتاه کھ کمربند پھنیلی خیلی خی و دکلتھ دی سفراھنی پکی.  بھ خودم نگاه کردمنھیتو ا. بودم
 . بوددای شدم ھمھ جام پی اگھ خم مدی رسی باسنم مریاندازش بھ زور تا ز.  داشتی رنگیمشک
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 گشتم ی مانیبا نگاھم دنبال برا.  اومدمرونی از اتاق پرو بعیسر.  نبودضشی واسھ تعوی وقتگھید
 راخت فوت الینفسمو با خ.  بودانیبرا. با ترس بھ عقب نگاه کردم.  دور کمرم حلقھ شدیکھ دست

 . کردم
 .میترسوند -
 . پست سرموننستیفعال وقت بحث کردن ن -

 کھ دست یگردوندم و درحالصورتمو بر.  گشتنیسھ تاشون داشتن دنبال ما م.  چرخوندمنگاھمو
 ی دستم رو رومی رفترونی از مفازه بیوقت. می گذشتتی جمعنی بھ سرعت از بدمی کشی رو مانیبرا

 .دمی کشیقی گذاشتم و نفس عمنمیقفسھ س
 ... گذشتریبھ خ -

 » صاحب مغازه متوجھمون نشد؟؟یگیآره راست م« : زدی ھم نفس نفس مانیبرا
 .گھیحتما نشده د...ی ھستی نگران چتی موقعنیتو ھم تو ا -

 ». کردم اندازت بشھیفکر نم« : تو اون لباسا انداختم و گفتمانی برای افھی بھ قینگاھ
اما نگاه کردن من کجا و نگاه کردن اون کجا؟ فکر کنم .  رو برانداز کردنمیی متقابال از باال تا پااونم

 . ھم دراوردرمی لباس ززیتا سا
 ». اندازه اسیــــلیمال تو ھم خ« :فت زد گی ژکوندلبخند
 »گم؟یخب مگھ دروغ م« : و گفتدی چب نگاش کردم کھ بلند خندچب

 ».یخودت« : چون گفتدی فحش نثارش کردم کھ فکر کنم شنھی لب ریز
 دامونی تا پنگی پارکمی برای بستیفعال وقتش ن« : بھ اطراف انداختمی گرفتم و نگاھدستشو
 ».نکردن

 زیتمام مدت چشمم بھ اطراف بود کھ اگھ چ. می رفترونی تکون داد و با ھم از فروشگاه بیسر
 .می فرار کنعی سردمی دیمشکوک

 رو چرخوندم و دنده عقب چیسو. می شدنیسوار ماش.  نفسمو فوت کردممیدی رسنگی بھ پارکیوقت
 رنگ و مدل باال جلوم نگھ ی مشکنی ماشکی امی پارک دربی کھ خواستم از تو جانیھم. رفتم

 .  تازه شروع شدهی بازدمیفھم.  شدنادهیداشت و چھارنفر از توش پ
درا رو قفل کن « : گفتمانی بشم رو بھ براادهی پنی از ماشنکھی فرمون رو برداشتم و قبل از اقفل

 ». ھم نشوادهیپ
 بھ ینگاھ.  داشتنیت دفاع بودن و حالستادهیچھار نفر جلوم ا.  شدمادهی رو باز کردم و پنی ماشدر
 . رو قفل کردنی ماشی درھاعیسرش رو تکون داد و سر.  انداختمانیبرا
 ی من میحاال ھ.  شدمرهی فرمون رو تو دستم چرخوندم و با پوزخند بھ اون چھار نفر خقفل

  ذارن؟ی ناجور نکنم مگھ می لباس کوتاه حرکت ھانیخواستم با ا
 ». تنگ شده بودی عروسک بازیدلم برا« :گفت زد و یزی لبخند تمسخر آمشونیکی

 ». رسونمتیبھ آرزوت م« : رو دور قفل فرمون محکم تر کردمدستم
 ضربھ بزنم کھ خم شد مشتش رو بھ شونیکیخواستم با قفل فرمون بھ سر .  طرفشون حملھ کردمبھ

 و با زانو محکم بھ چوندمی دستشو پعی حرکت سرکیبا .  راه مشتشو گرفتمنیب. طرف شکم اورد
 حرکت ضربھ کی رو با ینفر بعد.  افتاد و دستش رو رو کمرش گذاشتنی زمیرو. کمرش زدم

 .  کردمیفن
 

با پا تو صورتش ضربھ زدم کھ باعث شد عقب عقب بره و .  سوم با خشم بھ طرفم ھجوم اوردنفر
 نی زمیاز شدت در رو . ضربھ بھ کمرم خوردھی گشتم از پشت یدنبال نفر چھارم م.  بخورهنیزم

 یداشتم تو دلم اشھدم رو م. ستادی سرم ای دستش بود باالی فلزی لھی مکی کھ یدرحال. افتادم
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 زدم و ی غلتفتھی روم بنکھیقبل از ا.  از تو دستش افتاد و خودش ھم بھ جلو پرت شدلھی کھ ممخوند
 ی فرشتھ نمیخواستم بب. کردن ی افتاده بودن و از درد نالھ منی زمیھر چھار نفر رو. کنار رفتم

 .  جلوم دراز شدانی بود کھ دست براینجاتم ک
 . بکنھی کمکھی تونست حداقل ی میعوض. اوردهی داشتھ و بھ رو نادی پس شعوریب

 . بود تو بغلش پرت بشمکی کھ نزددیدستمو محکم کش.  چپ نگاش کردم و دستش رو گرفتمچپ
 .یرو آب بخند.  لبش بودی روی کمرنگلبخند
 »؟ینی بی می خنده دارزیچ« : بھش رفتمی غره اچشم

 ھم رنگ بود کھ تو انتخاب دی سفوونھی دیآخھ دختره . دی بار بلندتر خندنی لباسم اشاره کرد و ابا
 کرده دای پی مسخره ای افھی شده بود قی و کوتاه کھ االن خاکستردیواقعا ھم با اون لباس سف. یکرد
 .بودم

 .یاشتھ باش دادی کردم یفکر نم -
 ».ستھیمن جودو و کاراتم ب« : و گفتدیخند

 .ی چقدر کمکم کرددمید -
 . شیبرگشتم بھ پونزده سال پ.  نبودمنجایانگار ا.  محو خندش شدمکدفعھی. دی خندفقط

 
 ...تو رو خدا نکن...انیک...نکن -
دستاشو . دی خندی ھم مکایرا. دی پاشکای رای رو رویشتری بی و آب ھادی بلند خندی با صداانیک

بدم ...نکن...انیک« : کھ با خنده مخلوط شده بود گفتیزیجلو صورتش گرفت و با لحن اعتراض آم
 ».ادیم
 پر آب شد از تو ی بطریوقت.  رودخانھ فرو کردی رو تو آب ھای کوچکی قھقھھ زد و بطرانیک

 دنی شروع بھ دو زنان ازش فاصلھ گرفت وغی جکایرا. دی دوکای اوردش و بھ طرف رارونیآب ب
 .  و دستشو گرفتدی بھش رسانیاما ک. کرد

 ».انیک...ولم کن« : و با خنده گفتدی کشغی جکایرا
 دی کشیغی جکایرا.  کردی رو روش خالی تو بطری رو محکم تر گرفت و آب ھاکای دست راانیک

 . کردی شده بود نگاه مسیو بھ لباساش کھ حاال خ
 . زنمی باھات حرف نمگھید...ی بدیلیخ -

« : گفتی بود خندش محو شد و با نگراندهی کھ ترسانی زد اما کی می حرف ھا رو با شوخنی اتمام
 »؟ی زنی باھم حرف نمگھیواقعا د

 ». باھات قھرمگھید...آره« : گفتطنتی شده بود، با شانی کھ متوجھ ترس ککایرا
قھر ... کنمی نمستی خگھید... جونکای رانیببخش« : رو گرفت و با بغض گفتکای دست راانیک

 ».گھینکن د
 ». کردمیشوخ... کنمیقھر نم...باشھ« : گرفتانوی کی لبخند زد و محکم بازوی با مھربونکایرا
 . شدانی کیبای زی محو خنده کای و رادی راحت شده بود خندالشی کھ حاال خانیک
 

 »؟یی کجایآھا« : جلو صورتم تکون خوردیدست
 ».ستی نیزیچ« : دوختمنییا خودم اومدم و نگاھمو بھ پبھ

با .  نبودششی پقھی از خنده چند دقی اثرگھید.  سرم رو باال اوردمگھی نمیزی چانی برادمی دیوقت
 .  شده بودرهیترس بھ پشت سرم خ

 ان؟یبرا -
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 گلولھ تو گوشم کی شلیصدا. می پرت شدنی زمی سرعت منو در آغوش گرفت و ھردو روبھ
 .  سرمون گذشتی از باالیری و تدیچیپ

 عطرش ی فرو کرده بودم و بوانی برای نھیسرم رو تو س. می زدی دو تو آغوش ھم نفس نفس مھر
 منو تو بغلش نگرفتھ بود و رو انی تونستم تصور کنم اگھ برای نمیحت. دمی کشیرو بھ مشام م

 .  شدمی رو بھ رو می دلخراشیبدون شک با صحنھ .  افتادی می چھ اتفاقمی بودفتادهی ننیزم
 »حالت خوبھ؟« :دمی زمزمھ وارش رو کنار گوشم شنیصدا
دستاش ھنوز دور .  شدرهی ازم فاصلھ گرفت و بھ چشمام خیکم.  تونستم سرم رو تکون بدمفقط

 خورد تو گوشم ی ھامون منھی قلبمون کھ محکم بھ سی ضربان ھایصدا. شانھ ھام حلقھ شده بود
 .ستادمی و ادمی کشرونی خودمو از تو بغلش بعیسر.  شدمتمیتازه متوجھ موقع.  بوددهیچیپ

 . بھ اطراف انداختی بلند شد و نگاھاونم
 .ستی امن ننجای امی تر برعیبھتره سر -

 پدال یپامو رو.  روشن کردمنوی رو چرخوندم و ماشچیسو. می شدنی تکان دادم و سوار ماشیسر
خنده ھاش، . فتمی بانی کادی دی باانی برادنیبا دچرا ھربار .  بودختھیذھنم بھ ھم ر. گاز فشار دادم
 غل رو تجربھ کردم کھ قبال تو بی کھ تو بغلش بودم ھمون حسی زمانی بدنش، حتینگاھش، گرما

 . اوردمی کھ ازش سردر نمگھی دزی چھی گر و تی حس حماکی.  داشتمانیک
 با انی فکرم رو عوض کنم رو بھ براری مسنکھی ایبرا.  افکار رو پس بزنمنی تکون دادم تا اسرمو
 » کرد؟یراندازی بود کھ تی کنیدیند« : لحن ممکن گفتمنیسردتر

 ». شناختمشی ھم نمدمی دیاگھ م« : کرد و گفتی کھ از لحن سردم تعجب کرده بود، اخمانیبرا
منم .  شدالی رو باز کرد و وارد ونی بھ سرعت در ماشانیبرا.  نگفتمیزی چگھی دالی بھ ودنی رستا

 با خشم رو بھ انیبرا.  زدنی نشستھ بودن و حرف مزی و دافنھ دور مانیآر. پشت سرش راه افتادم
 »؟یختی ریباز چھ برنامھ ا« : گفتانیآر
 حرف ی چی فھمم درباره ینم« : انداختانی بھ برایی نگاه گذرای تعجب کرد اما با خونسردانیآر
 »؟ی زنیم

 نیبھ خاطر تو و ا« : زدادی فری رفت و بھ فارسانی بھ طرف آرشھی تر از ھمنی خشمگانیبرا
 ی حرف می چی درباره ی دونیھنوز ھم نم.  بود دو نفر کشتھ بشنکی مزخرفت نزدی ھاتیفعال

 »زنم؟
 انداخت و انی برای بھ سرتا پاینگاھ.  بلند شدی صندلی از روی مشھودی بار با نگراننی اانیبرا

 » دنبالت بود؟یکس« :گفت
 .  از پلھ ھا باال رفتیزی بعد بدون گفتن چیکم.  زل زدانی فقط بھ صورت آرانیبرا
 یچھ اتفاق« : زمزمھ بود رو بھ من گفتھی کھ بشتر شبییبا صدا.  انداختی خودشو رو صندلانیآر

 »افتاد؟
 ».برو تو اتاقت« :متوجھ شد و رو بھ دافنھ گفت.  بھ دافنھ انداختمی نگاھمین

 . بھ من از پلھ ھا باال رفتی از جاش بلند شد و با چشم غره الشیم بر خالف دافنھ
 . احترام خم کردمی جلو رفتم و سرم رو بھ نشانھ یکم
 راه متوجھ شدم کھ چند نفر نی ببرم اما بیی جاھی رو تا شونیبرادر زادتون از من خواستن تا ا -

.  بھمون حملھ کردننگیرک اما تو پامی از دستشون فرار کنمیموفق شد.  کننی مبمونیتعق
 . رو بدزدنانی برایانگار قصد داشتن آقا. خوشبختانھ از پسشون براومدم

 »ن؟یھردوتون سالم« : گفتی نگرانبا
 » .بلھ« : رو تکون دادمسرم

 ».ھی کار کنی دونم ایم...  رسمیحسابشو م...یلعنت« : گفتضی زد و با غزی می مشت محکم روبا
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 باھاش دیھر جا خواست بره با...یانی مواظب برای بھ بعد چارچشمنیاز ا« : رو بھ من گفتسپس
 »؟یدیفھم...ھواشو داشتھ باش. یبر

 کردم یآخھ من چھ گناھ.  دادمی فحش مانی و براانی رو تکون دادم اما تو دلم بھ آبا و اجداد آرسرم
  مواظبش باشھ؟گھی نمگھی دیکیچرا بھ . فتمی پسره بنی اری گدیکھ با

 ».ی بری تونیم« : داد و چشماشو بستھی تکیھ صندل رو بسرش
 کردم کھ دافنھ ی فکر ممیداشتم بھ بدبخت.  بھش کردم و از پلھ ھا باال رفتمی زبون درازھی دلم تو

با « :ھمونطور کھ دستاشو بھ کمرش زده بود با پوزخند گفت.  جلو چشمم ظاھر شدرغضبیمثل م
 » خوش گذشت؟انیبرا

 .فتمی در بسی تونم با زن رئی کھ نمفیح. ارمی داشتم ھمونجا چشماشو از کاسھ دربدوست
 ». کنمیمن فقط دستوراتشون رو اجرا م« : رو خم کردم و با احترام گفتمسرم

 . چرخ زدکی بھ خودش گرفت و دورم ی متفکرحالت
 ھ؟یاسمت چ -
 . بارش نکنمکھی تھی کردم تا ی خودم رو کنترل میلیخ.  حرص دستامو مشت کردم فشار دادمبا
 ...الرا -

 ».یای باھام بدیبا... دارمی برنامھ اھیبعد از ظھر « : زدیزی داد و لبخند تمسخر آمھی تکواری دبھ
 .صدام بر خالف نگاھم آروم بود.  و بھش زل زدمختمی خشمم رو تو نگاھم رتمام

 . کنم وقت داشتھ باشمیفکر نم -
 ». کندای وقت پھیپس « :ه بود، دستش رو تو موھاش فرو کرد و گفت از نگاھم جا خوردنکھی ابا
دست مشت شده ام رو . لبم رو گاز گرفتم و چشمامو محکم بستم.  از کنارم گذشتی تفاوتی با بو

 کردم اما صدام ی خورد شدن استخوانام رو حس منکھیبا ا.  ضربھ زدمکی واریباال اوردم و بھ د
  گذشت حسیھر لحظھ کھ م.  نالھ نبودی برایی بود کھ جاختھیاونقدر خشم تو وجودم ر. ومدیدر ن

 . کنمی می کار دافنھ ھم تالفی روزھی.  شدی متی تو وجودم تقوشتریانتقام ب
 » شده؟یدستت چ« : از پشت سرم گفتی نگرانیصدا

نستم نگاھمو  توی کردم نمیھرکار م.  شدمی جفت چشم عسلکی طرف صدا برگشتم و محو بھ
 . اش بودیشانی پی رویفیاخم ظر. رمیازش بگ

 ».ستی نیزیچ« : انداختمنیی کردم و سرم رو پامی رو پشتم قادستم
 . شدی مکی قدم ھاشو بشنوم کھ بھم نزدی تونستم صدایم

 »؟ی گرفتی می کشتواریبا د« : زد و گفتیپوزخند.  بھ دستم کھ قرمز شده بود، افتادنگاھش
 . کردم صدام باال نرهیسع. خواستم از کنارش رد بشم کھ بازومو گرفت.  تو ھم رفتاخمام

 .ولم کن -
 رونی کردم تا بازمو از دستش بیتقال م.  کھ گفتم منو دنبال خودش کشوندیزی توجھ بھ چبدون
 تخت پرت کرد و یبھ شدت منو رو. وارد اتاقش شد و در رو بست. اما محکم گرفتھ بودش. بکشم
 . رفتزشیرف مبھ ط
 کھ با خشم رونیخواستم از رو تخت بلند بشم و برم ب.  رو ماساژ دادم تا دردش کمتر بشھدستم
 ». سر جاتنیبش« :گفت
 بھ طرفم ھجوم اورد و دستم دی منو دی لجبازیوقت.  توجھ بھ اخطارش در اتاق رو باز کردمبدون

 .  بود دردش شدت گرفتدهیچون ضرب د. رو محکم تر گرفت
 ...آخ -
 »الزمھ دوباره حرفم رو تکرار کنم؟« : تخت پرتم کردی دوباره روی خونسردبا
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 و زن شعوری بانیاون از آر. دنی آدما منو آزار منیآخ کھ چقدر ا.  حرص سرجام صاف شدمبا
 .تشی غضمی از برادرزاده نمی اشعورترشیب

 نگران من ستیالزم ن. بھمن کھ گفتم حالم خو« : گفتمی کھ اخمام تو ھم بود بھ سردھمونطور
 ».نیبش
منم « : زد و گفتیزیلبخند تمسخرآم.  کرم رو باز کرد و کنارم رو تخت نشستی قوطکی در

 از من محافظت ی تونی بشھ خوب نمشی نگران خودمم اکھ دست تو کارشتریب...نگران تو نشدم
 ».یکن
 ی حرف رو نمنی اگھ ای مردیم.  کھ چقدر دوست داشتم االن چند تا مشت بھ شکمش بزنمآخ
 ؟یزد

 ». رو دستت بمالکمی« : کرم رو بھ طرفم گرفت و گفتیقوط
 انی برادمی مالی کھ داشتم کرم رو دستم منطوریھم.  رو ازش گرفتمی رو تاب دادم و قوطچشمام
 کرد و نگاھش رو بھ یمکث.  از توش دراوردی رنگی رو باز کرد و دستمال صورتزشیکشو م

 .  تکون داد و بھ طرفم اومدی شد سررهی کھ بھ دستمال خیکم.  داشتدیر ترددستمال دوخت انگا
دھنم خشک شده بود و فقط نگاھم . دی چرخی دور سرم مای رنگ، انگار دنی پارچھ صورتدنی دبا

 . کنارم نشست و دستم رو گرفتانیبرا. بھ دستمال بود
 » سرده؟نقدریچرا دستات ا« : تعجب گفتبا

 امکان نینھ ا...امکان نداره.  شدمرهی رنگش خی عسلی رو ندادم و فقط ھمونطور بھ چشماجوابش
 .کای راستی نی کنی کھ تو فکر میزیاون چ...ستی نینطورینھ ا... آربانھیاون برادر زاده . نداره

بدنم داشت از .  دستاش تا بند بند وجودم رسوخ کردیگرما.  ماھرانھ مشغول بستن دستم شدانیبرا
 یکم کم ذھنم داشت جرقھ م.  صورتش رو از نظر گذروندمیتمام اجزا.  گرفتی مشیحرارت آت

 ... ھمون عطر خوشبو،ی عسلی ھمن چشما،ی و قلوه ای صورتیھمون لبا. زد
 
 درد گھیدستت د...بھ؟حالت خو...انیک« : شده بودرهی خانی پر از اشک بھ کی با چشمانکایرا
 »کنھ؟ینم

از شدت .  زده شده بود پوست دستش رو قرمز کرده بودانی کی کھ بھ دستای در پی پی ھاترکھ
 . درد نشھنی متوجھ اکای کرد رای می جمع شده بود اما سعانی کیدرد اشک تو چشما

 .شھیزود خوب م...گھی زخمھ دھی...نگران نباش من خوبم -
 دینبا...نیببخش... منھریھمش تقص« : رو گرفت و گفتانی کیبازو.  شدت گرفتکای رای ھاھیگر

 ».ی کردیبھ خاطر من با اون پسره دعوا م
 خواست تو رو یم...حقش بود...رینخ« : گفت اخم کردی مکای کھ رای اوردن پسرادی با بھ انیک

 ».بزنھ
 »ده؟ی شدیلیدردت خ... شد؟یچ« : با ترس گفتکایرا.  کردی آرومی نالھ انی شد و کدی شددرد

 .  دراوردبشی از تو جی رنگی پارچھ صورتعی سرکایرا.  نگفت و چشماشو بستیزیچ
 »؟ی کنی کار میچ« : شدرهی خکای با تعجب بھ دستمال و بعد راانیک

با لبخند دستمال رو .  لب زمزمھ کردری ززای چی سرکی دستمال رو جلو دھنش گرفت و کایرا
 ». دستمالو جادو کردمنی کنھ چون ای دستت درد نمگھید« : بست و با خنده گفتانیدور دست ک

 . نگفتیزی و چدی ھم خندانیک
 

 دستمال رو نی ادینبا« : دستمال رو دور دستم بست از رو تخت بلند شد و با اخم گفتانی برایوقت
 ». دونم و تویوگرنھ من م...یگم کن
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 »؟یاز کجا اورد...نویا...نیا« : گفتمی آرومیبا صدا. دمی شنی نمیزی من انگار چاما
 » تو داره؟ی برای ادهیدونستنش چھ فا« : تو ھم گفتی تعجب کرد اما با ھمون اخم ھاانیبرا

 ».جواب منو بده« : گفتمادی و با فردمیاز رو تخت پر.  تموم شدصبرم
 » بھت جواب بدم؟دیچرا با« : توھم رفتشتری ھاش باخم

تو رو « : گفتمی بھ فارسدی لرزی کھ از شدت بغض مییبا التماس و صدا.  تو چشمام جمع شداشک
 »؟ی پارچھ رو از کجا اوردنیا. جواب منو درست بده... کنمیالتماست م...خدا
 ی فارسیتو بلد...تو« : گفترتیبا ح.  بلد باشمیتوقع نداشت من فارس.  بھ شدت شکھ شدانیبرا

 »؟یحرف بزن
از اون ...مامانم دو رگھ بود« : تو ذھنم ساختمگھی دروغ دکی عیسر.  بھ اطراف چرخوندمنگاھمو

 ». گرفتمادی
 ؟ی نگفتیزیپس چرا تا االن چ -
 نیا... کنم جواب بدهیالتماست م« : کرده بودسیاشک صورتمو خ.  بھ موھام چنگ زدمی کالفگبا

 »دستمال از کجاست؟
 . شده بوددهیچی دوخت کھ حاال دور دستم پی کرد و نگاھش رو بھ دستمالیمکث

 .از دوستم گرفتم -
 از دوستش گرفتھ؟.  و مبھوت بھش زل زدممات

 »ھ؟یدوستت ک« : گرفتم و با التماس گفتمبازوھاشو
 »ھ؟ی رفتارھا چنی الیدل« : از بازوش جدا کرددستامو

 ».یجواب منو بده لعنت« : زدمادیفر
 »؟ی شدیحاال راض...یمی قدیلیخ... بودیمی دوست قدھی« : بدجور تو ھم رفتھ بوداخماش

باورش ...امکان نداره...امکان نداره« :سرم رو بھ شدت تکون دادم.  رو جلو صورتم گرفتمدستم
 ». کنمینم

 یبازومو گرفت و با نگران...دمی فھمانی از نگاه نگران برانوی بود ادهی صورتم بھ شدت پررنگ
 »حالت خوبھ؟ چت شده؟« :تکونم داد

نھ اون ...امکان نداره.  شدمرهی رفتم بھش خی کھ عقب عقب می شدت دستاشو پس زدم و درحالبھ
 .  انداختمرونیدر اتاق رو باز کردم و بھ سرعت خودمو ب... ستین

چشمامو . بود زده خیبدنم .  دادمھی تکواریسرم رو بھ د.  رو تار کرده بودندمی و دختنی ری ماشکام
 . افتاد رو فراموش کنمشی پقھی کھ چند دقی کردم اتفاقاتیبستم و سع

 حالت خوبھ؟...الرا -
 اشکامو پس زدم و سرم رو عیسر.  شدمرهی خدلی نگران آی ترس چشمامو باز کردم و بھ چشمابا
 .  انداختمنییپا

 » شده؟یزیچ« : شدکی قدم بھم نزدچند
 ».حالم خوبھ...نھ« : رو تکون دادم و گفتمسرم
 ». کارت دارهسیرئ« : بھم انداختیقی دقنگاه
   االن قدرت رو بھ رو شدن باھاش رو دارم؟یعنی.  رو بلند کردمسرم
 با شھی بود و لوکاس ھم مثل ھمستادهی کنار آرشام و ادگار اانیآر.  رفتمنیی از پلھ ھا پادلی آدنبال

 .ستادمیچند قدم جلو رفتم و مقابلش ا.  فاصلھ پشت سرش بودیکم
 ن؟ی با من داشتیکار -
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 می بردیما با« :دوباره نگاھش مغرور شد. یاما فقط کم.  تعجب کنھی جونم باعث شد کمی بیصدا
 خوب نیفقط تو و دافنھ با اسکارلت و برابان تو خونھ ا.  اومدهشی پی جلسھ فورکی...ییجا

 ». باشانی و مواظب براحواستو جمع کن
 .چشم -
منم بھ اتاقم .  ھم دنبالش راه افتادنھیبف.  رفترونی تکون داد و از در بی حرف سرنی ادنی شنبا

 .دیچی تو گوشم پی گوشی برهی ویرفتم تا لباسمو عوض کنم کھ صدا
 الو؟ -
 .سالم دخترم -
 ...سالم -
  افتاده؟یاتفاق -
 ...نھ -
 ؟ی برنخوردیبھ مورد مشوک -
  سوال بپرسم؟ھی...بابا...نھ -
  شده؟یچ -
 انھ؟ی آریبرادرزاده ...انی برانیمطمئن...شما -
 .نطورهی ھممی کھ جمع کردیطبق مدارک -

 . کنمی کھ من فکر مستی نی اون کسانیبرا...نھی ھمقتشیآره حق... پر از تنفر شدصدام
 ...بابا -
 ھ؟یچ -
 . کنمی امشب کارو تموم منیھم -

 »؟یگی می چی داری فھمی مکا؟ی راھیمنظورت چ« : ھراسون شدصداش
 . از تو چشمم قابل خوندن بودینفرت بھ راحت.  بغضم رو فرو دادمی سختبھ
 . کنمی کارو منیا... امشبنیھم... کشمشیم... خوام کارو تموم کنمیم -
 .یفتی بریممکنھ گ... نکنیکار احمقانھ ا...کایرا -
 . کنمی ممن کارمو... ستیمھم ن -
 ...کایرا -

سالن .  رفتمرونیاز اتاق ب.  رو خاموش کردملمی و موبادمی کشیقینفس عم.  رو قطع کردمیگوش
نگاھمو بھ اطراف .  شدمانیبھ سرعت از پلھ ھا باال رفتم و وارد اتاق کار آر. غرق سکوت بود

 . چرخوندم
 ی مھمزی چیوقت.  کردمیتمام ورقھ ھارو بررس. دمی کشرونی رفتم و کشوھا رو بزشی طرف مبھ
گاو صندق .  بود رو باز کردمواری کھ کنار دی و بزرگی نکردم کشو ھا رو بستم و در کمد فلزدایپ

 کردم قفل یسنجاق سرم رو درآوردم و سع.  نشستمنی زمیدو زانو رو.  مقابلم قرار داشتیبزرگ
 .  باز شدیکیت ی کھ باھاش ور رفتم با صداکمی. باز کنم رو

 جز چیھ. شکھ شدم.  بھ داخلش انداختمیدرش رو کامل باز کردم و نگاھ.  لبم نشستی رویلبخند
 ذاره؟ی مدارکش رو کجا مانیپس آر.  رنگ توش نبودیری پاکت شکی

 ی کھ روش نوشتھ شده بود در مقابل چشمام میکلمات.  و بازش کردمدمی کشرونی پاکت رو بعیسر
 تونستم حرکت کنم نھ نفس ینھ م.  باز مونده بودرتیدھنم از ح. نفسم بند اومده بود... دنیدرخش
شھ یدستام سردتر از ھم.  بودندنیچشمام ھر لحظھ آماده بار. ضربان قلبم تند تر شده بود. بکشم

 .کنار بدنم افتادن
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 ام تو کل ھیھق گرھق .  تو گلوم نشستیبغض بد.  شده بودرهی نامعلوم خی نقطھ کینگاه ماتم بھ 
 .  تحمل نگھ داشتن ورقھ رو نداشتنگھید. دنی لرزیدستام م. دیچیاتاق پ
 . گذشتنی از مقابل چشمام مکلمات
 . حضانتورقھ

 ...پرورشگاه
 ی راشدانیک

 ... سالھدوازده
 دی باینجوریچرا ا...انھی ھمون کانیپس برا... دارهقتی کابوس حقنیپس ا.  دستام گرفتمنی رو بسرم

 .ادی از آب دربمی بچگی دشمنم عشق و ھمبازدیھ؟ چرا بابش
ورقھ رو تو گاو .  از جام بلند شدمعیسر.  شدی مکی کھ بھ اتاق نزدیی قدم ھای صدادنی شنبا

 .صندق انداختم و درش رو بستم
.  انداختمزی مری خودم رو زعیبا باز شدن در اتاق سر.  گشتمی پنھان شدن می برایی جادنبال
 یشور.  ھق ھقم بھ گوشش نرسھی گرفتم تا صدایدستم و گاز م. دیچی تو اتاق پی زنی پایصدا

 . کم کردن فشار دندونام نکردمی برای تالشچیخون رو تو دھنم احساس کردم اما ھ
 ... ھنوز تو گوشم بودغامی جیصدا... دردناکیخاطرات... گذشتنی از مقابل چشمام مخاطرات

 
.  کھ گرفتھ بودنش آزاد کنھی قوی دستانیکرد تا خودش رو از ب ی می و سعدی کشی مغی جکایرا

 .  بود کھ دورش حلقھ شده بودی دستان قدرتمندری ھم اسانیک.  صورتش بودیرد اشک رو
 . خوام برمیمن نم...انیک...نجاتم بده...انیک -

 ھاشو پر یی رو کھ تنھاشی چشماش تنھا ھمبازیداشتن جلو.  تو گوشش بودکای رای ھاغی جیصدا
ھرجا ... کنمی مداتیپ« : بکشھادی اونم فرنکھی کنھ جز ای تونست کاری بردن اما نمی کرد میم

 »... دمیقول م... کنمی مداتی پیبر
 یلگد م.  بکشھرونی کرد تا خودش رو بی زد و تقال می کھ بغلش کرده بود لگد می بھ مردکایرا

 .  نداشتی ادهی فاچی زد اما ھی کرد، زجھ می مھی گرد،ی کشی مغیزد، ج
 . گذاشتن و در ھا رو قفل کردننی ماشی رو توکایرا
 و دستش رو عقب دی کشیادیمرد فر.  رو کھ دروش حلقھ شده بود گاز گرفتی دست کسانیک

 کرد و دنبال ی مھیگر.  حرکت کرده بودنی شده بود چون ماشریاما د. دی بھ سرعت دوانیک. دیکش
 . شده بودرهی خانی زد و بھ کی عقب ضربھ می شھی بھ شکایرا. دی دوی منیماش

 فرسنگ نیماش.  کردیبا قلبش حس م.  کردی حسش می بشنوه ولادھاشوی فری قادر نبود صداانیک
 ... از مقابل چشماش محو شدشھی ھمی براکای راریھا از او فاصلھ گرفت و تصو

 
 ... انداختنی دوستش داشتم تو ذھنم طنیلی کھ خیآھنگ
 ...ستی اون عشق ننی کھ انیبھم بگ...خاطرات مبھم...وونھی دقلب

 ی سرنوشت غمناک رو برانیچرا ا...بگم چرا...بھ خدا گلھ کنم.  بزنمادی داشتم ھمونجا فردوست
  من رقم زده؟

 برام ی جونگھید.  اومدمرونی بزی مری دور شدن قدم ھا و باز و بستھ شدن در، از زی صدابا
 ی کشتیکاش منو م... مردمیکاش من م... و بھ سقف زل زدمدمی دراز کشنی زمیرو. نمونده بود

 .ومدمی نمای بھ دنچوقتیکاش ھ... شدمیکاش نابود م...خدا
 کھ کتش رو تو دست انی برادنیبا د.  رفتمرونیاز اتاق ب.  از جام بلند شدمی زدم و بھ آرومیغلت

چطور زودتر متوجھ . ستادمی رفت مات و مبھوت تو جام ای منییگرفتھ بود و داشت از پلھ ھا پا
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 فراموش ؟ی فراموشم کردان؟ی کیتو چ... عطریاون بو...اون آغوش... ھمھ شباھتنیا. نشدم
 ھم روش گھی سال دکی... شتری وجود داره کھ پونزده سال منتظرت موند؟ نھ بییکای رایدکر

 گردنبند ؟ی انتقامم چ؟ی پس ھدفم چکام؟ین را کار کنم؟ بھت بگم؟ بگم میحاال من چ...اضافھ شد
 ؟ی چ؟بابامیمامانم چ...رو تو دستام فشاردادم

 » شده؟یزیچ« : من تعجب کرد و گفتدنیبا د.  رفتمنیی از پلھ ھا پادنبالش
 تونستم اون یحاال م...حاال آروم بودم... کردمی متیحاال احساس امن.  صورت خوشگلش شدممحو

 ...ه سال دوباره حس کنملذت رو بعد از شونزد
 »؟یی کجایآھا« : رو جلو صورتم تکون داددستش
 نی کھ چندھیاون کس...ندشونیبذار بب.  پاک کردنشون نکردمی برای تالشچیھ. ختنی ری ماشکام
 ...مھیاون حام.. دارهیچھ فرق...نھیپس بذار دوباره ھم بب...واسم پاکشون کرده... دهی رو دنایبار ا

 ؟یریکجا م -
 »؟ی پرسیچرا م« : متعجب بودنگاھش

 ...از تھ دل...ی لبخند واقعکی.  لبم نشستی رویلبخند
 ...من محافظتم...امی باھات بدیبا -

حاضرم از ...ی عمرا بذارم تنھا بمونگھید. منم دنبالش راه افتادم.  رفترونی کرد و از در بیاخم
 .ی اما تو نفس بکشرمیودم االن بمحاضرم خ... جونم بزنم اما تو رو سالم و سالمت حفظ کنم

 انیبرا.  راننده نشستمی صندلی روعیسر.  ھا رو زدنی از ماشیکی ری شد و دزدگنگی پارکوارد
 . رو روشن کردمنی زدم و ماشیلبخند. نھیشی عقب مرهیتعجب کردم فکر کردم م. ھم کنارم نشست

 »کجا برم؟« : گفتمانیرو بھ برا. می رفترونی باغ باز
 . دونمینم -

 بھ طرفش ی نگاھمی کردم نی می کھ رانندگیدرحال.  داد و چشماشو بستھی رو بھ پنجره تکسرش
 ... چقدر خوشگل تر شده.  زدمیلبخند. انداختم
 .  رو اوردممی کھ ھردومون عاشقش بودی رو روشن کردم و ھمون آھنگضبط

 ...یی بغض، اشک، گذر خاطرات، جدادوباره
 خواستم یم. ختی ری ھم آروم اشک مانیبرا. رمیتونستم جلو اشکامو بگ ینم. دمی کشیقی عمنفس

 دی مروارنی قربونت بشھ تو رو خدا اکایبگم را. دستم رو بھ طرفش دراز کنم و اشکاشو پاک کنم
پس تو ھم ...یپس تو ھم فراموشم نکرد... رو داشتھ باشھاقتتی کھ لستمی نیمن کس. زیھا رو نر

...  تونستمی رو بگم اما نمنای خواستم ایم... یاری مادی آھنگ خاطرات رو بھ نی ادنی با شنربارھ
 ... رو بھ طرفش گرفتمیفقط جعبھ دستمال کاغذ

 .منتظر بمون...دمیبھت قول م...شھی درد و رنجا تموم منی ای روزھی... دوروزهایدن... نکنھیگر -
 یمیدوباره اون لذت قد...میره با ھم باش من و تو دوبامی تونیبعد م.  کنمی امشب کارو تموم منیھم

 ...می تجربھ کنم،ی داشتیرو کھ تو بچگ
 .دی برداشت و رو چشماش کشیدستمال.  بھم انداختی نگاھیجی با گانیبرا
 . نگھ داشتمی فروشی مغازه بستنکی یجلو

 ».مھمون من...می بخوری بستنھی می برایب« : زدمیلبخند
 دونستم بھ خاطر یم.  نگفت و فقط بھم زل زدیزی من تعجب کرده بود جمتی کھ از صمانیبرا

 ... رو باز کردانی شدم و در طرف براادهی پنیاز ماش... رتھی در حصمی ضد نقیرفتارھا
 .رونی بادی سر اشاره کردم ببا
 از یکی و پشت میبا ھم وارد مغازه شد.  شدادهی پنی و از ماشدی بھ گردنش کشی دستی کالفگبا
 »؟یخوری میچ« :با لبخند گفتم. می نشستزھایم
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 ».نھ بذار خودم حدس بزنم« : جواب بده کھ با دست اشاره کردمخواست
... نمیبذار بب...ھوممم« : بھ خودم گرفتمی متفکری افھی دوست داره قی دونستم چی کامال منکھی ابا

 »...یآھا توت فرنگ
 »درست حدس زدم؟« : گفتمطنتی شبا

 »؟ی دونیتو از کجا م« : بھم دوختیجی رو با گنگاھش
 ».حدس زدم« : گوشم رو خاروندم و گفتمپشت

 انی برایرو بھ رو.  سفارش دادمی و شکالتی توت فرنگی رفتم و دوتا بستنرشی طرف پذبھ
.  نگاھش کنمری دل سکی خواستم بعد از مدت ھا یم.  چانھ ام زدمرینشستم و دستم رو ز

 . لباش...موھاش...دماغش ... چشماش
 زی می کھ روی کرد و با مجلھ ایتک سرفھ ا.  من معذب شده بودی رهی خی کھ از نگاه ھاانیبرا

 تو گرمت ارن؟ی سفارشمون رو میپس ک... گرمھنقدریچرا ا« :بود مشغول باد زدن خودش شد
 »ست؟ین

تو منو « : گفتینگاه سرگردونش را تو چشمام دوخت و بھ فارس.  تکون دادمنی رو بھ طرفسرم
 ».یندازی نفر مکی ادی

 »؟یک« : جواب دادمی بھ فارسمنم
 .ی زنی حرف می خوب فارسیلیخ -
 .نطوریتو ھم ھم -

 . شدرهی نگفت و بھ ساعتش خیزی اما چمیرانی بودم تا بگھ من امنتظر
 .می برگردعی سردیبا...دافنھ گفت کارم داره -

 دونم چرا اسم دافنھ ی نمرمی شدم تا سفارش ھارو بگ رو کھ صدا زدن با حرص از جام بلنداسممون
 .  شدمی می حرصومدیکھ م
 ی لفتش می بھ سرعت مشغول خوردن شد اما من از دستانیبرا.  گذاشتمزی می ھا رو رویبستن
 . بود انداختدهی بھ ظرف من کھ ھنوز بھ نصف ھم نرسی تموم شد نگاھشی بستنیوقت. دادم

 ... ھاشھی مرمی خوبھ گفتم د؟ی خوری آروم منقدریچرا ا -
 . تونم تند تند بخورمیخب سرده نم -

 ».می بردی باشی خواد بخورینم« :دی جاش بلند شد و دست منم گرفت و کشاز
 .رونی کردم دستم رو بکشم بیسع

 . تا آخرش بخورمدیبا... خوامینم -
 ».گفتم بلند شو« :دی بار محکم تر دستم رو کشنیا

 ی نگاه می با حسرت بھ بستنمی رفترونی کھ از در بیتا وقت.  بلند شدمیدل از رو صنی ناراحتبا
 .  خوردمی کردم و تند تند می نمیکاش لجباز. کردم
 کردم کھ متوجھ دو تا یداشتم با آھنگ زمزمھ م. می راه افتادالی و بھ طرف ومی شدنی ماشسوار

... فتھی براش بی بذارم اتفاقدی انداختم نھ نبای نگاھانیبا وحشت بھ برا.  رنگ شدمی مشکنیماش
 ... منھیبرابان تمام زندگ

 نی ماشنیاز ب.  عوض کردم و بھ طرف جنوب لندن روندمرمویمس.  کردمشتری رو بنی ماشسرعت
 . دمی کشی مییھا ال

 » شده؟یچ« : با تعجب گفتانیبرا
 . برن زدم تا مردم از سر راھم کناریبوق م. دمیچی کوچھ پنی اولتو
 . کننی مبمونیتعق -

 . اومدنی بھ عقب انداختم ھنوز ھم دنبالمون می نگاھنھی تو آاز



 69 

 رو کنترل نینتونستم ماش.  جلوم ظاھر شدوهی می گارکیناگھان .  گاز فشار دادمی روشتری بپامو
 انیسر برا.  با ترس عقب رفتدی کشی رو می کھ گاریمرد.  برخورد کردمیکنم و محکم با گار

 »حالت خوبھ؟« : شدمرهیھمونطور کھ فرمون رو گرفتھ بودم با ترس بھش خ.  جلو خوردشھیبھ ش
 ».نگران نباش خوبم« :دی بھ سرش کشیدست.  اش از شدت درد جمع شدچھره

سرت « : داد زدمانیبا وحشت رو بھ برا.  دادنیی اش رو پاشھیش. دی ھا کنارمون رسنی از ماشیکی
 ».رو بدزد

 بودمش اسلحھ اش رو بھ طرفمون دهی کھ صبح تو فروشگاه دیھمون مرد.  انداختنیی رو پاسرش
 و محکم بھ نمیمنم سرم رو خم کردم کھ باعث شد نتونم جلومو بب.  کردکی شلریگرفت و چندتا ت

 دنده عقب عیسر...  پشت سرمون نگھ داشتننیھردو ماش.  داغون شدنی ماشیجلو. می بخوروارید
فرمون رو .  رد شدمنی دو تا ماشنیاز ب.  کردمتی رو بھ عقب ھدانیاش بھ سرعت مو گرفتم

 .  رو برعکس کردمنیچرخوندم و ماش
 رستوران کی ی جلوعیسر.  ھا نبودنی از ماشیخبر.  اومدمرونی رو گرفتم و از تو کوچھ بگاز

 .نگھ داشتم
 ». شوادهیپ« : گفتمانی وحشت روبھ برابا
 »؟یپس تو چ« : گفترتی حبا

اسلحم رو دراوردم و رو بھ . ممکن بود ھر لحظھ بھمون برسن.  شدی داشت خورد ماعصابم
 »...رونیگمشو ب« : گرفتم با خشم داد زدمانیبرا

 . تونم تو رو تنھا بذارمینم -
 ».نیی برو پاــــانیک« :دمی گم ماشھ رو کشی می متوجھ باشم چنکھی ابدون

 .ھوت بود و مبجینگاھش گ.  از تعجب گرد شدچشماش
 ؟یگفت...یچ...تو...تو -

 رو باز انی شدم و در طرف براادهی پنیاز ماش.  بودری دگھی دیول.  کھ زدم شدمی متوجھ گندتازه
فقط .  بود کھ توان مقابلھ با من رو نداشتریاونقدر متح.  کردمادشی و پدمیبازوشو کش. کردم

 »...کایرا...تو...تو« :نگاھش تو چشمام قفل شده بود
از .  اومدنرونی ھا از کوچھ بنیماش.  شدمنی طرف در رستوران ھولش دادم و خودم سوار ماشبھ

 رو دنبال نیبا نگاھش ماش. فتھی گرفتھ بود تا نواریدستش رو بھ د.  انداختمانی بھ برای نگاھنھیتو آ
 .  کردندای گونھ ھام پیاشکام دوباره راه خودشون رو رو.  کردیم
.  کردم تا کنترلش کنمیسع.  آسفالت ھا سر بخورهی رونیرد باعث شد ماش خوکی کھ بھ الستیریت

 ی بھ بدنھ ی اگھی دریت. دمیبود رس)  در جنوب لندنیرودخانھ ا(  مزی رودخانھ تای کھ رویبھ پل
 بر نی ماشی جلوی شھیسرم محکم بھ ش.  خوردنی آسفالت سر می ھا روکیالست.  خوردنیماش

 .  ترک برداشتشھی شکھیطور. کرد خورد
 رو نی سرد اطراف ماشیآب ھا.  پل برخوردکرد و تو آب پرتاب شدی بھ شدت بھ کناره ھانیماش

...  شداهی در مقابلم سزیکم کم ھمھ چ...نگاھم تار بود.  ھم پر از آب شده بودنیتو ماش. در بر گرفت
 ... کردمی آب ھم حس نمی سردگھی دیحت
صداش دوباره تو گوشش ...  تونست ذھنش رو متمرکز کنھینم.  زدی رو قدم مادهی تو پی کالفگبا

 . انداختنیطن
 »نیی برو پاانیک«
واقعا ... روشنی بلوطی و موھای سبز وحشیچشما... ھمھ شباھتنیا... بودکای اون دختر رایعنی

   بود؟کایاون را
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 انی کھ برایکس.  بودای پوری از آدمایکیاون . باورش مشکل بود.  رو بھ آسمون دوختنگاھش
 االن کجاست؟. نگاھش رو با ھراس بھ اطراف دوخت.  بودرفتھی پذیرو بھ فرزند خوندگ

 از الرا بود نھ اون ی انداخت نھ اثری براش افتاده؟ با ترس اطراف رستوران رو نگاھی اتفاقنکنھ
 .  کھ از مقابلش گذشت دست تکان دادی تاکسیبا اضطراب برا. نیدوتا ماش

 ایپور.  شدالی وارد و،ی تاکسھی شد و پس از پرداخت کراادهی پنیاز تو ماش. دی رس بعد بھ باغیکم
 زی میبا دست محکم رو. با خشم بھ طرفشون رفت.  نشستھ بودنزیو چندتا از افرادش دور م

 .ضربھ زد
 ؟ی کارات بردارنی دست از ای خوای میک -

 » افتاده؟یاتفاق« : گفتیبا نگران. تادسی اانی بلند شد و مقابل برای صندلی با تعجب از روایپور
 بھش اشاره کرد تا سر ای خواست دخالت کنھ کھ پوریلوکاس م.  رو گرفتانی آری قھی انیبرا

 .ستھیجاش وا
 » شده؟یچ« : قرمز شده بود گفتتی کھ چشماش از عصبانانی رو بھ برایمی لحن مالبا

 منو الرا رو نی بشھ؟ دو تا ماشی خواستھ چی مگھید« : زدادی بھ عقب ھولش داد و فرانیبرا
 یبھت فرصت م...  اومدهیی سر خودش چھ بالستی کردن الرا جونمو نجات داد اما معلوم نبیتعق

 »... وگرنھی کنداشیدم تا پ
 . رو از تو نگاھش بخونھانی حرف براھی تونست بقی مای نگفت اما پوریزی چانیبرا

ھر طور ...  کنمی کھ من افرادم رو ول نمی دونیخودت م. .. مھم بودیلی خکی منم یاون برا -
 ... کنمیشده پبداش م

 دوارمیام« : تکون دادای پوری جلودی و انگشتش را با تھددی کت چرمش کشقھی بھ ی دستانیبرا
 ».یگی باشھ کھ منطوریھم

 نشست و رو بھ ی صندلی با خشم روایپور.  بھش رفت و از پلھ ھا باال رفتی چشم غره اسپس
اون ...نی کنداشی پدی بانی سنگم بگردریشده ز...نی کنی مدایھر جور شده الرا رو پ« :افرادش گفت

 ».نی کنداشی پدیبا... اون جون من و پسرم رو نجات داده... منم مھمھیدختر برا
 ».سیبلھ رئ« : گفتنی محکمی سرشون رو خم کردن و با صداھمھ
 . حلقھ کردنشی شامپاوانی و انگشتاش رو دور لدی بھ موھاش کشی دستایپور

 
********** 

 ھی کھ نھیمنظورت ا« : و نگاه متفکرش را بھ سرھنگ دوختدی کشششی بھ تھ ری دستسرگرد
 »ست؟ی ازش نیھفتھ اس خبر

 تونم ینم... نگرانمنقدری دونم چرا اینم« : شدرهی خزشی می روی بھ پرونده ھای با نگرانسرھنگ
 »؟ی باشن و کشتھ باشنش چدهیاگھ فھم...زنم چون خطرناکھبھش زنگ ھم ب

 براش ینگران نباش اتفاق« : گفتی سرھنگ گذاشت و با لبخندی شانھ ی دستش را روسرگرد
 ».فتادهین
 افتاده باشھ ریاگھ گ...اگھ... رو بکشھانیآر... خوادی کھ با من داشت گفت می تماسنیتو آخر...اما -
 م؟ی کار کنیچ

 » گفت؟نطوریواقعا ا« : کرد و گفتیاخم.  ھم نگران شده بود سرگردحاال
 . کردمی پرونده منی اونو وارد ادیاصال از اول نبا... اون دختر امانتھ... من نگرانشم -

 تونست چون ذھن ی سرھنگ رو کم کنھ اما نمی داشت با کلمات آرامش بخش نگرانی سعسرگرد
 . بودکای راریخودش ھم درگ
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********** 
 ھفتھ از گم کی.  قرارش بھ سقف بودینگاه ب. دی تخت دراز کشی زد و بھ پشت روی غلتدوباره

 باشھ اما کایھنوز شک داشت کھ الرا را.  بودشھی نگران تر از ھمانی گذشت برای مکایشدن را
 ھبعد از شونزده سال انتظار باالخره موفق ب... رو از دست بدهکاشی دوباره رادی ترسیم... اگھ بود

 . جدا کرده بودکای رحم دوباره اونو ار رای سرنوشت بنی انی شده بود و حاال ادنشید
 خواست از یم.  رفترونی بھ ساعتش انداخت و ار اتاقش بینگاھ.  از رو تخت بلند شدی کالفگبا

چرا « : گفتی انداخت و با نگرانانی بھ برایقینگاه دق.  بره کھ دافنھ جلو راھش سبز شدنییپلھ ھا پا
 »؟یشونی پرنقدریا

 ».حوصلھ ندارم« : رفتنیی اونو کنار زد و از پلھ ھا پای حوصلگی با بانیبرا
 »ن؟ی کردداشیپ« : گفتی با نگرانانیبرا.  از جاش بلند شدانی برادنی با دایپور
 ». کننیبچھ ھا دارن تمام تالششون رو م« : نگاھش رو بھ اطراف چرخوندایپور
 ھی. ستی نی تالش کافنیا...  کننداشی بتونن پدی پس بانھیاگھ تمام تالششون ا« :د شی عصبانیبرا

 »...نی نکردداشیھفتھ گذشتھ اما ھنوز پ
 منم یھمونقدر کھ تو نگرانش« : رو آروم کنھانی کرد تا برای بلند شد و سعی از رو صندلایپور

 ارزش یلی منم خیاپس بر... اون دختر ھم جون تو و ھم جون منو نجات داده...ھستم
 ». کنمی مدای شده جنازش ھم پی طور نشده باشھ اما حتنی ادوارمیام...داره
 ».الرا زنده اس... ی کندای خودشو پدیبا... اون نمرده... نھ« : زدادی فرانیبرا

 . باشھنطوری ھمدوارمیمنم ام -
ھرطور « : گفتضی بره با غرونی بالی از ونکھی ساعدش انداخت و قبل از ای کتش رو روانیبرا

 ». کنداشیشده پ
 ضربھ زد و روبھ لوکاس با زیمحکم بھ م.  انداختی صندلی خودش رو روای پوران،ی خروج برابا

 »ن؟ی نکردداشیپس چرا ھنوز پ« : زدادیخشم فر
 ».می کنی تمام تالشمون رو ممیما دار« : سرش را با احترام خم کردلوکاس

...  مشکالتھنیاون باعث تموم ا...  کشمشی خودم میبا دستا« : مشتش را محکم فشردایپور
 »... کنمی خودم خفت میبا دستا...کروس

 سیکروس رئ.  دادی اونا گوش می بھ حرف ھای بود و با نگرانستادهی پشت در اتاقش ااسکارلت
 و ستھی تونست اونجا وای نمگھیاسکارلت د.  مشکالت بودنی بود کھ مسبب تمام اگھی باند دکی

 خواست ھر طور یم.  خارج شدالی را برداشت و بھ سرعت از ودشیژاکت سف. نظاره گر باشھ
 .  دوستش بودنیاون بھتر.  کنھدای پوشده الرا ر

بھ .  بودسکوی ددی کھ بھ ذھنش رسیی جانیاول.  رفترونی ھا شد و از باغ بنی ار ماشیکی سوار
 شد و خودشو ادهی پعی در سری جلونیبا متوقف شدن ماش. سرعتش افزود و بھ طرف کلوپ رفت

 .  اسکارلت تعجب کرددنی با دنایجورج. تو کلوپ انداخت
 »؟ی خوای می چنجایا« : اخم گفتبا

 نجایالرا ا...یعنی... تو«: گفتیزی بھ اطراف انداخت و با لحن اعتراض آمی نگاھاسکارلت
  »ومده؟ین

 »نجا؟ی اادیمگھ قرار بوده ب« : کرد و با تعجب گفتی اخمنایجورج
 ومده؟ی نیاتفاق -
 ».نی خوش اومدیلیخ« : زد و بھ استقبالشون رفتی لبخندنای ورود سھ مرد ناشناس، جورجبا
 ». کنی واسمون خالزیبھ م« : داشت گفتیظی کھ اخم غلشونیکی
 .دمیاالن انجامش م -
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 زھای از میکی کردن زی کھ در حال تمنایکنار جورج. ھ طرف سھ مرد انداخت بی نگاھاسکارلت
 » نھ؟ای اومده ینگفت« : و گفتستادیبود ا

 نجای شده اسی رئی کھ اورده و جزو محافظایفکر نکنم بعد اون شانس« : زدی پوزخندنایجورج
 ».ادیب

.  شده بودکیھوا تار.  رفترونی کرد و از کلوپ بی لب خداحافظری شده بود زدی کھ نااماسکارلت
 رو یی کھ جانجای از اری الرا کجاست؟ غیعنی.  و نگاھش رو بھ کفش ھاش دوختستادیکنار در ا

 .نداره
.  و دھنش قرار گرفتینی بی جلویدستمال.  از پشت سر گرفتشی بشھ کھ دستنی سوار ماشخواست

 . ھم افتادنی شدن و رونیپلکاش کم کم سنگ
 

********** 
 از شتریب.  زدی رفت و بھ موھاش چنگ می دور اتاق راه میبا کالفگ.  شدرهیبھ ساعتش خ دوباره

بارھا خودش .  اون و خانوادش شده بودیای کھ حاال تمام دنیدختر.  بودکای نگران راگھیھرموقع د
 ی صندلیخودشو رو.  شرکت کنھتی مامورنی کرد کھ چرا بھش اجازه داد تا تو ایرو سرزنش م

.  بھتر بودتی رو بھش گفتھ بود وضعتی اگھ واقعدیشا. کم کم اشک تو چشماش حلقھ زد.  کردرتپ
 تونست تصور ی نمیحت.  کردی پدرشھ اون از انتقام گرفتن صرف نظر مانی اگھ گفتھ بود آردیشا

 دیشا. ستی نی خوبزیمطمئنا چ. دهی نشون می موضوع رو بفھمھ چھ عکس العملنی اکایکنھ اگھ را
 .  ازش متنفر بشھشھی ھمیابر
 ی کھ روی چند قطره اشکعیسر.  باز شدن در نگاھش را بھ کاوه کھ وارد اتاق شده بود، دوختبا

 . بود رو پاک کردختھیگونھ اش ر
 » ازش نشده؟یھنوز خبر« : گفتی گذاشت و با نگرانزی می تو دستش رو روی ورقھ ھاکاوه

 . تکان دادی ورقھ ھا رو برداشت و سرسرھنگ
 ...دهی قد نمیی عقلم بھ جاگھید... کنمکاری چدی دونم باینم -
نگران « : سرھنگ گذاشتی شانھ ی زد و دستش را روی خود کاوه ھم نگران بود لبخندنکھی ابا

من مطمئنم حالش ...  کھ خودشو تو دردسر بندازهستیاونقدر احمق ن... ھی دختر قوکایرا... نینباش
 ... بھش شک کردندیشا... و نداره کھ زنگ بزنھ رتشیحتما موقع...  خوبھیلیخ

 کی نی ببی کشور غرکی فرستادم تو ی دختر رو منی ادینبا« : گفتی لرزانی با صداسرھنگ
 برام شده زینابود کردن باند دام... از اولم کارم اشتباه بود...  اعتمادرقابلیعالمھ آدم خالفکار و غ

 »... کنمی کھ باعث شد دخترم رو قربانیافتنی دست نیای روھیبود 
 بھ خدا دتونیام... شھی می چی بازنی آخر امینی و ببمی فقط تماشا کنمی تونیم...  کھ شدهھیکار -

 ... کنھی محافظت مکایاون خودش از را... باشھ
 کای بھ رایلیتو خ« : زدی شانھ اش بود نوازش کرد و لبخند تلخی دست کاوه را کھ روسرھنگ

 ».ید داراعتما
 .ادی بر متی مامورنیچون مطمئنم از پس ا -

 . داشتھ باشھقتی کاوه حقی بود کھ حرف ھادواریفقط ام.  نگفتیزی چسرھنگ
 

********** 
 ینم. دستاش از پشت بستھ شده بود.  کردی متشی اذدی تابی بھ چشمش ممای کھ مستقدی خورشنور

 ھی شبیی جاکیتو .  کنھیی رو شناساتشیبھ اطرافش نگاه کرد تا موقع.  بکنھیتونست حرکت
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 کرد طناب یسع.  سوختی طناب بستھ شده بود بھ شدت مکیدستاش کھ پشتش با .  بودنیرزمیز
 .  موفق نشدمارو باز کنھ ا

 کھ مقابل اسکارلت قرار یزی میدوتاشون رو.  شدننیرزمی در باز شد و سھ تا مرد وارد زناگھان
سرش رو خم .  شدکی لبش بود بھ اسکارلت نزدی کھ رویشخندی ھم با نشونیکیداشت نشستند و 

 ». خانم کوچولویحتما شکھ شد« :کرد و مقابل صورت اسکارلت قرار داد
 »کجام؟...من« : گفتی کھ گلوش خشک شده بود بھ سختاسکارلت

 ی البتھ اگھ با ما ھمکاریستی نی بدینگران نباش جا« :دی بھ صورت اسکارلت کشی دستمرد
 ».یکن

 »؟ی ھستیک...تو« : کردیفی اخم ظراسکارلت
 »تا حاال اسم کروس بھ گوشت خورده؟« : مرد پر رنگ تر شدلبخند

 سشیاالن تو دست دشمن رئ.  کنھیی رو شناساتشی تونست موقعیکامال م.  وحشت کرداسکارلت
 »؟یتو کروس« :دی خودش رو عقب کشیکم.  دشمن اونم بودسشیبود و دشمن رئ

 ».اسم من جرالده مشاور کروسم« : از جاش بلند شدمرد
 ؟ی خوای میاز من چ -

 ». زنگ بزنستیفعال بھ رئ« : برداشت و بھ طرفش گرفتزی اسکارلت رو از رو می گوشجرالد
 ». بھ من لطف کردهیلی خسیرئ... کارو بکنمنی تونم اینم« : کرد و گفتی اخماسکارلت

 نیرزمی نالھ اسکارلت تو زیصدا.  اسکارلت چنگ زدی بھ طرفش ھجوم اورد و بھ موھاجرالد
 .دیچیپ

 ». گم بکنی کھ بھت میکار« : با خشم گفتجرالد
 . تونمینم -

جرالد موھاشو گرفت و سرش رو . اسکارلت از شدت درد خم شد.  بھ شکم اسکارلت لگد زدمحکم
 »؟ی گفتی بگو چگھی بار دھی« :بلند کرد

 ». بکنمانتی خسمی تونم بھ رئینم« : گفتی بھ سختاسکارلت
 بھ ینگاھ.  مانع شدی زنگ گوشی بھ اسکارلت بزنھ کھ صدای اگھی دی خواست ضربھ جرالد
 . در نوسان بودی جرالد و گوشنینگاه ھراسون اسکارلت ب.  اسکارلت انداختیگوش

 »ھ؟ی کگھیالرا د« : لب جرالد نشستی رویشخندین
 ... کرد الرا زنده باشھیفکر نم... نھ امکان نداشت.  شدرهی با وحشت بھ جرالد خاسکارلت

.  کنمیی رو شناساتمی تونستم موقعینم.  چشمامو باز کرددم،ی شنی کھ میمی مالیقی موسی صدابا
 دوازده بای اتاق تقرکی تو ی تشک نرمیرو.  کردیسرم بھ شدت درد م.  بھ اطراف انداختمینگاھ
.  از پنجره ھا بودیکی ی ھم رو طاقچھ ی بودم کھ دوتا پنجره داشت و ضبط صوتدهی خوابیمتر
نگاھم .  شدهدهیچی دور سرم پیمتوجھ شدم پارچھ ا.  و تو جام نشستمدمی بھ سرم کشیتدس

 . دونستم کجامینم. سرگردون بود
 گرفتم و واری دستم رو بھ دیبھ سخت.  کردی چپم درد میبازو.  تشک بلند شدمی از روی آرومبھ

 ی رویزن مسن.  بوداهی شدم کھ اطرافش پر از گل و گی کوچکاطیوارد ح.  رفتمرونیاز اتاق ب
 . شستی نشستھ بود و داشت لباس می تخت چوبکی

 »... خانمنیببخش« : گفتمی آرومی رو بھ کنار در گرفتم و با صدادستم
 از جاش بلند شد و جانی با ھدی د منویوقت.  و با تعجب بھ من نگاه کرددی دست از کار کردن کشزن

 .بھ سرعت بھ سمتم اومد
 .یھوشی ھفتھ اس کھ بھی ؟یحالت خوبھ دخترجون؟ تو کھ منو نصفھ عمر کرد... منی خدایوا -

 » من کجام؟نی بگشھیم...نیببخش« : رو بھ اطراف دوختمجمی گنگاه
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 ».لمزی بھ نام گکی کوچی روستاھی« : نگاه مشتاقش رو بھ صورتم دوخت و گفتزن
 »نجام؟یمن چرا ا« : شدمرهی زن خی چشماتو

 ».می کردداتیما از تو آب رودخونھ پ...ی بگدی تو بانویا« : متعجب شدنگاھش
 ّآب رودخونھ؟ -

 ھنوز کار لتی دونم موبایالبتھ نم... اونجاسلتیوسا« : اشاره کردی تکان داد و بھ تخت چوبیسر
 ». نھای کنھ یم
 و دستمال یی گردنبند طالکی با دی سفی گوشکی.  تخت رفتم و روش نشستم تعجب بھ طرفبا

تلفن رو جلوم .  تلفن برگشتکی بعد با یزن وارد خانھ شد و کم.  تخت بودی روی رنگیصورت
 ».ریحتما خانوادت نگرانتن زودباش شماره خونتون رو بگ« :گذاشت و گفت

 شماره خونھ؟.  تلفن نگاه کردمبھ
 ».ادی نمادمی یچیاما من ھ...اما« : رو بھ زن گفتمیجی گبا

 خونھ ی دونی نماد؟ی نمادتی یزی چی چیعنی ھ؟یمنظورت چ« : گفتیبا دستپاچگ.  جا خوردزن
 » نھ؟ای یدار

 .ومدی نمادمی یزی کردم چی فکر میھرچ.  انداختمنیی رو پاسرم
 ن؟ی دونیاسم منو م...شما -
 »اد؟ی نمادتیتو اسم خودت ھم ...یعنی« : بار زن بھ شدت شکھ شدنیا

بھ .  سرم اومدهیی چھ بالای خدااد؟ی نمادمی یچیچرا ھ. دمی بھ سرم کشیدست.  شدمی موونھی دداشتم
« :لمسش کردم و مقابل جشمام گرفتمش.  بودزونی بھش آویپالک قلب مانند.  شدمرهیگردن بند خ

 » مال منھ؟نیا
 .ھی تلفن ھمش مال توی گوشنی گردنبند و انیا...آره آره -

. تو تماسام رفتم. خدارو شکر روشن شد.  خودش گذاشتمی تو جاشویباتر.  رو برداشتمیگوش
تلفن مشغول شماره .  از دکمھ ھا رو فشار دادمیکی. اوردمی نمادی اسما رو بھ نی از اچکدومیھ
 ھ؟ی کگھیاسکارلت د. اسم اسکارلت رو صفحھ ظاھر شد.  شدیریگ

 »الرا؟...الو« : جواب دادی ھراسونید صدا کھ بوق خوریکم
 »...الو« : مکث کردمیکم
 . چقدر نگرانت شده بودمی دونی تو؟ مییکجا -
 ؟ی ھستیتو ک -

 .ومدی از اون طرف خط نیی صداچی ھیچون تا مدت.  بھ شدت شکھ شدانگار
 الو؟ -
 ؟یشناسی منو نمیتو صدا...الرا -
 الراست؟...من...اسم -
 ؟ی دونی تو اسم خودتم نمیعنی ھ؟یمنظورت چ -
 ...من -
 ؟ییکجا...الرا -

 . حرفو بزنھنیانگار بر خالف خواستھ اش مجبور شده ا. دی لرزی مصداش
 ».لمزی روستا بھ اسم گھی« : بھ اطراف چرخوندمنگاھمو

 .امیھمونجا باش االن م -
. بھ لباسام انداختم یاسم من الراست؟ نگاھ.  تخت انداختمی رو روی گوشیجیبا گ.  قطع شدتماس

 یگردنبد رو دور گردنم انداختم و دستمال صورت.  با تاپ ھمرنگشی مشکی شلوار ورزشکی
بھ دستمال . ستادمی رفتم و کنار رودخونھ ارونی باطیاز ح.  از خانومھ نبودیاثر. رنگ رو برداشتم
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کم .  بودجھی نتی اما تالشم بادی بادمی یزی چھی دی بھ مغزم فشار اوردم تا شایلیخ.  شدمرهیدستم خ تو
 یقسمت.  رو از دورش باز کردمدی سفی و پارچھ دمی بھ سرم کشیدست.  شدمی موونھیکم داشتم د
 یفیطرف راست سرم کھ زخم شده بود، سوزش خف. دمیبھ موھام دست کش.  شده بودیازش خون

 . اشتد
 رو نی ماشکی ی ھاکیست سر خوردن الی ھمونجا کنار رودخانھ نشستھ بودم کھ صدای ساعتکی

 شدن و با ادهی پنیچھار نفر از تو ماش.  و بھ طرف صدا برگشتمدمیاز جام پر. دمی آسفالت شنیرو
 »ن؟ی ھستیشماھا ک« : گذاشتم و با تعجب گفتمبمیدستمال رو تو ج.  بھ طرفم قدم برداشتناطیاحت

دستامو گرفتن و بھ .  بھ شکمم زد کھ از شدت درد خم شدمیلگد.  نفرشون بھ طرفم ھجوم اوردکی
 .  خوانی ازم می و چنی کنای دونستم ای شده بودم نمجیپاک گ.  بردننیزور بھ طرف ماش

 یشماھا ک« :با ترس گفتم.  راه افتادنیدو نفرشون کنارم نشستن و ماش.  پرت شدمنی داخل ماشبھ
 »ن؟ی خوای ازم می چن؟یھست
 ».کنھی می ھم بازیلمیچھ ف« : گفتھی زد و رو بھ بقیشخندیگد زده بود ن کھ بھم لیاون

 یکم. لبامو گاز گرفتم تا درد رو کمتر حس کنم.  کردی درد میلیخ.  شکمم گذاشتمی رو رودستم
 ادمی رو باز کردن و بھ زور پنیدر ماش. ستادی اکی ساختمان بزرگ و شکی ی جلونیبعد ماش

 کردم و با خشم یفی خفینالھ .  بشھدتری چپم باعث شد دردم شدی بازویفشار دستشون رو. کردن
 ». کثافتیدستم رو کبود کرد« :گفتم
 کردم یفکر نم« : کرد و با خنده گفتشتری چپم رو گرفتھ بود فشار دستش رو بی کھ بازویاون

 چطور کتکم نگی تو اون پارکستی نادتی...یومدی زرنگ بھ نظر میلیخ...ی باشی نازنازنقدریا
 ». کنمی خوام ھمشو تالفی حاال م؟یزد

 اومد پرتم ی منیرزمی کھ بھ نظر زیی جاھیبھ داخل .  زنھی حرف می درمورد چدمی فھمی نماصال
 کھ بھم لگد زده یکیھمون . دو نفر دستامو محکم گرفتھ بودن.  خوردواریکمرم محکم بھ د. کرد

 .  بھ شکمم وارد کردی متوالی شد و چند ضربھ کی آھستھ بھم نزدیھیبود با لبخند کر
.  دردم کمتر بشھینطوری ادیکمرم رو خم کردم تا شا.  شدت درد قدرت حرکت کردن نداشتماز

 .دمی رو کنار گوشم شنیغی جیصدا
 ... ھای عوضنیولش کن -

 ی آبی رنگ و چشمای فندقی کھ موھای دخترکیتو بفل .  طرف پرتم کردنکی دونفر بھ اون
 . کردی بھم نگاه میبا نگران.  خوشگل بود، افتادمیلی داشت و خیشنرو

 من ریھمش تقص... کھ تو دردسر انداختمتنیببخش...حالت خوبھ الرا؟ تو رو خدا جوابم رو بده -
 ....نیمجبورم کردن ببخش... بود
بھ پشت  طناب محکم دستامو کی از ھمون مردھا بھ طرفم اومد و با یکی.  تو جام نشستمی سختبھ

 . رفتنرونی بنیرزمی اشاره کرد و از زگھیبست سپس بھ اون سھ تا مرد د
 »؟ی ھستیتو ک« : گفتمی بھ دختر بھ سخترو

 ». دوستتنیبھتر... اسکارلتاد؟ی نمادتیتو منو « : جا خورد با وحشت گفتیلی خانگار
 اسکارلت؟ -
  سرت اومده دختر؟ییچھ بال...الرا -
 الراست؟...اسمم -
 »اد؟ی نمادتی تو اسم خودت ھم یعنی« : گفترتی حبا
 ». ھستمی دونم کی نمیحت... ادی نمادمی یچیمن ھ...نھ« : گفتمادی شدم با فری موونھی داشتم دگھید

 ».ی از حافظتو از دست دادیقسمت...تو...فکر کنم« : اسکارلت جمع شدی تو چشمااشک
 اد؟ی نمادمی یچیچرا ھ...ادیمن ب سر دی کھ باھی چھ بدبختنیا.  انداختمنیی رو پاسرم
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 م؟یمن ک -
ما ... می کلوپ با ھم آشنا شدکیتو ... یتو لندن متولد شد... اسمت الرا جانسونھ« : بغض گفتبا

 از دست نی تصادف ماشکیپدر و مادرتو تو ... زی بھ اسم داممی باند خالفکارکیعضو 
 ». سالتھکی و ستیاالنم ب...یداد

   باند خالفکارم؟کیمن جزو .  ھاش برام قابل درک نبودحرف
ھمش ...  کنمی اعتماد نمچکدومتونیمن بھ ھ... کنمیباور نم...امکان نداره« : تمسخر گفتمبا

 » مزخرفات رو باور کنم؟نی من ایچطور انتظار دار...دروغھ
 ندارم بخوام یلیمن دل... ین بھم اعتماد کدیتو با...  دوستتمنیمن بھتر...  گمیمن دروغ نم...الرا -

 .بھت دروغ بگم
  باور کنم؟اتوی چرندنی من ایانتظار دار...مسخره است -

 می جھنم برنیبذار اول از ا... کنم بھم اعتماد کنیالتماست م...الرا« : کنان گفتھی گراسکارلت
 » خب؟رونیب
 من دیشا...گھیشابد راست م.  تونستم تو چشماش صداقتو بخونمیم.  بھ طرفش انداختمی نگاھمین

 . می آدمنی ھمچھیواقعا 
 »؟یچھ شکل« : انداختمنیی رو پاسرم

 ».برش دار... چاقو گذاشتمکیتو چکمم « : گفتی شدم با خوشحالمی من تسلدی کھ داسکارلت
  ؟یفت چ گیاگھ دروغ م.  داشتمدیھنوز ھم ترد.  بھ طرفش انداختمی اگھی دنگاه

...  برسونمبیالرا باور کن من قصد ندارم بھت آس«  رو تو چشمام خوند گفتدی کھ ترداسکارلت
 ». کنم باورم کنیخواھش م

خودمو .  تونم بھش اعتماد کنمی کھ مھی تنھا کسنیبھ ھرحال ا.  بھ طرفش انداختمی اگھی نگاه دمین
 چکمش رو باز پی کردم زی بستم سعیپشتم رو بھ اسکارلت کردم و با دستا. دمی کشنی زمیرو
دستم رو تو چکمش فرو کردم و بھ . ارهی کرد تا چکمھ رو از تو پاش دربیاسکارلت ھم سع. کنم
 ».زودباش بازش کن« : پشتش رو بھ من کرد و گفتجانیاسکارلت با ھ.  چاقو رو برداشتمیختس

 .دمی و از پشت بھ اسکارلت چسبدمی کشرونی رو از تو غالفش بچاقو
 .ی نکنیمواظب باش دستم رو زخم -

 گمیبا دست د. دمی طناب ھا کشیچاقو رو آروم رو.  کنمسکی ردیبھ ھرحال با.  نگران بودمخودمم
 کھ با طناب ور رفتم قھی ده دقھی. دست اسکارلت رو لمس کردم تا مواظب باشم دستش رو نبرم

.  طناب رو از رو دستاش کنار زد راحت فوت کرد والیاسکارلت نفس رو بھ خ. باالخره پاره شد
بازومو .  از شر طناب راحت شد بھ طرف من اومد و ماھرانھ با چاقو طناب رو پاره کردیوقت
 .  و بھم کمک کرد تا از جام بلند بشمدیکش

 .رونی بمی برعی سردیزودباش با -
 » بھت اعتماد کنم؟دیبا« :دمی تو ھم کشاخمامو

 دونم تازه بھت ی رو درمورد تو مزی کھ من ھمھ چینی بیم...تمومش کن...الرا بھ خاطر خدا -
 ؟ی اعتماد کنی خوایچرا نم...کمک ھم کردم

 . ندارمی اگھیفکر کنم چاره د -
.  توختنیسھ تا مرد ر.  کھ در بھ شدت باز شدمی بررونی بنیرزمی از زمیخواست.  راه افتادمدنبالش

 چندتا شونیکیاسکارلت بھ .  با خشم بھمون حملھ کردنم،ی ما کھ خودمون رو آزاد کرده بوددنیبا د
 چاقو ارلتاسک.  عقب رفتنی چاقو کمدنیمردھا با د. دی کشرونیلگد زد و چاقو رو از تو غالفش ب

 با لگد بھ دست اسکارلت ضربھ زد کھ باعث شد شونیکی.  مقابل چشماشون تکون داددیرو با تھد
 نیرزمی اسکارلت تو زادی فریصدا. چوندی و بھ پشت پ دستاشو گرفتعیسر. فتھیچاقو از دستش ب
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 کھ شونیکی.  شدن نگاه کردمی مکی بھم نزداطی کھ با احتگھیمن با ترس بھ اون دو نفر د. دیچیپ
 بھ کمرم ی بدیضربھ . از شدت درد خم شدم.  کنم با مشت بھ شکمم زدی نمی حرکتچی من ھدید

 . و پشت سر ھمی متوالی طور ضربھ ھانیوارد شد و ھم
 شدن و من از درد بھ یلگدھا بھ بدنم وارد م.  افتادم و دستم رو جلو صورتم گرفتمنی زمیرو

 ستادنی توان ایحت.  بھ زور منو از جا بلند کرد و و دستام رو گرفتشونیکی. دمیجی پیخودم م
دختر « :د زد و با پشت دست صورتم رو ناز کریھی لبخند کرگھی دیکیاون .  پامم نداشتمیرو
 ».فھی حادیخودمم دلم نم... بکنمینذار صورتت ھم زخم... ی ھستیخوشگل یلیخ

.  کھ منو از پشت گرفتھ بود بھ موھام چنگ زد و سرم رو باال گرفتیاون.  شدکی قدم بھم نزدچند
. دیدستش پشت کمرم لغز.  کھ صورتش مقابلم قرار گرفتیی شد تا جاکی ھم بھم نزدگھیچند قدم د

 خودمو عقب یکم.  دادی تو وجودم داشت بھم اخطار میزی چھی کردم انگار یاحساس خطر م
مرده با ھمون لبخند نرسناک صورتش رو .  کھ دستامو گرفتھ بود منو بھ جلو ھول دادیاون. دمیکش

 ی فکر م؟ی آرومنقدریچرا ا« : گفتی زمزمھ واری و با صدادی کشی لبام دستیرو. جلو اورد
 »... باال باشھیلیرتات خکردم مھا

 ضربھ ھی شد انگار ناخودآگاه زانوم خم شد و ی دونم چینم.  رو جلو تر اورد تا لبامو ببوسھسرش
 ی بود کھ مرد تلو تلو خورد و بھ پشت رودیشدت ضربھ اونقدر شد. محکم بھ شکمش وارد کردم

 کھ یاون.  باال باشھنقدری امیخودمم از شدت ضربھ تعجب کردم توقع نداشتم قدرت بدن.  افتادنیزم
بھ .  بود اما خودمو نباختمدی شدیلیدرد خ. دستامو از پشت گرفتھ بود با زانو بھ کمرم ضربھ زد

 اسکارلت رو ینفر سوم کھ دستا.  افتادنی زمی زدم کھ رونشی و دو تا لگد بھ سدمیطرفش چرخ
. م بھ طرفش انداختی نگاھمین.  صحنھ ولش کرد و بھ طرف من ھجوم اوردنی ادنیگرفتھ بود با د

 ینم.  شکھ شده بودمیلیخودمم خ.  و با پا بھ صورتش ضربھ زدمدمی حرکت قشنگ چرخکیبا 
 ی حرف ھادی بانکھیمثل ا.  باشمدهی راحت حساب سھ تا مرد غولتشن رو رسنقدریتونستم باور کنم ا

 . اسکارلت رو باور کنم
 برداشت و بھ طرف نی چاقو رو از رو زمعی حرکت سرکی کھ حاال آزاد شده بود با ارلتاسک

 گلولھ تو فضا کی شلی مرد رو پاره کنھ صدای چاقو بازونکھی از مردھا حملھ کرد فبل از ایکی
 .دیچیپ
 ی مسخره اشخندیبا ن.  شدمرهی سبز داشت خی روشن و چشمای فندقی کھ موھای ترس بھ مردبا

 .  چرخوندی انگشتاش منیش اسلحھ اش رو ماھرانھ ب لبیرو
 یھر سھ بھ سخت.  اشاره کردگھی من و اسکارلت بھ سھ تا مرد دی زده رتی حی چھره ھادنی دبا

 کھ اون مرد چشم سبزه ی دونستم تا وقتیم.  ما رو از پشت گرفتنیاز جاشون بلند شدن و دستا
چطور .  بودمری متحشمی پقھی چند دقیھنوز از حرکت ھا.  کنمی تونم کاریاسلحھ داشتھ باشھ نم

 ی رویفیاخم ظر.  باالستیلی راحت حساب سھ تاشون رو برسونم؟ حتما مھارتام خنقدری استمتون
 از یکی کھ یبا فشار. خالفکارم قبول کنمکی موضوع رو کھ من نی تونستم اینم.  نشستمیشونیپ

اسکارلت ھم .  مقابل چشم سبزه زانو بزنمنی زمیشدم رومردھا بھ شانھ ھام وارد کرد مجبور 
 االن نیھم« : ازم گرفتھ بود جلومون گرفت و گفتنی کھ تو ماشمویچشم سبزه گوش. وندنکنارم نش

 ».نی زنی زنگ مستونیبھ رئ
 » کنم جرالدی رو نمنکاری ھم ایمنو بکش« : اخم کرد و گفتعی سراسکارلت

 و بھ طرف اسکارلت دی اسلحھ رو کشی ماشھ عی دونستم اسمش جرالده سری سبزه کھ حاال مچشم
 سشی رئیعنی.  شدمرهی اسلحھ زل زده بود خی بھ لولھ یبا ترس بھ اسکارلت کھ با خونسرد. گرفت

 .  مھم بود کھ بھ خاطرش کشتھ بشھنقدریا
 ». کنمی کارو منیمن ا« : بشھ، چشمامو بستم و گفتمکی گلولھ بھ سمت اسکارلت شلنکھی از اقبل
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 بھم ینگاه مشکوک.  جملھ رو از دھن من بشنوهنی کرد ای تعجب کرد انگار اصال فکر نمجرالد
 .انداخت

 بھ ما یلیاون خ. ی رو لو بدسی رئدی الرا؟ تو نبای کنکاری چی خوایم« : گفترتی با حاسکارلت
 ».لطف کرده

 ».ھی فھمم چطور آدمی مدمشیھروقت د« : خشم بھش نگاه کردمبا
 شدم اسم رهیبھ صفحھ اش خ.  رو بھ طرفم گرفتی گوش،یری زد و بعد از شماره گیشخندی نجرالد

. دیچی تو فضا پی زده اجانی ھیتماس وصل شد و صدا.  شدی روش خاموش و روشن مسیرئ
. دستام از پشت توسط دوتا مرد گرفتھ شده بود. آب دھنم رو قورت دادم.  زده بودکریجرالد رو اسپ

 .  کردکی رو بھ دھنم نزدی نشست و گوشابلمجرالد مق
 الرا؟...الو -
 ...سالم -
 ؟ییکجا -
 ... دونمینم -
 ؟یدیحالت خوبھ؟ صدمھ کھ ند -
 ...خوبم -

احساس گناه چون بھش زنگ .  دست داد احساس بد بھمھی بھ خاطر من نگران شده بود نکھی ااز
 .زدم
 .ومدی بھ نظر نمی بدمرد

جرالد کاغذ رو مقابلم .  رو بھ جرالد دادی بعد مرد کاغذیکم.  از مردھا اشاره کردیکی بھ جرالد
 . بودیی جاھیآدرس .  روشو خوندمیبا دقت نوشتھ ھا. گرفت

 ...نموتونی ببشھیم...  بھتون بگمدی ھست کھ بایزیبھ چ...سیرئ -
 م؟ی اونجا حرف بزنالی وی گردیچرا برنم -
 .نمتونی ببیی تنھادیبا... راستش -
 کجا؟...باشھ -

 .  شدمرهی بھ نوشتھ ھا خدوباره
 ... طبقھ اولنگیپارک...ساختمون پنجاه...ابونیخ -
 ... اونجامگھی دقھیباشھ چند دق -

 ».ی ھستیتر عاقل دخادیخوشم م« : زد و گفتیلبخند.  تماسو قطع کردجرالد
 .  شدمرهی سرد بھش خی نگفتم و فقط با نگاھیزیچ

 ».نی تو ماشارشونیب« : و رو بھ اون سھ تا مرد گفتستادی اجرالد
 ی اون کارو مدینبا« : گفتیاسکارلت با نگران.  کھ بھ بازوم وارد شد از جام بلند شدمی فشاربا

 »م؟ی کنکاری چفتھی بی اتفاقسی رئی حاال اگھ برایکرد
. حتما نگرانم شده بود.  گرم باھام حرف زدیلی خسیرئ.  داشتمیخودمم احساس بد.  ندادمجوابشو

 . انداختمشی زدم و تو دردسر نمیکاش بھش زنگ نم
ھنوزم .  شدمرهی خرونیاز پنجره بھ ب.  پارک شده بود نشستمنیرزمی در زی کھ جلوینی ماشتو

 فکر ی خالفکار باشم؟ حتھی ممکنھ من یچطور.  اسکارلت برام مشکل بودیھضم کردن حرف ھا
 .کردن بھش ھم وحشتناکھ

 طبقھ اول نگی کرد و با دنبال خودش بھ پارکادهیجرالد منو پ.  ساختمون توقف کردھی ی جلونیماش
 پوش از کی شیلی مرد خکی. ستادنی ما انی ھم پشت سر ماشگھی دنیھمرمان سھ تا ماش. کشوند
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 و  بھ طرفم انداختی نگاھمیمرد ن.  کوتاه کردمیجرالد جلوش تعظ.  شددهای ھا پنی از ماشیکیتو 
 . جرالد باشھسی رئدی مرده بانیحدس زدم ا. وارد ساختمون شد

فکر زرنگ ...ادی بستی تا رئیستیمی وانجایھم« : ھول داد و گفتنگی منو بھ داخل پارکجرالد
 ». کنمی می ھم بھ سرت نزنھ چون بدجور قاطیباز

 ھمون موقع کھ بھ ادرمی در بی خواستم زرنگ بازیمن اگھ م. رمی جلو پوزخندم رو بگنتونستم
 .  کردمی کارو منی ای زنگ زدسیرئ

منم .  رفترونی بنگی بھم انداخت و از پارکی اگھی حرف نگاه مشکوک دنی با گفتن اجرالد
 یلیخ. س کردمگردنبند تو گردنم رو لم.  اطرافم شدمی مدل باالی ھانی زدن ماشدیمشغول د

 رو برداشتم و با دقت بھش بمیدستمال تو ج. دهی برام خری دونستم کی کھ نمفیح. خوشگل بود
  از کجا اوردم؟گھی دنویا. نگاه کردم

 کی.  گذاشتمشبمی نگاھم از دستمال گرفتم و تو جینی ماشی ھاکی سر خوردن الستی صدابا
 از توش ی پنجا سالھ ابایمرد قد بلند و تقر.  پام توقف کردی رنگ جلوی مشکی مدل باالنیماش

.  داشتی خاصتی مسن بود اما ھنوز ھم جذابنکھیبا ا. نگاه نافذش رو بھ چشمام دوخت.  شدادهیپ
 با ی رنگی مشکی بودم موھا و چشمادهی کھ اطرافم دییبر خالف آدما.  و قدبلند بودلیتخوش اس
 . جذاب و خوشگل بودهیلیون بود، خ جوی داشتو حتما وقتیدیپوست سف

 ی خاکستری کھ چشماشونیکی. ادھشدنی پنی ھم از تو ماشگھیدو نفر د.  بھ طرفم اومدی آرومبھ
 .  رنگ داشتی گندمی کھ پشت فرمون نشستھ بود موھایکی ذاشت و اون یرنگ

 منو در آغوش ی لبش نشست و بھ آرومی رویلبخند.  بھ سرتا پام کردینگاھ. ستادی مقابلم اسیرئ
 . مھربون باشھنقدری اسی کردم رئی فکر نمچوقتیھ.  تعجب کردمیلی حرکتش خنیاز ا. گرفت

 »...یتوجون من و پسرم رو نجات داد...  بودیکارت عال« : ضربھ بھ پشتم زد و گفتچند
 .  داشتمیدیعذاب وجدان شد.  تونستمی کردم لبخند بزنم اما نمیسع
 ».ی ھستی خوبیلیتو محافظ خ« : بازوم گذاشتیتش رو رو ازم فاصلھ گرفت و دسسیرئ
ھشت نفر از تو .  شدن و جلومون ترمز کردننگی وارد پارکگھی دنی ھنگام سھ تا ماشنی ھمدر

سرم رو از .  رو نداشتیزی چنیانگار توقع ھمچ.  تعجب کرده بودسیرئ.  شدنادهی ھا پنیماش
 .  انداختمنییخجالت پا

.  شدمرهیبھ کفشام خ. اسلحھ ھاشون بھ طرف ما نشونھ گرفت.  شدنکی بھ ما چھار نفر نزدمردھا
. دی صحنھ اسلحھ اش رو دراورد و ماشھ رو کشنی ادنیھمون مرده کھ پشت فرمون نشستھ بود با د

 ». لوکاسنیی پاارشیب« : با دست بھش اشاره کردسیرئ
 ھشت نفر بھ طرفمون اومدن و ما رو بھ زور اون.  اوردنیی اسلحھ رو پالشی بر خالف ملوکاس

منم کھ .  گفتی نمیزی شده بود و چرهی خرونی از پنجره بھ بسیتمام مدت رئ.  کردننیسوار ماش
 .  بودنی سنگنی ماشیفضا.  شده بودم و نگاھم بھ انگشتام بودمونیمثل سگ پش

.  و وارد ساختمون کردنادهی پنیمارو از ماش.  توقف کردشی پقھی ساختمون چند دقی بعد جلویکم
 نشستھ بود زی پشت می صندلکی ی پوشھ روکیھمون مرد ش. می بزرگ شدیلی سالن خکیوارد 

 من ی براشیخونسرد.  مقابلش نشستی روس صندلسیرئ.  بودنستادهیو چھار نفر ھم دورش ا
 . قابل درک نبود

 ... اومدمی خودم می گفتیم... ی زحمت دادنقدریچرا ا... کروس -
 ».یای لشکر آدم بکی اونوقت با دمی ترسیم« : زدیشخندی نکروس

خب تو ھم لشکر جمع « : کھ اطراف سالن بودن اشاره کردی و بھ دوازده آدمدی ھم خندسیرئ
 ».یکرد
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 خودش ی دوست داشت کروس رو با دستایلیحتما االن خ. ستی دونستم خنده ھاش از تھ دل نیم
 و چند نفر می دو زانو نشستھ بودنی زمی روھیمن، لوکاس، اسکارلت و اون چشم خاکستر. خفھ کنھ

بھ اطراف .  خودمم درستش کنمدی کھ خودم زدم پس باھی گندنیا. از پشت دستامون رو گرفتھ بودن
 . کنمدای فرار پی برای نظر داشتم تا راھری رو خوب زیھمھ چ.  انداختمیھنگا

چقدر افرادت دوستت دارن کھ لوت « : بھ طرف من و اسکارلت انداخت و گفتی نگاھمی نکروس
 ».ندادن

با .  زنھی دونستم کروس داره بھ من طعنھ میم.  شدرهی نگفت و فقط بھ کروس خیزی چسیرئ
 کھ دور ی کردم طنابیسع.  ندادمی جا فرارنی رو از اسمی اگھ رئینی بیحاال م. حرص نگاش کردم

 کروس و ی ھم بھ حرف ھانطوریھم.  کھ داشتم شل کنمیھ شده بود رو با تمام زوردستام بست
 . کردمیم  گوشسیرئ
 نجای دونم چرا منو ایم...  پروژه بھ من واگذار شدهنیا... ی دونی میتو خودت بھتر از ھر کس -

 .دنی پروژه مھم رو بھ تو نمنی ھم ارمی اگر من بمیاما مطمئن باش حت... یاورد
 »؟ی مطمئننقدریاز کجا ا« : زدی پوزخندکروس

 ی کھ افتادی ھمون سھ بار؟ی کردی ھمکارسیتا حاال چند بار با پل... بھ خاطر سابقھ درخشانت -
 .ی بود تا تمام اسرار گروه رو فاش کنیزندان برات کاف

 ».خفھ شو« : با خشم از جاش بلند شدکروس
 دونم چرا تا ینم... قتھی حقنایچرا؟ تمام ا«: لبش بود گفتی کھ روی و لبخندی با خونسردسیرئ

 ». رو ندادنبتیاالن ترت
چشمام داشت .  بھ اسکارلت انداختمی نگاھمین. االنھ کھ بھ طرفش حملھ کنھ.  اوضاع خرابھدمیفھم

 یزی زد و چی لبخنددی ام رو کھ درهینگاه خ. طناب رو از دور دستاش باز کرده بود.  شدیچارتا م
 یلیخ  اسکارلت ھمنیا.  رو بھم دادنای چاقو انگار دندنیبا د.  بھ طرفم سر دادنی زمیرو رو

 .  برداشتھی چاقور رو کنی استیمعلوم ن. زرنگھ ھا
.  نشستھ بودھیکنارم ھمون چشم خاکستر.  ھزار زحمت چاقو رو برداشتم و طناب رو پاره کردمبا

 و بھ تعجب بھ دستام کھ باز شده بود دیبھ طرفم چرخ.  نگاھم شدینیبھش زل زدم کھ متوجھ سنگ
 . چاقو رو بھ طرفش سر دادم.  شدرهیاما بھ ظاھر پشت سرم گرفتھ بودمشون خ

 و سیدوباره بھ رئ.  چاقور رو برداشتی کھ تو سالن بودن انداخت و بھ سختی بھ افرادینگاھ
 . شدمرهیکروس خ

 .جرالد کارش رو تموم کن -
 سی بود و بھ طرف رئدهی اسلحھ اش رو کشی شدم کھ ماشھ رهیبا وحشت بھ جرالد خ. دمیترس

 . نشونھ گرفتھ بود
 ».یرسی نمی خوای کھ میزی کار بھ اون چنیبا ا« : گفتی با خونسردسیرئ

 ». رسمیچرا اتفاقا با کشتن تو بھ آرامش م« : زدادی باخشم فرکروس
 . آماده اندمیفھم. سر تکان دادن.  چرخوندمھی رو بھ طرف لوکاس و چشم خاکسترنگاھم

 کھ بھ ی متوالیلگد ھا. دمی کھ پشت سرم بود چرخی سرعت از جام بلند شدم و بھ طرف مردبھ
 اسلحھ اش رو برداشتم عیسر. فتھی بنی زمی زدم باعث شد تلو تلو بخوره و روی و شکمش منھیس

ت و چشم خاکستربھ ھم از جاشون بلند لوکاس و اسکارل. و بھ طرف کروس و جرالد نشونھ گرفتم
 از من بھ طرف کروس و جرالد دیاسلحھ ھاشون رو برداتن و بھ تقل.  شدنری چند نفر درگاشدن و ب

 .نشونھ گرفتن
بھ « : کھ بھ طرف جرالد گرفتھ بودم اشاره کردمیبھ اسلحھ ا.  خشکشون زده بودرتی از حھیبق

 ».ینفعتھ اونو بنداز
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 ». کنمی کار رو منی الی تو رو کشتم با کمال منکھیبعد از ا «: با خشم گفتجرالد
خودمم .  بھ طرفش پرتاپ کردمری و سھ تا تدمی کنھ بھ سرعت ماشھ رو کشکی شلنکھی از اقبل
 . جرالد بھم نخورهیرھای غلت زدم تا تنی زمیرو

 با سیرئ.  نفر رو کشتمکیچھ راحت . ماتم برده بود.  افتادنی زمی روی با بدن خونجرالد
 ».نشیبکش« : زدادی خشم فرایکروس .  از جاش بلند شدیخونسرد

 افراد کروس بھ جز سھ نفر کشتھ ی ھمھ ی حرکت ناگھانکیبا . دیچی گلولھ تو فضا پکی شلیصدا
ما ھم بھ طرف اونا و .  نشونھ گرفتھ بودنسیاون سھ تفر ھم با ترس بھ طرف ما و رئ. شدن

 .  بھ طرف در رفتشی ذاتی با ھمون خونسردسیرئ.  بودیجالب یصحنھ . کروس
 ».نی کنکیشل« : زددی فراکروس

 افتاده بود نی زمی کھ رویی از اسلحھ ھایکیکروس بھ طرف .  کس جرئتش رو نداشتچی ھاما
امامن کھ از .  رو نداشتی حرکتنیچی کس توقع ھمچیھ.  نشونھ گرفتسیھجوم برد و بھ طرف رئ

 .  کردمکی بھ طرف کروس شلری و دو تا تدمی اش کرده بودم ماشھ رو کشینی بشیقبل پ
من با وحشت اسلحھ .  افتادنی زمی تلو تلو خورد و رویکروس کم.  ھم تعجب کردسی بار رئنیا

 ی لبخندسیئ. سر جا خشکم زده بود.  تونستم باور کنم دونفر رو امروز کشتمینم.  اوردمنییرو پا
  کردم بھیآب دھنم رو قورت دادم و سع.  چند ضربھ بھ بازوم زدمتی مالبا. زد و بھ طرفم اومد

لوکاس .  ھم دنبال ما اومدنھیبق. رونی دستم رو گرفت و دنبال خودش برد بسیرئ. خودم مسلط بشم
چرا « : با تعجب بھم نگاه کرد وگفتھیچشم خاکستر. بھ طرف ماشن رفت و پشت فرمون نشست

 »؟ی کارو کردنیا
 »؟یچھ کار« :فتم گیجی گبا

 »؟ی رو تو تلھ انداختسیچرا رئ« : کردیاخم
 ی دونستم چرا از دستم عصبانینم.  ھم کنجکاو بودسینگاه رئ.  انداختمنیی سرم رو پایمونی پشبا
 . دستم رو گرفتھ بودی جونش رو بھ خطر انداختم اما با مھربوننکھیبا ا. ستین

 ».دلی الرا افتاده آی برای اتفاقھی« : گفتی کھ متوجھ حالم شد با نگراناسکارلت
 »؟یچھ اتفاق« : با تعجب گفتدلھی اسمش آدمی کھ حاال فھمپسره

 از حافظھ اش رو از دست ی کھ الرا قسمتادیبھ نظر م... راستش« :ستادی اسی کنار رئاسکارلت
 ».داده

 .ی تعجب کرد البتھ فقط کمی ھم کمسیرئ.  بھم زل زدرتی با حدلیآ
  الرا؟گھیمراست  -

 ».بلھ« : انداختمنیی رو پاسرم
 »...اشکال نداره« : بھ بازوم وارد کردیفی خففشار
 »ن؟یدیفھم.  متوجھ بشھدی نباچکسیاما ھ« : و اسکارلت گفتدلی رو بھ آسپس

 . حال سرش رو تکون دادنی بود با اری ھنوز متحدلیآ
 سمیچقدر رئ.  دادمھی تکشھیسرم رو بھ ش.  حرکت کردنیماش. می شدنی سھ بھ سرعت سوار ماشھر

 »؟یاری نمادی بھ یچیواقعا ھ« : گفتیمی با لحن مالسیرئ.  لبم نشستی رویلبخند. مھربون بود
 ».ادی نمادمی یچیھ...نھ« : انداختمنیی رو پاسرم

 .ارمی مادی کھ من تو رو بھ نھی نکن مھم اتیخودتو اذ -
مھم .  انداختمنییمنم دوباره سرم رو پا.  شدرهی خرونی زد و بھ بیلبخند.  تعجب بھش زل زدمبا
 پس سھی من محافظت از رئفھی انجام بدم وظی کھ کارم رو بھ خوبنھی مھم امی عضو چھ گروھستین

 . کارو بکنمنی ادی اگھ جونم ھم از دست بدم بایحت
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دھنم از تعجب باز .  بزرگ نگاه کنجکاوم رو بھ اطراف دوختمیلی باغ خکی بھ نی ورود ماشای
 توش کاشتھ شده و فواره ابی کماھانی بزرگ و سرسبز کھ انواع گیلی خیلی باغ خکی. مونده بود

 سھ طبقھ ھم کھ ییالی ساختمان وکی.  کردی میی وسطش بود مقابلم خودنماییبای و زی سنگی
 . پشت فواره قرار داشت داشت وسط باغییبای زیلیک و خی شینما

 سیرئ.  شدمادهی پنی از ماشرتیبا ح.  رو باز کردسی شد و در طرف من و رئادهی پنی از ماشدلیآ
بھ .  تر بودکی شرونشی از بالیداخل و. منم دنبالش راه افتادم.  شدالی بھم زد و وارد ویلبخند

.  نشستھ بودزی پشت می جذاب و خوشگل افتاد کھ با نگرانیلی پسر خکیمحض ورود چشمم بھ 
پسر کھ انگار .  ھم کنارش بودیدختر جوان.  بوددهی پوشیدی سفنی با شلوار جی سرخابشرتیت

خودم ... ی نکنداشیاگھ فردا پ« : بود گفتنییمتوجھ حضورمون شده بود، ھمونطور کھ سرش پا
 ». از تو دوست و آشنا دارمشتریب. شمیدست بھ کار م

 غافل ی بھ ما بکنی نگاھھیاگھ « : زد و گفتی لبخندسیرئ.  زدی م حرفی کردم درمورد چتعجب
 ».یشی مریگ

 بعد بھ خودش اومد و بھ سرعت از جاش یکم.  بھ من زل زدرتی نگاھش رو باال اورد و با حپسر
 »حالت خوبھ؟... تو« : بازوم گذاشت و گفتیبھ طرفم اومد و دستش رو رو. بلند شد

 کھ ینی بیم« : کرد و رو بھ پسره گفتیتک سرفھ ا.  انداختمی کھ کنارم بود نگاه پرسشگردلی آبھ
 »...انیھم حال الرا و ھم عموت خوبھ برا

 باھاش با دیپس با. سھی رئی پسر خوشگلھ برادرزاده نی خواست بھم بفھمونھ ای مینطوری اانگار
 .احترام رفتار کنم

 ». متشکرمتونیبھ خاطر نگران... ن خوبم قربانم« : رو خم کردم و مودبانھ گفتمسرم
 ی برخوردنیانگار توقع ھمچ. رونی زد بیچشماش داشت از حدقھ م.  بھ طرفش انداختمی نگاھمین

 . رو ازم نداشت
 » حالت خوبھ؟یمطمئن« : ترس گفتبا
مو بازو. دستش رو جلو دھنش گرفتھ بود تا خنده اش رو پنھان کنھ.  زل زدمدلی التماس بھ آبا

 بحثتون رو بھ بعد موکول ھیچرا بق...  استراحت کنھیکمی دیالرا با« : گفتانیگرفت و روبھ برا
 »ن؟ی کنینم

 ی زده رتی نگاه حینی تونستم سنگیم.  و منو دنبال خودش از پلھ ھا باال برددی بازومو کشسپس
 ی در رو بست و رو بھ من با مھربوندلیآ. می از اتاقا شدیکیوارد .  خودم حس کنمی رو روانیبرا

 ». کننی بھت شک مگرانی دی ادامھ بدنطوریاگھ ھم« :گفت
 بودم کھ دکورش با یتو اتاق نسبتا بزرگ.  بھ اطراف انداختمینگاھ.  تخت نشستمی روی نگرانبا

 .  کردی بھ آدم حس آرامش منتقل میی جوراھی.  شده بودنی تزئاهی و سدی سفیرنگا
  منھ؟ اتاقنجایا -
 تونم ی خوشت اومده میلیاما اگھ خ... نھ اتاق منھ« : بھ اطراف اتاق انداختی و نگاھدی خنددلیآ

 ».بھت بدمش
 ».ی بگذری اتاقنی از ھمچادی کنم دلت بیفکر نم« :دمی خندمنم

واقعا « : شدرهی بھم خی کرد و با کنجکاوکیصورتش رو بھم نزد.  تخت نشستی کنارم رودلیآ
 »... ھای کردریی تغیلیخ

 »؟یرییچھ تغ« : عقب بردمی رو کمسرم
 ...یعوض شد -

 »... ترسناکھیلیخ« : انداختمنیی رو پانگاھم
 . نگفت و منتظر ادامھ حرفم شدیزیچ
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 ینتون... شونیاری بھ خاطر بی اما نتونشونی شناختی کھ قبال می رو مالقات کنییترسناکھ کسا -
 . ..ی بدصیراست و دروغ حرفاشون رو تشخ

 بفھمھ ی ذارم کسیمطمئن باش نم...  تا بھت کمک کنمنجامیمن ا« : گفتی با لحن آرامش بخشدلیآ
 »...یحافظت رو از دست داد

 . کردمی میباھاش احساس راحت.  اومدی می خوبیلی بھ نظر دوست خدلیآ.  تشکر بھش زل زدمبا
 ...  بدونمسی رئیکنجکاوم درمورد برادرزاده ... راستش -
 کی قلب داره و یدکترا...  کانسرهانیاسمش برا« : چانھ اش گذاشت و گفتری دستش رو زدلیآ

 »... دارهرانی ھم تو ایشرکت بزرگ تجار
 رانیدر اصل شرکتش تو ا...  اما خبھی دکترشیشغل اصل« : و ادامھ داددی خنددی رو کھ دتعجبم

 ». رد گم کنھکی
 »رد گم کن؟« : گرد شدچشمام
ِنصف سھام شرکت دارنا کھ تو لندنھ مال ...  گذار ھم ھستھیسرما« :الم ادامھ داد توجھ بھ سوبدون

 اما تو بھ نظر قابل شھی اسرار گروه محسوب منایراستش ا... انی اش ھم مال براگھی نصف دسھیرئ
 دنش عوض شده و کردای کھ جدانی ھم بھ اسم آرگھی شرکت دکی...  گمی پس برات میایاعتماد م

 »...انھی شرکت مال برانی ای کھ اداره رانھی تو اایھل
 »ھ؟یمنظورت چ... رد گم کن...یتو گفت« : کردمتعجب
 شرکت نینصف سھام ا« : رو کنار گذاشتدی کرد و تردیمکث.  گفتن و نگفتن مردد بودنی بانگار

 تشیری مدانی شرکت مال ھردوشونھ اما برانیقانونھ ا. سی اش ھم مال رئگھی و نصف دانھیمال برا
نجا ی تونھ از ای نمانی چون براسھی رئی از ادمایکیرو بھ عھده داره البتھ االن ادارش بھ عھده 

 رهی نتونھ رد گروه رو بگسی بھ وجود اومده کھ پلنی بھ خاطر اشتری شرکت بنیا.  کنھتیریاونو مد
 ».نجاستی و ارانی گروھامون تو انی ارتباط بیدر اصل راه اصل

 اما انی و نصفش مال براسھی شرکت مال رئنینصف سھام ا...  کھنھیمنظورت ا« : گفتمجانی ھبا
 ». زدنانی نتونھ بفھمھ اسم شرکت رو بھ نام براسیچون پل

 دی نباسیپل...  کھشھی شرکت منی تواییمگھ چھ کارا... اما« : گفتمیجی مکث کردم و با گیکم
 »بفھمھ؟

 ». بده بھترهحی برات توضسی رو خود رئیکی نیا« : و گفتدی بھ گردنش کشی دستدلیآ
 » دونھ؟ی مانیبرا« : از جاش بلند بشھ کھ دستش رو گرفتمخواست

 ... شک کردهیکمی روزا نینھ اما ا -
  از رفتارم تعجب کرده بود؟نقدریچرا ا...بھیراستش برام عج -
 تعجب نی ھمیبرا... ی کردی با احترام باھاش رفتار نمادیز... ی باھاش خوب نبودادیقبال ز -

 .کرد
 چرا؟ -
 ...ی دونی خودت مگھی دنویا -

 ».ادی نمادمی یچی کھ ھفیح« : متفکر بھ خودم گرفتمحالت
 ».یاری نگران نباش من مطمئنم تو دوباره حافظتو بھ دست مادیز« : و گفتدی بھ موھام کشیدست
 کار گھیعد از اون ماجرا د بمی گوشیراست...  باشھی گی طور کھ منی ھمدوارمیام« :دمی کشیآھ
 ». دونھ نوشو بخرمھی دیبا...  کارتمم سوختھمیس...  کنھینم
 .می خری و ممی ری روز باھم مھیباشھ  -
 ... ی بھم نگفتھیدرمورد بق -
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. سھی ھمسر رئیدی دانیاون خانومھ کھ کنار برا...  رفتادمی« : تخت نشستی و دوباره رودیخند
 ».اسمش دافنھ اس

 واقعا؟ -
 یلیخ...  خبر دارهی و از ھمھ چرهی ھمھ جا باھاش مسھی رئیلوکاس ھم محافظ شخص... اوھوم -

 .قابل اعتماده
 خب؟ -
 اما از ھمھ سھی مشاور رئیی جوراھیاونم مثل من ... ھیرانیا...  ھم ھست اسمش آرشامھگھی دیکی -
 ... خبر ندارهیچ
 ؟یتو ھم مشاور -
 .سمی افراد رئنی قابل اعتماد ترآره من ھم مشاور دست راست و از -
 ؟ی کھ دم در بودن چگھیاسکارلت و اون دو تا مرد د -
سھ نفر ...  ھم ادگار و لئوناردنگھی دی اون دوتایشناسیاسکارلت رو کھ م... اونا ھم از محافظان -
 ... گردنی برمتشونی ھم آخر ھفتھ از مامورگھید
 . کننی می خونھ زندگنیوووه چھ ھمھ ادم تو ا -
 ... حلھی خونھ مناسب باشھ ھمھ چکی پول و اتاق و یتا وقت -
 ؟یمن چ -
 ... دونمی اما االن رو نمی بودی محافظ معمولکیقبال تو ھم  -
 »منو کنار بذارن؟...  ممکنھیعنی ھ؟یمنظورت چ« : ترس گفتمبا
 ». کھ ممکنھ مقامت باالتر برهنھیمنظورم ا... نھ« : و گفتدی خنددلیآ

 زد ی درش موج میمونی کھ پشی آرومیبا صدا.  شدمرهی انداختم و بھ دستام خنییو پا رسرم
 ». رو تو تلھ انداختمسیمن رئ... اما« :گفتم

 دست خودت نیا... ی باشیزی نگران چستیالزم ن« : شانھ ام گذاشت و گفتی دستش رو رودلیآ
 ». کردی کارو منی تو بود ھمی ھم جای اگھی اگھ ھرکس ددیشا... ینبود تو حافظتو از دست داد

واقعا ازش متشکر بودم .  دوختمدلی و مھربون آی خاکستری رو بھ چشمارمی نگفتم و نگاه خیزیچ
 . شدمی موونھیحتما د.  کردمی مکاری دونستم چیاگھ اون نبود نم

نگاه . می کھ وارد اتاق شد دوختی در اتاق، نگاھمون رو بھ پسر خوشگل و جذابی باز شدن ناگھانبا
 ».کارت دارم... الرا« : اتاق اشاره کردرونی انداخت و با دست بھ بدلی بھ من و آیمشکوک

 یلی میبا ب.  زد و با سر اشاره کرد کھ باھاش برمیلبخند آرامش بخش.  شدمرهی خدلی بھ آی نگرانبا
 م،ی رفتی مگھی اتاق دکی کھ بھ سمت نطوریھم.  رفتمرونی از اتاق بانیاز جام بلند شدم و دنبال برا

 » لذت بخشھ؟دلی با آینیھمنش« :با پوزخند گفت
  با من چپھ؟نقدریچرا ا.  انداختمی تعجب بھش نگاھبا
 . مونھی دوست خوب مکی برام مثل دلیآ -

 تخت یرو.  اتاق کشوندکیدستم رو گرفت و محکم دنبال خودش تو .  پررنگ تر شدپوزخندش
  مونھ؟ی ھا می وحشنی پسره چرا عنیا.  تا دردش کمتر بشھدمیدستم رو مال. پرتم کرد

 یفارس« :زمزمھ وار گفت.  صورتم قرار دادی تخت نشست و صورتش رو در دو وجبی روکنارم
 ». زنمی پس بھ زبون خودم باھات حرف میبلد
 ی نگفتم و نگاه منتظرم رو بھ چشمایزی حال چنی با ااوردمی از حرف ھاش سر درنمیچیھ

 . دوختمخوشگلش
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 زد ی حرف میوقت.  عقب رفتمیناخودآگاه کم.  روم خم شدبایتقر.  تر کردکی رو نزدصورتش
تو ...  پرسمیرک م« : گفتگھی زبون دکیبھ .  کردمی صورتم حس می گرمش رو روینفس ھا

 »؟ی ھستیک
 نیبا ا.  دونستمیزبونش رو م.  تونستم کلمھ بھ کلمھ حرف ھاشو بفھممیم.  بھش زل زدمرتی حبا

 »ھ؟یمنظورتون چ« : گفتمیسیحال بھ انگل
 »؟ی کنی نقش بازی خوای میتا ک... بسھ« : گفتی بھ فارستی عصبانبا

  گھ؟ی می داره چنیا. دمی عقب کشخودمو
  تونم متوجھ منظورتون بشم؟ینم -

 نھ؟ من مطمئنم کھ تو ییکایتو را« : بلند داد زدیبا صدا.  ھامو محکم تو دستاش گرفتشانھ
 ».ییکایرا

 ی چی دونم دارینم« : گفتمی آرومی دستام گرفتمش و با صدانیب.  داشتیدی درد شدسرم
 ».یگیم
 ی تو زبون منو نمیعنی ؟ی دروغ بگی داریچرا سع« : زدادی بار بلند تر فرنیا.  شدت تکونم دادبھ

 »؟یفھم
 »... فھممینھ نم« : گفتمی داد زدم و بھ فارسناخودآگاه

... ی صحبت کردی االن تو فارسنیاما ھم« : بودجینگاھش گ.  و مبھوت شانھ ھامو ول کردمات
 »؟ی دروغ بگی داریچرا سع

 فھمم یواقعا نم...  شدمجیگ...  دونمینم« : شدی مشتریدرد سرم ھر لحظھ ب.  رو تخت بلند شدماز
 ».ی زنی حرف میدرمورد چ

 ھی تکواریبھ د. اشک تو چشمام حلقھ زده بود.  اومدمرونیاتاق ب جواب نشدم و بھ سرعت از منتظر
 گھی دکای گرفتم؟ راادی رو ی فارسیمگھ من تو لندن متولد نشدم پس چطور. دادم و چشمامو بستم

...  قلبم تند تر شدهی کردم ضربان ھایاحساس م.  ام فشردمنھی سی دستم رو مشت کردم و روھ؟یک
 چھ ام شده بود؟

 ی جذاب با موھا و چشمابای پسر تقرکی برم کھ نیی خواستم از پلھ ھا پایم.  فاصلھ گرفتمواری داز
 . شدکی زد و بھم نزدی من لبخند مرموزدنیبا د.  جلوم ظاھر شدیقھوه ا

 . خوشحالمنمتی بی سالم و خوشگل مثل قبل منکھیاز ا -
 ».ممنونم« : گفتمیبھ سرد.  نسبت بھش نداشتمی احساس خوبادیز
 یانگار نم... بھینگاھت عج« :کنار گوشم گفت.  خواستم از کنارش رد بشم کھ بازومو گرفتیم

 ».ی منو بشناسیتون
 ».ارمتی مادی ھم خوب بھ یلیاتفاقا خ« :دمی کشرونیبا وحشت بازومو از تو دستش ب. دمیترس

 »ھ؟ی اسمم چ؟یجد« : رو کج کرد و مشتاقانھ بھم نگاه کردسرش
 سرم ده؟ی پسره شامپانزه از کجا فھمنی پس اگھ؟ی نمچکسی نگفت بھ ھسیرئمگھ .  شده بودمھول

 .ارمی تونستم اسمش رو بھ خاطر بی فکر کردم نمی انداختم ھرچنییرو پا
 »اد؟ی نمادتی شد؟ یچ« : لب پررنگ تر شدی رولبخند

 .ادی نمادمی یچی چرا ھیلعنت.  ترس بھش زل زدمبا
 ...آرشام -
 ی خوای می ھرچشایا...  کنھرتی خدا پیالھ. میدی ھر دو بھ سمتش چرخدلی آی صدادنی شنبا

 . تیقربون وقت شناس. بھت بده
 ». آرشام آقاادی نادمیچطور ممکنھ اسمتو « : زدم و با پوزخند گفتمیلبخند
 »؟ی داشتیکار« : گفتدلی خوره رو بھ آی کھ مشخص بود داره حرص مآرشام
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 . منتظرتونھنیی پاسیرئ -
آرشام ھم ھمونطور کھ داشت .  رفتمنیی از پلھ ھا پادلی بھش انداختم و دنبال آیزی تمسخر آمنگاه

 . داد دنبال ما راه افتادی و زمان فحش منی خورد و تو دلش بھ زمیحرص م
 ی سمت چپ، خالسی کتار رئی صندلکی.  کھ وسط سالن بود نشستھ بودنی بزرگزی دور مھمھ
 کھ اجازه نشستن ستی دونستم مقاممون اونقدر نیم. میستادی اسیئمنو اسکارلت ھم کنار ر. بود

 .میداشتھ باش
 کھ نیگفتم جمع بش« : گفتھی کرد و رو بھ بقیتک سرفھ ا.  بھ طرف من انداختی نگاھمی نسیرئ

 ». کنمیمشاور دست چپم رو معرف
 .  انداخت و تو جاش صاف شدھی بھ بقی نگاه پرغرورآرشام

 ».نیبش... الرا« : گفتی با خونسردسیرئ
 . بھ گوشام اعتماد نداشتم.  تونستم حرفش رو ھضم کنمینم.  شدمرهی خسی بھ رئرتی حبا
 ن؟یبود... با من...با..با -
  ھست کھ اسمش الرا باشھ؟نجای ای اگھیکس د -

 ی خونش درنمی زدیکارد م.  بھ طرف آرشام انداختمی نگاھمین.  نشستمسی کنار رئی صندلیرو
 بود خودم رو کی انداخت کھ نزدیبا خشم بھم چنان نگاھ. انگار توقع داشت اون انتخاب بشھ. اومد

  دونم چرا از ھمون برخورد اولینم.  لبم رو کنترل کنمی حال نتونستم لبخند رونی کنم با اسیخ
 . ومدی پسره خوشم ننیاز ا

 
 داشت کنترلش کنھ رو بھ ی کھ سعییبا صدا.  با خشم از جاش بلند شددی لبم رو کھ دی رولبخند

 » من جلسھ رو ترک کنم؟شھیم« : گفتسیرئ
 ...نھ -
آخرم کرم .  فصل کتکم بزنھکی اومد ھمونجا یبدش نم.  نشستی صندلی دوباره روضی غبا

 »؟ی رو کھ تورو تو تلھ انداخت مشاور دست راستت بکنیچطور ممکنھ کس« :ختیخودشو ر
 . نکنھجای دخالت بگھی دی بزن داغونش کن تا دفعھ گھی مطونھی بھ تو چھ؟ شخب

 ».بھ خودم مربوطھ« : گفتشی با ھمون خونسردسیرئ
 .قربون استبدادت. رمی کھ من اون دھنتو گل بگآخ

 .نھی پسره بوزششیا.  خفھ شد و سر جاش نشستگھی دآرشام
 ».نی کنی منو ھمراھدلی تو و آدی امروز بایتو جلسھ « : رو بھ من گفتسیرئ

 ».سیبلھ رئ« : رو خم کردمسرم
 .می مشاور دست چپم شدمینمرد.  کردنی تو دلم قند آب مداشتن

 اما تو می فکر نکردگاهی جاسی تاسیھنوز درباره « : شروع بھ صحبت کردی با لحن محکمسیرئ
 ».شھیجلسھ فردا مشخص م

 »گاه؟یکدوم جا« : گفتمی کنجکاوبا
 ...ی فھمیامروز خودت م -

 الی خیب.  سرم رو تکون دادمھ؟ی چگاهیمنظورشون از جا. اما ذھنم مشغول بود.  رو خم کردمسرم
 . فھممیبعدا خودم م

 بود رو جمع و جور کرد و رو بھ من زی می کھ رویی ورقھ ھادلیآ.  بلند شدنزی از دور مھمھ
 ».می جلسھ مھم دارکیبعد از ظھر ... برو استراحت کن« :گفت
 تخت پرت ی رویاسکارلت خودشو با خستگ. میبا اسکارلت بھ اتاقمون رفت تکون دادم و یسر

 ». بابا مشاور دست چپولیا« : گفتیشخندیکرد و با ن
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 کھ توش گذاشتھ بودم رو ی رنگی رو باز کردم و دستمال صورتزی میکشو.  نشستمی صندلیرو
 . برداشتم

 »مال منھ؟... نیا« : رو بھ اسکارلت گفتمیجی گبا
 ».نمشی بی باره کھ منیاول... دونمینم« : بھ خودش گرفت و گفتیکر متفحالت
با حرص دستمال رو .  اما نتونستمارمی بھ خاطر بیزی کردم چیسع.  بھ دستمال انداختمیقی دقنگاه

 . مردمی دادم می حافظم رو از دست منکھی ایکاش بھ جا... یلعنت.  کشو پرت کردمیتو
   گرفتم؟ادی رو یمن چطور فارس.  فکر کردمانی چونھ ام گذاشتم و بھ براری رو زدستم

 بودم وارد اتاق دهی دزی کھ قبال سر میھمون دختر جوون.  فکرا بودم کھ در اتاق باز شدنی ھمتو
 . دافنھ باشھدیحدس زدم با. شد
 نگرانمون ؟یجا بود ھفتھ کھی نیتو ا« : بھم انداخت و گفتیقینگاه دق.ستادمی جام بلند شدم و ااز

 ».یکرد
 »...متاسفم« : رو با احترام خم کردمسرم
 ».یای بیی جاھی با من دیفردا با« : بھ اطراف اتاق انداخت و گفتینگاھ

 ... بلھ -
 ».پس فعال« : گفترفتی مرونی کھ از اتاق بی تکون داد و درحالیسر
 .  زنھی داره حرف می کردم با کی می بود وگرنھ بھش حالسی کھ زن رئفیح

 ».پس فعال« : دراوردماداشو
 ».ی چپ بودسیتو از اولم با زن رئ« : و گفتدی خنداسکارلت
 ». کھستیآخھ ادمم ن« : گفتمی تاب دادم و با لحن بامزه اچشمامو

 . بار خودمم خنده ام گرفتنیا. دی خندی بلند تری با صدااسکارلت
خوب شد کھ حمام و . رمی دوش بگھیشدم و رفتم حمام تا  از جام بلند ی ساعتمی خواب نکی از بعد

 حولھ کوتاه تو سالن جلو کی تصورش ھم برام سخت بود کھ با یحت.  تو اتاقمون بودییدستشو
با حرص سرم . انیمخصوصا برا.  شدی میدنی ھاشون دافھیق. خندم گرفت.  رژه برمھی و بقسیرئ

   پسره فکر کنم؟نی بھ ادیچرا من با.  افکارو پس بزنمنی دادم تا اکونرو ت
موھامو از . دمی پوشیخی ی آبنی با شلوار جی چسب مشکشرتی تکی.  لباسامو عوض کردمعیسر

 زی و دافنھ کھ پشت مسی و رئانی برادنیبا د.  اومدمرونی کش قرمز بستم و از اتاق بکیپشت با 
 ی احساس خوبانی برادنیاز د.  انداختمنییمو پا نگاھعی خوردن سرینشستھ بودن و عصرانھ م

 یدیببخش.  کردمیخودمم حال خودم رو درک نم.  دادی آزارم مدنشی دونم چرا اما دینم. نداشتم
 . کردخکوبی منو تو جام مسی رئی برم کھ صدارونی بالیگفتم و خواستم از و

 . با ما عصرونھ بخورایب... الرا -
 ». خوام مزاحمتون بشمینم« : گفتمی آرومیبا صدا.  کرددنی و پام شروع بھ لرزدست

 ...یستیمزاحم ن... ی مونیتو مثل دخترم م -
 بھ لمیبر خالف م.  بزنمی لبخند اجبارکی کردم یسع. دمی کشقی نفس عمکی بستم و چشمامو

 ایب« : کنارش اشاره کرد و گفتی بھ صندلانی کھ برانمی خواستم کنار دافنھ بشیم. طرفشون رفتم
 ».نی بشنجایا

.  مشھود روش نشستمیبا اکراھ. دمی کشرونی رو بانی برای کناری و با حرص صندلدمی گزلبمو
 ی بھت خوش مشتری بدلی شده؟ کنار آیچ« : کھ انگار متوجھ شده بود با پوزخند گفتانیبرا

 »گذره؟
 ».تمومش کن« : گفتمظی فشردم با غی کھ دندونام رو رو ھم میدرحال
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 الرا ی دونستیم...  جوزفیراست« : گفتسی برداشت و رو بھ رئی تکھ نونی با خونسردانیبرا
 » بلده؟یفارس

 .  بھم انداختی نگاھرتیدافنھ ھم با ح.  تعجب کردیلی خسیرئ
 ؟ی نگفتیزی پس چرا تا االن چگھ؟یراست م -

 . دونھی مسی کردم حتما رئیبا خودم فکر م.  بگمی چدی دونستم باینم
 ن؟یخبر نداشت... امگھ شم -

 »؟ی گرفتادیاز کجا « : بھم انداخت و سرش رو تکون دادی مشکوکنگاه
 . نبودادمی از گذشتھ یچی تونستم بگم؟ منکھ ھی میچ.  انداختمنیی رو پاسرم

 کرد و فنجان قھوه اش رو بھ لباش ی چون تک سرفھ ادهی پرسی ربطی سوال بدی خودش فھمانگار
 . دست بردار نبودانی برانکھیاما مثل ا.  کردکینزد

 . بھ شما نگفتھ بودیزی چرا تا حاال چبھی برام عجیول... مامانش دو رگھ بوده -
واقعا .  دونستمی نمموی نگرانلیدل.  رو ھم گذاشتم و بھ ھم فشردم تا لرزشون رو پنھان کنمدستامو

 ھم دلیحتما آ.  نگفتمھی و بقسی بھ رئیزی موضوع چنیپس چرا قبال در مورد ا.  بودبیھم برام عج
 . کردی می اشاره اھی دونست وگرنھ ینم
 ». دونمینم« : و از جاش بلند شددی فنجان قھوه اش رو تا آخر سر کشسیرئ

 .  ھم پشت سرش راه افتاد و از پلھ ھا باال رفتندافنھ
 . دستم نشستی روانی خواستم بلند شم کھ دست برایم.  فاصلھ گرفتمزی از ممنم

 ...صبر کن -
 .نمی مجبور شدم سر جام بشلمی خالف مبر
  نھ؟ییکایتو را -
 »...الرا... اسم من الراست... نی کنیاشتباه م« : بھش انداختمی تمسخر نگاھبا

.. ی بلدی زبون فارسنکھی ایحت... یحت... رفتارات... چھره ات...  کنمیباور نم« : زدیپوزخند
 »...ی صدا زدمویتو اسم واقع... تو... تازه
 از حرف ھاتون سر در یچیمن ھ... نیبس کن« :دمی کشرونی دستش بری رو با خشم از زدستم

 ».ارمینم
 ؟ی سرد شدنقدریچرا ا -
 . بودمینطوری اشھیمن ھم -

.  دستاش گرفتانی داد و سرش رو مھی تکزی میآرنجش رو رو.  تو چشماش حلقھ زداشک
 انی تونستم باور کنم براینم.  اشک ھاش بشھختنی داد تا مانع فرور یچشماشو بھ ھم فشار م

 .زهی اشک برینطوریمغرور ا
 ...بسھ... دمیشونزده سال رنج کش... بسھ...  کنم آزارم ندهیخواھش م -

 کھ یاون دختر... از دست دادن حافظھ ام... انی برایرفتارھا.  شدی داشت تموم متمیظرف
 تونستم ی نمگھید.  شدمی موونھیداشتم د...رار داشت کھ من اونم زد و اصیدرموردش حرف م

من ... ستمی ننی کھ انتظار داریمن اون کس... نی تمومش کندی کھ بانیی شمانیا« :صدامو کنترل کنم
لطفا تمومش ... نی دی حرف ھاتون آزارم منی با انی دارنی فھمیشما نم... الرا جانسون... الرام

 ».ھیکاف.... نیکن
 . کردمی گونھ ھام حس میمنم نم اشک رو رو.  بھت زده اش رو بھ چشمام دوختاهنگ
شک کردم کھ تو اون ...  شک کردمگھیحاال د... آره« : شد گفتی مدهی شنی کھ بھ سختیی صدابا

... نجای کھ دو ھفتھ قبل اومد ایستی نیتو اون دختر...  شناسمتیانگار نم... گھیحاال د... یباش
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  مطمئن شدم از دستگھیحاال د... کایرا... کایرا...  منو نداشتی تحمل اشک ھاچوقتی ھکایرا
 »...متاسفم اگھ با حرف ھام آزارت دادم... دادمش
 انیبرا...  تو دلم تکون خوردیزی چھیانگار .  از جاش بلند شدی گرفت و بھ سختزی رو بھ مدستش

 گرفت و واریدستش رو بھ د. بود خودشو نگھ داشتھ یبھ سخت.  رفتیداشت بھ طرف پلھ ھا م
 ش و سرستادی راه انی شد کھ بی چکدفعھی دونم ینم.  از پلھ ھا باال برهواری بھ دھی کرد با تکیسع

 .  سر خوردواریدستش از رو د. رو گرفت
 کمرش رو فتھی بنی زمی رونکھی بھ طرفش رفتم و قبل از اعیسر.  تو وجودم نشستی ترسکی

 . شدمرهی رخش خمیبا وحشت بھ ن.  شانھ سمت چپم افتادیتمام وزنش رو. گرفتم
 .تو رو خدا جواب بده... حالت خوبھ؟... انیبرا... انیبرا -

 کھ دور کمرش ی دستقیحرارت بدنش رو طر.  شانھ ام افتاده بودی بستھ بود و سرش روچشماش
 ھم افتاده ی روی  بلند و فرخوردهی بستھ با مژه ھایمحو چشما.  کردمیحلقھ شده بود، احساس م

. صورتش. حرارت بدنش.  کردمی رو حس منیری لذت شھی دونم چرا تو اون لحظھ ینم. اش، شدم
 شده بود اما مطمئن بودم بھ شتریتپش قلبم ب.  خود بشمی شد از خود بی باعث مگرمش ینفس ھا

 .  گرفتارش شده بودمکدفعھی بود کھ یبھ خاطر اون احساس... ستیخاطر ترس ن
  شده؟یا چالر -
« : گفتمی شانھ ام جابھ جا کردم و با دستپاچگی رو روانیوزن برا.  بھ خودم اومدمدلی آی صدابا
 ». ھوش شدی بکدفعھی...  دونمینم
 ؟یچ -

 رو از رو شونھ ام برداشت و دستش انیوزن برا.  کرد و بھ طرفم اومدی سرعت پلھ ھا رو طبھ
 چت شد ؟ی شنوی صدامو مان؟یبرا« :بھ صورتش ضربھ زد و گفت. رو دور کمرش حلقھ کرد

 »ھو؟ی
 دیچرا با. منم ھمونطور کھ غرق افکار خودم بودم دنبالش راه افتادم.  از پلھ ھا بردش باالی سختبھ

حرف ... انی برادی حس کنم؟ چرا با رو درآغوش گرفتھ بودمانی کھ برایاون احساس رو درحال
  کاشنھ؟ی تو وجودم بشنیری لذت شھی ترس و ھمراھش ھیرفتاراش باعث بشھ ناخودآگاه ... ھاش

 . دادمی حافظھ ام رو از دست نمچوقتیھ
 .مالحفھ رو کنار بزن... الرا -
 نیا عچر« :با حرص گفت.  رو بھش دوختمجمینگاه گ.  اومدمرونی از تو فکر بدلی آی صدابا

 ». گم مالحفھ رو کنار بزنیدارم بھت م... ی شدرهیمجسمھ بھ من خ
 دل،یآ.  شده بود رو کنار زدمدهی کھ روش کشیدی سفی سرعت بھ طرف تخت رفتم و مالحفھ بھ

 فوت کرد و رونینفسش رو بھ ب.  تخت دراز کرد و مالحفھ رو روش انداختی رو روانیبرا
 . دی کششیشونی بھ پیدست

  شده؟یچ -
 انیبھ تخت برا.  بودستادهی ھم کنارش اسیرئ. می شدرهی دافنھ ھر دو بھش خی صدادنی شنبا

 رو بھ یبا نگران. دی کشانی برایشونی بھ پی تخت نشست و دستی روعیدافنھ سر.  شدنکینزد
 »م؟ی دکتر رو خبر کنستیبھتر ن« : گفتسیرئ
 ».برو بھ ادگار بگو دنبال دکتر بره« : گفتدلی تکان داد و رو بھ آی سرسیرئ

 دستمال با ھیبرو « : گفتد،ی کشی مانی ھمونطور کھ دست نوازشگرش را بھ صورت بردافنھ
 ».ھی حرارت بدنش باالنقدری دونم چرا اینم... اریتشت آب ب

ده  کرد زل زی و دست دافنھ کھ حاال موھاشو نوازش مانی مسخ شده ھا بھ صورت برانی انی عمن
 »؟ی کرستم؟یمگھ با تو ن« : رو بھ من گفتیظیدافنھ با اخم غل.  خوردمیبودم و تکون نم
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 ».ارمی مرمیاالن م« : خوردم و سرم رو تکون دادمی جام تکونتو
 . مقطع ام رو آروم کنمی کردم نفس ھایسع.  زدمرونی از اتاق بعیسر

چرا دستات عرق ...  ضربان قلبت باال رفتھینطوری شده کھ ایمگھ چ... بسھ دختر آروم باش -
حالش خوب ...  کنارشنسیدافنھ و رئ... ادیزود بھ ھوش م... ستی نیچیھ... کرده؟ آروم باش

 .شھیم
.  کردی متمی اذیزی چھیانگار .  داشتمی دلشوره اھی.  رو کج کردم وبھ طرف آشپزخانھ رفتمرمیمس
 دیچرا من بھ خاطر حضور دافنھ با... نمی ببستای واانھ؟ی بھ خاطر حضور دافنھ کنار برادیشا

 ؟ی تو بھ خاطرحضور دافنھ ناراحت؟یگیچرا چرت و پرت م... ناراحت بشم؟ تمومش کن الرا
 . اسهمسخر
 شونیکیبھ . سھ تا خدمتکار مشغول کار کردن بودن.  کھ طبقھ اول بود شدمی آشپزخانھ بزرگوارد
 ». خوامی مزی ظرف آب با حولھ تمھی« :م داشت گفتی بود و قد کوتاھزهی مزهیکھ ر
ظرف آب و حولھ رو گرفتم و از آشپزخانھ .  کھ گفتم رو آماده کردیلی کرد و وسای کوتاھمیتعظ

 »...دلیآ« : گفتمی رفت با خوشحالی کھ داشت از پلھ ھا باال مدلی آدنیبا د.  اومدمرونیب
 . و با تعجب بھم نگاه کردبرگشت

 » باال؟ی رو ببرنای من ای تو بھ جاشھیم« : کھ دستم بود رو بھ طرفش گرفتمیلیوسا
.  گذاشتمنمی سی و دستم رو رودمی کشیقینفس عم.  رو ازم گرفتلی تکان داد و وسای تعجب سربا

 ی ھم براینطوریمطمئنم ا.  کمتر کنمانی بھتره روابطم رو با برادیشا.  داشتمیحاال احساس بھتر
 .مناون بھتره ھم 

 ی کھ می خنکمینس.  رفتم و مشغول قدم زد تو باغ شدمرونی بالیاز و.  لبم نشستی روی محولبخند
 .آره حاال آروم بودم.  کردمیاحساس آرامش م.  دادی بھم می حس خوبدیوز

 ؟یینجایالرا چرا ا -
بر خرمگس معرکھ « : لب گفتمریھمونطور کھ پشتم بھش بود ز.  حرص دستم رو مشت کردمبا
 ». ذارنی لحظھ ھم آدمو بھ حال خودش نمھی. عنتل

 از دی باغم بای قدم زدن تویبرا« :با حرص گفتم.  زدم و بھ طرف آرشام برگشتمی مسخره البخند
 »رم؟یشما اجازه بگ

 ». بھ خودت دارهیبستگ... دیشا« : باال انداخت و گفتی اشانھ
 .ی الھینی نبریخ.  پسره چقدر رو اعصاب بودنی کھ اآخ
 اصال با شما ھم دمی محی بھ من داره کھ ترجیاگھ بستگ« : کردم لبخندم رو حفظ کنمی زور سعبھ

 ».رمی اجازه ھم بگنکھیچھ برسھ بھ ا. کالم نشم
 ». ارزهیبھ امتحانش م« : گفتختی ری کھ اعصابم رو بھ ھم مشخندی نکی و ی خونسردبا
 ...از نظر من امتحان کردنش ھم خطرناکھ -

 ش کردم تا بھ راھم ادامھ بدم اما مگھ دست بردار بود؟ رو بھپشتم
 ؟ی باشسکی کردم اھل ریفکر م -

  دھن بھ دھنم بذاره؟ی ھادی کنھ؟ خوشش می تمومش نمچرا
 ...یدرستھ اما نھ با ھر آدم -
 مگھ من چمھ؟ -

اعتماد بھ نفس ...  تا چھ حدونھی خدا مگھیپررو کھ د... ی کھ ھستیستی نمونی مست؟ی کھ نچت
 ... واستختھی رلوی کلویکاذب ھم کھ ماشا ک

 . جوابش رو بدم بھ راه رفتنم ادامھ دادمنکھی و بدون ادمی کشیپوف
 . مونھیمنتظر دکتر م... ادی مری دکمی بده انیچون حال برا... می زودتر بردی گفتھ ما باسیرئ -
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 دی بانمی تو رو ببتی غضمافھیحاال من اگھ نخوام ق... شھی دم لونش سبز مادی از پونھ بدش ممار
   کنم؟کاریچ
 ».امی مسیمن با رئ« : حرص بھ طرفش برگشتمبا

 ».یای گفتھ با من بسیرئ... شھینم« : شدکی قدم بھم نزدچند
 . االن فقط منو محو کنایخدا

 نم؟ی رو ببی کدی باامیمن اگھ نخوام با تو ب -
 ».سھیدستور رئ« : باال انداختی اشانھ
.  کردمی بھ کاراش نگاه مرتیبا ح.  بھ طرفم اومد و بازومو گرفت و دنبال خودش کشوندعیسر

 ی باز کرد و رو صندلنویدر ماش.  ھول دادنیھمونطور کھ بازوم تو دستش بود منو بھ طرف ماش
 . خوردیخون خونم رو م. جلو پرتم کرد

 ؟ی بھ من دست زدیبھ چھ حق -
 کھ یستی پاک دامن ھم ننیھمچ« : رو چرخوندچی راننده نشست و سوی صندلی روی خونسردبا

 ». دامنت لکھ دار شدهمیبگ
 بھ رگبار فحش رمیلبم رو گاز گرفتم تا جلو خودم رو بگ.  حرص نگاھمو بھ اطراف چرخوندمبا

 .نبندمش
 . رفترونی رو عوض کرد و از باغ بدنده
 مسخره رو لبش کھ شخندی نکیآرشام با .  تا خشمم رو کنترل کنمدمی کشی مقی عمی ھانفس

 ».شھی حرص نخور پوستت چروک منقدریا« : اورد گفتیحرصم رو در م
 . کنترل حرفام از دستم خارج بودگھید
 . رسمی تو نمیمونی بشم بھ مینترس ھرچ -

 . ادامھ دادشیندگ آھنگ رو بلند کرد و بھ رانی صدایبا خونسرد.  حرفم اصال ناراحت نشداز
 ھی تکی صندلیسرم رو بھ پشت.  کنار زدمشونمیشونی و از رو پدمی بھ موھام کشی حرص دستبا

 . حرص خوردن بھ آھنگ گوش بدمی دادم بھ جاحیترج. دادم و چشمامو بستم
 یی ساختمون بلند مقابلم خودنماکی.  بھ اطراف انداختمی چشمامو باز کردم و نگاھنی توقف ماشبا
 .  ھم بھ سمتم بندازه وارد ساختمون شدی نگاھمی ننکھی شد و بدون اادهی پنیآرشام از ماش. رد کیم

 .  شدم و دنبالش راه افتادمادهی پنیاز ماش.  کردم و کمربندم رو باز کردمیپوف
.  سالن بود رفتی کھ در انتھایآرشام بھ سمت در بزرگ. می و مدرن شدکی شیلی سالن خکی وارد

 زدم رو بھ آرشام ی مدیمنم ھمونطور کھ اطراف رو د.  بھ ساعتش انداختی و نگاھستادیکنارش ا
 »؟یستادی وانجایچرا ا« :گفتم

 ».سمیمنتظر رئ« : گفتی خونسردبا
 .  از تعجب باز مونده بوددھنم

 اد؟ی مری دیکمی سی رئیمگھ تو نگفت...مگھ -
 ...می زود اومدیکمیراستش ما  -

 »...گفتھ...  گفتھسی رئیپس تو دروغ گفت... پس« :ا خشم گفتم موھام چنگ زدم و ببھ
 نی اشعوریب.  بکشمغی خواستم جی متیاز شدت حرص و عصبان.  نتونستم حرفم رو ادامھ بدمگھید

 می اومدی مسی کرد با رئیخب صبر م. می باشسی منتظر رئدی باگھی بعدم منجایھمھ راه منو اورده ا
 ارهحتما تو دلش د.  داشتم نثارش کردمادی فحش یتو دلم ھرچ.  لبش بودی لبخند محو روکی. گھید

 .ی خنده عوضیبھم م
 ھم سی رئگھی دکمی زم؟ی عزی کنی متی خودتو اذنقدریچرا ا« : بھ ساعتش انداختی اگھی دنگاه

 ».رسھیم
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 » خوام سر بھ تنت نباشھ؟ی االن می دونیم« : شده ام گفتمکی کلی دندوناری زاز
 ».زمی دونم عزیم« :ج کرد و کنار گوشم گفت رو کسرش
 یلبخند.  باره دود شد رفت ھواکیخشمم .  از ذھنم گذشتی فکرھی کدفعھی.  رو مشت کردمدستم

 . شدی دلم کھ خنک می ولھی بچھ بازتی دونستم نھایم. رو لبم نشست
 .یخودت خواست -
خودم رو .  سرش تو کار خودش بودیھرک.  بھ مردم اطرافم انداختمینگاھ.  شدرهی تعجب بھم خبا

 .  بلند از تھ دل زجھ زدمی و با صدانیانداختم رو زم
 ازم ی خوایچرا م...  بچھ بستھ اسنی وجود من بھ ایھمھ ...  کنمیالتماست م... تو رو خدا -

  ؟ی ترکم کنی خوای چرا مش؟یریبگ
 دونم از کجام ی کھ نمییابا اشک ھ.  زانو زده بود دستش رو محکم گرفتمنی زمی کھ روھمنطور

 بعد از یمگھ نگفت...  باھام؟ من دوستت دارمی کنی کارو منیچرا ا... خـدا« :اورده بودم داد زدم
 »م؟ی مونی تا آخر عمر با ھم منیا

 نگاه مردم اطرافم رو حس ینیسنگ.  شده بود بھم زل زده بودسی کھ اندازه توپ تنیی با چشماآرشام
 بھ آرشام شتری کردم خودم رو بی انداختم و ھمونطور کھ ھق ھق منییسرم رو پا.  کردمیم

 »؟ی من و بچت رو ترک کنی تونیچطور م.  کارو با من نکننیتو رو خدا ا« :چسبوندم
 دادن و با ھم پچ ی آرشام سر تکون میمردم با تاسف برا.  نظر داشتمری اطرافم رو زی چشمریز

 .رمیلو خنده ام رو بگ داشتم جیمنم کھ بھ زور سع.  کردنیپچ م
 ».ستی نینطوری انیباور کن... نھ« : گفتھی دستاشو باال گرفت و رو بھ بقآرشام
چھ ...  زن و بچش رو ول کردهی چطورنینچ نچ نچ بب« :دمی رو کنار گوشم شنری زن پکی یصدا
 ». دوره زمونھنی تو اشنی مدای پییکسا

بازوھامو گرفت و .  لبش رو گاز گرفت و مقابلم نشستادی بود اشکش در بکی نزدگھی کھ دآرشام
 ».بلند شو... بس کن« :با حرص گفت

چرا « : بلند گفتمیھق ھقم شدت گرفت با صدا.  کرد بلندم کنھی می داد و سعی شدت تکونم مبھ
 بچھ رودوست نداشتھ نی تو ادی شا؟ی فھمیمن باردارم چرا نم... ؟ی کنی باھام رفتار مینطوریا

 ».تنھامون نذار... نرو... تمومش کن... تو رو خدا...  خوامشیما من از تھ دلم م ایباش
 .  نفسش رو با حرص فوت کردآرشام

 » مثال؟ی تو ھم شوھر؟ی کنی متشیچرا اذ... ولش کن« : از پشت سر داد زدیکی
نطور بھ سرعت ھمو.  و از جا بلندم کرددی طاقتش تموم شده بود بازومو محکم کشگھی کھ دآرشام

 نگاه تاسف بار ینی تونستم سنگیھنوزم م.  رفترونی کشوند از سالن بیکھ منو دنبال خودش م
 با. دمی کشرونی از تو دستش بازوموی. می اومدرونی از ساختمون بنکھیبھ محض ا.  رو حس کنمھیبق
 ارهی دونستم حرصش رو درمی کھ می لبخند و لحنکی حرکت قشنگ اشکامو پاک کردم و با کی

 »؟ی ترکم نکنیدیقول م... زمیعز« :گفتم
 .ارهی روبمی ھمونجا دخل من و بچھ قالبادی بود بدش نمدای آرشام پافھی قاز
 .یبچھ ا... یلیخ -

 ».نھیشی لرزش ھم می خوره پای خربزه میھرک...  بابابزرگنیببخش« : تاب دادم و گفتمچشمامو
 ». رسمیوقع حسابتو مبھ م« : صورتم تکون دادی جلودکنانی رو تھدانگشتش

 .شھی پوستت چروک مزمی حرص نخور عزنقدریا -
 .  کھ جلو پاش بود ضربھ زدیبا غضب بھ خرده سنگ.  خودش رو بھ خودش پس دادمحرف

 شد ی مادهی کھ پسی رنگ جلو پامون، سرم رو باال گرفتم و بھ رئی مشککی شنی ماشکی توقف با
 .می کردی کوتاھمی و تعظمیخودمون رو جمع و جور کرد.  شدمرهیخ
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 »ن؟یچرا تو سالن منتظر نشد« : با تعجب بھ ما نگاه کرد و گفتسیرئ
 ». نداشتی خاصلیدل« :آرشام نفسش رو فوت کرد و گفت. رمی کردم جلو لبخندم رو بگی سعیلیخ
 ھم دلیلوکاس و آ. سرش رو تکون داد و وارد ساختمون شد.  بھمون انداختی نگاه مشکوکسیرئ

 زدم کھ یشخندین.  ترسھ دوباره بره تو اون سالنی مدمیفھم.  داشتدیآرشام انگار ترد. شپشت سر
 نیب گذشتن از.منم دنبالش راه افتادم.  بھم رفت و وارد شدیچشم غره ا.  دور نموندنشیزبیاز نگاه ت

 ینی ھم متوجھ سنگسی رئیحت.  بودی شده بود واقعا کار سخترهی کھ بھمون خیاون ھمھ نگاه متعجب
 » بھمون زل زدن؟ینطوری انایچرا ا« : گفتدلی و رو بھ آستادی راه انیب. نگاه ھا شد

 .  شدمی ممونی کھ کردم پشی کم داشتم از کارکم
 . دونمینم -

رو بھ من .  بھ خرج نداد و وارد ھمون اتاق بزرگھ تھ سالن شدتی حساسگھی دسی رو شکر رئخدا
 ». ھم پشت در بموننھیبق.  داخلانیشما ب« : گفتدلیو آ

 اتاق کیما سھ نفر ھم وارد .  خوره با اکراه قبول کردی کھ کامال مشخص بود داره حرص مآرشام
 نشستھ زی کھ پشت می نفر آدمیس. می کنفرانس وسطش قرار داشت شدزی مکی بزرگ کھ یلیخ

 زی کھ راس می از مرد قد کوتاھری کردن غی کوتاھمی ما از جاشون بلند شدن و تعظدنیبودن با د
 ھم پشت سرش دلیمن و آ.  کھ کنار مرده بود رفت و نشستی خالی بھ سمت تنھا صندلسیئر. بود

 .میستادیا
 »ده؟یجد« : بھ من انداخت و گفتی نگاھمی نمرده

 »...قابل اعتماده« : قالب کرد و جواب دادزی می دستاشو روسیرئ
 . دی نپرسی سوالگھی سر تکان داد و دمرده

 ...می کنیخب شروع م -
اما ... نشونی تریقو... اسمش کراکونھ« : رنگ داشت گفتی کھ کت و شلوار قھوه ای مردکی
 ». شک کردهسیپل...  کردسی رو تاسگاھشی جاشھی نمنجایا

 ».نظرت رو بگو« : گفتسی تکان داد و رو بھ رئی سرمرده
 کھ احتمال ییجا.  کردسی رو تاسگاهی جاگھی دی جاکی دیبھ نظر من با« : گفتی با خونسردسیرئ

 ».شک کردنشون کمتر باشھ
 نظر تو کجاست؟ -

 ».رانیا« : گفتیتو جاش جا بھ جا شد و با لحن محکم.  کردی مکثسیرئ
 یلیمن خ« : ادامھ دادسیرئ. ھمھ بھ شدت شکھ شده بودن.  سالن رو در بر گرفتیبی عجی ھمھمھ

. حدود شصت درصد از افراد باند اونجان. می کنسی تاس روگاهی جانی ارانیفکر کردم بھتره تو ا
  ماده مخدر رونی اونجا امی تونیما م.  کنھی شرکت مھم ھم اونجا دارم کھ کار رو راحت تر مکی

 ».می کندیتول
  کراکون؟د؟ی ماده مخدر جدکی اونم ران؟یتو ا.  بھ شدت شکھ شده بودممنم
 »... وسطھنی ای مشکلھیبھ نظر من خوبھ اما « : قد کوتاھھ گفتمرد

 . بھش کردیقی نگاه دقسیرئ
 »... اون حادثھ؟یفتی نمری گیمطمئن« : تر کردکی اورد و سرش رو نزدنیی پاصداشو

 درموردش بوده قی کھ مامور تحقیتازه کس... پروندش بستھ شده... شھی و دوسال پستیاون مال ب -
 ». ندارهی دونھ مدرکیاگرم م.  دونھ کھ اون کار منھی نمی حتسیپل... ھم مرده

 .سکھیبھ ھرحال ر -
 . کنمی رو درست مزیمن ھمھ چ... نینگران نباش -
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...  شدتیپس مکان تثب« : گفتھیرو بھ بق.  تکبھ دادشی صندلی تکان داد و دوباره بھ پشتیسر
 ».رهیگی رو بھ عھده متیخود جوزف مسئول... رانیا

 و مرده رد و بدل سی رئنی بینگاه مرموز.  ھم از جاشون بلند شدنھیبق. ف بلند شد حرنی گفتن ابا
 ما بھ سرعت بھ طرفمون دنیآرشام و لوکاس با د. می اومدرونی از اتاق بسیپشت سر رئ. شد

 افتاده بود کھ ی چھ اتفاقشی و دوسال پستیمگھ ب.  بودمجیھنوز بھ خاطر حرف ھاشون گ. اومدن
  توش دست داشتھ؟سیئر

 نیا« : گفتمدلیرو بھ آ.  بودری درگیلیذھنم خ. می راه افتادالی و بھ طرف ومی ھا شدنی ماشسوار
 » داره؟یچھ عوارض...  کراکوننیھم... دیماده مخدر جد

 و جانی دو سھ ساعت اول مصرف، ھیط« : انداخت سپس گفتسی بھ طرف رئی نگاھمی ندلیآ
در اون لحظھ .  کنھی ذھن آدم رو قفل میی جوارھی ،یو سرخوش ی قابل وصف، مستری غیانرژ
 »...ی ولشھی اما با گذشت زمان اثراتش کم میدی بھت بگن انجامش میھرچ

 »؟ی چیول« : شک گفتمبا
 .یریمی اونوقت می ماده رو مصرف کننی فقط سھ روز اھیکاف -
 »فقط سھ روز؟« : گفتمرتی حبا
 .آره فقط سھ روز -
  بود؟ی قونقدری ماده انی ایعنیباورش ھم برام سخت بود .  نگفتمیزی بھ مقصد چدنی تا رسگھید
 .گھی دشترهی ھم بمتشیحتما ق -
 ...نھ اتفاقا کمتره -

 »چرا؟« : گرد شدچشمام
 .استھی جور سھی گفت شھیم -
 باال کارت ایب« : گفتدلی بھ اتاقم برم آنکھیقبل از ا.  شدمالی شدم و وارد وادهی پنی از ماشیجی گبا

 ».دارم
 بدون دلیآ.  افتادانی باز اتاق برامھی راه چشمم بھ در ننیب.  راه افتادم و از پلھ ھا باال رفتمدنبالش

 انیبرا.  بھ داخل اتاق انداختمی نگاھیبا کنجکاو.  رفتیتوجھ بھ من داشت بھ طرف اتاقش م
 سرش بود  کھ دستش رو گرفتھیدافنھ ھم در حال.  بود و چشماش بستھ بوددهی تخت دراز کشیرو

 رو دوست داشتھ باشھ کھ انی برانقدریباورش برام سخت بود کھ دافنھ ا.  تخت گذاشتھ بودیرو رو
 دروم بھ جوشش ی احساس بدکی سرش باشھ دوباره ی پرستار دلسوز باالکیاز اون موقع مثل 

. نم کی دورانیه از برابھتر.  رفتمدلیدر اتاق رو آروم بستم و آھستھ بھ طرف اتاق آ. افتاد
 .  ھردومون بھترهی براینطوریا

 زد و ی من لبخنددنیبا د.  گشتی میزی دنبال چزشی می کشوی داشت تودلیآ.  اتاق شدموارد
 ».شی دمیصبر کن االن بھت م« :گفت

 و دلی آنینگاه متعجبم ب.  دراورد و بھ طرفم گرفتزی رو از تو می رنگی بعد با جعبھ مشکیکم
 . جعبھ در نوسان بود

 ھ؟ی چنیا -
 ش؟یری بگی خواینم -

 . خودم اومدم و جعبھ رو ازش گرفتمبھ
 .بازش کن -

 کھ تو جعبھ ی مدلنی آخریبا تعجب بھ گوش.  تخت نشستم و نوار دور جعبھ رو باز کردمیرو
 . رو باور کنمنمی بی کھ میزی تونستم چینم.  شدمرهیقرار داشت خ

 دل؟یآ -
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 ».دمی واست خرنویا... ی کارتم ندارمی سوختھ ستی گوشیگفت« : نشست و لبخند زدکنارم
 ».شھیباورم نم« : دورش رو باز کردمکی رو از تو جعبھ دراوردم و پالستی ذوق گوشبا
 اد؟یازش خوشت م -
 . ازت تشکر کنمی دونم چجورینم... ھی عالنیا... نیا -

 ».شھیالزمت م. ستی بھ تشکر نیازین« : بھ شانھ ام زد و گفتی آرومضربھ
 جانیبا ھ. صفحھ روشن شد.  گذاشتی رو کھ تو جعبھ بود برداشت و تو گوشی کارتمی سدلیآ

 ». تونم باور کنمیھنوزم نم« :گفتم
 ».دلی آیمرس« : لبخند پھن گفتمکیبا .  دستم بود از جام بلند شدمی کھ گوشیدرحال

 تو دستم ی کھ داشتم با گوشنطوریھم.  جذاب بدرقھ ام کرد لبخندکی ھم با دلیآ.  رفتمرونی اتاق باز
 ی چھ ذوقھی گوشنی ادنی از ددونھیفقط خدا م.  کردم و وارد اتاقم شدمی رفتم پلھ ھا رو طیور م
 یاز موقع.  خوب رو داشتیلی دوست خکیاون برام حکم .  متشکر بودمدلیاز تھ قلبم از آ. داشتم

 .  کردی ھوام رو داشت و کمکم مشھیکھ حافظھ ام رو از دست داده بودم ھم
 . تو دستم تعجب کردی گوشدنی خوند با دی تخت نشستھ بود و مجلھ می کھ رواسکارلت

 ؟یدی خردی جدیگوش -
 ».دهی واسم خردلیآ« : نشستم و گفتمزی مپشت

 .ـــــــشیا. دهی واسش خر مدل ھمنی آخرینگاه کن تو رو خدا گوش. مردم شانس دارن -
 »؟ی خوری حرص میحاال چرا تو دار« : گفتمطنتی شبا
 . دونم وهللاینم -

 .  لحنش حندم گرفتاز
 ؟ی گرفتادی دونم وهللا رو از کجا ی نمنیا -
 ؟ی چیعنی شیمعن.  گفتی مسیآرشام داشت بھ رئ -

 ادی رو از کجا یفارس« : گفتدیسکوتم رو کھ د.  شدممی ندادم و مشغول ور رفتن با گوشجوابشو
 »؟یگرفت

 و دلی داشت بھ آسیرئ« : گفتعی دونست؟ انگار متوجھ شد چون سری از کجا منیا.  کردمتعجب
 ». گفتیآرشام م

 . افتادمانی حرف براادی
 .مامانم دو رگھ بود -
 ؟یجد -
 .اوھوم -
.  نپرسھیکردم کھ سوال سرگرم میمنم از خدا خواستھ دوباره خودمو با گوش.  نگفتی اگھی دزیچ

 باشھ و خفھ خون تمی بودم خودش متوجھ موقعدواریام.  بھش جواب بدمدی بای دونستم چیچون نم
 ...رهیبگ

 جنازه رو تخت نی بلند شدم و عزیاز پشت م.  کھ گذشت کم کم خواب بھ چشمام اومدی ساعتکی
 . خستھ بودمیلی خشییخدا. افتادم
 ی دوشھی اومدم و رفتم رونیبا غرغر از تو تخت ب. دمی از جا پرمی زنگ گوشی با صداصبح

 دی بود چون بھ دستور دافنھ خانم بامی روز زندگنیبدون شک امروز بدتر. امی تا سرحال برمیبگ
 کی.  زدمی خوشگل مامانپی تکی. بعد از حموم لباسام رو عوض کردم.  رفتمی مییباھاش بھ جا

. دمی کت اسپرت دخترونھ ھم روش پوشکی ھمرنگش و ی و خوشگل با شلوار لیتاپ مشک
 . کی حال شنیساده در ع. موھامو حالت دادم و با کش پشت سرم بستم
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 ی با افرادش غذا مسی رئنکھیھنوزم از ا.  صبحانھ نشستھ بودنزیھمھ دور م.  اومدمرونی اتاق باز
 ھم نی ھمیبرا. خانواده کیمثل .  کردی راحت باھاشون برخورد میلیآخھ خ. خورد متعجب بودم

 . مثل من. افرادش دوستش داشتن و حاضر بودن جونشون ھم براش بدن
 رو بھ انی برایاز بدشانس.  بود نشستمدلی کھ کنار آی خالی تنھا صندلی گفتم و روری بھ خصبح

 پرستار خوشگل و خوب مثل دافنھ کی یخب وقت.  حالش بھتر شده باشھدی رسیبھ نظر م. روم بود
 ھنم ام رو بھ دوهی آبموانی کھ لنطوری و ھمدمی کشیقینفس عم. شدیداشتھ باشھ حال منم بود بھتر م

 . بگذرونھری کردم، تو دلم گفتم خدا امروز رو بھ خی مکینزد
.  بود ھم زدهیپیماشا چھ ت.  منتظر دافنھ خانم بودم تا حاضر بشنی ساعتکی از صبحانھ بعد

 سانت ستی پاشنھ بیصندل ھا.  اومدی میلیبھ چشماش خ.  با تاپ ھمرنگشی دار آبنیدامن چ
 کردم تا جلو عق ی سعیلیخ.  اومدی منیی بود و خرامان خرامان از پلھ ھا پادهی ھم پوشیدیسف

 ی پوزخندم حرصدنیدافنھ کھ با د.  لبم بگذرمیاما آخرم نشد از اون پوزخند رو. رمی بگرو زدنم
 ».شھی مرمی دایزودباش دنبالم ب« : و با خشم گفتدی کوبنمی رو بھ سنشی ماشچیشده بود سوو

 . خوبھ من از قبل حاضر بودم ھاحاال
 قرمز ینیبھ طرف المبورگ.  شدمنگی پشت سر واسش شکلک دراوردم و دنبالش وارد پارکاز

 ».زودباش سوار شو« : رفت و گفتیرنگ
 راننده نشستم و از باغ یرو صندل.  بگذرونھری آخرش رو بھ خخدا.  رو زدمری حرص دزدگبا
 شد سرحال ی پخش منی کھ از تو ضبط ماشیآھنگ.  کھ گفت روندمیابونیبھ طرف خ.  رفتمرونیب
 . اوردمیم
 

You and I holding tight 
 می چسبی و تو محکم بھ ھم ممن

You and I gotta fight 
 می بجنگمیخوای و تو ممن

You and I side by side 
  و تو کنار بھ کنار ھممن

You and I say goodbye 
 میکنی میخداحافظ) زیباھمھ چ( و تو من

You and I feels so right 
  دارهی و تو، باھم بودن چھ حس خوبمن

You and I holding tight 
 می چسبی و تو محکم بھ ھم ممن

You and I side by side 
 کنار ھم و تو کنار بھ من

You and I for the rest of our lives 
 میکنی می و تو تا آخر عمرمون باھم زندگمن

Every night, we're all alone every night 
 میی ھرشب تنھاھرشب،

My only hope is the light 
 ھیی روشنادمنی امتنھا

that's shining from inside you 
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 درخشھی از درون تو مکھ
'Cause you believe in what we are, you believe 

 ی دارمانی امی کھ ھستیزی بھ اون چچون
In what we'll be, give me strength 

 ی بود ھم باور دارمی کھ خواھیزی چبھ
So I can stand beside you 

  بھ من بده کھ بتونم کنارت بمونمیقدرت
No truths to confirm 

 ردنشون وجود نداره کقی تصدی برایقیحقا
No lies to deny 

 ستی نرفتنی نپذی برایدروغ
Too hopeless to care 

 می بھشون توجھ کنمی کھ بخوامی ھستی از اوندتری امنا
We're too scared to cry 

 میزی اشک برمیتونی نمی کھ حتمیدی ترسنقدریا
You and I holding tight 

 می چسبی و تو محکم بھ ھم ممن
You and I gotta fight 

 می بجنگمیخوای و تو ممن
You and I side by side 

  و تو کنار بھ کنار ھممن
You and I say goodbye 

 میکنی میخداحافظ) زیباھمھ چ( و تو من
You and I feels so right 

  دارهی و تو، باھم بودن چھ حس خوبمن
You and I holding tight 

 میسبچی و تو محکم بھ ھم ممن
You and I side by side 

  و تو کنار بھ کنار ھممن
You and I for the rest of our lives 

 میکنی می و تو تا آخر عمرمون باھم زندگمن
Cast aside to an angry street, criticized 

 کننی ازمون انتقاد مکنن،ی برآشفتھ پرت میابونی بھ خمارو
For what we believe if we hide 

 می اگھ پنھان بشدیم،شای کھ باور دارییزای چبخاطر
Maybe we can make it through this 

 میای از پسش بر بمیبتون
Is it fair to be thrown away, is it fair 

 پرت کنن، منصفانست) مثل زبالھ( مارو نطوری واقعا انصافھ کھ اایآ
That we live this way, victimized 
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 ،می کنی زندگنطوری اکھ
For a life we didn't ask for 

 می کھ خواھانش نبودمی شدی زندگطعمھ
No truths to confirm 

  کردنشون وجود ندارهقی تصدی برایقیحقا
No lies to deny 

 ستی نرفتنی نپذی برایدروغ
Too hopeless to care 

 می بھشون توجھ کنمی کھ بخوامی ھستی از اوندتری امنا
We're too scared to cry 

 میزی اشک برمیتونی نمی کھ حتمیدی ترسنقدریا
You and I holding tight 

 می چسبی وتومحکم بھ ھم ممن
You and I gotta fight 

 می بجنگمیخوای و تو ممن
You and I side by side 

  و تو کنار بھ کنار ھممن
You and I say goodbye 

 میکنی میخداحافظ) زیباھمھ چ( و تو من
You and I feels so right 

  دارهی و تو، باھم بودن چھ حس خوبمن
You and I holding tight 

 می چسبی و تو محکم بھ ھم ممن
You and I side by side 

  و تو کنار بھ کنار ھممن
You and I for the rest of our lives 

 میکنی می و تو تا آخر عمرمون باھم زندگمن
You and I holding tight 

 می چسبی وتومحکم بھ ھم ممن
You and I gotta fight 

 می بجنگمیخوای و تو ممن
You and I side by side 

  و تو کنار بھ کنار ھممن
You and I say goodbye 

 میکنی میخداحافظ) زیبا ھمھ چ( و تو من
You and I feels so right 

  دارهی و تو، باھم بودن چھ حس خوبمن
You and I holding tight 

 می چسبی و تو محکم بھ ھم ممن
You and I side by side 
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  و تو کنار بھ کنار ھممن
You and I for the rest of our lives 

 میکنی می و تو تا آخر عمرمون باھم زندگمن
)You And I از Tatu( 
 .ستای وانجایھم -

 . شدمرهی باالش معلوم بود باشگاھھ خیاز تابلو کھ ی بھ ساختمونی داشتم و با کنجکاونگھ
 . شوادهیپ -

 مگھ قرار نبود فقط رانندش باشم؟. امی کجا بگھی دمن
 حضور من الزمھ؟ -

 ».یای گفتم بیاگھ الزم نبود نم« : گفتباتمسخر
 مقابلم بود کھ یسالن بزرگ.  شدم و دنبال دافنھ وارد باشگاه شدمادهی پنی تو ھم از ماشیی اخمابا
زنھ ھم از .  بود نشون دادزی کھ پشت می رو بھ کسیدافنھ کارت.  وسطش قرار داشتی چوبیزیم

 . کھ سمت راست سالن بود اشاره کردیجاش بلند شد و با احترام بھ در قرمز
 ».ایدنبالم ب« : بھم انداخت و گفتیی نگاه پرغروردافنھ

 سالن کیدنبالش از در قرمز گذشتم و وارد .  دادمی حرص دست مشت شده ام رو بھ ھم فشار مبا
 . تو سالن بودی ورزشلیانواع و اقسام وسا. بزرگ تر شدم

 .  دور ھم جمع شده بودن رفتی ھمسن و سالش کھ گوشھ ای از دخترھای بھ سمت گروھدافنھ
 ».سالم بچھ ھا« : لبخند گفتبا
منم کھ اونجا بوق .  کردنیم و احوال پرس باھاش سالی دافنھ از جاشون بلند شدن و بھ گرمدنی دبا

 لوس و از یبھ نظر از اون دختر پولدارھا.  کردمی مزی ھاشون رو آنالافھیداشتم ق. بودم
 اومدن نای دونستم ایمن نم. از لباس ھا و طرز حرف زدنشون معلوم بود.  بودنیخودراض

 . بودندهیوش و زرق و برق دار پبی غربی عجی کھ لباسایا سالن ورزشی یمھمون
 دختره نیا« : بود رو بھ دافنھ با ناز و ادا گفتمونی ھم میلی داشت و خی کھ لباس مشکشونیکی
 »؟ی اوردھیک

 ».الرا. محافظمھ« : انگشتش حلقھ کرد و گفتنی از موھاشو بی تره ادافنھ
انگار داشتن بھ کلفت باباشو نگاه .  نگفتنیزی چگھی بھم انداختن و دی ھم نگاه پرغرورشونیبق
. رمی مشت و لگد بگریدوست داشتم ھمشون رو ز.  چقدر برام خفھ بودنجای ایآخ کھ ھوا. کردنیم
 .زمی ری دونم آخرش زھرم رو میاما من کھ م. سھی کھ زنھ رئفی حفیح

 » گلف؟میبر« : با ذوق گفتدافنھ
 ... شباھت ھم نبودن واالیب. کون دادن گوسفند تنی سراشون رو عجانی ھم با ھھیبق

. می داشت شدی صافنی محوطھ باز کھ زمکیوارد . می سرشون راه افتادم و از سالن خارج شدپشت
 .وجودم تازه شده بود.  دادی ام رو قلقلک مینی چمن تازه بیبو

 ».اری گلف رو بلیبرو وسا« : گفتنھی بھم انداخت و دست بھ سی نگاھمی ندافنھ
 »من؟« : تعجب بھ خودم اشاره کردمبا

 » ھست؟نجای ای اگھی از تو ھم محافظ درینھ پس من؟ مگھ غ« : زدیزی تمسخر املبخند
 ». محافظ نھ خدمتکارنیگی منیخوبھ دار« : تو ھم رفتاخمام
 ». انجام بدهگمی رو کھ بھت میکار. ستیبرام مھم ن« : اونم تو ھم رفتیاخما

 .نھ خدا کچلت کشای کھ ایا
 کھ یلی تا بناگوش باز بود فاصلھ گرفتم و بھ طرف وساشاشونی حرص از جمعشون کھ حاال نبا

 برشون داشتم و رو یبا ھزار بدبخت.  قرار داشتنی گلف رو زمفیسھ تا ک.  بود رفتمواریکنار د
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 ھ کییفایبدون توجھ بھ ک.  ھارو بھ طرف دافنھ گرفتمفیبا اخم بھ سمتشون رفتم و ک. کولم انداختم
 ».می کنیاز اونجا شروع م« : با لبخند گفتھی اشاره کرد و رو بھ بقیبھ طرفش گرفتھ بودم بھ سمت

فقط .  کنمفی تونستم توصیاحساس اون موقع ام رو نم.  ھم پشت سرشھی جلو راه افتاد بقخودش
 یحاال م.  تو سر ھمشون بکوبم و تا سر حد مرگ موھاشون رو بکشمفایدوست داشتم با اون ک

 . امیفھمم چرا دافنھ ازم خواستھ بود باھاش ب
 یکیدافنھ در فاصلھ با .  شونم جابھ جا کردم و دنبالشون راه افتادمی ھا رو روفی حرص وزن کبا

 . و دستش رو بھ طرفم دراز کردستادیاز گودال ھا ا
 .توپ -

 ھا تلو تلو خورد و چند قدم عقب فیاز وزن ک.  رو تو بغلش انداختمفی زدم سھ تا کیطانی شلبخند
. آخ کھ دلم خنک شد.  چمن ھا افتادی کرد و روریچون کفش ھاش پاشنھ بلند بود پاش گ. رفت

 منفجر بشھ اما دوستاش بھ شدت شکھ شده بودن و فقط بھش تی بود از عصبانکیخودش کھ نزد
 .بودن زل زده

حالتون خوبھ خانم دافنھ؟ « : بھ طرفش رفتم و دستم رو جلوش دراز کردمی ظاھری نگرانکی با
 »ن؟یچرا مواظب نبود

 کرد و بدون توجھ بھ دستم کھ بھ طرفش دراز شده بود از یکیستری ھیخنده . دی کشی تند نفس متند
 .جاش بلند شد

 ؟ی کارو نکردنی تو از قصد ایعنی -
 فی کنی ھمی کنم برادای کارو بکنم؟ نتونستم توپ رو پنی ادیچرا با« : بھ خودم گرفتمی مظلومافھیق

 ».نیھا رو بھ خودتون دادم تا بگرد
 .  کردم نخندمی میمنم سع.  قرمز شده بودیصورتش مثل گوجھ فرنگ.  اومدی نفسش باال نمگھید

 ». پرروی منم باور کردم دختره یتو گفت« : زدادیفر
مشکل . نی نکننی تونی منی باور کننی تونیم« : گفتمیبا لحن سرد.  اومدمرونی تو نقشم باز

 ».خودتونھ
 صدام نی داشتی اگھ کارنی تو ماشرمیمن م« : گرفتم گفتمی کھ از جمعشون فاصلھ میدرحال

 ».نیبزن
 ...صبر کن -

 .ستادمی کھ پشتم بھش بود تو جام اھمونطور
  گزارش بدم؟ستی کھ بھ رئی خواینم -
 تازه ؟ی بگھ و منو از چشمش بندازه چیزی چسیاگھ بھ رئ.  تو وجودم نشستفی ترس خفکی

 . کنمسکی تونم رینم.  خوام ناراحتش کنمینم.  ازم ناراحت بشھسیممکنھ رئ
 ھارو بھ طرفم فی زد و کی اروزمندانھیدافنھ لبخند پ.  کردم و بھ سمتشون برگشتمیظی غلاخم

 رو صاف کرد و دوباره نشیس. زدم و دوباره رو شونم انداختم ھا رو چنگ فیبا حرص ک. گرفت
 ».توپ« :گفت
دافنھ چوب گلف . دمی کشرونی از توش بیدی ھا فرو بردم و توپ سففی از کیکی بی رو تو جدستم

 بھش قی دقیری گذاشتش و بعد از نشانھ گگاهیتو جا. رو تو دستش چرخوند و توپ رو گرفت
 .  از کنار گودال گذشتقایچون توپ دق.  نبودقی ھم دقنی ھمچشیریالبتھ نشونھ گ. ضربھ زد

 »؟ی کنی بازی دارادی« : رو بھ من گفتیطانی لبخند شکی با دافنھ
 سیرئ.  پرهیلی من خیبرنامھ ھا.  چرت و پرتا ندارمنی ایریادگی نی ای برایوقت« : زدمیپوزخند
 ».دونھیبھتر م
 . کردمیآخ کھ من چقدر حال م.  شدیحرص
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 .اریپس برو توپ رو ب -
 فی دادم با اون سھ تا کی خوشگل بھش می لب فحش ھاریھمونطور کھ ز.  راحت شمی شالل
 .دمی شنیصداش رو از پشت سر م.  بھ سمت توپ رفتمی کولم بھ سختیرو

 ؟ی معطل کننجای تا فردا صبح مارو ای خوایم.  ترعیسر -
 بمونم نجای تو رو تحمل کنم اگھ مجبور باشم تا فردا صبح با تو اگھی ساعت دکی تونم تا ی نممن

 .رمیبھتره برم بم
 شغل نیا« : و با تمسخر گفتدیتوپ رو از دستم قاپ.  رو برداشتم و دوباره بھ طرف دافنھ رفتمتوپ

 ».ادیبھتر بھت م
 کارتو نیه باشھ ا بھ آخر عمرم موندھی ثانھیاگھ .  قرمز شمی گوجھ فرنگنی نوبت من بود کھ عحاال
 .الی کنم گودزی میتالف

.  بود بندازهاچھی دری کھ جلوی شد و خواست توپ رو تو گودالاچھی درکی دفعھ نزدنی ادافنھ
 کردم جلو خندم ی می سعیلیخ.  افتاداچھی تو آب درقایتوپ دق. ژست گرفت و بھ توپ ضربھ زد

برو توپ رو « : گفتدی لبم رو کھ دیلبخند رو. دافنھ با حرص دست کش ھاشو دراورد. رمیرو بگ
 ».اریب

 »من؟ برم تو آب؟« : چارتا شدچشمام
 ».یتو توپ جمع کن. نھ پس من برم« : زدیپوزخند

.  شدماچھی باال دادم و وارد آب دری رو بھ سختمی ای شلوار لیپاچھ ھا. ی محو شنی از رو زمیالھ
 دادم و یھمونطور کھ دستام رو تو آب حرکت م. نھی تو بدنم بشیفی شد لرز خفی آب باعث میسرد

 وتعادلم ر. دمی کشیغیج.  مچ پامو گاز گرفتیزی چھی احساس کردم کدفعھی گشتم یدنبال توپ م
 . دادمیاز شدت درد لبامو رو ھم فشار م. از دست دادم و با باسن تو آب افتادم

 .انیات منگول در ب بچھ ھشایا. ی کھ جوون مرگ شیا.  کنھ دافنھلتی خدا ذلیا
 نی اشیخوب. دستم رو بھ پشتم گرفتم و از جام بلند شدم.  خنده ھاشون بدجور رو اعصابم بودیصدا

 گل اچھی درنیمرده شورشون رو ببرن با ا. لباسام لچ آب شده بود.  کردمدایبود کھ توپ رو پ
با غضب بھ دافنھ و دوستاش کھ ھنوز مشغول .  شده بودی خوشگلم االن گلیلباسا. آلودشون

 .دارم برات دافنھ خانم. دن بودن نگاه کردمیخند
 بھ نشونھ ولیا. توپ رو بھ طرفش پرت کردم کھ چون فاصلمون کم بود محکم بھ دماغش خورد

 دورش رو یدوستاش با نگران.  دستاشو رو دماغش گرفتعیسر.  آخش بلند شدیصدا. یریگ
 ».نمی شد دافنھ؟ دستتو بردار ببیچ« : گفتی خرکی نگرانکی با ھیھمون لباس مشک .گرفتن

 . شدبشی چشم غره بھم رفت کھ بدترش نصھی ھم بعد
 یالی خی با بچینگران نشدم ھ.  اش راه افتاده بودینی از بقی خون رقکی.  دستاشو برداشتدافنھ

 .  خواست سر بھ سرم نذارهیم. شونھ ھامم باال انداختم
 . رسمیحسابتو م -
 ؟یستی نامدشینگران پ -

 »کول؟ی نیدستمال ندار« : گفتھی رفت و رو بھ لباس مشکی غره وحشتناکچشم
دستماال رو رو دماغش گذاشت .  دراورد و بھ طرفش گرفتفشی چندتا دستمال از تو کعی سرکولین

 .و ھمونطور کھ دوستاش احاطھ اش کرده بودن بھ طرف سالن راه افتاد
 .  افتاده بود نگاه کردمنی کھ رو زمی و بھ توپدمی خندطنتی شبا
 .رمی رو بگیکی حال یدستت طال کمکم کرد -
 ستادهی نشستھ بود و دوستاش ھم دورش ایندل صیدافنھ رو.  دنبالشون وارد سالن شدمی سرخوشبا

 ضربھ بود ھی.  و مثال نگرانشندنی بھش چسبینطوریحاال نگاه کن انگار سرطان گرفتھ کھ ا. بودن
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با . خنده ام رو کنترل کردم و سرم رو باال گرفتم.  دماغش کج بشھدی کھ فقط شاشھی نمیکار. گھید
 .  آروم بھ طرفشون رفتمییقدم ھا

 بھتر شد خانم؟حالتون  -
 ».یدی کارتو پس منیتقاص ا« : گفتضی غبا

 آرزومو نی دوستم داشتھ کھ ایلی فکر کنم خدا خمینی روز حرص خوردنش رو ببھی بود آرزوم
 .برآورده کرده

 نازک کردم و رومو یمنم پشت چشم.  چشم غره بھم رفتنھی کھ دورش رو گرفتھ بودن دوستاش
 . رو تو بغلم پرت کردفشی بلند شد و کی صندلیدافنھ با حرص از رو. برگردوندم

 ...می گردیبر م -
 و با می شدنیھردو سوار ماش.  رفتمرونی شونھ ام انداختم و دنبالش از باشگاه بی رو روفیک

 .  روندمالی سرعت بھ سمت ونیآخر
 انیبرا دنیبا د.  جوجھ اردک ھا راه افتادمنی انیمنم پشت سرش ع.  شدالی بھ سرعت وارد ودافنھ
.  کردندنی خورد دست و پام شروع بھ لرزی نشستھ بود و با آرامش قھوه مزی کھ پشت مسیو رئ

 شونھ ی زد و ھمونطور کھ دستش رو نوازشگر رویثیدافنھ لبخند خب. اگھ بھش بگھ کھ بدبختم
 ». من برگشتمزمیعز« : گفتدی کشی مسیرئ یھا
 »خوش گذشت؟« : زدی ھم لبخندسیرئ

 . و درستش کنایحاال ب.  بھم رفتیه ا چشم غردافنھ
 .گمی برات مامیصبر کن لباسام رو عوض کنم االن م.  دادن بد نبودی ھا اجازه میاگھ بعض -

 .ی بھم دادی فرصت درست حسابکی دستت درد نکنھ کھ خدابا
 افمی قدنی با دسیرئ. رمی بھ خودم بگی ناراحتافھی کردم قی دافنھ از پلھ ھا باال رفت، سعنکھی از ابعد

 » افتاده الرا؟یاتفاق« :تعجب کرد و گفت
 ».ستی نی مھمزیچ...نھ« : رو تکون دادمسرم

 . بتونم کمکت کنمدیشا -
 . خوب شدهیادی حالش زنکھیمثل ا. یعوض.  زدی کھ داشت پوزخند مدمی رو دانی برای چشمریز
حاال .  بھ صورتشون خورد توپیاشتباھ.  افتاد و خانم دافنھ ناراحت شدنی اتفاقھی... راستش -
 . نگرانمیلیخ.  کار رو کردمنی کنن من از عمد ای فکر مشونیا

 ».خودتو ناراحت نکن...  بودهیمطمئنم اتفاق... اشکال نداره« : نزد اما چشماش مھربون بودلبخند
 » دلقکا قرمز شده بود؟نی ھمون دماغش عیپس برا« : با تمسخر گفتانیبرا
 ».درمورد دافنھ درست صحبت کن« : کردی اخم کمرنگسیرئ
 شھی نمنیبھتر از ا« : رفت گفتی شد و ھمونطور کھ از پلھ ھا باال ملندی زی از پشت مانیبرا

 ».درموردش صحبت کرد
.  بلند شده بود تعجب کردزی کھ از پشت مانی برادنی بود با ددهی پوشی رنگی کھ لباس صورتدافنھ

 . شوھرش داشتھ باشھیھ شاھانھ با برادرزاده  عصرونکی دوست داشتھ یلیحتما خ
 یرفتاراش داد م. ھی دختره دنبال چنی دونم ای ندونھ من کھ میھر ک.  فکر خودم پوزخند زدمبھ

 کرد و با عشوه زونی آوسی خودش رو از گردن رئمونی منیدوباره ع. ادی خوشش مانیزنھ از برا
 ».ی رو استخدام نکنیبھت تذکر دادم کھ ھرکس...  شدمتی اذیلیامروز خ« :گفت
 بزنھ دستاش رو ی لبخندنکھی بدون اسیرئ.  کردی جملھ با تمسخر بھ من اشاره منی گفتن اموقع

 کھ افتاده یمطمئنم اتفاق...  رو بھ من گفتھیالرا ھمھ چ« : گفتی قالب کرد و بھ سردزی میرو
 ». نبودهیعمد
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.  کرد، زدمی دافنھ کھ حاال مثل لبو قرمز شده بود و با غضب بھ من نگاه م بھی اروزمندانھی پلبخند
 گفتم و یدی ادامھ بحثشون داشتھ باشم ببخشدنی بھ شنی عالقھ انکھیبدون ا. آخ کھ دلم خنک شد

 افنھد. چند ساعت از عمرم ھدر رفت. دمی کشقی نفس عمکی در رو بستم یوقت. وارد اتاقم شدم
.  کردمی می احساس خستگدای دونم چرا شدینم. خودمو رو تخت انداختم. داره منو نی ھمراھاقتیل

 . خوادی میادی زیآره خب سر و کلھ زدن با دافنھ انرژ
 اسکارلت جلو چشمم رغضبی مافھیق.  باز کردممھی شد، پلکامو تا نی کھ بھم وارد میی تکون ھابا

 ری کھ زنطوریھم.  از جام بلند شدمیبا کرخت.  خونھ راخت باشھنی تو اقھی ذارن آدم دو دقینم. بود
 . دست لباس تو صورتم افتادکی دادم ی کردم و آبا و اجداد اسکارلت فحش میلب غرغر م

 
 
 . غرغر کردن پاشو لباستو عوض کنیبھ جا -
  بھ من؟نی دادری شده گیباز چ -
 .ی برسی با رئدی اومده باشی پی برنامھ ناگھانھی -
 » برم؟دیکجا با« :دمی گرد شده پرسیبا چشما.  شدزی توشامگ
 .یمھمون -
 .رونی بود چشمام از کاسھ بزنھ بکی نزدگھید
 ھ؟یمنظورت چ -

 کارت کیبراش .  عالقھ دارهیلی بھ ھنر خسیرئ« : تخت، کنارم نشست و گفتی رواسکارلت
 ی جا براھی دوستانھ کھ از قضا ی مھمونکی از ھمکاراش فرستادن کھ یکیدعوت از طرف 

بھ خاطر .  تمام افراد معروف اونجاندمیشن.  ھم ھست بره اونم قبول کردهی نقاشیفروش تابلوھا
 ». محافظ ھم ببرهکی خواد ی بشھ منیم تضتشی امننکھیا
 ان؟ی قراره بایک -
 یادیواد افراد ز خی نمسیرئ. یری ھم دعوت دارن اما فقط تو بھ عنوان محافظ مانیدافنھ و برا -

 ی از دشمنای مھموننی ازبانی می زمانکی دوستانھ اس اما چون ی مھمونکی نیرو ببره چون ا
 بفھمھ کھ بھش اعتماد نداره تو زبانی خواد می نمسیو چون رئ. یری بوده تو باھاش مسیرئ

 .ی خانواده رفتار کنی از اعضایکی مثل یمجبور
 »... اگھسھی دشمن رئزبانی می گی می دار؟ی چفتھی بیاگھ اتفاق« : ترس گفتمبا
 ی از رئسایکیاون االن .  گردهی برمشی سال پستی بھ بھی قضنیا... ی نگران باشستیالزم ن -

 . نفر بودشی اون سنیب. کمنیبرنارد و. شی باشدهی ددیاون روز تو جلسھ با. زهیدام
 .ادی نمادمی باشم دهیاگرم د -

 ».بھ ھرحال زودباش لباستو عوض کن« : و از رو تخت بلند شددی بھ موھاش کشی دستاسکارلت
 چرا گھی ددهی عذابم می تو خونھ بھ انداره کافانیحضور برا.  برمی مھموننی مجبور نبودم بھ اکاش

  ھا ھم باھاش ھمراه بشم؟ی تو مھموندیبا
 خورد و یه م دور گردن گرندشی بلند کھ ی صدفراھنی پکی.  شدمرهی کھ تو دستم بود خی لباسبھ

 .شھی داشت کھ مطمئن بودم تو تن جذاب تر ھم میزی انگرتی حییبایز. پشتش تا کمر لخت بود
 ی رنگی مشکی دستفی و کدمی کھ تو کمدم بود رو پوشی و پاشنھ پونزده سانتی مشکی ھاکفش

 پنس ھا رو با یرو.  جمع کردمکی باری طرفش رو با پنس ھاکیموھامو فر کردم و . برداشتم
.  ھم کردمی کمرنگیلی خی کرم صورتشیآرا.  کردمنی کھ ھمرنگ لباسم بود تزئییبای زیگل ھا

 تنم بود و تمام کسیلباس ف.  من باشمنی شد ای خودم نگاه کردم اصال باورم نمبھ نھی تو آیوقت
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 خورده کھ ھی  خورده باھاش معذب بودم اما فقطھی.  گذاشتھ بودشی بدنم رو بھ نمای ھایبرجستگ
 .  اسکارلت حل شدی ھادی و تمجفیاونم با تعر

 نشستھ زیھمھ دور م.  رفتمرونی کردم و دنبال اسکارلت از اتاق بدی برق لبم رو تجدگھی بار دکی
 تو نی تونست تحسی کھ نمی بود کھ با غرورسیفقط رئ.  من دھناشون باز مونددنیبا د. بودن

  خوشگل شده بودم؟نقدری ایعنی.  ھنوز تو شک بودنھیبق.  شده بودرهیچشماشو بپوشونھ بھم خ
 . شدرهی خزی داد و بھ مریی نگاھش رو تغریمس.  زودتر از ھمھ بھ خودش اومدانیبرا

پوزخند .  کردینگاه آرشام معذبم م.  شده بودرهی بھم خیزی آمنی و لبخند تحسی با مھربوندلیآ
 . خود داشتنی ھم کھ جاھیبق.  کردی رو برانداز منمیی لبش بود و از باال تا پای رویمسخره ا

 داشتم ی برمی پاشنھ بلند بھ سختی کھ بھ خاطر اون کفش ھایی دھنم رو قورت دادم و با قدم ھاآب
 . رفتمسیبھ طرف رئ

 .من آماده ام قربان -
شو  کرد کھ انگار ارث بابای با غضب نگام منیدافنھ ھمچ.  بلند شدزی تکان داد و از پشت میسر
 با پوست ی بود کھ تضاد قشنگدهی کوتاه پوشی لباس سرمھ اکی. خودش ھم بد نشده بود. دمیدزد
.  ھم کرده بودی کمرنگشیآرا.  بوددی سففشیکفش و ک.  اومدی داشت و بھ چشاش ھم مدشیسف
 ھا تیبل.  باشھی حواست بھ ھمھ چستمی من نیوقت« : گفتدلی رو بھ آالی از خروج از وبل قسیرئ

 ». چند روز بعد رزرو کنیھم برا
 .سیچشم رئ -
 ...الرا... یراست -

 »س؟یبلھ رئ« : صاف شدمعیسر
 اسکارلت کھ بھت گفتھ نھ؟... ی کنی خانواده رو بازی از اعضایکی نقش یتو امشب مجبور -
 ». ھستمانیبلھ در جر« : احترام سرم رو خم کردمبا
 . حلقھ کنانی برایخوبھ پس دستت رو دور بازو -

 »بلھ؟...بـ...بـ « : بزنھرونی بود چشمام از حدقھ بکینزد
 امشب رو نامزد من نیدیافتخار م« : و بازوشو بھ طرفم گرفتستادی با پوزخند کنارم اانیبرا
 »ن؟یباش

 کی کردم یحس م.  فھممی خشم دافنھ رو ملیحاال دل.  کرددنی و پام ناخودآگاه شروع بھ لرزدست
 انی کنم از برای می سعیمن ھ.  تونستم نفس بکشمی نمیحت.  افتادهنمی رو سییلویوزنھ صدک

  باشم؟کی بھش نزدنقدری ادی کنم حاال چرا بایدور
 دستم یانگار از سرد.  کنم خودش دستم رو دور بازوش انداختی نمی حرکتچی من ھدی کھ دانیبرا

 »؟یخی نقدریچرا ا« :تعجب کرده بود چون گفت
 دوباره ھمون یکی ھمھ نزدنیاز ا. بھ شدت جا خورده بودم. تم جوابشو بدم تونسی نمی حتمن

 . گرفتی مشیانگار دستم از حرارت بازوش داشت آت. احساس بھ سراغم اومد
 ».یدی ترسنقدری خوام بخورمت کھ اینم« : گوشم زمزمھ کردکنار

چون پاھام قدرت حرکت کردن . دی کشی داشت منو مبایتقر.  خارج شد و منم دنبالشالی واز
 .نداشتن

 راننده ی صندلی پارک شده بود رو زد و روالی وی کھ تو باغ جلوی خوشگلنی ماشری دزدگانیبرا
 ی و دافنھ ھم رو صندلسیرئ.  دنبالھ لباسم رو جمع کردم و کنارش نشستمیمنم بھ سخت. نشست

 . عقب نشستنیھا
احساس .  کردی معذبم مانیحضور برا.  دادمھی تکنی ماششھیسرم رو بھ ش. می رفترونی باغ باز

.  بھش نگاه کردمرهیخ.  گرفتمی کنارش بودم دلشوره می وقتشھی دونم چرا ھمینم.  نداشتمیخوب
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انگار .  بلند فر خوردهی و مژه ھای مشکی موھا،ی عسلیچشما.  بودیواقعا پسر جذاب و خوشگل
من چھ . دی تھ دلم لرزیزی چھی.  حس ناب بھم دست دادھی.  چشماش غرق بشمی تو عسلونستم تیم

 یی تھ ذھنم ھمونجای خاطراتکی.  دادی احساس بھم دست منی اانی برادنی داشتم کھ با دیگذشتھ ا
 ی کھ من نمی خاطراتکی.  شدی زنده مانی بود با بودن در کنار براشھی تر از ھمکیکھ االن تار

 .  کردیتمام وجودم حسشون م.  کردمی اما حسشون مارمشونی بادی بھ ستمتون
 » افتاده؟یاتفاق« : ام شده بود با تعجب گفترهی کھ انگار متوجھ نگاه خانیبرا
 ». نشدهیزینھ نھ چ« :نگاھمو ازش گرفتم و سرم رو تند تند تکون دادم.  خودم اومدمبھ
ھر کس تو افکار خودش .  و دافنھ ھم ساکت بودنسیرئ. می نزدی بھ مقصد حرفدنی تا رسگھید

با .  نداشتی ادهی فاچیاما ھ. امی از گذشتھ بھ خاطر بیزی چھی کردم حداقل ی میمنم سع. غرق بود
 دنی در باغ بود با دی کھ جلوینگھبان جوان. می شدادهی باغ بزرگ و مجلل پکی ی جلونیتوقف ماش

 نی رو بدنی ماشچی لطفا سوونیخوش اومد« : گفتانیبرارو بھ .  زد و بھ طرفمون اومدیما لبخند
 ».تا پارکش کنم

 ھم پشت سرشون انی جلو و منو براسیدافنھ و رئ.  رو بھش دادچی تکون داد و سووی سرانیبرا
برنالد .  رو شناختشترشونی شد بی نگاه مکیبا .  تو باغ جمع بودنیادی زتیجمع. میوارد باغ شد

 نویزی امشب جمع بودن کھ بارھا تو تلویادی مشھور زی از اون کلھ گنده ھا باشھ چون آدم ھادیبا
 . بودمشوندهید

 دستم رو دورش حلقھ عی دفعھ مثل منگال بھش زل نزدم و سرنیا.  بازوشو بھ طرفم گرفتانیبرا
 .یاه لعنت. دوباره ھمون احساس. کردم
 بود ھمراه دهی پوشی رنگی کھ کت و شلوار خردلی بلندمرد قد. می و دافنھ راه افتادسی سر رئپشت

 . کردنی نظارت می بودن و بھ مھمونستادهی از باغ ای گوشھ ایزن جوون
 .  راست بھ طرف اونا رفتکی سیرئ

دم گوش .  لبخند دادکی کھ اون تعجب جاشو بھ دی نکشی تعجب کرد اما طولی ما کمدنی با دمرد
دستاشو بھ ھم .  باشھسی اومد ھمس و سال رئیبھ نظر م. اومد گفت و بھ طرفمون یزی چھیزنھ 

 »؟ی کردم دعوتم رو قبول کنی فکر نمنجاس؟ی ای کنیب« : گفتیزد و با لحن مرموز
 ».ی بھم اعتماد کنی گرفتمیپس تصم... اونم بدون محافظ« : بھ اطرافمون انداخت و گفتی ااشاره

 ی دوباره بھ عنوان دوستم منکھیاز ا« : گفتی بھ سردسیرئ.  بودزی نظرم لحنش تمسخر آمبھ
 ». خوشحالم برنالدنمتیب
 ...  االن تو ابرامنطوریمنم ھم -

 »؟ی کنی نمیمعرف« : بھ ما کرد و گفتی ااشاره
دافنھ ھم کھ ... برادزادم و نامزدش« : و انداخت و گفتانی بھ طرف من و برای نگاھمی نسیرئ

 ».ھمسر منھ
 یبرادرزادت نامزد خوشگل« : من رو برانداز کردی سرتا پایزیو با ھ زد یھی لبخند کربرنالد
 » تونم اسموتون رو بدونم خانم جوان؟یم... داره

 »...الرا« : گفتمیبھ سرد.  اخمام تو ھم رفتناخوآگاه
 » باھاتون خوشوقتمییاز آشنا. باستیاسمتون ھم مثل خودتون ز« : رو بھ طرفم دراز کرددستش

قبل از . سی اگھ باھاش دست ندم مخصوصا جلو رئھی ادبیگفتم ب.  سن پدر من رو دارهکھی اه مرتاه
.  کھ باعث شد تو بغلش پرت بشمدی منو بھ طرف خودش کشانی دستم رو تو دستش بذارم، برانکھیا

سرم رو بلند کردم و با .  گذاشتمنشیمنم دستم رو رو س. دستش رو محکم دور کمرم حلقھ کرد
 .دم بھش زل زعجبت
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« : گفتی توجھ بھ من دست برنالد رو کھ بھ طرفم دراز شده بود گرفت و با بک لبخند زورکبدون
 ».نطوریما ھم ھم

از خودتون « : شده باشھ با دست بھ وسط باغ اشاره کرد و گفتی کھ بادش خالی مثل بادکنکبرنالد
 ».شھیم شروع گھی دقھی تا چھل و پنج دقنی کھ منتظرشیمراسم... نی کنییرایپذ
 انی کھ بھ دنبال برایمنم درحال.  نشستنزی مکی تشکر خشک کرد و با دافنھ پشت کی سیرئ
 . انداختمانی تو ھم برای بھ فک منقبض شده و اخم ھای نگاھمین.  شدم، کنارشون نشستمی مدهیکش
 ». برنامھ ھاش متنفر بودمنی از اشھیھم... یلعنت« : گفتی لب با خودش مریز

 .  با ھم ندارنی تونستم حدس بزنم رابطھ خوبیم.  بودسی بھ رئنگاھش
.  کردمی نگاه مدنی رقصی کھ وسط می نشستھ بودم و بھ مردمانی کنار برای ربعکی کنم فکر

 اومد ی مانی و براسی رئی کھ دافنھ برایی عشوه ھایمخصوصا کھ صدا. حوصلم سر رفتھ بود
 باھاش ازدواج سی داره کھ رئی چییبای از زری دختره غنی دونم ایمن نم.  رو اعصابم بودیلیخ

 .شورش رو ببرن مرده. کرده
 احساس دیشد.  مشغول باد زدن خودم شدمی بود رو برداشتم و با کالفگزی می کھ رویغاتی تبلکاغذ

 نیریچرا نم... انیبرا« : گفتانی شده بود رو بھ برامی کھ انگار متوجھ کالفگسیرئ.  کردمیگرما م
 »ن؟یوسط برقص

 کھ حاال برم وسط تو بغلش قر ستی نینشستن کنارش کاف. می زل زدسی گشاد شده بھ رئیی چشمابا
 ...ھم بدم؟ عمرا

 »...راستش« : زدم و مودبانھ گفتمیلبخند
 . دستم رو گرفت و بلندم کرد.  نذاشت حرفم رو ادامھ بدمانیبرا

 .ھیفکر خوب -
 رقص ستی نداد و منو با خودش وسط پیت فرصانی رو باز کردم کھ اعتراض کنم اما برادھنم

 . اطرافمون بودنیادی زتیجمع. کشوند
 »؟ی دارادیدنس « : با لبخند گفتانیبرا

 اش گذاشتم تا نھی سی انداختم و دستامو رونییسرم رو پا.  غرق شدن تو نگاھش رو نداشتمتحمل
 .رمیازش فاصلھ بگ

 . تماشاگر باشمدمی محیترج -
 کھ دور شانھ گشی دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و با دست دکی. وند بھ خودش چسبشتری بمنو

 .  بودنییسرم ھمچنان پا. ھام بود مشغول نوازشم شد
 ...بھ چشام نگاه کن -

 . نگاھش رو نداشتمیتحمل جادو.  انداختمنیی پاشتری رو بسرم
 ».سرت رو بلند کن« :دیچی زمزمھ وارش تو گوشم پیصدا

دستام .  شدمیناخوآگاه سرم رو بلند کردم و دوباره غرق اون نگاه گرم و عسل.  مقاومت کنمنتونستم
 قرارم تند تر از حد معمول شده یتپش ھا قلب ب.  تر شدمکیبھش نزد. دور کمر و گردنش حلقھ شد

 . انگار افسون شده بودم. بود
. چشمامو بستم . کردمی موھام حس می گرمش رو روینفس ھا.  کردکی رو بھم نزدسرش

 .دیچی آھنگ تو گوشم پیصدا. چشماشو بست
 

Out of sight, out of mind 
  از ذھندن،خارجی از دخارج

Out of time to decide 
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 یری گمی از زمان تصمخارج
Do we run? Should I hide 

  بشمی مخفدی بام؟یکنی ما فرار مایآ
For the rest of my life 

 می ادامھ زندگیبرا
Can we fly? Do we stay? 

 میمونی ما مای آم؟ی پرواز کنمیتوانیم
We could lose we could fail 

 می ممکنھ رد بشم،ی ببازممکنھ
And the more minutes take 

 رهیگی میشتری زمان بو
To make planer, or mistakes 

  اشتباھاتای ساختن نقشھ، یبرا
٣٠ minutes, the blink of the night 

  تا چشمک زدن شبقھی دقیس
٣٠ minutes to alter our lifes 

 مونی تاعوض کردن زندگقھی دقیس
٣٠ minutes to make up my mind 

  تا سر و سامون دادن ذھنمقھی دقیس
٣٠ minutes to finally decide 

 یی نھامی تا تصمقھی دقیس
٣٠ minutes to whisper your name 

 ت تا زمزمھ کردن اسمقھی دقیس
٣٠ minutes to shelter the blame 

  تا پناھگاه سرزنشقھی دقیس
٣٠ minutes of bliss, 30 lies 

  دروغی س،ی تا خوشقھی دقیس
٣٠ minutes to finally decide 

 یی نھامی تا تصمقھی دقیس
Carousels in the sky 

  آسمانی توی و فلکچرخ
That we shape with our eyes 

 میسازی با چشمامون مکھ
Under shade silhouettes casting 

 کنندی می نقش بازمرخھای نھی ساپشت
shapes crying rain 

  بارونھی گرشکل
Can we fly do I stay 

 م؟ی بمونم؟ی پرواز کنمیتونیم
We could lose, we could fail 
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 می شکست بخورمیتونستی مامم،ی ببازمیتونستی مما
Either way,options change 

  راھھاریی ھر صورت، تغدر
chances fail, Trains derail. 

  ازدست رفتند، قطارھا ازخط خارج شدندفرصتھا
٣٠ minutes, the blink of the night 

  تا چشمک زدن شبقھی دقیس
٣٠ minutes to all of our lifes 

 مونی تا آخر زندگقھی دقیس
٣٠ minutes to make up my mind 

 امون دادن ذھنم تا سر و سقھی دقیس
٣٠ minutes to finally decide 

 یی نھامی تا تصمقھی دقیس
٣٠ minutes to whisper your name 

  تا زمزمھ کردن اسمتقھی دقیس
٣٠ minutes to show her the blame 

 می تا سرزنش رو بھ او نشون بدقھی دقیس
٣٠ minutes of bliss, 30 lies 

  دروغی س،ی تا خوشقھی دقیس
٣٠ minutes to finally decide 

 یی نھامی تا تصمقھی دقیس
To decide, to decide to decide to decide 

 یری گمی تصم،یری گمی تصم،یری گمی تصم،یری گمیتصم
 )٣٠ minutes از Tatu( 

 آغوش گرم نی اس کھ دارم در اقھی دقی سقایدق... قھی دقیس...آره...آره.  ھمچنان بستھ بودچشمام
 می اس کھ تصمقھی دقیس... یری گمیآره تصم... ھی تونم بفھمم اون حس چیحاال م.  رقصمیم

. داون عشقم بو.  با گذشتھ ام دارهی چھ ارتباطانی فھمم برایحاال م. گرفتم اون حس رو قبول کنم
 حس نی گرفتم امی تصمقھی دقی سنیتو ھم...  گرفتممیاما من تصم. عشقم بوده، ھست و خواھد بود

 پس رمشی تونم بپذینم...  ھم بودم اما حاال نھدی کنم عاشق شدم شایاعتراف م. رو سرکوب کنم
 .  کنمیسرکوبش م

 ؟یاون دستمال رو کھ گم نکرد -
 زمزمھ یصدا.  کردنی گرم و خوش بوش بھ کنار صورتم برخورد مینفس ھا.  باز شدچشمام

 .  بودی تر از ھر آھنگندیوارش برام خوشا
  دستمال؟کدوم -

منو محکم . دلم ضعف رفت. دی کشی کمرم میدستش رو نوازشگر رو.  بودمدهی اش چسبنھی سبھ
 ». اومدادتی. ی گمش کنی کھ بھت دادم و گفتم حق نداریھمون« :تر بھ خودش چسبوند

. کرختم کرده بود.  کرده بودجمی حس گنی آغوش و انی االن انکھیبا ا.  نبودادمی یچی ھنکھی ابا
 ».ادمھیآره « :گفتم

. دیبھ موھام رس. دی ستون فقراتم کشی رویخط فرض.  و باال اومددی کمرم لغزی از رودستش
 . تر کردکیتوشون چنگ زد و سرم رو بھ سرش نزد
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 چیقادر بھ انجام ھ.  تر از حد معمول شده بود رو لبام قفل شدرهی رنگش کھ حاال تی عسلنگاه
 ی رنگ کھ ھر دختری صورتی قلوه ایھمون لبا.  قفل شدانی براینگاه منم رو لبا.  نبودمیرکتح

 . کردیرو وسوسھ م
 . بودگھی ھامون مماس با ھم دینیب.  شدکی نزدبھم

 ی چرا حس مشھ؟ی تو اون خاطرات دوباره برام زنده مدنی چرا ھربار با د؟یھشی شبنقدریچرا ا -
 ...الرا... کایرا... ی شناسیانگار منو نم... احساست فرق داره... یاما فرق دار...اما...یکنم تو اون

 من رو انی برایعنی... ھی کگھی اون دکا؟یرا. دی کشرونی بنیری منو از اون خلصھ شیزی چھی انگار
 ...نی ھمیپس برا... پس ... نھی بیمثل اون م

اما . از حرکتم تعجب کرد. دمی کشرونیستاش ب ضربھ زدم و خودمو از حصار دنشی مشت بھ سبا
 .  کردمی میاحساس پوچ...  و مندی کشی مریت... قلبم بھ درد اومد.  برام مھم نبودگھید
 ھمھ آدم نی انی چرا بھ؟ی کگھی دکایرا.  اومدمرونی رقص بستی خشم دستامو مشت کردم و از پبا

 متوجھ دی عاشقشم و بھ خودم اعتراف کردم بادمیچرا حاال کھ فھم.  اون دختره باشمھی شبدیمن با
 . پرستشی عاشقانھ مانی ھم وجود داره کھ برایییکایبشم را
 . اعصابم بھ شدت داغون بود.  پرت کردمی صندلی روخودمو

« : گفتی با نگرانسیرئ.  لب دافنھ نشستی رویپوزخند.  حالم تعجب کردندنی و دافنھ با دسیرئ
 » افتاده؟یالرا اتفاق

 ».ستی نیزیچ... سیرئ... نھ« : کردم لحنم مودبانھ باشھیسع
 رو تا آخر پر وانمی و لدمی رو بھ طرف خودم کشیسکی ویبطر.  دادی مشکوکش آزارم منگاه

بدنم داشت از حرارت .  کردمینی شده بود کھ تو سرم احساس سنگوانی دونم چندتا لینم. کردم
 ستی نیکیآخھ .  شده بودنی داشتم و معدم سنگجھیسرگ.  بودخی گرفت اما نوک انگشتام ی مشیآت

 ؟ی خوری می چرا با شکم خالی ندارتی نفھم و خنگ تو کھ ظرفی هبگھ دختر
ھمونطور کھ سکسھ ام گرفتھ بود و دستم جلو دھنم بود بھ .  فاصلھ گرفتمزی گفتم و از میدیببخش

سرعتم رو کمتر .  بخورهشیپام پ بود مچ کی راه نزدنیب. دمی تر بود دوکی از باغ کھ تاریگوشھ ا
 . معده ام رو باال اوردماتی از درختا ھمھ محتویکیخم شدم و کنار . کردم
 ی خواستم برگردم کھ دستیم.  کردمی میاحساس سبک. دمی کشیقی رو صاف کردم و نفس عمکمرم

 . با ترس صورتم رو چرخوندم و بھ پشت سرم نگاه کردم. بازومو از پشت گرفت
 اون رقص ادیدوباره . اخمام تو ھم رفت.  شده بودرهی لبش بھم خی روی با پوزخند مسخره اانیبرا
 . پر از آرامش و ھمون احساس قشنگقھی دقیھمون س.  افتادمییایرو

 .دی کشرونی قشنگ بیای منو از اون روزشی تمسخرآمیصدا
 ؟ی بخورمت کھ در رفتیدیترس -

 ی فھمم درمورد چینم« :اصلھ گرفتم و با اخم گفتمازش ف. دمی کشرونی از تو دستش ببازومو
 ».ی زنیحرف م

« :دی بار غرنیا.  تر کردکی خواستم برگردم کھ دوباره دستم رو گرفت و منو بھ خودش نزدیم
 »؟ی کنیچرا ھمش ازم فرار م

ابر  داشتم اما دربریی باالی قدرت بدننکھیبا ا.  نداشتدهی اما فارونی کردم بازومو بکشم بی متقال
 . بودچی نره غول ھنیا
 . فرار کردن ازت ندارمی برایلیدل -

 »ھ؟ی رفتارا چنی الیپس دل« :دی بھ طرف خودش کششتری بمنو
 نیتو کوچک تر... ولم کن« :با خشم گفتم.  بازوم درحال خورد شدنھی کردم استخونای ماحساس

 ». کنمی می ازت دورنی ھمیبرا. دهی ھم آزارم مدنتی دیحت. ی واسھ من نداریتیاھم
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 گھی شدم اما دمونی کھ زدم پشیاز حرف. دستش دور بازوم شل شد.  حرفم جا خوردنی از اانگار
 .صداش دلم رو لرزوند.  بودرید
 .ی کنم منو تحمل کنی مجبورت نمگھیپس د... باشھ -
. اما الزم بود . بودشھیحالم خراب تر از ھم.  تو موھام چنگ زدمیبا کالفگ.  تنھ از کنارم رد شدبا

 اون ادی من دنی خواستم ھربار با دینم.  باشمچھی خواستم بازینم. فتھی بنمونی بیی جدانیالزم بود ا
 ی شب بازمھی عروسک خکیدوست نداشتم . ھشمیبارھا بھم گفتھ بود کھ شب. فتھی بکایدختره را

 . گرفتھ بشھیبشم کھ احساساتم بھ باز
. تحمل کن و بجنگ.  الراینی تر از ایتو قو.  کردم بھ خودم مسلط بشمی و سعدمی کشیقی عمنفس

 دوباره داده و کمک ی زندگکی کھ بھت ھیاون کس.  مھم ترهری از ھمھ چسیاالن حفظ جون رئ
 سیفکر نکنم رئ.  رو خراب نکنتی زندگی آسوننیبھ ھم. خرابش نکن. ی کندایکرده تا خودتو پ

 .ی نھ بھتره بگم بودی اش شد کھ عاشق برادرزادهبشھ خوشحال
 و دافنھ داشتن با ھم سیرئ.  رفتمزی سرد بھ طرف می و با اقتدار و نگاھدمی بھ سر و روم کشیدست

 من دنیبا د. دی کشی رو سر مالسشی توجھ بھ اونا داشت گی ھم بانی زدن و برایحرف م
 ینم« : بھم گفتدمی شنی کھ فقط خودم می ارومیبا صدا.  بلند شدی زد و از رو صندلیپوزخند
 ».شمی آزارت بشم پس از جلو چشمت گم معثخوام با

 شم یازت متشکر م« : گفتممی باطنلیبرخالف احساس و م.  نگاھش بھ دلم چنگ زدی و سردلحن
 ».فتھی دوست ندارم چشمم بھ چشمت بچی ھی کارو بکننیاگھ ا

 »... ھوا بخورمکمی رمیمن م« : گفتسی بھ رئرو
 ». کنھی داره خفم منجای اطیمح« :دی اش کشقھی بھ یاف کرد و دست بھ اطرینگاھ

 کیمثل .  کردی سرد و خشک برخورد منطوری ھمشھیھم.  بھ تکون دادن سرش اکتفا کردسیرئ
 .ربات

 ھی سانی و بیکی کھ در تاریتا زمان.  فاصلھ گرفتزی بھم زد و از میزی لبخند تمسخرآمانیبرا
 .  پرت کردمی صندلی روبایخودمو تقر.  شد با نگاھم دنبالش کردمدیدرختا ناپد

 با ی رقص، مرد قد بلندستی پی رقصنده ھا روتی قطع شدن آھنگ و متفرق شدن جمعبا
 حرف ی سرکی از گفتن عدی.  تو دستش از سکو باال اومد و بھ مھمونا خوش آمد گفتیکروفونیم

 چندتا آدم نره لھی شده بود بھ وسدهی روشون کشیدیف کھ پارچھ سی نقاشی متفرقھ، چند تابلویھا
 .  گرفتقرار  سکویغول رو

 لبخند مزخرف از سکو باال اومد و رو کی خودشون برنالد با ی از قرار گرفتن تابلو ھا تو جابعد
واقعا خوشحالم . نی اومدی مھموننی و بھ انیرفتیاز ھمھ ممنونم کھ دعوتم رو پذ« :بھ مھمونا گفت

 ».دی سر رسنی کھ منتظرش بودیزیخب حاال زمان چ. نیکرد
 نی از بیفی خفی ھاغی جیصدا. دی پارچھ رو کشعی حرکت سرکی حرف با نی از گفتن ابعد

البتھ اگھ .  بودم قرار داشتدهی کھ تا حال تو عمرم دیی ھای نقاشنیباتریمقابلم ز.  بلند شدتیجمع
 .ادی نمادمی یزی بودم منکھ چدهی ندنایقبال خوشگل تر از ا

 بھ طرفش انداختم ی نگاھمی نیاما وقت.  ذوق زده اس چون بھ ھنر عالقھ دارهیلی االن خسی رئحتما
چشماش .  بودمدهی بود کھ تا االن دی چھره انی خشک ترنیا. رمیمجبور شدم حرفم رو پس بگ

 در.  شدی ھا باعث تعجبم مینگاه قفل شده اش بھ نقاش.  شده بودرهی ھا خیو بھ نقاش. متفکر بود
 .نمی بی تابلو ھا نمنی تو ایبی عجزیمن کھ چ. نگاھش رو دنبال کردم

 شدم رهیدوباره بھ برنالد خ. خدا شفاش بده.  بپرهنیی باال پای بود از خوشحالکی دافنھ نزدبرعکس
 . کردی مفی ھا تعری از نقاشیکھ داشت با چرب زبون
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 نقاش ھا نی تابلو ھا توسط بھترنی اداستی ھا ھم پینقاش و از سبک نی دونیھمونطور کھ م -
 دالر شروع ونیلیاز پنج م... می شروع کننیایب... نی شی نممونی پشنیمطمئن باش...  شدهیطراح

 ... می کنیم
 ؟ی نقاشکی دالر بھ خاطر ونیلیپنج م.  وا مونده بوددھنم

 . تو دستش رو باال بردی بود، مقوادهی پوشی رنگی کھ لباس آبی خانمکی
 »ست؟ی نی باالترشنھادیپ... ونیلیده م« : گفتجانی مرد قد بلنده با ھھمون

 . ھم دستش رو باال بردگھی دی آقاکی
 ست؟ی نی اگھی دشنھادیپ... ونیلیپونزده م... خوبھ -

مگھ اسکارلت .  کنھی نمی نقاشی تابلونی بھ دست اوردن ای برای تالشسی کردم کھ چرا رئتعجب
 نگفت کھ اون بھ ھنر عالقھ داره؟

نصف آدما ... گھی دھیپولدار.  خانم جوان فروختھ شدکی بھ ونیلی می سمتی بھ قی آخر نقاشدر
 چی کھ بھ ھذارنی می نقاشدی رو رو خرشونی سرمانجای انای ارنی می می دارن از گرسنگایاونور دن

 . خورهیدردشون ھم نم
 ی عالقھ اچی ھسی کردم کھ رئی داشتم کم کم باور مگھید.  فروختھ شدونیلی مستی دوم ھم بینقاش

 . نداره و اسکارلت فقط بلوف زدهیبھ ھنر و نقاش
 و ی نقاشنینگاھش ب. دمی دسی رئی تو چشمایبی برق عچکی دی سوم رسی نوبت بھ نقاشیوقت

 .  کھ رو لب برنالد نشست قطع شدیشخندی با نشونیاتصال چشم.  برنالد در نوسان بودیچشما
 . شروع شدونیلی با ده میحراج

 . کردشنھادی پونیلی مستی بی مسنیآقا
 ست؟ی باالتر نگھید... ونیلی مستیب -

 . بود دستش رو باال برددهی پوشی کھ کت خزیخانم
  نداره؟ی باالترشنھادی پی اگھیتموم؟ کس د... ونیلی میس -
 . نوشت و مقوا رو باال بردیزی جلوش چی مقوای دافنھ روس،ی اشاره رئبا

 »ست؟ی نیکس... ست؟یباالتر ن... ونیلیھشتاد م« : داد زدجانی با ھمرده
با اون .  انداختمی بھ نقاشگھی نگاه دکی.  کردمیمنم باور نم.  سکوت کرده بودنرتی با حتیجمع
 ھمھ پول رو نیرزش ابھ نظرم ا. انگار رنگاش کدر تر بود.  کردی فرق میکمی گھی دیدوتا

اما .  استفاده شده بود و خوشگل تر بودنی براق تری از رنگ ھاگھی دیدر اون دوتا نقاش. نداشت
 . اوردمی سر در نمسی رئیاز کارا.  شده بودی طراحی و زرد و گلبھدی با سفشتری بیکین یا

نگاه پر سوالم رو .  دادسی و بھ رئدیچی نداد تابلو رو تو کاغذ پیشنھادی پی اگھی کس ددی کھ دمرده
با .  شده رو بھ طرفم گرفتیچی کاغذ پیتابلو.  گفت بھم اعتماد کنینگاھش انگار م. بھش دوختم

 .  ازش گرفتمدیترد
.  کردمی لب غرغر مریز.  اومد، رشتھ افکارم گسستھ شدی برنالد کھ بھ طرفمون مدنی دبا

 . ستادیافنھ ا و دسی رئی رو بھ روقایبرنالد دق. حوصلش رو نداشتم
 .ھی عالصتیقدرت تشخ -
 .شھی مسی تاسرانی تو اگاھشیپا -
 .ی ھارو رزرو کردتی بلدمیشن... ھیفکر خوب -

 ».گھی ھفتھ دکی یدرستھ برا« : جوابشو دادی بھ سردسیرئ
 .امی دم و بعدا می سروسامون منجایمنم کارام رو ا -
 .ستیالزم بھ اومدنت ن -
 ...شھیِ مک و بھ تو مربوط نمی دستور آقانیا... رمی گیمن از تو دستور نم -



 112 

 دستور داده وگرنھ مطمئن سی کنم چون رئی ھست کھ با اومدنت مخالفت نمنمی ھمیبرا... درستھ -
 .ی ذاشتم خودتو تو زحمت بندازیباش نم
 بودم شد با لحن بھ سی منوجھ من کھ پشت رئیوقت.  نگفت و فقط پوزخند زدیزی چجرالد

 ».نمشونی بیپس نامزدتون کجا ھستن؟ نم« : گفتیخصوص
 ».انیبرو دنبال برا« : گفتی بھ آرومسیرئ.  بدمی چھ جوابدی دونستم باینم.  انداختمنیی رو پاسرم
 ».چشم« : رو با احترام خم کردمسرم

.  برنالد خالص شدمرهی خیباالخره از شر نگاه ھا. دمی کشیقی جمعشون فاصلھ گرفتم و نفس عماز
  کنم؟دای پسره رو از کجا پنیحاال ا

 ان؟یبرا -
چشمامو .  بھ خاطر کفشام مشکل داشتمیبھ اندازه کاف. ادی پام نری دامنم رو جمع کردم تا زدنبالھ

 . نمی بھتر اطرافم رو ببظی غلیکی کردم تا بتونم تو اون تارزیر
 ؟یی کجاانی برایآھا -

 کردم دامنم رو آزاد یبا حرص خم شدم و سع . کردری نبود و دنبالھ لباسم بھ بوتھ گل رز گحواسم
 .مرده شور اسکارلت رو با اون لباس انتخاب کردنش ببرن. کنم

دامن .  راه رو انتخاب کنمنی اومد مجبور شدم آخری دلم نمنکھیبا ا.  موندجھی نتی بتمی نھای بتالش
امن لباس رو از  دی جلوم اومد و بھ راحتی خواستم بکشمش کھ دستیلباسم رو محکم گرفتم و م

 . بوتھ گل رز جدا کرد
 ی افتاد کھ با تمسخر نگام مانیسرم رو چرخوندم و چشمم بھ برا.  اوردممانی خنگ بودن خودم ابھ

 . بارونم کتھکھیاالنھ کھ ت. کرد
  ؟ی گرفتی می گل رز کشتیبا بوتھ ھا -

بدون توجھ .  نکنھری گیزی بھ چگھیدنبالھ دامنم رو بھ طرف باال جمع کردم تا د. شروع شد... بفرما
 ».وقت رفتنھ...  گشتی دنبالت مسیرئ« : گفتمیبھ طعنھ اش بھ سرد

 ی سعیلیخ. دمی شنی قدم ھاش رو پشت سرم میصدا.  از کنارش رد شدمی اگھی دزی گفتن چبدون
. نفسم رو حبس کردم.  بود خودمو نگھ دارمدهیچی کردم در مقابل عطر خوشبوش کھ تو دماغم پیم

.  سختھییخوددار بودن درمقابلش اونم حاال کھ بھ عشقم اعتراف کردم خ.  بھترهینطوریحداقل ا
 . نبودملی میمطمئنم قبال ھم نسبت بھش ب.  اومدی از گذشتھ ام بادم میزی چکی کاش

رو بھ . مراه دافنھ بھ طرف ما اومد کرد و ھی سردی از برنالد خداحافظانی من و برادنی با دسیرئ
 » تو؟یکجا بود« :دی پرسانیبرا
 ». بزنمی دورھی اطراف نیگفتم کھ حالم خوب نبود و رفتم ا« : جواب دادی بھ خشکانیبرا
 نی فوت کرد و بھ طرف ماشرونیفقط نفسش رو بھ ب.  نگفتیزی قانع نشده بود اما چسی رئنکھی ابا

 کھ ی خاککمی یبا طناز.  شدکی انداخت و چند قدم بھش نزدانی برای بھ سرتا پایدافنھ نگاھ. رفت
 » شده؟یچرا کتت خاک« : گفتی نشستھ بود رو پاک کرد و با نگرانانی کت براقھی یرو

 ».یایبھ نظر آشفتھ م« : قفل کردانی برای رو تو چشمانگاھش
 ».نی تو ماشرمیمن م« : گفتمی دو رگھ ای حرص دستمو مشت کردم و با صدابا

 کھ دافنھ زد بدجور رو اعصابم یپوزخند.  رو از دافنھ گرفتم و بھ سرعت از باغ خارج شدمینقاش
 . متعجب بودمسیھنوزم از انتخاب رئ. در صندوق عقب رو باز کردم و تابلو رو توش گذاشتم. بود
.  داده بود و چشماشو بستھ بودھی تکشی صندلی سرش رو بھ پشتسیرئ.  جلو نشستمی صندلیرو
... ی ھستی نقاشی مواظب اون تابلویچارچشم« : شد گفتنی متوجھ نشستن من تو ماشیوقت

 ». دارهی کھ بھ عھده ما گذاشتھ شده بھ اون تابلو بستگیتیمامور
 .رمی رو بگمی تونستم جلو فضولی نمگھید
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  داره؟ی چھ بستگنی بگشھیم -
 .ش رو بھم دوخت باز کرد و نگاه نافذچشماشو

 ھ؟ی چی اون نقاشی دونیم -
 . تکون دادمسرمو

 .مواده...اون -
 »ھ؟یمنظورتون چ« : زل زدمشی گرد شده بھ چھره جدیی چشمابا
 . مواد سازنده کراکونی سرکی -

 . کردم ذھنم رو جمع و جور کنمی زدم و سعپلک
 ...یعنی... ی نقاشنیا... نی بگنی خوای شما میعنی -
 محلول کی رو تو ی نقاشنی ایوقت. ستی نی استفاده شده رنگ معمولی نقاشنی کھ تو اییرنگ ھا -

 .شھیو بعد کراکون ساختھ م. ستنیچون اصال رنگ ن. شنی مبی رنگاش با محلول ترکیخاص بذار
 ن؟ی دراوردی نقاشی تابلوی مواد رو بھ صورت رنگ ھانیچرا ا... چرا -
 م؟ی منتقل کنرانی ھارو بھ انی ای بھ راحتمی تونستی تو مبھ نظر.  نفھمھسی پلنکھیبھ خاطر ا -

 .فکرم رو بھ زبون اوردم. معلومھ کھ نھ.  انداختمنیی رو پاسرم
 .میفتادی مریمطمئنا گ -
 .نھی ھمدی راه کھ بھ نظرم رسنیبھتر... درستھ -

 ».نیشما واقعا باھوش« : زدمیلبخند
 چرا تا حاال یفکر کرد... ھیمحافظ کار... ستی ھوش ننیا« : گفتتی لبخند بزنھ با جدنکھی ابدون

 ». ھامون بوداطی احتنی بھ خاطر ھمفتاده؟ی نسی پلریگروھمون گ
 فقط الی بھ ودنی رد و بدل نشد و تا رسنمونی بی حرفگھی دنی تو ماشانی نشستن دافنھ و برابا

بھتره از تو « : انداخت ھارو بھ طرف منچی شد و سوادهی پانی برانیبا توقف ماش. میسکوت کرد
 ». پارک کننویماش. رونی بیاینقشت ب

 و دافنھ وارد سی نداد و دنبال رئیتی بھش رفتم کھ اھمیچشم غره ا.  خارهی پسره تنش منی ااصال
 . و پارکش کنمنگی ببرم تو پارکنویمنم مجبور شدم ماش.  شدالیو
 شد کی بھم نزدھیسا.  افتادی اھی ساکی اومدم کھ چشمم بھ ی مرنی بنگی غرغر داشتم از تو پارکبا

 . آرشام جلوم ظاھر شدکلیو ھ
صبحم کھ با دافنھ شروع شد کاش حداقل شبم بھ .  امروز از صبحش شانس نداشتمنکھیمثل ا -

 .نمی بیمطمئنا امشب دوباره کابوس م.  شدی تموم میخوب
 . نمیتونستم پوزخندش رو بب.  شدکی کامال بھم نزدیوقت

 .یزبون دراز شد -
 . مثل تو از اولم زبون دراز بودمیدر مقابل افراد -

 . از کنارش رد شم کھ محکم بازومو گرفتخواستم
 .ی شده بودی خواستنیلیامشب خ -

 یم« : و کنار گوشم گفتدیمنو بھ طرف خودش کش.  بکشمرونی کردم بازومو از دستش بی متقال
 » کنھ؟ی مکمی تحرشتری وول خوردنات بنی ایدون

 » .ستی فقط مختص بھ من نیشی مکی ھمھ زنا تحردنیکال تو با د« : گفتمضی غبا
 . کردی متمی گند الکل اذیبو.  بھم چسبوند و از پشت دستاشو دور کمرم حلقھ کردخودشو

 .یولم کن کثافت عوض -
 . دستاش دور کمرم محکم شدحلقھ

  کارو بکنم؟نی ادیچرا با -
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 گفت و ی پاشنھ بلندم پاشو لگد کردم کھ آخیبا کفش ھا. ت بھ کار بشم خودم دسدی بانکھی امثل
 و با لگد دمی حرکت بھ سمتش چرخکیبا .  فرصت استفاده کردمنیاز ا. دستاش دور کمرم شل شد

 .بھ شکمش ضربھ زدم
 . شدت درد خم شد و چند قدم عقب رفتاز

 کھ بھ شکمش زدم ی و لگددمی کھ من پوشییبا اون کفشا.  لبم نشستی روی بخشتی رضالبخند
 .ھیلیسوراخ نشده باشھ خ.  سال ردش بمونھکیفکر کنم تا 

 ؟ی رفتار کنی شکلی چدی خانم محترم باکی با ی گرفتادیحاال  -
 دونستم چون آرشام مست یم.  برگشتمالی و بھ طرف ودمی دستامو بھ ھم مالیشی حرکت نماکی با

 .ستی دست و پا نی وگرنھ اونقدر ھم بادیبود نتونست از پسم برب
 روز کیبعد از .  کردیپاھام از درد زق زق م.  رو تخت انداختم و با لذت چشمامو بستمخودمو

 .دهی بھ آدم مگھی حس دکی دنی خوابینطوریمزخرف ا
 زونی بھ بدنم دادم و پاھامو از تخت آویکش و قوس.  شدمداری شرشر آب حمام از خواب بی صدابا

عقربھ ھا رو عدد .  بھ ساعت کنارم انداختمینگاھ.  پف کرده بودیادی زدنیچشمام از خواب .کردم
 .  خواستم از رو تخت بلند بشم کھ ذھنم جرقھ زدیم. دمی کشی اازهیدوباره خم.  بودنازدهی
 

 بھ طرف در عیسر. دمی خداجون چقدر خوابیوا. دمی ظھر بود؟ با وحشت از جام پرازدهی االن
 گرد شده و دھن باز اسکارلت بھ خودم اومدم و ی چشمادنی بردم و بازش کردم با دورشیحمام 

 . در حمام رو بستمعیسر
 کوفت خوشگل نثارش کردم و بھ طرف ھی. دمی خنده اش رو از تو حمام شنی صداھی از چند ثانبعد

 .کمدم رفتم تا حولمو بردارم
 خودمو تو حمام پرت کردم و در عیبندازم سر ی کھ بھش نگاھنی اومدن اسکارلت بدون ارونی ببا

 .دمی شنی خنده ھاش رو از پشت در میصدا. رو بستم
 ». خنگی دختره ستی ذره عقل تو کلت نھی« : لب زمزمھ کزدمری مشت بھ سر خودم زدم و زبا

 تخت نشستھ یاسکارلت رو.  اومدمرونی و بدمیچی حولمو دور خودم پی اقھی دوش ده دقھی از بعد
 »خوش گذشت؟« : و گفتدی من خنددنیبا د. دی پوشیبود و داشت کفشاشو م

با لباس ھا . دمی کشرونی بی و تاپ مشکدی سفی کت شلوار ادارکی ندادم و از تو کمدم جوابشو
 . تخت نشستم و منتظر بھ اسکارلت چشم دوختمیرو

 » شده؟یزیچ« : ام کھ شد تعجب کردرهی نگاه خمتوجھ
 ». خوام لباس عوض کنمیم« :رو تو دستم باال اوردم و جلو چشماش تکون دادم لباسا

 . رفترونی و بعد از بستن موھاش از اتاق بدی خنددوباره
موھامو بستم و .  ھم از تو کمدم دراوردمی جفت کفش پاشنھ دو سانت مشکھی دم،ی کھ پوشلباسارو

 . گشتممیدنبال ساعت مچ
 دور گردنم گھی دمی کھ بعد از فراموشیساعتم کنار ھمون گردنبند. دمی کشرونی رو بزمی میکشو

 کی یقبل از بستن کشو برا. ساعت رو برداشتم و دور مچم بستم. ننداختھ بودمش قرار داشت
 . انگشتر حلقھ شده بود، افتادکی کھ بھ شکل ی گل خشک شده ایلحظھ چشمم بھ ساقھ 

 مونده اش ی تنھا گلبرگ باقی رویدست. تا حاال بھش دقت نکرده بودم.  برش داشتمی کنجکاوبا
 .فتھی بنی زمی کھ باعث شد گلبرگ از جاش کنده بشھ و رودمیکش
 یزی چدهی ساقھ گل خشککیحاال بھ جز .  گلبرگ گل ھم افتاده بودنیآخر.  شدم و برش داشتمخم
 . نمونده بودیباق
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 ی چی شده؟ برایزیچ« : تعجب کرد و گفتدیمنو کھ د. دمیاز جا پر ورود اسکارلت بھ اتاق با
 »رون؟ی بیاینم

 »اسکارلت؟« : گفتمی آرومی لب با صداریز.  نگاھمو بھ انگشتر تو دستم معطوف کردمدوباره
 » شده؟یچ« : شد و گفتکی قدم بھم نزدچند

 » مال منھ؟ھ؟ی چنیا« : رو بھ طرفش گرفتمدهی خشکساقھ
 »؟ی کردداشیاز کجا پ« : کھ تو دستم بود نگاه کردیزی با تعجب بھ چاسکارلت

 . کمدم بودیتو کشو -
 .گھی دھیپس حتما مال تو -
 ھ؟ی چنیا -
 .نمشی بی باره کھ منی اولدونمیچھ م -

 »؟یمطمئن« : نوبت من بود بھ تعجب کنمحاال
اصال واسھ ... دمی تا االن ندنمیا...  اما من سالم سالممی تو حافظھ ات رو از دست داده باشدیشا -
 .اشغالھ بندازش دور... ی نگھش داداشتیچ

 ». داشتمی نگھش نمچوقتیاگھ برام مھم نبود ھ« : رو تکون دادمسرم
 ھمھ رو تو اتاق کنفرانس ججمع سی رئایب... حاال ولش کن« : شونھ ھاشو باال انداختاسکارلت

 ». باھامون دارهیکرده کار مھم
 کردم و وارد اتاق یپلھ ھا رو بھ سرعت ط.  رفتمرونی کشو انداختم و از اتاق ب رو توانگشتره

 .  جمع بودنزیھمھ دور م. کنفرانس شدم
 .منم سمت چپش نشستم. شی کناری صندلی رودلی نشستھ بود و آزی راس مشھی مثل ھمسیرئ

 نبود کھ اجازه نشستن داشتھ یاون در حد.  بودستادهی اسی ھم کنار لوکاس پشت سر رئاسکارلت
 شکمش گذاشت و با خشم یدستش رو رو.  من اخماش تو ھم رفتدنیآرشام کھ بھ محض د. باشھ

البتھ اگھ منم بودم .  رو فراموش کنھبای حاال حاالھا قصد نداره اون شب زنکھیمثل ا.  شدرهیبھم خ
 .  تونستمینم
 . چرخوندمسیرف رئ نکردم و سرم رو بھ طی توجھدناشی خط و نشون کشبھ

 . گذاشتزی می گلوشو صاف کرد و دستاشو روسی مکث، رئی از کمپس
 خوام ی پس منی دونی نمیزی ھاتون ھم چیلی اما خنی برنامھ باشنی شما در اطالع اشتری بدیشا -

 . بذارمتونانی مھم، در جراتی عملکیقبل از شروع 
 . آب خوردی مکث کرد و از مقداردوباره

 ی کھ بر تمام باندھامی رو شروع کنی مھمتی ماموردیبا. می از انگلستان بری مدتی برادیما با -
 ی گروه ھانی بیی انجام بشھ ما بھ پول و مقام باالتیاگھ با موفق. ذارهی اثر مای در کل دنزیدام

 .میشی نابود مشھی ھمیبرا...می اما اگھ شکست بخورمی رسی میگانگستر
حتما متوجھ شده .  قرار گرفتھ بودنزیبدجور تحت تاث.  دادنیش م با دقت بھ حرف ھاش گوھمھ

 . دارهی بستگتی مامورنی بھ اندشونی و آیبودن کھ زندگ
 تجارت بزرگ تو ھی. نی شده باشتی مامورنی متوجھ ارزش ادی باینی ھمھ مقدمھ چنیبعد از ا -
 شماھا ستیالزم ن. مونھی محفوظ ممی اون کشور رو انتخاب کردنکھی الیدل.  منتظرمونھرانیا

 ی بازار ھادی اول بای بھ تجارت جھاندنی رسی بگم کھ برانی فقط بذارنی بدونیزیدرباره اش چ
آرشام موفق شد با . رهیگی ساخت ماده مخدر ھم اونجا شکل مگاهی پاکی. میری رو بھ دست بگااونج
 نی مواظب باشدیھمھ با. انی بنرای کارکشتھ بودن، مجبورشون کنھ با ما بھ ایلی چند نفر کھ خدیتھد

 ھمتون... کنھدای راه پرونی کلمھ بھ بکیفقط ... کلمھکی درز نکھ چون اگھ یی اطالعات بھ جانیا
 . بدون استثنا... ھمتون... نیشیکشتھ م
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 درست زی چکی تجارت مواد مخدر بھ یما برا... اما« : تو فکر فرو رفتھ بود گفتیلی کھ خآرشام
 »... کھنھیمنظورم ا...  کنھنی رو تضمتمونی کھ موفقیزی چھی... می داراجیاحت
از شرکت ... فکر اونجاش ھم کردم... ی بگی چی خوای دونم میم« : دستشو باال اوردسیرئ
 ».می کنی استفاده مانیبرا

 . ھمھ از تعجب باز مونده بوددھن
 .فتھی مری پسر خودت گمی اگھ لو بریطور...اون... اون... اما -
 .می بکنی کارچی ھمی تونینم... دستور از باالست... میما مجبور -

کاش . فتھی براش بی اتفاقدمی ترسیم. نھی ببیبی آسانی خواستم براینم.  بھ پا بودی آشوبکی دلم تو
 . وجود ندارهی اگھی راه دچی دونستم کھ ھی کردن اما می مدای پگھی راه دھی شد یم

 دیشا. می ھم باختھ و بر عکس اگھ اون ببازه ما ھم باختانیبرا... میاگھ ما بباز« : ادامھ دادسیرئ
اون ...  مھره پشت پردهکی.  کنھی مفای ای اصلی مھره اکی جزو گروه نباشھ اما نقش انیبرا
 کھ میباش  مواظبدیبا...  محافظت بشھدای ازش شددی بانی ھمیبرا...ادی زیلیخ.  ما مھمھی برایلیخ

 »الرا؟...فتھی و ھف ما نشھ چون اگھ متوجھ بشھ بھ خطر متی مامورنیاون متوجھ ا
 »س؟یبلھ رئ...بـ« :دمی جام پرتو
 .ذارمی رو بھ عھده تو متی مامورنیا -

 »بلھ؟...بـ« : از تعجب گرد شده بودچشمام
 . نبرهیی مواظب باش بونطوری محافظت کن و ھمانیاز برا -
 ».سیچشم رئ« :دمی نالی ناچاربا
 زد و ی لبخنددنشونی با دسیرئ.  ھمھ جارو گرفتینی بھ اتاق سکوت سنگانیھ و برا ورود دافنبا

 ». باھاتون دارمی کار مھمکی نینی بشنیای خواستم صداتون بزنم بی االن منیاتفاقا ھم« :گفت
 دختره نیمن موندم ا.  راه افتادنزی حلقھ کرد و بھ طرف مانی برای دستش رو دور بازودافنھ

 .رهی رو بگانی با عشوه دست براینطوری شوھرش ای کنھ جلویچطور جرئت م
 نگاه می نکی یحت.  رو بھ روم کنار دافنھ نشستی صندلی روانیبرا.  دادمی حرص پامو تکون مبا

 گفتم تو یزی چھیبابا من .  گرفتھ بودی جدیلی خشبموی دی حرف ھانکھیمثل ا. ھم بھ طرفم ننداخت
 . خدایھ. ی نگاه بھ طرفم بندازمی نکی  من از خدامھ تو؟یچرا باور کرد

 نگاھمو ری مسعیسر.  وقتھ بھش زل زدمیلی لب آرشام نشست متوجھ شدم خی کھ روی پوزخندبا
 . دوختمسیعوض کردم و بھ رئ

 »ن؟ی با من داشتیکار« : گفتی بھ سردانیبرا
.  کرد نگاھشو بدزدهی میسع.  کردی سخت بود تک سرفھ ای کھ انگار حرف زدن براش کمسیرئ

 طرف کیاز . ستھی باانی تونھ مقابل برای ھمھ اقتدار و عظمت نمنی با اسی بود کھ رئبیبرام عج
 من سی رئی بودم پس بھ جای موقع رقص زد عصبانانی کھ برای و حرفشبی اوردن دادیھم با بھ 

 انی رو بھ برا لرزم گرفتھ بود و اصال توقعش رو نداشتمشی کھ خودمم از سردیسرد با لحن
 ».نیای با ما بنی شما و خانم دافنھ ھم مجبوریی جاھی می بری مدتیما قراره برا« :گفتم
 ی تو چشماش موج میشگی ھمنی کھ ھمون تحسسیبھ جز رئ.  شده بودنرهی با تعجب بھم خھمھ
« : بذارم پس ادامھ دادمانی درجرانوی برادی متوجھ شدم خودم بادمی رو دسی سکوت رئیوقت. زد
 ».نیای با ما بدی چون حتما بانی نداشتھ باشی موضوع مشکلنی با ادوارمیام

 . صدام کاستھ بشھی و خشکی باعث نشد از سردانی برااخم
 ن؟ی کھ نداریمشکل -
 نی و دوختنیدی خودتون بریبرا... اتفاقا بھ نظر من سرتا پاش مشکلھ« : پر از حرص گفتی لحنبا

 »ن؟ی تنم کننی خوایحاال ھم م
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 وا نی روون کھ ھمھ رو بھ تحسیمنم بھ زبون خودش بھ فارس.  زدی حرف می بھ فارسانیبرا
 ھمھ مدت نیا.  زنمی حرف مینطوری انیببخش« : خودمم تعجب کرده بودم گفتمی حتودیداشتھ 

تا در . نی حس نکنیتا کمبود. نی بزرگ بششی شما ھمھ کار کردن تا تو رفاه و آسای براسیرئ
 ن؟ی انجامش بدنی تونی کار از شما خواستھ و شما نمکی فقط سی اونوقت رئنی باشش و آرامتیامن
 کی تونستن بعد از مرگ پدرتون شما رو تو ی مشونی ان؟یای کنار بسی حاال شما با رئنی تونینم
.  بگذرنزشونی دوستتون داشتن کھ حاضر شدن بھ خاطر شما از ھمھ چنقدری خونھ بندازن اما امیتی

 بار باھاشون کی بار فقط کی سختھ کھ نقدریر پر و بال خودشون گرفتن حاال واستون ایشما رو ز
 »ن؟یایکنار ب
 دور شھی ھمی برادی دونستم بایفقط م. ادی مرونی حرف ھا از دھنم بنی دونستم چطور ای نمخودمم

 ی زندگکی کھ بھم ی کسنمی رو ناراحت ببسی خوام رئی دونستم نمیفقط م. خط بکشم رو انیبرا
 . کنھتشی اذی تونم بذارم کسی و نمونمی مدسی دونستم من بھ رئیفقط م. دوباره داد

نگاه پر .  بلند شدشی صندلی حرف ھارو از جانب من نداشت با حرص از رونی کھ توقع اانیبرا
 پس لطفا فقط دھنتو ی دونی از گذشتھ من نمیچیتو ھ« : گفتضیاز خشمش رو بھم دوخت و با غ

 ھم دخالت ستی من و رئیتو کارا.  رو بھ نحو احسن انجام بدهشھی کھ بھت گفتھ مییببند و کارا
 ».نکن
« : گفتمیبا خونسرد. میبود ستادهیحاال ھردومون مقابل ھم ا.  و از جام بلند شدماوردمی کم نمنم

مطمئن .  بھ شما گذشتھی نداره کھ چیتی دونم و برامم اھمی از گذشتھ شما نمیچیدرستھ من ھ
کھ  یزی االن تنھا چدادمی رو بھ نحو احسن انجام مفمی بازم من وظانی گفتی اگھ شما ھم نمنیباش
 ی فرو گذار نمزی چچیر از ھ کانی ای در آرامش باشھ و براسمی کھ رئنھی داره اتی من اھمیبرا
.  مجبور بودمسمی ندارم با شما ھم صحبت بشم اما االن بھ خاطر رئی عالقھ انیمطمئن باش. کنم

 ی می درستمی تصمنی باشی و مطمئنم اگھ آدم قدرشناسنی رو حرفام فکر کنشتری بکمیلطفا 
 ».نیریگ

 یخونسرد.  رو حفظ کرده بودممیاما من ھنوز ھم خونسرد. دی کشی خشم تو چشماش شعلھ مآتش
 باال یکی فاصلھ گرفت و پلھ ھا رو دوتا زی با غضب از مانیبرا. اوردمیکھ خودمم ازش سر در نم

 . رفت
 . چشماشو کج کنھ تا کالج بشھنقدریبذار ا.  جواب گذاشتمشی بھم رفت کھ بی ھم چشم غره ادافنھ
 .م انداختی صندلی گرفتم و خودمو رومیشونی رو بھ پدستم
 ». کنم الزم بودیاما حس م. سی حرف زدم رئینجوریمتاسفم کھ ا« : رو با تواضع خم کردمسرم

 خواستم بھش بزنم اما تو ی بود کھ خود منم میی حرف ھانی نداره ایاشکال« : با غرور گفتسیرئ
 ».یکارم رو راحت کرد

 . شدمی باعث دلگرمسی رئلبخند
 ».نیآماده باش. می افتی بعد راه میھفتھ ... جلسھ امروز تموم شد« : گفتھی بھ بقرو

 . محکم گفتندیی سرھاشون رو خم کردن و با صداھمھ
 .سیچشم رئ -
 . متوقفم کردسی رئی خواستم از جام بلند بشم کھ صدایم
 .تو بمون الرا کارت دارم -

 ام کنھ عی ضاھی خواستھ جلو بقیم ندیشا.  نشستمی صندلی دھنم رو قورت دادم و با ترس روآب
 . حرف زدمانی با برای کنھ کھ اونطورھمی خواد تنبیحاال م
 . نگرانم رو بھش دوختمیچشما

 .نی شماھا ھم بموندلیآ... آرشام -
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 . کنھھمی خواست تنبیپس نم. دمی کشیقی نفس عمناخودآگاه
 ی کارھی« : منتظر شد تا ھمھ از اتاق کنفرانس خارج بشن سپس رو بھ ما کرد و گفتسیرئ

 ».باھاتون دارم
 .می زل زدسی کھ از فرط تعجب گشاد شده بود بھ رئی سھ با چشمانھر

  ھفتھ کدوم خواننده مشھور کنسرت داره؟نیا -
 . گشاد تر شدسی ربط رئی از سوال بچشمامون

) نی بذارنی رو دوست داریخودتون اسم ھرکس...(  دونم اما ممکنھینم« : گفتدی با ترددلیآ
 ».کنسرت داشتھ باشھ

 نی بھ انیبر... رهیگی متی واستون بلدلیالرا، آ... آرشام« : نشستسی لب رئی رویلبخند
 ».کنسرت
 ادی زمی اما خوشحالی مھربونسیچھ رئ.  خواننده بودمنیآخ جون من عاشق ا.  شدی چراغونچشمام
 .دیکشطول ن

 .نی انجام بدی کار مھمدیبا -
 . زل زدمسی رئی بھ چشمای جمع و جور کردم و با کنجکاوخودمو

 .بکشمش...  خوامی ھست کھ میکی -
  خواست بکشھ؟ی رو می بود؟ کیمنظورش ک.  بوددهی پردایرنگم شد.  ام حبس شدنھی تو سنفسم

 اون نیفقط بگ... سیچشم رئ« : شنوه گفتی مشوی حرف تو زندگنی تری کھ انگار عادآرشام
 »ھ؟یک
 .نگی کیلیب... زی دامیُ از رئسایکی -
 ».شناسمشیآره م« : سر تکون دادتی با جددلیآ

 دشیشک ندارم کھ الرا تا حاال ند« : بھ طرف من انداخت و رو بھ آرشام گفتی نگاھمی نسیرئ
راه و چاه کار رو ...  الراستتھی مامورنی اولنیدر ضمن ا... ی کھ کمکش کنھی توفھی وظنیپس ا
 ». آماده بشھشی بعدی ھاتی ماموری بده و کمک کن تا براادیبھش 
 ».سی رئنی شما بگیھر چ« : سرش رو خم کردی لبش بود کمی روی کھ حاال پوزخندآرشام

 بھ شھیم« : زل زدمسی رئی نافذ و جدیبا ترس بھ چشما.  بھ تمام وجودم رسوخ کرده بوداسترس
 » بره؟دلی من آیجا
 ».نھ« : جواب دادتی قاطعبا
  آدم رو بکشم؟کی تونم ی میآخھ من چطور.  بھ غلط کردن افتاده بودمگھید
 ». تونمیمن نم...  کنمیخواھش م... سیرئ« : بھ خودم گرفتمیزی بار لحن التماس آمنیا
 رو کھ از یمن مامور...  خوامی بگذرونھ نمتی رو با موفقتشی رو کھ نتونھ ماموریمن مامور -

 از گروه شھی ھمیبرا... ی کار رو بکننی ای تونیاگھ نم...  خوامیکشتن و کشتھ شدن بترسھ نم
 ھ؟ی کنھ چی ترک ماری چھ بھ اختای کھ گروه رو چھ بھ اجبار ی آدمی سزای دونی و میشیاخراج م

 
 ترک کنم؟ من کھ ینطوریو ا تونستم گروه ریچطور م.  شدمرهی خسی بھ رئیشتری اضطراب ببا
 . کار رو بکنمنی تونم اینھ نم.  رو نداشتمیی جانجای از اریغ
 ی میزی چھیانگار دنبال .  بود و از فرط ترس گرد شده بود زل زدی بھ چشمام کھ حاال اشکسیرئ

 رو بھ خاطر یزی چھی داشت یسع.  و از جاش بلندش شددی بھ سرش کشیدست.  رد آشناھی. گشت
 . کالفھ شده بودنی ھمی تونست برای اما نمارهیب
 ». با خودتھیی نھامیتصم« : تو ھم گفتی اخمابا

 . رفترونی اتاق رو باز کرد و بدر
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 یبا احساس دستا.  زدمی از تھ دل زجھ مدی نبود شانجایاگھ آرشام ا.  گذاشتمزی می رو روسرم
 قفل دلی آی رو تو چشمامی اشکیسرم رو بلند کردم و چشما.  شونھ ھام نشستی کھ رویگرم

 .کردم
 تنھ کی کھ یدختر.  بودی سرسخت و قویلی شناختم خی کھ من مییالرا« : زدی آرامش بخشلبخند

 ی رو دنبال مسی دستورات رئی کھ با شجاعت ھمھ یدختر.  شدی مکری ھزار مرد غولپفیحر
 شتریاون الرا رو ب. نمی بی اون دختر رو نمنجایاما من ا.  ھدف بزرگ داشتکیانگار . کرد

 » اون کجاست؟سپ. دوست داشتم
 کردم بعد از اون حادثھ و از یاحساس م.  کردی مقی حس آرامش بھ وجودم تزرکی ھاش حرف

 اوردم تا بازم بھ ھمون ی مادیکاش اون ھدف رو بھ .  شده بودمفی ضعیلیدست دادن حافظھ ام خ
 . شدمی ملی تبدگھی مدلی کھ آی قویالرا

فکر نکنم از پسش .  نفرکی یگرفتن زندگ.  فکر کردن بھش ھم ترسناکھیحت« :فتم بغض گبا
 ».امیبرب

 .دیجی آرشام تو اتاق پی قھقھھ یصدا
 . لحظھ وحود نحسش رو فراموش کرده بودمکی ی برادمی تو ھم کشاخمامو

 شھی ھمدی من بای جسد ھم نداشتکی دنی دل و جرئت دیحت... ی بودیتو از ھمون اول ھم نازناز -
 . کردمی ھات رو جمع میکثافت کار

 »؟ی زنی حرف میاز کدوم کثافت کار« :دمی خشم بھ طرفش چرخبا
 ؟یکشتھ شدن اون بچھ شش سالھ و پدرش رو فراموش کرد -

 . دوختمدلی آی خاکسترینگاه ماتم رو تو چشما.  کردمی مینیتو سرم احساس سنگ.  سست شدپاھام
 »زنھ؟ی حرف مید چدرمور« : لب باز کردمی سختبھ

 .چپ چپ بھ آرشام نگاه کرد.  تو ھم رفتدلی آیاخما
چشمام .  کنھی نمغی بچھ ھا ھم دری از گرفتن زندگی شدم کھ حتلی تبددی آدم پلکی کردم بھ ی محس

 . کردمیجوشش اشک رو درونشون حس م.  سوختیم
 . زدمادی بار با وحشت از جام بلند شدم و فرنیا
  زنھ؟ی حرف می داره درمورد چی عوضنیا -

 . لباش نشستی روثی چون دوباره ھمون لبخند خبیفقط کم.  متعجب شدی کمآرشام
 ؟ی فراموش کردی زودنی کوچولو رو بھ اتی ھری بگی خوایم... یآخ -

 بھ بچھ ھا ھم ی حد پست کھ حتنی بودم؟ تا ای آدمنیواقعا من ھمچ. دی چرخی داشت دور سرم مدنبا
 کنھ؟ ی نمیرحم

 رهی نقطھ خکی مات بھ یبا نگاھ.  ھم نداشتمستنی قدرت گری حتگھید.  افتادمی صندلی رودوباره
 دو ی تونی حرف ھا بود؟ نمنیاالن وقت زدن ا« :دیچی تو گوشم پدلی آی حرصیصدا. شده بودم

 »؟یری جلو اون دھنت رو بگقھیدق
 نق یچھ زود ھم اون دختره ...  دونھی خودش رو مقدس میلی نھ؟ اون خای اوردم ی مادشی دیبا -

 .ستی بفھمھ بار اولش ندیبا. نقو رو فراموش کرده
 ی بھ زبون می رحمی بتی کھ آرشام با نھاییحرف ھا.  بمونمنجای لحظھ ھم اھی تونستم ی نمگھید

 یادی اتاق زیفضا.  شدمی ھمھ فشار لھ منی اریداشتم ز.  شدی مدهی تو سرم کوبیاورد مثل پتک
 . ھم نداشتمدنی قدرت نفس کشی کھ حتیطور.  بودنیبرام سنگ

 .  پلک بزنمینھ نفس بکشم نھ حرکت کنم و نھ حت.  کنمھی تونستم بغضم رو فرو بدم نھ گری منھ
 . شونھ ام رو نوازش کردی من شده بود با نگرانیرعادی کھ متوجھ حالت غدیآ
  دختر؟یدیھ؟ چرا جواب نمالرا؟ حالت خوب...  ندهیتیالرا بھ حرف ھاش اھم -
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 . شدی آرشام مرتبا تو گوشم تکرار میحرف ھا.  اما قادر بھ پاسخ دادن نبودمدمی شنی رو مصداش
زودباش ...  کنھکاری چدی دونھ بایاون م... اری رو بانیبرو برا« : رو بھ آرشام گفتادی با فردلیآ

 »...یلعنت
 .  رفترونی بود بھ سرعت از اتاق بدهی ھم کھ انگار ترسآرشام
 بھ پشتم چند ضربھ زد اما دلیآ.  بھ تکاپو افتاده بودمژنی اکسافتی دریبرا.  مقطع شده بودنفسام

 . تنفس نبودی برایی ھواگھی اتاق دنیتو ا.  نداشتی ادهیفا
 .دیچی مخلوط شده بود تو گوشم پی کھ با نگرانیی آشنای بعد در اتاق بھ شدت باز شد و صدایکم
  شده؟یچ -
 .  بھ من اشاره کرددلیآ

 . زانو زدنی زمی رو کنار زد و جلوم رودلیآ.  بھ سرعت بھ طرفم اومدانیبرا
  الرا؟ چت شده دختر؟ -

 ھا دورتر بھ گوش لی از ماانی برایانگار صدا.  رفتی میاھی کرده بود و چشمام سخی تنم تمام
 .دی رسیم

 درازم کرد و با دست مشغول نی زمیرو.  اوردنیی پای صندلی و منو از رودیدستم رو کش انیبرا
 . ام شدنھیماساژ دادن س

 کرد ی ام وارد منھی سی بھ شونھ ھام و قفسھ انی کھ براییبا فشارھا.  واضح شدری کم تصاوکم
 . اشک شدزیبغضم شکست و چشمام لبر.  راحت تر شده بوددنینفس کش

 . ازم فاصلھ گرفتی و کمدی کشی حالم بھتر شده نفس راحتدی کھ دانیبرا
 گذشتھ رشیپذ. حاال تمام تنم داغ شده بود. ختمی اشک ری شدم و مثل ابر بھارزی خمی ننی زمیرو

 . بودم برام آسون نبوددهی درموردش شنگرانی اوردمش و از دھن دی نمادی کھ بھ یا
 .  شونھ ام گذاشتیدستش رو رو اشک ھام متاثر شده بود دنی کھ از دانیبرا
ناخودآگاه بھ .  کردی حس آرامش بھم منتقل مکی شونھ ام ی گفت اما حضور دستش روی نمیزیچ

 . شدم و در آغوشش جا گرفتملیطرفش متما
.  دادی نشون نمی عکس العملچی از حرکتم شکھ شده بود اما ھانیبرا.  ھام شدت گرفتھ بودناشک

 .دی موھام کشیدستش رو نوازشگر رو
 .دیچی در اتاق پسی نگران رئی بردم کھ صدای آرامش لذت منی بستھ بود و داشتم از اچشمام

 کدفعھ؟ی شد یالرا کجاست؟ چ -
 انداختم و نییبا خجالت سرم رو پا. دمی کشرونی بانی خودم رو از آغوش برای صداش فوردنی شنبا

 ».نیببخش« :گفتم
 کمک بھ طرفم دراز شده بود ی توجھ بھ دستش کھ برایب.  شد نگفت و از جاش بلندیزی چانیبرا

 .ستادمی پاھام ای رویبھ سخت
 »حالت خوبھ الرا؟« : بھ طرفم اومد و شونھ ھام رو گرفتسیرئ

 ». نگرانتون کردمنیببخش« : گفتمدمی شنی می کھ خودمم بھ سختیی انداختم و با صدانیی رو پاسرم
 . شد و دستاش رو انداختقی بھ صورتم دقیکم

 » افتاد؟یچھ اتفاق« : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ». نبودی خاصزیچ...  شکھ شده بودیکم« : من جواب دادی بھ جادلیآ

 » کار برات سختھ؟نی انقدریا« : گفتی با نگرانسیرئ
 سیرئ.  سخت شدمکدفعھی.  شدی آرشام تو گوشم تکرار میحرف ھا.  انداختمنیی پاشتری رو بسرم

 باعث بشم کھ اون دیمن نبا.  کنمدشی ناامدیمن نبا.  دوستم دارهیلی خسیرئ. نگرانم شده بود
 رو بھ عھده من ی مامورت مھمنی ھمچکی بھ من اعتماد داشتھ کھ نقدریاون ا. سرافکنده بشھ
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 داره؟ من کھ قبال یتیچھ اھم.  اعتماد و عالقھ سو استفاده بکنمنی از ادیپس منم نبا... نھ. ھگذاشت
 . بچھ ھم رحم نکردمکی بھ یحت.  کارو کردمنیبارھا ا

 .ی کنم انجامش بدی کار برات سختھ من اجبارت نمنیالرا اگھ ا -
سرد و .  توش نبودی احساسچی ھگھیچون د.  از نگاھم شکھ شده بودسیرئ.  رو باال گرفتمسرم

 .سخت شده بود مثل قلبم کھ سنگ بود
 .نیمطمئن باش... نی بھم اعتماد کردنکھی کنم از ای نممونتونیپش. دمی کارو انجام منیمن ا -

 . لبش نشست اما نگاھش ھنوز نگران بودی روی بخشتی رضالبخند
 . سرد انداختمی ما تعجب کرده بود نگاھی کھ انگار از حرف ھاانی برابھ
 . متشکرمنی جونم رو نجات دادنکھیاز ا.  کھ شما ھم نگران کردمنیببخش -

 از نگاھش نوی تونستم ایم.  شکھ شده بودیلیاز حرفام و حرکاتم خ.  رو با احترام خم کردمسرم
 سفت و سخت دی من بایزندگ.  و پوچھی معنی من بی بودم کھ عشق تو زندگدهیاما من فھم. بخونم
 رو خوشحال سی تونم تو کارم موفق باشم و رئی می طورنیچون فقط ا. ی احساسچیبدون ھ. باشھ

 .سھی و تنھا ھدف من االن خوشحال کردن رئمکن
 ی مدلی آیی گرفتم مثل الرامیتصم.  اومدرونی کردم و از اتاقم بسی رئی جلوی اگھی کوتاه دمیتعظ

 .  رحمیسنگدل و ب. گفت باشم
 . و سرم رو چرخوندمستادمیسرجام ا.  کردی مبمی کھ تعقی تندی قدم ھای صدابا

الرا راستش اون دختر « : بودم بھم زل زد و گفتدی ازش ندچوقتی کھ من ھیونمی پشکی ای آرشام
 »...رو

 . رو بھ نشونھ سکوت باال اوردمدستم
 یاالنم بھتره خودمون رو برا.  تموم بشھنجای بحث ھمنیبھتره ا...  ندارهیتی برام اھمگھید -

 .می کھ فردا برگزار مشھ اماده کنیکنسرت
 یی گرفتم از امروز ھمون الرامیتصم.  رفتمنیی تند از پلھ ھا پایی رو بھش کردم و با قدم ھاپشتم

 . ازم انتظار دارنھی و بقسیباشم کھ رئ
 دنی کردم با کشی دادم و سعھیپشت بھ در تک.  اتاقم رو باز کردم و خودمو بھ داخل پرت کردمدر

 دونستن گھید...  در انتظارمھی چگھیتم د دونسینم.  و منظم خودم رو آروم کنمقی عمینفس ھا
 ... از گذشتھ ام قراره آزارم بدهیچ
 نبود دی بعدی رسی تر مری دکمی انیاگھ برا.  نشستمزمی پشت م،ی صندلی موھام چنگ زدم و روبھ
 نگران و یچھره .  شدی آرشام تو گوشم تکرار میحرف ھا.  امروز جونمو از دست بدمنیھم

 .  گذشتی مدگانمی ھم از مقابل دسیمھربان رئ
 رو دنبال کنم و تا سی گرفتن سخت بود اما من بھ خودم قول دادم تا آخر عمر دستورات رئمیتصم
 .  رو گرفتممیی نھامی کھ من قبال تصمادی طور بھ نظر منی قطره جونم ازش دفاع کنم پس انیآخر
 . اھت دارم شبشتری گفت بی مدلی کھ آیی کنم االن بھ اون الرای محس

 می بھ سرعت از جام بلند شدم و تعظانی برادنیبا د. دمی در اتاق تو جام پری باز شدن ناگھانبا
 . کردمیکوتاھ

 مینی عظر تلخش تو بیبو.  شدکی و چند قدم بھم نزداوردی حرکتم جا خورد اما بھ رو خودش ناز
 کھ بھش داشتم یپنھان کردن احساس. انی سخت بود اونم در مقابل برایلیخوددار بودن خ. دیچیپ

 اما  تحمل بودرقابلی برام غدمی دی اونو باالتر از خودم منکھی کردن و ارخوردیسرد . سخت تر بود
من موظفم گوش بھ .  کھ در حقم کردهیی بھ خاطر لطف ھاسھیمجبور بودم ھمش بھ خاطر رئ

 . دوباره بھم دادی زندگکی باشم کھ یفرمان دستورات مرد
 الت بھتره؟ح -
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 ».ممنونم بھترم« : لحن ممکن گفتمنی نگرانش بند دلم رو لرزوند با سردتریصدا
 ی صورتش رو دو چندان متی کھ جذابششی بھ تھ ری نگفت و دستیزی لحنم تعجب کرد اما چاز

 .دیکرد کش
باال و  کھ با ھر دم و بازدم نمی اش رو ببنھی قفسھ سی تونستم عضالت سنگی بود و فقط منیی پاسرم

 بھ ی ازش فاصلھ گرفتم اما اون فاصلھ یکم.  ضربان قلبش تو گوشم بودیصدا.  رفتی منییپا
 .وجود اومده رو با چند قدم پر کرد

کمرم بھ .  شدکی بھم نزدطنتی اومد چون با شی خوشش می بازنیانگار از ا.  عقب رفتمگھی دکمی
 . تونستم فرار کنمی نمگھید.  خوردزیم

 . درونم رو نخونھجانمی انداختم تا از تو نگاھم شوق و ھنیی پاشتری رو بسرم
 ن؟ی با من داشتیکار -

 . کردمی موھام حس می شده بود کھ ھرم نفس ھاشو روکی بھم نزداونقدر
 »؟ی ثابت کنی خوای رو می چ؟ی کنی ازم فرار میچرا دار« : وار گفتزمزمھ

 .نھان کردم سردم رو پشت سرم پیدستا.  ھام گر گرفتھ بودگونھ
 ھامون مماس با ینی اوردم بیحاال اگر سرم رو باال م.  شدکی بھم نزدشتری بدی رو کھ دسکوتم

 . بودگھیھمد
 خواستمی اش گذاشتم و با فشار منھی سیدستم رو رو.  و حرارت رو نداشتمیکی ھمھ نزدنی اتحمل

 . کنمشتری رو بنمونیفاصلھ ب
 ی حرف می فھمم درمورد چینم« : دورگھ شده بود گفتمجانی کھ از شدت ترس و ھی صدابا

 ».نیزن
. تو بغلش پرت شدم. دی اش بود گرفت و منو بھ طرف خودش کشنھی سی دستم رو کھ رومچ

 .ضربان قلبم شدت گرفتھ بود
 ی لذت برانی بود و اری وصف ناپذی آغوش سرشار از لذتنی من ایبرا. دمی رو بھ دندون گزلبم

 . ترسناک بودیادیتوش بودم ز کھ یتی موقعنیا
  زنم؟ی حرف می درمورد چی دونیواقعا نم -
 .نیلطفا ولم کن -
 ؟ی ترسی کھ از بودن تو بغل من میگی ی خواینم -

 راه کی نبود خودم رو لو بدم پس مجبور شدم از دی بعمی موندی متی تو اون وضعگھی دکمی اگھ
 . وارد بشمگھید

 . گفت و چند قدم ازم فاصلھ گرفتیآخ.  بھ شکمش وارد کردمی بلند کردم و ضربھ محکمزانومو
 .دمی کشرونی فرصت استفاده کردم و خودمو از حصار دستاش باز

 .انی برای کننده وونھی عطر دی فاقد از بوییھوا. دمی رو بھ مشام کشھوا
 ».یوحش« :دی کھ شکمش رو گرفتھ بود اخماشو تو ھم کشی درحالانیرای

 ».نی از حدتون بگذردمیبھتون اجازه نم« :ھ خودم گرفتم بی لحن سرددوباره
با دست عضالت شکمش رو .  تخت اسکارلت انداختی بھم رفت و خودش رو روی غره اچشم

 . کار دردش رو کمتر کنھنی داشت با ای داد و سعیفشار م
 . کردیفی انداخت و نالھ خفنیی رو پاسرش

 بھ من انداخت و نالھ اش بلند تر ی نگاھیرچشمیز.  شده باشھشیزینکنھ واقعا چ.  نگران شدمیکم
 . مردم از ترسی داشتم مگھید. شد

 . دوزانو نشستمنی زمی شدم و مقابلش روکی نزدبھش
 .حالت خوبھ؟ آخھ من کھ محکم نزدم -
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 . اوج گرفتشتری نداد و نالھ اش بجوابمو
 نی کھ ایزدم؟ با اون ھمھ عضلھ ا محکم نقدری ایعنی.  شدمرهی شکمش بود خی دستش کھ روبھ

 . باشھدهی دبیداشت چطور ممکنھ آس
 قرمز شده بود اما یوسط شکمش کم.  شکمش برداشتم و لباسش رو باال زدمی رو از رودستش

 . بوددهی ندی جدبیآس
دستم رو .  اش معذب بودمرهی نگاه خریز.  کھ شکھ شده باشن بھم زل زده بودیی مثل کساانیبرا
 » کنھ؟ی درد میلیخ« : گفتمی آرومی و با صدادمی بود کشدهی دبیکھ آس یی جایرو
 . شدمرهی خوشگلش خی بھ چشمایبا نگران.  نشون ندادی عکس العملچیھ
 نکھیبدون ا.  دستم رو پس زد و از جاش بلند شدعی حرکت سرکی کھ با می نگاه ھم غرق بودتو
 . رفترونی بھ طرفم بندازه از اتاق بی اگھی نگاه دمی نیحت
 رم کرد؟ اصال واسھ کدفعھی چرا نیا.  نشستھ بودم و تو شک حرکاتش بودمنی زمی ھنوز رومن
  اومده بود؟یچ

 داشتھ باشھ خودش بر یبھ من چھ؟ اگھ کار مھم.  بلند شدمنی ھامو باال انداختم و از رو زمشونھ
 . گردهیم
 

 .اسکارلت زل زدم ھراسون ی و با خشم بھ چشمادمی کوبزی می رو محکم رودستم
 .امیمن با اون جھنم ھم نم -

 ».سھیدستور رئ« : باال انداختی تفاوتی ھاشو با بشونھ
 .ییمن عمرا با اون برم جا -

 . ناخنش رو بھ گوشھ تخت پرت کرد و از جاش بلند شدسوھان
 دیدستور دستوره و تو ھم با. ادی کوتاه نمسی کھ رئی دونی کنار می رو بذاریالرا بھتره لجباز -

 .یاطاعت کن
 .رهی نمی جوھیآخھ چرا اون؟ من آبم با اون تو  -
 .چون بھ نفعتھ... ی آبتو کج کنریبھتره مس -
 . اسکارلتیاری حرص منو درمیدار -

 ». گمی رو مقتیچرا؟ چون حق« : صورتم براق شدتو
 . گفتنت رو ببرنقتیمرده شور تو و اون حق -

فقط چند دست لباس از تو کمدم بھ طرفم انداخت و . دی نفھمیزی بود چیرم بھ فارس جملھ آخچون
 بیدر ضمن لطفا با من بھ اون زبون عج... ی کنار و حاضر شی رو بذاریبھتره لجباز« :گفت
 ». شدهنی کنم بھم توھی احساس مینطوری فھمم و ای ازش نمیچی حرف نزن چون ھبیغر

 .ستیبرام مھم ن -
 ». من مھمھیاما برا« : با لباسام جفت کرد و گفتی جفت کفش صورتکی ی خونسردبا
 گذشت و ی مییدو روز از اون روز کذا.  گرفتی حرصم مشتری اسکارلت بی خونسردنی ااز
 یآخھ من نم. می کنسرت بخری چند دست لباس برامی من رو مجبور کرده بود با آرشام برسیرئ

  پول خرج بشھ؟دی کمد ھست چرا دوباره بانیا مزخرف تو ی ھمھ لباسانی ایدونم وقت
 نویعمرا من ا.  تخت افتاده بود نگاه کردمی چرک بود و روی کھ بھ رنگ صورتی دامن کوتاھبھ

 . ترهنینپوشم کھ سنگ. بپوشم
 . ھم رو تخت کنار دامنھ افتادی پفقھی بلند و نی آستدی دست لباس سفکی
 . پوشمی نمنویاسکارلت من ا -

 »چرا؟« : و با تعجب بھ طرف من برگشتدی کش از کاردست
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 . دھن کج بھ دامنھ زل زدمبا
 . کوتاھھیلیخ -

 . نگذشت کھ ھرھر خنده اش کل اتاق رو برداشتیزی اسکارلت گرد شد اما چیچشما
 . کردمیظی غلاخم

 ؟ی خندی میبھ چ -
 و صدات یدی پوشی ھم منی بدتر از ایتو کھ قبال لباسا...  فھممیاخھ من نم« : خنده گفتنیب

 » برات مھم شده؟کدفعھی اومد حاال چرا یدرنم
 ». بپوشمنوی تونم ای اما االن نمدمی پوشی می قبال چستیمھم ن« : تو ھم رفتشتری باخمام

 نعمت نینذار ا... پس ازش استفاده کن...  رو بھ تو دادهییبای خدا زنیبب« : گفتتی با جداسکارلت
 ». بمونھیدست نخورده باق

 از وجودم یمی دونستم چرا نی بودم اما نمدهی اسکارلت رو بارھا از مردم اطرافم شنی ھاحرف
 .ستمی موافق ندهی عقنی دونستم چرا با اینم.  خواد قبولش کنھینم
دوست ندارم مردم اطرافم .  ازش سو استفاده بکنمدی رو بھ من داده اما من نباییبایدرستھ خدا ز -

 . دادنھشی نمای براییبایمن قبول ندارم کھ ز.  استفاده رو ببرنتی نھاتی موقعنیاز ا
 رو از کجام نایا. خودمم تعجب کرده بودم.  دادی من گوش می با دھن باز بھ حرف ھااسکارلت

 دراورده بودم؟
 ی نمنویمن ا« : گفتمتیسرم رو تکون دادم و با قاطع.  بھت زده اسکارلت شدمافھی قالی خیب

 ».پوشم
 . دی کشرونی و تاپ ھمرنگش از تو کمدم بی مشکنی شلوار جکی و دی کشی آھاسکارلت

 . رو بپوشنای اریبگ -
داره ھوا سرد « : ھم بھ دستم داد و گفتی کت صورتکی لباسا رو بردارم اسکارلت نکھی از اقبل

 ». بھترهی ھم بپوشنیا... شھیم
 .  تکون دادم و لباسام رو عوض کردمیسر

 . شددای بستم کھ در اتاق باز شد و چھره نحس آرشام پی موھامو با کش مداشتم
 .ی ساعتھ منو عالف کردکی نھ؟ ای یحاضر شد -
 عی حرکت سرکیآرشام چند قدم بھ طرفم برداشت و با .  توجھ بھش بھ بستن موھام ادامھ دادمیب

 .دیکش رو از رو سرم کش
 .دمی حرص بھ طرفش چرخبا
  بود؟ی چھ کارنیا -

 ».ی خوشگل ترینطوریا« : بچھ ھا تخس گفتنی ھاشو باال انداخت و مثل اشونھ
 .رمی رو بھ طرفش دراز کردم تا کش رو بگدستم

 .ستینظر تو اصال برام مھم ن -
 ». دمی کش رو بھت نمنیمنم اصال ا« :دی رو عقب کشدستش

 ...تو غـ -
 . کنھیمنو باز م دھن یھ.  حرفم رو خوردم و با حرص نفسم رو فوت کردمھیبق
 بھ ی حرکت ناگھانکیبا . آرشام ھم پشت سرم راه افتاد.  رفتمرونی کش شدم و از اتاق بالی خیب

 . و از سر تا پا براندازش کردمدمیطرفش چرخ
 » خوشگلم؟یلیخ« : باز شدششین

 ای ی راه رفتن کنار منو داراقتی لنمی بندازم ببپتی نگاه بھ تھی خواستم ینھ فقط م« : جمع کردملبامو
 ».نھ
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 ی صدامی خارج بشالی از ونکھیقبل از ا.  شکستمیمنم کھ با دمم گردو م.  تو پرش خوردبدجور
 . متوقفمون کردانیبرا

 ن؟یری مییجا -
 من نیاخماش تو ھم بود نگاه کنجکاوش ب.  قفل کردمانی برای و نگاھمو تو چشمادمی پشت چرخبھ

 .و آرشام در نوسان بود
 ».یی جامی ری مسیبھ دستور رئ« : با احترام جواب دادآرشام
 »کجا؟« : طلبکارانھ شدلحنش

 ». بازارمیریم« : آرشام من جواب دادمی جابھ
 ».سھی بھ دستور رئیمطمئن« : زدیپوزخند

 . نھای نی کنی شما باور مستیمھم ن -
 .پررو.  حرف زدینطوری باھاش ادی باشھی نمشی احترام حالیوقت
 کیچھ خوب چون منم « : گفتدی پوشی رو مشی کھ کت مشکی و درحالاوردی رو خودش نبھ

 ».امی داشتم پس باھاتون مدی خریسر
 کی کردم کھ ی میداشتم تو ابرا واسھ خودم باز.  بود ھمونجا بال درببارمکی دروغ؟ نزدچرا

 .نییدفعھ پرت شدم پا
 . دارمدی خری سرکی آخھ ام؟ی نداره منم بیاشکال -

 . شدی ھر سھ تامون مثل بادکنک خالباد
 ».میشی خوشحال ھم م؟یچھ اشکال... نھ خانم دافنھ« : لبخند زدی زورکآرشام

 . خوشحال شدمیلیمن کھ خ...  جون عمتآره
.  ھم تنش بودی رنگی کوتاه و تاپ سرمھ ایدامن ل.  بوددهی پوشی رنگی کت کوتاه و مشکدافنھ

 . دماغم بودری زیتر عطر خوشبوش ھم کھ از پنج میبو
حداقل تحمل آرشام .  حلقھ کردانی برای کرد و دستش رو دور بازوی پلھ ھا رو طعی سری قدم ھابا

 .ودی جادوگر آسون تر نیاز ا
 روبھ دافنھ زد و بھ زور بازوشو ی نداره چون لبخند مسخره ای ھم کھ معلوم بود دل خوشانیبرا

 .دی کشرونیاز تو دست دافنھ ب
باحال ... می من برنیبا ماش« : لبخند گشاد رو بھ آرشام گفتکی و با اوردی رو خودش ن بھجادوگر

 ».تره
 . پخمھیھالو.  بخوره تو سرتشی کھ باحالیا

 نی ای اداھا و عشوه ھایحاال چطور.  کردمی برگردوندم و تو دلم واسش زبون درازرومو
 جادوگر رو تحمل کنم؟

آرشام پشت .  و دافنھ و آرشام ھم پشت سرم راه افتادنانیبرا.  اومدمرونی بالی تو ھم از وی اخمابا
 من ھمچنان ی و اخمامی نزدی حرفچکدوممونی بھ مقصد ھدنیتا رس. فرمان نشست و من کنارش

 .تو ھم بود
 ھی منتظر بقنکھی شدم و بدون اادهی فروشگاه بزرگ، بھ سرعت پکی ی جلونی پارک شدن ماشبا

.  داشتن بھم برسنیسع. دمی شنی قدم ھاشون رو پشت سرم میصدا. دمباشم وارد ساختمان ش
 . کھ اطرافم بود کردمی و بزرگکی کوچی زدن مغازه ھادیخودمو مشغول د

 »؟ی عجلھ داریلیخ« : گوشم گفتری و زستادیکنارم ا.  با چند قدم بزرگ خودشو بھم رسوندآرشام
 . تونم وجود تورو کنارم تحمل کنمی نمگھیآره چون د -

 . دلچسبھیلی کردن آرشام خعیضا.  خنک شدگرمیمنم کھ ج.  نگفتیزی تو ھم رفت اما چاخماش
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 یدافنھ محکم بازو.  نظر داشتمشونری زیرچشمیز. ستادنی ھم کنارمون اانی بعد دافنھ و برایکم
 کرد بعد از ی پچ م چرت و پرت ھا پچی سرکی رگوششی رو گرفتھ بود و داشت زانیبرا

 . بود بھ خداوونھید. دی خندی ساعت با خودش مکی گفت یھرکلمھ کھ م
 . کردی بود و اصال بھ مزخرفات دافنھ گوش نمستادهی ھم کھ مثل ماست وا رفتھ اانیبرا
.  کردمنیتری پشت وی کردم و دوباره خودمو مشفول تماشا کردن لباسای دلم بھ دافنھ دھن کجتو

 . دافنھ بودی نکره افھی قدنیبھتر از د
  خوشت اومده؟نی از اھ؟یچ -
 ساعتھ کی.  اومدم و سرجام صاف شدمرونی بالی آرشام از فکر و خزی تمسخر آمی صدادنی شنبا

 . کردمی لباس شب قرمز رنگ و براق نگاه مکیداشتم بھ 
 . ھم بودنی خوشگل تر از ایاما لباسا. بھ نظرم بد نبود.  داشتی بود و دنبالھ کوتاھدکلتھ

 » داره؟یاشکال« : گفتمطلبکارانھ
 ». افتضاحھقتیبھ نظر من کھ سل.  از تماشاش لذت ببر؟ینھ چھ اشکال« : زدیپوزخند

 .من نظر تورو نخواستم -
 زی وارد مفازه شدم و روبھ فروشنده گفتم تا از ھمون لباس قرمزه ساارمی لجش رو دربنکھی ایبرا

 .ارهیمنو ب
« : لباس قرمزه تو دستم با تمسخر گفتدنیدافنھ با د.  ھم وارد مغازه شدنانی بعد دافنھ و برایکم

 ». تو دوختھ شدهیاصال انگار برا. ادیبھ نظرم واقعا بھ تو م...  الرای کردیچھ انتخاب خوب
 یلی نداشت اما تو تنم خی چندانتیلباس جذاب.  بھ طعنھ ھاش ندادم و لباس رو پرو کردمیتیاھم

 ی دونھ بھتر براکی یواشکیبعدا . ھر چھ بادا باد.  نھایمونده بودم بخرمش . خوب نشستھ بود
 . شدیحداقل دلم کھ خنک م.  خرمی میمھمون

 افھیق.  اومدمرونی از اتاق پرو بعیلباسامو عوض کردم و سر.  آرشام خنده ام گرفتافھی تصور قاز
 ». خوامیو م رنیھم« : گرفتم و رو بھ فروشنده گفتمی جدی
 .  رو کنارم حس کردمانی شده بودم کھ حضور برارهی لباس بود خی فروشنده کھ مشغول دستھ بندبھ

 . دادی خوش بوش دماغم رو قلقلک معطر
 .ی باشقھی بد سلنقدری کردم ایفکر نم -

 ». داشتھ باشھقتی حقشھی تفکرات شما ھمستیقرار ن« : گفتمی سردبھ
 .ادی درست از آب درنمچوقتیدرمورد تو ھ -

 ». فرق دارمانتونی چون من با اطرافدیشا« : زدمیپوزخند
 واری دی کھ روبای زتی نھای لباس بکیبھ . اوردی طعنھ ام بھ دافنھ شد اما بھ رو خودش نمتوجھ
 »؟ی کنیچرا اونو امتحان نم« : کرد اشاره کرد و گفتی مییخودنما
بدون شک .  داشتی بود کھ دامنش پف قشنگی رنگی مشکیلباس دکلتھ .  رو دنبال کردمنگاھش

 .  تو تن جذاب بودیلیخ
 .دمی نحس آرشام رو کنار گوشم شنی شدم بخرمش کھ صدای وسوسھ مداشتم

 ؟ی کنی لباس رو امتحان نمیکیالرا چرا اون  -
.  اومدیلباسش سبز بود و بھ چشمام م.  ھم بد نبودیکی نیا.  گفت نگاه کردمی کھ آرشام میی جابھ

 . خوردی شونھ ھاش می ھم رویریتور حر
 ».ھی عالیوا« : گفتمی ساختگجانی ھکی با ارمی رو دربانی لج برانکھی ایبرا
 . ھم بھم بدهیکی نی طرف لباس رفتم و رو بھ فروشنده گفتم کھ ابھ

 قھیآرشام بدسل.  کردی خورد در عوض آرشام با غرور بھ انتخابش نگاه می داشت حرص مانیبرا
 .دی رسی نمانی براینبود اما بھ پا
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.  کارم تموم شد در اتاق پرو رو باز کردم و ازش خارج شدمیوقت.  لباسو داد تا بپوشمشفروشنده
 خوشگل یلیخ. خوب خودمو برانداز کردم. ستادمی بود ادهی چسبواری کھ بھ دی بزرگی نھی آیجلو

 .شده بودم
 ...ی ناز شدیلیخ -
 صحنھ رو بھ روم تمام دنی و بھ طرفش برگشتم اما با ددمیبا ذوق چرخ انی برافی تعردنی شنبا

 .ذوقم بک باره فرو نشست
 ھم پشت سر ھم انی بود و برادهی کرده بود رو پوششنھادی بھم پانی رو کھ برای ھمون لباسدافنھ

 .واقعا ھم خوشگل و جذاب شده بود.  کردی مفیازش تعر
 تر از بای اش زبندهی داشت و اندام فری با لباس مشکی تضاد قشنگدشی و پوست سفی عسلیموھا

 .دی رسی بھ نظر مشھیھم
 رو رد انی براشنھادی پنکھی بودم از امونیپش.  تو گلوم نشستفی بغض خفکیاما .  دونم چراینم

 .  شده بودری دگھیاما د. کاش اون لباس االن تو تن من بود. کردم
 ». ھایواقعا خوشگل شد« : شونھ ام نشستی رویدست

 ستی دونم الزم نی خودمم منویا« : و با تمسخر گفتمدمی کشرونی دست آرشام بری ام رو از زشونھ
 ».حتما از دھن تو بشنوم

 .ودی انتخاب آرشام نی کنم و بھ نظر من بھتری خالیکی رو سر می خواستم دق و دلیم
 ؟یحاال چرا دعوا دار -
 یلباست ھم نم.  لحظھ کنارم تحمل کنمکی ی تونم تو رو حتی نمگھید« :دمی خشم بھش غربا

 ».ھمونطور کھ توفع داشتم انتخابت مزخرفھ... خوام
باز خوبھ .  توجھ بھ دھن باز آرشام، بھ داخل اتاق پرو برگشتم و لباس رو با خشونت دراوردمیب

 . نبودمی حالیچی ھتیمن کھ از شدت عصبان.  نشدشیخدا رو شکر کار
 نقدریا.  زدمرونی از مغازه بدمی خرکیانداختم و بعد از برداشتن پالست ی اشھی شزی رو رو ملباس

 زدم و ی گرفت تنھ می سر راھم قرار میبھ ھرکس.  بودم کھ حد نداشتی حرصانیاز دست برا
 . شدمی از کنارشون رد میبدون عذرخواھ

 . بودنی وگرنھ حسابش با کرام الکاتبستی شانس اورد کھ جلو چشمم نانیبرا
 .ی ناراحتمی وبا آرشام جونت تنھات نذاشتمی دنبالتون راه افتادنکھیاز ا -

 ھمھ خشم نیحتما انتظار ا. از نگاھم تعجب کرد.  طرفش برگشتم و با خشم تو چشماش زل زدمبھ
 . جا نداشتکیرو 
 ».گم شو...چشمم...جلو...از« :شمرده شمرده گفتم.  کردم صدام باال نرهی میسع

 سی برادرزاده رئانی نداشت برایتیدر اون لحظھ برام اھم.  رو فراموش کردمزی باره ھمھ چکی
 شد و ی دافنھ تو اون لباس خوشگل جلوم ظاھر مریھمش تصو.  کنمی احترامیمھم نبود ب... ھست

 . خوردمی خودم افسوس میمن برا
 . کھ حاال گم شمومدمیبھ خواست تو جلو چشمت ن -

 . دست بردار نبودانین ادامھ دادم اما برا ازش گرفتم و بھ راه رفتنگاھمو
 .نی بررونی کھ با آرشام جونتون بادهی وقت ز؟ی خوریحاال چرا حرص م -
 . کردم تا دوتا فحش آبدار نثارش نکنمی خودم رو کنترل میلیخ

 کردم تا با معطوف کردن توجھم بھ لباسا حضور ی و سعستادمی بزرگ ابای مغازه تقرکی یجلو
  شد؟ی رو فراموش کنم اما مگھ مانیبرا

 .ادتھیپس تو ھم  -
 » رو؟یچ« :دمی غربای با حرص بستم و تفرچشمامو
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 . مغازه رونیا -
 .  ترس بزرگ تو وجودم نشستکیبھ جاش .  باره فروکش کردکی خشمم

 »ھ؟یمنظورت چ... منـ « : لکنت گفتمبا
 . دادظیخم غل اکی کھ اون تعجب جاشو بھ دی نکشیاما طول.  تعجب کردیکم
 ؟ی بردادی زود اون روز رو از نقدری ای بگی خوایم -
 ی ساختگتی عصبانکی متوجھ اضطرابم نشھ با نکھی ایبرا. دمی لرزی داشتم از شدت ترس مگھید

 ». دارمی تو ذھنم نگھ نمچوقتی ندارن رو ھی ارزشچی کھ برام ھیخاطرات« :گفتم
 یلی بھم زل زد اما خرتی لحظھ فقط با حکی یبرا.  گرون تموم شدیلی حرف براش خنی اانگار

 . تفاوت شدیزود نگاھش سرد و ب
 . منم راحت ترهی براینطوریا...  کارو بکننیھم -

از .  بھ سرعت از فروشگاه خارج شدانیبرا.  منظورش نشدم و فقط با نگاھم دنبالش کردممتوجھ
 . بودری دیلی خیمونی پشی شدم اما برامونی کھ زدم پشیحرف
 رو گرفتن منم گفتم بعد انی اومدن، سراغ برارونی از مغازه بدی خرکی دافنھ و آرشام با پالستیوقت
 .دمشی اومدم ندرونی از مغازه بنکھیاز ا

. می فروشگاه راه افتادیھر سھ بھ طرف در خروج. می منتظرش بموننی کرد تو ماششنھادی پآرشام
 . تفاوت باشمی مشکوک دافنھ بی کردم نسبت بھ نگاه ھای میتمام مدت سع

 راخت فوت کردم کھ الی ناخودآگاه نفسم رو با خنی تو ماشانی برادنی با دمیدی رسنگی بھ پارکیوقت
 . دافنھ دور نموندنیزبیاز چشم ت

 . نگاه ھم بھ طرفم ننداختمی نکی ی حتانیبرا.  نشستمنی خودمو جمع و جور کردم و تو ماشعیسر
 نی ماششھیسرم رو بھ ش.  زدمی بار ھزارم افسوس خوردم کاش اون حرف رو نمیبرا. دلم گرفت

 . دادم و بغضم رو فرو خوردمھیتک
 . زدی مشمی با دافنھ آتانی گرم برالحن

 ... دافنھیراست -
 . شدزی تگوشام

 ... برات دارمزی سورپراکیشنبھ شب  -
 »؟یزیچھ سورپرا« :دی با تعجب پرسدافنھ

 ...ی فھمیخودت م -
 نیی رو پاشھی رفتم؟ بھ سرعت شی متی ماموری برادی کھ من بایھمون شب.  اومدی باال نمنفسم
 .انیمخصوصا بر. نھی اشک ھام رو ببی خواستم کسینم.  بردمرونی و سرم رو تا آخر بدمیکش

 ». ھای خوری سرما مشھیھوا داره سرد م...  رو بده باالشھیش« :دیچی آرشام تو گوشم پیصدا
 کرد پوستم ی کھ با صورتم برخورد میسوز سرد.  بھ حرفش نکردم و بھ کارم ادامھ دادمیتوجھ
 . حس کرده بودیرو ب
« : زدمبی بار دھم بھ خودم نھیبرا.  شدی گوشم تکرار می و دافنھ توانی مکالمھ گرم برایصدا

 گوشھ دفن کن و ھی تو اون قلبتھ، یھرچ... ی ھستی و تو کھی کانیفراموش نکن برا... بس کن الرا
 ریمس نذار... نھیھدف تو ھم... نیھم... ی رو حفظ کنسی جون رئدیتو با... تنھا بھ ھدفت فکر کن

 ی خارج بشھ ھمھ چلیاگھ قطار از ر...  حرکت کنلی ریرو...  از راھش منحرف بشھتیزندگ
 »...تمومھ
 اگر ی کرد حتی اطاعت مدیاد و قلبم ھم با دیمغزم دستور م.  بھ نفس دوباره بھم برگشتاعتماد

 . نھیچون راه درست ھم.  سخت باشھیلیخ
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 بھ دنی کردم تا رسیچشمامو بستم و سع.  دادمھی تکی صندلی رو باال دادم و سرم رو بھ پشتشھیش
 . حفظ کنمینطوری آرامش رو ھمنیمقصد ا

 اونو نھ ینھ صدا. دمی شنیچون اصال نم.  دادی دافنھ ھم آزارم نمی عشوه ھای صداگھی دیحت
 توع نی کردم با ایحس م... یرانی آھنگ اکی.  آھنگ تو گوشم بودیفقط صدا.  روانی برایصدا

 . بھ خاطر مادرم بوددیشا... یسی انگلی کنم تا آھنگ ھای میکی احساس نزدشتریآھنگ ھا ب
  اشکم ھزار خاطره دفنھی ھر قطره کنار

  سروهکی قد یی کھ گوی خاطره دارنقدریا
  کھ مثل زھرهی از عشقت، عشقسوزهی مگلوم

  من قھرهی عشق تو قلبم، خنده با لب ھای بیول
 ازارمی بودن ننی اما بھ ای با مندرستھ

  آه دوست دارمیگی با چشماتم نمی کھ حتتو
  لب ھات بودی دوست دارم فقط بازی گفتاگر

  چشماتی نشستھ توی رنگ خودخواھوگرنھ
  مال ما شھخواستمی من مای دنی عشقھ تویھرچ

  غصھ نباشھنمونی بی نذاشتچوقتی تو ھاما
  مونمی بوسھ با تو ھم خونھ مھی کردم با ی مفکر

  تونمی تو نمی آخھ بشھی دونستم نمینم
 ی رحمی ھمھ بنی کنم من از تو، از تو کھ ای مگلھ

 یفھمی نمچوقتی بار مردم از عشقت، تو کھ ھھزار
 ی رحمی ھمھ بنیتو کھ ا کنم من از تو، از ی مگلھ

 یفھمی نمچوقتی بار مردم از عشقت، تو کھ ھھزار
   آھھی ھی ھمراه اشک و خون، دلم ھمساچشمام
  مکر روباهھی گرگ و عشق تو شبزمونھ

  چوپان ساده لوح کنار گلھ احساسشدم
  گلھ سر چنگال گرگ دعواستنی داره ای رسمچھ
 فھمھی گلھ نمنی کھ ای ھستی خواستننقدری اتو

  رحمھی دلت از سنگو ب،ی لبخند بھ لب داراگر
  تو رو، رو کردی لھی عشق حنی خوبم اگھ اببخش

  بھ دل ساده کھ بھ چنگال تو خون کردنینفر
  مال ما شھخواستمی من مای دنی عشقھ تویھرچ

  غصھ نباشھنمونی بی نذاشتچوقتی تو ھاما
  مونمی بوسھ با تو ھم خونھ مھی کردم با ی مفکر

  تونمی تو نمی آخھ بشھی دونستم نمینم
 ی رحمی ھمھ بنی کنم من از تو، از تو کھ ای مگلھ

 یفھمی نمچوقتی بار مردم از عشقت، تو کھ ھھزار
 ی رحمی ھمھ بنی کنم من از تو، از تو کھ ای مگلھ

 یفھمی نمچوقتی بار مردم از عشقت، تو کھ ھھزار
 ای دنی عشقھ توی چھر
 )یاحقیگلھ از محسن ( 
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 رو انی برایدافنھ ھمونطور کھ بازو.  شدمادهی چشمامو کھ بستھ بودم باز کردم و پنی توقف ماشبا
 کھ یمنم درحال.  کشوندی مالی کرد اونو بھ طرف وی گوشش پچ پچ مریمحکم گرفتھ بود و ز

 برداشتم و رو بھ نی رو از تو ماشدی خرکی تفاوت باشم پالستی کردم نسبت بھشون بیتالش م
 ». ھم خودت بکشنیزحمت پارک کردن ماش« :گفتم آرشام
 ذوق کرد و دنمیاسکارلت با د.  شدمالی درھمش توجھ کنم بھ سرعت وارد وی افھی بھ قنکھی ابدون

 .  بھ طرفم اومدعیسر
 کردم حتما دلش تنگ شده واسم، دستامو از ھم باز کردم و منتظر شدم تا خودشو ی کھ فکر ممنم

 رو از دستم چنگ زد و کی کھ گرفتھ بودم پالستی توجھ بھ ژستیکارلت بتو بغلم بندازه اما اس
 » حودتھ؟قھی نھ؟ سلای خوشگلھ ؟ی گرفتیحاال چ« : رفت گفتیھمونطور کھ بھ طرف اتاق م

 .دمی رو با حرص از دستش قاپکی انداختم و پالستنیی دستامو پاعی بشم سرعی ضانکھی از اقبل
 .ومدهی ھا بھ تو نی فضولنیا -

 .دی رو چنگ زد وبھ طرف خودش کشکی پالستدوباره
 .ادی نمی چادی بھم می دونم چیمن بھتر م -

 .دمی رو گرفتم و محکم کشکی طرف پالستکی.  بودمی ام کرده بود حرصعی ضانکھی از اھنوز
 .ینی خوام تو ببیاصال نم -
 کرد کھ باعث شد از وسط پاره بشھ و لباس قرمز کی پالستدنی توجھ بھ حرفم شروع بھ کشیب

 .فتھی بنی زمیرنگم رو
 یرو بھ رو.  برداشتنی نداد و لباس رو از رو زمیتی بھ اسکارلت رفتم کھ اصال اھمی غره اچشم

 . شدرهیخودش گرفت و با دقت بھش خ
 . بعد اخماش تو ھم رفت و دھنش کج شدکمی
 » ام؟قھی من بد سلی بگی خوای تو ھم مھ؟یچ« : حرص گفتمبا

 »؟یدیاز کجا فھم« : گفترهی نگاھش رو از لباس بگنکھی ابدون
 .لباس رو چنگ زدم و وارد اتاقم شدم.  خواست خفھ اش کنمی مدلم

مطمئنا لباس خوشگل تر از ...  تا کمکت کنمامی باھات بیچرا نگفت« : ھم دنبالم راه افتاداسکارلت
 ».می کردی مدای ھم پنیا

 رمیم... ی مھمونرمیمن نم« : کردم گفتمی مزنی تو کمدم آوی کھ لباس رو سر جالباسی حالدر
 »...تی ماموری اجرایبرا

 فرصت نی از اکمی تو بودم ی داره؟ من اگھ جایتیچھ اھم« : باال انداختی تفاوتی ھاشو با بشونھ
 ». کردمی اومده استفاده مشی پیھا

 .اونقدرھا ھم بد نبود. دمی بھ لباس کشیدست
 . اومدی و گروه مسی سر رئیی چھ بالودیوگرنھ معلوم ن. یستیخوب شد کھ ن -

 گمیراست م« : لبخند زدمیبا بدجنس.  مشت شده اش معلوم بودی از دستانیا.  گرفتحرصش
 ».گھید

 . بھ طرفم ھجوم اورد کھ بھش مجال ندادم و خودم تو بغلش انداختماسکالت
 .یشمیممنونم کھ پ... ی ھستی خوبیلیتو دوست خ -

 اومد دستاشو دور کمرم رونی از تو شک بیوقت.  غار بازهی بودم االن دھنش اندازه دھانھ مطمئن
حاال نوبت منھ کھ جبران ... ی بھ من کردیادی زیتو کمک ھا« : گفتیمیحلقھ کرد و با لحن صم

 ».ادمھی اما من تورو ستی نادتیھر چند تو منو ... کنم
 تونستم یم.  نسبت بھش داشتمیاحساس خوب.  بھ خودم فشردمشتری لبخند زدم و اسکارلت رو بنمم

 . خواھر بھش اعتماد کنمکیمثل 
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از اول صبح استرس . دی رفت و باالخره روز موعود فرا رسی رحمانھ جلو می معکوس بشمارش
 .شستھ ام معلوم بود بھ گود نی از چشمانی رو نتونستھ بودم بخوابم و اشبیتمام د. داشتم

اون از ھمھ .  اسکارلت تمام تالشش رو کرده بود تا ترسم رو کم کنھ اما موفق نشده بودنکھی ابا
 نگفتھ یزیمنم بھش چ.  برمتی مامورکی دونست کھ قرار من امشب بھ یفقط م.  خبر نداشتیچ

 . گفتی خودش مسیبودم چون مطمئن بودم اگھ الزم بود رئ
 نقطھ کیخودمو تو اتاق حبس کرده بودم و بھ .  زدمی اول صبح تو خودم بودم و لب بھ غذا نماز
 داشتم رو در ذھنم سی دوباره با رئیی رو کھ از بدو ورود بھ باند و آشنایخاطرات.  شده بودمرهیخ

 یزبا نیمن از اول وارد ا.  تونستم کشتن اون دو مرد رو فراموش کنمیھنوز ھم نم. مرور کردم
 .  گروه وارد شده بودمنی کشتن تو ایاز اول برا. شده بودم

تاس .  شدهری دیلی خیمونی پشیحاال برا.  رو تکون دادم تا اون افکار ترسناک رو پس بزنمسرم
 پشت سر تی با موفقدی بھم واگذار شده باتی مامورنیحاال کھ ا. انداختھ شده و قرعھ بھ نام من افتاده

 بھ ی شدم و نگاھد از جا بلندمی کھ تو خودم دی تازه ایرویبا ن.  کنمدیرو نا ام سی رئدینبا. بذارمش
 .ساعتم انداختم

 و دمیھمون لباس قرمز رنگ رو پوش.  شدمی حاضر مدیبا.  دادنی رو نشون مشی ھا عدد شعقربھ
 . شونھ ھام رھا کردمیموھامو حالت دارم رو رو

.  بود رو برداشتمی اشرفتھی و پکی کوچی و اسلحھ لی موبای گوشی کھ حاوی کوچکی دستفیک
 چیھ.  اومدنی روح و خستھ بھ نظر میچشمام ب.  انداختمی بھ خودم نگاھنھی بار آخر تو آیبرا

 .  آماده خدمت بودمی عروسک کوککیمثل .  نداشتمیاحساس
 کی درباره سیآرشام ھم حاضر و آماده بود و داشت با رئ.  و از اتاق خارج شدمدمی پوشکقشامو

 . کردی صحبت میموضوع
 زتوی ھمھ چ؟یآماده ا« : از جاش بلند شد و رو بھ من گفتسیرئ.  من ساکت شدندنی دبا

 »؟یبرداشت
 . بودنخیدستام سرد و .  خم کردن سرم اکتفا کردمھی

 .سرم رو باال اوردم و تو چشماش زل زدم.  شد و رو بھ روم قرار گرفتکی قدم بھم نزدچند
 ؟ی ترسینم -

پوچ و .  کردمی و نھ احساس گناه مدمی ترسینھ اضطراب داشتم نھ م.  خودم رجوع کردمبھ
 .ی احساسچی بدون ھیتوخال

 .من خوبم قربان -
 . لحنم ھم سرد شده بودیحت
کمکش ... مواظبش باش« : تکون داد و رو بھ آرشام گفتی کھ حرفم رو باورد کرده بود سرسیرئ

 ». رو انجام بده نحو کارشنیکن بھ بھتر
دستش رو بھ طرفم دراز کرد .  بھ طرفم اومدی کوتاھمی تکون داد و بعد از تعظی ھم سرآرشام
 . راه افتادمالی توجھ بھش بھ طرف در وی بھ دستش انداختم و بینگاھ

 . متوقف شدمانی برای راه با صدانیب
 ن؟یری مییجا -

 تونستم ازش چشم ینم.  نفسم گرفتیشک تو اون کت و شلوار متشیاز جذاب. دمی طرفش چرخبھ
 . ھم بھ طرف من ننداختی نگاھمی نیاما اون حت. بردارم

 ی مفی کجا تشریبھ سالمت« : لبش نگھ داشتھ بود گفتی روی کھ بھ سختی بھ آرشام با لبخندرو
 »ن؟یبر

 . بھ کمکش اومدسیرئ.  جوابش رو بدهی دونست چی نمآرشام
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 . گرفتم بھ الرا و آرشام بدمشونمی کنسرت داشتم کھ تصمکی ی براتیراستش من دوتا بل -
 ».ی چقدر دست و دل باز شد؟یِا؟ جد« : باال انداختیی ابروانیبرا
 . رو قطع کردی ارتباط چشمنی دافنھ ایصدا.  زل زدانی برای تو چشمای بدون گفتن حرفسیرئ
 م؟ی منم حاضر شدم برانیبرا -

 ».میبر« : گفترهی بگسی نگاھش رو از رئنکھی بدون اانیبرا
نگاھمو ازشون گرفتم تا قلب .  ظاھر شدانی کنار برابای زی بعد دافنھ ھم با اون لباس مشکیکم

 .رهی بھ تکاپو افتاده بود آروم بگانی دافنھ تو اون لباس کنار برادنی کھ با دمیزخم
حاال کنسرت کدوم خواننده « :دیچی داد تو گوشم پی کھ آرشام رو مخاطب قرار مانی برایصدا

 »ن؟یریم
 .  اسم خواننده رو گفتآرشام
 نیمن تو ماش« : گفتمیرو بھ آرشام بھ سرد.  ھم اونجا بمونمگھی دھی ثانکی ی نداشتم حتطاقت

 ».منتظرتم
 . متوقفم کردانی برای خارج بشم صداالی از ونکھی از اقبل

 .می دارتی ھمون کنسرت بلیچھ جالب ما ھم امشب برا -
لبخند . دمی چرخانی بھ طرف برارتیبا ح.  قلبم تند تر شده بودیتپش ھا. ستادی از حرکت اپاھام
 . نظر داشتری لبش نقش بستھ بود و تمام عکس العمالم رو زی روی داریمعن
 دونستم کھ یم.  از من نداشتنی و آرشام ھم حال بھترسیرئ.  ھم نبودمی قادر بھ گفتن کلمھ ایحت

 .شھی خراب می بھ اون کنسرت ھمھ چانیبا اومدن برا
 من قصد داشتم ؟ی فکر افتادنی بھ اکدفعھیحاال چرا « : رو منصرف کنھانی کرد برای سعسیرئ

 ».می بخوررونی شام بمی بریامشب سھ نفر
 ادیباھاتون ب تونھ یاگھ دافنھ بخواد م.  کرده بودمیزیمن از قبل برنامھ ر« : گفتتی با جدانیبرا

 ». رو از دست بدمی کنسرتنیچی خوام ھمیاما من نم
 ی امشب کھ منیآخھ چرا؟ چرا ھم.  شدمی منی نگرفتھ بودم، ھمونجا نقش زمواری دستم رو بھ داگھ

  باھامون ھمراه بشھ؟دی باانی بزنم براتی جناکیخوام دست بھ 
 کنسرت نی خواد بھ ای و امشب ھرجور شده مستی نمی مستقی صراطچی بھ ھانی برادی کھ دسیرئ
 شی پی فرصتگھیما د« : گوشھ کشوند و گفتکی آخر من رو قھیفقط دق.  نکردی اصرارگھی دادیب

آرشام ...  نفھمنیچی و دافنھ ھانی امشب کارو تموم کن فقط مواظب باش برانی پس ھممیارینم
 ».کنھ یکمکت م

 .قط سرم رو تکون بدم مجبور شدم فنی ھمی تو شک بودم براھنوز
 ».یموفق باش« : چند ضربھ آروم بھ کتفم زد و گفتتیمی صمای سیرئ

 رو امشب انیحضور برا.  کردم دوباره بھ خودم مسلط بشمیسع.  فوت کردمرونی رو بھ بنفسم
...  برسھانی بھ پاتی با موفقتتیتمام تالشتو بکن تا مامور... فقط بھ ھدفت فکر کن... فراموش کن

 . رو فراموش کنانی امشب براکیحداقل 
 کھ فرمون نطوریآرشام پاشو رو پدال گاز فشار داد و ھم.  شدمنی جلو رو باز کردم و سوار ماشدر

ھمھ ... اه...  ھم باشھسی امشب برادر زاده رئنی ھمدی چرا بایلعنت« :رو گرفتھ بود با حرص گفت
 ». خراب شدزیچ
 کنم یمن کارو تموم م... میری مشیما طبق نقشمون پ...  خراب نشدهزی چچیھ« : گفتمی لحن سردبا

 ». از ماجرا نفھمنیزی و دافنھ چسیتو فقط مواظب باش برادرزاده رئ
 . گفتی باشھ ای بھ ھم فشرد و سرسرلباشو
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 کی تاربایھوا تقر. دنی کوبی مشھی و درشت بارون بھ شزیقطرات ر.  شدمرهی خرونی پنجره بھ باز
 . کردمستھی بھ خودم فشردم و چشمامو باز و شتری رو بمی دستفیک. شده بود

 بھ ی فھموند دارم با چھ قصدیبھم م.  کردی میادآوری بود ھدفم رو فی کھ تو کی اسلحھ انیا
 .رمیاونجا م

.  ھتل جمع بودنرونی بیادی زتیجمع.  بزرگ و مجھز توقف کردیلی ھتل خکی ی جلونیماش
 . خواننده مشھور بودندنیھ دست گرفتھ بودن و منتظر رس بییھمھ کاغذھا

 از کارکنان ھتل یکی اومد ی کھ بھ نظر میمرد جوان.  شدمادهی پنی و از ماشدمی کشیقی عمنفس
 پارک نوی رو از آرشام گرفت تا ماشچیسو.  بھمون خوش آمد گفتییباشھ جلو اومد و با خوشرو

 .کنھ
 کردن، رنگم ی می در ھتل بودن و قبل از ورود مردم رو بازرسی کھ جلوی چند نگھباندنی دبا

 .دیپر
 ». کننی می ندارن فقط مردا رو بازرسینگران نباش بھ تو کار« : گفتی با خونسردآرشام
 گرد شده ازش فاصلھ ییبا چشما.  تو کتش فرو کرد و خودشو بھم چسبوندی رو بھ آرومدستش

 »؟ی کنی کار می چیدار« :گرفتم و اعتراض کردم
 . حرص بازومو گرفت و منو تو بغلش پرت کردبا
 . بکنگمی رو کھ من بھت میلطفا خفھ شو و کار -

 مردم نینگاه وحشت زده ام ب.  اورد و سالحش رو تو دستم گذاشترونی رو از تو کتش بدستش
 . تو دستم در نوسان بودیاطرافم و اسلحھ 

 منو بھ خودش چسبونده بود و دستاشو دور کمرم حلقھ کرده بود کنار گوشم زمزمھ وار آرشام
 ».زودباش... فتیاسلحھ رو بذار تو ک« :گفت

 . رو باز کردم و بھ زور اسلحھ رو توش جا کردمفمی در کعیسر. ودمی شدت دستپاچھ شده بھ
 .دمی کشرونی خودمو از بغلش بانی برای لحن عصبدنی شنبا
 .دسم درست بودهپس ح -

 کرد ی فکر مگھی جور دکی درموردم انی حاال برانکھیاز ا.  انداختمنیی تونستم پای رو تا مسرم
 . تو ذھنم نقش بستسی کھ دوباره چھره رئدی نکشی طولادی اما زدمی خجالت کشیلیخ

 . زل زدمانی قرمز برای بگھ بھ چشمایزی آرشام چنکھی رو باال گرفتم و قبل از اسرم
 دونم مشکل ینم... اننی ھم در جرسیرئ... مربوط باشھی کنم رابطھ من و آرشام بھ کسیفکر نم -

 ھ؟یشما چ
 . و چشماش در نوسان بودانی برای دست دافنھ دور بازوی زدم نگاھم روی حرف میوقت

 سرو پا ی بکی خودتو بھ خاطر نقدری چرا اانی برامی برایب« : گفتی پر از عشوه ای با صدادافنھ
 »؟یدیعذاب م

 »... دونمیخودمم نم« : زدی پوزخندانیبرا
 . رو ازمون گرفت و ھمراه دافنھ وارد ھتل شدننگاھش
نفس .  سر و پامی بکی کرد من یانگار اونم مثل دافنھ فکر م.  گرون تموم شدیلی برام خحرفش

 . کنمی تا حرصم رو خالدمی کشیقیعم
 ھام دود ینگران.  نکردنی آرشام منو بازرسینی بشیطبق پ. می آرشام بھ طرف ھتل راه افتاددنبال

 گذشتم و تو سالن منتظر یبھ سرعت از سد بازرس. میفتی بری گدمی ترسیھمش م. شدن رفتنم ھوا
 .آرشام شدم

 ی آمفکی زدم و با ھم وارد یلبخند.  راحت نفسم رو فوت کردمالی اونم موفق شد با خدمی دیوقت
 .میجلل شد بزرگ و میلیتئاتر خ
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 نشستھ بودن و ی صندلی ھا رویلیخ.  سوزن انداختن نبودیجا.  تو سالن جمع بودنیادی زتیجمع
 . بودنستادهی تر بودن اکی ھا ھم کھ بھ صحنھ نزدیلیخ

 . دراورد و مقابل من گرفتبشی رو از تو جیکی عکس کوچآرشام
 . باشھادتیچھره اش  -
 . زدی از تو عکس بھم لبخند مزی سبز ری کوتاه بور و چشمای سالھ با موھای سبای مرد تقرکی

 . موج آرامش بھم وارد شدکیبا لمس اسلحھ .  بردمفمی رو تکون دادم و دستم رو تو کسرم
 آرشام رو دراوردم و بعد از چرخوندن نگاھم بھ اطراف اونو بھ سرعت تو کت آرشام فرو اسلحھ
 .کردم
 ».گمی می چنیالرا خوب گوش کن بب« :ر داشت آروم گفت نظری ھمونطور کھ اطراف رو زآرشام
 . کردمزی و گوشامو خوب تستادمی اصاف

 جلو رو ی ھای صندلادیبھ احتمال ز...  از اون خرپوالستیدی کھ عکسش رو دی مردنیا -
 اون دمی کھ فھمنطوریا... ی برانی با برادیبا...  عقب ھاستنی ما ای ھایاما شماره صندل... گرفتھ

 ...دهی خرتیزودتر از ما بل
 ». اون االن با دافنھ اس؟ی اما چطور؟یچ« : گرد شدچشمام

 گذشتن ھولم داد و خودش ھم پشت سرم راه ی متی و دافنھ کھ داشتن از وسط جمعانی سمت برابھ
 .افتاد

 ریگمواظب باش ...فقط الرا... بروانیتو با برا... کنمی دست بھ سر می جورھیمن دافنھ رو  -
 . نفھمھیزی ھم چانیبرا... یفتین

 کنم ھم تنم کی شلنگی کیلی و با اسلحھ بھ بنمی بشانی کنار برانکھی فکر ایحت.  شدشتری باضطرابم
 . چھ برسھ انجامش بدموندی لرزیرو م

 . تونم آرشامیمن نم -
 .ی تمام تالشتو بکندیبا...  بھ تو اعتماد کردهسیرئ... حواستو جمع کن... ی بتوندیبا -

 ». کنمی ام رو میتمام سع« : رو تند تند تکون دادمسرم
 باز بود و کنار ششی ننیھمچ. ودیجادوگر کھ انگار رو ابرا . می و دافنھ رسوندانی بھ براخودمونو
 نیخوبھ حاال شوھر داره و ا.  کرد کھ حوصلھ اون بدبخت ھم سر اورده بودی پچ پچ مانیگوش برا

 . کنھیکارا رو م
 بھ طرفم انداخت و بدون توجھ بھم ی نگاھمین. ستادمی اانی بھ خودم گرفتم و کنار برای مظلومافھیق

 .خودشو مشغول حرف زدن با جادوگر کرد
 اومد و دوباره عضالت ادمی تمی زود موقعیلیخ.  نگاھش کردمضی رو رو ھم فشردم و با غدندونام

 .صورتم شل شد
 ...انی برایآقا -

 کھ بھ طرفم انداخت باعث شد ی باشھ اما نگاه سرددهی صدامو شنی کردم تو اون شلوغی نمفکر
 .متوجھ اشتباھم بشم

 ازتون یخواھش...خوا... ھی« : نگاھش باعث شد خودمو جمع و جور کنم و من من کنان بگمرنگ
 ».داشتم
 »؟یچھ خواھش« : سردتر از نگاھش بودلحنش
 . حاضر بشھ کمکم کنھنی کھ من زدم ای کنم با گندیر نمفک.  ازش گرفتمی رو با ناراحتنگاھم

 .ستی نی مھمزیچ... نیفراموشش کن -
 ... تا آخرش بروای رو نزن ی حرفای -

 . انداختمنیی انداختم و سرم رو پای خورد نگاھی جادوگر کھ داشت حرص مبھ
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 ...آخھ فکر نکنم شما -
 ... امینی بشی قابل پریمن غ -
 .ارانش دوست داشتم ھمونجا لھش کنم طلبکی جوابانی ابا
 . دافنھ خانم عوض کنمای رو با شما می صندلنی خواستم اجازه بدیم -

 »...الزم نکرده...  توی ھستییعجب پررو« :دی غرضیجادوگر با غ.  باال رفتابروھاش
 ...  بھش نگمیزی کردم تا چی سعیلیخ
 ...ستی مھم نادیز... نیولش کن -

 ».ی لذت ببرشتری کردم از بودن در کنار آرشام بیفکر م« : کردکی رو بھ گوشم نزدسرش
« :خنده اش رو کنترل کرد و رو بھ دافنھ گفت. چپ چپ نگاھش کردم.  بودزی تمسخر املحنش

 ».شھی منی ھم تضمتتی امنینطوریا. یبھتره تو با آرشام بر
 خوام با تو یمن م.. . قصد جونم روکرده باشھی کسنجایفکر نکنم ا« : کردیظی اخم غلجادوگر

 ».باشم
 »...یدی کھ شننیھم« : گفتی با لحن محکمانیبرا

 . جملھ رو محکم و سرد گفت کھ دافنھ نتونست مقاومت کنھنینقدرایا
دافنھ کھ دوست داشت .  نکردی زل زدم کھ اصال توجھانیبا تشکر بھ برا.  شدی چراغونچشمام

 .ھمونجا خفم کنھ
 . راه افتادمانی رو بھ دافنھ دنبال برایبا پوزخند.  رو کنترل کنمزمی نگاه تمسخرآمنتونستم

 . دنبا وداع بگمنی امشب با انی نبود ھمدی اسلحھ ھا دست دافنھ بود بعنی از ایکی اگھ
انگار .  کردنیداشتن تو دلم قند آب م.  نشستمانی دوم کنار برافی ردی صندلی روی سرخوشبا

 ».ی ذوق کردیادی زادیبھ نظر م« : زدی ھم متوجھ شد چون پوزخندانیبرا
 ی از صندلیکی ی زن روکی و گھی افتاد کھ با دو مرد دیلی خواستم جوابشو بدم کھ چشمم بھ بیم

اون زنھ ھم .  بودنگارداشیشک نداشتم کھ خودشھ اون دو تا ھم حتما باد.  اول نشستنفی ردیھا
 .کھ معلوم بود دوست دخترشھ

 شھی بود و دستام از ھمدهیرنگم پر.  رو تو آغوش فشردمفمیوباره کد.  رو خوب جمع کردمحواسم
 .سردتر بود

حدودا ھشت نفر .  االن وارد شدهنی تو سالن بھم ثابت کرد کھ خواننده ھماھوی ھا و ھغی جیصدا
 . کننیریدورش رو احاطھ کرده بودن تا از ھجوم مردم جلوگ

 و دیدوباره نگاھم چرخ. دی رسی ھا انگار از دوردست بھ گوش مغی جیصدا.  بند اومده بودنفسم
 . متوقف شدیلی بیرو
بند بند .  شده بودری بھ وجودم سرازکبارهی و ترس جانیھ.  شدی منیی ام بھ شدت باال و پانھیس

 »الرا حالت خوبھ؟« : گفتی متوجھ شد چون با نگرانانیانگار برا. دی لرزیوجودم م
 چرا من اوردیسر درنم. دی رسیلی نگاھمو دنبال کرد و بھ بریمس. بدم تونستم جوابشو ینم

 . شدمرهی بھش خیاونطور
 ؟ی شناسی شده الرا؟ اون مرد رو میزیچ -

 یکیناگھان چراغا خاموش شد و سالن در تار.  کردم بھ خودم مسلط بشمیسع.  بذارم بفھمھدی نبانھ
 . و داد ھا شدت گرفتغی جیصدا. فرو رفت

 . مشغول خواندن شدخواننده
 یقیدوباره نفس عم.  گرفتمی فاصلھ مای دننیانگار داشتم از ا.  شدی مشتری سرم ھر لحظھ بدرد
 .دمیکش
 . کردمی دور منجای رو از اانی برادی از ھمھ بااول
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 .دمی چرخانی لبم نشوندم و بھ سمت برای روی زور لبخندبھ
... شھیم...  افتادهیادی زجانیم فشارم بھ خاطر ھفکر کن... ستی خورده خوب نھیحالم ... انیبرا -
 ؟یاری آب با چندتا شکالت برام بی بطرکی شھیم
 ندونست و بھ سرعت از زی تامل رو جادی ام رو کھ ددهیصورت رنگ پر.  شدمرهی بھم خدی تردبا

 . جاش بلند شد
 .امی مگھی دقھیده دق -

 ...فتھیفکر کنم کارم راه ب... ھی عالقھیده دق...  خوبھ
 سردش ی لھی می ازم فاصلھ گرفت اسلحھ رو دراوردم و صدا خفھ کن رو روانی برایوقت

 . کردمیجاساز
 ھا ھم تو ی بودن بعضدنی کشغیھمھ مشغول دست زدن و ج.  انداختمی ترس بھ اطراف نگاھبا

 .دنی رقصی بودن و مستادهیجاشون ا
 .ارمی ب کردم آرامشم رو دوباره بھ دستی منظم سعی نفس ھابا

 خواستم اسلحھ رو یم.  تونستمینھ من نم. دی لرزیدستام م.  نشونھ گرفتمیلی رو بھ طرف باسلحھ
 . انداختنی کھ صداھا تو ذھنم طنارمی بنییپا
 
 رو کھ از یمن مامور...  خوامی بگذرونھ نمتی رو با موفقتشی رو کھ نتونھ ماموریمن مامور «

 »... خوامیکشتن و کشتھ شدن بترسھ نم
 
 ».ی تمام تالشتو بکندیبا...  بھ تو اعتماد کردهسیرئ... حواستو جمع کن... ی بتوندیبا «
 

 تو گوشم انی برای کنم صداکی ماشھ رو بکشم و شلنکھیقبل از ا.  اسلحھ رو باال اوردمدوباره
 .دیچیپ
 . آب اوردمتی براایب -

 می متوجھ آشفتگانی کردم برای انداختم و سعفمیاسلحھ رو بھ سرعت تو ک.  تو جام صاف شدمعیسر
 .نشھ

 »الرا؟ چھ ات شده؟« : گفتدی تردبا
 »فتھ؟ی بیمگھ قراره اتفاق...ستی نیزیچ« : رو تند تند تکون دادمسرم
 باشھ ھم برام دهی اون اسلحھ رو تو دستم دانی برانکھی تصور ایحت.  دادی مشکوکش آزارم منگاه

 .کھیخدارو شکر کھ سالن تار.  قابل تحمل بودریغ
 . آب رو بھ طرفم گرفتی نشست و بطری صندلی روکنارم

 . بخش بودامی آب سرد التدنی باال بود و نوشیلیحرارت بدنم خ. دمی نفس سر کشکی نصفھ ھمشو تا
 رو یلیب ی ھم ھوایھر از گاھ.  شدمرهی بھ خواننده خی و بدون گفتن حرفدمی رو بھ دندون گزلبم

 .داشتم
 »الرا؟« : گفتی رو شکست و با کنجکاونمونی سکوت بانی بعد براقھی دقچند

 »ھ؟یھا؟ چ« : بھ طرفش برگشتمعی شدم و سرھول
 ».ی نگران باشادی حالت خوبھ؟ بھ نظر میمطمئن« : تو ھم رفتاخماش
 » نگران باشم؟دیچرا با« : باال رفتابروھام

 ...ی دونی تو بھتر منویا -
 . زرنگ بودیادی زانیبرا.  کردمسی رو با زبونم خلبم
 الرا؟ -
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 »بلھ؟« : دفعھ خوب حواسم رو جمع کردمنیا
 .  زدایباالخره دلش رو بھ در.  داشتدی تردی گفتن و نگفتن کمنی بانگار

 ھ؟یزیچ...  تو و آرشامنیب -
 ھ؟یمنظورت چ -
 ...نیبا ھم دوست... تو و اون -

 »؟ی کنی فکر می چتو« : گرفتطنتی رنگ شنگاھم
 .دی بھ گردنش کشیدست

 .بھی خورده عجھیرفتاراتون ... راستش... خب -
 ... ھمکارهکیاون برام ... ستی نیزینھ چ -
 . حرفم اخم ھاش تو ھم رفتنی ابا
 ؟ی کنی جوزف کار میچرا برا -

 شی شخصی مارو محافظاسی رئنکھیاسکارلت بھم گفتھ بود کھ قبل از ا.  سوالش جا خورده اماز
 .میسی رئونی رو مدمونیگفتھ بود ما زندگ... می داشتیزی رقت انگی زندگیلیبکنھ خ

 ...ونمیمن بھ عموتون مد -
 چرا؟ -

 .  کردی داشت کالفھ ام مسواالش
 .می بحث رو فراموش کننیبھتره ا -

 . شدرهی زد خی مادی قبول کرد و دوباره بھ خواننده کھ فرلشی خالف مبر
نگاھم . دی تھ دلم لرزش،ی خالی جادنیبا د.  زل زدمیلی بی سرم رو چرخوندم و بھ صندلمنم

 سرجاشون گاردھای از بادیکیدوست دخترش و . سرم رو بھ اطراف چرخوندم. ھراسون شد
 . نبودی خبرگھی محافظ دیکینشستھ بودن اما از خودش و اون 

اگھ .  شدمی موونھیداشتم د.  کنمداشی تونستم پی نمیکیتو اون تار.  سرعت از جام بلند شدمبھ
 ؟یگمش کنم چ

 ؟یچرا بلند شد -
 رمیمن م« : دروغ ساختمکی و دمی بھ طرفش چرخعیسر.  شدمانی متوجھ حضور براتازه

 ». گردمی برمعی و سرییدستشو
 رد شدم و خودمو تی جمعنی از بیبھ سخت.  بھم انداخت و سرش رو تکون دادیقی شک نگاه عمبا
 دی نظر گرفتم تا شاریبا دقت اطراف رو ز.  چشمم رو زدادینور ز.  از سالن پرت کردمرونیب

 .قتھی بیلیچشمم بھ ب
 وارد یلیب.  و دنبالشون کردمدمی کشی رفتن نفس راحتی میی دو مرد کھ بھ طرف دستشودنی دبا

 . شد و محافظش ھم پشت در منتظر موندییدستشو
 مشکوک ی نگاه ھاری از زنکھی ایبرا.  مردونھ بشمیی وارد دستشوی مونده بودم چطورحاال

 فرو فمیدستم رو داخل ک.  نبودچکسیھ.  زنونھ انداختمیی خودمو تو دستشوعیمحافظ فرار کنم سر
 . امشب کارو تموم کنمنی ھرطور شده ھمدی فرصتھ بانیاالن بھتر. بردم و اسلحھ رو لمس کردم

 بودم فمی اسلحھ از کدنی کشرونی مشغول بیبھ آروم.  اومدمرونی ب منمیی از دستشویلی خروج ببا
 .ستادنی و محافظش ایلیکھ ب

سرم رو .  نفسم رو فوت کردمیبا کالفگ.  رو بستمفمی کردم و دوباره در کی مخفواری پشت دخودمو
 . بھ طرفشون انداختمی نگاھمی اوردم و نرونی بواریاز پشت د

 . دادی گفت و محافظ ھم مرتب سر تکون می میزی داشت چیلیب
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 شد و درست ی باغ باز مکی کھ بھ ی اشھی راست بھ سمت در شکی دادن و ریی رو تغرشونیمس
 .پشت سر من قرار داشت رفتن

 ؟ی تو باغ قدم نزنقھی دو دقیریمی محاال
 . مردانھ انداختمیی بار خودمو تو دستشونی اومدم و ارونی بواری سرعت از پشت دبھ
 ی منیی باال و پاجانی ام از شدت ھنھیس.  رو باز کردنی اشھی گذشتن و در شیی دستشوی جلواز

 .رفت
 نیی و با خجالت سرم رو پادمیلبم رو گز.  من تعجب کرددنی شد کھ با دیی وارد دستشوی مسنمرد

 ».نیببخش« :انداختم
 . گشتمی و محافظش میلیبا نگاه دنبال ب.  رو باز کردمی اشھی رفتم و در شرونی بعیسر
 . کردمداشونی زدن پی کھ داشتن قدم می بعد پشت چند تا درخت گردو درحالیکم
 ازشون یمنم درفاصلھ دور.  بودستادهی من اھی پشت یلیب.  آھستھ بھ طرفشون رفتمیی قدم ھابا
 . اسلحھ رو دراوردم و بھ طرفشون نشونھ گرفتم. ستادمیا

 ی میاھی از چشمام کھ حاال داشتن سنوی بود ادهیرنگم ھم پربدون شک . دی لرزی بھ شدت مدستم
 .دمیرفتن فھم

 تونستم ی نفس ھم نمیحت.  ماشھ نبودمدنی علت قادر بھ کشنی زده بودن و بھ ھمخی انگشتام سر
 .بکشم

 ؟ی کنی مکاری چیدار -
 ی نمیحت. دستم ھمچنان بھ طرف اون دوتا دراز شده بود.  ماتم بردانی براری متحی صدادنی شنبا

 . بشمرهیتونستم برگردم و بھ چشماش خ
 . شده بودکی بھم نزدیلیخ.  کردمی بدنش رو پشت سرم حس محرارت

 من و اسلحھ ام کھ بھ دنی با دگاریباد.  بلند بود کھ اون دونفر متوجھ ما بشننقدری اانی برایصدا
 . دستش رو تو کتش فرو بردی شده بود فورطرفشون دراز

 .دمیمغزم دستور داد و بھ سرعت ماشھ رو کش.  کردمی خطر ماحساس
 فرو یلی بی نھی ھم تو سگھی دی بھ محافظ برخورد کرد و دوتایکی.  شدکی پشت سر ھم شلری تسھ

 .رفت
 رو بھ تمیمامور... آخرم کشتمش.  شدمرهیبھت زده بھ صحنھ رو بھ روم خ.  منقبض شده بودفکم

 کردم؟ چرا اشک تو ی کردم؟ چرا احساس غرور نمی نمتیپس چرا احساس رضا.  رسوندمانیپا
 چشمام حلقھ زده؟

 . کردی دست و پنجھ نرم می مرگ و زندگنی درجا مرد اما محافظ بیلیب
 اش رو ماساژ داد و نھیس. دی بھ طرف محافظ دوعیسر.  زودتر از من بھ خودش اومدانیبرا

 .نبضش رو گرفت
 .اسلحھ کنارم افتاد.  حس شده بودیبدنم سرد و ب. پاھام تحمل وزنم رو نداشتن.  افتادمنی زمیرو

تنفس .  داشت کمکش کنھی ھنوز ھم سعانیبرا.  مرگ شدمی و تسلارهی نتونست طاقت بمحافظ
 . نداشتی ادهی کرد اما فایبا دست شک وارد م.  دادی میمصنوع

اونقدر نفرت تو .  پر از نفرت بھم انداختی اس از جا بلند شد و نگاھھودهی تالشش بدی دیوقت
 .  مرگ کردمینگاھش جمع شده بود کھ ناخودآگاه آرزو

 دمی ترسی مشھیھم. دی کشینفرت تو چشماش شعلھ م.  رو نداشتمانیتحمل نگاه برا... دمی لرزیم
 .دی با سرنوشت جنگشھینم. دیاون روز باالخره رس.  بشھرهی خینطوری بھ من ای روزانیبرا

 .نمی نبینطوری اما نگاه برابان رو ارمی خواستم بمیم.  کردم کھ لعنت بر خودم بادخودم
 . شده بودشیحاال ھق ھق ھم قاط.  ھام شدت گرفتاشک
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... مردن« : رو باز کنھ گفتی اشھی در شنکھی بدون توجھ بھ حالم از کنارم گشت قبل از اانیبرا
 ». انجام شدتتیمامور... ھر دوتاشون مردن

 . شدی جوره آروم نمچی نداشت ھق ھقم ھی ادهی اما فادمی رو بھ دندون گزلبم
 ...من...من... ان...ــیبرا -
 یفکر م...  کھ تو اون خونھ انی باشیی کردم تو ھم مثل تموم آدمای فکر نمچوقتیھ... خفھ شو -

 یلیاون خ... یستی ھم نکای راھی شبیتو حت... ستی طور ننی کھ ادمی حاال فھمیول... یکردم متفاوت
حاال ... رمی دادم بمی محی کنم ترجیمن اگھ قرار بود مثل تو تو لجن زندگ...  پاکیلیپاک بود خ

 کی تونم یم...  تونم دوستت داشتھ باشمی حس کردم می زمانکی... ی من مردی تو ھم براگھید
... ی آشغال ھم ارزش ندارکی من اندازه ی براگھیحاال د...  کنم اما حاالدای پکایا ری برانیگزیجا

 تو ھم با کھ فراموش کرده بودم...  باز کرده بودمگھی حساب دکی تو یِمن احمق رو بگو کھ رو
تو ھم ... ی نداری فرقچی کنم ھی می کھ من دارم بھ اجبار باھاشون زندگییاون آشغال ھا

 کھ ییاون جسدھا...  کشمی خط مشھی ھمی االن دور تو ھم برانیاز ھم... یفیکث... یپست... یعوض
البتھ ... بترس از خدا... دی رسانی بھ پاشونیبھ دست تو زندگ...  بھ دست تو کشتھ شدنینی بیاالن م

 کھ ییاونا...  کھ اطراف مننیمردم... ی ازش بترسی کھ بخوای شناسی نمییمطمئنم کھ تو خدا
 ی نمیی خداچیھ...  ندارنیمانی اچیھ...  و آشغالنفی مثل تو کثشترشونی شھرن بنیو ااالن ت
 باشم تا با ا و منم اونجی حساب پس بدیروز... ینی کارتو ببنی تقاص ای روزدوارمیام... شناسن

 ی می اون روز لحظھ شماردنی رسیبرا...  و لذت ببرمنمی ببدنتویعذاب کش... تمام وجود لذت ببرم
 ...کنم
 یتو ھر جملھ اش نفرت بھ راحت.  حرف ھاش رو نداشتملیقدرت تحل.  ھق ام بند اومده بودھق

 .ِاشک تو چشمام خشک شده بود.  کردمیفقط مات و مبھوت نگاش م.  زدیموج م
 . رفتی موند کھ تو قلبم فرو می میھر کلمھ اش مثل خنجر. دی لرزی مبدنم

اون داشت عاشقم .  از دستش دادمشھی ھمی کھ برادمی باور رسنیاون رفت و من بھ ا.  رفتبرابان
 ینم.  تحمل بودرقابلیغ.  آشغال منو دور انداختکیحاال مثل ... خودش گفت اما حاال.  شدیم

رو   اون گلولھچوقتی اونجا نبود و من نگران حفظ جونش نبودم ھانی اگھ برادیشا. تونستم باور کنم
 .  کردمی نمکیشل

دستم رو بھ طرف اسلحھ دراز کردم اما .  از اون بود کھ بتونم کنترلش کنمدترید بدنم شلرزش
 اما دمی و دستم رو بھ لباسام مالدمی کشغیج.  بودیدستم خون.  بودیخون.  راه متوقف شدمنیناگھان ب

 . ام شدت گرفتھیدوباره گر.  شدیخون پاک نم.  نداشتی ادهیفا
 یسوزش رو رو.  رفتی کھ باعث شد پوستھ پوستھ بشھ اما خونش نمدمی کشی منی رو بھ زمدستم

 . نداشتی ادهی اما فادمی کشی تونستم میدستم رو بھ ھرجا م. دمینال.  کردمیپوستم احساس م
 ؟ی کنی کار میالرا چ -
 جسد ھا و حال من دنیبا د.  زدی تو نگاھش موج مینگران.  شدمرهی بھ آرشام خی اشکی چشمابا

 .بھ سرعت بھ طرفم اومد کمک کرد تا بلند بشم. دیرو فھم زیھمھ چ
 »...شھیپاک نم... ھیدستم خون... دستم« :دمی عجز نالبا

 .  رو دور کمرم حلقھ کرد و منو در آغوش گرفتدستش
  باھاش؟ی کردکاریچ... پوستھ شدهکمیفقط ... ستی نیچکاریدستت ھ -
 .شھیپاک نم... ھینھ خون -

 ». نگاه کنستی نیخون« : رو محکم تر گرفتکمرم
 .شمی موونھیانگار دارم د.  بھ دستم زل زدم پاک بوددوباره

 . کارمون تمومھندمونی ببیاگھ کس... می بردیزودباش با -
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 نی ماشی کشوند تویھمونطور کھ منو دنبال خودش م. می کردم و با ھم وارد سالن شدھی تکبھش
 .مینشست

 .وشنش کرد رو چرخوند و رچیسو
 ؟ی چھیبق... پس -

 ».می بھتره ما برگردستی مساعد نادیحالت ز... سھ ساعت از کنسرت مونده« : رو چرخوندفرمون
 . ختنی ری منییاشک ھام بھ سرعت از رو گونھ ام پا.  سوختیدستم بھ شدت م.  نکردممخالفت

 یصدا.  شدمی خرد مشتری گفت بی کھ میبا ھر کلمھ ا.  ھنوز تو گوشم بودانی برای ھاحرف
صحنھ .  دادمھی تکی صندلیگوش ھام رو گرفتم و سرم رو بھ پشت. دیچی اسلحھ تو گوشم پکیشل
 . ھمش جلو چشمام بودشی پقھی چند دقیھا
 بھ خودش گرفتھ بود و درحال قدم ی افتاد کھ حالت متفکرسی بھ باغ چشمم بھ رئنی ورود ماشبا

 .زدن بود
از حالت چھره اش معلوم بود کھ .  ما بھ سرعت بھ طرفمون اومددنی با دسیرئ.  متوقف شدنیماش

 کارو بھ نیپس ا.  مراحل باشمی دادن تمامحیحالم اونقدر خوب نبود کھ قادر بھ توض.  نگرانھیلیخ
 . آرشام واگذار کردم

 ن؟ی زود برگشتنقدری شد؟ چرا ایچ -
 . کردی کوتاھمی و تعظستادی اسی رئی رو بھ روآرشام

 . انجام شد قربانی بھ خوبزیھمھ چ -
 بھ چھ ؟ی اون راحت شده بود اما من چالیخ. دمی شنرونی رو بھ بسی فوت شدن نفس رئیصدا

  شده بودم؟تی مامورنی موفق بھ انجام امتیق
اصال دوست نداشتم توسط آرشام لمس بشم اما .  شدمادهیبھ کمک آرشام پ.  طرف من باز شددر

 .توان مخالفت نداشتم
 . شدرهی موشکافانھ بھ صورتم خسیرئ
 حالت خوبھ الرا؟ -

 . کھ داشتم مرگ بودیی خورد کھ حالم خوب باشھ؟ االن تنھا آرزوی واقعا بھ من مخوب؟
 ».نینگران نباش... سیمن خوبم رئ« : جوابش رو دادمی خفھ ای صدابا
 . رسھی طور بھ نظر نمنیا -

بدون . ستمی خودم بای پای بودم کھ بتونم رویون تر از افیضع.  سوال و جواب نداشتمحوصلھ
 . افتاده بودمنی زمی کرد رویشک اگھ آرشام بازومو ول م

 »ال؟ی برم تو وشھیم« : انداختمنیی رو پاسرم
 .  کرد و سرش رو تکون دادیفی ظراخم

 . پرسمی ماجرا رو مھیاز آرشام بق... ی بری تونیم -
 .ممنون -

 . رفتمالی سرعتم بھ طرف ونی و با آخردمی کشرونی از تو دست آرشام ببازومو
 یھنوز نم.  شدنری اشک ھام دوباره سرازالی و وارد شدن بھ وسی محض فاصلھ گرفتن از رئبھ

 شد و وجودم رو بھ آتش ی تو ذھنم تجسم مانی پر از نفرت برایچشما. امیتونستم با خودم کنار ب
 .دی کشیم

 تند بھ یی ام بلند نشھ و با قدم ھاھی گریھ بودم تا صدا دھنم گرفتی کھ دستم رو جلوھمونطور
 . برخورد کردمی رفتم، بھ جسم سختیطرف اتاقم م

 .نگاھش نگران بود.  زل زدمدلی آی خاکستری رو باال گرفتم و تو چشماسرم
 حالت خوبھ الرا؟ -
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 بودمش دهیاز اول کھ د.  پرت کردمدلیخودمو تو آغوش آ.  بلند شدشتریھق ھق ام ب.  شکستبغضم
 . بودی خوبیلیاون دوست خ.  تونم بھش اعتماد کنمی دونستم میم

 گھی دست کمرم رو و با دست دکیبا .  کرد آرومم کنھی میسع.  دور کمرم حلقھ شددستش
 .مشغول نوازش موھام شد

اما ھق ھق ام بند . م آروم بشی ھماھنگ کنم تا کمدلی آی نفس ھامو با نفس ھاتمی کردم ری میسع
 . اومدینم
 ». آشغالمکی... منم... گفت... اون... دیان د...ـیبرا... کشتمش... من ...مـ« : گفتمھی گرونیم
خودش ھم کنارم نشست و .  نشاندی صندلی و رودی بزرگ وسط سالن کشزی منو بھ طرف مدلیآ

 . مھربونش زل زدمی بھ چشمای اشکیبا چشما. دستم رو گرفت
 ی کسنکھیبدون ا... ی کھ خودت انتخاب کردھی راھنیاما ا...  دونم برات سخت بودهیم... الرا -

... ی بکنریی تغیلی اون تصادف باعث شده خنکھیمثل ا... ی بودنی تر از ای قویلیتو خ... بھت بگھ
 وگرنھ...  وگرنھی بشلی تبدی قبلی کن دوباره بھ ھمون الرایسع...  من گوش بدهحتیالرا بھ نص

 .ی کشی زجر میلیخ
 . ام بلند نشھھی گری رو گاز گرفتم تا صدالبم
 ...شھینم...  تونمیمن نم... اما -
 و ی قویلیتو خ... ی بخواھیفقط کاف... ی تونیتو م« : اش پشتم رو نوازش کردگھی دست دبا

 ».ینی بیوگرنھ صدمھ م... ی اون احساس رو فراموش کندیفقط با... یمحکم
 »؟ی زنیکدوم احساس حرف م...کدوم... درمورد« : نگاھم رو بھش دوختمرتی حبا

خوب رو حرف ھام فکر ... الرا...  وقتھ متوجھش شدمیلی کھ خیھمون« : زدی آرامش بخشلبخند
... انی از براشتری بیحت...  دوست دارهشتری دوستت داره اما گروه و مقامش رو بیلی خسیرئ... کن

 ی مثل تورو نمیاون مامور دلرحم... ا کنھ اما گروھش نابود نشھ رو فدانیاون حاضره برا
 کھ قبال ی باشیزی اون چی تونی نمی کھ اون احساس رو سرکوب نکردیو تا زمان... خواد

 ».یبود
 ی بتپھ نمانی برای کھ قلبم برای دونستم تا زمانیخودمم م.  دادی بھم می ھاش آرامش خاصحرف

 بھ دمی شدلیدربرابر م...  شدمی می قودیبا. نحو احسن انجام بدم رو بھ سی رئیتونم خواستھ ھا
 ...در آغوش گرفتنش و لمس کردنش... انیبودن در کنار برا

 ». بشم و اون احساس رو فراموش کنمیکمکم کن قو... کمکم کن« : چشم دوختمدلی عجز بھ آبا
 تو ی براینطوریمطمئنم ا... ی و زجز نکشی نشتی خوام تو اذیمن فقط م« : تر شدقی عملبخندش

 ». کنمی کمکت مشھی کھ بتونم و بھ من مربوط مییپس تا جا... ھم بھتره
 حساب دلی آی تونستم رویم...  کردمیمن اشتباه نم.  شدانی نمای انبوھم لبخندی اشک ھانیب

 . بودی خوبیلیاون دوست خ... کنم
 . بلند شدشی صندلی دستم رو ول کرد و از رودلیآ
 تا ی باشینطوری ادی کن کھ تو بانیبھ خودت تلق... م خاطرات امروز رو تو ذھنت ثبت کنتما -

 بھ یدیامروز افراد جد...  و استراحت کنری دوش بگکیاالنم برو ... ی بشی قودیبا... ینی نببیآس
 .می بردار فردا پرواز داری الزم داریزی چمدونت ھم ببند و ھرچیراست... شنیگروه ملحق م

 
 

 . ھفتھ تموم شدکی چھ قدر زود ران؟ی امی برمی خوایفردا؟ م.  زدی تند تند مقلبم
 م؟یریفردا م -
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 امشب پرواز دارن تا برن نی ھمانی کھ قراره بیادگار و لئونارد و سھ نفر« : رو تکون دادسرش
ثل تو و م...  پرواز دارنتی ترن فرداشب بلکی نزدسی ھم کھ بھ رئھیبق...  رو آماده کننیو ھمھ چ

 »...من
 ؟یاسکارلت چ -
 ...رهیاون با گروه اول م -
 .  دستم شدمی با ناخن ھای استرس مشغول بازبا
 در آرام کردنم داشت ی کھ سعی شونھ ام گذاشت و با لحنی کھ متوجھ شده بود دستش رو رودلیآ

 »؟ی ترسی می از چ؟یشونی پرنقدریچرا ا« :گفت
...  نگرانمیلیخ...  ودی جدنیقوان...  متفاوتدی با افکار و عقادی جدیآدم ھا... دی مکان جدکی -
 ...یلیخ

ھرچھ قدر ... شترینھ ب...  سھ ماهتشی نھامییما موقتا اونجا... نگران نباش« : کردی آرومی خنده
 زیھمھ چ... ی کن آروم باشی فکر کن و سعنیبھ ا... می گردیطول بکشھ مطمئن باش کھ برم

 »...ھیموقت
... ستمی وجود نداره من اونجا تنھا نی نگرانی برایزیچ.  گفتی راست مدلیآ.دمی کشیفی عمنفس

اونجا ... ستی نی نگرانیپس جا...  شناسمشون ھم با من ھستنی کھ میی کسای و ھمھ دلی آس،یرئ
  باشھ کشوریچون اونجا ھرچ...  باشھی بدیفکر نکنم جا... انھیوطن آرشام و برا... سمھیوطن رئ

 ...انھیبرا
 ی حرفش گوش کردم و براھیمنم .  و از پلھ ھا باال رفتدی آروم تر شدم خندی کمدی کھ ددلیآ

 و دمی بھ موھام کشیدست.  دادیآب گرم بھم آرامش م.  وارد حمام شدمی اقھی دوش ده دقکیگرفتن 
 ھنمخاطرات امشب رو تو ذ...  دادی بھم می حس خوبشیخنک...  دادمھی سرد حمام تکی ھایبھ کاش
 خاطره کیو فقط ...  شد رو پاک کنمی کھ باعث آزارم میی کردم قسمت ھای کردم و سعمرور

 اومدم ایمن بھ دن...  ھستمی قبول کنم کھ چطور آدمدیبا...  گلولھ بھ اون دو مردکیشل... نگھ دارم
... نم خوام خاطراتمون رو فراموش کیم... انیبرا...  با سرنوشتم بجنگمدی باشم پس نباینطوریتا ا

...  رو فراموش کنممی کھ با ھم بودی تمام ساعاتشھی ھمی خوام برایم... گھی دی فراموشکی
 ... ھم تو... ھم من...  ھردومون بھترهی براینطوریا... درستھ...  دارمی منم احساس بھترینطوریا

 
 ی رفت کشوادمی.  بھ موھام چنگ زدمیفگبا کال. دمی کشرونی رو بھ زور از اتاق بنمی سنگچمدان

 کی کشو بود رو تو پالستی کھ توی برداشتم و ھرچکی کوچکی پالستکی...  کنمی رو خالزمیم
 .ختمیر

 حلقھ کی ھی کھ شبدهی اون ساقھ خشکتی شکلم و درنھای گردنبند قلبم،ی دستمال صورتم،ی مچساعت
   دور ننداختم؟نویچرا ا. دی رسیبدون گلبرگ زشت تر بھ نظر م. بود

 پی انداختم و تو زکی تو پالستلی وساھی بقیاونم قاط... گھیحتما مھم بوده د.  ھامو باال انداختمشونھ
کت .  لباس گرم بپوشمکی پس بھتره نجاستی گفت اونجا سردتر از ای مدلیآ. بغل چمدون جا دادم

 بھ مو و موھادمی پوشاھمی تاپ سی داشت رومی مشکنی بھ شلوار جی کھ تضاد قشنگی قرمزیچرم
 . اومدمرونی از اتاق بعی برق لب زدم و سرکمی.  با کش پشت سرم بستمشھیعادت ھم

 کرد تا چمدونش رو از پلھ ھا یداشت بھ دافنھ کمک م.  بودانی کھ چشمم بھش افتاد برای کسنیاول
 اون سھ نکھیبعد از ا.  بودمشدهی تا حاال ندشبی سرعت نگاھم رو ازش گرفتم از دھی. ارهی بنییپا

از اول صبح . متوجھ اومدن اون و دافنھ نشدم.  بھ اتاقم رفتم تا بخوابمعی شدن سرینفر بھمون معرف
 . باھاش رو نداشتمییارویتوان رو. امی خواستم با خودم کنار بیم.  نرفتمرونیھم از اتاق ب
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 رو گرفتھ بود لبخند سی چمدان رئگھی دست دکی دست چمدان خودش و تو کی کھ تو دلی آدنی دبا
 . زدمیگرم

 . نگاھم شد چون بھ طرفم برگشت و جواب لبخندم رو دادینی سنگمتوجھ
 کھ یتنھا کس. اونم چمدان خودش و جادوگر رو گرفتھ بود.  رو بھ طرف آرشام چرخوندمنگاھم

 با شھیھم نم ھمھ لباس کھ استفاده نیمن مونده بودم ا. دوتا چمدون بزرگ داشت جادوگر بود
 جادوگر ی دارن و لباس ھای ھا پوشش مخصوصیرانی بودم ادهیآخھ من شن. کاریخودش مباره چ

 .ستیاونجا قابل استفاده ن  وجھچیبھ ھ
 . ندارهیتی اھمچی من ھی براادیلخت ھم ب... اصال بھ من چھ.  ھامو باال انداختمشونھ

 »؟ی خوایکمک نم« : کرد بھ طرفم اومد و گفتی دوتا چمدون رو حمل می کھ بھ سختدلیآ
 ».ی داراجی بھ کمک احتشتریظاھرا تو ب« : خودش اشاره کردم و گفتمی چمدون ھابھ

.  اومدنی ھم نمگھی رفتن و تا سھ ماه دی امشب منیخدمتکار ھا ھم.  نگفتیزی چگھی و ددیخند
 .زننی و باغ سر الی بار بھ وکی نگھبان ھر ده روز کی راننده و کیقرار بود فقط 

 راننده کی و ھر کدوم دی کشی تو باغ پارک شده بود کھ انتظارمون رو می مشکشنی تا استسھ
 . داشت

 ھم دلی و من و آیکی و آرشام ھم انی برا،یکی تو سیدافنھ و رئ. می نشستنی ماشکی دو نفر تو ھر
 .جدا
 یادی زیزای دو شب گذشتھ چیدر ط.  گفتی درمورد مردم اونجا مدلی مدت تا فرودگاه آتمام

 زدی کھ داشت برام حرف میو من تمام مدت... دشونیعقا. نشونید.  کرده بودقیدرموردشون تحق
 دوست داشتم یلیخ. با طرز تفکر و روابطشون.  باھاشون دارمیقی عمیی کردم آشنایاحساس م

 . اومدی خوشم م بود پس صد در صد ازشانی و براسمیاونجا کشور رئ. نمی ببدتراونجا رو زو
چون راننده ھا ھم بھ کمک اومدن .  راحت تر شددلی فرودگاه کار آرشام و آی جلونی توقف ماشبا

 ھم بھ طرف ی نگاھمی نی حتانی مدت برانیدر تمام ا.  رو تا داخل فرودگاه اوردنمانیو چمدان ھا
 .من ننداخت

 ی کنم اما ھربار کھ بھ من بی بھتره من زودتر فراموشش مینطوری گفتم ای بھ خودم مبارھا
 راحتھ یلیگفتنش خ. رمی شست بگی گلوم می رو کھ توی بغضی تونستم جلوی کرد نمی میتوجھ

 ی جلوشھی ھمیاونم وقت.  رو فراموش کنمانی برای زودنی تونم بھ ای دونستم کھ نمیاما من م
 .چشمم بود

 
 

 .می ساعت بعد پرواز داشتمین. میشد مای سالن مخصوص منتظر ھواپکی چمدون ھا تو لی از تحوبعد
 صی برنارد رو تشخی آشنایبھ سرعت چھره .  ھم وارد سالن شدنگھی عده دکی قھی از چند دقبعد

 .دادم
 بھ چشم زده ی دودنکی داشتن و عی رو لبش بود و چند نفر کھ کت و شلوار مشکیھی کرلبخند

 زنن؟ی می دودنکیآخھ من موندم تو شب چرا ع.  کردنی مشیبودن ھم ھمراھ
 ادیپس اونم مثل من از برنارد ز.  پوست لبش کرددنی با حرص شروع بھ جوانی شدم کھ برامتوجھ

 . اومدیخوشش نم
 بھ طرف من سی دادم محلش نذارم اما اون کھ متوجھ من شده بود بعد از سالم دادن بھ رئحیترج
 .اومد

 . دوبارتون خوشحال شدم خانمدنیاز د -
 ».نطوریمنم ھم... ممنونم« :ب نشوندم بھ لی زورکلبخند
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 ...کھی خواد سر بھ تنت نباشھ مرتیاونقد کھ دلم م.  خوشحال شدمیلیخ
 . خوشحال نشدهیادی من زدنیاما ظاھرا نامزدتون ار د -

 کیدوباره . گھی رو مانیالبتھ کھ برا.  فحش نثار خودم کردمکی لب ریز.  چشمام گرد شدنامزد؟
 ». باشھینطوریفکر نکنم ا... اوه« :یلبخند زورک

 دهی داد طعنھ برنارد رو نشنحی ترجانیبرا.  تکون داد و با چند قدم بلند ازم فاصلھ گرفتیسر
 .رهیبگ
 دهی شندلیاون طور کھ از آ. می سالن راه افتادی بھ طرف در خروجی اعالم شماره پرواز ھمگبا

 . راحت تر بودم منمینطوریخوبھ چون ا.  بودی خصوصمایبودم ھواپ
 .  خوابم بردشی دادن سرم بھ پشتھی و تکی صندلی محض نشستن روبھ
.  بھ اطراف انداختمی خمار نگاھیبا چشما.  شدمداری شد از خواب بی کھ بھم وارد میی تکان ھابا
 زد و بعد از ی بازم لبخندی چشمادنیبا د.  زدی رو ورق می کنارم نشستھ بود و داشت مجلھ ادلیآ

 . فنجان نسکافھ سفارش دادکیدن مھمان دار صدا ز
 بار متوجھ کی بود و ھر چند لحظھ یھوا بارون.  بودمای اون تکون ھا بھ خاطر حرکت ھواپپس

 . شدمی آسمون میبرق ھا
 . کردم پروازمون کنسل بشھیفکر م -
 یفکر نکنم اختالل... ستیاونقدر ھم ھوا بد ن« : انداخت وگفترونی بھ بی نگاھشھی ھم از شدلیآ
 ». کنھ کھ باعث کنسل شدن پرواز بشھجادیا

 کھ مقابلم قرار گرفتھ بود رو از مھماندار گرفتم و با لبخند یفنجان نسکافھ ا.  جمع کردملبامو
 . ازش تشکر کردمیگرم
 .دی بھ اطراف چرخانی کردن برادای پیناخودآگاه نگاھم برا.  بردنی دھنم رو از بی نسکافھ تلخطعم
 . شدم دوباره تو جام لم دادمدی کردنش نا امدای از پیوقت

 .پشت سرت نشستھ -
 . شدمرهی خدی چرخی صفحات روزنامھ می کھ ھنوزم نگاھش رودلی تعجب بھ آبا
 ؟یچ -

 . رو ورق زدروزنامھ
 . خب پشت سرت نشستھ؟ی گشتی نمانیمگھ دنبال برا -
 .  منای دونم حواسش بھ روزنامشھ یمن نم.  بودزی تیلی خگھی دنیا
 . ندارهیتیبرام اھم -

 ». جا شروع کننیخوبھ از ھم« : تکون دادیسر
 » رو؟یچ« : باال رفتابروھام

 .  شروع کنگرانیاز دروغ گفتن بھ خودت و د...  روانیفراموش کردن برا -
 .شھیچقدر خوب متوجھ راست و دروغ حرف ھام م. دمی کشیآھ
 ؟یتو عوض کن لباسای خواینم -

 »چرا؟« : گرد شدچشمام
 در ی اونجا؟ چیای بینجوری ھمی خوایم« : بھ سرتا پام کردی رو کنار گذاشت و اشاره اروزنامھ

 » بھت گفتم؟دنشونیمورد لباس پوش
 ... کنمیاالن عوض م... آھا -

 . ساک تو بغلم افتادکی از جام بلند بشم نکھی از اقبل
 ... الزم توش ھستیلباسا -
 .دمی کشرونی از توش بی و بلند و شال سبز رنگی لباس مشککی.  درش رو باز کردمی کنجکاوبا
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 . دی رسی تا زانوم مبای تقرلباس
 ».مانتوش چقدر بلنده« : زدملبخند
 ».ی بدنھی آکی بھم شھیم« : با ذوق گفتمدلی سرم انداختم و رو بھ آی رو روشال
 ».ادیاتفاقا بھت م... یم اما نگران نباش اونقدر بد ھم نشد ندارنھیآ« : بھم انداخت و گفتیقی دقنگاه
 کی فقط نی دونستم کھ ای ھم بدونم اما مانیدوست داشتم نظر برا.  و سرم رو تکون دادمدمیخند

 . زل زدمرونی نشستم و از پنجره بھ بمی بچھ خوب رو صندلکیآرزوست پس مثل 
 .می کمربندھامون رو ببنددی و با قصد نشستن دارهمای ساعت بعد اعالم کردن ھواپکی
 یقیچشمامو بستم و نفس عم.  بودی آلوده و ابربایھوا تقر.  ھبجان خودمو بھ پنجره چسبوندمبا

 . درونم بکاھمجانی کردم از ھی و سعدمیکش
 »م؟یدیرس« : گفتمدلی رو بھ آن،ی زمی رومای نشستن ھواپبا

 ».میدیآره رس« : زدی گرملبخند
 سرم ھمون یآسمان باال. با ذوق نگاھم رو بھ اطراف چرخوندم.  رفتمنیی پامای ھاپی پلھ ھااز

 . کرده بودنریی آدما بودن کھ تغنیا.  ھواش آلوده بودیکمیآسمون بود فقط 
 یی با شال طالی بلند و سبز رنگیمانتو. رمی کردم جلو خنده ام رو بگی سعیلی دافنھ خدنی دبا

 معلوم بود با اون لباسا افشیاز ق.  شدی مدهی از موھاش دی حال ھنوزم نصفنیبا ا.  بوددهیپوش
 . ندارهیاحساس خوب

تا .  جلوتر راه افتاد و ما ھم پشت سرشسیرئ.  کردنی و برنارد ھمونجا از ھم خداحافظسیرئ
 .کردمی خودم حس می برنارد رو رورهی لحظھ نگاه خنیآخر

 . کوبوندزی می محکم رودستاشو
 شده باشن و ما تازه االن رانی وارد مرز اروزیر امکان داره اونا دچطور امکان داره؟ چطو -

 .میبفھم
 . در آروم کردن سرھنگ داشت گفتی کھ سعسرگرد

 .خودتو ناراحت نکن. میدی کھ باالخره فھمنھیمھم ا -
 کھ نھیمھم ا... ستی االن مھم ننیا« : شده بود گفترهی خزی می آب رووانی بھ لی کھ با کنجکاوکاوه
 ». شده بودرانی بھمون خبر نداده؟ اون ھم با گروه وارد اکای راچرا

 . از جا بلند شدرتی با حسرھنگ
 اون االن برگشتھ؟ اون زنده اس؟...کایرا...یگفت...تو...تو -

 ».بلھ زنده اس« : زدی لبخندکاوه
 . نشست و رو بھ قبلھ سجده کردنی زمی بھ سرعت روسرھنگ
 . لبشون نشستی روی صحنھ تعجب کردن اما لبخند گرمنی ادنی و کاوه با دسرگرد

 » ھنوز زنده اس؟کایپس را« : گفتی بار با خوشحالنی نشست و ای صندلی دوباره روسرھنگ
 ازش ی خبرچی مدت ھنی کھ چرا تو ابھی عجنیاما ا... آره« : کاوه رفت تو ھمی سوال اخم ھانی ابا

 »... نشده
 ». ھم ندادرانی بھ ما خبر ورودش بھ ای حتاون... درستھ« : ھم اخم کردسرھنگ
 ی خبرچیدر دو حالت ھ... می بسنجگھی جور دھیبھ نظرم بھتره مسئلھ رو « : گفتتی با جدسرگرد

 چی تونھ ھی بھش شک کردن و نمای اون با دشمن ھم دست شده و ای... شھی نمی مامور مخفکیاز 
 ».رهی با ما بگیتماس
 نگران ستی نیازیپس ن. ستی نی اولھی شبکایمن مطمئنم کھ را« : مکث ادامھ دادی از کمبعد
 ».میباش
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اما ھر سھ سخت بھ فکر فرو .  احساس آرامش کننی تا حدودھی حرف سرگرد باعث شد تا بقانگار
 .رفتن

 
************ 

 انگار از اسکارلت کھ.  نگاھم رو بھ اطراف دوختمی تخت انداختم و با کنجکاوی رو روچمدون
 دلم یینجای چقدر خوشحالم کھ ای دونی الرا نمیوا« :حضور من اونجا خوشحال شده بود گفت

 ». برات تنگ شده بودیلیخ
 .دمی کمد چی اوردم و تورونی بزنم لباسا رو از داخل چمدون بی لبخندنکھی ابدون

 نی از ایخوب شد کھ زودتر اومد« : گفتی گرفتھ ای افھی بار با قنی کنارم نشست و ااسکارلت
 »... بشھکیھمش قصد داشت بھم نزد. ھی جورھی. ادی اومده اصال خوشم نمدیپسره کھ جد

 کدوم پسره؟ -
 .اسمش کامرانھ... ھیرانیا.  کھ بھ جزو اون سھ نفر بودیھمون -
  داره؟ی مشکی کھ سبزه است و موھایھمون -

 ». نگاه نکرده بودینطوری بھم ایتا حاال کس... آره آره ھمون« : تند سرش رو تکون دادتند
 خودم ی اش رو رورهی خیمنم نگاه ھا.  شدمدمی کمد جددنی تکون دادم ودوباره مشغول چیسر

 بھم نگاه ینطوریقبال ھا ھم آرشام ا.  دادی بھم دست می احساس بدکی.  خوب نبودادی بودم زدهید
 . نھگھیاما االن د کرد یم
 رو یادی زدی جدیزای روز چکی نی ایدر ط.  پسر تازه وارد نکردمنی اری ذھنم رو درگادیز

 رونی بھ بشھی نشستھ بودم و داشتم از شنی تو ماشیوقت... دیمردم جد... دیشھر جد.تجربھ کرده بودم
 . بودییبای زتی نھای بیتجربھ .  جالب و قشنگ شده بودمیزای چیلی کردم متوجھ خینگاه م

اول از ھمھ دافنھ خانم . می کار داشتادیاز فردا ز.  رو رفع کنممی تا خستگدمی تخت دراز کشیرو
 سی تا چند دست لباس مناسب بخرن دوما بعد از ظھر با رئرونیدستور داده بودن باھاشون برم ب

 دیبودم حتما با بره و من کھ محاظش یی جاھی انی سوما قرار بود برامی داشتی جلسھ خصوصکی
 . کردمی مشیھمراھ

 ی تابانھ انتظارت رو می قلبم چقدر بی دونستیکاش م... انیبرا...انیبرا....انیبرا. دمی کشیآھ
 .کشھ

 .دمی نفھمیچی ھگھی بستھ شد و دچشمام
 
 کی.  انداختمی بھ اطرافم نگاھیبا خواب آلودگ. دمی سرم تو جام پرری شدن بالشت از زدهی کشبا

 ی عسلزی مکی با ی و چند دست کاناپھ راحتدی و سفی صورتیواریاتاق نسبتا بزرگ با کاغذ د
 . قرار داشتدی سفی چوبزی مکی ی ھم رو بھ روم روی بزرگونیزیتلو. وسطش

 باز اسکارلت شیچشمم کھ بھ ن.  کرده بود گشتمدارمی کھ بی و با اخم دنبال کسدمی کشی اازهیخم
 . تر شدظیافتاد اخمم غل

 ...مزاحم -
 ...نی داراریاخت -

 . اومدمنیی ھم فشردم و از تخت پای رو رودندونام
دافنھ خانم دستور دادن باھاشون ... پاشو برو صبحانھ بخور« : گفتدی خندی کھ می درحالاسکارلت

 ».دی خرنیبر
از من  دونم اون کھ ینم. پس جادوگر دستور صادر کردن.  با حرص باز و بستھ کردمچشمامو

 . اندازهی چرا ھمش منو دنبال خودش راه مادیخوشش نم
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 دیامروز با.  رفتمرونی و از اتاق بدمی کھ داشتم رو پوشیتنھا مانتو و شال.  رو عوض کردملباسم
 . کنمدی خودمم خریبرا

آب دھنم رو .  نبودزی دور می کسد،ی نوشی میی کھ داشت چاانی از براریغ.  آشپزخانھ شدموارد
 . کردم بھ خودم مسلط بشمیادم و سعقورت د

 من اخم دنیبا د. متوجھ حضورم کھ شد سرش رو بلند کرد.  رسوندمزی چند قدم بلند خودمو بھ مبا
 . شددنی نشست و دوباره مشغول نوششیشونی پی رویظیغل

 کره و مربا روش دنی تکھ نون تست برداشتم و بعد از مالکی.  ندادم و رو بھ روش نشستمیتیاھم
 . زدمی کردم و گاز بزرگکیبھ دھنم نزد

 داد اما نمام حواسش ی کھ کنارش بود نشان می در ظاھر خودشو مشغول ورق زدن کتابانیبرا
 . من بودشیپ

 نگاھم رو نداشت چون بھ سرعت ینیانگار تحمل سنگ.  شدمرهی باال انداختم و بھش خییابرو
 .کتابش رو بست و از جاش بلند شد

  قربان؟نی نکردلی صبحانتون رو مھیچرا بق -
 ».نمی بشزی مکی با قاتل ھا سر ادیخوشم نم« : شدرهی اخم بھم خبا

 اما دمشی دی نمنکھیبا ا.  انداختمنییسرم رو پا.  کردی ھنوز ھم اون حس تنفر رو بھم القا ملحنش
 . لبش تصور کنمی اون پوزخند رو روی تونستم بھ راحتیم

 .  بھ خوردن نداشتمیلی مگھید.  کرده بودنخیدستام .  آشپزخانھ خارج شد و بھ طرف اتاقش رفتاز
 . وارد آشپزخانھ شدی زل زده بودم کسشیی کھ بھ فنجان چاھمونطور

 ...می بردی تو؟ زودباش بایکدوم گور...  گردمی ساعتھ دارم دنبالت مکی... یھ -
 طرز حرف زدنش رو نیمراقب خودش باشھ چون حتما ا یلی خدیجادوگر با.  بھ ھم فشردملبامو
 . کنمی میتالف

 . رفتمرونی چشم غره خوشگل از آشپزخانھ بکی بلند شدم و بعد از ی صندلی از روضی غبا
 از قبل اونارو توسط چند نفر کھ باھاشون سیرئ.  بودنگی و مدل باال تو پارکی مشکنی تا ماشسھ

 تنش شی قبلیاونم ھمون لباسا.  شدم و منتظر دافنھ شدمشونیکیسوار .  بوددهیرابطھ داشت خر
 . لباس رو دو بار بپوشھکی بودم دهیتا حاال ند. بود

 رو روشن نی ندادم و ماشیتیچپ چپ نگاھم کرد اما اھم.  زدم کھ از چشمش دور نموندیشخندین
 چندتا فروشگاه خوب رو بھم نی ھمی اومد برای مرانی بھ اادی زسیآرشام بھ دستور رئ. کردم
 . کرده بودیمعرف
 مختلف با پوشش ی عالمھ آدم ھاکی. میدنبال دافنھ وارد شد.  پارک کردمی مجتمع تجارکی یجلو

 . اومدی دونم چرا ازشون خوشم مینم. لبخند زدم.  متفاوتیھا
 یمانتو. میستادی مغازه اکی یجلو. نطوریدافنھ ھم ھم.  مانتو نداشتمدی خری برای سر رشتھ اچیھ

 . توجھ دافنھ رو جلب کردی و کوتاھدیسف
 بھ طرف من یدافنھ نگاھ.  ما لبخند زددنی بود با دیفروشنده کھ دختر جوون. می مغازه شدوارد

 .انداخت
 . بودی االن وقت تالفدمی خندطنتی شبا
 »ن؟ی دارشونی ازی سادیاز اون مانتو سف« : کردم و رو بھ فروشنده گفتمی دافنھ اشاره ابھ

 ».می داشتھ باشدیبا« : دافنھ انداخت و با لبخند رو بھ من گفتی بھ سرتا پای نگاھرزن
 ». گن ندارنی مشونیا« : بھ خودم گرفتم و رو بھ دافنھ گفتمی ناراحتی افھیق

منم از فروشنده کھ تعجب کرده .  رفترونی تکان داد و از مغازه بی شده بود سردی کھ نا امدافنھ
 . کردم و دنبالش راه افتادمبود تشکر
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************** 

 »؟یمطمئن« : گفتوانی برداشت و رو بھ کزی می رو از رولشی موبایگوش
بلھ قربان بھ چند نفر از بچھ ھا سپردم مواظب باشن و تمام رفت و آمد « : سرش رو خم کردکاوه

 ». رو گزارش بدنکای رایھا
  کنھ نھ؟تی تونھ ازمون شکای بفھمھ مانی کھ اگھ آری دونیم -
 ...بلھ -
 .پس خوب حواستو جمع کن و بھونھ دستشون نده -

 . برداشتی دستھ صندلی کرد و کتش رو از روی مکثسرھنگ
 . خوام باھاش حرف بزنمی اومد مشی پتشیاالن کجاست؟ اگھ موقع -
 ...سمی نویاالن آدرس رو م...  فروشگاه رفتنکی بھ انیبا ھمسر آر -

 . کاغذ نوشت و بھ دست سرھنگ دادکی یدرس رو رو آکاوه
 دیتازه با...  براش تنگ شدهیلیدلم خ« : بود گفتشی لب ھای روی بخشتی کھ لبخند رضاسرھنگ

 ». اومدشی پیالبتھ اگھ فرصت... رمیگزارش کارھاش ھم بگ
نم ھم  خاکایمطمئنم را« : تکون داد و گفتیسر.  لب کاوه ھم اوردی سرھنگ لبخند رویخوشحال

 ». شما تنگ شدهیدلشون برا
 . سرھنگ پر رنگ تر شدلبخند

 
************ 

 فروشنده ھا رو واسش ی افتادم و حرف ھای دنبال جادوگر تو مغازه ھا راه می حوصلگی ببا
 توجھ بھ من بھ ی کرد اما جادوگر بی مینی دستم سنگی تودی خری ھاکیپالست.  کردمیترجمھ م

 دای پی خنده داری افھیاونقدر ق.  دادی دستم میشتری بی ھاکی داد و پالستی کردن ادامھ مدیخر
 . شدی گشاد مسی شد چشماش اندازه تو تنی کھ ھرکس از کنارم رد مبودم کرده

فقط سھ تا مانتو و دوتا شال واسھ .  انجام بدمی اگھی تونستم کار دی از حرص خوردن نمری غمنم
 . بوددهیغازه ھارو خر بودم اما جادوگر کل مدهیخودم خر

 .دمی کشی ھاش نفس راحتدی از تمام شدن خربعد
خستھ ...  کھ طبقھ باالستی شاپی اون کافمیبر« : و رو بھ من گفتدی پاشنھ پا چرخی رو دافنھ
 ».شدم

 ی دستم؟ بی دادکی ھمھ پالستنی من کھ اای ی ھم فشردم تو خستھ شدی رو با حرص رودندونام
 .شعور

 .می باال رفتی چشم غره دنبالش راه افتادم و از پلھ برقبا
 جوجھ نیمنم ع.  نشستن انتخاب کردی شاپ قرار داشت برای کافی رو کھ گوشھ یزی مجادوگر

 . لم دادمی صندلی ھا رو بھ سرعت کنارم قرار دادم و روکیپالست. اردک دنبالش راه افتادم
 . ما بھ طرفمون اومددنی با دگارسون

  خانم ھا؟نی دارلی میچ -
 ».ییکای آمرنوی کاپوچکیفقط « : بھ گارسون نگاه کنھ رو بھ من گفتنکھی بدون ادافنھ

 »ن؟ی دارلی میشما چ« : زد و بھ من گفتیلبخند.  بھ گارسون حرف ھاشو ترجمھ کردمرو
 . آبوانی لکیفقط ...  خورمی نمیزیمن چ -

 . فاصلھ گرفتزی تکون داد و با لبخند از میسر
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 ی خودم حس می رو روی نگاھینی اش بود من سنگنوی مدت کھ دافنھ مشغول خوردن کاپوچتمام
 .کردم
.  شده بودرهی چھار شانھ با قد متوسط و مسن افتاد کھ بھم خی رو برگردوندم و نگاھم بھ مردسرم
 . لب سالم دادری زد و زی نگاه من لبخنددنیبا د

 شناسھ؟یپس منواز کجا م. دمی مرد رو قبال ندنیمطمئنم امن .  رو کج کردم و تو فکر فرو رفتمسرم
 دی االن بانیبلند شو ھم« :بھ سرعت از جام بلند شدم و رو بھ جادوگر گفتم. احساس خطر کردم

 ».میبر
 »چرا؟« : تو ھم رفتاخماش
 جادوگر اونو دنبال ی ھا رو برداشتم و با گرفتن بازوکیپالست.  جواب پس دادن نداشتمحوصلھ

 . کشوندمخودم
 »؟ی کنی ھا رفتار می وحشنی چرا عھ؟ی چھ کارنیا« : زدی لب غر مری زدافنھ

 خودم حس ی تونستم نگاه متعجب مرد رو رویم.  کردمشتری توجھ بھ حرف ھاش سرعتم رو بیب
. نھ امکان نداره. سرم رو تکون دادم.  شناختی شده بود؟ انگار منو مرهی بھم خینطوریچرا ا. کنم

 .امکان نداره. امکان نداره . من تو لندن متولد شدم. امی کشور منی باره بھ انیمن اول
بعد از باز کردن در عقب دافنھ .  جلو پرت کردمی صندلی ھارو رودی زدم و خرنوی ماشریدزدگ

 . راننده نشستمی صندلی ھول دادم و خودمم رونی داخل ماشبایرو تقر
 . شده بودرهی بود و بھم خستادهی فروشگاه ارونی ب متوجھ مرد شدم کھ حاالنی ماشنھی تو آاز

 . از جا کنده شدنیماش.  پدال گاز فشار دادمی رو چرخوندم و پامو روچیسوو
 ھارو با کمک آرشام بھ اتاق جادوگر دی بزرگ خانھ پارک کردم و خرنگی رو تو پارکنیماش

 .متنقل کردم
 ». بھ کار گرفتتی کھ دافنھ حساببنمی بیم« : با خنده گفتآرشام
 ». باشھیبی عجزیفکر نکنم چ« : بھش رفتمی غره اچشم
 ».قایدق« : اش پررنگ تر شدخنده
 کاراتو انجام عیپس سر... شھی ملیبعد از ناھار جلسھ تشک« : وار اتاق خودم بشم گفتنکھی از اقبل
 ».بده
ھ طبقھ باال قرار  کی اتاق بزرگی جلسھ توی و خوردن ناھار ھمھ برای ربعکی دوش کی از بعد

 . بھ سالن کنفرانس شده بود جمع شدنلیداشت و تبد
 دتونی جدطی بھ شرای ھمگدوارمیام« : گفتتی چند جرعھ از آب پرتقالش خورد و با جدسیرئ

 خونھ یخوردن مشروب فقط تو.  عوض بشھدی بازای چی سرکی نجایا. نیعادت کرده باش
 دی خودتون رو با عقانی بتوندی شما باستی نی خبرزای چنی کلوپ، کاواره و اسکو،یاز د... مجازه

 یلی اطالعاتش خدلیآ. نی بپرسدلی از آرشام و آنی تونی منی ھم داشتیو ھر سوال نی عادت بددیجد
 می اومدنجایما تازه بھ ا. نھی سرزمنی از ھمی دونھ آرشام ھم کھ بخشی رو مزی ھمھ چبایکاملھ و تقر

 تو یلی ھم خشینطوریھم...  شک نکنھسی تا پلشھیمون متوقف م ھاتی فعالی مدتیپس فعال برا
 »ن؟یدیفھم... می کنیشروع م... ھفتھکی از د بعمیچشم
 ».سیبلھ رئ« : گفتنی قاطعی سرھاشون رو خم کردن و با صداھمھ

 ی کھ ورقھ ھایمنم درحال.  رفتمرونی تموم شدن جلسھ ھمھ از جا بلند شدن و از اتاق ببعداز
 . بلند شدممی صندلی کردم از رویجلومو مرتب م

 .نی بشقھیالرا دو دق -
 . نشستمی صندلی تعجب دوباره روبا
 ؟ی دونی کھ منویا... نھی بببی کھ آسی و نذاری باشانی ھمھ جا با برادیاز امروز با... الرا -



 150 

 ...بلھ -
 ...شھیکارت داره سخت تر م -

 »ھ؟یمنظورتون چ« : کردمزی رچشمامو
 .دهی دزوی ھمھ چانیآرشام بھم گفت کھ برا -

 » دونست؟یآرشام از کجا م« : حبس شدنھی تو سنفسم
 انی و کنار برای تو ازش جدا شدنکھیآرشام گفت بعد از ا« : بھ ھم قالب کردزی می رودستاشو

 حال کنار دافنھ نیبا ا... ی رو انجام بدتتی ماموری نتوندی ترسیم...  نگرانت بودهیلی خینشست
 لن کھ با صورت برافروختھ وارد سادی رو دانی براقھی تا مواظب اون باشھ بعد از چند دقستادیا
 انجام شد تی با موفقتتونیمامور« :گھی بھ آرشام متی با عصبانانیبرا. ادی و بھ طرف اون مشھیم

 سپره و ی مانیھ رو بھ براآرشام ھم دافن» . داشتھ باشھی الرا فکر نکنم حال خوبشیحاال ھم برو پ
 ی کنیھ می و گری افتادنی زمی کھ رونھیبی تو رو میوقت. رهی مرونیخودش بھ سرعت از سالن ب

 ». کنھی از اونجا دورت معی فھمھ و سری مزویھمھ چ
 ی طورنیپس آرشام ا.  دادمی گوش مسی رئی انداختھ بودم و با دقت بھ حرف ھانیی رو پاسرم

 نھ امکان نداره اون ازم متنفره شم؟ی پادی نگرانم بوده کھ بھ آرشام گفتھ بانی برایعنی.  کرددامیپ
 . دنبالمادی بھ آرشام گفت بفتھی نری گسی رئنکھیحتما بھ خاطر ا

 شتری بدیبا.  انجام بدمی رو بھ خوبنی کھ بھم واگذار کرده بودیتی متاسفم کھ نتونستم ماموریلیخ -
 . بودمیمواظب م

 ی باھات خوب تا نمگھی دانی دونم برایم... ی اوردی بدشانسکمی فقط ینھ تو خوب انجامش داد -
 .کنھ

 ...نطورهیظاھرا ا -
 ». دارمی خواھشکیازت « : مکث گفتی پس از کمسیرئ
 » قربان؟یچھ خواھش« : تعجب سرم رو باال گرفتمبا
 .  شدمرهی خسی رئدی پر از تردی چشمابھ
 

 .  و در زدمستادمی اانی در اتاق برایجلو
 . توایب -

 کھ بھ ی بود و درحالدهی تخت دراز کشی روانیبرا.  باز کردم و وارد شدمی اتاق رو بھ آرومدر
 »؟ی خوای میچ« : شده بود گفترهیسقف خ

 . شدمکی اتاق رو بستم و چند قدم بھ تختش نزددر
 .امی باھاتون بدیمن بھ عنوان محافظ با... یی جانی برنی خواستی مدمیاونطور کھ شن -

 .دمی لبش رو دی روپوزخند
 .یری رو بگگھی گناه دی آدم بکیجون ... کھ دوباره -
 . افتادمدلی آی و صحبت ھاسی خواھش رئادی

 ی مکاریچ« :دی خودش رو عقب کشیکم.  شدرتشی نشستم کھ باعث حانی تخت کنار برایرو
 »؟یکن
 رو کھ عموتون بھم واگذار ی خواستم کاریمن م... درستھ« : گفتمی سردابی و لحن تقرتی قاطعبا

 نی بودستادهی اگھ اون روز شما پشت سر من نادیشا. کرده انجام بدم فقط بھ خاطر محافظت از شما
. شما اما مجبور شدم فقط بھ خاطر.  کردمی کارو نمنی اچوقتی بودنتون من ھدهیو اون دو نفر ند

 خواست بھتون ی می و اگھ بازم کسامی من ھمھ جا باھاتون مادی چھ نادیحاال ھم چھ شما خوشتون ب
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 نیچون ا...  کنمی تو قلبش فرو مری تکی و رمی گیصدمھ بزنھ من اسلحھ ام رو بھ طرفش نشونھ م
 ». کنمی قبولش ملی منھ و من ھم با کمال مسیخواستھ رئ

 . کردمی من سخت مبارزه می بود ولی کار مشکلانی برایابی و زری متحی شدن تو چشمارهیخ
 ...یلیخ... ی عوض شدیلیتو خ -
 نبودم کھ ی اون کسچوقتیمن ھ. نی کردی کھ اشتباه منی شما بودنیا.  بودمنطوری اشھیمن ھم -

 کایمن را... نینی ببنی گفتی کھ می منو مثل ھمون دخترنی کردی می سعی ولنیشما انتظار داشت
 من شمی ھم نمنی از اریغ... الرا... نمیمن ھم... ستمی ننی ھم کھ شما انتظار داری اون کسستمین

 و متوجھ نیدیخوب شد کھ اون روز منو د... نی قبولش کننی خواستی بودم اما شما نمنی ھمشھیھم
 قلبتون نگھ ی احساس تنفر رو تا آخر تونیا... ستیدوست داشتن من درست ن... نیاشتباھتون شد

 . ھردومون بھترهی برارششی پذینطوریچون ا... نیارد
 نی ادیبا. ارمی تونستم کم بی شد اما نمی بھ قلبم فرو مزی خنجر تکی گفتم ی کھ می ھر کلمھ ابا

 . کنمی خوام زندگی مکھی تونستم اون طورینم...  تونستم عاشق باشمی زدم من نمیحرف ھارو م
 خوام ی من؟ی قراره بریچھ ساعت« : از اتاق خارج بشم گفتمنکھی تخت بلند شدم و قبل از ای رواز

 ».آماده بشم
 . دوباره حرفم رو تکرار کردمدمی نشنی جوابیوقت
 ».گمیخودم بھت م« : جواب دادی خفھ ای صدابا

 ». قربانرمیپس من فعال م« : رو با احترام خم کردمسرم
 حرف ھا نی دونستم با ایم. کر کردن داره بھ فازی دونستم نیم.  نداد منم از اتاق خارح شدمیجواب

 .فتھی اتفاق بدی کھ باھیزی ھمون چنی مونھ و ایتا آخر عمرش از من متنفر م
 کردم و میاسلحھ رو تو لباسم قا.  سرم انداختمی روی رنگی جمع کردم و شال آبپسی با کلموھامو

 . شدمانیمنتظر برا
 بود از اتاقش دهی پوشی چسب مشکشرتی و تدی با کت سفی ارهی تی کھ شلوار لی بعد درحالیکم

 . اومدرونیب
با نشستن .  توقف کردمانی برای دراوردم و جلونگی رو از تو پارکی رنگییموی اسپورت لنیماش
 . راه افتادمنی تو ماشانیبرا

  قربان؟نیریکجا م -
 .گمی رو بھت مریبرو مس -

 . سردتر از منی ھم سرد شده بود حتانیحاال لحن برا.  کردمشتری پدال گاز بی پامو روفشار
 .پخش رو بزن -

 . کھ گفتھ بود رو انجام دادمی بستھ اش انداختم و کاری بھ چشمای نگاھنھی تو آاز
 خودش ری کھ بند بند وجودم رو تسخیآھنگ. دیجی گوشم پی و آشنا توبای زیلی آھنگ خکی یصدا

 . اوردمشی نمادیآشنا بود اما من بھ . کرده بود
  کھ با تو گذروندمینزما

  کردمی کھ فقط با عشق تو سپرییروزھا
 ی بودمی زندگلی تنھا دلتو

 ی مجبورم بذارم برحاال
 ی کنم تو بری کارمجبورم

  کنمی بھ گذشتھ نگاه نمگھی دمن
  خاطرات مبھموونھ،ی دقلب

 ستی اون عشق ننی بھم بگو اکنمی مخواھش
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 نمی کنم کھ نتونم تور رو ببی دوردست نگاه مبھ
  کنمی اگھ مجبور باشم در درد و رنج زندگیحت
  کنمی عشق صرف نظر ماز

  شدهختھی ری ھااشک
  موندنی اعماق قلبم باقدر

  اون اسم رو بھ جا بذارفقط
   اشک ھا خشک بشناگھ
 شھی ھم سخت مقلب

  نشھشتری کن رنجم بکمکم
  دنبالم نگردگھی کنم دی مخواھش

 رمی اشکامو بگی کنم جلوی میسع
 رمی لبامو گاز بگو

  بھ تو ندارهی رو بھت گفتم کھ ربطی دردناککلمات
  در آخر من مشتاق تواماما
  روز کھ چشمامو ببندمتا

 ی خورم کھ اجازه دادم تو بری رو می روزحسرت
. سرگردون بودم.  شده بودمجیگ.  کردمی شده بود اما من فقط گوش مری سرازانی برای ھااشک

 . کردی درد مدیشد.  کردیسرم درد م. ارمی بادی تونستم بھ ینم
 .  دادمھی تکی صندلی پارک کردم و سرم رو بھ پشتی رو گوشھ انیماش
 »الرا حالت خوبھ؟...الرا؟« :دیچی تو گوشم پانی نگران برایصدا

 ... کنھی درد میلیخ...  ترکھیسرم داره م -
 ام نشست و ی کناری صندلیرو.  شد و در جلو رو باز کردادهی پنی بھ سرعت از ماشبرابان

 . دادم تو دست گرفتی سرم فشار میدستامو کھ محکم رو
 . کردمی صورتم حس می نفس ھاشو روھرم

 کدفعھ؟یچھ ات شد ... الرا؟ -
 تونستم یم.  گذاشتمانی برای شونھ ی کنم سرم رو روی مکاری متوجھ بشم دارم چنکھی از اقبل

 خودمو عقب بکشم دستاش دور نکھیقبل از ا.  ذھنم مجسم کنمی توی رو بھ راحترشیصورت متح
 .حاال نوبت من بود کھ تعجب کنم. کمرم حلقھ شد و منو بھ خود فشرد

 نیا.  باشمنجای ادی دونستم کھ نبای کرد اما من می معجزه مانیآغوش برا.  سرم کم شده بوددرد
 دمی خودم رو عقب کشعیسر. ر اومدم کنازھای چیلی اون ھم نھ حاال کھ با خستی من نیآغوش برا

 . انداختمنییو سرم رو پا
 نگاه معذبش ری از زنکھی ایبرا.  شدرهی شکھ شده بود با تعجب بھم خمی کھ از حرکت ناگھانانیبرا

 .  رو چرخوندم و راه افتادمچیفرار کنم سوو
 ...متشکرم -

 . شدرهی خرونی نداد و از پنجره بھ بیجواب
 ؟چرا سرت درد گرفت -
 . دونمینم -
 .ی نکردھی آھنگ گرنی بار برخالف قبالھا با انیا -

 » بکنم؟دیبا« :دمی پرسمردد
 .ی کردریی تغیلیمن کھ گفتم خ...  دونمینم -
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 ... نکردمرییمن تغ -
 ...دیشا -
 و کھنھ مقابلمون یمی ساختمون قدکی.  حکم فرما شدنمونی سکوت بگھی بھ مقصد ددنی رستا

 . کردی مییخودنما
 ھمونطور کھ نگاھش رو بھ ساختمون قفل کرده بود انیبرا.  ساختمون نگھ داشتمی رو جلونیماش

 . شدادهی پنیاز ماش
 الیدن.  دادی باز بود راه ورود بھ ساختمون رو نشون ممھی کھ نی زنگ زده ای بزرگ و فلزدر
 . میدیتمون رس ساخی بھ در ورودکی باغ کوچکیبعد از گذشتن از .  راه افتادمانیبرا
 باغ ی زنگ زده بود گوشھ رشی کھ زنجیتاب کھنھ ا.  نگاھش رو بھ سرتاسر باغ دوختانیبرا

 . بار اون سردرد وحشتناک سراغم اومدنی دومیبرا.  ھم آشنا بودنجایا. قرار داشت
 دستام گرفتھ نیسرم رو ب.  افتادمنی زمیزانوھام خم شد و رو.  پاھام رو نداشتمی روستادنی اتوان

 . از دردش کاستھ بشھنکھی ادیبا ام.  دادمیبودم و از شدت درد فشار م
 دونستم ینم.  من پر از اشک بودینگاھش نگران بود اما چشما.  زانو زدنی زمی کنارم روانیبرا
 . شدهیچ

 » شد؟یالرا؟ دوباره چ« : شونھ ام نشستی رودستش
 نامنظم از اون ییسرعت از جام بلند شدم و با قدم ھابھ .  شدت درد قادر بھ پاسخ دادن نبودماز

 .  رفتمرونیمکان ب
 .  دادم و چشمامو بستمھی تکنی ماشبھ

 ساعت بعد مین.  ھم دردناکنطوری واسم آشنا بودن و ھمنایتمام ا... انی مکان، برانی آھنگ، ااون
 . نشستنی ماشی اومد و کنار من تورونی ھم بانیبرا

 ی داره اما مدیجرا ترد...  دونستم چرا شک دارهینم.  بوددی بھ من پر از شک و تردنگاھش
 .تونستم حسشون کنم

 ... شناسم اونجا نگھ داری شاپ می کافکی -
 . میدی گفت رسی مانی کھ برایی بعد بھ جایکم
 ...ایدنبالم ب -

 شاپ ی قسمت کافنیتر کھ در کنج ییزھای از میکی پشت انی رو پارک کردم و دنبال برانیماش
 .میقرار داشت نشست

 »ن؟ی دارلی میچ« : با لبخند بھ طرفمون اومدگارسون
 ».ی شکالتیبستن« : فکر کردم و گفتمیکم.  بھ من نگاه کردانیبرا
 دوست ی چی دونیخودت کھ م...  دستامو بشورمرمیمن م« : از جاش بلند شد و گفتانیبرا

 ».دارم
 دوست ی چانیبرا.  بھ گارسون زل زدمی فاصلھ گرفت و منم با نگرانزی بھ سرعت از مانیبرا

 داشت؟
 »ن؟یدی سفارش میچ« : زدی لبخندگارسون

 ».بھتره خودشون سفارش بدن« : گفتمی و با نگراندمی رو گزلبم
 . فاصلھ گرفتزی زد و از می لبخندگارسون

 ھمراه با اوردن سفارش من انیرابرگشتن ب.  بود دوختمزی می کھ رویغاتی نگاھمو بھ کاغذ تبلمنم
 .شد

 »ارم؟ی براتون بیچ« : گفتانی رو مقابل من قرار داد و رو بھ برای بستنگارسون
 »؟یمگھ سفارش نداد« : شدرهی با تعجب بھ من خانیبرا
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 ».نی دوست داری دونستم چینم« : انداختمنیی رو پاسرم
 »واقعا؟« : من قفل شده بودی رورشی متحنگاه

  بدونم؟دیمگھ با -
 »؟ی حدس ھم بزنی تونینم... اما... نھ« : رو تکون دادسرش

 »؟یلیوان« : رو باال انداختمابروھام
 ».یلی وانی بستنکی« : زد و رو بھ گارسون گفتی لبخنددیبا ترد.  کردزی چشماشو رانیبرا

 شی بستنادی زانی برادی رسی شدم اما بھ نظر ممیمشغول خوردن بستن. دادی مشکوکش آزارم منگاه
 .رو دوست نداره چون نصفھ ولش کرد

 ش؟یدوست ندار -
 ». ندارملی مادیفقط االن ز...ستی ننطورینھ نھ ا« : رو تند تند تکون دادسرش

 . رفتمرونی بلند شدم و بی صندلی از روانی تکون دادم و منم بھ دنبال برایسر
 و دستش شی از اخم جدنویا.  بودری درگدای شدانی ذھن برامی رفتی مدت کھ بھ طرف خونھ متمام

 .دمی فھمدی کشی گوشھ لبش می با کالفگیکھ ھر از گاھ
 شربت دستش بود و ھمونطور کھ وانی لکی انیبرا.  وارد خونھ شدمنی از پارک کردن ماشبعد

 .دی نوشی موانی کرد جرعھ جرعھ از لیفکر م
 .یای باھام بدیبا کھ یی جاھی رمی خوام برم شرکت بعد از اونجا ھم میفردا م -

 ».چشم قربان« : رو خم کردمسرم
 تخت پرت کردم و چشمامو یخودمو رو.  کردمزونی اتاقم آوی جا لباسی در اوردم و رومانتومو

 .بستم
 اون س،ی اون مرد مشکوک تو مغازه، خواھش رئدنید.  گذشتنی امروز از مقابل چشمام ماتفاقات

  افتھ؟ی داره میچھ اتفاق.  شاپیو کاف تیآھنگ و مکان آشنا و در آخر اون بستن
 

************* 
 . داده بود چشماشو بستھ بودھی تکشی صندلی تو ھم بود و ھمونطور کھ بھ پشتاخماش

 . بھ خودشون گرفتھ بودنی و سرگرد ھم حالت متفکروانیک
 . بدهیی نبوده آشنای طورطی شرادیشا... می زود قضاوت کندیما نبا -

 متوجھ یوقت... اون از دست من فرار کرد... ی علستی ننی اھیقض« : چشماشو باز کردسرھنگ
 عیبھ جاش سر...  تا باھام حرف بزنھرهی نکرد از اون دختر فاصلھ بگی سعی ام شد حترهینگاه خ

 ی کرد من قصد صدمھ زدن بھش رو دارم فکر میبلند شد و با اون دختر فرار کرد انگار فکر م
 ». منو نشناختی حتنکنم او
 »چطور امکان داره؟« : اخم کردتی با جدکبوان

 یگی باشھ کھ تو منطوریاگھ ا« : چونھ اش قرار دادری قالب کرد و ززی می دستاشو روسرگرد
 ». کنھی اون کار می اون پدرشو شناختھ و حاال واقعا داره برامیری در نظر بگمی تونی پس مدیسع

 اگھ اون پدرشو شناختھ باشھ یحت... ستی طور ننینھ نھ من مطمئنم کھ ا« : گفتی فورسرھنگ
 ». کنھی کارو نمنی اچوقتیھ
 گزارش ھم از کی مدت نی تو تمام ایحت...  کنھی رفتار مینطوری چرا اون اھ؟یپس موضوع چ -

 .کاراش نداده
 ». افتھی داره می دونم چھ اتفاقینم...  دونمینم« : اش را فشردقھی با دست شقسرھنگ

 
************* 
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 .دی بھ گوش رسنشی گرم و دلنشیصدا.  و در زدمستادمی در اتاقش ایجلو
 ... توایب -

 . زدی و لبخنددی من دست از کار کشدنیبا د.  رو باز کردم و وارد شدمدر
  شده؟یزیچ -
 کرد ی روش بود و داشت باھاش کار می رنگی کھ لب تاب مشکزشی تخت مقابل می رویجی گبا

 .نشستم
 . دارمازیبھ کمکت ن -
 » شده؟یزیچ« : گفتتیبا جد.  بلند شد و کنار من نشستی صندلی از رودلیآ
 ... داشتمیدیامروز سردرد شد -

 »چرا؟« : نگران شدیکم
 ... سردرد بھ سراغم اومدنی آھنگ اکی دنیاول بعد از شن...  دونمینم -
 خب؟ -
 اونجا تو سرم یدرد بعد...  آشنا بودیلی کجاست فقط خدونمی کھ نمیی جاھی می رفتانیبا برا.. .بعد -
 ...انگار ھزار تا سوزن تو سرم فرو کردن... یلی بود خدی شدیلیخ... دیچیپ

 »خب؟« : لبش نشستی روی محولبخند
 »؟ی خندی سردرد دارم تو مگمیمن دارم م... خب و مرض« : شدمیحرص

 ... کھ خوبھنیخب ا -
  خوبھ؟شیچ -
 . نشستی صندلی تخت بلند شد و دوباره روی لبخند از روبا
 »؟ی دیچرا جواب منو نم« : گفتمضی غبا
 ... نشونھ باشھکی تونھ ی منمیا -
 ؟یچ -
 ... ھاتیبد اخالق -
 ؟ینشونھ چ...  صحبت کردن رو تموم کنیرمز -
 .بھ دست اوردن حافظھ ات -

 »ھ؟یمنظورت چ« :رد شده گفتم گییبا چشما.  شدمشکھ
 ی باشھ کھ حافظھ ات کم کم داره برمنی تونھ بھ خاطر ای درد منیا...  کھ من اطالع دارمییتا جا -

 .گرده
 »؟یگیراست م« :دمی تخت بلند پری زده از روذوق

 ای آشنا کھ تو گذشتھ برات اتفاق افتاده یزای چی سرکی یوقت... ستمیمطمئن ن...  تونھیمن گفتم م -
 کنھ تا یتالش م...  افتھیذھنت بھ کار م... ینی بی ماره،ی مادتی از گذشتھ ات رو بھ ییزای چکی

ِ کھ بعد ییزای چوناونا ممکنھ ھم...  ندادهی ھا ھم جوابیلیاما تو خ... ارهی بادتی رو بھ زایاون چ
 ... فراموش کنن اوردن ھمادیاز دست دادن حافظشون بھ 

 . تخت افتادمی دوباره روی نگرانبا
 احتمالش چھ قدره؟ -
من کھ مطمئنم تو ... ی خواد نگران باشی مثبت داره نمری درد ھا تاثنی ھا ایلیتو خ...  کمیلیخ -

 ...یاری زود بھ دست میلیحافظھ ات رو خ
 .  زدمی محولبخند

 ؟ی آری ھمھ اطالعات رو از کجا منیمن موندم تو ا -
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 فھی و من وظدی کشی متاشی انجام دادن ماموری برایادی زی نقشھ ھاسیراستش رئ« :دی خنداونم
 ». شدمزای چیلی خیریادگی طور شد کھ مجبور بھ نی کنم ای رو قبلش بررسیداشتم ھمھ چ

 ».یینجایخوبھ کھ تو ا« : تکون دادم و با خنده گفتمیسر
 . نگفتیزی داد و چلمی تحوی ھم لبخنددلیآ

 . بھ طرف اتاق خودم دوبدمیبا خوش حال.  اومدمرونی کردم و از اتاقش بتشکر
. ی پاشنھ ده سانت آبی و کفش ھادی با شال سفرهی تی آبیمانتو.  بھ خودم نگاه کردمنھی تو آدوباره

 من دنی با دانیبرا.  اومدمرونی ست کردم و از اتاق بیدی سففی رنگم رو با کدی تنگ سفیشلوار ل
 ».رانھی انجای رفتھ اادتی نکھیمثل ا.. لباساتو عوض کن« : کرد و گفتیاخم

 ». کردمتی داره؟ من کھ حجابم رو رعایچھ اشکال« : انداختمی تعجب بھ سرتا پام نگاھبا
 عوض کن شالت گھی دزی چکی تنگ رو با ی گفتم اون مانتونکھیھم« :دی کوبزی می رو رووانشیل

 ».ھم بکش جلو تر
 »چرا؟« : گرد شدچشمام

الرمھ دوباره حرفم رو تکرار « : گفتیزی آمدیبا لحن تھد.  تر شدکی حرص چند قدم بھم نزدبا
 ». کھ گفتم رو بکنی کارعیکنم؟ سر

 کھ دمی ھارو دیلی مدت خنیتازه تو ا...  بودمینطوری ھمشھیچرا؟ من ھم« : منم تو ھم رفتیاخما
 »...از منم بدترن

 بھ بعد بھ تو نی ندارم از ای کارگرانیمن بھ د« : بازومو گرفت و منو بھ داخل اتاق ھول دادانیبرا
 ».رونی بی برینطوری دم ایھم اجازه نم

 من ختی و رپی کردم تا حاال نشده بود بھ تی رو درک نمانی برای رفتارھالیدل.  شده بودمیحرص
 . بدهریگ

 ». راحت ترمینطوری دم ای نمیتیمن بھ نظر تو اھم« : جمع کردملبامو
 و دی کشرونی بلند از توش ببای تقری مشکی مانتوکی توجھ بھ من بھ طرف کمدم رفت و بدون

 می خوای میی جاھیابنا ھم عوض کن « :بھ کفش ھام اشاره کرد و گفت.  تخت جلوم انداختیرو
 ».ستی کفش ھا مناسب ننی کھ امیبر

 » بھ حرف تو گوش کنم؟دیچرا با« : تخت چنگ زدم و با چشم غره گفتمی رو از رومانتو
 ».ی گوش بددی کنم بای دونم اما احساس مینم« : موھاش چنگ زدبھ

 . رفتمرونی مانتو و کفش ھامو عوض کردم و از اتاق بعی از خروجش از اتاق سربعد
 ». بھترهینطوریا« : بھ سرتا پام انداخت و لبخند زدینگاھ
 . شدمنی سوار ماشزی می ھا از روچیگاش کردم و بعد از برداشتن سوو چپ نچپ
 از اتاق یکی کھ تو یزی پشت مانیبرا. می وارد شرکت شدانی ھمراه برانی از پارک کردن ماشپس
تمام پرونده ھا رو بذار « : گفتی شرکت بود نشست و رو بھ منشسی بزرگ کھ متعلق بھ رئیھا
 ». کنمی ھمشون رو بررسدی من بازی میرو

 از مبل ھا نشستم و نگاه کنجکاوم رو بھ در و یکی یرو.  رفترونی گفت و از اتاق بی چشمیمنش
 . دوختموارید

 نی ندارازی نی اگھی دزیچ« : گذاشتزی می پرونده ھارو روی بعد در اتاق باز شد و منشیکم
 »قربان؟

 .ی بری تونینھ م -
 . پرونده ھا شدی مشغول بررسیکی یکی انی برا،ی از خروج منشبعد
 » کجان؟؟ی درمورد مادر و پدرت نگفتیزیتا حاال چ« :دی کار پرسنیح

  داره کھ درمورد مادر و پدرم بپرسھ؟یلیچھ دل.  دھنم رو قورت دادمآب
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 . تصادف کشتھ شدنکیاونا تو  -
 ؟یک -
 . من پنج سالم بودیوقت -
 »؟ی مدت کجا بودنیتو ا« : بھم انداختیقی نگاه دقی چشمریز
 »؟ی کنجکاونقدریچرا ا... گھی بودم دیکی شیپ« : و گفتمدمی شالم رو جلوتر کشی کالفگبا
  پنج سالت بود کھ پدر و مادرت مردن نھ؟یگفت...  ندارهی خاصلیدل -
 .آره -
 مادرت دو رگھ بود نھ؟ -
 آره؟ -
 ؟یسی رگ انگلکی یرانی رگ اکی -
 ؟ی کنی سوال و جواب منقدری چرا ا؟ی بھ کجا برسی داریسع... آره -
 ؟ی مادرت مرد فقط پنج سال داشتی کھ وقتی درحالی گرفتادی رو ی تو فارسیپس چطور -

 . بار قابل تحمل بودنیسرم دوباره درد گرفت اما ا.  ھنگ کردمی واقعی معنابھ
 » گم؟ی من دروغ می گی میدار« : گفتمضی غبا
 .ی خو گرفتنجای اطی زود با شرایلی کھ خنیمخصوصا ا... ادی طور بھ نظر منیا -
من ... ی فکر کنی ھرجور دوست داریتو قادر« : شونھ ام جا بھ جا کردم و گفتمی رو روفمیک

 »... برمدی کنھ بای درد مکمی ندارم االنم سرم یحرف
 . بکشھ، صداش متوقفم کردنیی و اونو پارهی در قرار بگرهی دستگی دستم رونکھی از اقبل

 ...یگی دروغ مینگفتم تو دارمن  -
 . کردمزی کھ پشتم بھش بود گوشام رو تھمونطور

 شک کردم اما مطمئن ییزای چکی البتھ بھ ھ؟ی سردردھا چنی الیدل... ی داری مشکلکیتو  -
 ...یدوست دارم خودت بھم بگ... ستمین

 ...دهی نفھمیچیھ... دهیاون نفھم...  امکان ندارهنینھ ا... امکان نداره.  بستخی بدنم تمام
 ی حرف می دونم شما درمورد چیمن نم« : داشتملرزشش رو کنترل کنم گفتمی کھ سعی لحنبا

 ».نینی بی منی کھ دارھی ھمونتیواقع...  اشتباھھاتتونی حدسنی مطمئن باشیول... نیزن
 ...نمی بی مگھی دزی چکی من دارم یول -

 و بھ سرعت از اتاق خارج دمی کشنیی رو پارهیدستگ.  تا بھ خودم مسلط بشمدمی کشیقی عمنفس
 .شدم
 کردم و خودمو بھ سالن یبھ سرعت پلھ ھارو ط.  کردی می بھ تعجب بھ حرکات من نگاھیمنش

 . رسوندمنییپا
 انی برایفقط حرف ھا.  زدهخی دونستم چرا دستام ینم.  شدهسی دونستم چرا دوباره صورتم خینم

 . شدیتو ذھنم تکرار م
 شک کردم اما مطمئن ییزای چکی البتھ بھ ھ؟ی سردردھا چنی الیدل... ی داریشکل مکیتو  -
 ...یدوست دارم خودت بھم بگ... ستمین
 ؟ی مادرت مرد فقط پنج سال داشتی کھ وقتی درحالی گرفتادی رو ی تو فارسیپس چطور -

 فکر گرانی کھ من و دیزی با چتی دونستم واقعیم.  گرفتمادی رو ی فارسی چطور؟ی چطورواقعا
 . دونمی رو نمتی خود منم واقعی کھ حتنجاستی ایمشکل واقع...  متفاوتھمی کنیم

 زد بھ ی داد می کھ داشت سر منشانی برادنیبا د.  کھ حالم جا اومد دوباره بھ طبقھ باال برگشتمیکم
 .شدت متعجب شدم

  باور کنم؟نوی من ای خوای م؟ی دونی نمیچی تو ھھیمنظورت چ -
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 »... ندارمی اطالعچی گم من ھی رو مقتیقربان بھ خدا دارم حق« : با ھق ھق گفتیمنش
 از ی کی دونی اما نمی بودنجای ایتو منش.  کنمیمن باور نم« : باال رفتشتری بانی برایصدا

 » بوده؟ی حسابدار کی دونی کرده؟ نمیحساب شرکت برداشت م
 استخدام شی دو روز پنیمن ھم« : گفتختی ری صورت اشک می کھ بھ پھنای درحالیمنش
 ». اطالع ندارمیچیاز ھ... شدم

 ».ی االن اخراجنیپس تو ھم از ھم... نطوریکھ ا« : نشستانی لب برای رویپوزخند
 . زل زدانی بھ چشمان پر از خشم براری متحیمنش

 .یری منجای و از ای کنی جمع ملتوی االن وسانیھم -
 ». دارمازی پول ننیمن بھ ا... نی کارو با من نکننیا...  خدا آقاتو رو« : بھ التماس افتادیمنش

 ...یدی کھ شننیھم -
 .  ندونستمزی صحنھ رو جانی و تماشا کردن استادنی انی از اشتریب
  چھ خبره؟نجایا -

 . شدنرهی بھم خضی با غانی پر از اشک و برای با چشمانیمنش
 ».تو دخالت نکن« : با خشم گفتانیبارا
 »...نی فراموش کردنکھیچرا؟ مثل ا« : کردمیاخم
 من دخالت ی پس تو کارای اگھی دزی نھ چی محافظکیتو فقط « : حرفم رو نصفھ گذاشتادشیفر

 ».نکن
نفسم رو با .  افتادمسی خواھش رئادی اما رهی تو سرش بزنم تا بمنقدری افی داشتم ھمونجا با کدوست

 من نی گیشما درست م... باشھ« : کردم کنترلش کنم گفتمی می کھ سعیحرص فوت کردم و با لحن
 ». خواستم کمکتون کنمیفقط م...  دخالت کنمدینبا
 .  شدرهی مکث کرد و بھم خیکم
  تونم بھت اعتماد کنم؟ی میعنی -

 ».انیمنو ببخش برا« : دلم گفتمتو
 ی نمغی درادی منم بر ب از دستیھر کار... البتھ« : گفتمی شدم و با لبخند تلخکی قدم بھش نزدچند
 ».کنم

 . تو اتاقمایب -
 . وارد اتاقش شدمانی انداختم و دنبال برای بھ طرف منشی نگاھمین

 یرقانونی غیکی... انیاعداد با ھم جور در نم« : پرت کردزی می کھ دستش بود رو روی اپرونده
 »...از حساب شرکت برداشت کرده

 . زرنگھیلی بفھمھ اون خیزی چانیقرار نبود برا. دمیلبامو گز.  کردمی رو بھ دقت بررسپرونده
 . پرونده نشون دادمی نشستم و خودمو مشغول بررسزشی مپشت

 ؟یاری فنجان قھوه برام بکی ی برشھیم -
 . رفترونی از اتاق بی تکون داد و با کالفگیسر
 برداشتم و موی گوشعی سرم،ی متوجھ شدم تو اتاق تنھایوقت. دی کشی مری از شدت استرس تدلم

 . رو گرفتمسیشماره رئ
 بلھ؟ -
 ...منم الرا... سیرئ -
  شده؟یزیچ -
 . از شرکت شدهتونیرقانونی متوجھ برداشت غانیبرا -
 . رو از پشت تلفن احساس کنمسی و استرس رئی تونستم کالفگیم
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  کار کنم؟ی چنی گیشما م -
 »؟یانیاالن تو اتاق برا« : مکث گفتی پس از کمسیرئ
 .بلھ -
 ...برو گوشھ راست اتاق -

 . کھ گفتھ بود رو انجام دادمیکار
 . بردار و دکمھ قرمز رنگ روشو فشار بدهزتی می کشوی رو از توموتیر -

با دھن باز بھ .  باشھ باز شدی اومد راه مخفی کھ بھ نظر مواری از دکھی تکی.  رو فشاز دادمدکمھ
 . کردمی نگاه مواریباز شدن د

 ش؟ینی بیم... وارهی گاو صندق پشت اون دکیحاال  -
 »...بلھ« : شدمرهی رنگ خی و مشکی در فلزبھ
 ...بازش کن...  اس٣٠٠٠٠٠٠١٤رمزش  -

 . باز شدیکی تیدر با صدا.  و وارد کردمرمز
 ...باز شد -
 . کنداشی توش ھست پی کھ باالش نوشتھ حساب رسدی سفی ورقھ کی -

 انی فکر کنم براسیرئ« :با ترس گفتم. دمی شنی شد رو میم کی کھ بھ اتاق نزدیی قدم ھایصدا
 ».ادیداره م

 . کن و برداردایزودباش ورقھ روپ -
 .دیچی تو گوشم پانی برای راه متوقف شد و صدانی قدم ھا بیصدا

  رو جمع کن؟لتی مگھ نگفتم وسایینجایھنوز کھ ا -
 . ورقھ ھارو گشتمنی بیشتریبا سرعت ب. دمی کشی راحتنفس

  الرا؟ی کردداشیپ -
 . زدمی ورقھ لبخنددنیبا د.  ھم نگران بودسی رئیصدا

 . کردمداشیآره پ -
 ... عوض کنانھی برازی می کھ رویبرش دار و جاشو با ورقھ ا -

 . رو بستمی گھ گفتھ بود رو انجام دادم و دوباره در فلزی سرعت کاربھ
 .بود گوشم ی کرد ھنوز توی بحث می کھ با منشانی برایصدا

 ... بروی تو اخراجستم؟یمگھ با تو ن -
 » شده؟یالرا؟ چ« : منو متوجھ خودش کردسیرئ
 . رو اخراج کنھی خواد منشی مانیبرا -
 .ی بشی منشی کن تو بتونی کارکی بھتره بعد ینطوریا...  کارو بکنھنیبذار ھم... اشکال نداره -
 ؟یمن؟ اما چطور -
اون ...  ماجرا بفھمھنی از ایچی و نذار ھاری رو بھ دست بانی ھست؟ اعتماد براادتیخواھشم  -
 ... ترهنی سنگیلیما جرممون خ... میفتی بری کھ ما گنکھی بھتر از افتھی بریگ
 ».متوجھ ھستم... بلھ« : گفتمدی رسی کھ از تھ چاه بھ گوش میی صدابا
 ...پس...  خبیلیخ -
 .کردم و پشت سرم گرفتم رو قطع ی بھ اتاق بھ سرعت گوشانی وارد شدن برابا

 »؟ی کردی مکاریچ« : بھم انداختی مشکوکنگاه
 . کردمی صحبت مدلیبا آ... آھان...با.. با... من؟ -

 . رو تو چشماش خوندمدیترد.  گذاشتزی می رو روقھوه
 ».یدی صفر رو ندنی نداره تو ای کھ اشکالنایا« : نکردم و ورقھ رو بھش نشون دادمیتوجھ
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 »؟ی مطمئن؟یچ« : تو ھم رفتاخماش
 ».ینی ببی تونیم« : رو بھ سمتش گرفتمورقھ
...  بودونیلیمن مطمئنم کھ نود م... امکان نداره« : رو چنگ زد و با دقت بھش زل زدکاغذ

 » شده؟لی تبدونیلیبھ نھصد م...  حاالیچطور
 . امکان داره اشتباه کنھیھر کس -

 »...اما« : کردسی رو با زبون خلبش
 ؟ی کار کنی چی با منشی خوایحاال م... یمن کھ گفتم اشتباه کرد... گھیبس کن د -

حاال کھ اشتباه شده « : شده بود گفترهی کھ ھمچنان بھ ورقھ خیدرحال.  رو باال انداختابروھاش
 ». دارهاجی پول احتنیاون بھ ا...  اخراجش کنمنمی بی نمیلیدل
 کھ داره تو ی کدوم از اتفاقاتچی کھ از ھھیاون چطور منش... یبھ نظر من بھتره اخراجش کن -

  اطالع نداره؟فتھیشرکت م
 » اخراج بشھ؟یتو چرا اصرار دار« : کردزی رچشماشو

 ینطوری کنم ایفقط فکر م... فقط...  ندارمیمن اصرار... من« : کنترل بودرقابلی صدام غلرزش
 ».بھتره

 .اره داجی پول احتنیاما اون واقعا بھ ا -
 ی وصلی مگھ تو وک؟ی دادی نمتی مسئلھ اھمنیچطور تا اون موقع بھ ا« : تو ھم رفتاخمام
 ». کنھدای پگھی کار دکیبره ...  بھ درک کھ پول نداره؟یمردم

  چھ ات شده؟؟ییالرا؟ تو واقعا الرا -
 مردم رو ی غصھ دی بای تا کستم؟ی من الرا نی کنیچرا فکر م« :دمی کوبزی می رو محکم رودستم

 ». رو قبول ندارمیبخورم؟ شرکت تو نابود بشھ خوبھ؟ من اون منش
 » کنم؟ی تو رو منشی خوایپس م« : زدیپوزخند

 کی نمی شی نمکاری بگھی منم دینطوری شرکت اتفاقا اامی باھات بدیمن کھ ھر روز با. ھیفکر خوب -
 .جا و تو رو نگاه کنم

 ...ی خودخواھیلیخ -
من اون ... بھت گفتم کھ... اول از ھمھ خودم مھمم...  کنمی دلسوزگرانی دی خوام برایمن نم -

 .ستمی نی کھ تو توقع دارییالرا
 . لبش نشستی لرزوند روی ھمون پوزخند کھ بند بند وجودم رو مباز
 .گوشم رو بھ در چسبوندم.  رفترونی اتاق باز
 ... برونجای االن از انیھم -
 ...من... آقا -
 ... کھ گفتمنیھم -

 فشردم و بھ ی دندون ھام منیدستم رو ب.  دادمختنی دادم و بھ اشک ھام اجازه فرو رھی تکواری دبھ
 ... از ھمھ بودشتریدرد قلبم ب...  دادمی نمیتی نشست اھمی کھ تو وجودم میدرد
 بشھ؟ ی قرباندی چرا باچارهی بی کرده؟ اون منشی چھ گناھانی کنم؟ برای مکاری با خودم چدارم

 . ذھنم نقش بستی توسی رئری تصودوباره
 انیبا ورود برا.  از جا بلند شدمدمی دی کھ تو خودم مییروی ننی ھم فشردم و با آخری روچشمامو

 . قرمزم نشھیبھ اتاق پشتم رو بھش کردم تا متوجھ چشما
 ...نمتیالرا؟ برگرد بب -

 . سرعت اشک ھامو پاک کردمبھ
 . شونھ ام نشست و بھ زور منو بھ طرف خودش برگردوندی رودستاش
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 »؟ی کنی مھی گریالرا؟ دار« : گرد شده گفتیی چشمابا
 .تا دوباره غرق نشم و خودمو لو ندم... فتھی نشی جادوی دادم تا چشمم بھ چشماریی نگاھمو تغریمس

 ...الرا -
 انگشتاش یگرما. کت داد بھ خودش فشرد و دست حلقھ شده اش دور کمرم رو نوازش گر حرمنو

 . سوزوندی موند کھ پشتم رو می میمثل آتش
 ؟ی باشینطوری ای خوای چرا م؟ی کنی مکاری با خودت چیآخھ دار -

 . اش فشردمنھی رو کھ کنار بدنم افتاده بود مشت کردم و بھ سدستام
 ...ولم کن... من خوبم -
 ی ادهی کنم اما فاشتری اش رو با خودم ب داشتم فاصلھی کردم سعی اش وارد منھی کھ بھ سی فشاربا

 ... تر بودی قویلی خانینداشت برا
 ... گم ولم کنیدارم م -

 .رهی فشار دستاشو کم کنھ و ازم فاصلھ بگانی اما اون قدر محکم بود کھ برادی لرزی مصدام
 »؟ی با من حرف بزنی خوایالرا؟ نم« : چشمام زل زدبھ

 . مبل برداشتمی رو از روفمی رو بھش کردم و کپشتم
 ».می بردیبا...  شرکت تموم شدهیساعت کار« : توجھ بھ سوالش گفتمبدون
 .  کردی اش معذبم مرهی خنگاه

 . شدمانی رفتم و پشت در منتظر برارونی اناق باز
 ی بھ من نگاھنکھی اومد و بدون ارونی کھ کت اسپرتش رو برداشتھ بود از اتاق بی بعد درحالیکم

 . بھ طرف آسانسور رفتبندازه
 . پشت فرمون نشستھ بودانی بار برانیا. می شدنی دو سوار ماشھر

 . ام شددهی راه متوجھ رنگ پرنیب
 الرا؟ حالت خوبھ؟ -
 ؟یری بگوهی آبمکی و واسم ی جا نگھ دارکی راه نیب... شھیم -
 . سوپر نگھ داشتکی ی سرش رو تکون داد و جلوی نگرانبا
 . رو گرفتمسی رو دراوردم و شماره رئلمی موباان،ی شدن براادهی محض پبھ
  شد؟یالو؟ الرا؟ چ -
 .نی نگران باشستیالرم ن...  رو انجام دادمنی کھ گفتھ بودیھمون کار -

 »...خوبھ« :دی کشی راحتنفس
  بود؟یاون ورقھ چ -
 ... دونستم ممکنھ الزم بشھیم... ی کپکی -
 درستھ؟. نیشما اون پوالرو برداشتھ بود -
 برداشت ونیلی کھ چند منھی داشتم اازی نھی سرماکی بردن کارمون بھ شی پیبرا... مجبور شدم -

 .کردم
 ون؟یلیھشتصد و ده م -
 ...مجبور بودم -
 ...متوجھ ام... بلھ -
  شد؟ی چھیمنش -
 ...بھش اصرار کردم... اخراجش کرد -
 . ادامھ بدهنطوریخوبھ ھم -
 ...چشم-
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 ادی داره مانی براسیرئ« : گفتمومد،ی منی دستش بود و بھ طرف ماشوهی آبمکی کھ انی برادنی دبا
 ». برمدیمن با

 ...مواظب باش... باشھ -
 رو بھ طرف من وهی تو ھم آبمیی نشست و با اخم ھانی ماشی توانیبرا.  رو قطع کردمی گوشعیسر

 »؟ی کردی صحبت می داشتیبا ک« :گرفت
 ...دلیآ... با -

 ».ی باھاش جوریلیخ« : زدیپوزخند
 . دوستھکی از شتری من بیاون برا...  گفتنطوری اشھیم -
 ؟ی عاشق شدی بگی خواینکنھ م -

 ».ستی ننطوریا« :دمی کشیقی عمنفس
 . نگفتیزی پدال گاز فشار داد و چی روپاشو

 . ساختمون نو ساز نگھ داشتکی ی بعد جلویکم
 . واردش شدمانی گردم دنبال برای کھ با تعجب بھ ساختمون نگاه مھمنطور

 حضور ما یوقت.  نشستھ بودزی مکی پشت انی ھمسن برابای پسر جوون تقرکی.  بودی بزرگسالن
 »ن؟ی داریکار« : سرش رو بلند کنھ گفتنکھیرو احساس کرد بدون ا

 ی ھست کھ بیمدت... نمی رو ببزمی خوام دوست عزیم« : لب داشتی روی لبخند محوانیبرا
 ».معرفت فراموشم کرده

 شد و بعد کم کم رهی خانی مبھوت بھ برایمدت.  سرش رو بلند کردانی برای صدادنی با شنپسر
 . دادی جاشو بھ خوشحالرتیح
 ی دونی نم؟ی کنی مکاری چنجایتو ا...  پسریھ« : پرت کردانی سرعت خودشو تو آغوش برابھ

 ».چقدر دلم برات تنگ شده بود
 ».منم دلم برات تنگ شده بود« :پسر رو در آغوش فشرد. نگ تر شد پررانی برالبخند
 ھم ی دوستی خارج فراموش کردی رفتی معرفتی بیلیخ« : و اخم کرددی خودشو عقب کشپسر
 »...یدار

 . اومد و برگشتمشی دفعھ پکیھمنطور کھ ...  اومدشی پی دفعھ اکی دیببخش -
 ... آقاانی کی ھستینیشبی پرقابلی غشھیتو ھم -

 . با چشم بھ من اشاره کردانیبرا
 ».انھیمنظورم برا« : ھمونطور کھ نگاھش بھ من قفل شده بود حرفش رو اصالح کردپسر
 گفت کبان؟ چطور انی اون بھ براان؟یک.  حرف پسر بودمری لبخند زد اما من ھنوز درگانیبرا

 ممکنھ؟
 . قبال زد افتادمانی کھ برای حرفادی
تو ... تو... تازه.. ی بلدی زبون فارسنکھی ایحت... یحت... رفتارات... چھره ات. .. کنمیباور نم -

 ...ی صدا زدمویاسم واقع
  اما چطور ممکنھ؟انھ؟یپس اسمش ک... یاسم واقع... ی واقعاسم
 » رو دارم؟ی با چھ کسییافتخار آشنا« : زدی کھ تازه متوجھ حضورم شده بود لبخند مصنوعپسر
.... عشقم« : دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و منو بھ خودش فشردانی بگم برایزی چنکھی از اقبل
 ».الرا
 . پسر رنگ تعجب گرفتنگاه
 ». دوست مننی سورنھ بھترنینی بی ھم کھ میی آقانیا« : زد و رو بھ من گفتی لبخندانیبرا
 ». باھاتون خوشحالمییاز آشنا« : نگاه کردم و رو بھ سورن گفتمانی بھ برادی تردبا



 163 

 .نطوریمنم ھم -
 »؟ی دوستات رو بھ ما نشون بدی خواینم... سورن« : دستمو گرفت و گفتانیبرا

 ». طرفنیلطفا از ا... البتھ« : زدی لبخند پررنگسورن
 .می و دنبالش راه افتادمی شدرهی کرد خی کھ اشاره میی جابھ
 .دمی تازه رو با تمام وجود بھ مشام کش چمنیبو. میدی رسی و سبزعی وسنی زمکی بعد بھ یکم

 . دادی بھم می شونھ ام حس خوبی روانی دست براوجود
 یی اسب ھادنیبا د. می دورش رو گرفتھ بودن شدی چوبی ھانی کھ پرچی قسمتکی بعد وارد یکم

 . زدن بھ وجد اومدمی پرسھ منیکھ آزادانھ تو زم
 ».شھیباورم نم...  منیخدا... چھ ھمھ اسب« : رو فشردم و با ذوق گفتمانی برادست

 شدم ی متی اذای ناراحت بودم یزیقبال ھر وقت از چ.  سورن ھستنی دوستانایا« : لبخند زدانیبرا
.  حرف ھام بوددنی شنی برایسورن ھم سنگ صبور خوب.  کردمی می و اسب سوارنجای اومدمیم

 ».نجامیخوشحالم کھ ا... اما حاال...  ھم نشدمکی نزدنجای ا بھیاالن چند سالھ کھ حت
 ی خوشگل کھ پوست خردلیلی اسب خکی کھ افسار ی کھ از ما فاصلھ گرفتھ بود درحالسورن

 . اومدی داشت رو گرفتھ بود بھ طرف ما می قھوه ای با موھایرنگ
 . بودمدهی ندی اسبنی تا حاال ھمچیوا -
 .کلھیاسمش ما... زابلھی اسب از نژاد انیا -

 اسب رو نوازش کرد ی موھاانیبرا. دمی خودم رو عقب کشی اسب رو بھ روم قرار گرفت کمیوقت
 سوارش ی شکلی بدم چادی بھت ایب... یدی اسب بفھمھ ازش ترسی بذاردینبا« :و رو بھ من گفت

 ».یبش
 . شدمرهی بھ دستش خدیبا ترد.  دستش رو بھ طرفم دراز کردانیبرا

 .تماد کنبھم اع -
اونم بھ من اعتماد کرده بود اما من از اعتمادش سو .  خواست بھش اعتماد کنمی ازم مانیبرا

  کارو نکنم؟نی تونم ایچطور م... خواستیاستفاده کردم اما حاال اون ازم م
... ی بھتره از سمت چپ سوار اسب بششھیھم« :لبخندش پررنگ شد.  رو تو دستش گذاشتمدستم

 بکن و خودتو باال یکی راستت جھش کوچی پای رکاب بذار بعد روی چپت رو رویاول پا
 ».بکش

 . اسب نشستمنی زی و رودمی خودمو باال کشانی کمک برابھ
 ھم سرعتش رو با کلی قدم برداشت و مای ھمونطور کھ افسار اسب رو گرفتھ بود بھ آرامانیبرا
 . ھماھنگ کرد و کنارش قدم برداشتانیبرا
اما اسب ھا بھ ...  دونی مای رنی راه مای حرکت کردن یآدما برا« : دادن شدحیشغول توض مانیبرا

، ) بھ اندازه سرعت انسانیعنی بر ساعت لومتریشش ک(  زننیقدم م.  کننیچھار روش حرکت م
 بر لومتریھجده ک( و بھ صورت چھارنعل کوچک)  بر ساعتلومتری چھارده کبایتقر( رنی مورتمھی

 ».رنیم)  کندی بر ساعت ھم تجاوز ملومتری کیاز س( ر نعل بزرگ و چھا) تساع
 . درمورد اسب ھا داشتیاطالعات جالب.  دادمی گوش مانی برای لذت بھ حرف ھابا
  بندن؟ی چرا بھ اسب نعل می دونیم -

 . رو تکون دادمسرم
 . سم اسب ھنگام عبور از سطوح سخت فرسوده نشھشھیاستفاده از نعل باعث م -
 شھ؟یمگھ سم اسب ھم فرسوده م -
 .اوھومم امکانش ھست -
  ھم وجود داره؟یاسب وحش -
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 گن ی وجود داره کھ بھش مای تو دنخی ماقبل تاری وحشی نژاد از خانواده اسب ھاکیفقط  -
 .یپرزوالکس

 ؟ی ھمھ اطالعات از کجا اوردنیتوا -
 .من اسب ھارو دوست دارم -

 افسار اسب رو ول کرد انی ھا برانیاز چند دور زدن اطراف پرچبعد .  نگفتمیزی چگھی و ددمیخند
 ».ی کننیبھتره خودت تمر« :و رو بھ من گفت

 ». ترسمیمن م... انینھ برا« : ترس گفتمبا
 ...یایمن مطمئنم تو از پسش برم -

 تونستم ینم.  دستام گرفتمنیافسار اسب رو ب.  ازم فاصلھ گرفت و بھ طرف سورن رفتانیبرا
 .فتھی اسب ضربھ زدم کھ باعث شد آروم راه بیآروم با پام بھ پھلو. لرزششون ر متوقف کنم

 کی تو ھم بود و داشت بھ سورن انی برایاخما.  و دوستش سورن بودانی براشی حواسم پتمام
 . احساس کنمشوی شد کالفگیکامال م.  گفتی مزھای چیسر

 عیسر.  لحظھ سرش رو بلند کرد و بھ من چشم دوختکیفقط .  لبش داشتی روی لبخند تلخسورن
 . دادمریی نگاھمو تغریمس

اما .  بشھ و لبخند بزنھرهی ھم بھ من خانی گفت کھ باعث شد براانی در گوش برایزی چکی سورن
 شد از چشماش ی منوی بود و ادینگاھش پر از ترد. ستی کھ لبخندش از تھ دل ننمی تونستم ببیم

 .خوند
 . از سورن جدا شد و بھ طرف من اومدانی برا ربع بعدکی

 ؟یخستھ نشد« :افسار اسب رو گرفت و گفت.  کرد لبخند بزنھی من سعدنیبا د.  تو ھم بوداخماش
 »ن؟یی پایای بی خواینم
 ام؟ی بدی بای شکلیچ...  ترسمیچرا اما م -
 راستتو باال ببر و از ی بھ طرف جلو خم شو و پاار،ی برونیپاھاتو از رکاب ب...  راحتیلیخ -

 . بپرنی زمی رویپشت اسب رد کن و بھ آروم
.  رو نوازش کردمکلی مایدستم رو جلو بردم و موھا.  اومدمنیی اسب پای از روانی کمک برابھ

 . داشتمیاحساس خوب
 .نجای ھمامی ناراحت شدم می بھ بعد ھر وقت از ھرچنیمنم از ا -

 . فرق داشتشھیھمنگاھش با .  شدرهی و بھم خدی خندفقط
 

*************** 
 کی. نفسش رو با حرص فوت کرد.  مشغول قدم زدن اطراف ساختمون نوساز بودی کالفگبا

 .رهی باعث شده بود پاھاش درد بگدنیساعت انتظار کش
 . کردی مخفواری خروج الرا از ساختمون خودش رو پشت دبا

 . آروم بھ طرفش رفتیی اومد و با قدم ھارونی بواری مطمئن شد کھ اون تنھاست از پشت دیوقت
 . و عقب رفتدی ترسی شد کمی مکی کھ بھش نزدی ابھی مرد غردنی با دالرا

 »؟ی شناسیمنو نم... تو« : متعجب گفتسرھنگ
 » بشناسم؟دیبا« : اسلحھ گذاشت و گفتیدستش رو رو.  الرا تو ھم رفتیاخما

 »...پدرت... دی سعاد؟ی نمادتیمنو ... وت« : مکث گفتیبعد از کم.  بھ شدت جا خوردسرھنگ
 .اوردی مرد سر در نمی از حرف ھایچیھ.  زدی نفس نفس مالرا

 .شناسمی من تو رو نم؟ی راحت دروغ بگنقدری ای تونیچطور م... خفھ شو -



 165 

سرھنگ با .  و بھ طرف سرھنگ نشونھ گرفتدی کشرونی اسلحھ اش رو بعی حرکت سرکی با
اما شباھت .  باشھکای کھ مقابلشھ رای دخترنی کرد ایباور نم.  شدری از قبل متحشتری اسلحھ بدنید
 بھ ھی شبنقدری ھم ای اگھیمگھ دختر د.  رو پس بزنھتی ذھننی باعث شد تا اکای اندازه اش بھ رایب
  شده باشھ؟زی وارد گروه داماهی وجود داره کھ بھ صورت مامور سکایار

 اش بود یشونی پی کھ رویگاھش رو بھ طرف خط کمرنگ نریمس.  بھ سرعت جرقھ زدذھنش
 نی ھا اتی ھا و فعالی خبری بنی الیپس دل.  باره بھ ذھنش ھجوم اوردنکی زیھمھ چ.  دادرییتغ

 .اون حافظھ اش رو از دست داده بود. بود
 .دی کشیقی عمآه
 . بدمحیدخترم بذار برات توض -

 . زد باعث شد حرفش نصفھ بمونھی کھ الرا را صدا می مرد جوانیصدا
 حی رو برات توضیمن بعدا ھمھ چ...  نگوی بھ کسیچی مالقات ھنیدرمورد ا« : سرعت گفتبھ
 ».دمیم
 بھ یجیالرا اسلحھ رو داخل لباسش برگرداند و با گ.  شددی سرعت از مقابل چشمان الرا ناپدبھ

 . کھ تعجب کرده بود برگشتانیطرف برا
 » شده؟یزیچ« : زدی تصنعلبخند

  بود؟ی مرد کنیا -
 کدوم مرد؟ -
 .ی زدی باھاش حرف می کھ داشتیھمون -

 ».ستمی منم بھش گفتم بلد ندی پرسی داشت آدرس م؟ی گیاونو م... آھا« : مکث کردی کمالرا
ذھنش .  دادھی تکشھی نشست و سرش رو بھ شنی ماشی توانی مشکوک برای توجھ بھ نگاه ھابدون
 . اون مرد و حرف ھاش بودریدرگ

 ».ادی بادش نمیچی اون ھم؟ی کنکاریحاال چ« : اش رو با دست فشردقھی شقسرھنگ
 . و سرگرد ھم متاثر بودوانی کی چھره

 نی ھرچھ زودتر از ادی باشھ بانطوریاگھ ا...  دونمینم« : بھ موھاش چنگ زدی با کالفگوانیک
 ». خطرناک باشھیلی تونھ خی منیا... می خارجش کنیباز

 ». نظر موافقمنیدرستھ منم با ا« : بھ عالمت موافقت سرش رو تکون دادسرھنگ
 ».نمی کارو نکنیاما بھ نظر من بھتره ا« : بھ خودش گرفتھ بود گفتی کھ حالت متفکرسرگرد

 .دی نگاه ھا بھ طرف اون چرخی ھمھ
 »ھ؟یمنطورت چ« : کردی اخمسرھنگ

 تو نی تونی تمام تالشش رو بکنھ بعد منیبذار... ارهی رو بھ دست مانیاون االن داره اعتماد آر -
 .نی فرصت مناسب بھش بگکی
 تازه اون شھ؟ی از ھمھ نابود مشتری بکای کار رانی با انی دونیدرستھ اما م« : ھم اخم کردوانیک

 ». پدرشھانی خبر نداره آریحت
 ».رونی بمی تر اونو بکشعی سری ھرچدیبا... یگیراست م« :دی کوبشیشونی محکم بھ پسرھنگ
 و انی از ما بھ آرشتریچطور؟ اون کھ حافظھ اش رو از دست داده و االن ب« : دوباره گفتسرگرد

 »...  اون باور کرده کھ الراست؟ی کارو بکننی ای خوای میچطور... افرادش اعتماد داره
 .رونی کشمش بیھر طور شده م...  کنمی کارو منی ای جورکی -
 .ستی نی خوبدهیبھ نظر من ھنوز ھم ا -

 »...  کنمی کارو منی انی من ھمستی تو مھم ندیعقا« : شده بود داد زدی کھ عصبسرھنگ
 .یریگی ممی احساس تصمی از رویتو دار -
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 نم؟ی و نابود شدن دخترم رو ببنمی بشیتو توقع دار -
 ...ی کار نکنیتوقع دارم احساس رو قاط -
 ... دختره منھکایرا...  اون دختره منھ؟ی علی فھمیتو نم -
 ...یری نگمی اما بھ نظر من بھتره زود تصمشھی کس منکرش نمچیھ -
 ...شھی می چستیمھم ن... رونی کشمش بیم...  کنمی کارو منیمن ا -
 

**************** 
 کھ از تو سالن ی اھی گری صدادنیبا شن.  کتم قرار دادمبی انگشتام چرخوندم و تو جنی رو باسلحھ

 . اسکارلت بودیصدا.  اومد اخمام تو ھم رفتیم
 کامران کھ بھ کمر دنیبا د.  راه افتادمی اومدم و بھ طرف سالن اصلرونی سرعت از اتاق ببھ

 . چشمام گرد شددی بوسیاسکارلت چنگ زده بود و داشت بھ زور لباشو م
 دی کشی گردن اسکارلت می لباشو روکامران. نمی اسکارلت رو ببی تونستم اشک ھای می راحتبھ

 داشت اونو از خودش جدا یاسکارلت با تمام قدرت سع.  کردی زمزمھ مزای چی سرکی لب ریو ز
 .کامران قدرتمند تر از اون بود.  شدیکنھ اما موفق نم

 » چھ خبره؟نجایا« : بلند داد زدمیبا صدا.  بھ سرعت تو ھم رفتاخمام
 . شدرهی بھ من خی من از اسکارلت فاصلھ گرفت و با پوزخندی صدادنی با شنکامران

 ی ھق ھق می خفھ ایھنوز ھم با صدا.  افتادنی زمی براش نمونده بود روی جونگھی کھ داسکارلت
 . از لباساش ھم پاره شده بودیقسمت. پوست گردنش قرمز شده بود. کرد

 .ستادمی حرص بھ طرف کامران رفتم و مقابلش ابا
 ؟ی کردیتو چھ غلط -
 ... کردمیحال م...  کھینی بیم -

 حرکت رو نداشت با نیکامران کھ توقع ا.  زدمیلی جمع کردم و محکم بھ صورتش سلبامو
 راه گرفتمش و با نی دستش با صورتم برخورد کنھ بنکھیقبل از ا.  بھ طرفم ھجوم اوردتیعصبان

 . تمام قدرت بھ پشت چرخوندم
 بودم البتھ تا دهی بود کھ تو تمام عمرم شنیی صدانیت درد بود قشنگ تر آخش کھ از شدیصدا

 .ادمھی کھ من ییجا
 . من باال تر از اون بودیمھارت ھا.  نداشتی ادهی کرد دستش رو آزاد کنھ اما فای می سعکامران

 . مقابل اسکارلت زانو بزنھنی زمی پا بھ زانوھاش ضربھ زدم کھ باعث شد خم بشھ و روبا
 . صحنھ زل زدهنی کھ از شدت تعجب ھق ھق اش بند اومده بود بھ ااسکارلت

 . گفت و سرش رو باال گرفتیآخ. دمی موھاشو گرفتم و کشگھی دست دبا
 . کنیزود باش عذر خواھ -

 »...عمرا« :دی دندوناش غرنی باز
 . برام لذت بخش بوددنشیدرد کش.  کردمشتری دستم رو بفشار

 ر کنم؟الزمھ دوباره تکرا -
  دوباره تکرار کنم؟دیمنم با -

 داد از یھمونطور کھ بازوشو ماساژ م. نھی لبش بشی روی رو ول کردم کھ باعث شد لبخنددستش
 » نھ؟ی نشدفمی بود؟ حرنیقدرتت ھم« :جاش بلند شد و بھ تمسخر گفت

ھش  دستم رو دور کمرش حلقھ کردم و صورتم رو بکی.  شدمکی چند قدم بھش نزدی خونسردبا
 . کردم کھ باعث شد لبخندش پررنگ تر بشھکینزد
 .چاقو رو از تو کتم دراوردم و تو پھلوش فرو کردم. نھی لبام بشی کھ لباش رونی از اقبل
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 و دیچی پیاز شدت در بھ خودش م.  شدنی زمی چاقو مصادف با افتادن کامران رودنی کشرونیب
 نبوده کھ باعث مرگش بشھ دی دونستم کھ ضربھ اونقدر شدیم.  زدی میدیرنگ صورتش بھ سف

 ».ی برخورد کندی بای شکلی خانوم محترم چکی با یریگی مادی گھیدفعھ د« : گفتمیالی خیپس با ب
 کھ بھ طرف کامران بره بھش اشاره کردم و با نیقبل از ا.  با بھت از جاش بلند شداسکارلت

 ». سر جاتنیبش« : گفتمتیقاطع
 و مقابل ختمی خودم ری برای مشروبوانیمنم ل.  نشستنی زمی دوباره عقب رفت و رواسکارلت

 کی رو بھ لبام نزدوانی کھ لی ام انداختم و درحالگھی دی پای پامو روکی.  نشستملی میکامران رو
 . کردمی رو تماشا مدنشی کردم، درد کشیم
 »نجا؟یچھ خبره ا« : شده بود گفتدهی ما بھ سالن کشی کھ بھ خاطر سر و صدادلیآ

 . شدرهی کنارش زانو زد و بھ زخمش خی افتاده بود با نگراننی زمی کامران کھ رودنی دبا
 »کدفعھ؟ی شد یچ« : بھ من گفترو
 ». کھ چاقو خوردهینی بیم« : گفتمی خونسردبا
 . رفترونی شد و بعد از جاش بلند شد و از سالن برهی بھم خرتی با حدلیآ

 ». االن برو تو اتاقت و لباستو عوض کننیھم« : اسکارلت گفتم بھرو
 . تکون داد و بھ سرعت از مقابل چشمام دور شدیسر

 ». کشمتیخودم م« : گفتی خفھ ای با صدادیچی پی کھ بھ خودش مکامران
 ».یالبتھ اگھ خودت زنده بمون« : زدمیپوزخند

 بھ من کھ یجی با گانیبرا.  وارد سالن شدنانی و برادلی بعد آیکم.  ھم فشردی رو رودندوناش
 . انداختی مشروبم رو تموم کرده بودم نگاھوانیتازه ل

 »ھ؟یچ« : رو باال انداختمابروھام
 .ی کارو کرده باشنی تو اشھیباورم نم -
 . شدی ادب می جورھی دی دراز کرده بود باشتری بمشیپاشو از گل -

 لباساشو دلیبھ کمک آ.  کنار کامران زانو زدنی زمی تاسف تکون داد و روی از روی سرانیبرا
 . کردیدراورد و محل زخم رو بررس

 » مونھ؟یزنده م« : گفتی با نگراندلیآ
 بھ دی دونست بای کھ چاقو زده بود میکس... آره« : بھ طرف من انداختی نگاھمی با اخم نانیبرا

 ».فتھی براش نیکدوم فسمت بزنھ کھ اتفاق
رو .  اوردرونی بفی رنگ از کی بی ماده کی رو آغشتھ بھ ی رو باز کرد و پنبھ اشی جراحفیک

 ». اش بزنمھی تونم بخیبعد من م...  کنھی حسش میب...  زخم بکشی رونویا« : گفتدلیبھ آ
 . نالھ کامران بلند بشھی گفتھ بود رو انجام داد کھ باعث شد صداانی کھ برای کاردلیآ

 ی رو حس مانی نگاه براینی لحظھ سنگنیتا آخر. سالن رو ترک کردم مبل بلند شدم و ی رواز
 .کردم

 »؟ی و آرشام چدلی آ؟یآماده شد« : من گفتدنی با دسیرئ
 ». ندارمی تو سالنھ اما از آرشام خبردلی اومده آشی پی مشکلھی -
 .نجامیمن ا -
آرشامم کھ « : اومد گفتمی کرد و بھ طرف ما می کھ کتش رو تنش می آرشام درحالدنی دبا
 ».نجاستیا

 » افتاده؟یچھ اتفاق« :دی پرستی با جدسیرئ
 ».کامران چاقو خورده« : جواب دادمی خونسردبا

 » بھش چاقو زده؟ی االن کھ خوبھ؟ کھ؟یمنظورت چ« : نگران شدی کمسیرئ
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 ».من زدم« : حال گفتمنی کامران متعجب شدم با ای براسی رئی نگراناز
 »چرا؟« : اش نشستیشونی پی رویظی نگذشت کھ اخم غلیزیچ. رد شد گسی رئیچشما

 . کرده بودتیاسکارلت رو اذ -
 ؟ی مرد چیاگھ م... ی بھش چاقو بزنیھرکار کرده بود حق نداشت -
 نیاگھ ھم« : بھ خودم گرفتمی تعجب کرده بودم لحن خونسردسی رئی کھ بھ شدت از نگراننی ابا

 » بازم حق نداشتم بھش چاقو بزنم؟؟ی کرد چیکارو با من م
 ».نی بشری دوست ندارم با ھم درگنیشماھا ھمکار« : تر گفتمی مالی بار کمنی اسیرئ
 .شھی تکرار نمگھی دسیچشم رئ -

 از نقدریچرا ا.  شدمرهی بھ پشت سرش خدیبا ترد.  تکان داد و از خانھ خارج شدی سرسیرئ
 انجام گھی اون می و ھرکاررسھی شکننده بھ نظر میلی کنھ؟ در برابر کامران خیکامران دفاع م

 چرا؟... دهیم
 

 . ساختمون نو ساز نگھ داشتکی ی بعد جلویکم
 . واردش شدمانی گردم دنبال برای کھ با تعجب بھ ساختمون نگاه مھمنطور

 حضور ما یوقت.  نشستھ بودزی مکی پشت انی ھمسن برابای پسر جوون تقرکی.  بودی بزرگسالن
 »ن؟ی داریکار« : سرش رو بلند کنھ گفتنکھیرو احساس کرد بدون ا

 ی ھست کھ بیمدت... نمی رو ببزمی خوام دوست عزیم« : لب داشتی روی لبخند محوانیبرا
 ».معرفت فراموشم کرده

 شد و بعد کم کم رهی خانی مبھوت بھ برایمدت.  سرش رو بلند کردانی برای صدادنی با شنپسر
 . دادی جاشو بھ خوشحالرتیح
 ی دونی نم؟ی کنی مکاری چنجایتو ا...  پسریھ« : پرت کردانی سرعت خودشو تو آغوش برابھ

 ».چقدر دلم برات تنگ شده بود
 ».منم دلم برات تنگ شده بود« :پسر رو در آغوش فشرد.  پررنگ تر شدانی برالبخند
 ھم ی دوستی خارج فراموش کردی رفتی معرفتی بیلیخ« : و اخم کرددی خودشو عقب کشپسر
 »...یدار

 . اومد و برگشتمشی دفعھ پکیھمنطور کھ ...  اومدشی پی دفعھ اکی دیببخش -
 ... آقاانی کی ھستینیشبی پرقابلی غشھیتو ھم -

 . با چشم بھ من اشاره کردانیبرا
 ».انھیمنظورم برا« : ھمونطور کھ نگاھش بھ من قفل شده بود حرفش رو اصالح کردپسر
 گفت کبان؟ چطور انی اون بھ براان؟یک.  حرف پسر بودمری لبخند زد اما من ھنوز درگانیبرا

 ممکنھ؟
 . قبال زد افتادمانی کھ برای حرفادی
تو ... تو... تازه.. ی بلدی زبون فارسنکھی ایحت... یحت... رفتارات... چھره ات...  کنمیباور نم -

 ...ی صدا زدمویاسم واقع
  اما چطور ممکنھ؟انھ؟یپس اسمش ک... یاسم واقع... ی واقعاسم
 » رو دارم؟ی با چھ کسییافتخار آشنا« : زدی کھ تازه متوجھ حضورم شده بود لبخند مصنوعپسر
.... عشقم« : دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و منو بھ خودش فشردانی بگم برایزی چنکھی از اقبل
 ».الرا
 . پسر رنگ تعجب گرفتنگاه
 ». دوست مننی سورنھ بھترنینی بی ھم کھ میی آقانیا« : زد و رو بھ من گفتیبخند لانیبرا
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 ». باھاتون خوشحالمییاز آشنا« : نگاه کردم و رو بھ سورن گفتمانی بھ برادی تردبا
 .نطوریمنم ھم -

 »؟ی دوستات رو بھ ما نشون بدی خواینم... سورن« : دستمو گرفت و گفتانیبرا
 ». طرفنیلطفا از ا... البتھ« : زدی لبخند پررنگسورن

 .می و دنبالش راه افتادمی شدرهی کرد خی کھ اشاره میی جابھ
 .دمی چمن تازه رو با تمام وجود بھ مشام کشیبو. میدی رسی و سبزعی وسنی زمکی بعد بھ یکم

 . دادی بھم می شونھ ام حس خوبی روانی دست براوجود
 یی اسب ھادنیبا د. می دورش رو گرفتھ بودن شدیوب چی ھانی کھ پرچی قسمتکی بعد وارد یکم

 . زدن بھ وجد اومدمی پرسھ منیکھ آزادانھ تو زم
 ».شھیباورم نم...  منیخدا... چھ ھمھ اسب« : رو فشردم و با ذوق گفتمانی برادست

 شدم ی متی اذای ناراحت بودم یزیقبال ھر وقت از چ.  سورن ھستنی دوستانایا« : لبخند زدانیبرا
.  حرف ھام بوددنی شنی برایسورن ھم سنگ صبور خوب.  کردمی می و اسب سوارنجای اومدمیم

 ».نجامیخوشحالم کھ ا... اما حاال...  ھم نشدمکی نزدنجای بھ ایاالن چند سالھ کھ حت
 ی خوشگل کھ پوست خردلیلی اسب خکی کھ افسار ی کھ از ما فاصلھ گرفتھ بود درحالسورن

 . اومدی داشت رو گرفتھ بود بھ طرف ما می قھوه ای با موھایرنگ
 . بودمدهی ندی اسبنی تا حاال ھمچیوا -
 .کلھیاسمش ما... زابلھی اسب از نژاد انیا -

 اسب رو نوازش کرد ی موھاانیبرا. دمی خودم رو عقب کشی اسب رو بھ روم قرار گرفت کمیوقت
 سوارش ی شکلی بدم چادی بھت ایب... یدی اسب بفھمھ ازش ترسی بذاردینبا« :و رو بھ من گفت

 ».یبش
 . شدمرهی بھ دستش خدیبا ترد.  دستش رو بھ طرفم دراز کردانیبرا

 .بھم اعتماد کن -
اونم بھ من اعتماد کرده بود اما من از اعتمادش سو .  خواست بھش اعتماد کنمی ازم مانیبرا

  نکنم؟ کارونی تونم ایچطور م... خواستیاستفاده کردم اما حاال اون ازم م
... ی بھتره از سمت چپ سوار اسب بششھیھم« :لبخندش پررنگ شد.  رو تو دستش گذاشتمدستم

 بکن و خودتو باال یکی راستت جھش کوچی پای رکاب بذار بعد روی چپت رو رویاول پا
 ».بکش

 . اسب نشستمنی زی و رودمی خودمو باال کشانی کمک برابھ
 ھم سرعتش رو با کلی قدم برداشت و مای بود بھ آرام ھمونطور کھ افسار اسب رو گرفتھانیبرا
 . ھماھنگ کرد و کنارش قدم برداشتانیبرا
اما اسب ھا بھ ...  دونی مای رنی راه مای حرکت کردن یآدما برا« : دادن شدحی مشغول توضانیبرا

، ) بھ اندازه سرعت انسانیعنی بر ساعت لومتریشش ک(  زننیقدم م.  کننیچھار روش حرکت م
 بر لومتریھجده ک( و بھ صورت چھارنعل کوچک)  بر ساعتلومتری چھارده کبایتقر( رنی مورتمھی

 ».رنیم)  کندی بر ساعت ھم تجاوز ملومتری کیاز س( و چھار نعل بزرگ ) تساع
 . درمورد اسب ھا داشتیاطالعات جالب.  دادمی گوش مانی برای لذت بھ حرف ھابا
 ن؟ بندی چرا بھ اسب نعل می دونیم -

 . رو تکون دادمسرم
 . سم اسب ھنگام عبور از سطوح سخت فرسوده نشھشھیاستفاده از نعل باعث م -
 شھ؟یمگھ سم اسب ھم فرسوده م -
 .اوھومم امکانش ھست -
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  ھم وجود داره؟یاسب وحش -
 گن ی وجود داره کھ بھش مای تو دنخی ماقبل تاری وحشی نژاد از خانواده اسب ھاکیفقط  -

 .یپرزوالکس
 ؟ی ھمھ اطالعات از کجا اوردنیتوا -
 .من اسب ھارو دوست دارم -

 افسار اسب رو ول کرد انی ھا برانیبعد از چند دور زدن اطراف پرچ.  نگفتمیزی چگھی و ددمیخند
 ».ی کننیبھتره خودت تمر« :و رو بھ من گفت

 ». ترسمیمن م... انینھ برا« : ترس گفتمبا
 ...یایمن مطمئنم تو از پسش برم -

 تونستم ینم.  دستام گرفتمنیافسار اسب رو ب.  ازم فاصلھ گرفت و بھ طرف سورن رفتانیبرا
 .فتھی اسب ضربھ زدم کھ باعث شد آروم راه بیآروم با پام بھ پھلو. لرزششون ر متوقف کنم

 کی تو ھم بود و داشت بھ سورن انی برایاخما.  و دوستش سورن بودانی براشی حواسم پتمام
 . احساس کنمشوی شد کالفگیکامال م.  گفتی مھازی چیسر

 عیسر.  لحظھ سرش رو بلند کرد و بھ من چشم دوختکیفقط .  لبش داشتی روی لبخند تلخسورن
 . دادمریی نگاھمو تغریمس

اما .  بشھ و لبخند بزنھرهی ھم بھ من خانی گفت کھ باعث شد براانی در گوش برایزی چکی سورن
 شد از چشماش ی منوی بود و ادینگاھش پر از ترد. ستی کھ لبخندش از تھ دل ننمی تونستم ببیم

 .خوند
 . از سورن جدا شد و بھ طرف من اومدانی ربع بعد براکی

 ؟یخستھ نشد« :افسار اسب رو گرفت و گفت.  کرد لبخند بزنھی من سعدنیبا د.  تو ھم بوداخماش
 »ن؟یی پایای بی خواینم
 ام؟ی بدی بای شکلیچ...  ترسمیچرا اما م -
 راستتو باال ببر و از ی بھ طرف جلو خم شو و پاار،ی برونیپاھاتو از رکاب ب...  راحتیلیخ -

 . بپرنی زمی رویپشت اسب رد کن و بھ آروم
.  رو نوازش کردمکلی مایدستم رو جلو بردم و موھا.  اومدمنیی اسب پای از روانی کمک برابھ

 . داشتمیاحساس خوب
 .نجای ھمامی ناراحت شدم می بھ بعد ھر وقت از ھرچنیمنم از ا -

 . فرق داشتشھینگاھش با ھم.  شدرهی و بھم خدی خندفقط
 

*************** 
 کی. نفسش رو با حرص فوت کرد.  مشغول قدم زدن اطراف ساختمون نوساز بودی کالفگبا

 .رهی باعث شده بود پاھاش درد بگدنیساعت انتظار کش
 . کردی مخفواریاختمون خودش رو پشت د خروج الرا از سبا

 . آروم بھ طرفش رفتیی اومد و با قدم ھارونی بواری مطمئن شد کھ اون تنھاست از پشت دیوقت
 . و عقب رفتدی ترسی شد کمی مکی کھ بھش نزدی ابھی مرد غردنی با دالرا

 »؟ی شناسیمنو نم... تو« : متعجب گفتسرھنگ
 » بشناسم؟دیبا« : اسلحھ گذاشت و گفتیدستش رو رو.  الرا تو ھم رفتیاخما

 »...پدرت... دی سعاد؟ی نمادتیمنو ... تو« : مکث گفتیبعد از کم.  بھ شدت جا خوردسرھنگ
 .اوردی مرد سر در نمی از حرف ھایچیھ.  زدی نفس نفس مالرا

 .شناسمینم من تو رو ؟ی راحت دروغ بگنقدری ای تونیچطور م... خفھ شو -
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سرھنگ با .  و بھ طرف سرھنگ نشونھ گرفتدی کشرونی اسلحھ اش رو بعی حرکت سرکی با
اما شباھت .  باشھکای کھ مقابلشھ رای دخترنی کرد ایباور نم.  شدری از قبل متحشتری اسلحھ بدنید
 بھ ھی شبنقدری ھم ای اگھیمگھ دختر د.  رو پس بزنھتی ذھننی باعث شد تا اکای اندازه اش بھ رایب
  شده باشھ؟زی وارد گروه داماهی وجود داره کھ بھ صورت مامور سکایار

 اش بود یشونی پی کھ روی نگاھش رو بھ طرف خط کمرنگریمس.  بھ سرعت جرقھ زدذھنش
 نی ھا اتی ھا و فعالی خبری بنی الیپس دل.  باره بھ ذھنش ھجوم اوردنکی زیھمھ چ.  دادرییتغ

 . دست داده بوداون حافظھ اش رو از. بود
 .دی کشیقی عمآه
 . بدمحیدخترم بذار برات توض -

 . زد باعث شد حرفش نصفھ بمونھی کھ الرا را صدا می مرد جوانیصدا
 حی رو برات توضیمن بعدا ھمھ چ...  نگوی بھ کسیچی مالقات ھنیدرمورد ا« : سرعت گفتبھ
 ».دمیم
 بھ یجیالرا اسلحھ رو داخل لباسش برگرداند و با گ.  شددی سرعت از مقابل چشمان الرا ناپدبھ

 . کھ تعجب کرده بود برگشتانیطرف برا
 » شده؟یزیچ« : زدی تصنعلبخند

  بود؟ی مرد کنیا -
 کدوم مرد؟ -
 .ی زدی باھاش حرف می کھ داشتیھمون -

 ».ستمی منم بھش گفتم بلد ندی پرسی داشت آدرس م؟ی گیاونو م... آھا« : مکث کردی کمالرا
ذھنش .  دادھی تکشھی نشست و سرش رو بھ شنی ماشی توانی مشکوک برای توجھ بھ نگاه ھابدون
 . اون مرد و حرف ھاش بودریدرگ

 ».ادی بادش نمیچی اون ھم؟ی کنکاریحاال چ« : اش رو با دست فشردقھی شقسرھنگ
 . و سرگرد ھم متاثر بودوانی کی چھره

 نی ھرچھ زودتر از ادی باشھ بانطوریاگھ ا...  دونمینم« : بھ موھاش چنگ زدی با کالفگوانیک
 ». خطرناک باشھیلی تونھ خی منیا... می خارجش کنیباز

 ». نظر موافقمنیدرستھ منم با ا« : بھ عالمت موافقت سرش رو تکون دادسرھنگ
 ».نمی کارو نکنیاما بھ نظر من بھتره ا« : بھ خودش گرفتھ بود گفتی کھ حالت متفکرسرگرد

 .دی نگاه ھا بھ طرف اون چرخی ھمھ
 »ھ؟یمنطورت چ« : کردی اخمسرھنگ

 تو نی تونی تمام تالشش رو بکنھ بعد منیبذار... ارهی رو بھ دست مانیاون االن داره اعتماد آر -
 .نی فرصت مناسب بھش بگکی
 تازه اون شھ؟ی از ھمھ نابود مشتری بکای کار رانی با انی دونیدرستھ اما م« : ھم اخم کردوانیک

 ». پدرشھانی خبر نداره آریحت
 ».رونی بمی تر اونو بکشعی سری ھرچدیبا... یگیراست م« :دی کوبشیشونی محکم بھ پسرھنگ
 و انی از ما بھ آرشتریچطور؟ اون کھ حافظھ اش رو از دست داده و االن ب« : دوباره گفتسرگرد

 »...  اون باور کرده کھ الراست؟ی کارو بکننی ایا خوی میچطور... افرادش اعتماد داره
 .رونی کشمش بیھر طور شده م...  کنمی کارو منی ای جورکی -
 .ستی نی خوبدهیبھ نظر من ھنوز ھم ا -

 »...  کنمی کارو منی انی من ھمستی تو مھم ندیعقا« : شده بود داد زدی کھ عصبسرھنگ
 .یریگی ممی احساس تصمی از رویتو دار -
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 نم؟ی و نابود شدن دخترم رو ببنمی بشیتو توقع دار -
 ...ی کار نکنیتوقع دارم احساس رو قاط -
 ... دختره منھکایرا...  اون دختره منھ؟ی علی فھمیتو نم -
 ...یری نگمی اما بھ نظر من بھتره زود تصمشھی کس منکرش نمچیھ -
 ...شھی می چستیمھم ن... رونی کشمش بیم...  کنمی کارو منیمن ا -
 

**************** 
 کھ از تو سالن ی اھی گری صدادنیبا شن.  کتم قرار دادمبی انگشتام چرخوندم و تو جنی رو باسلحھ

 . اسکارلت بودیصدا.  اومد اخمام تو ھم رفتیم
 کامران کھ بھ کمر دنیبا د.  راه افتادمی اومدم و بھ طرف سالن اصلرونی سرعت از اتاق ببھ

 . چشمام گرد شددی بوسیاسکارلت چنگ زده بود و داشت بھ زور لباشو م
 دی کشی گردن اسکارلت میکامران لباشو رو. نمی اسکارلت رو ببی تونستم اشک ھای می راحتبھ

 داشت اونو از خودش جدا یاسکارلت با تمام قدرت سع.  کردی زمزمھ مزای چی سرکی لب ریو ز
 .کامران قدرتمند تر از اون بود.  شدیفق نمکنھ اما مو

 » چھ خبره؟نجایا« : بلند داد زدمیبا صدا.  بھ سرعت تو ھم رفتاخمام
 . شدرهی بھ من خی من از اسکارلت فاصلھ گرفت و با پوزخندی صدادنی با شنکامران

 یق ھق م ھی خفھ ایھنوز ھم با صدا.  افتادنی زمی براش نمونده بود روی جونگھی کھ داسکارلت
 . از لباساش ھم پاره شده بودیقسمت. پوست گردنش قرمز شده بود. کرد

 .ستادمی حرص بھ طرف کامران رفتم و مقابلش ابا
 ؟ی کردیتو چھ غلط -
 ... کردمیحال م...  کھینی بیم -

 حرکت رو نداشت با نیکامران کھ توقع ا.  زدمیلی جمع کردم و محکم بھ صورتش سلبامو
 راه گرفتمش و با نی دستش با صورتم برخورد کنھ بنکھیقبل از ا.  بھ طرفم ھجوم اوردتیعصبان

 . تمام قدرت بھ پشت چرخوندم
 بودم البتھ تا دهی بود کھ تو تمام عمرم شنیی صدانی آخش کھ از شدت درد بود قشنگ تریصدا

 .ادمھی کھ من ییجا
 . من باال تر از اون بودیمھارت ھا. اشت ندی ادهی کرد دستش رو آزاد کنھ اما فای می سعکامران

 . مقابل اسکارلت زانو بزنھنی زمی پا بھ زانوھاش ضربھ زدم کھ باعث شد خم بشھ و روبا
 . صحنھ زل زدهنی کھ از شدت تعجب ھق ھق اش بند اومده بود بھ ااسکارلت

 . گفت و سرش رو باال گرفتیآخ. دمی موھاشو گرفتم و کشگھی دست دبا
 . کنیعذر خواھزود باش  -

 »...عمرا« :دی دندوناش غرنی باز
 . برام لذت بخش بوددنشیدرد کش.  کردمشتری دستم رو بفشار

 الزمھ دوباره تکرار کنم؟ -
  دوباره تکرار کنم؟دیمنم با -

 داد از یھمونطور کھ بازوشو ماساژ م. نھی لبش بشی روی رو ول کردم کھ باعث شد لبخنددستش
 » نھ؟ی نشدفمی بود؟ حرنیقدرتت ھم« :جاش بلند شد و بھ تمسخر گفت

 دستم رو دور کمرش حلقھ کردم و صورتم رو بھش کی.  شدمکی چند قدم بھش نزدی خونسردبا
 . کردم کھ باعث شد لبخندش پررنگ تر بشھکینزد
 . پھلوش فرو کردمچاقو رو از تو کتم دراوردم و تو. نھی لبام بشی کھ لباش رونی از اقبل
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 و دیچی پیاز شدت در بھ خودش م.  شدنی زمی چاقو مصادف با افتادن کامران رودنی کشرونیب
 نبوده کھ باعث مرگش بشھ دی دونستم کھ ضربھ اونقدر شدیم.  زدی میدیرنگ صورتش بھ سف

 ».ی برخورد کندی بای شکلی خانوم محترم چکی با یریگی مادی گھیدفعھ د« : گفتمیالی خیپس با ب
 کھ بھ طرف کامران بره بھش اشاره کردم و با نیقبل از ا.  با بھت از جاش بلند شداسکارلت

 ». سر جاتنیبش« : گفتمتیقاطع
 و مقابل ختمی خودم ری برای مشروبوانیمنم ل.  نشستنی زمی دوباره عقب رفت و رواسکارلت

 کی رو بھ لبام نزدوانی کھ لیختم و درحال ام انداگھی دی پای پامو روکی.  نشستملی میکامران رو
 . کردمی رو تماشا مدنشی کردم، درد کشیم
 »نجا؟یچھ خبره ا« : شده بود گفتدهی ما بھ سالن کشی کھ بھ خاطر سر و صدادلیآ

 . شدرهی کنارش زانو زد و بھ زخمش خی افتاده بود با نگراننی زمی کامران کھ رودنی دبا
 »کدفعھ؟ی شد یچ« : بھ من گفترو
 ». کھ چاقو خوردهینی بیم« : گفتمی خونسردبا
 . رفترونی شد و بعد از جاش بلند شد و از سالن برهی بھم خرتی با حدلیآ

 ». االن برو تو اتاقت و لباستو عوض کننیھم« : بھ اسکارلت گفتمرو
 . تکون داد و بھ سرعت از مقابل چشمام دور شدیسر

 ». کشمتیخودم م« : گفتی خفھ ایدا با صدیچی پی کھ بھ خودش مکامران
 ».یالبتھ اگھ خودت زنده بمون« : زدمیپوزخند

 بھ من کھ یجی با گانیبرا.  وارد سالن شدنانی و برادلی بعد آیکم.  ھم فشردی رو رودندوناش
 . انداختی مشروبم رو تموم کرده بودم نگاھوانیتازه ل

 »ھ؟یچ« : رو باال انداختمابروھام
 .ی کارو کرده باشنی تو اشھیباورم نم -
 . شدی ادب می جورھی دی دراز کرده بود باشتری بمشیپاشو از گل -

 لباساشو دلیبھ کمک آ.  کنار کامران زانو زدنی زمی تاسف تکون داد و روی از روی سرانیبرا
 . کردیدراورد و محل زخم رو بررس

 » مونھ؟یزنده م« : گفتی با نگراندلیآ
 بھ دی دونست بای کھ چاقو زده بود میکس... آره« : بھ طرف من انداختی نگاھمی با اخم نانیبرا

 ».فتھی براش نیکدوم فسمت بزنھ کھ اتفاق
رو .  اوردرونی بفی رنگ از کی بی ماده کی رو آغشتھ بھ ی رو باز کرد و پنبھ اشی جراحفیک

 ». اش بزنمھی تونم بخیبعد من م...  کنھی حسش میب...  زخم بکشی رونویا« : گفتدلیبھ آ
 . نالھ کامران بلند بشھی گفتھ بود رو انجام داد کھ باعث شد صداانی کھ برای کاردلیآ

 ی رو حس مانی نگاه براینی لحظھ سنگنیتا آخر.  مبل بلند شدم و سالن رو ترک کردمی رواز
 .کردم

 »؟ی و آرشام چدلی آ؟یآماده شد« : من گفتدنی با دسیرئ
 ». ندارمی تو سالنھ اما از آرشام خبردلیومده آ اشی پی مشکلھی -
 .نجامیمن ا -
آرشامم کھ « : اومد گفتمی کرد و بھ طرف ما می کھ کتش رو تنش می آرشام درحالدنی دبا
 ».نجاستیا

 » افتاده؟یچھ اتفاق« :دی پرستی با جدسیرئ
 ».کامران چاقو خورده« : جواب دادمی خونسردبا

 » بھش چاقو زده؟ی االن کھ خوبھ؟ کھ؟یمنظورت چ« : نگران شدی کمسیرئ
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 ».من زدم« : حال گفتمنی کامران متعجب شدم با ای براسی رئی نگراناز
 »چرا؟« : اش نشستیشونی پی رویظی نگذشت کھ اخم غلیزیچ.  گرد شدسی رئیچشما

 . کرده بودتیاسکارلت رو اذ -
 ؟ی مرد چیاگھ م... ین بھش چاقو بزیھرکار کرده بود حق نداشت -
 نیاگھ ھم« : بھ خودم گرفتمی تعجب کرده بودم لحن خونسردسی رئی کھ بھ شدت از نگراننی ابا

 » بازم حق نداشتم بھش چاقو بزنم؟؟ی کرد چیکارو با من م
 ».نی بشری دوست ندارم با ھم درگنیشماھا ھمکار« : تر گفتمی مالی بار کمنی اسیرئ
 .شھی تکرار نمگھی دسیچشم رئ -

 از نقدریچرا ا.  شدمرهی بھ پشت سرش خدیبا ترد.  تکان داد و از خانھ خارج شدی سرسیرئ
 انجام گھی اون می و ھرکاررسھی شکننده بھ نظر میلی کنھ؟ در برابر کامران خیکامران دفاع م

 چرا؟... دهیم
 

منظورت « : گفتدلی بھ آ تو ھم رویبا اخم ھا.  رو مرور کردزی می روی بار دوم ورقھ ھایبرا
 نشده و دکتر ضی بچھ بود مری بار ھم وقتکی یعنی ؟ی نکرددای از گذشتھ اش پی اثرچی ھھیچ

 » امکان داره؟نی بار ھم مدرسھ نرفتھ؟ اخھ بھ نظرت اکینرفتھ؟ 
 دای بود کھ ما درمورد الرا جانسون پییزای تمام چنیقربان ا« : سرش رو با احترام خم کرددلیآ

تمام .  ھم ندارهیخواھر و برادر.  مرده بودنشی وقت پیلی تصادف خکیپدر و مادرش تو . میکرد
 ». راست گفتھ بودنارویا
 .بھی عجیلی خنیاما ا -

 کمی گذشتھ اش دیشا...  بھ شما نگفتھی دروغچیقربان الرا ھ« : گفتی بخشنانی با لحن اطمآبدل
 ».نانھی باشھ اما اون قابل اطمبیعج
 ».نانھیدرستھ اون بارھا بھ من ثابت کرده قابل اطم« :و تکان داد سرش رانیآر
 ».نی بھش شک نکندوارمیدرستھ پس ام« : زدی لبخنددلیآ
 . بھش ندارمی شکچی ھگھینھ من د -
بھ محض خروج از اتاق و بستن در لبخندش .  تکان داد و با لبخند از اتاق خارج شدی سردلیآ

 .محو شد
 . سرش تکرار شدی مرد توی شد و حرف ھارهی دستش بود خی کھ توی کاغذبھ
 . مشخصات اصال وجود ندارهنی با ای کسنیچیھم -

  ھ؟یواقعا الرا ک. دی ھاشو تو ھم کشاخم
 . کردی چک مزھاروی چیلی خدیبا.  بلند بھ طرف اتاقش راه افتادیی قدم ھابا
 

 سرھنگ نشستھ یال سرگرد جاحا.  گذاشتزی می قرمز رنگ رو روی پرونده ی با نگرانکاوه
 . صورتش مشھود بودی از تک تک اجزایاخم ھاش تو ھم بود و نگران. بود

 . اش را فشردقھی و شقدی کشیقی عمنفس
 یوگرنھ ھم جون اون بھ خطر م... می تر اونو از گروه خارج کنعی ھر چھ سردیما با« : گفتکاوه

... دهی در ھتل دیعسل خواھرش امروز اونو جلو.  شناختتشونی کھ قبال میافتھ و ھم تمام کسان
 گھا.... کارو کرده باشھنی کنم اگھ الرا ایھربار با خودم فکر م.  خوردری کھ سرھنگ تییھمونجا

 اون تو نکھیقبل از ا...  افتھیتمام بدنم بھ لرزه م... کردهکیاون بوده باشھ کھ بھ سرھنگ شل
 ». تموم بشھدی بازیھمھ چ... مین خارجش کدیمنجالب فرو بره با
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 گروه ی ھاتیفعال« : گفتیچشماشو باز و بستھ کرد و بھ آروم.  سرگرد ھمچنان تو ھم بودیاخما
 ی افتھ کھ ما ازش بی داره می اتفاقاتکی یعنی نی خوان تو چشم باشن ایاونا نم...  کم تر شدهزیدام

 ازیکا نیما بھ را... می خودمون نابود کن رو بھ دستمونی اسلحھ مخفی خوایتو چطور م... میخبر
 دیاون با.  تموم بشھینطوری ازی ذارم ھمھ چیمن نم...  راھو انتخاب کردهنیاون خودش ا... میدار

 ».ادی مشی پی چستی رو بھ آخر برسونھ مھم نتشیموفق بشھ و مامور
مطمئنم اگھ سرھنگ ... کاستی راتی موضوع مربوط بھ امننیا« : کاوه ھم تو ھم رفتی ھااخم

 اون ی لحظھ خودتون رو جاکی ی فقط برافتھی بھ خطر بکای خواست رای نمچوقتی بود ھنجایا
 ستی ندی قاتل مادرش کرده بعی برایی و بفھمھ چھ کاراارهیاگر حافظھ اش رو بھ دست ب... نیبذار

 ». االن در خطرهکایرا...  بزنھیبھ خودکش کھ دست
 اهی مامور سکی ھم بھ خاطر ی بزرگنی بھ اتی و مامورستمیمن سرھنگ ن« : با تحکم گفتسرگرد

 ». اندازمیبھ خطر نم
 ...اما قربان -
اون االن مورد اعتماد ... میگی مکای رو بھ رایبھ موقع ھمھ چ...  بشنومیزی خوام چی نمگھید -

 . افتھی براش نمی اتفاقھی دختر قوکایرا... می رو نابود کنی ھمھ چی زودنی بھ ادینبا... انھیآر
 مدت نیتو ا...  دارهی و شکننده افیاحساسات ظر...  دخترهکی باشھ اون یھر چھ قدر ھم قو -

 کھ مثل سنگ ی شده بھ دخترلیتبد... تمام احساساتش رو تو خودش کشتھ... دهی کشیادی زیرنج ھا
 ادی پسرم و کیمن کھ ... نی دونی از درونش می باشھ اما شما چنطوری ظاھرش ادیشا... سختھ

از اول .  لرزهی تمام بدنم مذارمی اون می خودم رو جایوقت...  باشمسی پلکی....  باشمی قوتمگرف
بتونھ ...  آروم داشتھ باشھی زندگکیاونم حق داره ... می کردی ماجرا منی اونو وارد ادیھم نبا

ھم  اون اگھ کوه... از بزرگ شدن بچھ ھاش لذت ببره... بچھ دار بشھ... عاشق بشھ، ازدواج کنھ
 تونھی نمچوقتی برسونھ ھانی ھم بھ پاتشی اگھ ماموریچون حت...  بازنده اسی بازنیباشھ بازم تو ا

 اون حافظھ اش نی لحظھ فکر کنکیفقط ... ھمھ اش درد و رنجھ...  داشتھ باشھی عادی زندگکی
 س چھ عکنیاگھ شما بھ جاش بود... نھی ببمارستانی تخت بی و پدرش رو روارهیرو بھ دست ب

.... با احساسات دخترونھ...  دخترهکیاون ھنوز ھم ... فتھی بیھر اتفاق... نیدادی نشون میالعمل
 .نی کردی فکر مزای چنی بھ اکمیکاش 

 دونست حق با کاوه اس اما یم.  کردی کاوه گوش می چشماشو بستھ بود بھ حرف ھاسرگرد
پس از جاش بلند شد و با .  خوره بھ جونش افتاده بودنی سالھ عنی گروه چندنی نابود کردن ایایرو

 ».گمی کھ من ممی کنی رو میکار... من حرف ھامو زدم« : گفتتیقاطع
 ».چشم« : شد گفتی مدهی شنی کھ بھ سختییا صدا سرش رو خم کرد و بلشی برخالف مکاوه

 
**************** 

 ». داخلایب« : انداختنی تو گوشم طنسی بم رئیصدا.  و چند تقھ بھش زدمستادمی در اتاق اپشت
 سی گذاشتم و رو بھ رئزی می کرده بودم رو روی کھ کپییورقھ ھا.  سرعت وارد اتاق شدمبھ

 ».انھی برادهی برنامھ جدنیا« :گفتم
 ؟ی خوام بدونم تو واقعا تو کارت موفق شدی منمی ببناروی انکھیقبل از ا« : گفتتی با جدسیرئ

 »؟ی رو جلب کنانی اعتماد برایتونست
 یلیبرادرزادتون خ...  دارماجی بلھ اما ھنوز بھ زمان احتیتا حدود« : انداختمنیی رو پاسرم

 ».سرسختھ
 » ھستن؟ی چنای احاال... خب...  دونمیم« : تکون دادیسر
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 کی ادیاونطور کھ بھ نظر م...  رو دارنمی قدیلی منطقھ خکی دی بھ خرمی تصمشونیا -
 .پرورشگاھھ

 »پرورشگاه؟« : شدرهی سرعت سرش رو باال اورد و بھ چشمام خبھ
 ...مینی ببنجارویامروز قراره باھاشون برم و ا... بلھ -
 ؟ی دونی رو نملشیدل -

 ». بھ من نگفتنیزی چشونیا... نھ« : کردمیفی ظراخم
 .ی بری تونیم -

 تو دستم زل ی بھ ورقھ ھایجی دادم و با گھی تکواریبھ د.  رفتمرونی رو خم کردم و از اتاق بسرم
  رو بخره؟یمی پرورشگاه قدنی خواد ای مانیواقعا چرا برا. زدم

 ...یستادی وانجایھنوز کھ ا -
 خواستم ینم.  کردمیبھ سرعت دستامو پشت سرم مخف.  شدمرهی خانی رو باال اوردم و بھ براسرم
 . وگرنھ ممکنھ بھم شک کنھنھی دستم رو ببی توی ورقھ ھاانیبرا

  شده؟یچ...چـ -
 ازش فاصلھ گھی و چند قدم ددمیچرخ. نھی گردنش رو دراز کرد تا پشت سرم رو ببی کنجکاوبا

 .گرفتم
 سورن و ی دلم برای باشگاه اسب سوارمیری پرورشگاه از اونجا ھم ممی بردیبرو حاضر شو با -

 ...دوستاش تنگ شده
 . عقب رفتمگھیھمونطور کھ مقابلش بودم چند قدم د.  زدمی زورکلبخند

 ...یول -
 . مکث کرد و دوباره سرش رو باال اوردیکم
 .ی کردمی کھ پشت سرت قاھیاون چ -

 »ھا؟«: گرد شدچشمام
 » اس؟گھی دگناهی آدم بکیونده قتل پر« : زدیپوزخند

 ».ستی ننطوریا« : ام نشستیشونی پی رویفی جمع کردم و اخم طرلبامو
 ؟ی کنی ممشی قایپس چرا دار -

 ؟ی مگھ تو فضولخب
 ». کردن ندارممی قای برایزیمن چ« : انداختمنیی پای رو کمسرم

 ».کامال مشخصھ« : رو باال انداخت و پوزخندش پررنگ تر شدابروھاش
 انیبا نگاه برا.  اوردمرونی و کاغذھارو از پشتم بدمی کشیقینفس عم.  سرعت از کنارم گذشتبھ

 ».متاسفم« : لب گفتمریرو دنبال کردم و ز
انداخت و  غلمی رو تو چیسوو.  از خونھ خارج شدمانی مانتو و شال بھ دنبال برادنی از پوشعدی

 ». پس خودت برونیتو راننده ا« :گفت
 نی راننده نشستم و ماشی صندلیبھ سرعت رو.  کردمی کردم و از پشت سر بھش زبون درازاخم

 .رو روشن کردم
 .  کنمی روزا کمتر احساسش منی کھ ایحس.  کردی رو تو وجودم زنده می خواننده حس خوبیصدا

  چقدر حال من بھترهکنارت
  روزا داشتنی اشھی کھ می اون حالاز

  کھ داشتم گرفتی ھرچای دناگھ
  دستم گذاشتی دستت رو تویول

  ھمدست بود؟شھی تا کجا مبگو
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  ماستی ھم پاراھھی کھ بی راھتو
  تر از شبھکی کھ تاری صبحتو
  ماستیای شب کھ کابوس رونی اتو
  چشمات پر کن نگاه منوبا

  ترهی عمره از وحو خالکی کھ
 نی لحظھ ھامو ببنی تریقیحق
  ترهیالی از آرزو ھم خکھ

  ھمدست بود؟شھی تا کجا مبگو
  ماستی ھم پاراھھی کھ بی راھتو
  تر از شبھکی کھ تاری صبحتو
  ماستیای شب کھ کابوس رونی اتو
 
 .نگھدار -

 کھ رو یمی پارک کردم و بھ ساختمون قدیگوشھ ا.  محو شدانی برای صدادنی لبم با شنی رولبخند
 . گرفترتی کھ نگاھم رنگ ترس و حدی نکشیطول.  شدمرهیبھ روم بود خ

 ... کھنجایا...اما -
 و تو می کھ بار قبل اومدھیی ھمون جانجایآره ا« : شدرهی بھ ساختمون ختی زد و با رضایلبخند

 ». شوادهیپ.  خوام از نو بسازمشیم... سرت درد گرفت
 یم.  شدمادهی رو باز کردم و پنی بھ ساخنمون بود در ماشرهی کھ نگاه مات و مبھوتم خیدرحال

 تونستم نگاه مبھوتم رو از ی ار کجا وجودم رو گرفتھ بود و چرا نمی ناگھانی سرمانیدونستم ا
 ھ کنھ کی رو زنده می خاطراتنجای بود کھ انی دونستم ای کھ میزیتنھا چ. رمی بگیمیساختمون قد

 . ارمشونی بادیدوست ندارم بھ 
اون . سرم بھ شدت درد گرفت.  گذشتنی مرتبا از ذھنم مریتصاو.  تو چشمام حلقھ زدی ناگھاناشک

 : انداختی منیآھنگ آشنا تو ذھنم طن
 

  کھ با تو گذروندمیزمان
  کردمی کھ فقط با عشق تو سپرییروزھا

 
 .ستمی تونستم بای نمگھید.  سست شدنزانوھام

 
 ی بودمی زندگلی تنھا دلتو

 یرم بذارم بر مجبوحاال
 ی کنم تو بری کارمجبورم

  کنمی بھ گذشتھ نگاه نمگھی دمن
 

 . تونستم نفس بکشمینم.  دادمھی تکنی رو بھ بدنھ ماشدستم
 

  خاطرات مبھموونھ،ی دقلب
 ستی اون عشق ننی بھم بگو اکنمی مخواھش
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 . گشتی در مرهیدستم دنبال دستگ. ختنی گونھ ھام ری ھام رواشک
 
 نمی کنم کھ نتونم تور رو ببی دوردست نگاه مبھ
  کنمی اگھ مجبور باشم در درد و رنج زندگیحت
 

 . بشنومیچی تونستم ھی خوردن اما من نمیلباش تکون م.  نگران شدانی برانگاه
 
  کنمی عشق صرف نظر ماز

  شدهختھی ری ھااشک
  موندنی اعماق قلبم باقدر

  اون اسم رو بھ جا بذارفقط
 

 . رو باز کردمنی کردم و در ماشدای رو پرهیدستگ
 

   اشک ھا خشک بشناگھ
 شھی ھم سخت مقلب

 
 . حس شده بودی فرمون بیدستام رو.  رو چرخوندمچی پرت کردم و سوونی داخل ماشخودمو

 
  نشھشتری کن رنجم بکمکم

  دنبالم نگردگھی کنم دی مخواھش
 

 . ضربھ زدنی ماششھی بھ شانیبرا
 

 رمی اشکامو بگی کنم جلوی میسع
 رمی لبامو گاز بگو
 
 . رو قفل کردمنی ماشیدرھا.  فرمون بردارمی تونستم سرم رو از روینم
 

  بھ تو ندارهی رو بھت گفتم کھ ربطی دردناککلمات
  در آخر من مشتاق تواماما
 

 مکان نیاز ا. انیاز برا. رمی خواستم فاصلھ بگیفقط م.  حس بودمیب.  سرد بودخی بدنم مثل تمام
 .آشنا

 
  کھ چشمامو ببندمی روزتا

 ی خورم کھ اجازه دادم تو بری رو می روزحسرت
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 تونستم ینم.  رو پر کرده بودنی ام ماشھیھق ھق گر.  رو پدال گاز فشار دادم و سرعت گرفتمپامو
سرم .  تلخ و ترسناکم بودنی گذشتھ دمی دی کھ میریتنھا تصاو. چشمام تار بودن. نمی رو ببییجا

 . دی کشی مریت
 کھ تمام ییھمونجا.  کھ تو ذھنم اومده بود رفتمییبھ طرف تنھا جا.  شده بودکی تاربای تقرھوا
 . کھ تازه متولد شدهیمثل ققنوس.  شدمگھی آدم دکی رو دفن کردم و اھامیرو
کمرم خم .  خودم رو بھ داخل پرت کردمعی سریی رو کنار قبرستان پارک کردم و با قدم ھانیماش
 من ھی ھق ھق گریتنھا صدا. دمی فھمی نمیچیاز اطرافم ھ.  رفتنیه بود و پاھام بھ زور جلو مشد

 بر قی نھی سی کھ رویاسم. نگاھم بھ اون اسم آشنا خورد.  بوددهیچی و خلوت پکیتو قبرستان تار
 .  افتادمنی زمیزانوھام تا شدن و رو. ستمی تونستم بای نمگھید. نقش بستھ بود

 . مونده بودرهیخ" شی ستاکایرا" تارم بھ اسم یچشما.  کردمی و نالھ مدمی کشی مزجھ
 نطوری تا آخر ھمی خوای مست؟ی نی کافست؟یبسم ن... ــــــــایخدا« :دمی کشادی بھ آسمان فررو

 حافظھ ام رو از تی موقعنی تو ادی بود؟ چرا بای چھ بازگھی دنی آخھ ا؟ی عذابم بد؟یزجرم بد
 قسم و بھ اسم ت؟یگی نمیچی چرا ھ؟ی دی چرا جواب نمــــــــــــایخدا.... بگو دادم؟ بھم یدست م
 عذابم ینطوریقرار نبود ا...  بشھینطوریقرار نبود ا.  تونمی نمگھید...  کشمی نمگھید... خستھ ام

 ی خوایاگھ تو نم... باشھ... ی کارو باھام بکننیقرار نبود ا.... دمی کشی سختیبھ اندازه کاف... یبد
 ». کنمی کارو منی من ا،یتمومش کن

 ی اومدن اسلحھ گوشرونیبا ب. دمی کشرونی ضرب بکیاسلحھ رو بھ . دی کتم لغزری بھ زدستم
 . رو برداشتملی لرزان موبایبا دستا.  افتادرونی ھم بلمیموبا
 .دی پچی گرمش تو گوشیصدا...  دونستم رو گرفتمی کھ میی شماره آشناتنھا

 الو؟ -
 .دستام رو مشت کرده بودم . کردممکث

 الو؟ -
 .دی لرزیصدام م. دمی کشیقی عمنفس

 ن؟ی چرا نابودم کردن؟ی کارو با من کردنیچرا ا -
 کا؟یرا..ـیرا -
 چرا؟ مگھ ن؟ی نگفتیزیچرا بھم چ... نی کھ شماھا بدبخت ترش کردیھمون دختر بدبخت... آره -
  کار کرده بودمتون؟یچ
 ؟یی کجاکایرا -
  برات داره؟یتیچھ اھم -
 ...نمتی ببدی کنم بای خواھش مکایرا -

 رو زی ھمھ چدی خاتمھ بدم بای بازنی بھ انکھیآره قبل از ا.  رو بھش گفتم و قطع کردمآدرس
 . تمام چراھام رو بدونملیدل... بدونم

 اگرم نباشم از امشب ستی مھم ننجام؟یمن ا« : لبم نشستی رویپوزخند.  بھ سنگ قبر زانو زدمرو
 »...شھی ممی ابدی خونھ نجایا

...  شدمی واقعی الراکی بھ لی چرا فراموشت کردم؟ تبدکا؟یچرا را« : تو چشمام ھجوم اورداشک
اون عشق، اون احساس، اون پرورشگاه، اون ...  رو فرامشو کردممیتمام خاطرات خوب زندگ

 » چــــــــــرا االن؟؟یچرا؟ چرا لعنت.  رو فراموش کردمزیھمھ چ... یزندگ
 .کایرا -
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. دمیبھ طرفش چرخ. ستادمی پاھام ای رویاز جام بلند شدم و بھ سخت.  پررنگ تر شدپوزخندم
 من از اون ستیمھم ن. بھ شدت آشفتھ شده بود.  بوددهیرنگ صورتش ھم پر. چشماش نگران بود

 .آشفتھ ترم
 . برداشتم و تو دستم فشردمنی زمی رو از رواسلحھ

تو و ... ی لعنتی ادامھ بدم؟ توی چرا گذاشترون؟ی بیدیچرا؟ چرا منو نکش... ھی سر توریش زھم -
 . پرونده خبر داشتننی کھ از اییتموم اون کسا

وگرنھ ھم تو رو ... ایجلو ن« :اسلحھ رو بھ سرعت باال اوردم و مقابلش گرفتم.  قدم جلو اومدچند
 »...  کشم ھم خودمویم

 »... بھ خاطر من... اون... بابام« :دنی دوباره لرزلبام
 مدت مثل سگ براش کار نیتمام ا« : ام گذاشتمقھی شقیاسلحھ رو رو.  مانع ادامھ حرفم شدبغض
 کنھ؟ دای ادامھ پیچرا گذاشت... دهی صاحبش دم تکون می کھ برای شده بودم بھ سگلیتبد... کردم

 » چــــــــــرا؟ی لعنتـــــــــ؟ی رو تموم نکردیچرا ھمونجا ھمھ چ
 .  کاوه ھم جمع شده بودی تو چشمااشک

 . مھمھیلی ختی مامورنیگفت ا... اون نذاشت... سرگرد...  خواستم امایمن م... کایمتاسفم را -
 » مھم تر از مــــــــــن؟یمھمھ؟ حت« : زدمی عصبپوزخند

 . شدکی بھم نزدگھیکاوه چند قدم د.  زدمغی جبای آخرم رو تقرجملھ
گمشو .  کشمی خودم رو می بشکی نزدگھی قدم دکیاگھ « : گفتمدی و با تھددمی رو کشنضام
 ».عقب

 .شھی درست نمیچی کار ھنیبا ا... میبذار حرف بزن... کایرا -
... من... بابام... بابام...  مونده؟ من جون چھارتا آدم رو گرفتمی باقی چھ حرفگھید« : زدمغیج

 »...من... من... من... رهیاون بم... باعث شدم
 »...االن تو کماست... اون زنده اس... پدرت نمرده« : شدکمی ھم نزدگھی قدم دکی کاوه
 .  شده بودی ھم عصبدنمی کشنفس

 . ام فشردمقھی شقی سردش رو روی رو باال تر اوردم و لولھ اسلحھ
 . کنمی تموم منجای رو ھمیھمھ چ... ستی مھم نگھید -

 ی کنم، کاوه بھ سرعت خودش رو بھ من رسوند و با دست بھ قفسھ کیلھ رو شل گلونکھی از اقبل
 بھ عقب پرت شدم و اسلحھ از دستام شی منتظره اش و قدرت بدنریبھ خاطر حرکت غ.  ام زدنھیس
 . خوردزیل

 ی مھی افتاده بودم و با تمام وجودم گرنی زمیمن رو. دی کشیقی اسلحھ رو برداشت و نفس عمکاوه
 . بلند بود کھ تو سرتاسر قبرستون پخش بشھی ھام و خدا گفتن ھام بھ قدرغی جیصدا. کردم
 . دادمی ام فشار منھی قفسھ سی رو مشت کرده بودم و رودستم
 ».ی کارو بکننی ادینبا... ستی راھش ننی اکایرا« : شدکی لرزان بھم نزدیی با قدم ھاکاوه
 .بھ اندازه پنج قدم بلند ازم فاصلھ داشت.  انداختم بھشی نگاھی چشمریز.  ھق ام آروم شدھق
خون . دمی مچ دستم کشی و برنده اش رو روزی تی و لبھ دمی کشرونی سرعت چاقوم رو از کتم ببھ

 . دمی خندی ھا موونھیمثل د.  دادمی نمیتی سوخت اما من اھمیمچم م. فواره زد
 ».ـــــــــکایرا« : زدادی فرکاوه

 . پر کردعی سریی رو با قدم ھانمونی بفاصلھ
چشمام .  شدی لبم پاک نمیاما پوزخند رو.  بوددهیبدون شک رنگم ھم پر.  رفتی مجی گسرم

 .دمی فھمی نمیچی ھگھید...  کاوه فرود اومدمی دستان قویپلکامو بستم و رو.  رفتیاھیس
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**************** 
 . اخم ھاس تو ھم گره خورده بود.  فرود اوردزی می مشت شده اش را محکم رودستان

  زده؟بشی غشبی کھ از دھیمنظورتون چ -
 زی ھم حضور داشتن و پشت مانی دافنھ و برایحت.  افراد تو سالن کنفرانس جمع بودنی ھمھ

 .بزرگ کنفرانس نشستھ بودن
 . کنھیمخف کھ تو چشماش بود رو ی تونست نگرانی حال نمنی تو ھم بود با اانی برای ھااخم

 ». فرار کردهدیشا« : دور چرخوند و گفتکی چرخ دارش رو ی صندلالی خی بدافنھ
 . نگفتیچی ھگھی انداخت و دنیی سرش رو پاانی نگاه غضبناک آردنی دبا
 » بھ تو توجھ کنھ؟نکھی فرار کرد بدون انتیواقعا اون با ماش« : گفتانی دوباره روبھ براانیآر
 .ارهی بھ وجود بی الرا مشکلی خواست براینم.  تو جاش صاف شدی کمانیبرا

...  گفتم برگرده خونھنی ھمیبرا...  خوب نبودادیراستش حالش ز... خب... اون... نھ فرار نکرد -
 ...  اومدهشی براش پیمشکل... دیشا... ومدهی دونم چرا نیاما نم

 ».فتاده باشھ براش ایممکنھ اتفاق... درستھ« : کردیظی اخم غلانیآر
 دیبا... نی گردیبا بچھ ھا ھمھ جارو م« : افرادش، گفتنی از مورد اعتماد تریکی بھ لوکاس، رو
 ».نی کندای الرا رو پنیبتون
 ».نی شد بھ منم بگیاگھ خبر« : بلند شد و گفتزی از پشت مانیبرا
 قبل از دیبا.  رو دراورد و شماره گرفتلشی موبای محض خروج از اتاق و بستن در، گوشبھ
 . کردی مدای اونو پانیآر
 . کنمدای نفر رو پکی ی کمک کندیبا... سورن؟ -
 
 بھ حرف دینبا.  اونھری تقصنایتمام ا.  بھ موھاش چنگ زدیبا کالفگ.  شدرهی بستھ اش خی چشمابھ

 نجای اون االن ادی شااونوقت.  گفتی مکای رو زودتر بھ رازی ھمھ چدی کرد بایسرگرد گوش م
 .نبود

 .  نشھریپلکاشو بھ ھم فشرد تا اشک ھاش سراز.  دو دستش فشردانی را مسرش
 .  باز شدن در و ورود سرگرد، از جاش بلند شدبا

 .دی رسی نگران بھ نظر می ھم کمسرگرد
 حالش چطوره؟ -
 بھش عای سردیبا...  داشتھی قبال ھم سابقھ کم خوننکھیمثل ا...  از دست دادهیادیدکتر گفتھ خون ز -

 . بشھقیخون تزر
 ھ؟ی چشیگروه خون -
- O ابھی کم یلی خی گروه خوننیمتاسفانھ ا... یمنف. 
  رو داشتھ باشھ؟ی گروه خوننی کھ استی نچکسی ھیعنی -
 .رسھی بھ ذھن من نمیکس -

 . شدکی نزدکای چند قدم بھ تخت راسرگرد
 جھی نتنیا... می تر اونو از گروه خارج کنعی ھرچھ سردیمن بھتون گفتم با« :گفتی مونی با پشکاوه
 ». اومدی مشی پیمعلوم نبود اگھ من اونجا نبودم چ... اش

حاال کھ خدارو شکر « : گفتی چون با خونسردستی نمونی اصال پشدی رسی بھ نظر مسرگرد
 »...فتادهی براش نیاتفاق
 کاری چمارستانی بنی تخت تو انی اون االن رو انی بگشھی پس مفتاده؟ی نیاتفاق« : شدی عصبکاوه

 » کنھ؟یم
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 »...خدارو شکر خطر رفع شده... کاوه آروم باش« : بھ خودش گرفتی لحن آرومسرگرد
ممکنھ . ادی سرش میی چھ بالستیمعلوم ن... می نکتدای مشابھ پی گروه خونکیاگھ ما ... نھ نشده -

 ...تو کما بره
 . مونھیاد اون زنده ماگھ خدا بخو -
 .نی شما توش نقش داشتفتھی بیدرستھ اما اگر ھم اتفاق -

 . بوددهی پروا ندی و بی عصبنقدری تعجب کرد تا حاال کاوه رو ای کمسرگرد
 در ذھنش جرقھ یزیناگھان چ.  زل زدکای نشست و بھ چھره معصوم رای صندلی دوباره روکاوه

 مشابھ شی شناسم کھ گروه خونی نفر رو مکیمن « :بھ سرعت بلند شد و رو بھ سرگرد گفت. زد
 ».کاستیرا

 »؟یک« : گفتی با کنجکاوسرگرد
 ».شھی کارمون سخت مکمیاما « : کاوه تو ھم رفتیاخما

 ؟یک -
 .شیخواھر ناتن... عسل -

 »اون االن کجاست؟... خوبھ« : گفتتی با رضاسرگرد
 .ششی پرمیمن م.  سرھنگھشیپ... مارستانھی بنیتو ھم -
 . زنده اسکای بفھمھ رادیاون نبا -

 اونو دوباره نی خوای نکنھ مھ؟یمنظورتون چ« : و بھ طرف سرگرد برگشتستادی راه انی بکاوه
 ادامھ دادن ی قدرت الزم رو براگھیاون د... نی کارو بکننی ادی شما نبان؟ی ماجرا کننیوارد ا

 ».نداره
 ؟یتو از قدرت اون خبر دار -

اون خواھر ... ذارمی دونم من نمی مدی بخواد کھ بعنوی اگھ اون ایحت« : گفتتی با قاطعکاوه
 ». ذارم دوباره خودش رو نابود کنھیمن نم...  دوست خوبکینامزدمھ و 

اون بھتر ...  داره نھ توی بھ خودش بستگگھی دنیفکر کنم ا« : ابروھاش رو باال انداختسرگرد
 ». براش خوبھی چدونھیم
 ...قربان -
 . دنبال نامزدتیبھتره بر... اون در خطره... می کنیفعال بحث نم -

 . رفترونی ھم فشرد و از اتاق بی با حرص لباشو روکاوه
 ی کرده بود اشک مکی دستاش گرفتھ بود و ھمونطور کھ بھ لبش نزدانی دست پدرش را معسل

 . کاوه دور نموندنیزبی نشاند از نگاه تی دست پدرش می کھ رویزی ریبوسھ ھا. ختیر
 دربر گرفتھ ی سرخ و اشکی اش رو ھالھ ای خوشگل و مشکیچشما.  شدکی قدم بھ عسل نزدچند
 .دی سر عسل کشی رویدستش را بھ آروم. بود

 .بھ کاوه دوخت کھ متوجھ حضور کاوه شده بود بھ سرعت از جاش بلند شد و نگاھش رو عسل
 . لب نشاندی روی لبخند محوی بھ سختکاوه

 حالت خوبھ؟ -
 . شدرهی بستھ پدرش خی بھ تکان دادن سرش اکتفا کرد و دوباره بھ چشماعسل
 »پس مامان کجاست؟« : بھ اطراف اتاق انداخت و گفتی نگاھکاوه
مجبورش . حالش خوب نبود« : با بغض جواب دادرهی نگاھش رو از پدرش بگنکھی بدون اعسل

 ».کردم برگرده خونھ
 .ی کردیکار درست -

 .دی دست پدرش کشی نگفت و دستش را نوازشگر رویزی چعسل
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« : کنار عسل نشست و گفتی صندلی سر بحث رو باز کنھ، روی کھ مردد بود چطورکاوه
 ».یای بیی جاکی با من دیبا...  امایستی نی خوبطی دونم االن تو شرایم... عسل
 .  سرش رو بھ طرف کاوه چرخوندعسل

 ی کارش برسونی و بھ جزای کندای بال رو سر پدرم اورده پنی کھ ایکس... یتو بھ من قول داد -
 درستھ؟

 ».آره سر قولم ھستم... آره« : کھ شکھ شده بود تند تند سرش رو تکون دادکاوه
 .نمشی خوام ببیمنم م -
 چرا؟ -
 . کھ سر بابام اوردهیی محکم تو گوشش بزنم بھ خاطر بالیلی سکیم  خوایم -

 رو قتی حقی کھ اون روزدی ترسی حال منیبا ا. ستی نی خوبطی دونست کھ عسل تو شرای مکاوه
 .ننی بی مبی و ھم عسل آسکای ھردو ھم راینجوریمطمئن بود کھ ا. بفھمھ

 ».یای با من بدیعسل با« : بھ موھاش چنگ زدی کالفگبا
 »کجا؟« : بودرهی ھمچنان بھ پدرش خعسل

 .ی برام انجام بدی کارکی دیبا -
 ؟یچھ کار -
 .ی داره خون بدازی بھ خون ندای نفر کھ شدکی بھ دیبا -

 »؟یک« : نگران کاوه زل زدی سرش رو چرخوند و بھ چشماعسل
 . منی از دوستایکی -
 چرا من؟ -
 .خورهی بھ اون متیچون فقط تو گروه خون -
 . دست پدرش زد و از جاش بلند شدی روی اگھی دی بوسھ سلع
 .میبر -

 . کردی ھمراھکای و عسل رو تا اتاق رادی کشی نفس راحتکاوه
 تخت نی بدی سفیپرده ا.  تخت دراز بکشھی بھ عسل گفت تا روی کھ اونجا بود با لبخندیپرستار

 . قرار داشتکایعسل و را
 . و پرستار سوزن رو تو دستش فرو کرددی بدون حرف دراز کشعسل
 کارت نی از اچوقتیھ« : بھش انداختی بخشنانی عسل رو گرفت و نگاه اطمگھی دست دکاوه

 ».یشی نممونیپش
 ھ؟یدوستت ک -

تو تا حاال ...  خوبیلی دوست خھی« : لبش نشستی رویلبخند محو.  مکث کردی کمکاوه
 ».شیدیند

 .  تکون داد و چشماشو بستی سرعسل
 . اوردرونی پرستار با لخند سوزن رو از تو دست عسل بی از مدت کوتاھبعد

 .ممنونم... یتموم شد خانوم -
 .  تخت نشستی گفت و از روی کنم خشکی بدون لبخند خواھش معسل
 .  تخت بلند بشھی بازوشو گرفت و کمک کرد تا از روکاوه
 ».نمی خوام دوستت رو ببیم« : و گفتدیرون کش بازوشو از تو دست کاوه بعسل
 .دی لبش پاک شد و رنگش پری از رولبخند

 چرا؟...چـ -
 . خون دادمی خوام بدونم بھ چھ آدمیم -
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 .یبھ ھرحال تو ھم خون از دست داد... ی استراحت کنکمی ی االن بھتره برنشی ببی تونیبعدا م -
 .نمشی خوام ببی مستیمھم ن -
 .دهیرنگت پر... می بردی االن باشینی ببی بعدا بتوندی نکن شاتیعسل اذ -

 داد و ھر دو از اتاق خارج ھی کاوه تکی فقط بھ بازونی ھمی توان مخالفت نداشت براگھی دعسل
 . وصل کردکایبا خروج اونا پرستار پرده رو کنار زد و سرم خون رو بھ را. شدن

 . ھم سخت شده بوددنی نفس کشیحت. اشتم ددیاحساس ضعف شد.  باز کردمی بھ سختچشمامو
 .  شده ام رو باال اوردم و مقابل چشمم گرفتمیچی باندپدست
 .دمی کشیقی دادم و نفس عمھی پشتم تکواریبھ د. نمی تخت بشی کردم روی رو تکون دادم و سعبدنم
 دوباره بغض بھ گلوم ری اوردن اون تصاوادیبا بھ .  برام افتادهی چھ اتفاقارمی بادی کردم بھ یسع

 .اوردمی حافظھ ام رو بھ دست نمچوقتیکاش ھ... یلعنت. چنگ زد
 تا دمیلبم رو بھ دندون گز.  دادمختنی دادم و بھ اشک ھام اجازه رھی ام تکیشونی رو بھ پدستم
 . ھق ھق ام بلند نشھیصدا

 ی چشمادنیکاوه کھ با دسرم رو بلند کردم و بھ . دیچی عطر آشنا تو اتاق پکی ی باز شدن در، بوبا
 . شدمرهی زده شده بود خجانیباز من ھ

« : گفتیبا خوشحال. کاوه با چند قدم بلند خودش رو بھم رسوند.  قادر بھ حرف زدن ھم نبودمیحت
 »کا؟یحالت خوبھ را

 ».داغونھ...  آره اما روحمیاز لحاظ جسم« : زدمیپوزخند
 ی می دونم چطورینم...  منھریھمھ اش تقص...  دونمیم« : گرفتی خوشحالش رنگ ناراحتنگاه

 ».تونم جبران کنم
 .ی رو کردزای چیلی جبران خینطوریا...فقط منو بکش -
 ...کایرا -
 . بشنومیزی خوام چینم -

پس باالخره « : زد و گفتی لبخنددنمیاونم با د.  سرگرد وارد شدنباری اتاق دوباره باز شد و ادر
 ».ی شدداریب
 ی چنی خوای منباری اھ؟ی چینقشھ بعد... خب...  شدمداریب... خدا بھ دعاھاتون جواب داد ...آره -

 ن؟ی و بھم صدمھ بزننی کنیرو ازم مخف
بھتره االن فقط بھ فکر بھتر شدن « : و گفتاوردی خودش نی شد اما بھ روزمی لحن تمسخرآممتوجھ

 ».یخوشحالم کھ حافظھ ات رو بھ دست اورد... یحالت باش
 تو شتری بکمی نی کنم دوست داشتیفکر م... ادی بھ نظر نمنطوری ا؟یجد« : تر شدقی عمپوزخندم

 ی شد و کار شما راخت تر می جلب مشتری بانی اعتماد آرینطوریا...  موندمی متیاون وضع
 ».شد

 ».من دوستتم نھ دشمنت... فتھی برات بیمن دوست نداشتم اتفاق...  نگوینطوریا« : اخم کردسرگرد
 ...کنترل اونا سخت تره...  موراقب دوست ھام باشم تا دشمنامشتری بدی باشھ بانطوریاگھ ا -
 ...کایرا -
 .نیدی محی ترجشتری بنویمطمئنم شما ا... من الرام... نی اسم صدا نزننیلطفا منو بھ ا -
 ... دخترمنیبب -

شما برام ... دهی خوابمارستانی تخت بیپدر من االن رو... ستمیمن دختر شما ن« : شدزی آمدی تھدلحنم
 من و شما نی فراموشنکرده باشدوارمیو ام...یچی نھ دوست نھ ھمکار نھ پدر و نھ ھنیستی نیچیھ

 ودم خی راه نشدم بھ خاطر ھدف ھانیمن بھ خاطر خدمت بھ مردم وارد ا... ستی نیکیھدفمون 
 ». کردمی نمغی کار درنی اوردم از ای مری گانی کشتن آری برایبود و اگھ فرصت
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 ...کایرا -
 . مردهکای رانی شما فراموش کردنکھیمثل ا... نی اسم صدا نزننیگفتم منو با ا -
 دونم یمن م... ی از ھدفت بگذردی اما نباستی مساعد نادی دونم تو االن حالت زیمن م... باشھ  -

 .ی رو نصفھ ول کنتی مامورنی ادیتو نبا... می داراجیما بھت احت...  یی حرف ھانی تر از ایتو قو
 »...قربان« : معترض گفتکاوه

 می تصمدی من باگھی باره دنیفکر کنم در ا« : اشاره دست ساکتش کردم و رو بھ سرگرد گفتمبا
 ». خوام استراحت کنمی مرونی بنیحاال ھم لطفا از اتاقم بر...  نھ شمارمیبگ
 ...کایرا -
 ...ــــــرونیب -

 .  از اتاق خارج شدی کرد و فوراخم
 دهیچیدرد تو تمام بدنم پ.  دادم و با عجر نالھ کردمھی ام تکیشونی خروجش از اتاق، دستم رو بھ پبا

 .ختنی گونھ ھام ریدوباره بغضم رو شکستم و اشک ھام رو. بود
« : گرفت دستاشنی نشست و دستم رو بی صندلیکنار تختم رو.  ھم بھ شدت ناراحت بودکاوه

 ». از درونت تو خبر دارمیمن بھتر از ھر کس...  بودن رو تموم کنی قوکایرا
 ی نمگھید...  کنم نجاتم بدهیخواھش م... نجاتم بده« : کاوه چنگ زدم و با التماس گفتمی بازوھی

 ».ارمیدارم کم م...  قدرتش رو ندارمگھید... تونم ادامھ بدم
.... ی کشی می داری دونم چھ زجریم« : شدشتری دستم بیفشار دستش رو.  ھم بغض کردکاوه

 ». کنمکاریفقط بگو چ...  کنمی نمغی درادی از دستم بربیھرکار
 تونم ی نمگھید...  کنمی زندگی خوام عادیم...  بمونمطی محنی خوام تو اینم...  ببرنجایمنو از ا -

 . باشمیقو
 .  کاوه ھم حلقھ زده بودی تو چشمااشک

 . کنمی خارجت می بازنیاز ا...  کنمیونم م بتیھرکار -
 اون کجاست؟... نمی خوام بابام رو ببیم... بابا -

 ». برمتی منشی ببی خوایاگھ م... مارستانھی بنیتو ھم« : زدی تلخلبخند
 ». کنمیخواھش م... نمشی خوام ببیم« : رو تکون دادمسرم
 . می دادم و با ھم از اتاق خارج شدھیبھ شونھ اش تک.  کمک کرد تا از جام بلند بشمبھم
 صبر نجایھم« : و بھم گفتستادی و چھار روش نوشتھ شده بود استی اتاق کھ شماره بکی در یجلو
 »...ممکنھ عسل تو اتاق باشھ... کن

 . کردمیھنوز ھم بھ شدت احساس ضعف م.  دادمھی تکواری رو تکون دادم و بھ دسرم
 سرم رو بھ سمت مخالف یفور. اه عسل ازش خارج شد بعد ھمری وارد اتاق شد و کمکاوه

 یلیعسل خ.  ازم فاصلھ گرفتن با نگاه از پشت دنبالشون کردمیوقت. نھیچرخوندم تا عسل منو نب
 و وارد اتاق دمی کشنیی در رو پای رهیدستگ. آخ کھ دلم چقدر براش تنگ شده. الغر تر شده بود

 .شدم
 لرزان یبا قدم ھا. بغض کردم.  بوددهی تخت دراز کشی روشھی تر و شکننده تر از ھمفی ضعبابام

 . گرفتمی صندلی شدم و دستم رو بھ دستھ کیبھ تخت نزد
 . شدمرهی معصوم پدرم خی و من بدون توجھ بھ اونا بھ چھره ختنی ری ھام ماشک
 . نشستمی صندلی روی دھنم گذاشتم و بھ سختی رو رودستم

 ... من باعث شدم...  منھریھمھ اش تقص...  کنمیباور نم... بابا... بابا -
 . شدمرهی بستھ اش خی رو محکم گرفتم و بھ چشمادستش
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 گھید.. باختم... نابود شدم... من نابود شدم... بابا...  تونم ادامھ بدمی نمگھید... اما... منو ببخش -
 ...  کنمیفھ رھا م رو نصتمیمنو ببخش کھ مامور... تحملش رو ندارم...  تونم ادامھ بدمینم
دارم فرار ... بابا... ی بخشیبھم بگو کھ منو م« : لرزونم ادامھ دادمی و با صدادمی رو باال کشمینیب
...  تونمی بجنگم اما من نمیروزی پیبرا...  کھ محکم باشمی دادادی بھ من شھیتو ھم... کنمیم

پر از گذر ... وجودم شده پر از درد و رنج... کشمی نمکھیباور کن د... ی کنیمطمئنم کھ درکم م
 ».ببخش بابا... نیببخش...  تونم بمونم و بجنگمیمن نم... خاطرات

 
پلک زدم . آسمان ھم مثل من بغض داشت.  شدمرهی و گرفتھ خی رو باال گرفتم و بھ آسمان ابرسرم

 رو ای پرواز بھ اسپانتیبل. دی کوبی ام منھی بھ سشھیضربان قلبم تند تر از ھم. دمی کشیقیو نفس عم
 .تو دستم فشردم

 ی برانکھی گرفتم قبل از امیتصم. ادی برونی از خونھ بانی و منتظر شدم تا براستادمی اواری دکنار
 کھ قبال داشتم و ییدرمورد خودم، نقشھ ھا.  بگمانی رو بھ برازی کشورم رو ترک کنم ھمھ چشھیھم

 تنگ انی برای دلم برای از ھرکسشتریب.  بکنمیواھ رو بگم و ازش معذرت خیھمھ چ. احساسم
 .شمی ممونی از ترک کردن اون پشزی از ھرچشتریب. شھیم
 کھ چشمامو ببندم، حسرت یتا روز« : خودم زمزمھ کردمی از آھنگ رو برای لب قسمتریز

 ».ی خورم کھ اجازه دادم تو بری رو میروز
دستام رو .  شده بودری نفس گی مشکدیتو اون لباس سف.  ازش خارج شدانی خونھ باز شد و برادر

 . رو زد و درش رو باز کردنشی ماشری دزدگانیبرا. مشت کردم تا لرزششون رو کنترل کنم
 ی رو صدا بزنم دستانی بتونم برانکھیقبل از ا.  اومدمرونی بوارھای قدم جلو رفتم و از پشت دکی

 انی کھ از ترس گردش شده بود دور شدن براییبا چشما. دیب کش دھنم رو گرفت و منو عقیجلو
 .رو تماشا کردم

 ».یایبدون دردسر با ما م« : ناآشنا کنار گوشم زمزمھ کردییصدا
از .  و با پا بھ شکمش ضربھ زدمدمیبھ سرعت چرخ.  دھنم برداشتی از روی رو بھ آرومدستش

 . دمی فرصت استفاده کردم و بھ سرعت باد دونیاز ا. شدت درد خم شد و بھ عقب تلو تلو خورد
 و بازوھامو دنی بودن بھم رسدهی پوشاهی کھ سھ تا مرد غولتشن کھ کت و شلوار سدی نکشی طولاما

 ی باالتری بود و قدرت بدنشتریاونا تعدادشون ب.  بوددهی فای آزاد کردن خودم بیتالش برا. گرفتن
 . ھم داشتن

 بود یراننده ھمون کس. خودشون ھم دو طرفم نشستن.  پرت شدمنی فشار دستشون بھ داخل ماشبا
 . دھنم رو گرفتیکھ جلو
ولم « : گفتمضی دادم و با غیبھ خودم تکون.  از دوطرف توسط اون دو مرد احاطھ شده بودبازوھام

 »ن؟ی بریمنو کجا م... نیکن
...  با شماھامیآھا« : بھ بدنم دادمیبا حرص تکون.  تر شدمی عصبدمی سکوتشون رو دیوقت
 »ن؟یکر

 ».ی فھمیخودت بعدا م« : گفتی بھ سردراننده
 . نگفتمیزی چگھی ھم فشار دادم و دی رو محکم رودندونام

در .  شدادهی اواسط کوچھ توقف کرد و راننده ازش پنیماش. می و تنگ شدکی کوچھ تارکی وارد
 شد و منم ادهی ول کردن بازومو نداشت پالی کھ خیمرد غولتشن درحال. سمت چپ رو باز کرد

 . دنبال خودش کشوند
 مگھ یھو« :با حرص رو بھ مرده گفتم. نی بود بخورم زمکی خاطر کفش پاشنھ بلندم نزدبھ

 »؟یکور
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 یکی و کوچکی اتاق تارھی شبیی جاکی عبوس منو بھ داخل ی رو نداد و با ھمون چھره جوابم
 .ھول داد

چشمامو .  شش نفره ھم وسطش بودزی مکی نصب شده بود و واری د بھی کم نوریلی خی ھاچراغ
 . کنمیی نشستھ شناسازی راس می صندلی رو کھ روی کردم کسی کردم و سعزیر
 . نور کامال مشخص بودریحاال صورتش ز.  جاش بلند شد و چند قدم جلو اومداز
 »سرگرد؟...سرگـ« : گفتمرتی حبا

 ».کای خوشحالم رانمتی بی دوباره منکھیاز ا« : زدی مرموزلبخند
 از ھمون غولتشن ھا بھ شونھ ام وارد کرد یکی کھ یبا فشار.  شدشتری ھم بی دندونام روفشار

 .نمی بشی صندلیمجبور شدم رو
 »؟ی خوای از من میچ« : زدمادی فربایتقر

 ».ی قصد فرار داشتدمیشن« : نشستشی صندلی روی خونسردبا
 ». برمشھی ھمی خواستم برایم... درستھ« : زدمیپوزخند

 .ی باشفی ضعنقدری کردم ایفکر نم -
 یتو نم...  کنمی صرف نظر نمممی از تصمچوقتی اما ھفمی من واقعا ضعدیشا..  آرهف؟یضع -

 ی رو مای اسپانتی خارج بشم دوباره بلنجای از انکھیبھ محض ا... ی نگھ دارنجای منو تا ابد ایتون
چون ...  بودن خستھ شدمیچون از قو... فمی چرا؟ چون من ضعی دونیم.  کنمیخرم و فرار م

 .دمیبر گھید
 . بود گرفتنمای کھ مثل پرده سیدی سفی رو برداشت و رو بھ پرده ی رنگی مشکموتی رسرگرد
 . شدانی پرده نمای روری کھ مقابل پرده بود روشن شد و تصاویدستگاھ

 .  من بودھی اندازه شبیب کھ ییبای زن زریتصو
 یاسم اون شخص...  کھ تو رو باردار بودیاونم وقت...  کشتشانی کھ آریھمون کس...  مادرتھنیا -

 ... مردادی قبل بھ خاطر اعتیمدت...  کارو بھش داده بود خسرو بودنی دستور اانیکھ آر
 شال ری رنگش از زی مجعد بلوطی از موھاکمی.  شدمرهی زن خیبای زری بھ تصورتی عجز و حبا
انگار .  بودمدهی بود کھ تا حاال تو عمرم دیری تصونیباتری سبز درشتش زیچشما.  زده بودرونیب

 . کردمی بھ خودم نگاه منھیداشتم تو آ
 »؟یدی رو بھ من نشون منی االن ایچرا دار« : شدمرهی نفرت بھ سرگرد خبا
 نی تونھ ای کھ می تقاص پس بده و تنھاکسدی باانیآر... دی کشی مادرت چھ زجرارمی بادتیچون  -

 ...ییکارو بکنھ تو
 رفتن و باعث سوزشش ی گوشت دستم فرو می بلندم تویناخن ھا.  سردم رو مشت کردمیدستا

 .  شدنیم
 »؟ی فرار کنی خوایحاال بازم م« : پر از غرور بھم انداختی با نگاھسرگرد

 . بذارم نھ نھدینبا.  بذارم بھ ھدفش برسھدینبا
 . خوام فرار کنمیبازم م... درستھ -

 . حرف مردد بودنی گفتن ایانگار برا.  مکث کردیکم
 .دی عذاب کشیلی مرد خیپدرت ھم وقت -

 »... دونمیم« : بھ ھم فشردملبامو
 ...ی دونی بگم کھ نمیزی چکیخب پس بذار  -

 . سردم رو تو چشماش قفل کردمنگاه
 »...د بھ مادرت تجاوز کرانیآر« : دادادامھ
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 کار ی چانی آرد؟ی گفت؟ گوشام درست شنیاون چ.  زدی میدیلبام بھ سف.  بستخی تو بدنم خون
  کرد؟
 ی داشتم جلوی سعیبھ سخت.  شدرهی پرده نقش بستھ بود خی مادرم کھ رویبای زری بھ تصوچشمم

 .رمی بگزنی خواستن بریاشک ھام رو کھ م
 .یگی دروغ میدار... تو -
اما افراد ...  رفت تا بکشدشانی دنبال آردی فھمیاون وقت...  مردنیاتفاقا پدرت بھ خاطر ھم... نھ -

 .دنی حسابشو رسانیآر
 ...درغگـــــو -
 . رو گفتمقتی حقنیمن ع -
 . کنمیباورش نم...  امکان ندارهنینھ ا.  بھ موھام چنگ زدمی کالفگبا
 ...ه بشم تا من دوباره وارد گرویگی دروغ میدار -
 کھ وارد می ھم داری اگھی دی از تو مامورارینھ غ« : انداختزی می رو روموتی ری خونسردبا

 ».میگروه بکن
 . قرار داشتنزی میدستام مشت شده رو. دی کشی تو چشمام شعلھ منفرت

 ی قدم بعدھ؟ی چزی دامیحاال بھم بگو نقشھ « : گفتتی شد و با قاطعکی چند قدم بھم نزدسرگرد
 »ھ؟ی چانیآر

 » بھت بگم؟دیچرا با« : زدمی عصبپوزخند
 ... حاالنیھم...  رو تموم کنیبچھ باز... میما وقت ندار... کـــایرا -

 »و اگھ نکنم؟« : خونسرد گفتمارمی حرصش رو دربنکھی ایبرا
 ی ھای بچھ بازی برایما اصال وقت... ی درک کنی بتوندوارمیام...  دخـــنیبب« : آروم تر شدلحنش

نھ االن کھ اعصاب ھممون ...  کارو بکننی بذار بھ موقع ایاری لج منو دربی خوای اگھ ممیتو ندار
 ». خرد ھستیبھ اندازه کاف

 . رو بھ سمت مخالف چرخوندمسرم
  نھ؟ای بھ گروه ی گردیبرم... کایرا -

 .دیچیپ ی سرگرد مرتبا تو ذھنم می مادرم و حرف ھاریتصو.  کوبوندمزیمی رو محکم رو دستام
 ». گردمیبرم« : شد گفتمی مدهی شنی کھ بھ سختیی باز کردم و با صدالبامو

 .آرامش تو نگاھش جمع شد.  زدی لبخندسرگرد
 »... کشمی رو مانیمن آر... بھ خاطر ھدف خودم... اما نھ بھ خاطر شما« : کردماخم

 ھرکار ی تونی از اون مبعد... ی کنی ما رو عملی نقشھ دیبا...  کارو بکن اما قبلشنیباشھ ا -
 . ی بکنیدوست دار

 . شدمرهی سکوت بھش خدر
 ھ؟ی چزینقشھ دام -
اول .  کارو بکنننی ارانی خوان تو ایم... اسمش کاراکونھ... دی ماده مخدر جدکیساخت  -

 و شتری قدرتشون بینطوریا... ی المللنی بی بعد بازار ھارنی گی رو بھ دست منجای ایبازارھا
 .شھی مشتریب

 » ماده کجاست؟نی اسی تاسگاهیجا« : گفتی با نگرانسرگرد
 ».ھنوز اونقدر اعتمادش رو جلب نکردم...  دونمینم« : رو باال انداختمابروھام

 » برم؟شھیحاال م« : جام بلند شدم و ادامھ دادماز
 ». رسوننتیآره افرادم م« : تکون دادیسر

 .رمینھ خودم م -
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 . راه صداش متوقفم کردنیب. افتادمبھ طرف در راه .  نکردیمخالفت
... یدی دی مبی تو کمتر آسینطوریا...  کھ خودش رو نشناسھھی کساهی مامور سنیبھتر... کایرا -

 . بودنی راه ھمنیبھتر
 »... مزخرفھدم؟ی ندیبی آسچی االن ھمی بگنی خوای میعنی« : زدمیپوزخند
 .  رفتمرونی بکی از اون اتاق خفھ و تارعی نموندم و سری حرفمنتظر

اشک ھام گلولھ گلولھ .  با لجن زار نداشت مردد بودمی تفاوتچی خونھ کھ ھنی وارد شدن بھ ایبرا
قدم گذاشتن بھ داخل .  رفتیدستم بھ طرف زنگ در نم.  کرده بودخیتمام بدنم . ختنی ری منییپا
 کھ د بویری تصونی ترھی اون لبخند کھ کردنی دشمنم و دنی بدتری خونھ و نگاه کردن تو چشمانیا

 . قرار داشتم وحشتناک بودتی موقعنی کھ االن تو ای منی بودم برادهیتو تمام عمرم د
 . از نفرت... نھ از ترس. دی لرزی مانی آرری اوردن تصوادی با بھ بدنم

بعد از ...  مدت کوتاهکی یدوباره الرا شو فقط برا... کای شو رایدوباره قو.  رو پس زدماشکام
فقط بعد ... ی باشکای رای تونی میدی رو جلو چشم خودت دانیبعد از اون لحظھ کھ مرگ آر. ..اون

 .از اون لحظھ
 . رو کنار گذاشتم و زنگ در رو بھ صدا دراوردمدیترد

 اش فشار نھی زدم و با دست بھ سیپوزخند.  تعجب کرددنمیبا د.  شدانی لئونارد مقابلم نمای چھره
 ینی بودن و سنگستادهی اکی کوچاطی کھ تو حی توجھ بھ افرادیب. از سر راھم کنار رفت. اوردم

 . اشان، وارد خونھ شدمرهی خینگاه ھا
چند قدم بھم .  بوددلی تونستم ازش متنفر باشم آی کھ االن نمی تنھا کسدیشا.  تعجب کرددنمی با ددلیآ

 نھ نفرت ینھ خوشحال.  نداشتمی حسچیھ. دی منو در آغوش کشی حرکت ناگھانکی شد و با کینزد
 .ی نھ خوشینھ دوست
 ».یخوشحالم کھ برگشت« :دمی کنار گوشم شنصداشو

 »مگھ قرار بود برنگردم؟« : بودشھی سرد تر از ھملحنم
ھمونطور کھ تو آغوشش بودم و سرم رو .  کردشتری نداد فقط فشار دستاشو دور کمرم بیجواب

 شکستنش باعث شد ی از دستش افتاد و صداوانی من لدنیبا د.  افتادانیود چشمم بھ براشونھ اش ب
 . بشھرهی کھ حاال متعجب شده بود خانی خودش رو کنار بکشھ و بھ برادلیآ

 نگاھم رو ریمس.  کھ تو چشماش بود رو نداشتمیتحمل آتش.  بھ نگاھم مونده بودرهی خنگاھش
 . زدمیعوض کردم و پوزخند پررنگ

 . دوبارتون خوشحالم جناب کاستردنیاز د -
 الرا؟ -
 . ھمونطور کھ پشتم بھش بود مچ دستم رو گرفت.  توجھ بھ نگاھش از کنارش گذشتمیب
 . باھات حرف بزنمدیبا -
 .متاسفم...  گفتن ندارمی برایمن حرف -

 . سخت بود کھ لرزش صدام رو کنترل کنم اما مجبور بودمبرام
  کھ نرفتھ؟ادتی... یو بھم پس بد ریزی چدیبا -

 »؟یچ« :دمی رو تو ھم کشاخمام
 .اون دستمال -

 . از نوک پام تا راس سرم رو گرفتیفی خفلرزشش
 رو پس تونی بعدش امانتنمی رو ببسی برم رئدیاول با« : و گفتمدمی کشرونی رو از دستش بمچم

 ».دمیم
 .مستادی اسی سرعت ازش فاصلھ گرفتم و پشت در اتاق رئبھ
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 .آب دھنم رو قورت دادم و چند تقھ بھ در زدم.  گرفتی مشی دستم داشت آتمچ
 . توایب -

 و وارد دمی کشنیی در رو پارهیدستگ.  نفس ھامو منظم کنمتمی کردم ری رو مشت کردم و سعدستم
 .اتاق شدم

آرشام و کامران ھم کنارش .  کردی می ورقھ رو بررسکی نشستھ بود و داشت زی پشت مانیآر
 . بودنستادهیا

 شدم و کی نزدانی آرزی چند قدم بھ میاما من در کمال خونسرد.  من متعجب شدندنی سھ با دھر
 . بھ چشماش نگاه کردمرهیخ
 . بلند شد و بھ طرفم اومدی صندلی بھ سرعت از روانیآر

 . ختنفرت بدنم رو بھ لرزه اندا.  شونھ ھام گذاشتی رودستاشو
 ؟یکجا بود...  نگرانت شده بودمیلیخ.... خوشحالم کھ حالت خوبھ... الرا -

 راه برگشتم اما نیحالم خوب نبود ب. متاسفم کھ نگرانتون کردم« : سردم رو تو چشماش دوخنمنگاه
 زودتر خبر دی بانیمنو ببخش.  بودم تا حالم خوب بشھمارستانی تو بیمتاسفانھ تصادف کردم مدت

 ».دادمیم
 ». کھ تو حالت خوبھھی کافنینھ ھم« : زدیلبخند
 ».ممنونم« : رو خم کردمسرم

 . کردی نگران شده بود اما کامران با وقاحت سرتاپام رو برانداز می ھم کمآرشام
 »...نی شما ھم نگران شده باشادیبھ نظر م« : و گفتمستادمی امقابلش
 ».البتھ کھ نگران شدم« : زدی نکرد و پوزخندی طعنھ ام شد اما توجھمتوجھ

 . متقابال پوزخند زدممنم
 »... ی استراحت کنی بردیبا« : با لبخند گفتسیرئ

 . رفتمرونی رو از کامران گرفتم و از اتاق بنگاھم
 ام را بھ گھیدست د. دی کشی مریقلبم ت.  ام مشت کردمنھی سی و دستم رو رودمی کشیقی عمنفس

 .با نفرت بھ در اتاق زل زدم.  ممکن شده بودریم غتحمل وزنم ھ.  دادمھی تکوارید
 .تو و تمام افرادت رو... انی کنم آرینابودت م -

 یم.  افتادانیسرم رو برگردوندم و چشمم بھ نگاه نگران برا.  دستش رو دور کمرم حلقھ کردیکس
 ھام براش ی ھا و دلتنگیاز تمام بدبخت.  کنمسی رو با اشکام خراھنشی کنم و پھیخواستم بھش تک

 تی اولور دی اگھی دزیاالن چ... شھیاالن نم... اما نھ.  بزنمادی خواستم احساس قلبم رو فریم. بگم
 کی ی شونھ ھای کردن روھیھنوز زمان تک...  نشدهنی زمیھنوز زمان افتادن رو... قرار داره

 . تنھایتنھا... ممن تنھا...  خدا ھم منو تنھا گذاشتھیحت... االن من تنھام...  نشدهگھینفر د
 تا ایدنبالم ب« : گفتمیبا سخت.  ازش فاصلھ گرفتمی رو از دور کمرم جدا کردم و کمانی برادست

 ».بھت پسش بدم
 سرعت دستمال ھی رفتم و زمی میبھ طرف کشو.  از اون راه افتادم و وارد اتاقم شدمزودتر
 .دمی کشرونی رنگ رو از توش بیصورت

 خواست دستمال رو ازم یم.  شدکیھ دستمال بود چند قدم بھم نزد کھ نگاھش بی درحالانیبرا
 .دمی کھ دستم رو عقب کشرهیبگ

 . شدرهی گرد شده بھم خی کرد و با چشماتعجب
 دستم ی کنارم نشست و بھ دستمال تودیبا ترد. نھی تخت نشستم و بھ اون ھم اشاره کردم تا بشیرو

 .زل زد
 ...یتو قرار بود بھم درمورد اون دختر بگ -
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 »؟یک« : رو باال دادابروھاش
 ...کایرا -

 ».ی درمورد اون بدونی دوست دارنقدریھنوز ھم موندم چرا ا« : کردزی رچشماشو
 .ی لبخند واقعکی.  زدمی محولبخند

 . کنمی میکیباھاش احساس نزد -
 چرا؟ -
 . دونمینم -

 ». پرسمی سوال مکیاول من ازت « :داد و بھ سقف اتاق زل زد ھی دستاشو بھ تخت تکانیبرا
 . شدمرهی بھش خمنتظر

بعد از اون ھم ... ی و رفتی شدنی حالت بد شد و بعد ھم بھ سرعت سوار ماشنقدریچرا اون روز ا -
 . ازت نشدی خبرچی ھی مدتیبرا

 . بودممارستانی تو بی مدتکی رفتم بعد ھم تصادف کردم نی ھمی کرد برایسرم درد م -
  کرد؟یچرا سرت درد م -

 ». بودادی زیحتما بھ خاطر خستگ...  دونمینم« : انداختمنیی رو پاسرم
 . مچ دستم ثابت موندی تمام بدنم رو از نظر گذروند و روقشی دقنگاه

 ؟یپس تصادف کرد -
 .آره -
 االن حالت خوبھ؟ -
 .بھترم -

 »ھ؟یپس اون چ« : رو تکون داد و بھ مچ دستم اشاره کردسرش
 . مچم بودی رویخط کمرنگ قرمز رنگ.  نگاھش رو دنبال کردمری رو کنار زدم و مسموھام

 حاال ی گرفتتویامانت« : رنگ رو تو بغلش انداختمی سرعت از جام بلند شدم و دستمال صورتبھ
 ».برو

 .گرفت بھ طرفم اومد و مچ دستم رو ی خونسردبا
 ؟ی کنی خودکشی خواستیم.  شده بوددهی دستت کشی کھ روزهی تزی چکی رد ادیبھ نظر م -
 ؟یگی مھی چرت و پرتا چنیا« : اش ضربھ زدم و خودمم چند قدم عقب رفتمنھی دست بھ قفسھ سبا

 ». رفت تو دستمنی ماششھیش...  کارو بکنمنی ادیچرا با
 نقدری کنم؟ ای من باور می کنیواقعا فکر م. یگی دروغ میچقدر احمقانھ دار« : زدپوزخند

 »احمقــــم؟
 . اما ھمچنان چھره خونسردم رو حفظ کردمدمی بھ خودم لرزادشی فراز
 . فھممی شمارو نمدی ھمھ شک و تردنی الیدل...  رو گفتمقتی حقنیمن ع -
 ی رو از من مخفیزی چکی یدار.  تونمینم...  تونم بھت اعتماد کنمینم...  تونم باورت کنمینم -
 .ھی چدمیاما من فھم... ی کنیم

 »ھ؟یاون چ... چھ جالب؟ خب« : زدمیپوزخند
 .ستادی شد و مقابلم اکی نزدبھم

 ھ؟ی مورد عالقھ من چی بستنی دونیتو واقعا نم...  سوال بپرسمکیبذار قبلش ازت  -
 ».ی توت فرنگیبستن« : گفتمی خونسردبا
 »... پس چرا اون روز؟ی دونیم... تو« : گفترتی حبا

 »ن؟ی زنیدرمورد کدوم روز حرف م« : رو بھ اون راه زدمخودم
 ؟یدونیاز کجا م -
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 دوست ی شاپ و من حدس زدم شما چھ طور بستنی رو کھ با ھم رفتم کافیروز« : زدملبخند
 »ادتونھ؟ی رو نیدار

 »ادتھ؟ی... زیھمھ چ... تو« :دی رو تو ھم کشاخماش
  باشھ؟دیچرا نبا -

 . تو بغلش پرت شدمبایتقر.  دستم رو گرفت و منو بھ طرف خودش کشوندمچ
 در رستوران یجلو...  پلری باشھ اونجا زادتی دیپس با« : شده اش گفتدی کلی دندون ھانی باز

 » درستھ؟ی صدا زدیمنو چ
 . نکرده بودمگھی رو دنجاشیفکر ا.  تو بدنم منجمد شدخون

 دونم کھ تو یمن م... ییکایتو را... یستیتو الرا ن« : آروم تر شددی کھ سکوتم رو دانیبرا
 ».ییکایرا
 کھ تو یمن اون کس... ی کنی اشتباه میتو بازم دار... نـــــــــــــھ« : خشونت دستش رو پس زدمبا

فقط ... من فقط الرام... ی منو مثل اون بدونی داریچرا سع... ستمی نکای من راستمی نی کنیفکر م
 »...الرا

 کای تو رای بھم بگی تونیچطور م... نھ نھ نھ امکان نداره من اشتباه کنم« : رو تکون دادسرش
 تو گھیتمام وجودم داره م...  خوردمی گولت رو نمگھی بار دنینھ ا... چطور ممکنھ... یستین

فقط بھ چشمات ...  کنمیمن حرف ھات رو باور نم... ییکای تو راگھیچشمات داره م... ییکایرا
 ». کنمی متماداع
 . عقب ھولش دادم اما اصال از جاش تکون نخوردبھ
 رو فراموش ی باھاش داشتیھر خاطره ا... اونو فراموش کن... ی کنی اشتباه میتو بازم دار -

 یزی رو بھ ھم برنیمان و زم اگھ تمام آسیحت... ی کندای اونو پی تونیتو نم...  مردهکایرا... کن
 ...اون مرده... ستی نگھیاون د... ی کندای رو پکاتی رای تونینم

 یباور نم... نھ« :با بغض سرش رو تکون داد.  ھر دوتامون حلقھ زده بودی تو چشمااشک
 ».گھی می اگھی دزیچشمات داره بھ من چ... کنمی باورت نمگھید...کنم

بھ ...  گم فراموش کنیدارم بھت م« : اش زدمنھی و محکم بھ قفسھ سی در پی پی مشت ھابا
 مربوط بھ اون یھرچ...  خاطراتت رو فراموش کنیھمھ ... فراموش کن... چشمام نگاه نکن
 ». فراموش کنشھی گل میدستمال و ساقھ 

. زدمنھ نھ دوباره گند . بھ موھام چنگ زدم.  شده بودی طوفانانینگاه برا.  دو خشکمون زدھر
 . موقع باز شدیدوباره دھنم ب

ساقھ گل باھات ... درمورد اون... ادی نمادمی... من...مــ« : اومدی انگار از تھ چاه درمصداش
 ».زده باشم... حرف

 گونھ ھام گذاشتم و بھ سرعت از یدستام رو رو.  بوددهیرنگم ھم بھ شدت پر.  خشک شده بودنلبام
 .دمی دورونیاتاق ب

 نی زمیھمونجا دو زانو رو.  شکھ شده بود کھ توان دنبال کردن من ھم نداشتی بھ قدرانیبرا
 غروب یبھ آسمان غبارآلود و نارنج.  پرت کردماطیدر خونھ رو باز کردم و خودمو تو ح. نشست

 . شدمرهیخ
پاھام رو تو بغلم جمع کردم .  قرار داشت نشستماطی کھ گوشھ حی تاب دونفره ای کشون روکشون

 .  زانوھام گذاشتمی روو سرم رو
 . کردم و چشمامو بستمی بود رو پلمی کھ تو گوشیآھنگ

 
   بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
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 مردمی بھ من اگر واسش ملعنت
 

  منو گرفت و بعد ولم کرددست
  کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

 
  بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
 مردمی بھ من اگر واسش ملعنت

 
  منو گرفت و بعد ولم کرددست
  کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

 
  بودهی بگھ کھ ماه من کیکی... بگھیکی

  بودهی گناه من کمسبب
 

   بودنی من از نگاه تو ھمسھم
  بودنی قسمت بھترنی تو بدترعشق

 
  دل بارون منو عاشقم کردتو
  و آسمون ولم کردنی زمنیب
 
  شدنی شد کھ ای بگھ چھ جوریکی

  شدنی تو آسمون و من زمسھم
 

  بھ من چھ ساده دل سپردملعنت
 مردمی بھ من اگر واسش ملعنت

 
  منو گرفت و بعد ولم کرددست
  کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

 
  کھ عاشقم کردی بھ اون کسلعنت

 )ی فالحاریلعنت بھ من از ماز(
.  دادی داشت از پشت ھولم میکی.  انداختمنیی تکون خوردن تاب تو جام صاف شدم و پاھام رو پابا

 . مشامم رو نوازش کرددلی ادکلن آی رو شونھ ھام نشست و بوی رنگیکت اسپرت مشک
 ؟ی نشستنجای سرما چرا انیتو ا -

 . بودشی گرگ و مبایھوا تقر.  متوجھ سوز سرما شدمتازه
 . ھواستنی تر از اخیدرونم  -

 .  و کنارم نشستدی از تاب دادنم کشدست
 یتا چند روز قبل فکر م.  بھ سن تو وجود دارهی ھمھ غم تو دخترنی چرا ادمینفھم چوقتیھ -

من تو رو . نظرم عوض شد...  دونم اما االنی رو درموردت می و ھمھ چشناسمتیکردم خوب م
 .شناسمیاصال نم
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م تالش...  تونمی باشم اما نمگھی دیکی دارم یسع...  شناسمیخودمم خودم رو نم« : زدمی تلخلبخند
 ». بوددهی فای بشھیھم

 ی خاکستریچشما.  شدمرهی جذابش خمرخیبھ ن.  دادھی تاب تکی زد و بھ پشتنھی دستاشو بھ سدلیآ
 . رنگ تو چشماش منعکس شده بودی آسمان نارنجریتصو.  داشتیرنگش برق خاص

 .کاش نبود.  گروه نبودنیکاش اون جزو ا.  افتھی مری ھم گدلی آفتھی بری گانی آراگھ
 . سوال دارمکی ازت دلیآ -

 »؟یچھ سوال« : طرفم برگشتبھ
 ؟یچرا وارد گروه شد -

 »؟ی پرسیتو چرا م« :دی کشیقی زد و نفس عمیلبخند
 .یمحض کنجکاو -

 نیی پای از منطقھ ھایکیتو .  نبودمینی بی می کھ االن دارینیقبال من، ا« : جمع کرد و گفتلباشو
.  کردمی می تر از خودم بود زندگکی خواھر کوچکیشھر لندن ھمراه خانوادم کھ شامل مادرم و 

 شھی شی ھای کردم، بطریروزنامھ پخش م.  خانوادم رو بدمی کردم تا خرجی تالش میبھ سخت
 من تمام نکھیبا ا. می اوردیاما بازم کم م. گھی دکی و کوچزی ری کردم و کارای رو جمع مریش یا

پدرم قبل .  بابام بودنی ھم طلبکارالشیدل. می رو بدمونی خرجمی تونستی کردم بازم نمیشم رو متال
 گروه آدم کیھر روز .  رو سخت تر کردطمونی شرانی ھا بدھکار بود و ایلیاز مرگش بھ خ

 بھ ھم یاما ھمھ چ.  تونستم ازشون وقت بخرمیبھ سخت.  شدنی جلو در خونمون جمع مالفکارخ
 ».ختیر

 . شدرهی رنگ غروب خی نارنجدی کرد و بھ خورشمکث
دستش رو .  بودمدهی داغون ندنقدری رو ادلی وقت تا حاال آچیھ.  چشماش اشک جمع شده بودتو

 .گرفتم و مشغول نوازش پشت دستش شدم
  افتاد؟یچھ اتفاق -

. ال داشتخواھرم اون موقع فقط ھفده س. دنیاونا خواھرم رو د« : انداخت و گفتنیی رو پاسرش
از اون . من نذاشتم.  با بدن خواھرت پرداخت کنی پولمون رو بدی تونیگفتن اگھ نم... بھم گفتن

 یاون دختر آروم و حرف گوش کن. ادی نرونی از خونھ بیطی شراچیروز بھ ناتاشا گفتم تحت ھ
از  یحت.  نرهرونی از خونھ بگھی رو گوش کنھ و دگمی میقبول کرد کھ ھرچ. قبول کرد. بود

 روز کھ کی...  روزکی.  حرف ھا بودننی تر از افیاما اون آدما کث. مدرسھ رفتن ھم منع شد
با وحشت بھ طرفش رفتم و .  کنھی افتاده و نالھ منی زمی رویمادرم زخم... دمیبرگشتم خونھ د
 و ختنیگفت چند نفر بھ زور تو خونھ ر.  زدی حرف می زانوھام گذاشتم بھ سختیسرش رور رو

اول زنگ زدم بھ .  باره بھ دلم ھجوم اوردکی و اضطراب یترس و نگران. ناتاشا رو بردن
 رونی کردن، وحشت زده از اونجا زدم بشی بسترمارستانیبعد کھ تو ب. آمبوالنس تا مادرم رو ببرن

  ھفتھ گذشت وکی.  نداشتی ادهی کنم اما فادای سر زدم تا ناتاشا رو پنستم تویو بھ ھرجا کھ م
 مامانم بھتر شده بود اما از ی جسمتیوضع.  موندجھی نتی کردن خواھرم بدای پیتالش من برا

 نکھی کنم جز ای تونستم کاری سوخت اما من نمی تنھا دخترش میاز غم دور. درون داغون بود
 زنگ می گشتم گوشی روز کھ داشتم از سر کار برمکی.  غصھ بخورمش و پا بھ پانمیکنارش بش

 کی یی شناسای برادی و من بارنیگی تماس میگفت از پزشک قانون.  زن بودکی یصدا. خورد
 خودم ی چھ شکلدونمینم.  بھم دست دادی حرف چھ حالنی ادنی موقع شنیدونینم. جسد برم اونجا

 ی از پرستارا منو تا سردخونھ ھمراھیکی کردم ی معرفو خودم ریوقت. رو بھ اون آدرس رسوندم
حالت تھوع گرفتھ .  رو کنار زددی سفیپرستار مالحفھ . میستادی از تخت ھا ایکی یرو بھ رو. کرد
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.  من باشھی تختھ ناتاشانی ای کھ االن روی دخترنی کردم ایباور نم.  رفتی مجیسرمم گ. بودم
 . شدی مدهی پوستش دی ھم روییھا  لکھیتمام بدنش کبود شده بود و حت

منو .  برمرونی پرستار بازومو گرفت و بھم کمک کرد تا از اتاق بفتمی بنی زمی رونکھی از اقبل
 سرم رو تکون ؟ی شناسی دختر رو منی ادیازم پرس. ستادی نشوند و خودش ھم مقابلم ای صندلیرو

  من روشی کھ شماره یکاغذ کوچک. پرستار بھ شدت متاثر شد.  گفتم خواھرم بودی سختھیدادم و 
.  شدمرهیبھ کاغذ خ.  بودبشی تو جنی کردن اداشی پیرفت و گفت وقتنوشتھ شده بود رو بھ طرفم گ

 تونستم یپرستار تنھام گذاشت و منم تا م.  کھ کار اون پست فطرت ھاستدمیفھم. خط ناتاشا نبود
 تمھمونطور کھ کاغذ دس.  دادمی بھ مامانم خبر میحاال چطور.  کردمی کردم و خودمو خالھیگر

 ھا بھ سرعت نیماش.  شدمرهی کھ رو بھ روم بود خیابونیبھ خ. فتم ررونی بمارستانیبود از ب
 ابونیبا چند قدم بلند خودمو بھ خ. منم اطاعت کردم. مغزم دستور داد. درحال رفت و آمد بودن

 ز کھ ای کننده ارهی و نور خنی بوق بلند ماشیصدا. ستادمی ھا انی از ماشیکی یرسوندم و جلو
 ».فتمی بنی زمی شد باعث شد چشمامو ببندم و رویچراغ ھاش ساطع م

 کھ یبھ کس.  شدمرهی بود خی اگھی کھ بھ نظرم محکم تر از ھرکس دی گرد شده بھ مردی چشمابا
 مرد نی تونستم باور کنم اینم.  خودم قرار بدمی از رفتاراش رو الگوی کردم بعضی میسع

 . کرده بودی خودکشیروز
 » نھ؟ی کردتعجب« : زد و گفتی محولبخند
 . سرم رو تکون دادمفقط

 اتاق مجلل و کی تخت نرم تو کی ی چشمامو باز کردم خودمو رویوقت« : ھمون لبخند ادامھ دادبا
 تخت یرو.  کنمیی رو شناساتمی تونستم موقعینم. با تعجب بھ اطراف نگاه کردم. دمیبزرگ د

 کم کم.  از پھلوم ھم کبود شده بود قسمتکیلباس تنم نبود و .  دستام فشردمنینشستم و سرم رو ب
 جذاب یلی مرد خکیدر اتاق باز شد و .  اوردمادی شدنم افتاده بود رو بھ ھوشی کھ قبل از بیاتفاقات

 ی چشمادنیبا د.  لبش بودی روی داشت و لبخندی رنگی مشکیموھا و چشما. و مسن وارد شد
 ».یچھ عجب ببدار شد« :بازم گفت

 »؟ی ھستیتو ک« : گفتمدی و با ترددمی خودم رو عقب کشیکم
 ی خودکشنشی ماشلھی بھ وسی خواستی کھ میھمون کس« : کنار تختم نشست و گفتی صندلیرو
 ».یکن

 ».متاسفم اگھ واستون دردسر درست کردم« : انداختمنیی رو پاسرم
 . بموننجای ھمی کھ خوب بشی نداره تا موقعیاشکال -

 بی عجیزای چیلی کھ اونجا بودم متوجھ خیتو اون مدت.  رفترونی حرف از اتاق بنی از گفتن ابعد
 ی کھ می مواظب ھمون مرد مسن بودن و ھر دستورگاردی عالمھ آدم کھ مثل بادکی.  شدمبیو غر

 و تو امی بنیی تونستم از رو تخت پایم. چند روز کھ گذشت حالم بھتر شد.  کردنیداد اطاعت م
مرد . ازش خوشم اومد. دی زد و حالمو پرسیاون مرد مسن ھم ھر روز بھم سر م.  راه برمتاقا

 لی اومده بود بھم سر بزنھ ازم خواست دلشھی روز کھ مثل ھمکی. دی رسی بھ نظر میمھربون
.  رو براش گفتمی چند روز بھش اعتماد کرده بودم ھمھ چنیمنم کھ تو ا.  ام رو بھش بگمیخودکش
من « : زد و گفتیلبخند. ھی عکس العملش چنمی حرف ھام تموم شد منتظر موندم ببکھنیا بعد از

 ». کردمی نمی خودکشچوقتی تو بودم ھیاگھ بھ جا
 بال رو سر خانوادم اوردن انتقام نی کھ اییمن از اون کسا« :ادامھ داد.  شدمرهی تعجب بھش خبا
 ». گرفتمیم
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 کھ شماره ام روش یکاغذ.  خودم رو گرفتممیتصم حرف ھاش فکر کردم و بعد نی رو ای روزچند
 من دنیبا د.  نشستھ بودزشیپشت م.  رفتمرونینوشتھ شده بود رو تو مشتم مچالھ کردم و از اتاقم ب

 ».ی رو گرفتمتیتصم« :گفت
.  ندارمیچیمن ھ. رمی تونم انتقام بگی می شکلی دونم چی رو تکون دادم و گفتم آره اما من نمسرم

بعد .  گروھشی از اعضایکی بشم دیبا.  کنھ اما شرط دارهی متی و ازم حماکنھیبھم گفت کمکم م
د از ی بایعنی شدم دیاول دچار ترد.  دادحی ھاشون توضتی و فعالزی رو درمورد گروه دامزیھمھ چ

ت مانع از  افتادم نفری صورت مظلوم ناتاشا مادی کنم؟ اما ھروقت کھ یروی پی گروه گانگسترکی
 مارستانی بنھی بھم کمک کرد تا ھزسیاول از ھمھ رئ.  رو قبول کردمشنھادشیپس پ.  شدی مدیترد

 ی برای مراسم خاکسپارکیبعدش . رمی خونھ بزرگتر براش بگکیمامانم رو پرداخت و کنم و 
.  بال رو سرم اوردننی کھ اییاز تمام اون کسا. رمیمن موفق شدم انتقام بگ. ناتاشا خواھرم گرفت
 کنم کھ ھنوز ھم آتش نفرت تو ی با خودم فکر میگاھ.  نشدمی راضچوقتیمن موفق شدم اما ھ
  گردمی برمیدوباره بھ زندگ. شمی کردم با گرفتن انتقام آروم میمن فکر م. وجودم خاموش نشده

 کردم برنده شدم اما فکر.  نکردمی راضجوقتیھ. انتقام فقط منو تشنھ تر کرد.  کردمیاما اشتباه م
 تونم راه یمن نم. رهی دیلی خیمونی پشی برایول. دمی فھمنویو االن من ا.  بازنده بودمشھیمن ھم

چون . رم برونی تونم از گروه بینم.  سرتاسر وجودم رو گرفتھیاھینفرت و س. رفتھ رو برگردم
 نداشت ازی اگھ مادرم نبود و بھم ندیشا.  کردم و جزام مرگھانتی و تمام آدماش خسی بھ رئینطوریا
 زبانزد ھمھ تشیمی بود و صداقت و صمی کھ پاک تر از ھرکسیپسر.  کردمی راھو انتخاب منیا

 گھیوجودم م.  زنمی حرف ھا رو بھت منی دونم چرا ایالرا نم.  شدهلی تبدوالی ھنیبود حاال بھ ا
 کنھی نمرونتی بی کھ توشی منجالبنی ااز.  کنھیانتقام آرومت نم... ی دارازی نحتی نصنیتو بھ ا

 و دست و پا ی بکشرونی خودت رو بی کشدت و اگر تو تالش کنی منییدر عوض مثل باتالق پا
 ».یری فرو مشتریب... یبزن

 زد و با انگشت شصت ی اشک ھام لبخنددنی با ددلیآ.  کردمی اشک رو تو چشمام حس مجوشش
کاش « : لب گفتریز.  قفل کردسمی خی چشمای اش رو تورهینگاه خ.  رو پاک کردسمیصورت خ

 دیشا.  گرفتی قلبم آروم مینطوری ادیشا. شدی حل مزی ھمھ چینطوریا...  تونستم داشتھ باشمتیم
 دونم کھ یاما م.  حس کنممی تونستم بعد از ھفت سال آرامش رو تو زندگی ماره دوبینطوریا

 ».شھینم
 . تاب بلند شدی از رویا لبخند تلخ شونھ ام مرتب کرد و بی رو روکتش

 .ھوا سرده...  توایزود ب -
از . اوردمی سر در نمیچی آخرش ھی حرف ھانیاز ا.  رو بھم کرد و بھ طرف خونھ رفتپشتش

 ».دلیآ« : تاب بلند شدم و صداش زدمیرو
 . راه بھ طرفم برگشت و منتظر بھم چشم دوختنیب
 ؟ی رو بھم قرض بدنتی ماشچی سووشھیم -

 زدم و در یزیلبخند تشکرآم.  رو بھ طرفم پرت کردچشی نگفت و سوویزی تعجب کرد اما چیکم
 شونھ ام یکت رو رو.  جلو تر از در خونھ پارک شده بودی کمدلی آنیماش.  رو باز کردماطیح

 . راه افتادنی ماشچ،یبا چرخوندن سوو.  شدمنیمرتب کردم و سوار ماش
 از ھر کس شتری کھ بی مردمنی آشنا بی ھاابونی خنیا بودن تو ا خوام کجا برم امی دونستم مینم
.  دادی بھم می دو سال حس خوبایی کردم اون ھم بعد از تقری ممتی باھاشون احساس صمگھید
 رو پارک نی زدم و ماشیلبخند محو. دمی دی در باشگاه اسب سواری نگذشت کھ خودمو جلویزیچ

 .کردم
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 . زد و بھ طرفم اومدی تعجب کرد اما لبخنددنمی با دسورن

 . خانم جانسوندمتونی وقتھ کھ ندیلیخ... نجاستی ای کنیب -
 . حرف زدن خنده ام گرفتھ بودیسی انگلی تالشش برااز
 ». دارمادی ی رفتھ من فارسادتی نکھیمثل ا« : گفتمی فارسبھ

 ری کنم کھ بگم خی داشتم نقش بازی نرفتھ فقط سعادمی« : فوت کرد و گفترونی رو بھ بنفسش
 ».می داریسرمون مثال ما ھم دوست خارج

 . کھ تو سالن بودن اشاره کردی سر بھ افرادبا
 »رم؟ی مدت کوتاه قرض بگکی ی تونم دوستاتون رو برایم« : زدم و گفتملبخند

 نیاز ا... حتما حتما« : سالن بود اشاره کردی کھ انتھای تند سرش رو تکون داد و بھ طرف درتند
 ».ایطرف ب
چندتا اسب آزادانھ اطراف محوطھ پرسھ .  شدمی راه افتادم و وارد محوطھ بزرگ و سبزدنبالش

 . زدنیم
.  خوردنی رنگش تو باد تکون می قھوه ایموھا.  کنمیی رو شناساکلی نگاه کوتاه تونستم ماکی با
.  بھت مبدمژهی اسب وکیامروز ... نھ نھ صبر کن« : خواستم بھ طرفش برم کھ سورن گفتیم

 ».دمشی بھت می چون تو ھم عشق اونشمی اسب منی سوار اانھیمنظورم برا... ــیتنھا من و ک
 یچی من و اون ھنیب....  کردی می داشت شوخانیک« : بھ طرف اصطبل بره گفتمنکھی از اقبل

 »...ستین
 یاما بھ رو.  تعجب افزودنی ھم بھ اانی برایاوردن اسم واقع. ز صراحتم تعجب کرد اسورن

 . تعجبش سرپوش گذاشتی روی و با زدن لبخنداوردیخودش ن
 . منم ھستنی دوستاانی کیدوستا... ی داره باالخره دوستش کھ ھستیچھ فرق -

 کھ یی ھانی پرچیمنم رو.  تر بھ طرف اصطبل رفتعی بار سرنی نموند و ای اگھی حرف دمنتظر
 .  شدمرهیاطراف محوطھ رو گرفتھ بودن نشستم و بھ اسب ھا خ

 رنگ و ی اسب قھوه اکی کھ تو تفکرات خودم غرق بودم متوجھ سورن شدم کھ افسار نطوریھم
 . اومدی خوشگل رو گرفتھ بود و داشت با لبخند بھ طرفم میلیخ
سورن با .  داشتی رنگش برق خاصی درشت مشکی شدم چشمارهی خ بھ اسب خوشگلرتی حبا

اسمش ...  اسب ھاست از نژاد آلزانھنی از بھتریکی نیا« :لبخند افسار اسب رو بھ دستم داد و گفت
 ».انھی مادکی) Tiny( ھینیھم ت

 ». خوشگلھیلیخ« :دمی ھاش دست کشالی بھ جانی ھبا
 . کره ھم دارهکی اسب نیآره تازه ا -

 »؟یجد« : گرد شدچشمام
 » بشن؟نمای تون ستاره سی اسب ھا می دونستیآره تازه م« : رو تکون دادسرش
 »؟یچطور« :زدی مرونی داشت از حدقھ بچشمام

 راجرز ھم یرو.  ستاره شدکی کرد و ی زورو بازالی زورو بود کھ تو سراهیتورنادو اسب س -
 تو ١٩٥٠- ١٩٤٠ ی بود در سال ھاگریش تر کھ اسمشینوی بود کھ ھمراه اسب پالومگری بازکی
 . کردی بازیادی وسترن زی ھالمیف
 ؟یاری ھمھ اطالعات رو از کجا منیتو ا -
 و دی اسب برام خرکی بابام می تولد ده سالگیبرا.  دوستشون داشتمیاز بچگ. من عاشق اسب ھام -

 . ھم شرکت کردمی تو مسابقات اسب سواریحت.  گرفتمادی رو ی معلم اسب سوارکیبھ کمک 
 .ھیباور نکردن... ووووه -
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 . بودپزانیتازه اسب من از نژاد ل... اوھوم -
 پزان؟یل -
 ییای اسپانی تو مدرسھ ھاشھی اسب ھا رو منیا...  رقصنده معروفنی ھا بھ اسب ھاپزانیل... آره -

 با توننین م معروفیلی خای کھ تو دنیامی سی اسب ھانیا.  کرددای پشی واقع در اترنیتو شھر و
 . منظم رو اجرا کننیشی نمای حرکت ھای حرفھ ایمھارت ھا

 ... جالبھیلیخ -
 .کشھی ھم دارم کھ اگھ بخوام برات بگم تا صبح طول مگھی عالمھ اطالعات دکیآره تازه  -

 جا کیسورن ھمچنان بھم زل زده بود اما فکرش .  شدمینی تی و مشغول نوازش موھادمیخند
 دهیاما فا.  اسب بپرمی پرش کوتاه روکی کردم با ی گذاشتم و سعنشی زیدستم رو رو.  بودگھید
خودش ھم افسار . نمی اسب بشنی زیسورن با خنده دستم رو گرفت و کمکم کرد تا رو.  نداشتیا

 .کنارم آروم قدم برداشت رو گرفت و
 و مشغول نوازش گردنش دمی کشی دستینی تی ھاالیبھ .  حکم فرما بودینی سکوت سنگنمونیب

 . قدم شدشی شکستن سکوت پیسورن برا. شدم
 ؟یشناسی می رو از کانیک -

 ی وقتھ چند ماھیلیخ« : خودم رو حفظ کردمی حال خونسردنیبا ا.  جا خوردمشی سوال ناگھاناز
 ».شھیم

 یما از بچگ...  منھی دوستانی از بھتریکیاون « : مکث گفتی رو تکون داد و بعد از کمسرش
 ».میشناختی رو مگھیھمد

  بوده؟ی سورن ھم پرورشگاھیعنی.  کردمتعجب
 »؟یتو ھم پرورشگاھ« :دمی تو ذھنم رو پرسسوال

 انداختم و نییسرم رو پا. از نگاه متعجبش معذب شدم. دی ھم کشینی و افسار تستادی تعجب ابا
 ». ربط بودی سوالم بنیببخش« :گفتم

 نی اما استمی نیمن پرورشگاھ... فقط تعجب کردم...  ندارهنھ اشکال... نھ« : رو تکون دادسرش
 ». تو پرورشگاه بزرگ شدهانی کی دونستی بود کھ تو مبیبرام عج

 .بازم گند زدم.  چرخوندمی رو کمسرم
 . و راه افتاددی دوباره افسار اسب رو کشسورن

 اومد من باھاش رونی گرفت و از پرورشگاه بی رو بھ فرزند خواندگانی نفر ککی نکھیبعد از ا -
 رابطھ نی ازای چی سرکی رابطھ داشت اما بھ خاطر انی آرای پدرم با پورشی وقت پیلیخ. آشنا شدم

 سی رفتنش بھ انگلمی نذاشتیحت. می رو حفظ کردمونی ھمچنان دوستانیاما من و ک. کمرنگ شد
 ومدی اوقات ھم اون می رفتم اونجا بعضی اوقات من میبعض.  کنھجادی تو رابطمون ایاختالل

 ی نبود کھ ما از ھم مخفی رازچیھ... می ھم ھمھ اش با ھم در ارتباط بودی و تلفنینترنتیا... رانیا
 .میکن

 . زدمای سوال مردد بود اما باالخره دلم رو بھ درنی ادنی پرسیبرا
 ؟یدونی مکایرا... درمورد... تو -

 »؟یدونیتو ھم م« : و بھم زل زدستادیدوباره ا.  شدشکھ
 ».میگی رو بھ ھم می ھمھ چبایآخھ ما تقر« : کردم لبخند بزنمیسع

 خاطرات کایرا.  باشھکی نزدنقدری کردم رابطتون ایفکر نم« : زد و دوباره راه افتادی لبخنداونم
 ی احساس خاصکی انیک.  رو پر کردشی بچگی ھایی کھ تمام لحظات و تنھایکس. انھی کیبچگ

فقط .  بھ سن اون عاشق بشھی محالھ کھ بچھ انیچون ا. عاشقش بود گمینم. نسبت بھش داشت
.  آرزوھاش برسونھی پل باشھ کھ اونو بھ ھمھ کی خواست براش یم...  کنھتشی حماتدوست داش



 199 

 ی بھش نگاه مکایفقط اون باشھ کھ را.  کنھی می باھاش بازکایدوست داشت فقط اون باشھ کھ را
.  خوشحال بود اونم خوشحال بودیوقت.  گرفتی اش مھی کرد اونم گری مھی گرکای رایوقت. کنھ
ھرشب . ارهی لبش بی رو برطرف کنھ و دوباره لبخند روشی داشت ناراحتی سعد ناراحت بویوقت

 ییبراش مھم نبود کھ چھ بال.  کردی اش رو با اون تصور مندهیھر روز آ. دیدی رو مکایخواب را
 نکھیبعد از ا.  بوداشی و رودی تمام امکایرا.  اون محافظت کنھ خواست ازی فقط مادیسر خودش م

 کرد اونو ی سعیلیخ.  رو بردنانی از وجود ککھی تکی رو بردن انگار کایرا انی کی چشمایجلو
.  افتادری گاری اما ھرکای کردن رادای پدی بار ھم از پرورشگاه فرار کرد بھ امنی چندیحت.  کنھدایپ

اون تا .  اوردرونشی قبول کرد و از اون پرورشگاه بی اونو بھ فرزند خواندگانی آرای پورتیدر نھا
 دهی استفاده کرد اما بازم فاانیاز تمام نفوذ و قدرت آر.  گشتی مکای مرتبا دنبال راشی پالسھ س

 ی بودی بھ من گفت تو تنھا کسانی چون کدی شازنمی حرف ھارو بھت منی دونم چرا اینم. نداشت
 م برای اشکی با چشماانی کھ گفتم رو کییزای چنیتمام ا... ی براش پر کنکاروی رای جایکھ تونست

 از وجود ی قسمتکی دونم چرا اما ی نمییکای راھی شبتی نھای گفت تو بیاون م.  کردی مفیتعر
 ». حرف رو باور کنھنی خواد ایمنم انگار م

 مشت کرده ینیدستام رو دور افسار ت.  کرده بودنسی کرده بودم و اشک ھام گونھ ھام رو خبغض
 یناخن ھام تو پوست دستم فرو رفتھ بودن اما من سوزشش رو حس نم.  فشردمیبودم و بھ ھم م

 . دمی کشی نفس میبھ سخت.  کردیتمام وجودم درد م.  سوختیقلبم بدتر م. کردم
 . حالم تعجب کرددنی با دسورن

  الرا؟ی کنی مھیچرا گر -
 و دمیلبم رو بھ دندون گز. و با دست اشک ھام رو پاک کردم.  گذاشتمینی گردن تی رو روسرم
 اما من رو دی کردن من کشدای پی تمام تالشش رو براانیک.  ھق ھق ام بلند نشھی کردم صدایسع

من .  آروم کردنش نکردمی برایتالش.  کم کردن دردھاش نکردمی برای و تالشستادمیبھ روش ا
 انتقام؟ ؟یبھ خاطر چ. رمی اما جلو نمنمی بیتمام درد و رنجش رو م. نمی زمی آدم رونیر تدیپل

 . اومدی جوره بند نمچی ام ھھیگر.  گوش ھام گذاشتمیدستم رو رو. انتقام... انتقام... انتقام
 ؟یینجای تو اان؟یک -

.  شده بودرهی اسب نشستھ بودم خی بھ من کھ رورتی با حانیبرا.  سرعت سرم رو بلند کردمبھ
 . بود و چشماش قرمز بودختھی رشیشونی پیموھاش آشفتھ و نامرتب رو

 و عشق ی سر ھمبازیی سرش اوردم؟ چھ بالییمن چھ بال... ایخدا.  ضربان قبلم تند شددنشی دبا
  اوردم؟میبچگ

 بھ ھم ینطوری کھ انیدیمگھ جن د« : بودن جو شده بود با خنده گفتیرعادی کھ متوجھ غسورن
 »ن؟یزل زد
 ھردوشون رو داشتھ شھی میعنی ان؟ی کای انتقام؟ پدر و مادرم ایعشق ... انتخاب سختھ... سختھ

 کنم؟ کاری چایخدا...  تونم ھدفم ھم نصفھ ول کنمینم...  رو آزار بدمانی تونم کی نمگھیباشم؟ د
 . تونمی نمشھی کنھ؟ نھ نمی برام صبر مانی کیعنی

 قفل شده سمی خی تو چشمارشینگاه متح.  شدکی چند قدم بھم نزدانیبرا. دمیر پنیی اسب پای رواز
 . شدمکیبغضم رو فرو دادم و بھش نزد. بود

...  کنمیالتماست م...  نکنتمی اذگھید... کایرا« :زمزمھ وار گفت. دی گونھ ام کشی رو رودستش
 ». کارو نکننیا

 گونھ ام باشھ و ی روانی دست براشھیمگھ م.  کردم بھ خودم مسلط بشمی و سعدمی کشیقی عمنفس
 رم؟ی نگشیاز حرارتش آت

 .می حرف بزندیبا -
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 . انداخت و منتظر بھم نگاه کردنیی رو پادستش
 قھی چند دقی حداقل برایباعث شد... ی بھم کمک کردیلیامروز خ... ممنونم« : بھ سورن گفتمرو

 ».ھم کھ شده مشکالتم رو فراموش کنم
 رو انی بھش زدم و دست برایلبخند.  ما متعجب بودبی عجی ھنوز بھ خاطر رفتارھاسورن
 رو زدم و در جلو نی ماشریدزدگ.  بودشیھوا گرگ و م. می اومدرونیھر دو از باشگاه ب. گرفتم

 سرعتم نین کردم و با آخر رو روشنیمنم ماش. بدون حرف نشست.  رو باز کردمانی برایرو برا
 .روندم
 کھ روح و جسممون رو یآھنگ.  بھ طرف ضبط رفت و اون آھنگ آشنا رو دوباره گذاشتمدستم
 . کرده بودریتسخ
 خواست تمام یانگار م.  شدرهی داده بود بھ من خھی تکشھی کھ سرش رو بھ شنطوری ھمانیبرا

 . صورتم رو حفظ کنھیاجزا
 بھ انیبرا.  رو در بر گرفتھ بودکی قبرستان تاریسوز سرد.  شدمادهی رو نگھ داشتم و پنیماش

 سنگ یرو بھ رو.  رو تار کرده بوددمیاشک د.  شد و پشت سرم راه افتادادهی پنیدنبال من از ماش
 . بھم برسھانی و منتظر شدم تا براستادمیقبر ا
 چشماش گرد شد و شی ستاکای اسم رادنیبا د.  نگاھمو دنبال کردری و مسستادی حرف کنارم ابدون

 . شدرهیبھ من خ
 ». وقتھ کھ مردهیلی خکایرا... من بھت دروغ نگفتم« : زدمی تلخلبخند

 . کنمیباور نم -
 کای راگھی بود اما االن دکای رای زمانکی... ستی نکای راستادهی کھ االن کنارست ای کسنیا -
 دیشا... دهی قبر خوابنی بگو کھ االن تو ای بھ اونی بگی خوای میزی چای ی داریاگھ حرف... ستین

 تا  کھ مدت ھا منتظر تو بودیاون کس...  رفتھشھی ھمیروح پاکش برا... جسمش باشھ اما روحش
 اما االن ی کنداشی پیشدی موفق مشھی تو ھمادتھ؟ی موشک می قایباز... مرده... ی کنداشی و پیایب
 داشی پی تونی نمی اگھ تمام عمرت رو دنبالش بگردیحت... ی تونی نمی ھرقدر ھم بگردگھید

 ...  وجود ندارهییکای راگھیچون د... یکن
 اما بازم دیدلم لرز. نمی تونستم ببیم... ختنی ریاشک ھاش م.  افتاد و مقابل قبر زانو زدنی زمیرو

 . ادامھ دادممی بھ سخنرانی رحمی بتیبا نھا
 ی تو کدونستیاون م... رهی خواد بجنگھ و انتقام بگی کھ می شده بھ کسلی تو تبدیکایحاال را -

 یازی نگفت و بھ یزی دونست اما چی مارهی حافظھ اش رو بھ دست بنکھی قبل از ایحت... یھست
 یکس... ستمی نکای من رای کنی اشتباه می و گفت تو دارستادی مقابلت ای رحمیبا کمال ب. ادامھ داد

 ی کھ داری توجھ بھ رنج و غمی و بارهی تورو نداشت حاال اشکت رو درمیکھ طاقت اشک ھا
 ...چون بھ ھدفش برسھ... ذارهی تو رو پشت سرمی کنیتحمل م
 ی خونھ ابدنجایا... خوب نگاه کن« : شونھ اش گذاشتمی نشستم و دستم رو رونی زمی روکنارش

 ».نابودش کردن....  نابود شدهکاتیرا...  وجود ندارهگھیاون د... کاستیرا
بھ زور دوباره کنار خودش نشوندم و سرش رو بھ طرفم .  خواستم بلند بشم کھ مچم رو گرفتیم

 .  بودسیمال منم خ.  بودسیصورتش خ. برگردوند
پس بذار منم عقده ھام رو ... پس بذار منم بزنم... یتو حرف ھات رو زد« : گفتی بمی صدابا
 ». زنم پس خوب گوش بدهی مکای رای زنم برای تو نمی برانارویا... زمی بررونیب

 . شدرهی رو ازم گرفت و بھ سنگ قبر خنگاھش
 بھم دروغ ی شده بودرهی و تو چشمام خی بودستادهی مقابلم انکھیچرا با وجود ا...  پرسم چراینم -

 ھمچنان بھ ی داشتی سعی حافظھ ات رو بھ دست اوردنکھی بعد از ای پرسم چرا حتینم... یگفت
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 یھرکار... ھدف تو ھدف منم ھست...  خوام بھت بگمی پرسم اما مینم... یدروغ گفتن ادامھ بد
 و تو دوباره بھ من شھی درست مزی کنم البتھ اگر بدونم آخرش ھمھ چی متتی حمای بکنیتو بخوا

ھ الزم تا ھروقت ک...  کنمی متی قصھ تلخ خوشھ من ھمراھنیاگر بدونم آخر ا... ی گردیبر م
من صبر ... ستیمھم ن... ھشت سال...  سالکی... صد روز... سھ روز...  کنمیباشھ صبر م

 تلخ ی قصھ نیا... اما اگھ...  کنمی ممکنھ دوباره متولد بشھ باز ھم صبر مکایاگر بدونم را... کنمیم
 کتاب داستان رو نی ایورقھ ھا... زمیری رو بھ ھم می االن ھمھ چنیمن ھم...  ھم تلخ باشھانشیپا

 ؟یکن ی مکاریچ... کای با خودتھ رامیحاال تصم...  کنمی کنم و از نو شروع بھ نوشتن میپاره م
 دونستم کھ ی کرد اما میھمچنان بھ سنگ قبر نگاه م.  شدمرهی خمرخشی رو باال گرفتن و بھ نسرم

 ی رو انتخاب میکیمم  انتقاای عشق نی بدیبا...  بودندنیگوش ھاش آماده شن... منظورش با منھ
 نتقامم خوام از ای رو از دست بدم اما نمانی خوام دوباره کینم...  سختیلیخ... سخت بود... کردم

...  کنم کمکم کنی کنم؟ التماست مکاری چدی تو بگو باای کنم؟ خداکاری چدیبا... صرف نظر کنم
 نیا... نی بار منو ببنی کنم ایپس خواھشت م...  رو ندارمی کسگھی از تو دریمن کھ غ... کمکم کن

 ...بار کمکم کن
 ».خوب فکرات رو بکن... دمیبھت فرصت م« .: از جاش بلند شدانیبرا

من حرف ھام رو بھ ... خب« : رو بھ من گفتی لبخند زورککی ھاش رو پاک کرد و با اشک
 » الرا؟ستی تو گشنت نیراست... می زدم حاال بھتره برگردکایرا

 باشھ جواب ی کرد صداش پر از انرژی می کھ سعانیدرست مثل برا. ند زدم کردم اما لبخبغض
 ». گشنمھیلیچرا خ« :دادم

 ھ؟ی شام خوشمزه چکینظرت درمورد  -
 ...از خدامھ -

 .  شده بودکی کامال تارگھیھوا د. می و دست ھمو گرفتمی دو لبخند زدھر
 ھم یرعمدی غیلبخند. رد تا وارد بشم دست در رستوران رو نگھ داشت و با لبخند بھ من اشاره کبا

 کی دستش رو پشتم گذاشت و بھ طرف انیبرا.  بودیکی و کوچیرستوران معمول.  لبم نشستیرو
 . کردمیی روش پھن شده بود راھنمایدی سفی کھ پارچھ کی نسبتا کوچزیم
 آخھ نجای کھ اوردمت ادیببخش« : رو بھ روم نشست و گفتانیبرا.  بھ اطراف نگاه کردمتی رضابا
 ».دی بھ ذھنم رسنجای موقع شب فقط ھمنیا

 و کی شی بھ رستوران ھایمی گرم و صمطی محنی با انجاروینھ اتفاقا من ا« : زدمی پھنلبخند
 ».دمی محیگرون باال شھر ترج

 . بود سفارش دادستادهی ما ازی زد و رو بھ گارسون کھ حاال کنار می جذابلبخند
 اونم االن کھ ھمھ انیبودن در کنار برا.  آبم حلقھ کردموانی انداختم و دستامو دور لنیی رو پاسرم

.  کردی معذبم مشتری باوردی بھ روم نمنکھیا.  دونست برام مشکل بودی رو درموردم میچ
 نیا  و بھ خاطر پنھان کردنزدی اگھ داد مدیشا.  اما لبش لبخند داشتزدی تو چشماش داد میناراحت

 . شرمزده و معذب نبودمنقدری االن اکردیموضوع مئاخذه ام م
 . شب عمرمھنیبھ نظرم امشب قشنگتر -

 یعنی شھ؟ی شبھ زندگنیواقعا امشب براش قشنگتر.  شدمرهی چشماش کھ تو چشمام قفل شده بود خبھ
 د؟ی رو درموردم فھمتی کھ واقعنیبھ خاطر وجود منھ؟ بھ خاطر ا

 . دوختموانمیتم و بھ ل نگاھمو ازش گرفی سختبھ
 ؟ی رو بدونلشی دلیخواینم -
 . فکر کنم بدونملش؟یدل
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 اما ینی بازم منو نبدمیبھت اجازه م... بازم فرار کن... باشھ« : لب گفتری زدی سکوتمو دیوقت
 گھید...  کردمدایمن بعد از مدت ھا تورو پ. شمی و مانعت مرمیگی جلوت رو می روزھیباالخره 

 ». از دستت بدمخوامینم
 . تا من بشنومگھی داره مناروی تونستم بفھمم ای می آروم بود ولیلی صداش حنکھیبا ا.  شده بودمالل
 ی پر از انرژییبا صدا.  گذاشت ازش تشکر کرد و لبخند زدزی می گارسون غذا رو رویوقت

 ». تا سرد نشدهمی بخورایخب ب« :گفت
تمام مدت خنده .  و مشغول خوردن شدمدمیھ سمت خودم کشبشقابم رو ب.  کردم لبخند بزنمی سعمنم

تا حاال اونو .  خندوندی اورد و منو می درمی مرتب مسخره بازانیبرا.  شدیاز رو لبامون محو نم
 شد ی مدهی تو چشماش دی غم بزرگشھی کھ ھمی مغرور و سردانیبا اون برا.  بودمدهی ندینطوریا

 کرد و من بارھا خودم رو لعنت ی اضافھ متشیلبخندھاش بھ جذاب.  تا آسمون فرق داشتنیزم
 .  رو عذاب دادمی کسنیکردم کھ چرا ھمچ

 ول کردن دستمو الی کھ خی صورت حسابو پرداخت کرد و درحالانی از خوردن غذا برابعد
.  ھم نفوذ کرده بود داشت کھ تا مغز استخونمیھوا سوز سرد. می رفترونینداشت از رستوران ب

با تعجب بھش نگاه .  زد و کتش رو دراوردی بدنم شده بود لبخندفی کھ متوجھ لرزش خفانیبرا
 »؟ی کنی مکاری چی دار؟ی شدھوونید« :کردم
 . شونھ ھام انداخت و دستمو محکم گرفتی روی رو بھ آرومکت
 ». ھایریمی م؟یپس خودت چ« : کردمیاخم

 ». باشمشی بھ خاطر سرما نمرده کھ من دومزیی اول پاکسچیتا حاال ھ« : خنده گفتبا
 .گھی دمی برگردمی خوایاالن م. رمی مینترس منم نم... ریپس کتت رو بگ -

 ».میھنوز کار دار... می برگردمی خوای چون نمرمی گینم« : باال انداختطنتی رو با شابروھاش
 »؟یچھ کار« : تعجب گفتمبا

 ھولم نیبا باز شدن در تو ماش.  کشوندنی محکم تر گرفت و منو دنبال خودش بھ طرف ماشدستمو
 . راننده کنارم نشستی صندلیداد و خودشم رو

 ؟ی بری خوایکچا م -
 یصدا.  پدال گاز فشار دادی رو چرخوند و پاشو روچیسوو.  نگفتیزی زد و چی مرموزلبخند

 .lady gaga  ازیارج اھنگ خکی.  انداختنی طننی ماشیآھنگ تو
caught in a bad romance 

  عشق بدکی ریدرگ
Want your bad romance 

 خوامی عشق بدتو ممن
I want your ugly 

 خوامی متوی زشتمن
I want your disease 

 خوامی متویضیمر
I want your everything 

 خوامی مزتوی چھمھ
As long as it’s free 

  راحت شھالمی کھ خیتازمان
I want your love 

 خوامی معشقتو
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Love, Love, Love 
  عشق، عشقعشق،

I want your love 
 خوامی معشقتو

I want your drama 
 کی دراماتخوامیم

The touch of your hand 
  لمس کنمدستاتو

I want your leather studded 
 خوامی جرم نکردتو ممن

Kiss in the sand 
 )بودناستعاره از راحت (ی شندنیبوس

I want your love 
 خوامی معشقتو

Love, Love, Love 
  عشق، عشقعشق،

I want your love 
 خوامی معشقتو

You know that I want you 
 خوامتی کھ میدونیم

And you know that I need you 
  دارمازی کھ بھت نیدونی مو

I want a bad, bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

I want your loving 
 خوامی عشقتو ممن

and I want your revenge 
 خوامی انتقامتو مو

You and me could write a bad romance 
 می عشق بد باشکی سندگانی نومیتونی وتو ممن

I want your loving 
  خوامی عشقتو ممن

All your lovers revenge 
  خوامی انتقامتو می ھای عاشقھمھ

You and me could write a bad romance 
 می عشق بد باشکی سندگانی نومیتونی و تو ممن

Want your bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

I want your horror 
 خوامی مترستو
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I want your design 
 خوامی مطرحتو

Cause you’re a criminal 
 یتکاری جناھی تو چون

As long as you’re mine 
 یمن مالھ ھمونطورکھ

I want your love 
 خوامی معشقتو

Love, Love, Love 
  عشق عشقعشق

I want your love 
 خوامی معشقتو

I want your psycho 
 ی شی روانخوامیم

Your vertigo stick 
 یری بگجھیسرگ

Want you in my rear window 
 ی مثل چوب پشت پنجرم باشخوامیم

Baby it’s sick 
 ھیماری بنی ازمیعز

I want your love 
 خوامی معشقتو

Love, Love, Love 
  عشق عشقعشق

I want your love 
 خوامی معشقتو

You know that I want you 
 خوامتی میدونیم

And you know that I need you 
  دارمازی بھت نیدونیم

Cause I’m a free bitch, baby 
 زمی ازادم عزھی عوضھی من

I want a bad, bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

I want your loving 
 خوامی عشقتو ممن

and I want your revenge 
 خوامی من انتقامتو مو

You and me could write a bad romance 
 می عشق بد باشکی سندگانی نومیتونی و تو ممن
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I want your loving 
 خوامی عشقتو ممن

All your lovers revenge 
 خوامی انتقامتو می ھای عاشقی ھمھ

You and me could write a bad romance 
 می عشق بد باشکی سندگانی نومیتونی و تو ممن

caught in a bad romance 
  عشق بدکی ریدرگ

caught in a bad romance 
 می عشق بد باشکی سندگانی نومیتونی و تو ممن

Want your bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

Walk walk, fashion baby 
  زود باش عشق خوشگلاالی

Work it, move that bitch crazy 
  بدهی تکونھی درونت ی وونھی دی اون کوچولوبھ

I want your love 
 خوامی معشقتو

And I want your revenge 
  خوامی مانتقامتو

I want your love 
 خوامی معشقتو

I don’t wanna be friends 
 می فقط دوست باشخوامی نممن

ton amour, et je veux ta revancheJ’veux 
 می فقط دوست باشخوامی من نمخوامی معشقتو

J’veux ton amour, I don’t wana be friends 
 می فقط دوست باشخوامی من نمخوامی معشقتو

caught in a bad romance 
 می عشق بد باشکی سندگانی نومیتونی و تو ممن

I don’t wanna be friends 
 می فقط دوست باشخوامینم

I don’t wanna be friends 
 می فقط دوست باشخوامینم

Want your bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

Caught in a bad romance 
  عشق بدکی ریدرگ

Want your bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن



 206 

Want your bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

Caught in a bad romance 
  عشق بدکی ریدرگ

Want your bad romance 
 خوامی عشق بدتو ممن

)bad romance از Lady Gaga( 
 و کی پارک کوچکی از صورتش شده بود کنار ی کھ عضو جدا نشدنی با لبخند پررنگانیبرا

 . شد و در طرف منو باز کردادهی پنیاز ماش. ستادیخلوت ا
  »can I have this proud lady?« : گفتطنتی شبا
ساعت . میھردو بھ طرف پارک راه افتاد.  اومدمرونی بنی خنده دستمو تو دستش گذاشتم و از ماشبا

 گھی از دو تا بچھ با مامان باباشون کس دریغ.  خلوت بودیلی ده بود و پارک ھم خکی نزدبایتقر
 . نبودیا

 اطی حی تاب توی کھ رویمثل ھمون موقع. زدن چشمام برق ی تاب و سرسره خالدنی دبا
 .دادی ھولم مانی شستم و کیپرورشگاه م

بھ سرعت .  و منو با خودش بھ طرف تاب کشونددی چون خنددی ھم برق چشمامو دانی براانگار
 . ستادی ھم پشت سرم اانیروش نشستم و برا

 یبھ ماه کھ تو آسمون م. میانگار دوباره بھ ھمون روزا برگشتھ بود. می کردی می سبکاحساس
. دمی خندی بلندیبا صدا. رمی پشت تاب باعث شد تا اوج بگانیفشار دستان برا.  شدمرهی خدیدرخش

.  کردمیانگار داشتم تو آسمون پرواز م.  اومدی لحظھ ھم بند نمکیخنده ام . مثل ھمون موقع ھا
 .دی خندی ھم مانیبرا
 داد و ی محکم تابم مانیدرست مثل ھمون موقع ھا کھ ک .دمی کشی بلندغی باال تر رفت و منم جتاب

 .مونھی شب زندگنی بود امشب بھترانیحق با برا. دمی خندیمنم بلند م
.  کردمی ھوا رو احساس نمیسرما.  اما صورت من از خنده گر گرفتھ بودستادی از حرکت اتاب
 صورتش ی جذاب ھم روی از اون خنده ی اثری حتدی خندی نمگھید. ستادی و مقابلم ادی چرخانیبرا

.  انداختمنییسرم رو پا. کم کم نم اشک تو چشماش برق زد.  زانو زد و بھم زل زدنی زمیرو. نبود
با دست چونھ ام رو گرفت و .  تونستم غمش رو تحمل کنمینم. نمی کردنش رو ببھی خواستم گرینم

 .  بودسی منم خی چشماگھیحاال د. سرم رو باال اورد
  ازت بکنم؟ی خواھشھی... شھیم -

 . شدمرهی حرف بھش خبدون
الرا ... فقط امشب...  امشبھی شھی م؟ی باشکایرا...امشب رو ... فقط بھ خاطر من... فقط... شھیم -

 م؟یبھ گذشتھ برگرد... شھی م؟یو ھدفت رو فراموش کن
با نگاھش .  حال نگاھم رو ازش نگرفتمنی سخت بود با اانی نمدار برای در برابر چشمامقاومت

.  رو حس کردمیھمزمان عشق و غم و شاد. دی کشریقلبم ت. موج احساسش رو بھم منتقل کرد
اجازه ... بابا... مامان.  امشبکیفقط .  شدی دلم طوفانیایدر.  دراومدنانیاحساسات تو قلبم بھ طغ

 بندازم رونی اون نفرت رو از قلبم ب امشبکی امشب شماھارو فراموش کنم؟ اجازه دارم کی رمدا
  اجازه دارم؟رم؟یو فقط عشق بورزم؟ عشق بورزم و عشق بگ

.  شدری از گرما و حرارت بھ وجودم سرازی موجانی داغ برای سردم توسط دستای لمس دستابا
 . نشستانی لب برای رویلبخند تلخ



 207 

 و بھ رمیدستاتو بگ...  تونم لمست کنمیم... یشمی چقدر خوشحالم کھ االن پی دونینم... کایرا -
 قایدق...  کنمداتینشد پ... اما نشد... یلیخ...  دنبالت گشتمیلیخ... بعد از رفتنت...  بشمرهیچشمات خ

 اوقات یگاھ...  توھی شبتی نھای دختر، بکی... دمی کردم الرا رو دی کھ داشتم فراموشت میموقع
 رو کایاون تو وجودم را...  انداختی تو مادی طرز نگاه کردنش منو یحرف ھاش، رفتاراش، حت

عاشق الرا ...  امای کنارم باششھیفقط دوست داشتم ھم... کایمن عاشقت نبودم را... زنده کرد
 ی اما حست مسم تونستم تو رو بشنایمن نم. دمیدی بزرگسال رو میکای چون مقابلم رادیشا... شدم

بھ ... بھ تو...  شک کردمزای چیلیبھ خ... کم کم شک کردم...  کردیم وجودم حست یھمھ . کردم
 بودنت شک کای کھ من بھ رای موقعقایدق... دمی رو دی واقعیکم کم الرا... بھ احساسم... خودم

 یدیشن...  متنفر شدمرامن از اون ال...  متفاوت با اون چھ کھ بودییالرا... دمیکرده بودم الرا رو د
و من ...  شدلی روزه عشق من بھ نفرت تبدکی... ھی موکی عشق و نفرت اندازه نی مرز بگنیکھ م

اون ...  کردمی اون احساس رو بھ الرا فراموش کردم اما اشتباه مشھی ھمیفکر کردم کھ برا
 ریھا دوباره از ز  گوشھ از قلبم دفن شده بود و بعد از مدتکیاحساس فراموش نشده بود فقط 

 قبولوندم کھ یداشتم بھ خودم م.  کشوندشیدوباره سر باز کرد و وجودم رو بھ آت.  اومدرونیخاک ب
 شده جیالرا سرگردون و گ...دوباره شک کردم... ختی بھ ھم ریمن عاشق الرام اما دوباره ھمھ چ

...  سابق نبودی الراون اگھید... رفتاراش عوض شده بود...  خوندمی از تو چشماش منویا. بود
 منو بھ شھی چرا ھمھ؟یالرا واقعا ک...  بزرگ رو حل کنمی معمانی کردم ایو من سع...  کردرییتغ

در .  شدی تر مدهیچی معما رو حل کنم اما ھربار پنی کردم ای می اندازه؟ سعی مدیشک و ترد
 خاطرات و لحظات ام کھ تمییکایھمون را...  بودکای من ھمون رایالرا...  حلش کردمتینھا

 کی بھ لیتبد...  تر شدقیعم...  ھم شدشتریعشم نھ تنھا کمتر نشد بلکھ ب...  پر کرده بودمویبچگ
مسخ نگاھت ... رمی و دستاتو تو دستام بگنمی بشنجایدوست دارم تا ابد ھم...  شدیعشق افالطون

...  دارهقتی و حقستی نای رونی نفس ھات باور کنم اتمی وجودت و ری با احساس گرمادیشا... بشم
 تونم دوباره با تو یبعد از مدت ھا م... دمی و من بعد از مدت ھا دوباره بھ تو رسی ھستیتو واقع

اگھ ... ری رو ازم نگای رونیا...  کنمیخواھش م...  نکندمیناام...  کنمیخواھش م... کایرا... باشم
نذار سرنوشت ... ھیقعو اگھ وا...  تموم نشھوقتچیبذار ھ...  خوابھ بذار تا ابد ادامھ داشتھ باشھنیا
بھم ... کایرا...  ھم بمونھیبذار دستامون تا ابد تو دستا...  عشقمون رو عوض کنھری مسجوقتیھ

قبلش من ... ی فبلش بھم بگیدوباره تنھام بذار... ی ترکم کنی اگھ خواستی قول بده حت؟یدیقول م
 کھ یقول بده تا زمان... قول بده... یکھ نذارم بر.... بتونم تالش خودم رو بکنم کھ نگھت دارم

 ....شھی دستامون جدا نمچوقتی ھیدوستم دار
 نیری و شی بگم چون تو نگاه عسلیزی تونستم چینم.  گونھ ام سر خوردنی اشک از روقطرات

  تونم دروغ بگم؟ی تونم قول بدم؟ چطور میچطور م.  گم شده بودمانیبرا
با انگشت شصت .  رو تار کرده بودندمی دسمی خیچشما . گونھ ھام قرار گرفتی روانی برایدستا

 . دستاش صورتم رو قاب گرفتھ بود. اشک ھامو پاک کرد
 ...یشیمثل قورباغھ زشت م... ی کنی مھی گریوقت...  نکنھیگر -

 . نگاھش کردمرهیفقط خ.  اما من نتونستمدی خندی بغض آلودی با صداانیبرا
 ...قول بده... کایرا -

 . انگشت بودکی ھامون فط ینی بنی سرش رو جلو اورد حاال فاصلھ بدی سکوتم رو دیوقت
 ...بھم قول بده -

با .  کردمی کارو منی خواستم دروغ بگم ای ھروقت میاز بچگ.  رو پشت سرم مشت کردمدستم
 فقط دوارمیام.  شدرهی بھ دستم کھ پشت سرم گرفتھ بودم خانیبرا. بغض سرم رو تکون دادم

 فوت کرد و فاصلھ رونینفسش رو بھ ب.  داده بودادی بھم نویخودش ا...  دونستیاون م... نفھمھ
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 چیلباش ھ.  لبام حس کنمی لباشو روی تونستم نرمیم. چشمام گرد شد.  رو پر کردون صورتمنیب
 نھینفسم تو س.  بودیلی ھم برام خنیاما ھم...فقط لبام رو لمس کرده بودن...  کردنی نمیحرکت

 کارو نیانتظار ا... شکھ شده بودم...  تونستم باور کنمینم.  بستخیتمام بدنم . ده بودحبس ش
 یبھ بازوم کھ تو.  بودسیحاال صورت اونم خ. دی بعد خودش رو عقب کشھیچند ثان... نداشتم

 یعنی... کھ بھش قول دادم... نجامی خواست باور کنھ کھ ایانگار م.  دادیفیدستش بود فشار خف
 . رو بخونمیچی تونستم ھی دروغ گفتم؟ از نگاھش نمدیفھم

 ھی نی کردم ای بھ خودم ثابت مدیاما با... کردمی کارو منی ادی دونم نبایم... دیببخش« : کردزمزمھ
 ».ی مونی شدم تو تا ابد مال من می مطمئن مدیبا... ستی نایرو

.  تاب بلندم کردیر دست از رو شونھ ھام مرتب کرد و با فشایکتش رو رو.  انداختمنیی رو پاسرم
 . قدرت نگاه کردن تو چشماش رو نداشتم.  بودنییسر من ھمچنان پا

 . نشستمی صندلی کھ باز شد، نگاھمو از کفش ھاش گرفتم و رونی ماشدر
 ...کایرا -

 . شدمرهی حلقھ شده بود خفمی رو باال نگرفتم و ھمچنان بھ انگشتام کھ دور بند کسرم
 ... کنم بھم نگاه کنی خواھش مکایرا -

ناخواستھ نگاھم .  زانو زدنی زمی نفسش رو فوت کرد و رویبا کالفگ.  سرم رو باال نگرفتمبازم
 .رمینتونستم چشمامو ازش بگ. بھ نگاھش افتاد

 ... خونمی دونم چون از تو چشمات دارم می ھرچند کھ مھ؟یحس تو چ... کایرا -
 . لبم گذاشتیستش رو باال اورد و انگشتش رو رو خواستم لب باز کنم و انکار کنم کھ دیم
 ... منیکایرا... ییکایتو امشب فقط را...  نھ الراییکای باشھ تو راادتی ی جواب بدنکھیقبل از ا -

.  تونمی نمگھی دروغ گفتم پس دکیمن امشب بھش .  بودیچشماش طوفان.  رو باال تر گرفتمسرم
 ...  کنم رو کھ تو قلبمھ انکاری تونم اون حسینم
...  انکار کنمی تو رو بھ رومی بغض رو کھ وقتنی تونم اینم... ھرکار کنم«: گفتمی لرزانی صدابا
 کھ یزیاون چ...  کننی رو افشا مقتی حقشھی بگن چشمام ھمی اگھی دزی اگھ لبام چی دونم حتیم
... بمقل...  اگھ چشمام ھم نگنیحت... درستھ...  زننی چشمام دارن داد میگی میزیاون چ... گنیم

 احساس من نسبت بھ گھی کھ داره میزی اون چش؟یشنویم... کنھی رو معلوم مزیضربان قلبم ھمھ چ
... رمی بگدهی رو انکار کنم و تو رو نادزی داشتھ باشم کھ االن ھمھ چنویدوست داشتم قدرت ا... ھیتو

 »...قدرتش رو ندارم... اما. .. خطرناک دورت کنمی بازنی تونم از ای مینطوریچون ا
بھ خاطر عشقت ... ممنونم. دمی بود کھ تا االن شنی اعتراف بھ عشقنیباتری زنیا« : زدیقی عملبخند

 ».ممنونم
 . پس منم لبخند زدمارمی طاقت بانی دربرابر لبخند برانتونستم

 راننده نشست و ی صندلیخودش ھم رو.  رو بستنی بلند شد و در ماشنی زمی سرعت از روبھ
 . رو چرخوندچیسوو

بھ لبخند . دی طعم رو بھ شب من بخشنی اانی برای چشمایعسل.  بودمی شب زندگنی ترنیری شامشب
لبخند تو کاغذ ... دهی میلبخند تو بھ منم زندگ...انی بخند برانطوری ھمشھیھم.  شدمرهی لبش خیرو
 ی پشتھسرم رو ب.  بوداهی سِاهی سشیروز پ چند نی کھ تا ھمیکاغذ...کنھی می رو رنگمی زندگدیسف

 تونم بعد از ی باور رو بھم داد کھ حاال منی کنارم اانیوجود برا.  دادم و چشمامو بستمھی تکیصندل
 . حس فقط متعلق بھ امشب باشھنی اگھ ایحت...  کامل بخوابمتی و با امنیمدت ھا بھ راحت

 
***************** 
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 بود کھ در تمام عمرش ی بوم نقاشنیباتری کھ زکای رامرخی متوقف کرد و بھ نی رو کنارنیماش
 زد یلبخند.  راه متوقف شدنی دراز کرد اما بکای رایدستش رو بھ طرف گونھ .  شدرهی بود خدهید

 آلوده اش ی لمسنی عشق اونقدر پاک بود کھ دوست نداشت با کوچک ترنیا. دیو دستشو عقب کش
 .کنھ
 کھ فقط تماس لبھاشون با ھم بود یاون بوسھ ا.  جز عشق نداشتی حسچیوسھ ھم ھ از اون بیحت

 . شدادهی پچی سوودنی کشرونی رو باز کرد و بعد از بنیدر ماش. ی اگھی دزینھ چ
 و سرش رو بھ دی اخم ھاشو تو ھم کشکایرا.  باز کرد و کمربندش رو باز کردکاروی طرف رادر

 حلقھ کرد کایدستاش رو دور زانو و کمر را.  تر شدقی عمانیلبخند برا.  کردلیطرف مخالف متما
 مثل کایرا.  رو قفل کردنی ماشیبھ کمک پاش در رو بست و درھا.  بلندش کردی صندلیو از رو

 در خونھ باز اره،ی رو دربدشی کلانی برانکھیقبل از ا.  جمع کردانی خودش رو تو بفل براگربھ بچھ
 . شددای پشت در پدلیفتھ آ آشریشد و تصو

 تو کای رادنی با ددلیآ.  شدرهی خدلی سرخ آی باال رفتھ بھ چشمای گرد و ابروھای با چشماانیبرا
 . و در خونھ رو باز تر کرددی کشیقی نفس عمانیبغل برا

 با تو بود؟... نگرانش شده بودم -
 »پس قراره بود کجا باشھ؟« : قدم گذاشتاطی بھ داخل حانیبرا

 ؟ی خودت اومدنی با ماشیراست....  دونمینم -
 . در باشگاھھیمال خودم جلو... می تو اومدنینھ با ماش -

 . انداختدلی رو تو دست آچی دستاش جا بھ جا کرد و سووی رو روکای وزن راانیبرا
 »چھ اش شده؟« : شدرهی خکای بھ رای با نگراندلیآ

...  کھ خوابھینیبیم« : حال جواب دادنی با اومدی ن خوششکای رای برادلی آی نگراننی از اانیبرا
 ».خستھ شده بود

 بھ سرعت وارد خونھ شد و انیبرا.  در خونھ رو باز کردانی تکون داد و جلو تر از برای سردلیآ
 . ھم دنبالش راه افتاد و در اتاق رو باز کرددلیآ.  رفتکایبھ طرف اتاق را

 »؟یایتو چرا دنبال من م« : گفتدلی و رو بھ آستادی راه انی بانیبرا
 ی خاصلیدل« : رفترونیبا چند قدم بلند از اتاق ب.  در سر خوردرهی دستگی از رودلی آدست
 ».ی داشتھ باشازی بھ کمک ندیگفتم شا... نداره

 دوباره وارد اتاق شد و دلیآ.  رفتکای بھش انداخت و بھ طرف تخت رایی با شک نگاه گذراانیبرا
 . تخت رو کنار زدی روی مالحفھ عیسر
 مالحفھ رو دلی آنکھیقبل از ا.  تخت گذاشتی رو روکای بھش انداخت و رای با حرص نگاھانیبرا

 .دی باال کشکای از دستش چنگ زد و تا گردن رابایروش بندازه تقر
 ندارم حاال یاجیبھ کمکت احت« : گفتدلی رو بھ آی بھ کمرش زد و با ھمون لحن حرصدستاشو

 ».ی بری تونیم
 . رفترونی و عقب عقب از اتاق بدی بھ گردنش کشی دستدلیآ

 سرش ری رو از زکای فوت کرد و شال رارونی نفسش رو بھ بانی محض بستھ شدن در، برابھ
 . شد و لبخند زدرهی ھم افتاده بود خی بلندش کھ رویبھ چشمان بستھ و پلکا. دی کشرونیب
 . عشق منیخوب بخواب -

 یرد و دستش رو دراز کرد تا چراغ خواب رو خاموش کنھ کھ چشمش بھ کشو رو مرتب کمالحفھ
 ی ساقھ دنیبا د.  رفت و کشو رو تا آخر باز کردزی بھ سمت میبا کنجکاو.  افتادزشی باز ممھین

 نی بود رو بختھی کھ حاال گلبرگ ھاش ردهی خشکیساقھ .  بھش زل زدرتی با حده،یگل خشک
.  نگھ داشتھ باشھنوی اکای بود کھ ممکنھ رادهی بھ فکرش ھم نرسچوقتیھ. کرد دستاش لمس
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 رنگ قرار ی قھوه ای دفترچھ کی بود ھم کنار کای تو گردن رای از بچگشھی کھ ھمیگردنبند
 .داشت

.  بودنش داشتیمی پوستھ شده اش نشون از قدیجلد چرم.  گردنبند و بعد دفترچھ رو برداشتاول
 . شدرهی کھ نوشتھ شده بود خی کلماتنیدفترچھ رو باز کرد و بھ اول

 تی جوشد برای شود اگر آنچھ در وجودم می کتابھا ممی بگوتی پرورانم برای آنچھ در سرم ماگر«
 شود دوستت ی تنھا دو کلمھ مسمی اگر آنچھ در قلبم ھست بنوی شود ولی کنم افسانھ ھا مانیب

 ».دارم
 رو گرفت ی صندلیدستھ . رچھ نوشتھ شده بود تو دفتشونیتمام خاطرات کودک.  را ورق زدکاغذ

 کی ھم کای کرد رایباور نم.  اون بوده باشھادی ھم تمام مدت بھ کای کرد رایباور نم. و نشست
 .  کردی رو معلوم می ھمھ چدهی ساقھ گل خشکنی دفترچھ و انیا.  غافل نشدهادشیلحظھ از 

 و کنار دی کشرونی ببشی جی رنگش ھم از تویدستمال صورت.  کشو گذاشتی رو تولی وسای ھمھ
خودش رو جمع کرده بود و بھ .  رفتکایکشو رو بست و بھ طرف تخت را.  گذاشتلی وساھیبق

 .  دستاش مچالھ شده بودنیمالحفھ ب.  بوددهیپھلو خواب
چراغ خواب رو خاموش کرد و بھ . دی رو دور مالحفھ بوسکای رای شد و دست مشت شده خم

 .  رفترونیاق بسرعت از ات
 ی قلبم می کھ تویبر خالف نفرت.  کارو بکنمنیمجبور بودم ا. مجبور بودم. دمی تو ھم کشاخمامو

 .  زانو زدمنی زمی چند قدم جلو رفتم و رودیجوش
 بھ ذارمینم.  زانوھام فشار دادمیدستامو مشت کردم و رو.  شدری و آرشام متحدلی و آسی رئنگاه

 . بھ اون برسھی ذارم گزندی کشم اما نمی منییتورو پا. ی ذارم اونو نابود کنینم.  برسھیبیاون آس
اون ... نیشما بزرگش کرد. مونھیاون مثل پسر شما م. نی بکنی برادرزادتون رو قرباندیشما نبا -

 کردم ی کھ من با اون بودم و تالش میتمام مدت. نی نکنی بازنی ایاز خون شماست لطفا اونو قاط
 بھ تچوقی ھا و کاراتون باخبر بوده اما ھتیو جلب کنم متوجھ شدم اون از تمام فعالاعتمادش ر

 نکرد کھ شمارو بھ دردسر ی باھاتون داشت اما کاری رفتار سردشھی ھمنکھی با ااوردیروتون ن
 . شماستی باشھ اون ھنوز ھم برادرزاده ی ھرچنی نظر کندی تجدمتونیلطفا ار تصم... بندازه

 کنم ی تونم کاری اما نمفتھی براش بی خوام اتفاقیمنم نم...  کنمی بازنی خوام اونو وارد ایمنم نم -
 .دستور از باالست

... شھی نابود ماھاشی کار آرزوھا و رونی با ا؟ی کنی کارو منیاگھ اونا بگن پسرت رو بکش ا -
 موضوع فکر نی رو اشتری بیلطفا کم...  با کشتن خود اون ندارهی فرقچی نفر ھکی یاھایکشتن رو

نگران  نکھی از اشتریمن ب... نی کندای پی اگھی راه دنی تونی منیمن مطمئنم اگھ شما بخوا... نیکن
 مونی بھ شدت پشنی کارو بکننی انکھیچون مطمئنم بعد از ا... برادرزادتون باشم نگران شما ھستم

 پسرتون فکر ی ندهی کھ شما با بغض بھ آیلحظھ ا... نمی خوام اون لحظھ رو ببیمن نم... نیشیم
 کارو نیا  کنمی پس ازتون خواھش منیشی ممونی کار پشنیمن مطمئنم کھ باالخره از ا... نیکن

 ...نی کار استفاده نکننی بردن اشی پی براانیاز اسم برا... نینکن
 کھ بھ خودش گرفتھ بود ی از حالت متفکرنیا.  حرف ھام قرار گرفتھ بودری تحت تاثدای شدسیرئ

 . گرفتھ بشھی درستمی کردم تصمی بود و آرزو منییسر من ھمچنان پا. کامال مشخص بود
 یسپس رو.  بلند بشمنی زمیبھم کمک کرد تا از رو.  بھ طرفم اومد و شونھ ھامو گرفتسیرئ

 . نشستزشی پشت میصندل
 نباشھ اما من می پسر واقعانی برادی شانمی بی مبی کار آسنیمن مطمئنا با ا... ی گفتیتو راست م -
 انتی تونم بھ پسر خودم خینم...  پدرش رو دارمی دوستش دارم من بزرگش کردم و جایلیخ

 ...کنم



 211 

کامران با .  رو مرخص کرددلیبا حرکت دست آرشام و آ.  انداختمنیی تواضع سرم رو پابا
 ی تو خطر مشتری بینطوریوگرنھ ا نی از دستورات اطاعت کندیاما قربان شما با« :اعتراض گفت

 »... انجام بشھی تجارت بھ خوبنی کھ استی نی اگھیراه د... نیافت
 شھیحاال م... یممنونم کھ بھ خاطر من نگران...  ھم ھستی راه دومشھیھم« : گفتی بھ نرمسیرئ

 »؟یمن و الرا رو تنھا بذار
 . ندادم و از اتاق خارج شدیتی بھ من رفت کھ اھمی چشم غره اکامران

 . کارو کردمنیھم. نمی اشاره کرد تا روش بشی بھ صندلسیرئ
 چی کھ ھییچشما.  شدمرهیبھ چشماش خ. دی جرعھ نوشکی کرد و کی آبش رو بھ لباش نزدوانیل

 . بھ جز نفرت درموردش نداشتمیحس
 اما باطنتون نیشده ھست نصف بی مثل سیاز نظر ظاھر... ی اندازی نفر مکی ادی دایتو منو شد -
 . کنھی فرق میلیخ
 ».فتھی مادشی من بھ دنی با دسی کھ رئھی دوست دارم بدونم اون چھ کسیلیخ« : گفتملمی خالف مبر

 . لبش نشستی روی تلخلبخد
 وقت بود کھ فراموش کرده یلیچون اون شخص رو خ.  شده بودمجی مورد گنی درایلی خلیاوا -

 . کابوس بودکی ھی شبشتریالبتھ ب...  اوردمادشی تو خوابم اومد و من بھ شیبودم اما چند روز پ
 . شدمرهی نافذش خی سکوت بھ چشمادر

 و بای زیلیظاھر خ...  تو بودھی شبیلی شناختم کھ خی رو می دخترکی جوون بودم یوقت«: دادادامھ
 شرکتم یان منشاونو بھ عنو...  تونم بگم از تو ھم قشنگ تر بودیبھ جرئت م.  داشتیجذاب

 اطراونو فقط بھ خ.  نفر رو از قبل داشتمکی نداشتم چون ی بھ منشیازیالبتھ من ن... استخدام کردم
 بتونم باھاش دی کردم مجابش کنم تا شایسع.  سادهیلی اما خبای زیدختر... ظاھرش استخدام کردم

 »... راه بدتر رو انتخاب کردمکی نی ھمیباشم اما اون اھلش نبود برا
 . زدیچشماش برق م.  اوردی مادیانگار داشت گذشتھ رو بھ .  شده بودی طوالنسی رئمکث

 ...من بھش تجاوز کردم -
 . تو چشماش نبودی ناراحتای یمونی از پشی اثرچیھ.  رو بھ سرعت باال اوردم و بھش زل زدمسرم

 ... نفر بودنی و آخرنیاون اول -
ناگھان ...  تجاوز کردهگھی از اون بھ چند نفر دری غتسی معلوم نی عوضکھیمرت.  تو ھم رفتاخمام

نھ امکان نداره امکان .  شدسیچشمام خ. مادرم رو بھ خاطر اوردم. ذھنم قفل شد.  زدخیدستام 
 ...نداره
 ... نفر بودنی و آخرنی اولاون

 واقعا اون زن مادرم بود؟... یعنی
 »شوھر داشت؟... اون زن« :دمی مطمئن شم پرسنکھی ای رو باال گرفتم و براسرم

 . دمی از حالت چھره اش فھمنویا.  سوالم تعجب کرداز
 ؟ی پرسیچرا م -

 ».یمحض کنجکاو« : زدمپلک
 ...باکره بود... چون اون...  مورد مطمئنم کھ ازدواج نکرده بودنینھ در ا -

دستم . فتاد خط امیشونیپ.  کھ گردنم رگ بھ رگ شدیطور.  باالتر اومدعی حرکت سرکی با سرم
 . و ماساژش دادمدمیرو دور گردنم کش

 » شده الرا؟یطور« :دی کھ از حرکت من تعجب کرده بود پرسسیرئ
 ». شکھ شدمکمیفقط ... نھ نھ« : تند سرم رو تکون دادمتند
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 اون دمی فھممی قبلی از منشیبعد از مدت« : نگفت و ادامھ دادیزی حال چنیبا ا.  کردزی رچشماشو
 ».بارداره

 . تر از قبل منتظر ادامھ حرف ھاش شدمریمتح
 از اون ی ان دی دکی کنھ فقط با گرفتن تی تونست ازم شکایاون م...  گرفتم بکشمشمیتصم -

 . رفتمای بردم بعد ھم سراغ رونی رو از بمیاول از ھمھ منش.  شدی معلوم مزیبچھ ھمھ چ
امکان ...  کھ اسم مادر من بودایرو... ایاون گفت رو... ایگفت رو. دی گرد شد و رنگم پرچشمام

 قرار گرفتھ باشھ و اسمش انی و جود داشتھ باشھ کھ مورد تجاوز آرای دننی تو ای اگھینداره زن د
 . باشھایھم رو

  اتفاق قبل از ازدواج مامانم با بابام افتاده بود؟نی ایعنی.  اون گفت باکره اساما
 رو انجام تی مامورتیاونم با موفق.  کارو واسم انجام بدهنی کردم تا اری رو بھ اسم خسرو اجیکی -

 . بھ اون بچھ کھ از خون خودمم بود رحم نکردمیحت.  رو کشتمایرو. داد
 مادر ی مادر منو کشتھ؟ پس چطوریعنی گھ؟ی می داره چنیا.  ممکن شده بودری برام غدنی کشنفس

 نفر کی داره دیشا. شمی موونھی دارم دای اومدم؟ خداای من بھ دنیو پدرم با ھم مالقات کردن؟ چطور
 .گھی رو مگھید

 ... نفر بودنی و آخرنی اولاون
 رونی خواستم از جام بلند بشم و از اتاق بیم.  بمونمنجای تونم ای نمگھید.  ام رو لمس کردمقھیشق

 .برم کھ صداش متوقفم کرد
فکر کنم حاال ...  ساکت نگھش دارمدیبا ... خبر دارهزیاون از ھمھ چ... کامران پسر خسروست -
 مراعات شتری بکمی رو بھت گفتم تا تو ھم نایا...  چرا رفتار من با کامران فرق دارهی بدونگھید

 ...رمی شما دو نفر قرار بگنی بخوامینم... یکن
  من برم؟شھیم... شھیم -
 ».آره« : بر اندازم کردبی عجی نگاھبا
.  بودری درگیذھنم بدجور.  بخورمنی بود چندبار زمکی نزدیحت.  زدمرونی سرعت از اتاق ببھ

 .  کردن تنھا کارم شده بودھی روزا گرنیا. ختنیاشک ھام دوباره فرو ر
 ی نھی بود بھ سنیی کھ سرم پانطوریھم.  ھق ھق ام رو خفھ کنمی دھنم گرفتم تا صدای رو جلودستم

پس سرم رو .  عطرش آشنا بودیبو. وشش جا گرفتم بعد در آغھیو چند ثان.  نفر برخورد کردمکی
دستاش نوازش گر .  تونستم حس کنمیتعجبش رو م. ستمی دادم و از تھ دل گرھی شونھ اش تکیرو
 . اش وارد کردمنھی سی مشت شده ام روی بھ دستایفیفشار خف. دندی کمرم لغزیور

 کردن من بھ تیرم و ھدا کمی روانی نفر رو حس کردم و بعد فشار دست براکی نگاه ینیسنگ
 . می تخت نشستیدر اتاق رو بست و ھردو رو. طرف اتاقش

 . شده بودرهی بھم خی با نگرانانیبرا.  رو تار کرده بوددمی داشک
 ...ـیرا -

 . مکث کردیکم
  شده؟یچ... الرا -

 . رو بھش دوختمسمی خیچشما.  شدی مانع از خروج صدا از دھنم مبغض
سرنوشت داره با من ... ارمی تونم ازشون سر در بی ھست کھ نمییزای چکی... شمی موونھیدارم د -

 ... چرخھی داره دور سرم مایدن...  کنھی میباز
 . با فاصلھ از من نشست و دستم رو تو دستش گرفتانیبرا

 ...کنھی مفیاما حال منو توص...  بھ حال تو ندارهی خوام بگم ربطی کھ االن میزی چدیشا -
 .  شدمرهی مھربونش خی کردم بھ چشمای کھ سکسکھ میدرحال. بند اومد ھق ام ھق



 213 

 ... تونم آسمون رو لمس کنمیم...  کنمی تو چشمات نگاه میوقت -
 تو چشماش مونده رهیفقط خ.  کردمی سکسکھ ھم نمگھی دیحت.  کامل بند اومده بودگھی ھق ام دھق

 . نشون بدمی چھ واکنشدی حرفش بانی نداشتم کھ االن با ای ادهی اچیواقعا ھ. بودم
 یزی چنی ھمچھی ای جنگل ای گفت چمن زار یاگھ م... ستنی ھستن؟ نھ نستن؟ی نی من کھ آبیچشما

 . بودبی خورده عجکی... تونستم باور کنم اما آسمون؟ی مدیشا
 .دی خندزی رزی رانیبرا

 ارم؟ی ات رو بند بھی تونستم گریدید... فقط قبولش کن...  الرای فکر کنادی زستیالزم ن -
 ».بدجنس« : بھ بازوش زدمی آرومیضربھ .  متوجھ حقھ اش شدمتازه

 ». نگفتمی حال من الکنیبا ا« : بھ خودش گرفتی جدی افھیق
 بودن از اون چھ فکر یقو.  انداختم و با انگشت اشاره ام اشک ھام رو پاک کردمنیی رو پاسرم

 .  کردم سخت ترهیم
 رهی نگرانش خیسرم رو باال اوردم و بھ چشما.  پشت دستم را نوازش کردی بھ آرامانی برادست
 . شدم

  شده؟یچ... الرا -
 . انداختمنیی و سرم رو دوباره پادمی کشرونی رو از تو دستش بدستم

 .یچیھ -
 » باور کنم؟ی توقع دار؟یزیری اشک مینطوری ایچی ھیتو برا« : تو ھم رفتی ھاش کماخم
 . بلند شدم تختی رواز
 ...تا اون روز صبر کن...  رو بفھممزای چی سرکی دیبا...  زودهیلی گفتن خیھنوز برا -

 . طرف در اتاق رفتم و بازش کردمبھ
 .شھی تا اون روز مونده؟ صبرم داره تموم مگھیچقدر د -

 یلیخ... کھی نزدیلیاما خ...  دونمیخودمم نم« : گفتمرمی در بگرهی نگاھم رو از دستگنکھی ابدون
 »...کینزد
 دروغ چوقتیاحساسم ھ. دمی کشیقی بھ در نفس عمھیبا تک.  رفتم و در رو بستمرونی اتاق باز
 .کھی نزدیلی اون روز کھ منتظرشم خگھی تونم بھش اعتماد کنم و اون االن داره میمن م. گھینم
 ؟ی کردھیالرا؟ گر -

 و ی از ناراحتییایتو چشماش در.  چشم دوختمدلی رنگم گرفتم و بھ آی کرمی رو از کفش ھانگاھم
 . دونمی رو نمشی قرمز من بود اما ناراحتی چشماشی نگرانلیدل. زدی موج مینگران

 . کردم لبخند بزنمیسع
 .شبمھی دیبھ خاطر کم خواب.  نکردمھینھ گر -
 و صورتم رو بھ طرفش ستادمیاز حرکت ا.  خواستم از کنارش بگذرم کھ بازومو گرفتیم

 .  بودینگاھش طوفان. گردوندمبر
 ...الرا -

 وجودم رو با انی ھم بتونھ مثل برای اگھی کردم کس دی فکر نمچوقتیھ.  دلم رو لرزونددلی آلحن
 .نگاه و لحنش بھ لرزه بندازه

.  رنگ و نم دارش شدمی خاکستری بھ چشمارهیخ.  و منو مقابل خودش قرار داددی کشبازومو
 . مثل قدرت عشقیزیچ.  کردمافتیاز نگاھش در رو یرومدی و نیامواج قو

 و دی بازوم لغزی شدن بھ چشمام کھ بھ نظر من صد سال گذشت دستش رورهی خھی از چند ثانپس
 ...و بعد. دور کمرم حلقھ شد
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 ی باز و چشمامھی حس کنار بدنم افتاده بودند، با دھن نیھمانطور کھ دستام ب.  تو آغوشش بودممن
 . کنملی تحلھی رو کھ افتاده بود تجزی داشتم اتفاقیگرد شده سع

 یسرم رو. دی رسی اون نمی بھ پاچوقتی من ھی اما براانی آغوش برایبھ گرم.  گرم بودبدنش
 د،ی کوبی اش منھی بھ سگھی ضربان قلبش کھ محکم تر از ھر وقت دی اش قرار داشت و صدانھیس
 . بوددهیچی گوشم پیتو
 دلیاالن تو بغل آ.  قرمز رو رد کرده بودمیمن مرز ھا. نم روشن شد ذھی کم چراغ قرمز ھاکم

 اصال درست نی و ادی بخشی وجودش بھ وجودم حرارت میگرما. بودم و بدنم مماس با بدنش بود
 . نبود
 تونستم یسرم رو تا م.  ولم کرد و چند قدم ازم فاصلھ گرفتی بھ راحتدلیآ.  کردم کنار بکشمیسع
 دونستم اگھ دوباره سرم رو بلند کنم یم.  دستم شدمی کردن با انگشتای انداختم و مشغول بازنییپا

 .شمی فھمم مواجھ می رو نمشونی پر از غم و درد کھ معنیو تو چشماش زل بزنم با کوھ
 

 . متوقفم کرددلی آی تا فرار کنم کھ صدادمی باز و بستھ کردم و بھ پشت چرخچشمامو
 ...الرا -

 .دی لرزی منم میصدا. دی لرزی بم بود و مصداش
 بلھ؟ -

 ».یچیھ« : قدم شدشی شکستنش پی بود کھ برادلی آنی حاکم بود و انمونی بی طوالنیسکوت
.  در رو باز کردم و خودمو داخلش انداختمدمی بھ اتاقم رسیوقت.  زدم و بھ سرعت فرار کردمپلک

 . زده بودنخی زدم و دستام ینفس نفس م
 . شدقی شد و بھ صورتم دقکیچند قدم بھم نزد.  حالتم تعجب کرددنیبا د اسکارلت

 »ھ؟یچ« : کنجکاوش زل زدمی چشماتو
 ده؟یچرا رنگت پر -

 »من؟« : گرد کردم و بھ خودم اشاره کردمچشمامو
 ».نھ پس من« : گفتی حالت مسخره ابا

 ».دهیمن رنگم نپر« : تو ھم کردماخمامو
 ».کامال مشخصھ« : رو کج کرددھنش

 تخت پرت کردم و یخودمو رو.  زدم تا از سر راه کنار برهی آرومی اش ضربھ نھی دست بھ سبا
 اسکارلت ھم ی غر غر ھایحت. آرامش رو با تمام وجودم احساس کردم.  ھم گذاشتمیپلکامو رو

 . لبم نشستی رویلبخند. رهی آرامش رو بگنی تونست اینم
 . زنھی ھا لبخند موونھی دنی انینگاش کن ع -
 لمی موبامی آھنگ مالی کھ بھم انداخت لبخندم رو پررنگ تر کردم ناگھان صدای توجھ بھ متلکیب

 .دیچیتو گوشم پ
 .کاوه.  شدمرهی کرده بودم خرهی ذخمی کھ بدون اسم تو گوشی باز کردم و بھ شماره اچشمامو

 نیی انداختم و از تخت پای بود نگاھی بھ اسکارلت کھ درحال ورق زدن مجلھ ای نگاھیرچشمیز
 . شدمکھی کوچاطی از اتاق خارج شدم و وارد حنشی سنگی نگاه ھاریز. دمیپر

 . سبز رنگ رو فشار دادمی دکمھ یفور
 الو؟ -

 .دی لرزی می کاوه بھ طرز وحشتناکیصدا
 ...کایرا -

 .دیچی تو وجودم پی ترس و اضطراب ھولناکناخودآگاه
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  کاوه؟یخوب -
 ...آره آره من خوبم -
 ؟ی شدضی لرزه؟ مریچرا صدات م... پس -
 ...نھ نھ گفتم کھ خوبم -
  شده؟ی شده درستھ؟ چیزی چھی... کاوه -
 ؟ی کنسل کردای رفتن بھ اسپانی پرسم چرا برنامھ ات رو برایاول من م -

 . شدمرهی انداختم و بھ انگشتام خنیی رو پاسرم
 . لرزهیچرا صدات م... تو بگو... گمیبعدا بھت م -

 . کردی انگار داشت با خودش صحبت مدمی شنی می کھ بھ سختی آروم شد طوریلی کاوه خیصدا
 ...ی کردی برنامھ ات رو کنسل مدینبا... یلعنت -

 » شده؟یکاوه چ« : شدشتری باضطرابم
 . کردی طوالنی مکثدلیآ
 کاوه؟ -
 ...پدرت..پـ -

 . منم آروم شده بودیحاال صدا.  کرددای تونست کاھش پی کھ میی زد و ضربان قلبم تا جاخی دستام
 ؟یچ... بابام -
 ...اون...اون -

 ».درست حرفت رو بزن« : زدمداد
 . مکثبازم

 کـــــاوه؟... کاوه؟ -
 ...فوت کرده... اون -

 از ایدن.  کردمی حس نمیچی و ھمدی شنی نمیی صداچیھ.  شده بودمرهی و مات بھ رو بھ روم خگنگ
 ینم.  کھ رو بھ روم بود قفل کرده بودمیی و من ھنوز چشمامو بھ درخت گردوستادیحرکت ا
 شنوم؟ ی نمیچی چرا ھاد؟ی نمادمی گفت؟ چرا یکاوه چ.  بودم ھضم کنمدهی رو کھ شنیزیتونستم چ

  گفت؟ی گفت؟ اون چی کنم؟ کاوه چی حس نمیچیھ چرا
لبام رو .  شدی اوردم و اشک از چشمام جارادی رو بھ یکم کم ھمھ چ.  افتادمنی زمی زانو رودو

 .  اوردمنیی توش بود از کنار گوشم پای فشردم و دستم رو کھ گوشیبھ ھم م
 گونھ ی زده ام روخی ی ام شدت گرفت و دستاھیکم کم گر.  و ذھنم بھ کار افتاددی کم گوشام شنکم

 .بشھ شد تا اشک ھام پاک دهیھام کش
من ... ستی نشمی پگھیبابام د... بابام.  ھق ھقم بلند نشھی لباسم رو بھ دندون گرفتم تا صدانیآست

 زانو ھام یکمرم رو خم کردم و سرم رو رو... رمی بمدیمن با... من باعث مرگشم... باعثش ام
 . گذاشتم

 . زدی از پشت تلفن داد مکاوه
 .تو رو خدا جواب بده... کای را؟ی کجا رفتکایرا... کایرا -

بگو ... یکاوه بھم بگو دروغ گفت« : گوشم گرفتمکی رفت و دوباره اونو نزدلمی بھ طرف موبادستم
 ».تو رو خدا بگو ھمش دروغ بود... کاوه...  بودی شوخھی ھمش نایکھ ا

 ... نکنھیگر... کایرا -
 . محو بشمرحمی بیای دننی از اشھی ھمی خوام برایم... رمی خوام بمیکاوه م -
 ... نکنی کار احمقانھ اکایرا -
 ... منھریابنا ھمش تقص -



 216 

 ... نھ توانھی کھ مقصره آریاون کس... یستیتو مقصر ن... نھ نھ نھ -
 .  رعشھ بھ اندامم انداختانی اسم آردوباره

 .نمی خوام بابام رو ببیم... نمشی خوام ببیم -
 ...یای بی تونی جمع ان تو نمنجایھمھ ا... کاینھ را... نــــھ -
  کنم؟کاریبدون اون چ...  کنم؟ حاال بدون اونکاریپس من چ...پس -
 ...ی کردی برنامت رو عوض مدینبا... ی بازم اشتباه کردکایرا -
 ؟یچطوره؟ مامانم چ... اون... عسل -
 .داغون... کایداغونن را... حالشون خرابھ -
 ... بابام باشمشی خوام پیم...  خوام اونجا باشمیم -
 و بھ یشیوگرنھ شناختھ م... یای بدی و تو ھم نباستی ننجای اگھیبابات د... دینبا... ی تونی نمکایرا -

 .ی افتیخطر م
 رو قطع کردم و سرم رو باال ی شد بھ سرعت گوشی مکی کھ بھم نزدیی قدم ھای صدادنی شنبا

 . زد قفل شدی م درش موجی کھ نگرانینگاھم تو دو جفت چشم عسل. گرفتم
 . رو عوض کنھرشی تونست مسی و نگاھم نمدنی لرزی ملبام

 لبم تا عمق وجودم ی کھ از پوست کنده شده ی خون رو تو دھنم حس کردم و بعد سوزشیشور
 . گرد شد و با چند قدم بلند خودشو بھم رسوندانی نگران برایچشما. نفوذ کرد

 قرمز شده ام از یبا ترس بھ لبا.  نشست و دستم رو تو دستش گرفتنی زمی دو زانو رومقابلم
 . شدرهیخون خ

  سرده؟نقدری با خودت؟ چرا دستات ای کردکاریچ -
 و خودم رو تو دمی متوقف کردن اشک ھام نداشتم پس فقط بھ ھق ھق ام شدت بخشی برایراھ

 . آغوشش رھا کردم
 ی نمگھید... ارمیدارم کم م« : و با ھق ھق گفتملباسش رو تو مشتم مچالھ کردم.  شدت شکھ شدبھ

 »...تونم تحمل کنم
 و اشک ھام لباسش رو دی لرزی مشی بازوھاانیبدنم در م.  باال اومد و دور کمرم حلقھ شددستش

 . کرده بودسیخ
 ». کنھتتی اذیچی ذارم ھینم... نجامیمن ا... آروم باش« : گوشم زمزمھ کردکنار

 یتو ھم نم« : ازش فاصلھ گرفتمی بھ خودم دادم و کمی اش بود تکوننھی کھ سرم تو سھمونطور
 رو ی نور و پاکیھالھ ... یی و نفرت فرو رفتم و تو اون باالیکیمن تو قعر تار... ی کنی کاریتون

گر   کنم فقط نظارهیپس خواھش م... ی فرو بریکی مثل من تو تاری تونیتو نم... نمی بیاطرافت م
 کھ من االن دارم ییتمام رنج و دردھا... ی و خودتو نابود کنی دخالت کنیرتو حق ندا... باش

 ».ی شده بشنی نفری بازنی ای ذارم تو قاطی بھ خاطر انتخاب اشتباه خودم بود نمکشمیم
تا تھ ... نھ امکان نداره رھات کنم« : کھ چشماش نمناک بود سرش رو بھ شدت تکون دادیدرحال

 تونم بدون ینم... تحملش رو ندارم...  بدون تو رو تجربھ کردمین زندگچو... امیجھنم ھم باھات م
 چطور ازم توقع...  و ھر لحظھ کنارتمشھیمن ھم... ی کنی مکاری تو چستیتو باشم برام مھم ن

 ازم نخواه نویا...  تونمینم... ذارمی گوشھ و فقط نظاره گر نابود شدنت باشم؟ نمکی نمی کھ بشیدار
 ».کایرا

 دونستم کھ ی مدیبا...  دارمانی از کیی جایمن چھ توقعات ب... درستھ.  انداختمنیی رو پاسرم
 . بشھدی اگھ با خطر تباه شدن خودش تھدی وجود نداره کھ اون ترکم کنھ حتنی امکان اچوقتیھ
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 دوباره بھ داخل یوقت.  بلند شدم و بھ سرعت وارد خانھ شدم تا لباسام رو عوض کنمنی زمی رواز
چند قدم بھ طرفش .  کردی فکر میزی چکی بود و داشت بھ ستادهی ھمونجا اانی برگشتم برااطیح

 .دمی کشرونی بود بزونی کت اسپرتش آوبی جی رو کھ لبھ چشیرفتم و سوو
 رو پشت سرم انی برای قدم ھایصدا.  رفتمرونی باطی رنگ رو باز کردم و از حی مشکی فلزدر
 ... ذارهیمعلومھ کھ تنھام نم. دمی شنیم
 کھ اون دروغ رو یاز وقت.  شدمرهی پارک شده بود خابانی خی کھ گوشھ ی رنگدی سفنی ماشبھ

. رگاھھی کاوه گذاشھ بودم و بھ ھمھ گفتم تعمشی رو پانی برانی تصادف ساختھ بودم ماشیدرباره 
 . برداشتھ بودگھی دنی ماشکی نگفت و یچی متوجھ شده بود اما ھنکھیاونم با ا

 ھم بھ سرعت کنارم جا انیپشت فرمون نشستم و برا.  رو زدم و در راننده رو باز کردمریدزدگ
 .گرفت

 ام آھنگ گھی شدم و با دست دی دست مشغول رانندگکیبا .  رو روشن کردمنی و ماشدمی کشیآھ
 . کردمیھا رو عوض م

 از نکھیبدون ا. ستادمی امارستانی در بی بعد جلویکم.  شده بودرهی خابونھای در سکوت بھ خانیبرا
 نگاھم رو دنبال کرد و اون ھم ری مسانیبرا.  شدمرهی بشم بھ ساختمون بلند و نوساز خادهی پنیماش

 .بھ ساختمون زل زد
 یھمون... دمیخبر مرگ پدرم رو شن... شی ساعت پمین« : چرخوندمانی برای نمنکام رو رویچشما

 ».دی بخشدی جدی زندگکیکھ منو بزرگ کرد و بھم 
 »پدرت؟« :دی بھ طرفم من چرخرتی با حانیبرا

 ... بخورهریمن باعث شدم کھ ت... بھ خاطر من مرد... اون -
انگار داشت .  مونده بودسمی خی بھ چشمارهی ھنوز ھم خانیبرا.  حاکم شدنمونی بی طوالنیسکوت

 . کردی ملی و تحلھیحرفم رو تجز
 ...کایرا -

 . بودیتو چشماش پر از مھربون.  ام رو گرفت و سرم رو باالتر اوردچونھ
 ...ی ھستی قربانکیتو ھم فقط ... یستیتو مقصر ن -
 زای چیلیخ... من اونو فراموش کرده بودم...  تونستم اما ندادمیم...  تونستم نجاتش بدمیم... من -

 ...رو فراموش کرده بودم
 کھ بھ ینخواست... ی کھ فراموش کنیتو نخواست...گھی دچکسی ھنھ تو و نھ. ستی تو نری تفصنمیا -
 ... بودرتی از تقدی قسمتنیا... بشھلی تبدوالی ھکی
 ... منو عذاب دادمیاون از اول زندگ...  خواد عذابم بدهیاون م...  خداستریپس ھمھ اش تقص -
 ھی لیاون بود باعث شد کھ تبد...  رسوندنجایخدا بود کھ تو رو تا ا... کایاشتباه نکن را... نھ نھ -
اون بود کھ باعث شد بعد از ... ی فروشند نشی گل مابونی کھ االن کنار خیی از ھمون دخترایکی

 ی کھ ھستیینجایاون بود کھ باعث شد االن تو بھ ا... می کندای رو پگھیمدت ھا ما دوباره ھم د
... کای رای رو گرفت ولزای چی سرکی کھ بھت داد یزیکنار ھرچ... ی از ھرچازی نیب... یبرس

 ی سرکی بھ دست اوردن یتو برا...  رو با ھم ندارهی ھمھ چچکسیھ... ستی کامل نچکسیھ
 کھ دوستت ی رو دارییکسا... یتو سالم و سالمت... ی کنی رو قربانزای چی سرکی دی بازایچ
 از شونی تو زندگچوقتی ھا ھستن کھ پول و ثروت دارن اما ھیلیخ... ھیلی خودش خنیا... رندا

اما بھ نظر من، تو ... ستی کامل نچکسی ھکایرا...  برعکسایعشق و محبت برخوردار نبودن 
 ی ذاریچرا نم... شھی بھتر ھم می بھتره و اگر درست انتخاب کنگھی دی ھایلی از ختتیوضع

از نو با ھم ... ؟ی دوباره از نو شروع کنی خوای چرا نم؟ی درد خالص شنی ابند کمکت کنم از
 ...میشروع کن
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 تونم االن خودم رو یمن نم...  ھا قول دادمیلیمن بھ خ... نھ« : تکون دادمی رو بھ آرومسرم
 تونم االن بھ فکر ینم...  کنمی رو قربانیشتری بیزای چدیبا...  کارھا بکنمیلی خدیبا... راحت کنم

 ی میبر رو رھی خطرناکی دارم چھ بازای کھ االن کجا قرار دارم ستیمھم ن... آرامش خودم باشم
 رو یزی چکیاما ... ستی درست نتی موقعنی تو ادنی دونم کھ کنار کشی منویفقط ا... کنم

 ھی...  مال من بمونھشھی ھمی برازی چکی نابود بشھ اما فقط فقط فقط میحاضرم تمام زندگ... مطمئنم
کنم کھ  ی میھرکار... ییاونم تو... م و آرزوھام دوستش دارامی از تمام دنشتری بی کھ حتیزیچ

 نھی کنم و از سکھی تکھیقلبم رو ت...  رو بھ ھم بدوزمنیحاضرم آسمون و زم... ازت محافظت کنم
 تمام اون یبتون... ی برساھاتی بھ تمام رویاما تو بتون...  رو بسوزونماھامیرو... ارمیام درب

 »...یاری رو بھ دست بی خوای کھ مییزایچ
 ؟ی کنی کارو منیواقعا ا -

 ».دمی وجودم انجامش میبا ھمھ « : شدمرهی خبھش
 کھ یزیاون چ... یی من تویایرو...  خوامیتو رو م... پس من« : ھم نمناک شده بودانی برایچشما

 »... بدهھیخودتو بھ من ھد... یی توارمی خوام بھ دست بیم
 ...انیک -
 ان؟یجان ک-

 . دی لرزی مصداش
 ...نی از اریغ... یزیھرچ.. .متاسفم -

 ھا و انبوه آدم ھا گم نی ماشیاھوی ھونیم.  رو باز کردم و بھ سرعت ازش خارج شدمنی ماشدر
 و دمی کوچھ خلوت دوکیتو .  بودی دھنم قرار داشت و اشک ھام مثل رود جاریدستم جلو. شدم

 . دردناکم را باز ھم بھ دندون گرفتم و سرم رو بلند کردمیلبا.  درخت پناه گرفتمکیپشت 
 راست انیبرا...  منم کھ مقصرمنیا... ی مواظبم بودشھیتو ھم... یستیتو مقصر ن... درستھ -
تو بھم حق ...  رو انتخاب کردمنشونی ترکی من تاری ولی نشون دادیادی زیتو بھم راه ھا... گھیم

  ازی کردیبارھا سع... یتو خوب و مھربون.  استفاده نکردم و من از فرصتم درستیانتخاب داد
االن تا تھ ... رهی دگھید... ایاما خدا...  کردمدتیمن نا ام...  اما من نخواستمی نجاتم بدمنجالب

 رو نجات انیبرا...  خواھش دارمکیفقط ازت ...  وجود ندارهی راه برگشتگھیباتالق فرو رفتم د
... ایخدا... کھ پایلیاون خ... ی تونی دونم کھ تو میم... اونو با من بھ داخل باتالق نفرست... بده

 .نجاتش بده
اشک ھام رو پاک کردم و دوباره نقابم رو بھ چھره .  دراوردم و شماره گرفتمفی رو از تو کمیگوش
 . زدم

 بلھ؟ -
 ...ومده اشی مورد مھم پھی...  باھات صحبت کنمدیبا -
 کجا؟ -
 ... شاپیکاف -
 .باشھ -

 . رو گرفتمانی برای رو قطع کردم و شماره تماس
 ؟یی کجاکا؟یالو را -
 ...برو...  انجامش بدمدی دارم کھ بای کارکیمن  -
 ھ؟یمنظورت چ -
 ... گردمی برمگھی دوساعت دیکیمنم تا ... ی برگرددیبا...  برونجایاز ا -
 ؟یری میکجا دار -
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   گفتم؟ی مدی بایچ.  کردممکث
 ...فقط برو -

 ام رو از درخت گرفتم و بھ سرعت بھ طرف ھیتک.  انداختمفمی رو خاموش کردم و تو کیگوش
 . دست تکون دادمدمی کھ دی تاکسنی اولیجلو. دمی کوچھ دویانتھا

.  ام بودمنوی نشستھ بودم و در حال بھ ھم زدن کاپوچی صندلکی ی شاپ روی کافی ربع بعد توکی
 . جا بھ جا شد و بھم چشم دوختشی صندلیسرگرد رو

 ... حالت بھتر شدهبنمیخوشحالم کھ م -
 . شددهی مچ دستم کھ خط قرمز رنگش روش بود کشینگاھش رو.  شدمرهی بھش خی سردبھ
 ... بودیکار احمقانھ ا -

 درمورد احساساتم یچیھ تو یآره احمقانھ بود ول... شمیمنکرش نم« : کردمکی رو بھ لبم نزدفنجان
 »...ی مرگ کنی کھ آرزوی قرار نگرفتیتیتا حاال تو موقع... ی دونینم

 ». حق با تو باشھدیشا« : لب ھاش نشستی روی کجلبخند
 . گذاشتمزی می و فنجان رو دوباره رودمی نوشی اجرعھ

 .ی رو تموم کنی ھمھ چدی باگھیدو روز د -
 » چھ خبره؟گھیدو روز د« : کردکی بارچشماشو

 .شھی واگذار مییکای گروه قاچاق آمرکی بھ ی بزرگیمحمولھ  -
 شھ؟ی معاملھ انجام منیکجا ا -
 ... رستوران روزا -
 ؟یک -
 ... ھم شخصا حضور دارهانیخود آر... حدود ساعت پنج بعد از ظھر -
 »؟یمطمئن« : صورت سرگرد رو پر کردرتیح
 کار تمام تجارت نیبا ا...  مھم و بزرگھیلی خیلی خیلی معاملھ خنیگفتم کھ ا...کامال مطمئنم -

 .شھی واگذار مزی و اروپا بھ دامکایآمر
 ؟ی نکرددای کراکون رو پدیھنوز محل تول -

 .رهی صبرانھ منتظر بود تا جواب سوالش رو بگیسرگرد ب. دمی از قھوه نوشی اگھی دی جرعھ
مثل .  بودیمزه اش عال.  رو جدا کردم و تو دھنم قرار دادممی شکالتکی از کی چنگال تکھ ابا

 .پشمک بھ سرعت تو دھنم آب شد
 »کا؟یرا« : گفتی با کالفگسرگرد

 کھ اسم سافتلن روش ی از جعبھ دستمال کاغذی تو دھنم قرار دادم و دستمالی اگھی دکی کتکھ
 نگران و یدم و بھ چشما دستام رو پاک کریشی حرکت نماکیبا . دمی کشرونینوشتھ شده بود ب
 . بردمی کنم اش لذت می کالفھ و عصبنکھیاز ا.  زدمیپوزخند.  شدمرهیمنتظر سرگرد خ

 .نھ -
 .  ھاش تو ھم رفتاخم
 ». فھممی میاما بھ زود« : بگھ ادامھ دادمیزی چنکھی از اقبل

 » ھم مونده؟ی اگھی دزیچ... دوارمیام« : پررنگ تر شداخمش
 ».فکر نکنم« : رو بھ عقب ھول دادم و بلند شدممیصندل

 برم رونی بنکھیقبل از ا.  شاپ راه افتادمی شونھ ام جا بھ جا کردم و بھ طرف در کافی رو روفمیک
مطمئن شو کھ کارتو « : گفتمستادمویکنارش ا.  شدمکیچند قدم بھ عقب برگشتم و بھ سرگرد نزد

 ». تنھا فرصتمونھنیا... یدیدرست انجام م
 . بکنمی اھی توصنی کھ بھش ھمچومدهی خوشش نادیمطمئنم ز. پوزخند زدم.  شدرهی حرص بھم خبا
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 .ی خودت باش تا لو نرتیتو نگران مامور -
 . مال منھانیآر...  باشھادتیاما ...ھستم -

 »...اری در نی بچھ بازکایرا« : ھاش تو ھم رفتاخم
... اون مال منھ...  نرفتھ باشھادتی دوارمیام... یتو بھم قول داد« : صورتم منقبض شدی اجزاتمام

 »... خودم بکشمشی خوام با دست ھایم
 ...کایرا -
 کنم ی امشب کارو تموم منی و ھمزمیری رو بھ ھم می بشنوم وگرنھ ھمھ چیزی خوام چی نمگھید -

 .نیری رو بگزی گروه دامنی تونیشماھا ھم نم
 ».باشھ« : شده اش گفتدی کلی دندون ھانی باز و بستھ کرد و از بچشماشو

 ».فعال... خوبھ« : تمام صورتم رو پوشوندغرور
 کا؟یرا -

 . شدمرهی بھش خدوباره
 .گمی متیبھ خاطر فوت پدرت بھت تسل -

 صورتم حفظ ی داشتم نقابم رو رویبا اصرار سع.  جوشش اشک رو تو چشمام حس کردمدوباره
 .کنم
 . خارج شدم شاپی طرف در رفتم و از کافبھ

 وقت بود کھ آرامش از وجودم یلیخ.  ھم گذاشتمی و پلکامو رودمی کشیقی بھ آسمون نفس عمرو
 .رخت بستھ و رفتھ بود

 رو ی اطرافم رو نگاه کردم کسی کنھ اما وقتی مبمی نفر داره تعقکی لحظھ احساس کردم کی یبرا
 .دمیند
 اومده بودم توش ساکن رانی بھ ای کھ از وقتینھ اون لجن زار.  بار بھ طرف خانھ راه افتادمنیا

 . با عسل بودمی خاطرات کودکی کننده ی کھ تداعیخونھ ا. بودم
بھ احتمال صد .  گفتھ بودی نداشت کاوه درمورد شناختھ شدن و بھ خطر افتادنم چیتی برام اھمگھید

 . رفتن بھشت زھرایدر صد پدرم رو برده بودن اونجا و بعد ھم م
 با تعجب بھ نھیراننده از تو آ.  بردمرونی دادم و سرم رو بنیی رو پانی ماشی شھی بغض شبا

 . اموونھیبذار فکر کنھ د.  نداشتیتی برام اھمگھی دنمیا.  کردیرفتارام نگاه م
 ی بزرگیمشک_دی سفیپرده ھا. جوشش اشک تو چشمام متوقف شد. ستادی در خونھ ای جلونیماش
 تی نھای کھ بی مھربون و لبخند گرمیعکس پدرم، با چشما.  شدی مدهی خونھ دواری دیرو

 ی می باز بھ راحتمھی در نقی گذاشتھ شده بود و از طراطی حی کھ تویزی میدلتنگش بودم رو
 .  از خاطرات بودیلی کنده خی برام تداعدمش،ید
و گونھ . دیدی رو تار مریچشمام تصاو.  قرار داشتی حلوا و خرما کنار عکس با رمان مشکسید

 .  مھمون ھاییرای قرمز مشغول پذی و چشمایکاوه با لباس مشک.  بودسی خسیھام خ
 ی مردکی زدن و یعسل و مادرم تو بغل ھم زار م.  شدمکی باز خونھ نزدمھی قدم بھ در نچند

 . خوندی میداشت مداح
در رو باز تر .  تعارف کنھھی ھامون داد تا بھ بقھی از ھمسایکی رو پر کرد و بھ یی چاینی سکاوه

 ی مادی بود کھ بھ ی ھمونطورزیھمھ چ.  شدمرهیبا بھت بھ اطراف خ.  شدماطیکردم و وارد ح
 . اوردم

 با دیپدرم االن با.  شدی قاب عکس حلقھ می بھ گوشھ دی نبایاون رمان مشک. زی چکی جز بھ
 ی با اسپند دورم مدیرا خانم بازھ.  زدی لبخند مدنمی اومد و عسل با دیآغوش باز بھ استقبالم م

 نی حلوا و ای بونیا.  درست نبودچکدومی ھنایا.  گفت دلم برات تنگ شده بود دخترمی و مدیچرخ
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 داشتھ ی احساسنکھی دونستن بدون ای مفشونی رو وظختنی کھ اشک ری مردمنیا. اهی سیپرده ھا
 .  قرمز کاوه درست نبودنی زھرا خانم و چشمای عسل، زجھ ھاونی گریچشما. باشن
 . نھ درست نبودن.  رو تکون دادمسرم
 سمی خی بھ چشمارتیبا بھت و ح.  کاوه متوجھ حضورم شدنکھی بھ جلو برداشتم تا اگھی قدم دچند

 .دیچی گوشم پی شکستنش توی از دستش افتاد و صدایاستکان چا.  شده بودرهیخ
 بھ عیکاوه بھ خودش اومد سر. دنیطرف ما چرخ تر بودن متوجھ صدا شدن و بھ کی کھ نزدییاونا

 رونی منو با خودش بھ بفتھی بھ صورت آشنام بی چشم کسنکھیقبل از ا.  و بازومو گرفتدیطرفم دو
 . خونھ کشوند

 ی رو روشن کرد و پاشو رونیماش. می شدنشی سرعت از خونھ فاصلھ گرفت و با ھم وارد ماشبھ
 .دی کشیقی متوقف شد و نفس عمی گوشھ امی چند کوچھ از خونھ فاصلھ گرفتیوقت. گاز فشار داد

 »؟ی کنی مکاری چنجایتو ا« : و گفتدی حرص بھ طرفم چرخبا
 ». اومدمی مدیبا.  تونستم تحمل کنمینم« : دست اشک ھام رو پس زدمبا

 درد بزرگ رو تحمل نی دونم چقدر برات سختھ چون خودمم دارم ایم« : آروم تر شدی کمکاوه
 »...دی کنم اما نبایم

 .  باعث شد حرفش نصفھ بمونھشی زنگ گوشیصدا
 الو؟ -

 » شده؟یچ« : ھاش تو ھم رفتاخم
 » االن حالش خوبھ؟؟یچ« :دی کم رنگش پرکم

 ».امیاالن م« : پدال فشار دادی رو چرخوند و پاشو روچیسوو
 داشورد ی رو تولیا ترس روبھ کاوه کھ موباب.  از جا کنده شد و بھ طرف خونھ راه افتادنیماش

 . شدمرهیپرت کرده بود خ
 قرص ی خواستھ خودشو با خوردن قرص بکشھ کھ دوستش مھناز متوجھ شده و قوطیعسل م -

 . شدهھوشی کنھ بی رو تحمل میادی زی اما چون فشار روحدهیرو از دستش کش
 . بزنھیامکان نداره دست بھ خودکش...  بودهی قویلی خشھیعسل ھم -
 ...ی کردنکاروی پس چرا ای تری تو از اون ھم قومی نظر نگاه کننی از امیاگھ بخوا -
 ...من با عسل فرق دارم -
 ھی ضیاون خواھر و پدرش رو از دست داده و مادرش ھم کھ مر... ی باھاش نداری فرقچیتو ھ -

 .گوشھ از خونھ افتاده
 ».ی دوست داریلی دونم کھ تو ھم عسل رو خیاون تو رو داره و م« : انداختمنیی رو پاسرم
 رو انی دونست اما منم برایاون نم.  دادی باره حق رو بھ من منیانگار در ا.  سکوت کردکاوه

 . کم اورده بودمشی وقت پیلی اگھ اون نبود منم خدیشا. داشتم
 چشم رونیمنم منتظر بھ ب.  شدادهی نسبت بھ خونھ پارک شد و کاوه پی دورتری بھ فاصلھ نیماش

 تحمل ی زمانھی کنھ من ی رو کھ اون االن داره تحمل میفشار.  نگران عسل بودمدایشد. دوختم
 .ی ھاتو از دست بدنیرتری دونم چھ وحشتناکھ عزیم. کردم

پشت . دی دوی منی بھ طرف ماش دستاش بلند کرده بودی کھ عسل رو روی بعد کاوه درحالقھی دقدو
 . مشترک من و عسل قرار داشتی دوستانی از بھتریکیسرش مھناز 

 .  گذاشت و خودش کنار من نشستنی عقب ماشی صندلی عسل رو روکاوه
 .نتی تا مھناز نبنییسرتو بنداز پا -
 از نکھیابھ محض .  تونستم خم شدم و کاوه ھم بھ سرعت از مقابل در خانھ رد شدی کھ میی جاتا

 . شدمرهی از عرق عسل خسی و بھ صورت خدمی بھ پشت چرخمیخانھ فاصلھ گرفت
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 . تر بروعیسر -
... یخواھر... عسل« : گفتمھیدست سرد عسل رو تو دستم گرفتم و با گر.  شدشتری بنی ماشسرعت

... عسل... شمی اونوقت من تنھا تر مرهی مامانم ھم میاگھ تو بر...  تنھام نذاریکیتو رو خدا تو 
 ».چشماتو باز کن

 .دمی ھق ھق خفھ اش فھمی از صدانویا.  کردی مھی ھم گرکاوه
.  شدمارستانمیکاوه عسل رو بغل کرد و بھ سرعت وارد ب.  پارک شدمارستانی در بی جلونیماش

 . منم پشت سرش راه افتادم
 از پرده ھا یکید و  کریی بھ سرعت ما رو بھ بخش ارژانس راھنمادنمونی از پرستارھا با دیکی

 .رو کنار زد
 . تخت گذاشتی تخت رو کنار زدم و کاوه عسل رو رودی سفی مالحفھ منم

 .دی بھش وصل کرد و مالحفھ رو روش کشی سرمپرستار
 » بده؟یلیحالش خ« : گفتی با نگرانکاوه

 سرم بمونھ ری زکمی اومدن فشارش بوده کھ اگر نیی بھ خاطر پادینگران نباش« : لبخند زدپرستار
 »ن؟یشی کاره اش می شما چشھیخوب م

 .من نامزدشم -
 .نیایلطفا با من ب -

 . تکان داد و بھ دنبال پرستار راه افتادی سرکاوه
« : گفتمی گرفتھ ایبا صدا.  دستام فشار دادمنی تخت نشستم و دست عسل رو بی لبھ یرو

...  نکردهییاگھ تو ھم خدا.  تونم تحمل کنمی نمگھید...  تو رو خدا چشمات رو باز کن؟یخواھر
 ».شمی موونھی بشھ من دتیکار

 . بھش زل زدمرتیبا ح.  باز شدمھی عسل تکون خوردن و چشماش نی ھاپلک
 عسل؟ -

 »کا؟یرا...ـیرا« : اش تکون خوردندهی خشکیلبا
 »کا؟یجان را« : بغض سرم رو تکون دادمبا
 ...تو... تو -

 . نفس ھاش منظم شده بود. دی دوباره بستھ شد و خوابچشماش
 .  پرده رو کنار زد و وارد شدکاوه

 ومده؟یھنوز بھ ھوش ن -
 »کاوه؟« : تخت بلند شدمی لبھ از

 »ھ؟یچ« : رو از عسل گرفتنگاھش
 . خوام خودمو بھ عسل نشون بدمیم -
 »؟ی شدوونھید« : بھت گفتبا
 . فشار رو تحمل کنھنی ا اگھ بفھمھ من زنده ام بتونھدیشا -
 ؟ی بگی خوای می رو ازت بپرسھ چلشیاگھ دل -
 .گمی رو بھش مزی گم صبر کنھ بھ موقع ھمھ چیم -
 ...کایرا -
 . گردمی بر نمممیمن از تصم...  نگویچیھ... نھ -

 . سکوت کردکاوه
و عسل و کاوه  نشستم واری کنار دی صندلیرو.  بھ عسل انداختم و پرده رو کنار زدمی اگھی دنگاه

 . رو تنھا گذاشتم
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 .  خوابم بردی متوجھ نشدم کیحت.  بستھ ام رو باز کردمی چشمام،ی زنگ گوشی صدادنی شنای
 . شدمرهی شد خی ام روشن و خاموش ملی صفحھ موبای کھ رودلی اسم آبھ
 الو؟ -
 ؟یی کجاکایرا -
  شده؟یچ -
 .نمتی خوام ببیم -
 .گھی ساعت دکی دی تونم شایفعال نم -
 . مھمھیلیخ -

 . انداختمی نگاھمی ساعت مچبھ
  خب کجا؟یلیخ -
 ...پارک -
 .فعال. باشھ -

 یبھ طرف بخش ارژانس رفتم و پرده رو کم.  بلند شدمی صندلی رو قطع کردم و از رویگوش
 . زدیعسل بھ ھوش اومده بود و داشت با کاوه حرف م. کنار زدم

 . بودیانگار واقع...  قشنگ بودیلیخ -
 » گفت بھت؟ی خب چ؟یجد« : با بغض لبخند زدکاوه

 . کایاسمش رو صدا زدم اونم گفت جان را -
انگار کاوه متوجھ حضورم شد چون سرش رو بھ . ختمی اشک ری انداختم و بھ آرومنیی رو پاسرم

 .طرفم برگردوند
 . بگھ کھ با سر اشاره کردم نھیزی چخواست

 و مودمی رو پمارستانیبھ سرعت سالن ب.  بھ عسل انداختم و پرده رو انداختمی اگھی عشق نگاه دبا
 .  رفتمنییاز پلھ ھا پا

 رنگ رو دور خودم محکم تر کردم ی سرمھ ایزییکت پا.  زدمی و گرفتھ قدم می آسمون ابرریز
 .دمیرس زود یلی خنی ھمی بود برامارستانی بھ بکینزد.  گفت راه افتادمدلی کھ آیو بھ طرف پارک

 اون نشستھ بود قرار ی رودلی کھ آیمکتی نی روبھ روییبای آب زی خلوت بود و فواره پارک
 .داشت
 خشک شده بود می گل مریبوتھ ھا. دمی کت فرو بردم و بھ قدم ھام سرعت بخشبی جی رو تودستام

 . بوددهیچی پطیاما بوش ھنوز ھم تو مح
 . شدرهی بده بھم خلمی تحوی لبخندنکھی بدون اشھیبرخالف ھم.  نشستممکتی نی روکنارش

 . زدمنھی پام گذاشتم و دستام رو بھ سی ام رو روی مشکفیک
 ...یدیچقدر زود رس -
 . بودمکینزد -

 . گرفتمکتی اش رو از نھی فوت کرد و تکرونی رو بھ بنفسش
 ؟یکجا بود -
 ...مارستانیب -

 . متعجب نشدای نگران اصال
 .ی باشبندهی فرنقدری ایون کردم تو بتی فکر نمچوقتیھ -

 »ھ؟یمنظورت چ« : شدمرهی خمرخشی نبھ
 ».ی ھستی دونم تو کیمن م« : بھم زل زدتی و با جددی طرفم چرخبھ
 . کردم بھ خودم مسلط باشمی خوردم اما سعجا
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  ام؟ی حاال من ک؟یجد -
 ».رانی اسی پلیمامور مخف« : مکث کرد و جواب دادیکم

 .شکھ شده بودم اما ھنوز ھم بھ خودم مسلط بودم.  باز و بستھ کردمچشمامو
 ؟ی لو ام بدی خوای م؟ی کنکاری چی خوایحاال م... خب -
 . دادمی انجامش مشی وقت پیلی کارو بکنم خنی خواستم ایاگر م -

 »؟ی دونیچند وقتھ م« : فرو بردمبمی تو جشتری رو بدستام
 . کنمقی بھ من گفت درموردت تحقسیکھ رئ ی از ھمون روزبای گفت تقرشھیم -

 ». کردم بھم اعتماد کامل دارهیفکر م« : زدمپوزخند
 ...االن بھت اعتماد داره... داره -
 ... خوامی منویخوبھ ھم -
 ؟ی داریچھ نقشھ ا -

 » گم؟ی واقعا بھت میفکر کرد« : زدمی کمرنگلبخند
 . گفتمی مسی بھ رئشی وقت پیلی خواستم مانعت شم خیاگھ م -
 ».یگیراست م... درستھ« : انداختمنیی لبخند سرم رو پابا

 کھ بھ طرفش گرفتھ ی کنجکاو بھ پاکتی با چشمادلیآ.  رو دراوردمی کردم و پاکتفمی رو تو کدستم
 . شدرهیبودم خ

 ھ؟ی چنیا -
 ».ھی توی برارشیبگ« : دادمی پاکت تکونبھ

 .دیش کرونی کھ داخلش بود رو بی رو گرفت و کاغذپاکت
 »ھ؟ی چنیا« : گرد شدچشماش

 دونم کھ تو جزوشون یمن م...  برونجایفقط از ا... شنی مری تمام باند دستگگھیدو روز د... برو -
 ...فقط برو... یتو با ھمشون فرق دار...  یستین
 ؟ی از کجا اوردنویا -
حاال مال .  نخواستمیعنی.  اما نشدای رو رھا کنم و برم اسپانی خواستم ھمھ چیم.  مال من بودنیا -

 .ساعت شش پروازه.  اسگھی مال دو روز دخشیتار. توست
 ...اما اون روز کھ -
 برنامھ کی تو من برات زنی برسای پلنکھیقبل از ا... شھی انجام مسی رئیآره اون روز معاملھ  -
 .فقط چمدونت رو آماده کن... ی کھ فرار کندمی مبی ترتیا
 ... تونم الرایاما من نم -
 . فرستمتی شده من بھ زور میحت... ی بتوندیبا... ی تونیچرا م -
 ...الرا -
 خوام برادرم رو از دست ی من نمدلیلطفا بھم گوش بده آ« : دستش گذاشتمی لبخند دستم رو روبا

 ».بدم
 ».ی دوست نداشتانویکاش تو برا« : گفتیبھ تلخ.  شدرهی دستش بود خی بھ دستم کھ رودلیآ

 نگاھش رو ی تونستم معنای می تالشچیحاال بدون ھ.  شدمرهی رو بلند کردم و بھ چشماش خسرم
 .اشک تو چشمام جمع شد. بخونم

 . رو داشتھ باشھاقتتی کھ لستمی نیمن اون کس... ستی درست ننیا...دلی کارو نکن آنیا -
 ؟یگی منویچرا ا -
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 ییبای و بو و زی کھ طاقت اوردی تو سرما بودی آدما مثل گلنی انیتو ب... یچون تو ھم پاک -
... ی اونا نشدھی شبچوقتی و ھی اما طاقت اوردیدی و نددی خورشنکھیبا ا... یخودت رو حفظ کرد

 ...انی تو رو دارم و نھ برااقتی من نھ لنی ھمیبرا
 .  بلند شدممکتی نی رو برداشتم و از روفمیک
 ...الرا -

 »بلھ؟« :دمی طرفش چرخبھ
 ...یتو ھم پاک -

 . مبھوتم رو تو چشماش قفل کردمنگاه
 ...یستی کدومشون نچی ھھیتو شب... یتو ھم پاک... ی اما نشدی آدما بشنی رنگ ای کردیتو ھم سع -
 ... شدهری دیلی من خیبرا -
 ...یتو ھنوز ھم فرصت دار...ستی نری دچوقتیھ -
 ...نھ ندارم -
 .یمن مطمئنم کھ دار... یدار -
 ...کان ندارهام -
 .ستی نری از نو شروع کردن دی براچوقتیالرا ھ... داره -

 ». تونمینم« : انداختمنیی رو پاسرم
 ...ی تونی واقعا نمینطوریا...  نکننیتلق -
 ... تونمیمن واقعا نم -
 ...یدی ھم عذاب مانی برایتو دار -
 ... رو ندارماقتشی لگمی منی ھمی دونم برایم -
 . عذاب نکشھچکدومتونی کھ ھی کنی کاری تونی انتخاب خودتھ منیا -
 . رو قبول نکردمتی مامورنی افھیمن تنھا بھ خاطر انجام وظ... ی فھمیتو نم -
 . دونمیم -
 »؟ی دونیم« : گفتمرتی حبا
 . کشھینفرت داره تو چشمات شعلھ م.  دوران رو گذروندمنیآره چون منم ا -

 ».مطمئن باش... شھی تموم می بھ خوبیھمھ چ« : نثارش کردمی لبخند رو جمع کردم ورومی نتمام
 . من خوب نبودیبرا -
 ... من ھستیبرا -
 . کارو نکننیا... اشتباه پشت اشتباه -
 .ی مانعم شی تونینم -
 ... دونمیم -

 ».خداحافظ... رمیپس من م« : زدمی اگھی دلبخند
 ».باشھ« : تکون دادیسر

 .  درختا رد شدمنی و بھ سرعت از بدمیچرخ
 بدون دلی بھ پشت سرم انداختم آی نگاھمین.  کردسی پام رو خری زی سنگنی کم نم نم بارون زمکم

 . شده بودرهی نشستھ بود و بھ روبھ رو خمکتی نی بھ بارون داشتھ باشھ روی توجھنکھیا
 بھ سرعت از  اطرافمیآدما.  رو قدم گذاشتمادهیتو پ.  و از پارک خارج شدمدمی کشیقی عمنفس

 .  داشتمی قدم برمی گذشتن اما من بھ آرومیکنارم م
I could never miss your love 

  کنمی نتونستم از عشقت چشم پوشچوقتیھ
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As warm as a Miami day 
 مونھی میامی داغ می کھ مثل روزھایعشق

I could never get enough 
  نشدمری ازش سچوقتیھ

Wetter than an ocean wave 
 انوسھی اقی تر از موجھاسی کھ خیعشق

Now, one is the key, two is the door 
  دری و دومدهی کلکی حاال،

Three is the path that will lead us to four 
 دهی ھست کھ ما رو بھ سمت چھار سوق میری مسیسوم

Five is the time you kidnap my mind 
Into ecstasy 

 ی کردمی و روانیدینم رو دزد ھست کھ ذھی ھم زمانپنج
I’m lost inside your love 

  توعشقت گمشدممن
Believe me 

  باور کنحرفمو
And if I don’t come up 

  اگھ بھش نرسمو
Then leave me 

Inside your love forever 
  رھام کنشھی ھمی موقع درون عشقت برااون

Lost inside your love 
  عشقت گم شدمتو

When the two of us are one 
 می شی مکی جفتمون یوقت

There’s no place I’d rather be, oh no 
  باشمی اگھی دی جاچی ھخوامی نمگھید

I’m disappearing in your love 
 شمی عشقت محو متو

Wilder than my wildest dreams, oh yeah 
  آه آرهم،ی وحشیاھای تر از رویوحش

Now, one is the key, two is the door 
  دری و دومدهی کلکی حاال،

Three is the path that will lead us to four 
 دهی ھست کھ مارو بھ سمت چھار سوق میری مسیسوم

Five is the time you kidnap my mind 
Into ecstasy 

 ی کردمی و روانیدی ھست کھ ذھنم رو دزدی ھم زمانپنج
I’m lost inside your love 
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  تو عشقت گم شدممن
Believe me 

  باور کنحرفمو
And if I don’t come up 

  اگھ بھش نرسمو
Then leave me 

Inside your love forever 
  رھام کنشھی ھمی موقع درون عشقت برااون

Over and over, you know what I need 
  دارماجی احتی من چیدونی و بارھا تو مبارھا

I see over and over you keep taking me 
A little bit too far 

 یکنی از خودت دور می منو کمی کھ دارنمیبی وبارھا مبارھا
A little bit too deep 

 قی عمیکم
Lost inside your love 

  عشقت گم شدمتو
Believe me 

  باور کنحرفمو
And if I don’t come up 

  اگھ بھش نرسمو
Then leave me 

Inside your love forever 
  رھام کنشھی ھمی موقع درون عشقت برااون

Lost inside your love 
  عشقت گم شدمتو

I’m lost inside your love 
  تو عشقت گمشدممن

)Lost inside your love گلسی آکھیاز انر( 
 زنگ در فشار یم رو رودست.  رو از گوشم دراوردمی و ھندزفرستادمی در خانھ ای بھ رورو

 . کھ تا لئونارد در رو باز کرددی طول کشیکم. دادم
 یرو.  از اسکارلت نبودیخبر.  بزنم وارد خانھ شدم و بھ طرف اتاقم رفتمی حرفنکھی ابدون
 کی رو برداشتم و تو یسکیو.  شدمرهی مختلف شراب خی ھای نشستم و بھ بطرزی پشت میصندل

 زدم و ایاما باالخره دلم رو بھ در.  داشتمدیردن و نخوردنش ترد خونیب. ختمی مخصوص روانیل
 . داره؟ منکھ قبال ھم خورده بودمشی ادهیچھ فا.  کردمکی لبام نزدبھ  رووانیل
باد .  و پنجره رو باز کردمستادمی ازمیکنار م.  اتاق رفتمی رو برداشتم و بھ طرف پنجره وانیل

 ی و لبخند تلخدمی نوشوانمی جرعھ از لکی.  کردشونی بھ صورتم خورد و موھام رو پریزییسرد پا
 .زدم

 . برداشتم و بازش کردمیبھ اروم.  بود افتادزمی می کھ روی بھ دفترچشمم
 . بودنی کھ چشمم بھشون خورد ای کلماتنیاول
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 تی جوشد برایجودم م شود اگر آنچھ در وی کتابھا ممی بگوتی پرورانم برای آنچھ در سرم ماگر«
 شود دوستت ی تنھا دو کلمھ مسمی اگر آنچھ در قلبم ھست بنوی شود ولی کنم افسانھ ھا مانیب

 ».دارم
 نوشتھ شده کھ رشی ھم زدی کلمات جدی سرکی کھ دقت کردم متوجھ شدم ی زدم اما کمیلبخند

 .ستیدست خط من ن
 ».ی شوی کور می را سکوت کرده ام کھ اگر بھ چشمانم نگاه کنمیادھایآنقدر فر «

 ادی رو فریچ.  شناختمی خط رو خوب منیا.  دستام فشرده امنی افتادم و دفترچھ رو بی صندلیرو
 زتی بگذرم تا تو بھ ھمھ چزمی کنم حاضرم از ھمھ چی کھ ادعا می منان؟ی برادمی کھ من نشنیزد

 ؟ی زدادی رو فر کدوم دردتدم؟ی رو نشنی چیبرس
 شکستنش انگار یصدا.  پرت کردمواری رو بھ طرف دوانی بھ موھام چنگ زدم و لی بدبختبا

 .  شکستن قلب من بودیصدا
 . دمی لرزیاتاق سرد شده بود و من م.  نشستم و بازوھام رو تو آغوش گرفتمنی زمی زانو رودو
 . دمی در رو شنی رهی شدن دستگنیی باال و پای بعد صدایکم
 ؟یالرا؟ الرا حال خوبھ؟ چرا در رو قفل کرد -

 .  دستم رو گاز گرفتم تا ھق ھق ام رو خفھ کنممچ
  بود؟ی چیالرا؟ تو رو خدا جواب بده؟ حالت خوبھ؟ اون صدا -

 ».برو« : ھق ھق گفتمونی می سختبھ
 لــارا؟...  شنومی صدات رو نم؟یچ -
 ».وبــــــــــــــر« : بار بلند تر داد زدمنیا

 .دمی نشنیی صداگھی متوقف شد و درهی دستگحرکت
 بستن ی برای خورد اما من تالشی بھم ممایباد مستق. دمی لرزیھنوز ھم م. دمی دراز کشنی زمیرو

 .پنجره نکردم
 چشم ی قطره اشک از گوشھ کی.  دراز کردمنی زمی شدم و دستام رو کنارم رورهی سقف خبھ

 . دی چکنییچپم پا
 .دمی نفھمیچی ھگھی بستھ شد و دچشمام

 ی کرد و گلوم میسرم درد م.  بھ بدنم دادمیفی تکون خفیبھ سخت.  کردمی می کرختاحساس
شب .  بھ اطراف انداختمی بازم نگاھمھی نی چشمانیاز ب.  بلند شدم و نشستمنی زمیاز رو. سوخت

 . نمی بب داخل اتاق رولی از وسای مبھمی ھیشده بود و من فقط قادر بودم سا
اول پنجره اتاق رو . سرما تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود.  کردیبدنم ھم درد م. ستادمی شدم و ابلند

 ی و برنده رفت و سوزش وحشتناکزی تزی چکی ی راه پام رونیب. بستم و بعد ھم بھ طرف در رفتم
 .رو حس کردم

 ی شھیبھ نظر مثل ش.  کرده بود لمس کنمی رو کھ پامو زخمیزیخم شدم تا چ.  تو ھم رفتاخمام
 . کھ بعد از ظھر شکستھ بودم افتادمیوانی لادیتازه . دی رسیشکستھ م

سالن ھم .  و تو قفل چرخوندم و بازش کردمدیکل.  و لنگ لنگان بھ طرف در اتاق رفتمدمی کشیآھ
تم حرکت عقربھ  تونسیبھ سخت.  انداختمواری دی بھ ساعت روینگاھ.  فرو رفتھ بودیکیتو تار

 .  صبح بودکی بھ کینزد.  بدمصیھارو تشخ
 خوردم و یبا وحشت بھ عقب سکندر.  نرم رفتزی چکی ی برداشتم کھ پام رورونی قدم بھ بکی

 .  شدمرهی داده بود خھی تکواری کھ نشستھ بود و بھ دی مردی ھیبھ سا
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 داده بود و ھی تکواریسرش رو بھ د.  دادمصی رو تشخانی کھ برادی نکشیطول.  کردمزی رچشمامو
 در ی جلونی زمی اش روگھی دست دکی شکمش بود و ی دستش روکی. چشماش ھم بستھ بود

 .اتاق دراز شده بود
 ».ی موندی منتظرم مدینبا.  خنگیپسره « : لب غرغر کردمریز

 .  شونھ اش گذاشتمی شدم و دستم رو روکی نزدبھش
 ان؟یبرا -

 یتکون.  بغلش گرفتم تا بلندش کنمری و از زدمی کشیآھ. رفت اما چشماش باز نشد ھاش تو ھم اخم
 . انداختی بھ من نگاھیجیبا گ.  باز شدمھیبھ خودش داد و چشماش ن

 کا؟یرا -
 »؟یری خفھ خون بگشھیم« : انداختمی ترس بھ اطراف نگاھبا

 ».آره« : کرد و سرش رو تکون دادیاخم
 . نخوابنجای تو اتاق امی برایب -

 ».میبر« :دوباره چشماش بستھ شد.  دادھی شونھ ام تکھی تعارف خودشو بھم چسبوند و بدون
 ».پررو« :دمیغر

 ینفس آسوده ا.  وارد اتاق شدم و در رو بستمعی سردم،ی کشی رو دنبال خودم مانی کھ برایدرحال
 . وزن داشتلیاندازه گور.  تخت پرتش کردمی روبای و تقردمیکش

 یقی دوباره بھ خواب عمانیبرا.  تخت نشستمی و خودمم لبھ دمی گردنش باال کشری رو تا زمالحفھ
 .فرو رفتھ بود

.  رفتمرونی تخت بلند شدم و از اتاق بیاز رو. اخمام تو ھم رفت.  متوجھ سوزش پام شدمتازه
 .  ھا شدمنتی کھ تو آشپزخانھ بود رو روشن کردم و مشغول گشتن تو کابیچراغ کم نور

 پشت ی صندلی و رودمی کشی خوشحالی از روی کردم آھدای رو پھی اولی کمک ھای جعبھ یوقت
 . ھشت نفره نشستمزیم
اونقدر مشغول .  سوخت شدمی کھ می قسمتی چپم گذاشتم و شروع بھ وارسی راستمو رو پایپا

 . نشدمدلی و نشستن آمی کناری شدن صندلدهیبودم کھ متوجھ عقب کش
 الرا؟ -
 .دمی صداش بھ خودم اومدم و ده متر باال پربا

 ی منیچتھ؟ چرا ھمچ« :دمی زدم بھ طرفش چرخی ام بود و نفس نفس منھی سی کھ دستم رویدرحال
 »؟یکن

 ». خواستم بترسونمتی نمدیببخش« : کرد خنده اش رو کنترل کنھیسع
 ...یفعال ک ترسوند -
 ؟ی کنی مکاریچ -
 .ارمی تو پام رفتھ دارم درش مشھیش -
 .بذار کمکت کنم -

 ».ستمیخودم کھ چالق ن... ی خواد کمک کنینھ نم« :دمی سرعت خودم رو عقب کشبھ
 .دی ھاشو باال انداخت و خودشو عقب کششونھ

 .یھر طور راحت -
 . انداختمدلی بھ آی نگاھی چشمری حال زنیدر ع.  پام گذاشتمی زخم رو باز کردم و روچسب

 ؟ی شدداری چرا از خواب بینصفھ شب -
 ».یداری کھ تو بیلیبھ ھمون دل« : زدی لبخندمچھین
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 شھی تو ھم شیمگھ تو پا« : کھ عمدا درشتشون کرده بودم بھ پاش زل زدم و گفتمیی چشمابا
 »رفتھ؟

 . نگفتیزی پررنگ تر شد اما چلبخندش
 یھا کمک ی پام محکم کردم و از جام بلند شدم تا جعبھ ی سکوت با فشار دست، چسب رو رودر
 »؟ی رو دوست دارانیچرا برا« : متوقفم کرددلی محزون آی رو سر جاش بذارم اما صداھیاول

 نشستم و می صندلیدوباره رو.  رفتھ رو برگشتمری گذاشتم و مسنتی کابیجعبھ رو رو.  شدممتوقف
 » برات مھمھ؟یلیدونستنش خ« : زدمیلبخند تلخ

 .دمی پرسی نمچوقتیاگھ نبود ھ -
 چرا مھمھ؟ -
 . بردمی مای گرفتم و با خودم بھ اسپانی وجود نداشت من دست تو ھم میانیاگھ برا -
 .اما حاال ھست -
 . کشمی ممی کھ من دوباره دارم طعم شکست رو تو زندگلھی دلنیآره و بھ ھم -
 .ی بھتر از منو داراقتیتو ل -
 . خوامی خوام من خود تو رو میبھتر از تو رو نم -
 .دلی آستی درست ننیا -
 .  دونمی منمیآره ا -
 دل؟یآ -

 . شدرهی رو باال اورد و بھم خسرش
 .... بخوامی اگھی تونم از کس دینم... مجبورم...  حرف رو بزنم امانی ادی دونم نبایم -
 » شده؟یچ« : شدرهی تو چشمام خیشتری دقت ببا
 ؟ی کنی در حقم می لطفھی -

 ».دمی برات انجام مادی از دستم بر بیھرکار« : زدی آرامش بخشلبخند
 »؟یاسکارلت ھم با خودت ببر... شھیم« : گرفتم و گفتمی دستم رو بھ بازیانگشتا.  لبخند زدممنم
 »چرا من؟« : جا خوردیکم
 نظر نیاون از ا.  ندارهای دننی رو تو اچکسیاسکارلت ھ« : انداختمنیی سرم رو پای شرمندگبا
 ینم.  دو سال کنارش نبودم اون تا االن نابود شده بودنیا اگھ من تو دیشا.  بھ من شباھت دارهیلیخ

 و خشم من مآتش انتقا.  راه کشوندمنی منم کھ اونو بھ انیا.  اسکارلت بھ زندان باز بشھیخوام پا
 دیاسکارلت شا...  کنمی بابت احساس گناه منی از اشھی ناخواستھ بود اما ھمنکھیبا ا. اونم گرفت

 رو کھ ی اون پاکدوارمیام...باستی جذاب و زتی نھایز و مھربون و ب احمق باشھ اما دلسویلیخ
مطمئن باشم کھ   تونمیچون من نم... اونو نجات بده... ی باشدهی تو ھم ددمیمن تو وجود اون د

 ».قدرت نجات دادنش رو داشتھ باشم
 ». کنمی براش مادی از دستم بر بیھرکار... ی خواد نگران باشینم« : دستم نشستی رودلی آدست

 . ھم دارمگھی خواھش دھی -
 . کرد و بھم چشم دوختمکث

 مدت نی کھ تو ایتمام احساس...  عشق رواقتی اونم لی اونو داراقتیتو ل. مواظب اسکارلت باش -
 . احساسھنی ای واقعقیاون ال... زی اون بری بھ پایبھ من داشت

 ازش ی خواستھ انی ھمچکی کرد یم نم فکرش ھچوقتیھ.  دستم افتادی سر خورد و از رودستش
 ی قصد داشتم حتی خودخواھتی رحم کھ با نھای بنقدریا.  رحم شده بودمیمن دوباره ب. داشتھ باشم
 ی گرفت بھ پای فراموش کنھ و احساساتش رو کھ از من منشأ می مدت رو بھ راحتنیخاطرات ا

 .  بھش ندارهی عالقھ اچیزه کھ ھی بریکس
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پس از جام بلند شدم و بھ سرعت آشپزخانھ رو ترک .  نتونستم نگاھش رو تحمل کنمنی از اشتریب
 .کردم

 اشک ھام رو گرفتم و بھ چھره زشی ریبھ سرعت جلو. ستادمی اتاقم پناه بردم و پشت در بستھ ابھ
 . دارهی از ما خواب راحتیکیخوبھ حداقل .  شدمرهی تو خواب خانی برای آسوده ی
 . کردم و نشستمکی خودم رو بھ تختش نزد لرزانیی قدم ھابا

چطور بدون « : گفتمیبا بغض و لبخند تلخ.  بھ طرف موھاش رفت و مشغول نوازششون شددستم
 یبدون زمزمھ ھا... میبدون عشق پاک بزرگسال... می گر کودکتیتو دووم اوردم؟ بدون حما

بارھا ... انی بدم کیلین خم...  رنگتیی خرمای عسل و خرمن موھانیری شیبدون چشما... محبتت
 ی کنم خودم رو راضی می االنم دارم سعنی ھمی رو متوقف کنم اما نتونستم حتم کردم خودیسع

 کھ تو بدنم مونده قلبمھ یتنھا قسمت پاک...  نداره چون روحم آلوده شدهی ادهیکنم و کنار بکشم اما فا
 »...کھ متعلق بھ توست

 نی زمیپس از خاموش کردن چراغ خواب، رو.  زدمشیشونی پی روی نرمی شدم و بوسھ خم
 گرمش رو در آغوش گرفتھ بود یھمچنان کھ دستم دستا.  تخت گذاشتمی لبھ یزانو زدم و سرم رو

 .چشمام بستھ شد
 لبخند نی ای دونستم بھ زودیلبخند نزدم چون م.  خندونش زل زدمی رو باال گرفتم و بھ چشماسرم

 . موندمرهیفقط خ پس شھی لب اونم پاک میاز رو
 »؟ییکجا... یھ« : گفتدی رو دمی سکوت طوالنی وقتاسکارلت

 ی مسئلھ رو بھ راحتنی تونستم اینم.  شدمرهی خمی نشستھ بودمکتی نکی ی کھ توش روی پارکبھ
 کھ کنارش ی و من االن درحالمی پارک برکی کردم با ھم بھ شنھادیتو خونھ مطرح کنم پس پ

 . موضوع رو مطرح کنمنی ادی بای دونستم چطورینشستھ بودم نم
 »چت شده؟... الرا؟« : نگران شده بود با دست شونھ ام رو تکون داد و گفتی کھ کماسکارلت

 ».ی بردیتو با« : گفتمی مقدمھ اچی رو بھ چھره زدم و بدون ھی احساسی و بی نقاب سرددوباره
 »؟ھیمنظورت چ« : پاک شد و تعجب چشماشو پر کردلبخندش

 ییاون الرا. ستمی نی کنی کھ تو فکر میمن اون کس.  گفتمی مدت داشتم بھت دروغ منیمن تمام ا -
 شی کارا با نقشھ پنیتمام ا. کھ بھ توماس التماس کرد تا بذاره اونجا کار کنھ و با تو گرم گرفت

و کمک  ردنمن بھ قصد پول دراو.  با تو و کار کردن وارد اون بار نشدمیمن بھ قصد دوست. رفت
 اون ھمھ آدم نکشتم من فقط سی از دستورات رئتیمن بھ قصد تبع...  وارد باند نشدمسیکردن بھ رئ

اسم ...  بوددهی تا امروز بھ فکرت ھم نرسدی کھ شایزیچ... انتقام...  کارا رو کردمنی ھدف اکیبا 
... سمی پلیمخف  و مامورکاستیاسمم را... ستمی نیسی انگلکیمن اصال ... ستیمن اصال الرا ن

 انتقام کھ تو وجودم اهی و اون حس ستمی وحشتناک ھم بھ خاطر ماموریتمام اون کارا... رانی اسیپل
 کھ نھی گم بھ خاطر ای رو بھت منای ای دارم ھمھ ینی بیاالنم کھ م...  بود انجام دادمافتھیپرورش 

 شھی ھمی برازی باند دامدا چون فریر بای بھ اسپاندلی و با آی خوام خودت رو نجات بدیازت م
 ...شھی ھم بھ دست من کشتھ مسی و رئشھینابود م
دستاش . اشک تمام صورتش رو پر کرده بود. دمی رو از رو بھ رو گرفتم و بھ طرفش چرخنگاھم

 .  قرمز شده بودشی آتی و چشماش مثل کوره دی لرزیم
 ی منو محرم اسرارت ندونستیحت... تو...  دوستت نبودم؟نیمگھ بھتر... چرا؟... تو... تو... الرا -

 غذا زی مکی سر م؟ی نشدداری بم؟یدیمگھ ما با ھم نخواب... ی موضوع بکننی بھ ایکھ اشاره ا
 ینم...  من مثل خواھرت بودم؟ی چطور تونستم؟ی دو سال ھمھ جا با ھم نبودنی مگھ تو ام؟ینخورد

 لوت یدی ترسی نکنھ م؟ی راز رو بھ من بگنینداشتم کھ ا برات ارزش نقدری ای حتیعنی... فھمم
 تونم بھت اعتماد کنم ی نمگھی دچوقتیھ...  کنمی قدر بود؟ باور نمنیبدم؟ شناخت تو از من ھم



 232 

 تمام من یگی می و داری تمام بھم زل زدی رحمیحاال ھم کھ با ب... یچون تو بھ من اعتماد نکرد
الرا ...  نبودنی احمق رفتار کردم؟ توقع ام ازت اصال اکیباھات مثل ...  مدت بھت دروغ گفتمنیا
... من خواھرت بودم... ی بازم دوست من بودی ھستی من داره؟ تو ھرچی برایچھ فرق... کای راای

 تو  بودم کھیاف بار اضکی مدت نی کنم تمام ایحاال حس م...  طرفھ بودکی احساس نی ادیشا... نھ
 .ی رو تحمل کنی بار اضافنی ایمتاسفم کھ مجبور شد... متاسفم الرا... یدی کشیبھ دوش م
 صورتم نگھ دارم پس ی رو روی تونستم نقاب سنگدلی نمگھید.  بلند شدمکتی نی از رواسکارلت

 باشھ کھ ی بارنی اخرنی ادیشا... ؟ی بری بدون خداحافظی خوایم...  معرفتیب« :با بغض گفتم
 ».میستی ھم وای رو بھ رومی تونیم

 کرد یاونم سخت تالش م.  بود دستاشو مشت کردستادهی ھمچنان کھ پشت بھ من ااسکارلت
 .احساساتش رو کنترل کنھ

 شونھ اش یدستام رو دورش گره کردم و سرم رو.  قدم جلو رفتم و پشت سرش قرار گرفتمچند
 . گذاشتم
...  گفتم امای زودتر بھت مدیبا... منو ببخش ...یمتاسفم خواھر« : مرتعش شده بودصدام

دلم برات تنگ ... دلت رو شکوندم منو ببخش... نکھی اای کردم تتی مدت اذنیاگھ تو ا... نتونستم
 ».ادی زیلیخ... شھیم

 ھم ی و لباسامی زدیتو اغوش ھم زار م.  بھ سرعت بھ طرفم برگشت و محکم بغلم کرداسکارلت
 . می کرده بودسیرو با بارون اشک ھامون خ

 واسھ من ھمون ی ھستی تو کستیمھم ن« :کنار گوشم گفت.  اسکارلت دور کمرم حلقھ شددست
 ».ی مونی دوسال باھاش پر کردم منی و لحظاتم رو تو ایی کھ تمام تنھاییالرا

 .  رنگاهی قھوه ترک سوانی لکی یبھ تلخ. دوباره لبخند اما تلخ.  زدملبخند
 اون گرم یدستا.  رو محکم نگھ داشتھ بودگری دکی ھنوز دست ھامون می از ھم فاصلھ گرفتیوقت

 کی رو داشت و من با شی پدلی کھ با آبای زییای لبخند مھربان و دنکیاون با . و مال من سرد
 .. تلخ کھ مقابلم قرار داشتییای و دناهی ستی نھایلبخند ب

 . سر خورد و از تو دستش افتاددستم
 » خونھ؟یایمگھ نم« : محو شدندشلبخ

 ». کار دارمیی جاھینھ « : رو تکون دادمسرم
 ».نمتی بیپس تو خونھ م« : تکون داد چند قدم عقب رفتیسر

 ».باشھ« : رو باال بردم و تو ھوا تکون دادمدستم
 . تند دور شدیی رو کرد و با قدم ھاپشتش

 . شدمرهی کھ رو بھ روم قرار داشت خی و بھ مسجددمی طرف مخالف چرخبھ
 گوشھ کیکفش ھام رو .  بھ طرف مسجد رفتمی شونھ ام جا بھ جا کردم و بھ آرومی رو روفمیک

 یگل ھا.  شده بود برداشتمزونی آوی رو کھ بھ جالباسیی از چادر ھایکی. جفت کردم و وارد شدم
 . کردی بھم منتقل م شده بود آرامش روی طراحدشی سفی نھی زمی کھ روی رنگیصورت
 . خانم در حال خواندن قرآن بودنکیفقط .  خلوت بودبای تقرمسجد
 وارینگاھم رو از د.  نشستمی کتاب قرآن گوشھ اکی سرم انداختم و بعد از برداشتن ی رو روچادر
 یبو.  شدمرهی و سبز بود سر دادم و بھ سقف خی آبی مختلف با رنگ ھای کھ پر از نقش ھایبزرگ

 . بوددهیچیمھ جا پگالب ھ
 باره کھ از اول عمرم پا نی دومنی نھ؟ اینی بیمنو م... ایخدا« : گذاشتم و گفتمنی زمی رو روقرآن
 نی تمام انکھیتا قبل از ا...  قرآن و نماز بخونمی چطورستمی بلد نیحت...  مسجد گذاشتمکیتو 

با ...  ما آدم ھاالقخ... نیخالق آسمون و زم... هللا...  دونستمی اسم مکی من از تو تنھا فتھیاتفاقات ب



 233 

من بھ ...  دونمیخودم م... من بد بودم و ھستم... ؟ینی بیتو بازم منو م... نایبا تمام ا...  حالنیا
حجابم ... بھ مرد نامحرم دست زدم...  رو خوب انجام ندادممینی دفیمن وظا...  ھا ظلم کردمیلیخ

...  کردمیخودکش... آدم کشتم... فتمدروغ گ... مشروب خوردم... روزه نگرفتم... م نکردتیرو رعا
 قصد چوقتیمن ھ...  ھم بگمگھی دزی چکی بذار ؟ینی بی بازم م؟ی چقدر بدم؟ حاال چینی بیم

... تونمی رو تموم کن؟ نماهی خون آلود و سی بازنی ایگی نکن؟ میگیم...  بگذرمممیندارم از تصم
 دونم کھ یم... ی راھم رو ببندی کھ جلوییتا جا... ی کھ خودت متوقفم کنییتا جا... دمیمن ادامھ م

 رو تو قلبم زنده انیدوم عشق برا... اول حافظھ ام رو از دست دادم... ی کردی سعیلیتو ھم خ
... نمی عاقبتش رو ببیخواست... یچھارم بابام رو ازم گرفت... ی رو بھم نشون دادانیسوم ک... یکرد

 ی ھم جلوی راه پنجمکی کھ ی دوستم داشتھ باشنقدری اھ ممکنیعنی ھ؟یپنجم چ...  نداشتی ادهیاما فا
...  متوقفم کنیاگھ دوستم دار... رمیمنم راه خودم رو م...  تالشتو بکن؟ی کنی رھام مای ؟یپام بذار

 اما ھنوز ھم اون خأل رو حس ی رو بھم دادانیبرا...  کنمی میی احساس تنھایلی خھ؟ی چیدونیم
 میمن وجود تو رو تو زندگ... ییاون تو...  دونمیاما االن م... ھی چون دونستم ای نملیاوا...  کنمیم

 ی ھایاگھ ناراحت...  تونم از انتقام بگذرمیاگھ نم... اگھ من بدم... ھنوز ھم کم دارم... کم داشتم
 یمن نم... تو تمومش کن... دمیھ بھ راه خودم ادامھ م خودخواھم کنقدری اما انمی بی رو مانمیاطراف

 »...کمکم کن...  کارو بکننیتو ا...  رو متوقف کنمتنفرم تونم
بھ سرعت از جام .  بودمختھی کھ عاجزانھ ری بھ خودم اومدم صورتم پر بود از قطرات اشکیوقت

 رونی و از مسجد بدمیبعد از دراوردن چادر، کفش ھامو پوش. بلند شدم و قرآن رو سر جاش گذاشتم
 وم تمزیفردا ھمھ چ« : لب گفتمری بودم زبای بھ اون ساختمان بلند و زرهیھمچنان کھ خ... اومدم

 ».شھیم
 . رو بھ چشم زدم و بھ سرعت از پارک خارج شدمنکمیع
 

**************** 
 ی کھ میباالخره اون روز« : دستانش را در ھم قالب کرد و رو بھ کاوه گفتی با شادسرگرد
 ».دی رسمیخواست

 کنار زد شیشونی رو از رو پاھشی سیموھا. نسبت بھ گذشتھ الغر تر شده بود.  اخم کرده بودکاوه
 ».م واستون مھم بود ھکای رانی دادی متی پرونده اھمنی کھ بھ انقدریکاش ھم« :و گفت
 ی از من گلھ ادی راھو انتخاب کرده پس نبانی ھم مھمھ اما اون خودش اکایرا« : لبخند زدسرگرد

 ». کردی شروع مدی اومد نبایاون اگھ از پسش برنم. نطوریداشتھ باشھ تو ھم ھم
 کھ یمی مطمئنم اون االن ھم از تصمن؟ی دونی از احساسات اون میشما چ« : تر شدظی کاوه غلاخم

توقع ... شھی کھ وجودش رو پر کرده مانع از منصرف شدنش می اما نفرت و تنفرمونھیگرفتھ پش
 ».نی رو بدوننیداشتم حداقل شما ا

 نی ای االن پانی و پنج سالم بود تا ھمستی کھ بی از وقتمویمن تمام زندگ« : گفتتی با جدسرگرد
 ی منھ و ھرکاریای رونی ترنیری گروه شنینابود کردن ا.  ازدواج ھم نکردمیپرونده گذاشتم حت

 ». کنمی برآورده شدنش میبرا
 نی دونی از احساسات نمیچی شما ھگمی کھ ملھی دلنی بھ ھمقایدق« : بلند شدشی صندلی از روکاوه

 نی و بنی کردی نمفی کثی بازنی ای رو قاطکای مثل رافی دختر پاک و ظرکی نی دونستیاگھ م
 ».نی فرستادیاون ھمھ گرگ نم

 بود کھ اون خودش انتخاب ی راھنیمگھ من ازش خواستم؟ ا« : ھم با عصبانت بلند شدسرگرد
 ».کرد
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 حافظھ اش نکھیاون اشتباه انتخاب کرد اما بعد از ا... درستھ« : ھم فشردی دندوناش رو روکاوه
... نی ھم کردقشیتازه تشو...نی نکردیش اما تالنی متوقفش کننی تونستیرو بھ دست اورد شما م

 ی کارو برانی دونم شما ای مدی اصال بعن؟ی کشور لطف کردنی کار بھ مردم انی با انیفکر کرد
 ».نی سرھنگ رو تصاحب کنگاهی کار جانی با انی خوای مدیشا... نیمردم کرده باش

 پرونده نی تو اچوقتی کردم تو ھیآرزو م... خفھ شو« : شده اش گفتدی کلی دندونانی از بسرگرد
 ». شدی از مشکالت منم حل میلی خی اونطورینبود
 اگھ قرار بود نمی بی کنم می بھش فکر مشتری بی اما وقتنطورهیمطمئنا ھم« : پوزخند زدکاوه

 ». ندارهی چندان فرقتشی تا االن نابود شده بود ھرچند االنم وضعکای باشھ رانطوریا
 . رو برداشت و بھ سرعت از اتاق خارج شدزیم ی روی پرونده ھاکاوه

 دنیبعد از کش.  کردکی آبش رو بھ لبش نزدوانی نشست و لی صندلی رویظی با اخم غلسرھنگ
 جھی و پنج سال تالش بھ نتستی بنیتمام ا... شھی حل میفردا ھمھ چ.  لبخند زدقی نفس عمکی
 ستیمھم ن...  کنھی کاوه چطور فکر مستیمھم ن... فتھی بکای رای برای چھ اتفاقستیمھم ن... رسھیم
 باند و بعد نی ایری مھم دستگزی درباره اش داشتن تنھا چی چھ نظردنی شنی منوی اگھ ارانگید

 . تموم بشھای تمام دنمتی اگھ بھ قیحت... آسوده شدن اون بود
 

**************** 
 و پھنش گذاشتھ بودم و بھ ی قوی شونھ ی سرم را روم،ی تاب نشستھ بودی کھ ھردو رویدرحال

 ی کھ روانی کرد و دست برای موھامو نوازش میزیی پامینس.  شده بودمرهی آفتاب خیبایغروب ز
 . کردی بھ تمام بدنم منتقل مری وصف ناپذییدستم بود گرما

 آرامش نیچقدر ا.  لبم نشستی رویلبخند.  مشامم رو نوازش کردزیی پای بودمی کشیقی عمنفس
 .ِامروز قبل از فردا. ِآرامش قبل از طوفان. رو دوست داشتم

 . شدشتری تر و فشار دستش بقیلبخندم عم.  بھ سرم زدی بوسھ اانی برایلبا
 بدنش رو حس کنم، سرم ی گرمانم،ی تونم لبخندش رو ببی بار باشھ منی آخرنی ادی کھ شانی افکر

 ی وجھ نمچی لرزوند اما بھ ھی اش بذارم و ضربان قلبش رو گوش بدم تمام تنم رو منھی سیرو رو
 . برهنی کنم از بی بار باشھ حسش منی آخرنی ادی کھ شای آرامشنیذاشتم ا
 . شھیمشغول نوازش موھام م.  کنمی تر مکی رو بھش نزدخودم
 ». کنم رو ابرامیحس م« : گھی کنار گوشم مآروم
 »...امی کنم تو رویمن حس م« :گمی خودش می صدای بھ آرومیی صدابا.  زنمی ملبخند
 . کنمی لبخندش رو حس منمش،ی بتونم ببنکھی ابدون

چھ حس ... نمی بی باشھ کھ می غروب آفتابنی آخرنی ادیشا. شمی مرهی خی بھ آسمون نارنجدوباره
 کھ واست مثل ی بشرهی خیزی و بھ چینی بشی واسش جون بدی کھ حاضری کنار کسنکھیا. ھیخوب

 .قدم زدن تو خواب باشھ
 آسانسور در حال کی مثل حبس شدن تو یحس...  لذتاینھ ترس .  داشتمی حس متفاوتکی کنارش
 کھ تا حاال تو عمرم یزی چنی ترنیری حال شنی و در عنی تربیعج.  و آرامشجانیھ.. سقوط

 .تجربھ کردم
  آرومم؟نقدریچرا من ا -

 ».چون منم آرومم« :شھیا انگشتام م بی مشغول بازی آرومبھ
 ؟یچرا تو آروم -
 .یچون تو اروم -
 . زنھی تو لحنش موج مطنتیش.  خندمیم
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 .گرمیمن از وجود تو آرامش م -
 ». توی نفس ھایمن از صدا« :کنھی گوشم زمزمھ مکنار

 . ستی نانی برای من نباشھ آرامش ھم برایاگھ نفس ھا. شھی تو دلم آشوب مدوباره
 ».از آغوش گرمت« :دهی مادامھ
 .شھی نابود مانی آغوشم نباشھ برااگر

 . ضربان قلبتدنیاز شن -
  کنھ؟ی مدای پیاون چھ حس...  متوقف بشھشھی ھمی قلبم برای اگھ صداو

 چشمم فرو ی از گوشھ ی قطره اشک بھ آرومذارمی بندم و میچشمامو م.  بغض و اشکدوباره
 .زهیبر
 .شھی مرهی و بھ چشمام خکنھی منو از خودش دور مانیبرا

 »؟ی کنی مھیچرا گر« :زنھی تو صداش موج مینگران
 ». ترسمیاز سرنوشت م« :گمی می لرزانی صدابا
 ».می کنی منییسرنوشت رو ما تع« :ذارهی اش منھی سی بار سرم رو رونیا
 .میری گی ممی اوقات ما اشتباه تصمیگاھ -

 . کنھی ممکث
 .می رو عوض کنممونی تصممی تونیاما م -
 .می رو ندارضشی کھ اشتباھھ اما قدرت تعومیدونی میگاھ -
 .کای رای ترسونی منو میدار -

من ھنوز ... نترس« : کنمی بار من دستش رو نوازش منیا.  کنمی مکی بھش نزدشتری بخودمو
 تونم تو ی من نمیاما گاھ.  بمونمشتی پنطوری تمام تالشم رو بکنم کھ تا اخر ھدمیقول م.  امشتیپ

 ».رمی رو بگشی رحمی بی واسم سختھ کھ جلویگاھ... کار سرنوشت دخالت کنم
 ...کایرا -
 بلھ؟ -
 . صحبت نکنینطوریا -
 . رحم نبودنی بنقدری و آدماش اایکاش دن -

 .شھی مرهی حرف بھ رو بھ رو خبدون
ام، نداشتھ ھام، لحظھ  کھ بھ تمام آرزوھام، خواستھ ھارمی بمانی تونستم ایاونوقت م« :دمی مادامھ

 ».دارمی کنار خودم نگھشون مشھی ھمی کنم و برای مدای دست پم،ی زندگنیری شیھا
 ... کنمیمن بھت کمک م... یتونیتو م -

و ...  خوان برسنی می وقتا آدما اونقدر قدرت ندارن کھ بتونن بھ ھرچیبعض« :زنمی می تلخلبخند
 »... تونھی کھ میتنھا کس... ی خوام رو برآورده کنی می ھرچی کھ بتونیتو ھم قدرتش رو ندار

 ». کھ اون باالستھیاون« : کنمی انگشت بھ آسمون اشاره مبا
 ». حرف نزنینطوریگفتم ا« :شھی ھم مرتعش مانی برایصدا
 »چرا؟« : کشمی میقی عمنفس

 .ی ترکم کنشھی واسھ ھمی خوای کنم ھر لحظھ میچون حس م -
 .زهیری م از چشممگھی قطره اشک دکی
 و مطمئن باش ذارهی تنھات نمچوقتی کھ اون باالست ھیاون...  برمشتی اگھ من از پینترس حت -

 .ایچھ اون دن... ای دننیچھ تو ا... می خوری موندیاگھ سرنوشت بخواد ما دوباره بھ ھم پ
 ...بسھ -

 .زنھیچشماش از غم برق م. کنھیبا تعجب نگام م. شمی و از رو تاب بلند مرمیگی فاصلھ مازش
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با لبخند .  کنمی و قفل گردنبندم رو باز مبرمیدستم رو پشت گردنم م. زنمی زانو منی زمی رومقابلش
 تنھا ی ام رو بھ دستالھی وسنی و ارزشمند تررمی گی رو مانی برای دست مشت شده یآرامش بخش

 . سپارمیعشقم م
 ...ی کنیافظت م از من محیحس کن کھ دار... ازش محافظت کن -
 ...کایرا -

 ».فقط بھم قول بده... ــــــــــشیھ« : ذارمی لبش می رو رودستم
 زنم و دوباره ی راحت لبخند مالیبا خ. دهی تکون می و بعد سرش رو بھ آرومشھی مرهی بھم خیمدت

 ھم خودش رو پشت کوه دیخورش. شھی و دوباره دستامون تو ھم قفل منمی شی تاب میکنارش رو
 ...دهی رسانی بھ پاگھی روز دکیھا پنھان کرده و 

خشابش رو چک .  کنمی و اسلحھ رو ازش خارج مدارمی رو بر مفمیک.  بندمی رو دور مچم مساعتم
 .ذارمی مفی کنم و دوباره داخل کیم

.  اسگھی زمان د تر از ھررهی سبزم، تیچشما.  کنمی متنمی چرمی کنم و مانتوی مدی لبم رو تجدرژ
 کفش پاشنھ دوازده ،ی شال مشک،ی مشکنی شلوار ج،ی مشکیمانتو.  کنمی بھ خودم نگاه منھیتو آ

 نایدرستھ دارم بھ مراسم ختم آر. زنمیپوزخند م. رمیانگار دارم بھ مراسم ختم م. یسانت مشک
 .رمیم

 جمع ییرایھمھ تو سالن پذ. رمی مرونی و از اتاق بذارمی سرم می ام رو روی کاپ دار مشککاله
 کی ھیھر چند ثان.  قرارهی و اسکارلت بدلینگاه آ.  و دافنھسیاز لئونارد و کامران گرفتھ تا رئ. ان

 . پرواز دارنگھی دونم کھ دوساعت دیم. شنی مرهیبار بھ ساعت خ
بھش . دیپر از شک و ترد.  شدهرهی بھم خی جور خاصکی اخماش تو ھمھ و کامران انیبرا
 .ِ تھ خطھنجایا.  نھای بھم شک کرده باشن ستی واسم مھم نگھی دزنمیزخند مپو
 کی مشروبش رو بھ لبش نزدوانی لیالی خیدافنھ با ب. کنھی با آرامش منو دعوت بھ نشستن مانیآر
 . نوشھی جرعھ مکی کنھ و یم

 .نمی شی کشم و می رو عقب میصندل
تو و . می انجامش بددی اومده کھ باشی برامون پی کار ضرورکیما « :گھی و دافنھ مانی بھ براانیآر

 بعد از انجام کارمون بھ دی ھستن شاشتونی لئونارد و ادگار و اسکارلت ھم پنیدافنھ تو خونھ بمون
 ».نیپس بھتره آماده باش. می برگردسیانگل
 تو یھرچ« :گھی و مدهی رو ماساژ مسی رئی کنھ اما دافنھ بازوی و فقط اخم مدهی جواب نمانیبرا
 ».زمی عزیبگ
 فرستم دنبالت تا پوالرو ی رو میکی من مطئن شدم نکھیبعد از ا« :گھی مدلی رو بھ آسیرئ
 ».یاریب
 ».سیچشم رئ« : کنھی سرش رو خم مدلیآ

 ». برنارد و افرادش ھم منتظرموننمیبھتره بر« :شھی از جاش بلند مانیآر
ھنوز از طرز نگاه کردنش بھ .  خورهی حالم بھ ھم مادی برنارد کھ مکھی مرتنی دونم چرا اسم اینم

 .شھی مخی بدنم سیخودم موھا
 انیمن و آر.  در پارکھی جلونیدوتا ماش.  راه افتادمانی حرف ھمراه کامران و آرشام دنبال آربدون

 .شنی میکی و کامران و آرشام ھم سوار اون شونیکیسوار 
 دوختھ و لبخند نی ماششھی از شرونینگاه مغرورش رو بھ ب. ادی خوشحال میلی بھ نظر خانیآر

 رو ابرا خوش بگذرون چون بھ نطوریھم. زنمی مشخندیبا تمسخر ن.  لبشھی ھم روی بخشتیرضا
 .نیی کنم پای پرتت میزود
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 رو بھ رومون قرار داره کھ یرستوارن بزرگ. میشی مادهیھر چھار نفر پ. شھی کھ متوقف منیماش
 . مجللھیلیخ

کامران . شھی و وارد مزنھی بھم میلبخند. دارمی نگھ مانی آری و در رو براشمی از ھمھ وارد ماول
 .زنمی آخش لبخند می صدادنی و با شنبندمی خواد داخل رستوران بشھ کھ در رو میبا پوزخند م

 .زنھی کھ دماغش رو گرفتھ با خشم بھم زل میدرحال
. رمی ھا مزی از میکی افتم و بھ طرف ی راه مانی پشت سر آرزشی آمدی توجھ بھ نگاه تھدیب
 کھ برنارد و افرادش پشت یزی از مری تمام رستوران رزرو شده چون غادی کھ بھ نظر منطوریا

 .ھی خالزای مھیاون نشستن بق
 یھیلبخند کر. دوزهی و نگاش رو بھ من مدهی دست مسیبا رئ. شھی ما از جاش بلند مدنی با دبرنارد

 کنم و ی میظی اخم غلنی ھمی براادی کھ تو سرشھ خوشم نمی از فکرچیھ. بندهیم لبش نقش یرو
 .  گردونمیرومو برم

 » پس خودش کو؟نجاستینامزد پسرت ا« :رسھی ناقوس مرگ بھ گوشم منی عصداش
 » باشھ؟دی ھم باانیمگھ ھرجا الرا باشھ برا« : گقتی با خونسردانیآر

 . شونھ ھاش رو بھ نشونھ ندونستن باال انداختبرنارد
 .میستادی نشستن و ما ھم پشت سرشون وازی دو پشت مھر

 » قربان؟نی دارلی میچ« :دی بھ طرفمون اومد و مودبانھ پرسشخدمتیپ
 ».برو. یچیفعال ھ« : دستش رو باال اوردسیرئ
 . تکون داد دور شدی سرشخدمتیپ

 ی کارا رو بھ درستدوارمیام... خب« : چونھ اش گذاشتری دستاشو بھ ھم قالب کرد و زبرنارد
 ». مھمھیلی خسی رئی براتی مامورنیا...  کھی دونیم. ی ببرشیپ

 روز از مدت نی ایمن برا. امی دونم و مطمئنم کھ از پسش برمیخودم م« : مغرورانھ گفتانیآر
 ».دمیھا قبل نقشھ کش

 ». افرادت مورد اعتماد باشندوارمیدرستھ اما ام« : بھ طرف ما انداخت و گفتی نگاھمی نبرنارد
 ».ی نگران افراد من باشستیتو الزم ن« : کنھی مزی چشماشو رانیآر
 کیھر دو از جاشون بلند شدن و با .  بحثشون ناتموم مونددی گروه جدکی باز شدن در و ورود با

 ی اومد با لھجھ ی مسشونی کھ بھ نظر رئیپی خوشتمرد قد بلند و. لبخند کج بھ طرفشون رفتن
 ». ھستموانی اوسالامیلیمن و.  خوشحالمدنتونیاز د« : گفتییکایآمر
.  کردنیی راھنمازھای از میکی زدن و اونو افرادش رو بھ طرف ی و برنارد لبخند مودبانھ اانیآر
 و دنی سفارش دادن و مشغول خندزی چکیھر کدومشون . رهی دوباره اومد تا سفارش بگشخدمتیپ

 .گپ زدن شدن
رو بھ .  راه افتادمیی متوحھ بشھ بھ طرف دستشوی کسنکھی استفاده کردم و بدون اتی از موقعمنم
 . شدمرهی گر نفرت درونم بود خانی سردم کھ نمای و بھ چھره ستادمی انھی آیرو

گوشواره رو لمس کردم . ردم از توش دراوکی کوچیلی جفت گوشواره خکی رو باز کردم و فمیک
 .ھر دو رو تو سوراخ گوشم فرو کردم. کھ باعث شد دستگاه شنود روشن بشھ

 رهی خمی بزرگ گوشی و بھ صفحھ رمی بگنھی خودم تو اری تلفن باعث شد نگاھم رو از تصولرزش
 . شماره ناشناسکیاس ام اس از . بشم

 ».می کردداشیپ« : کردمبازش
 کھ بھ ییپس از نگاه گذرا.  اندازمی مفمی رو دوباره تو کی و گوشرمی گی سرم رو باال متی رضابا

 . رفتمرونی بییخودم انداختم از دستشو
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کامران و آرشام متوجھ حضورم . ستادمی اسی حرکت کردم و دوباره پشت سر رئزی طرف مبھ
 نگاھشون رو ری بھ طرفشون انداختم کھ باعث شد مسی برفخچالی کی ی بھ سردینگاھ. شدن

 . بدنرییتغ
 ». سر اصل موضوعمیبھتره بر« : کرد و گفتییکای رو بھ ھمون مرد آمرانیآر

 »...درستھ« : و برنارد دوختسی رو تو صورت رئشی محو شد و نگاه جدامیلی ولبخند
 بھ آرشام انیآر.  گذاشتزی می روی رنگی و مشکی چرمفی از افرادش کیکی اشاره دست با

 دنی با دانیآر.  و درش رو باز کرددی رو بھ طرف خودش کشفیونم بھ سرعت کاشاره کرد و ا
 احترام ی بھ نشانھ یکامران سر.  بار بھ کامران اشاره کردنی زد و ای لبخندفی داخل کیپول ھا

 . گذاشتزی می کھ فقط در رنگ با ھم متفاوت بودن روی بھ قبلھی شبیفیخم کرد و ک
 . زدی لبخند پھنفی داخل کی جنس ھادنی با دییکایمرد آمر.  رو باز کردفی کامیلی از افراد ویکی

 »...کراکون...  ھستندمونی ھمون محصول جدنایا« : دادحی توضبرنارد
 . بھ تکون سرش اکتفا کردامیلیو

 ».میذاری بعد از شام می رو برایمعاملھ بعد« : جا بھ جا شد و گفتشی صندلی با غرور روانیآر
 . مشغول صحبت با برنارد شدی موافقت کرد و دوباره با لبخند گرمامیلیو

فاصلم رو باھاش کم کردم و صورتم رو کنار گوشش .  بشمکی بھ من اشاره کرد تا بھش نزدانیآر
 ».دلیبرو دنبال آ« :روشو برگردوند و آروم تو گوشم گفت. نگھ داشتم

 ».سیبلھ رئ« : گفتممحکم
.  رفتی مشی داشت طبق نقشھ پزیھمھ چ.  رفتمرونیز رستوران ب خم شدم و بعد بھ سرعت ایکم
 چون بھ دارهی و آرشام و کامران رو کنار خودش نگھ مفرستھی منو دنبال اونا مانی دونستم آریم

 . اعتماد داشتشتریمن ب
 و اسکارلت با دلی آدمی رسیوقت.  سرعت بھ طرف خونھ حرکت کردمتی شدم و با نھانی ماشسوار

 . در منتظر بودنیوچمدون جل
 کھ مشغول گذاشتن چمدون ھا تو دلی بھ طرف آی نکاھمین.  صندوق عقب رو براشون باز کردمدر

  »ن؟یای برونی بدون جلب توجھ از خونھ بنیچطور تونست« :دمیصندوق عقب بود انداختم و پرس
 بھ لئونارد و ادگار دروغ گفت و اونا رو بھ خارج از دلیآ« : جواب داددلی آی بھ جااسکارلت

 ».اهیدنبال نخود س. خونھ فرستاد
 . خنده ام گرفتاهی نخود سی اصطالح فارسی لحن اسکارلت بھ خاطر ادااز

 بد شد چون موقع یلیاوه خ. میدی کشرونی تخت بری چمدون ھا رو از زیبعدش ما فور« : دادادامھ
 دلیآ »ن؟یریکجا م« :دیپرس... ادی زیلیتعجب کرد اونم خ. دی ما رو دانی برااطیخارج شدن از ح

  مکثدلی دوباره با اصرار سوالش رو تکرار کرد آانیبرا... نطوری بگھ منم ھمی دونست چینم
 با دلیآ»  رو؟یچ« :دیپرس.  شدجیاون گ... گھی رو بھت می و بعد گفت بھ موقع الرا ھمھ چکرد

» . دارهازی بھت نیلی اون االن خیول.  خوام دروغ بگمی کنم نپرس نمیخواھش م« : گفتینگران
 میستادی در ای جلویوقت.  نگفت و دست منو گرفتیزی چگھی ددلی اما آدی منظورش رو نفھمانیبرا

 ».میدی رو دوت
 کردم بھ خودم مسلط ی و سعدمی کشیقینفس عم. دی ام کوبنھی محکم بھ سانی اسم برادنی با شنقلبم
 .یی باشھ تو ھنوز الراادتی... خودتو نباز... االن نھ... نھ دختر. بشم
 ».میوقت ندار... نی سوار شنیزودباش« : گفتمعی عقب رو باز کردم سردر
 یپامو تا آخر رو.  راننده جا گرفتمی صندلیدر رو بستم و رو.  نشستننی تو ماشی دو فورھر

 .پدال گاز فشار دادم
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 گھی دست فرمون رو گرفتم و با دست دکیبا . دی لرزمی گوشمی شدی کھ از کوچھ خارج منطوریھم
 . شدی صفحھ خاموش و روشن می روانیاسم برا.  در اوردمفمی رو از تو کیگوش
 کنارم ی صندلی رو روی توجھ بھ اسم اون، گوشیخودم رو مجبور کردم تا ب.  نگرانم شدهحتما

 » بود؟یک« :دی پرسدلیآ. بندازم
پس در .  باره ندارمنی بھ صحبت در ایلیمتوجھ شد کھ تما. نده رو عوض کردم ندادم و دجوابشو

 .  شدرهی خرونی بھ بشھیسکوت از ش
 رو پارک کردم و بھ نیماش. میدی بھ فرودگاه رسابونی خنی سنگکی بھ خاطر ترافری تاخقھی ده دقبا
 .  و اسکارلت کمک کردم تا چمدونشون رو بردارندلیآ

 .  بودگھی ربع دکیزمان پرواز .  اعالنات نگاه کردمیبھ تابلو. می سھ بھ طرف سالن راه افتادھر
 ».نی بدلی چمدوناتون رو تحوعایسر« : و اسکارلت گفتمدلی بھ اون آرو

 شدم رهی داشت خی کھ بر می محکمیاز پشت بھ قدم ھا.  چمدون اسکارلت ھم گرفت و رفتدلیآ
بعد از « : اسکالت گفتنکھی در سکوت گذشت تا ایمدت. می نشستی صندلیو ھمراه اسکارلت رو

 »...نکھیا
 یدستش و گرفتم و لبخند آرامش بخش.  بغض داشتیکم.  بھ طرفش انداختمینگاھ.  کردمکث
 ».بگو« :زدم

 ی تو می برایچھ اتفاق...می برنجایما از ا... نکھیبعد از ا« : اشک مزاحمش رو پس زد و گفتقطره
 »افتھ؟
با .  شدمرهی خوشگلش سر دادم و بھ رو بھ رو خی آبی نگاھم رو از چشماریمس.  محو شدندملبخ

 ی راحتنی کھ بھ استمی نیآدم... نگران من نباش« : کھ از خودم سراغ داشتم گفتمی لحننیسردتر
 ».رمیبم

 ». ترسمی میلیخ... اما من... الرا« : دستش رو دور کمرم حلقھ کرداسکارلت
 ی جنگل متروکھ با ھواکیمثل . مطمئن بودم کھ نگاھم ھم بھ اندازه لحنم سرده. دمی طرفش چرخبھ

 .یابر
 . مونمی ھم کھ شده زنده مانیمطمئن باش بھ خاطر برا... گفتم کھ نگران من نباش و نترس -

 شھینگاھت ھم... انھی تو و برانی بیزی چھی دونستم ی مشھیھم« : لب اسکارلت نشستی رویلبخند
 ». انگار جنگل تو چشمات درحال سوختن بودی شدی مرهی بھ اون خی اما وقتسرد بود

 . زدملبخند
 . اومد زل زدمی گھ بھ طرفمون مدلیبھ آ.  پرواز رو اعالم کردنشماره

 ».می بردیبا« : گفتی نگرانبا
 . با احساس تر باشمی لحظات آخر رو کمنی کردم ایسع.  جام بلند شدماز
 »؟ی پول رو برداشتفیک« : محزون گفتدلیآ

 ».آره« : رو تکون دادمسرم
 . رو بھش نشون دادمفیک

 »آدرس درست بود؟« : شدرهی دوباره بھ من خفی توجھ بھ کبدون
 و رو ری کردن االنم حتما در حال زدای محل ساخت کراکون رو پسایآره پل« : رو تکون دادمسرم

 ».رسھی مانی خبرش بھ آریبھ زود... کردن اونجان
 ان؟یآر -
 .آره ھمون جوزف شماھا -

 »...آھا« : تکون دادیسر
 ».فھی تو کی خواستی کھ میزیاون چ« : کرد و دوباره گفتمکث
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 . رو تکون دادمسرم
 .شھیدلم برات تنگ م -

. بغض کردم.  بودکی نزدیلی برادر و دوست خھی برام دلیآ. دمی و تو آغوشش خزاوردمی نطاقت
 . بودمختھی پروا جلوش اشک نری بنقدریاز بعد از بھ دست اوردن حافظھ ام تا حاال ا

 . بھ کمرم وارد کردیفی خففشار
 . تونستم بمونمیکاش م... شھی تنگ میلی خیلی خیلیدلم برات خ -

بازم ...  بار گفتمکی... ی بردیتوبا... نھ« : شونھ اش بود تکونش دادمی کھ سرم روھمونطور
 ». خوام برادرم رو از دست بدمینم... گمیم

 و بھ چشماش کھ حاال مثل نقره برق دمیخودم رو عقب کش.  تو بغلش فشردشتری و منو بدی کشیآھ
 ». سپارمیاسکارلت رو دست تو م... ی بھم دادی نره چھ قولادتی« : شدمرهی زد خیم

 . رو تکون دادسرش
 نی کھ ایلبخند.  بھش زدمیلبخند گرم.  بودسی خسیصورتش خ. دمی طرف اسکارلت چرخبھ

 . شستی لبم میروزا بھ ندرت رو
 .نتونست ھق ھقش رو خفھ کنھ.  سمتش رفتم و محکم بغلش کردمبھ

 نکن ھیگر... زمی نکن عزھیگر« :زهی بری منم بھ راحتی رو نوازش کردم و گذاشتم اشک ھاپشتش
 ».ناراحت نباش... مینی بی رو مگھیما دوباره ھم د... شھی درست میھمھ چ... یخواھر

 . اش اوج گرفتھی گریصدا
 ھیبھم ...  نکنھی گرگھیتو رو خدا د... اسکارلت« : نوازش کردمشی شال زرشکری از زموھاشو

 »؟یدیقول م
 . کھ تو بغلم بود سرش رو تکون دادھمونطور

 دونم یم... ھیخب؟ اون مرد خوب... یش باش تو ھم مواظبھی مواظب تودلیقول بده ھمونطور کھ آ -
 ھم رو پر یی تنھانی تونی مینطوریا. زیتموم عشقت رو بھ پاش بر... یستی نلی میتو ھم بھش ب

 .نیکن
 . بھ عنوان پاسخ مثبتش در نظر گرفتمنوی بغلش فشارم داد و من اتو

 و دستاشو تو دمی کشرونی شماره پرواز رو اعالم کردن خودم رو از بغلش بگھی بار دھی یوقت
 پرستم ی کھ من اونو می اونطوردیشا...  سپارمتونیبھ خدا م... گھی دنیحاال بر« :دستام فشردم

 ». با شماستشھی دونم کھ ھمی اما منشیشما نپرست
 اگھ من دیشا.  شدمرهی کھ دور کمر اسکارلت حلقھ شده بود، خدلیبھ دست آ. ستادنی کنار ھم اھردو

 تونم پس فقط لبخند ی دونستم کھ نمی شد اما می عوض مزای چیلیه بودم االن خ رو قبول کرددلیآ
 ی کھ برایبا عشق و فرصت.  ھم رو بسازنی تونن زندگیاون دوتا م.  بودنیدرستش ھم. زدم

 . دوباره دارنی زندگکی شروع
 شھی بھ کمر اسکارلت وارد کرد و ھر دو پشتشون رو بھم کردن و بھ طرف در شیفی فشار خفدلیآ
 .  شدنرهی آخر برگشتن و بھم خیلحظھ .  رفتنیا

 دلی آی خاکستری بار بود کھ چشمانی آخرنی ادیشا.  زدم و دستم رو تو ھوا تکون دادمیسی خلبخند
 .کردم نگاھشون ری دل سکیپس . دمی دیو اندام موزون اسکارلت رو م

 . شدنی اشھی برگشتن و وارد در شدوباره
 سوار نکھیقبل از ا.  پول رو تو دستم جا بھ جا کردم و از فرودگاه خارج شدمی چرمفی کمنم
 ».خودت مواظبشون باش« : لب گفتمری بھ آسمون انداختم و زی بشم نگاھنیماش

 . اس ام اس بھ کاوه دادمکی راه نی شدم و بھ طرف رستوران راه افتادم بسوار
 . شروع شدیباز -
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 داره وارد مرحلھ آخر یدرستھ باز. دوباره نفرت وجودم رو پر کرد.  شدلی تبدشخندی بھ نلبخندم
 . گذاشتمنی ای پامویبشم چون تمام زندگ game over دینبا. شھیم

اول . کردم پارک ی در پشتی رو جلونی و ماشدمیچی پشت رستوران پکی کوچھ خلوت و تاریتو
 پاکت ی بھ محتواینگاھ.  رنگ رو از داخلش خارج کردمدی رو باز کردم و پاکت سففیاز ھمھ ک

بھ .  پول رو بستمفی خودم گذاشتم و در کفی کیپاکت رو تو.  لبم نشستی رویشخندین. انداختم
ز ھنو.  رفتمانی کھ بھ خودم گرفت بودم، بھ طرف آری ھراسونی شدم و با چھره هادیسرعت پ

 .دهی خبر بھش نرسنکھیمثل ا. دی خندی مامیلیداشت با برنارد و و
 ». اومدهشی پی مشکلھی« : و تو گوشش زمزمھ کردمستادمی اکنارش

 » شده؟یچ« : بھ چشمام زل زدرهی و خدی طرفم چرخبھ
 دنبالم راه ی رو بھ اون دوتا موذیدیاز جاش بلند شد و با ببخش.  رستوران اشاره کردمی گوشھ بھ

 .افتاد
معاملھ امروز ھم ...  اونجارو محاصره کردهسیپل... لو رفتھ f6 منطقھ... سیرئ« : ھراس گفتمبا

 ».انی طرف منی االن دارن بھ انطوریھم
 »؟ی گفتیچ« : شدرهی بھم خدم،ی دی بار ترس رو توش منی اولی کھ برای با چشمانانیآر
 ».میفرار کن بھ سرعت دیبا« : دھنم رو قورت دادمآب

 . فرود اوردواری دی کنار بدنش مشت کرد و محکم رودستاشو
 ». بفھمندی نباھیبق...  کنمیخواھش م... سیرئ« : اصرار گفتمبا

 . متوجھ نشدنامیلیاما برنارد و و.  شددهی رستوران بھ داخل تابشھی از پشت شی قرمز و آبینورھا
 . برداشت و مشغول فرستادن اس ام اس شدشوی گوشانیآر

 . اورد و بعد با ھراس بھ ما زل زدرونی ببشی رو از جلشی کھ کامران موبادی نکشیطول
 ».میری میاز در پشت.  رو آماده کننیماش« : با خشم گفتآران

 . پارکھی در پشتیجلو.  آماده اسنیماش -
 آرامش خودش رو حفظ کنھ بھ طرفمون  کردی می کھ سعی بگھ درحالیزی چنکھی بدون اکامران

 . آبش بوددنی مشغول نوشیالی خی شک کرد اما برنارد با بی کمامیلیو. راه افتاد
.  بھ آرشام انداختمی بار نگاھنی اخریبرا. می رفترونی بی ھر سھ نفر از در پشتدی بھمون رسیوقت

انتقام مرگ . ی افتادریباالخره تو ھم گ. لبخند زدم.  بودامیلی برنارد و ویحواسش بھ صحبت ھا
 . می کھ اماده کرده بودم شدیشنیسوار است. پدرم رو ازت گرفتم

 ی لعنتی لعنتیلعنت« : زدادی و فردی کوبنی ماششھی با خشم بھ شانیآر.  بھ سرعت راه افتادکامران
 »...  بھ جھنمنیھموتون بر

 . فرستم جھنمی تو رو ھم مگھی دقھیند دقتا چ.  لبم نشستی روی سردلبخند
 انیبعدش ھم خودت برو دنبال دافنھ و برا... گمی کھ بھت میبرو بھ آدرس« : رو بھ من گفتانیآر

 ».اریاونا ھم با خودت ب
 .سیچشم رئ -
 روش می سالھ دارکی کھ یآخھ چطور امکان داره معاملھ ا« : ھم فشردی خشم دندناش رو روبا

 » لو بره؟ی راحتنی بھ امی کنیکار م
 انتی نفر بھ گروه خکیمعلومھ کھ « : گفتی شد و بھ سردرهی جلو بھم خنھی از داخل آکامران

 ».کرده
 . و مطمئن بودزی آمدی تھدلحنش

 ییالی وی باغ بزرگ کھ خونھ کی یجلو.  خارج از تھران بودبایتقر.  داد رفتمسی کھ رئی آدرسبھ
 .وقف شدم وسطش قرار داشت متیو باشکوھ
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 ». از پوالنمی اسیرئ« : پول رو بھ طرفش گرفتم و گفتمفیمنم ک.  شدنادهی و کامران پسیرئ
 »؟ی اوردرشی گیچطور« : کرداخم

 رو با فی باخبر بشن کھی بقنکھی آگاه شدم بھ خونھ رفتم و بدون اتمونی از موقعنکھیبھ محض ا -
 .خودم اوردم

 نگفت و در سکوت یزی چسیکامران پوزخند زد اما رئ.  کنھیالبتھ کھ باور نم.  تر شدظی غلاخمش
 . رو ازم گرفتفیک

 . پدال گاز فشار دادم و بھ سرعت راه افتادم و بھ طرف رستوان رفتمی روپامو
 داخل ی عده ھم با لباس سرتا پا سرمھ اکی اطراف رستوارن رو گرفتھ بودن و سیمامورانپل

 . شده بودنری ھمھ دستگبایتقر.  بودنتیمشغول فعال
 رهی بھم خیظی با شک و اخم غلدادنی می در نگھبانیچندتا مامور کھ جلو.  شدم و جلو رفتمادهیپ

 ».نیشما اجازه ورود ندار« :شدن
 ».گمشو کنار« :دمی خشم غربا

 کارت ؟یزنی با من حرف مینطوری ایبھ چھ جرئت« : شده بود گفتی کھ از حرفم عصبانمرد
 ».نمی بده ببتوییشناسا
 بھ جرئت داشتن یازی صحبت کردن با تو نینطوریا« : تر از خودش تو چشماش زل زدمنیخشمگ

 ». باشھ خود سرگرد در اطالعندیی بھ کارت شتاسایازی کنم نی فکر نمنینداره و ھمچن
 . خواست حرفم رو باور کنھی تعجب کرد اما ھنوز ھم نمیکم
 کا؟یرا -

 ستادهی کنارم ایادی نسبتا زیسلحھ بھ دست با فاصلھ  و ایکاوه با لباس رسم.  طرفش برگشتمبھ
 .بود
 »؟ی کنی مکاری چنجایتو ا« : و گفتدی طرفم دوبھ
 ».بھش بگو اجازه بده برم تو« : اصرار گفتمبا

 ».بذار بره تو« :دی شده بود چرخسی بھ طرف مرد کھ حاال چشماش اندازه توپ تنکاوه
 . شده بودنریتمام افراد باند دستگ.  وارد شدمعیسر.  بدون حرف کنار رفتمرد

 قابل ی و تعجب تو نگاه ھمشون بھ راحترتیح.  نگاه ھا بھ طرفم برگشتی ورود من ھمھ با
 .مشاھده بود

 سکوت ی مدتیبرا.  بھ طرفش رفتمیزیبا لبخند تمسخر آم.  از ھمھ شگفت زده شدشتری ببرنارد
 .ھمھ جا رو در بر گرفت

 نجای تو رو ای کنم وقتی می چھ حالی دونی نم؟یدی جن دھ؟یچ« : گستاخش زل زدمی چشماتو
 ».نمی بی مچارهیبدبخت و ب

 »...ی عوضیتو... ھی سر توریھمش ز« :دی با خشم غربرنارد
 . بشھی از کنار لبش جاریاھی لگد بھ صروتش ضربھ زدم کھ باعث شد خون سبا
 . شددهیا از پشت کش ھسی از پلیکی کھ توسط ارهی خواست بھ طرفم ھجوم بی خشم مبا

 ».ی شدری و ولگرد اسفی سگ کثکی نیخوشحالم کھ ع« : گستاخش زل زدمی شدم و تو چشماخم
 .دمی صورتش پاشی دھنم رو روتف
 مواظب تولھ ھاش باشھ دی گفتم باانیبارھا بھ آر« : ازش فاصلھ گرفتم کھ صداش متوقفم کردیکم

 قرار گذاشتھ انی با آرھی چی دونیم...  دقت نکردهادی بار زنی انکھی اما مثل ارنیتا پاشو گاز نگ
 بھت کھ آخھ ھربار.  بھ سگ خودم بکنملی تموم شد تو رو تبدی بھ خوبتی مامورنیبودم کھ اگر ا

 ». بگذرمی بدننی از ھمچادی مفمی حکنمینگاه م
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 بخش  لذتادشی فریصدا.  خشم بھ طرفش ھجوم بردم و چند تا لگد محکم بھ ستون فقراتش زدمبا
 . بودمدهی بود کھ تو تمام عمرم شنیقی موسنیتر
 . و خرفتریحرف دھنت رو بفھم سگ پ -
 ؟ی کنی مکاری چنجای اکا؟یرا -

 ».نی داشتھ باشازی بھ کمک ندیگفتم شا« :پورخند زدم.  طرف سرگرد برگشتمبھ
 . شدکی قدم بھم نزدچند

 »کا؟یرا« : از پشت سرم گفتی متعجبیصدا
 ھم پشت ی بھ دستش بود و ماموریدستبند فلز.  نشستھ بودواری دی عقب برگشتم آرشام گوشھ بھ

 . بودستادهیسرش ا
 ».ی خوشحال بشنجای من ادنی کردم از دی شده؟ فکر میچ« :با تمسخر گفتم.  بھ طرفش رفتمآروم

 کرده تو انتی خسی کھ بھ رئی کنم اونیباور نم...  کنمیباور نم« : سرش رو تکون دادرتی حبا
 ».یباش

 قصد نی نکردم چون از اول بھ ھمانتی خچکسیمن بھ ھ... اری من نشی رو پفیاسم اون مگس کث -
 ...وارد گروه شدم

 باشھ کھ دو سال در یی بود ھمون الراستادهی کھ جلوش ای کرد کسیباور نم.  بند اومده بودزبونش
 . کرده بودیکنارش زندگ

 ... شناسمتینم...  کنمیحس م -
... نمیمن ا.  من نبودمی کھ مدت ھا باھاش بودیاون کس... ی منو نشناختچوقتیتو ھ« : زدمپوزخند

 یدختر... دی آفتاب رو ندی روز و روشندی رنگ سفچوقتی کھ ھیدختر...  دختر پر از نفرتکی
 »... از جنس شبیدختر...  بود و ھستنھیکھ قلبش پر از ک

 ...من... من دوستت داشتم... اما -
 تونم عشق و ھوس رو از یمن بھتر از تو م... اسم ھوست رو دوست داشتن نذار« :دمی خشم غربا

 دی کھ شاییتنھا کسا... ی جز ھوس بھ من نداشتی حسچی مدت تو ھنیتو تمام ا...  بدمصیھم تشخ
 ». ھستنانیبرا...  ودلیمن بتونم عشقشون رو باور کنم آ

 »ان؟یبرا« : مات و مبھوتش رو تو چشمام قفل کردنگاه
 ...آره اون تنھا صاحب قلب منھ -
...  برمی لذت منجای ادنتیدارم از د... اما تو« : رو پر کردمنمونی بی فاصلھ گھی چند قدم دبا

تو پدر منو ...  بردمی ھم لذت مشتری گلولھ تو قلبت فرو کنم بھی االن نی تونستم ھمیھرچند اگھ م
 ».ذارمی راحتت نمنمیتا اعدامت رو بھ چشم خودم نب... یتکش

 ».کارت دارم... کایرا« :دمی سرگرد رو از پشت سرم شنیصدا
 »؟ی خوای میچ« :دمی بھ آرشام انداختم و بھ طرف سرگرد چرخی اگھی خشم و نفرت نگاه دبا
  کجاست؟انیآر -

 ».اون مال خودمھ.. .ی کور خوندگم؟ی جاشو بھت میواقعا فکر کرد« : زدمپوزخند
 اما می کنداشی خودمون ھم پمی تونی کجاست ھرچند مانی رو تموم کن و بگو آری بچھ بازکایرا -

 . پرسمیبھ خاطر راحت تر شدن کارمون دارم از تو م
 . بشھبتی جنازه اش نصدیشا... رمی جونشو بگنکھینھ تا قبل از ا... ی کنداشی پیامکان نداره بتون -

دارم بھت « : گفتی بلندتری بار با صدانیا. دی بھ موھاش کشی دستتی و عصبانی با کالفگسرگرد
 » کجاست؟انی آرگمیم
 ».گمی نمیچیگفتم کھ بھت ھ« : داد زدمبای و تقرستادمی اش انھی بھ سنھیس
 .کنمی مرتینھ اصال دستگ... دارمی نگھت منجایپس تا آخر ھم -
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 کھ من بھ یفکر کنم تا وقت« : گفتمیزی با لحن تمسخر آمارمی ب خم بھ ابروای شکھ بشم نکھی ابدون
 ». رو ترک کرده باشھرانی اانی آرامیحرف ب

 »... دخترمنیبب...  نکن و فقط بگو اون کجاستتیخواھشا اذ« : گفتمتی بار با مالنیا
 ».خفھ شو و بھ من نگو دخترم« : زدمداد
 گرمیاما من ج.  باھاش حرف بزنمینطوری دستاش اری زیتوقع نداشت جلو.  ساکت شدرتی حبا

 . دادی بھم دست می حس خوبکی کردنش عیاز ضا. خنک شد
 ھی... شمیپس مجبور م« : گفتی بھ سردتی بھم زل زد در نھای قرمز و نگاه خشم آلودی چشمابا

 ». نباشھندی واست خوشاادی زدی کھ شایراز...  رو بھت بگمیراز
 لب باز نکھیقبل از ا.  بھ پا شدی وجودم رو گرفت و تو دلم آشوبییسرما. د ابروھام باز شنی باخم

 االن باھاتون نیالزمھ ھم... قربـــــــان« :دی کاوه بھ گوش رسنی خشمگی بزنھ صدایکنھ حرف
 ».حرف بزنم

 . رستوران خارج شدنی دندوناش رو ھم فشار داد و ھمراه کاوه از در پشتسرگرد
 یانگار ھر لحظھ امکان داشت رو. قدم ھام آروم و نامنظم بودن.  دنبالشون راه افتادمی نگرانبا

 رو یحس فرد.  شده بود از کجا اومدهرمی گبانی کھ گری ترس و اضطرابنی دونم اینم. فتمی بنیزم
 . شدی تر مکیداشتم کھ ھر لحظھ بھ مرگش نزد

 رستوران حاکم ی کھ تو کوچھ پشتیسکوت . باز رستوران چسبوندممھی و گوشم رو بھ در نستادمیا
 . حرف ھاشون رو بشنومی زحمتچی کرد تا بدون ھیبود بھم کمک م

اون ... شھ؟ی نابود مکای راز رانی با گفتن انی دونی نمن؟ی رحم باشی بنقدری انی تونیشما چطور م -
 .نی کارو کننی ادینبا...  افتھی منی بھ زمی تلنگرنی کھ با کوچک ترفھی ضعی االنشم بھ قدرنیھم

 رو لو انی آرتی اون از انتقام گرفتن منصرف بشھ و موقعشھی کھ باعث مھیزی تنھا چنی ایول -
 . سالھ ام بھ فنا برهنی چندی و احمقانھ نقشھ ھافی کثی بازکی ذارم بھ خاطر یمن نم... بده

 ھم ی ذره احساسھی و ھمون نی کنی روحش رو متالشذارمینم... دمی اجازه رو نمنیمن بھتون ا -
 .نیکھ تھ دلش مونده بھ فنا بد

 ممکن بود باعث یزی زدن؟ چھ چی حرف می چی داشتن درباره نایا.  حکم فرما شدی مطلقسکوت
 بشھ تا من نابود بشم؟

 ».ھی کشیاما بھ نظر من اون حقشھ کھ بدونھ پدر واقع« : شددهی آروم سرگرد شنیصدا
 .شھی تر از ھمخینفسام مقطع شده بود و دستام . دی ام کوبنھی محکم تر بھ سقلبم

 ...نیتمومش کن -
 کھ ی کھ بھ مادرش تجاوز کرد و ھمون کسیھمون کس... انھی بدونھ کھ پدرش آردیاون با... نھ -

 ... رو بکشھکایقصد داشت خودش را
 راه نفسم باز دیابھ گلوم چنگ زدم تا ش.  افتادمنی زمیرو. ستادیقلبم از حرکت ا.  بھ لرزه افتادبدنم

گوشام . دی دیچشمام نم.  اشکام خشک شده بودی و چشمھ دی لرزیلبام م.  نداشتی ادهیبشھ اما فا
 پام رین زی و بھ زمدمی لرزیفقط بھ خودم م.  حرکت کردن ھم نداشتمیی توانای و حتدی شنینم
 د؟ی گوشام درست شندم؟ی شنیمن چ.  شده بودمرهیخ

 ... از ذھنم گذشتن و خاطرات شناور شدنکلمات
 
 .نی نصف شده ھستبی مثل سیاز نظر ظاھر... ی اندازی نفر مکی ادی دایتو منو شد -
 ... اونو فقط بھ خاطر ظاھرش استخدام کردم -
 ... بتونم باھاش باشمدی کردم مجابش کنم تا شایسع -
 ...من بھش تجاوز کردم -
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 ... نفر بودنی و آخرنیاون اول -
 ...باکره بود... چون اون... مطمئنم کھ ازدواج نکرده بود -
 . اون باردارهدمی فھمیبعد از مدت -
 ...  گرفتم بکشمشمیتصم -
 رو انجام تی مامورتیاونم با موفق.  کارو واسم انجام بدهنی کردم تا اری رو بھ اسم خسرو اجیکی -

 . بود رحم نکردم بھ اون بچھ کھ از خون خودممیحت.  رو کشتمایرو. داد
 ... ساکت نگھش دارمدیبا...  خبر دارهزیاون از ھمھ چ... کامران پسر خسروست -
 کھ قصد ی کھ بھ مادرش تجاوز کرد و ھمون کسیھمون کس... انھی بدونھ کھ پدرش آردیاون با -

 ... رو بکشھکایداشت خودش را
 

 زجھ ام بھ سرگرد و کاوه نرسھ و بھ سرعت از رستوارن خارج ی دھنم رو گرفتم تا صدایجلو
 .شدم

.  کردمی تو دستام حس نمی قدرتچیھ.  رو باز کردم و خودم رو داخلش انداختمنی زحمت در ماشبھ
 دمی چون اشک ھام دنمی ببیچی تونستم جلوم ھینم. پامو رو پدال گاز فشار دادم و فرمون رو گرفتم

 .رو تار کرده بودن
.  بودمستادی اکی قبرستون تاری بعد جلوقھیدو دق. دمیچی کردم و بھ چپ پشتری گاز بی پامو رورفشا

 درخت گرفتھ بودم خودم رو بھ ی کھ دستم رو بھ تنھ نطوری پرت کردم و ھمرونیخودمو بھ ب
 . قبر نشستمی رفتم و جلویشگی ھمیبھ طرف جا. داخل کشوندم

 .دوباره و دوباره. دمی کشغیج.  برام سخت بوددنی ھم نفس کشھنوز
 چرا ؟ی کنیچرا راحتم نم... یــــــــلیخ...  بد بودیلیراه پنجم خ... ـــــــــــــــــایخدا« : زدمداد

 »... نفس بکشم؟یذاریھنوز م
 . شدسیخون فوران کرد و طرف راست سرم خ.  رو محکم بھ سنگ قبر زدمسرم
... شمی موونھیدارم د. داغــــــــــــــونم« : زدمادی ام وارد کردم و فرنھی محکمم رو بھ سیمشتا
 »...رمیبذار بم...  راحتم کنکنمیالتماست م...  راحتم کنایخدا

 ی پیبا مشت ھا. دی کشی مریسرم ت.  کھ گلوم زخم شدنقدریا....  بار نھ دوبارکینھ ... دمی کشغیج
 متوقف کردنم ی راھو برانی چرا ا؟ی کارو کردنیچرا ا« : زدمی بھ سنگ قبر ضربھ میدر پ

 ی قتل پدر خودم رو می کردم؟ داشتم نقشھ ی مکاری مدت داشتم چنیتمام ا... ای خدا؟یانتخاب کرد
 غمناک نقدری چرا سرنوشت منو اای از منم نگذشت؟ خدای کھ مادرم رو کشت و حتی کسدم؟یکش

... یبد کرد...  باھامی مرگ کنم؟ بد کردی کھ آرزوی کنی می باھام کاری چرا دار؟یرقم زد
دارم تقاص ...  خالصم کن بذار راحت شمنجایھم... وحشتناکھ... یریگی ذره ذره جونم رو میدار

 »شــــــــــون؟یکی کدوم دم؟ی رو پس مناھمکدوم گ
گرما و .  از پشت در آغوشم گرفتھیکی بھ خودم اومدم متوجھ شدم یوقت.  بلند زار زدمی صدابا

 عمر باھاش خو کی کھ یھمون حرارت...  آشنایحرارت. حرارت از کمر تا راس سرم نفوذ کرد
 . گرفتھ بودم

...  کارو با خودت نکننیا... کاینکن را« : اونم بغض داشتیصدا.  شونھ ام نشستی روسرش
 » کنم؟ی زندگیمن چطور...  خودش ببرهشی کنم؟ اگھ خدا تورو پکاریمن بدون تو چ

 . کردی گوشم رو نوازش مانی آرامش بخش برایصدا.  شدلی ھق ام بھ سکسکھ تبدھق
 .  بلندم کردنی زمی دور کمرم محکم شد و از رودستاش

 .منو نگاه کن... کایرا -
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... ـیبرا« : شدمرهی خشی طوفانیبھ چشما...  کھ بھ شکمم وارد کرد بھ طرفش برگشتمی فشاربا
 ».ان
 زم؟یجانم عز -

 »...رم...ـیبم... ام... خـویم« : کردی و بغض داشت خفھ ام مدی لرزی ملبام
 . کردمی حس منویا. دی لرزیچونھ اش م.  شونھ اش گذاشت و موھامو نوازش کردی رو روسرم

  راحتذارمینم... فقط مال من... ی تو مال منکایرا... ی دوباره ترکم کنذارمینم... یری بمذارمینم -
 ...یاز دستم بر

 .دی لرزیھنوز بدنم م.  تو مشتم مچالھ کردمشوی دور کمرش حلقھ کردم و کت چرمدستامو
بھم ... زدیخدا ھم داشت بھم چشمک م...  زدنیستاره ھا داشتن چشمک م.  بھ آسمون کردمرو

 دوستم داره انیھمون قدر کھ برا...گفت ھنوز ھم دوستم داره... گفت ھنوز کامال فراموشم نکرده
 .شتری بیحت

 »کا؟ی تموم شده رایباز« :تو موھام چنگ زد و گفت.  فشردمانی بھ براشتری رو بخودم
 ...فکر کنم -
 ... خوشھانشیپس پا -

 ...  ندادمجوابشو
 رنگش یکت قھوه ا. اخم کرد.  شدرهی خمیشونی دور کرد و بھ قسمت راست پی از خودش کممنو

 ی بدن و بوی نکردم چون واقعا بھ گرمایاعتراض. نم انداخت بدن لرزایرو در اورد و رو
شال خودمم کھ . دیچی رو از دور گردنش باز کرد و دور سرم پشیشال پارچھ ا.  داشتمازیعطرش ن

 . موھام انداختی و رودی خورده بود باال کشراز رو سرم س
 . می راه افتادنشی بھ سمت ماشی دوباره دور کمرم حلقھ شد و بھ آرومدستش

 ؟یخودم چ...  نیماش... پس -
 . کردمی فکر منمی موقعبت بھ ماشنی مسخره بود کھ تو ایلیخ
 . شوالشی خیفعال ب -

دستش رو دور کمرم محکم کرد . ستادیاز حرکت ا.  دادم و چشمامو بستمھی رو بھ شونھ اش تکسرم
خودم رو تو بغلش مچالھ کردم و .  دستاش بلندم کردیرو.  زانوھام بردری اش رو زگھیو دستش د

 . شونھ اش گذاشتمیسرم رو رو
 . اومده بود زدرونی شال بری موھام کھ از زی کوتاه روی ابوسھ

 بعد خودش ھم کنارم ھیچند ثان. در بستھ شد.  جلو گذاشتی صندلی رو باز کرد و منو رونی ماشدر
 .قرار گرفت

 شد و نیپلکام سنگ.  فضا رو پر کردی کالمی آرامش بخش و بیقی موسی راه افتاد و صدانیماش
 . فرو رفتمیقیکم کم بھ خواب عم

 
 

 ی نھی مشروبش رو بھ طرف آی شھیش.  را لرزاندالی وی ھاواری دانی آرای پورادی فریصدا
 .  بشھجادی ای ھولناکی نصب بود پرت کرد کھ باعث شد صداییرای کھ تو سالن پذیبزرگ

 انی کھ زد خشم آری با حرفشی پھیچند ثان.  بود و نظاره گر بودستادهی ای کناری با خونسردکامران
 .را برافروختھ بود

آخھ چطور ممکنھ؟ « : گفتی لرزانیبا صدا.  دستاش پوشاندنی مبل افتاد و سرش رو بی روانیآر
 »؟ی بھم گفتری دنقدریچرا ا...  باشمدهی کرده باشھ و من نفھمانتی بھم خیچطور ممکنھ اون عوض
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 مطمئن نبودم آخھ امکان نداشت سگ پشمالو و ادیقربان من خودم ز« : از خودش دفاع کردکامران
 پاتون رو کدفعھی داد بتونھ ی و واستون دم تکون مدی چرخی اطرافتون مشھی شما کھ ھمیکوچولو

...  گشتمینبال مدرک م شدم کامال مطمئن شدم اما دقی کھ تو رفتاراش دقیکم... گاز گرفتھ باشھ
 کھ پسر خوانده ی رو تو ھمون پرورشگاھشی دوران کودکنکھی ادمی درموردش فھمی جالبیزایچ

 خانواده کھ از قضا کی کھ ی بودن تا زمانیمی با ھم صمیلی خنکھیاتون توش بوده گذرونده و ا
 ی پرونده انکھی اونم فقط بھ خاطر ارنیگی می ھم بودن اونو بھ فرزندخواندگسی پلیروھایجزو ن

 ی درموردش پقی حقای سرکی بھ ی کرده بودن و پی وقت بود بستھ شده بود رو بررسیلیخ کھ
.  کننی مزی اونو بھ عنوان جاسوس وارد گروه دامتی بوده و در نھای دونم چیبرده بودن کھ نم

 یزی رو کرده چی خطرناکنیبھ ا باره کھ چرا کار نی اش در ازهیمتاسفانھ نتونستم درمورد انگ
 و دهی تصادف حافظھ اش رو از دست مکی در نکھی کنھ تا ای شما کار می برای مدتناو. بفھمم

 اواخر بوده کھ دوباره حافظھ اش رو بھ نی اما ھمنی کھ شما دنبالش بودشھی می بھ ھمون سگلیتبد
 ».دهی ھم انجامش می و بھ خوبادی برمتشی رسوندن مامورانی و در صدد بھ پاارهیدست م
بھ شدت از . نھی حرفش رو ببری تا تاثشھی مرهی خسشی رئنی خشمگی بھ چھره تی با رضاکامران

 باعث آزارش بوده شھی کھ ھمی اون دختر عوضی واقعتی اومده تا ماھشی کھ براش پیتی موقعنیا
 .رو رو کنھ خوش حالھ

 کار انتیِاون آشغال خ...  خوامی الرا رو معایسر« : غرهی قفل شده اش می دندونانی از بایپور
 ». خوامیرو م

 کی دیبا...  قربانشھی نمینطوریا« :گھی کنھ و با آرامش می کم مسشی فاصلھ اش رو با رئکامران
 ». کننی ھا دارن ازش محافظت مسیبدون شک پل... می داشتھ باشی درست حسابینقشھ 

 »؟یچھ نقشھ ا« :کنھینگاه م کامران ی با حرص تو چشماانیآر
 .مشی بکشوننجای تا ای شکلی چدونمیمن م -

 نقشھ کیمطمئنا اون .  کنھی را آروم مانی کامران شکل بستھ آری لب ھای کھ رویثی خبلبخند
 .شھی مری تو دستاش اسی بھ راحتفی کار کثانتی اون خوک خینطوریا.  شدیعال. خوب داره

اون الرا رو بھ . کشھی ضرب سر مکی کنھ و بھ ی تلخ و زرد رنگ پر می ھی رو از ماوانشیل
 کنھ ی مانتی کھ بھ گروه خی کسی کنھ جزایاون بھش ثابت م.  کنھی کار مجازات منیخاطر ا

 .ھیچ
 کھ یکی کنم و بھ اتاق تاریچشمامو باز م.  دارمیبیسردرد عج.  کنمی رو تو شکمم جمع مپاھام

 نرم زی چکی کھ دستم بھ گردمیکورمال کورمال دنبال چراغ خواب م. شمی مرهیتوش قرار دارم خ
 .کنھیو گرم برخورد م

 و ختھی تو صورتش رشی مشکیموھا. شمی مرهی کھ کنارمھ خی و بھ کسشمی جام صاف متو
 . افتادی چھ اتفاقادی بادمی تا کشھی طول میکم. چشماش بستھ است

زانوھام رو . دمی مھی پشتم تکواری و بھ دنمی شی تخت میرو.  اندازهی بغض بھ گلوم چنگ مدوباره
 .  کنمی کنم و دستام رو دورشون حلقھ میتو شکمم جمع م

 کنم و ی احمقانھ ام فکر ممیبھ تصم. زمیری صدا اشک می و بذارمی رو رو زانوھام مسرم
شتھ داشتم و اون  کھ در گذیبھ تنھا دغدغھ ا.  ام داشتمندهی اتفاق واسھ آنی کھ قبل از اییاھایرو

کھ   راستھنیپس ا.  رو از دست دادمزای چیلی اما من خدهیحاال اون کنارم خواب.  بودانی از کیدور
 حال از وجود نی کردم با ای قربانیادی زیزھایمن چ... ی کنی رو قربانزی چکی عشق ی برادیبا

 اول مرگ پدر خوانده دهی اندازه آزارم مشی کھ االن بیزی خوشحالم تنھا چیلی خیلی کنارم خانیبرا
 .مھیام و بعد پدر واقع
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 ھنوز منتظره دافنھ و ای شده انتمیاون االن کجاست؟ متوجھ خ. شمی مرهی بھ سقف اتاق خ؟ی واقعپدر
.  نحو ازش سوء استفاده کردنی بھ بدترنکھیبعد از ا... اون مادرم رو کشت.  ببرمششی رو پانیبرا

ذاشتم ی شدم و می نمفی کثی بازنیکاش از اول وارد ا... ؟ معلومھ کھ نھ کردمیمن کار درست
 رو از انیاما در اون صورت برا.  شدمرهی خانیدوباره بھ برا.  کنھی رو طشی روال عادمیزندگ

 جلوم قرار یی ھانھی من واقعا بدونم چھ گزنکھیبدون ا.  انتخاب کنمی تو گذاشتایخدا. دادمیدست م
تونم بگم  ینھ م.  رو از دست دادمگھی دیزای چیلی رو انتخاب کردم و خشونیکیچشم بسھ . داره

 . ی و نھ ناراضمیاز انتخابم راض
 داری اما بکنھی میاخم. شمی مرهی خانیبھ برا.  شنومی کنارم مزی می رو رومی لرزش گوشیصدا

 .شھینم
 . شناره ناشناسکی.  رو برداشتمی رو دراز کردم و گوشدستم
 .چھیپی سرد تو گوشم می با لحنییصدا. دمی سبز رو فشار می دکمھ

 ...ی زود جا زدیلیخ -
 . کوبھی ام منھی بھ سانھی کنم اما قلبم وحشی مسکوت

 ...یتوقع داشتم تا تھش بر -
 .دمی دھنم رو قورت مآب

  ؟یزنیچرا حرف نم -
 .رهیگی گلوم رو مبغض

 . ادامھ بدمی بازنیمن ھنوز دوست دارم بھ ا -
 . کنمی رو مشت متمدس

  چرا؟ی دونیم -
 .شھی مزی آمدی تھدصداش

 . خونت امیچون تشنھ  -
 . افتھی بدنم بھ لرزه مدوباره

 ...یایاگر ن -
 . زنمیبھ موھام چنگ م.  کنھی ممکث

 .بھ دست خودم... شنینابود م... یکی یکی... دونھ دونھ... ی کھ دوستشون دارییتمام کسا -
 .زنھی مخی بدنم

 ...چھارم... نامزدش... سوم... تیخواھر ناتن... دوم... مادر خواندت... اول -
 ...شمی مرهی خانیبھ برا.  مکثدوباره

 ...انیبرا -
 ...ادی بند منفسم

 ...منتظرتم -
مات و مبھوت دستم رو کھ . زمیری شدم اشک مرهیمن ھمانطور کھ بھ رو بھ رو خ.  قطع شدتماس
 و بعد ذارمی دھنم میدستم رو جلو. ترکھی و بغضم ملرزنیلبام دوباره م. ارمی منیی توشھ پالیموبا

 .شمیاز برداشتن مانتوم بھ سرعت از اتاق خارج م
 کار کنم؟ یچ.  کنمی مھیھق ھق گر.  کنمی لباسم رو تو دست مچالھ می قھی و نمیشی منی زمیرو
   شد؟ینطوری تموم نشده بود؟ چرا ای کنم؟ مگھ بازکاری تو بگو چایخدا
...  سوم نامزدش، چھارمت،یاول مادر خواندت، دوم خواھر ناتن« :چھیپی صداش تو گوشم مارهیدو
 ».انیبرا
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 دهی دندونام خراشریپوست دستم ز.  کنمی خواد از تو گلوم خارج بشھ رو خفھ می کھ میادیفر
 . کنمی خون رو تو دھنم حس می شوری و مزه شھیم
 . تحمل وزنم رو ندارنگھیپاھامم د .شمی از جام بلند می درموندگبا

 از خانھ خارج بشم بھ اتاق نکھیقبل از ا.  اندازمی سرم می کنم و شالمم روی ام رو تنم ممانتو
 . کنھی آرومش، آرومم می نفس ھایصدا. رمی مانیبرا

 گذاشتھ شی بھ نماییبای بلندش کھ حاال خودش رو بھ زی و بھ مژه ھانمیشی تخت می لبھ کنارش
 . بار طعم لباش رو بچشمنی آخریکاش بتونم برا. شمی مرهیخ

 یشب. شھی تو ذھنم زنده میزیی اون شب پاادی. ذارمی لبش می روی آرومیلی خی و بوسھ شمی مخم
 تونھ ی اونم میعنی.  بھ من منتقل کردقی طرنیکھ لباش لبامو لمس کرد و تمام احساسش رو از ا

 ی کشم اخم ھای و اضطراب؟ عقب ماقیو اشت حس کنھ؟ حس ترس ینطوریاحساسات منو ا
 . اونم حس کردهدیشا. رهیم  تو ھمانیبرا

 : کنمیشروع بھ نوشتن م. دارمی برمیدی و کاغذ سفزنمی ملبخند
 
  عشقدگاری آفرگانھی نام بھ
 

تاوانش باشد ... اگر نبودم... یاگر نبود.  بر ھرچھ عشق، من تنھا سراغ تو آمدم،یی ھرچھ تنھادر
 یعنیعشق ..  از حرارت عشقستیی عشق، سرمای نشانی است از بی کھ در آن نشانیدل...  دلنیا

جاده   لبخند کنارکی دل سپردن بھ یعنیعشق ...  و او نخواندیتنھا باش...  و اون نداندیعاشق باش
 یعنیعشق ...  گل عاشقکی کوچک کنار ی پس زدن پروانھ ایعنیعشق ... کھ انتھا نداردیا

درست مثل ... دنی نرسیعنی عشق می گوی گفتھ ام باز ھم مشھیھم... ا عشق اما جدا از او بیزندگ
 ... تاراج بھار در آغوش خزانیعنیعشق ... شھیھم
 

 . نفرتعشق،
ھربار کھ . انیعشق رو از تو و نفرت رو از آر.  گرفتمادی می ھستن کھ در طول زندگی ھا کلماتنیا

من از ابتدا .  گذاشتمادگاری تو بھ ی کھ برانمی بی رو می تنھا خاطرات زجرآورگردمیبھ عقب برم
 یبرا یی جاگھیاونقدر نفرت در قلبم جمع شده بود کھ د.  بودمیدی کھ کشییمسبب تمام رنج ھا

 آوردن ادی بھ ی برایی جاگھیاونقدر ذھنم با کلمھ انتقام آشفتھ شده بود کھ د.  موندیعشق نم
 کھ دوباره پس از یلحظھ ا...  لحظھنی بھ ادنی رسی دونم کھ برایم. انیک. م نبودخاطرات عاشقان

 رحم ی بشت سرنوگمیاما قبال گفتم بازم م... میدی کشیمدت ھا دستامون تو ھم قفل بشھ چقدر سخت
 رو یمن قبال بھ خاطر نفرت و انتقام راه خطرناک... انیک... می کھ بذاره ما بھ ھم برسھیتر از اون

 لی بار نھ بھ دلنی باز ھم ادامھ دادم اما ایول...  دونستم آخرش گرفتن جونمھی کھ میراھ... تمرف
اشک ...  نکنھیگر...  مننایک...  خوام تا تھ تھش برمیانتقام بلکھ بھ خاطر محافظت از عشقم م

و ... یقبولش کن...  بودیی اما قول بده اگھ آخرش جدادونمی نمیچی ھی بازنیمن از آخر ا... زینر
 دونم ی کھ میعشق...  عشق گرفتمی تحمل رو فقط برارقابلی غمی تصمنی کار رو، انی کھ ایبدون
 دونمی ترسم چون مین راه نمیاز آخر ا...  کنمی رو قربانیزی چکی دی بھ دست اوردنش بایبرا

 ...ای چھ تو اون دنای دننی چھ تو امیرسیآخرش من و تو بھ ھم م
 ... آسمون دوستت دارمیاندازه تمام ستاره ھا... من انیک

 ... عشق منخداحافظ
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 خواب ی بار بھ صورت مظلومش تونی آخریبرا.  گذاشتمزی می رو تا کردم و کنارش رونامھ
 .  زدمرونی شدم و بھ سرعت از خونھ برهیخ

 گاز یسوار شدم و پامو رو.  رو زدمنشی ماشری دراوردم و دزدگبمی رو از تو جانی براچیسوو
 .فشار دادم

 
***************** 

 یکی گذشت تا چشماش بھ تاریکم.  اش نشستھ بود پاک کردیشونی پی رو کھ روی سردعرق
 ی بودن تخت ترس بدیخال. دی تخت، کنارش کشی رویدستش رو دراز کرد و بھ آرام. عادت کنھ

 رهی کنارش خی خای و بھ جادیبھ سرعت از جا پر. شد ی ذھن تداعیکابوسش تو. بھ دلش انداخت
 .  شکستی اتاق را مزی تند قلبش سکوت وھم انگیا ضربان ھیصدا. شد
 »... نھکاینھ را« :دی لب با عجز نالریز
 ی کھ از خالیاول چراغ اتاق رو روشن کرد و زمان.  جاش بلند شد و بھ طرف در اتاق رفتاز

 یخانھ غرق در نور شد اما دل ب.  رو روشن کردییرای سالن پذیبودن اتاق مطمئن شد چراغ ھا
 . زدخی اش نشست و سر انگشتاش یشونی پیدوباره عرق سرد رو. دی تپی ھمچنان مانیقرار برا

.  دوباره بھ اتاقش پناه بردافتی نکای از رای اثری تمام خونھ رو جستجو کرد و وقتیوونگی دبا
 ی توینیبغض سنگ.  تخت نشستی روی قراریبا ب. نبودن چکدومی ھکای رای و لباس ھالیوسا

...  نھگھید... نھ...  کنمیالتماست م... کا؟ی راییکجا... ؟ییکجا« :زمزمھ کرد. گلوش نشست
 »...برگرد... برگرد

 با کایانگار انتظار داشت ھر لحظھ در اتاق باز بشھ و را. ستی رنگ اتاق نگردی بھ در سفرهیخ
 . خندان در آستانھ اش ظاھر بشھیچھره ا

« : کردی لب زمزمھ مریمرتب ز. دستش مشت شد و کنارش افتاد. دی دست کششی عجز بھ موھابا
 »...کایرا... ییکجا... کایرا... کایرا
.  بھ دلش چنگ انداختھ بودیترس بد.  از جاش بلند شد و مشغول قدم زدن تو اتاق شدیوونگی دبا

 کھ یاز موقع.  کردی نبود کھ حسش می بارنی اولنیا.  داشتییآشنا ی ترس بھ خوبنیاو با ا
بارھا .  خاطر رو ازش سلب کرده بودتی ترس، آرامش و امننی بود بارھا ادهی رو دوباره دکایرا

بارھا ذھنش رو آشفتھ کرده بود، بارھا وجودش رو بھ .  کرده بوددی تشدینطوری قلبش رو ابانضر
 . بستھ بودخی

 »؟یی کجا؟ی رفتیکدوم گور... یلعنت« :دی کشادیفر
 شده بود رو بھ دهی کھ روش چیلی کنار تختش رفت و با حرکت دست تمام وسای عسلزی طرف مبھ

 .ختیھم ر
 دستش رو ی شد و بعد بھ آرامرهی بھ کاغذ خرتیبا ح.  توجھش رو جلب کردیدی کاغذ سفناگھان

 یحسش م.  شد تمام ذھن و روحش رو آشفتھ کردی کھ از کاغذ استشمام مییعطر آشنا. دراز کرد
 نی ای تونست بھ آسونی دوشش نشستھ بود و اون می رونی و سنگکی تارییوالیانگار ھ... کرد

 . داد حس کنھی تلخ می از حادثھ ادیکھ نو  رووالیھ
جوشش اشک . دی کشریسرش ت.  رفتنی منییکلمات در مقابل چشماش باال و پا.  رو باز کردکاغذ

 و تاب خوردن چی کنار بدنش افتاد و کاغذ بعد از پشھی تر از ھمخیدستاش .  رو تار کرده بوددشید
 . افتادنی زمیتو ھوا رو

پاھاش .  قلب تو اون کاغذ نوشتھ بود ھضم کنھمی از صمکای کھ رای تونست کلماتی انگار نمانیبرا
 .ذھن آشفتھ اش بھ کار افتاد و بغضش شکست.  افتادنی زمیسست شد و رو

 . خانھ رو شکستنی و نالھ اش سکوت سنگادی فریصدا
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 ....نــــــــــــھ.... ایخدا.... نــــــــــــھ -
 

************** 
 کردم ترس رو از خودم درو ی و سعدمی کشیقینفس عم.  شدمرهی خالی بزرگ و باشکوه وبتی ھبھ

 . کھ از قبل براش آماده شده بودمیزیچ... آخرش مرگھ. کنم
 .دمھیاون تنھا ام.  باشھدهی بھش رساممی پدوارمیام. شدمرهی در اوردم و بھ صفحھ اش خمویگوش

 . فشردمیزنگ در رو بھ آروم.  انداختمشفمی داخل کدوباره
 درختان ی شاخھ ھانیباد ب.  و ترسناک گذاشتمکیقدم بھ داخل باغ تار.  کھ باز شددی نکشیطول

 . کردی مجادی نالھ مانند ایی و صدادیچی پیتنومند م
 یبرا...  انتقام نبودی براگھی دنباریالبتھ ا.  بھ الرا بشملی شجاعتم رو جمع کردم تا دوباره تبدتمام

 .مھی بود کھ برام مھم تر از زندگیمحافظت از کس
 یسالن. ھولش دادم و وارد شدمبا فشار دست بھ داخل . ستادمی االی باز ومھی در بزرگ و نیجلو

 شده بود و غرق در نی تزئمتی بزرگ و گرانقیمجلل و باشکوه جلوم قرار داشت کھ با لوستر ھا
 .نور بود

 . شدم و نگاھم رو بھ اطراف چرخوندموارد
 . بانودی فرمودنی منو مزری حقیالیبا قدم ھاتون و -

 و تمسخر ثی بود و لبخند خبستادهی اکامران ھم پشت سرش.  شدمرهی کھ نشستھ بود خیی جابھ
 . لبش بودی ھم گوشھ یزیآم

 ». شده بود جنابنی شما از قبل مزیالیو« : پوزخند زدممتقابال
 .  دستش رو بھ ھم زدی تووانی لاتی محتوانیآر
 ش؟ی ستاکای راایخانم الرا جانسون ... می داری چنجای امینیخب خب بذار بب -

 ».چکدومیھ« : شدمرهی شدم و تو چشماش خکی بھش نزدیکم
با چند قدم بلند خودش رو بھم رسوند و رو بھ . اخم ھاش تو ھم رفت و از جاش بلند شد.  خوردجا

 باند ھم گھی بھ افراد دیتو حت... یتمام نقشھ ھام رو خراب کرد... ی عوضیتو« :ستادیروم ا
 »...ذارمی جواب نمیکارتو ب... ی کردانتیخ
 ... نبودمنجای االن ادمیترسیاگھ م... ترسمی نمیچیھمن از  -

 . ھم فشردی رو با خشم رودندوناش
 کامال نمی بیحاال م... شھی تر ھم مصی حرشھی مرتری پی آدم ھرچگنیم« : تمسخر ادامھ دادمبا

 ».درست از آب دراومده
خم شدم .  بھ شکمم کردی متوالیشروع بھ زدن ضربھ ھا.  و بھ موھام چنگ انداختدی رو کششالم

در . دمی کشی مشت و لگدھاش درد مریز.  ترش کردی جرنیھم. ادی نالھ ام در بیاما نذاشتم صدا
کامران شاد و سرخوش . دمیچی پیاز شدت درد بھ خودم م.  افتادمنی زمی و رواوردمیآخر طاقت ن

 . صحنھ زل زده بودنیا بھ
 وانی مبل انداخت و لیشده بود خودش رو رو از خشمش کم ی کار کمنی کھ انگار با اانیآر

 .دیمشروبش رو تا تھ سرکش
 نالھ ام رو یبازم جلو.  دور سرم شددنی بھ طرفم اومد و مثل کرکس ھا مشغول چرخکامران

 .گرفتم
 پا شکستھ کھ از شدت درد بھ ی سگ ھانی اھی شبیاالن شد« : سرم گفتی خم شد و باالکامران

 ».چنیپیخودشون م
 ».کننیطعمھ اشون پرواز م...  سری کھ باالییالشخورا... مثل... یشد... تو ھم« : گفتمی سختبھ
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 سمت ی ھیفکر کنم کل. ارمی بھ پھلوم زد کھ باعث شد خون باال بیلگد محک.  گرفتشی آتچشماش
 .چپم از کار افتاد

 ... گرفتن انتقامھی براتی موقعنیاالن بھتر.  االن وقتش بودخب
 ... نشستمدهی بلند شدم و خمنیزم ی از روی سختبھ
بھ موھام چنگ زد و .  کوبوند و بھ طرفم اومدزی می مشروبش رو رووانی لتی با عصبانانیآر

 ».ی مرگ کنی کنم کھ از شدت درد آرزوی کارھی خوام یم« :سرم رو باال گرفت
 کامران ی کھ بر اثر ضربھ ییھمونجا.  سمت چپم گرفتی اش رو دراورد و بھ طرف پھلواسلحھ

 . تو چشماش زل زدمیی پروای و فقط با بدمینترس. کوفتھ شده بود
 نتونستم در برابر گھید.  کردکی شلیری و تدیماشھ رو کش.  شدی حرصشتری نگاه گستاخم باز
 . ام بلند شد مقاومت کنمنھی کھ از تو سیادیفر
 . ام فرو رفتنھی تو سیری مثل تدمی رو کھ تو چشماش دیلذت

 ».سی رئی آقای کنی اشتباه میدار« :دمیھ پھلوم گرفتم و با عجز نال رو بدستم
تا حاال نشده من اشتباه کنم البتھ ...  کنمی فکر نمنطوریا« : نشست و با خنده گفتنی زمی روکنارم
 ». مثل توی از اعتماد کردن بھ سگ کثافتریبھ غ

بھ نظرت من « : حسم کرده بودی بنی از دست داده بودم و ایادیخون ز.  پھن شدمنی زمیرو
 »سگم؟

 ...کامال درستھ -
 . شده بودی کھ ھمراه با بغض غنییبا صدا... دمیخند

 .رهیباباش م... تولھ بھ... خب -
ِتو ھم بھ پدر ... نطورهی ھمقایدق« : و با لذت گفتاوردی حرفم تعجب کرد اما بھ رو خودش ناز

 ».یسگت رفت
 خنده ھام اوج گرفت ی صدایوقت.  شدموونھی کردن دیفکر م انیکامران و آر. دمی خنددوباره

 . خورده بود وارد کردری کھ تیی بھ ھمونجای اگھی دی ضربھ تیکامران با عصبان
 .دمیچی و دوباره بھ خودم پمی کشدیآھ. دی برنفسم
 ». کنمیخفھ شو وگرنھ خودم خفھ ات م« : اومدی درست از کنار گوشم مشی عصبانیصدا

 ».دارم... ھیھد... برات...نیبب... فم رو...ـیک... تو... برو« : زدم گفتمی کھ نفس نفس می حالدر
 یاز شدت درد در آستانھ .  پھلوم فشار دادمیدستم رو رو.  رو بھ صورتم دوخترشی متحنگاه

 ... شدن بودمھوشیب
 ».نداره ...ھم ... یدان...چنـ... فرق... البتھ... ستین... بمب... نترس« : زدمپوزخند

 کھ داخلش بود یبرگھ ا.  رفت و درش رو باز کردفمیاونم بھ طرف ک.  بھ کامران اشاره کردانیآر
 . گرفتانی و بھ طرف آردی کشرونیرو ب

 . بھ برگھ چنگ زد و شروع بھ خوندن کردانیآر
 من پررنگ ی تو چشمایروزی شد و برق پی مشتری صورتش بی لحظھ بھت و حالت گرفتھ ھر
 .تر
 . زانو زد و ورقھ از دستش افتادنی زمیرو
 »... امکان ندارهنیا... نھ« :دی عجز نالبا

 . افتادهی چھ اتفاقاوردی سر در نمچیھ.  شده بودرهی بھ ما خرتی با حکامران
 روشنم بھش ثابت کرد کھ ی قھوه ای و موھامی سبز وحشیچشما. دی صورتم خزی روانی آرنگاه

 . سخت بودیلی خی ان دی دشیمطمئنا ھضم اون ورقھ آزما.  دارهقتی اون ورقھ حقاتیمحتو
 ».یی دروغ گوکیتو ... ھمھ اش دروغھ... ستی ممکن ننیا« : مشت شددستش
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 خب ؟ی داریاالن چھ حس... ستی ممکن نری غزی چچیھ« : رو باال گرفتم و با پوزخند گفتمسرم
 مگھ ی کنی االن تمومش می کھ نتونست حاالی منو بکشی خواستی داره؟ تو کھ می تو چھ فرقیبرا
 »نھ؟
 تا بھت یامد... ی اومدنجای و عمدا بھ ای دونستیم... ی دونستیتو م... خفــــــــھ شو« : زدادیفر
 »...یتو... یتو...  موضوع رو بفھممنی بزنم و بعد ابیآس

 تا ھم از عشقم محافظت کنم و ھم انتقام مرگ مادرم و نجامیمن ا... درستھ« : زدمی دردناکلبخند
 »...موقق ھم شدم... رمی رو بگی کھ باھاش کردیکار
منو « : گفتمانی کردم و رو بھ آرینالھ ا.  شددهیوجودم بھ آتش کش. دیچی تو بدنم پیدی شددرد

 »...ی تمومش کنیتونیحاال م...  خب؟ی خواستی نمنویمگھ ھم... بکش
 یریچشمام رو بستم و منتظر موندم تا ھر لحظھ ت. اش رو برداشت و از جاش بلند شد اسلحھ امیآر

 . اومدری تی صداتیو در نھا. قلبم رو سوراخ کنھ
چشمام باز شد و بھ رو بھ .  حس نکردمیچی اما ھدمی کشی ام منھی رو تو سی درد وحشتناکانتظار
 ... شدمرهیرو خ

 ...سیرئــــــــ -
 . افتادنی زمی کنارم روی و بعد کسدیچی پالی کامران تو وادی فریصدا

چشماش باز بود و بھ من زل .  شدمرهی بود خختھی صورتش ری رنگش کھ روی مشکی موھابھ
 .زده بود

 .  نشستانیکامران کنار آر.  بھ گلوم چنگ زدبغض
  بدنتون سرده؟چرا... سیرئ... نیتور ور خدا بھ من نگاه کن... سی رئن؟ی کارو کردنیچرا ا -

پس . دیچی گلولھ تو فضا پی بھ شدت باز شد و صداالیدر و. دی رسی بھ نظر مفی چقدر ضعکامران
 . بوددهیاس ام اسم بھ دست کاوه رس

 .  گرفتمیانگار منم داشتم بھ طرف آسمون اوج م. پلکام رو ھم افتاد.  رمق شده بودی ببدنم
 ».ـــــــــــــــــکایرا« : کاوه بودادی فری صدادمی کھ شنیی صدانیآخر
  سال بعدپنج

 
 رو در دست کروفونشیم.  بلند شدشی صندلی زد و از روی لبخندن،ی حاضرقی تشوی صدابا

 ی ھاقی با تشونکھیاز ا...  حضور دارن متشکرمنجای کھ االن ای کسانیاوال از تمام« :گرفت گفت
 خوام بگم اگر من یدوما م...  بھ نفسم باال بره اعتمادنیشی و باعث منیدی میگرمتون بھم انرژ

 زمی دوستان و ھمراھان عزتی انجام بدم بھ خاطر حماتی عمل سخت رو با موفقنی اشدم موفق
 »...شدمی موفق نمچوقتی شما ھیمن بدون کمک ھا... بود

 . ھا اوج گرفتقی تشوی صدادوباره
 ».دی کردسی تاسرانی تو ای پرورشگاه ھم بھ تازگکی شما دمیشن« :دی از خبر نگار ھا پرسیکی
.  شد کھ از گذشتھ ام دارمی می کار مربوط بھ خاطراتنیا... درستھ« :دهی لبخند جواب مبا

 »... کننده ھمان خاطراتھی تداعکایپرورشگاه را
 »ن؟ی اون خاطرات حرف بزنی درباره کمی نی تونیم« :دی پرسی با کنجاوخبرنگار

 ».متاسفم... ھی جزو مسائل شخصنایا« :زنھیم ی اگھی دلبخند
 ... ندارهیرادیاوه ا -

 ی اسم رو برانی تونم بپرسم چرا ای مدیببخش« :شھی بلند مگھی دیکی و نھیشی مخبرنگار
 »د؟یپرورشگاھتون انتخاب کرد

 ».متاسفم... ھی ھم جزو مسائل شخصنیا« :لبخندش محو شده.  اندازهی منیی رو پاسرش
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 .شنی متفرق متی و جمعرسھی مانی بھ پای بعد کنفرانس مطبوعاتیکم. نھیشی می با ناراحتخبرنگار
 ی محکمی و ضربھ ادی داره بھ طرفش می بانمکی افھی و قی مجعد قھوه ای کھ موھای قد بلندپسر

 ».ی مشھور شدی حسابنمیبیم... قیرف« :زنھیبھ پشتش م
 ...بس کن سورن -

حاال خودت رو واسھ « :گھی ھم با حالت قھر معدی ارهیداشو در م کنھ و ای دھنش رو کج مسورن
...  خانانیشھرت کورت کرده ک...  خاک بھ سرت کننی ا؟یریگی سالھ ات ھم منیدوست چند

 »...ی خل و چال دلم واست سوخت اومدم لندن تنھا نباشنیمن رو بگو ع. کورت کرده
 کھ مشغول جمع کردن ورقھ ھاش از یدرحال. رهیگی سورن خنده اش می از لحن با مزه انیبرا
 »؟ی لوان قھوه چطورکیبا « :گھی بھش مزهی میرو

 ».ھی کھ عالیاگھ تو پولشو حساب کن« : کشھی می آھسورن
 یریمی بار تو بکن نمھیحاال ...  کنمی کھ من دارم حساب مشھی ھمکشھیمرد گنده خجالت ھم نم -

 .کھ
 نکرده بندش یی خداھی... ریزبونتو گاز بگ...  خانانی کھیحرف چھ نی ایوا« :گھی می با لودگسورن

 »...بال بھ دور... کن
 ». مزهیلوس ب« :گھی و با خنده مزنھی پس کلھ اش می آرومی ضربھ انیبرا

 تو گمیاصال بھ بابام م... می خواستگاریای حاال اگھ گذاشتم بششیا« :کنھی پشت چشم نازک مسورن
 »..خونھ راھت نده

 . افتھیسورن ھم پشت سرش راه م. شھی خنده و از اتاق کنفرانس خارج می مانیبرا
 . دکمھ ھمکف رو فشردانی شدن و انگشت برای اشھی دو سوار آسانسور شھر

 »... بتمنیشد... یدی از کجا بھ کجا رسھوی یدید...  ھامی خودمونیول« :گھی با خنده مسورن
 ...بتمن کجا بود... کم چرت و پرت بگو -
 . نجات دادی مرگ حتمکی رو از سی انگلرینھ پس ننھ ام بود کھ جون نخست وز -
 . عمل کردمفمیمن فقط بھ وظ -
 رو ری و قلب نخست وزی برسوننجای خودتو بھ ارانی بود کھ از انی افتیوظ...  دونمیآره آره م -

 .یعمل کن
 ». نبودنی الشی کھ دلی دونیم« : تو ھم رفتانی برای ھااخم

 . تو آسانسور حکم فرما شدینیسکوت سنگ.  انداختنیی ساکت شد و سرش رو پاسورن
 فراموش کردن اون ی دونم برایم« : گفتی سکوت رو شکست و بھ آرومنی سورن اتی نھادر

 ». گشتمی تو بودم برمیمن اگھ بھ جا... ستی درست ننیا... اما... نجای ایاومد
 باشھ؟... فقط خفھ شو سورن -

 . شدرهی خرونی آسانسور بھ بی شھی سکوت کرد و از ش دوبارهسورن
 

 در رو باز کرد و قدم بھ داخل خانھ دیبا کل.  شدادهی در خانھ پارک کرد و پی رو جلونیماش
 . دافنھ بھ استقبالش اومدشھیمثل ھم. گذاشت

خوش « : و با عشوه گفتدیگونھ اش رو بوس.  بوددهی پوشدی با تاپ سفی رنگی کوتاه مشکدامن
 ». جونانی برایاومد
 دختر قد کوتاه و یسوز.  نشستزی رفت و پشت مییرای بھ طرف سالن پذیزی بدون گفتن چانیبرا
 غذا بھ طرفش اومد و بعد از ینی سکی تنش بود با ی خدمتکاری مشکدی کھ لباس سفی ازهی مزهیر
 . بھ آشپزخانھ بازگشتزی می رودنشیچ

 .دیاشق غذا رو در دھانش گذاشت و جو قنی اولانیبرا
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 رفت و از پشت مشغول بھ ماساژ انی لبش بود بھ طرف برای روی کھ لبخند گرمی درحالدافنھ
 .دادن شونھ ھاش شد

 ».تمومش کن دافنھ« : و اخم کرددی خودش رو کنار کشانیبرا
 من دوستت ی فھمی رو تموم کنم؟ چرا نمیچ« : زدادی کھ انگار طاقتش تموم شده با خشم فردافنھ
 ». تا آخر عمرم بھ خاطر شوھر مردم تنھا بمونمدی بایعنی... دارم
تو ...  نزدمی حرفنیمن ھمچ... دافنھ« : کرد آرامشش رو حفظ کنھ گفتی می کھ سعی با لحنانیبرا

 رو تیندگ حق دخالت تو زیمن حت... ی ازدواج کنای ی دوست بشی خوای کھ می با ھرکسیآزاد
 کھ بتونھ تو رو خوشبخت ستمی نیمن اون کس...  دور منو خط بکشگمیندارم فقط دارم بھت م

 »... تونھ صاحبش رو عوض کنھی اس و نمگھی نفر دکی من قلبم متعلق بھ ؟ی فھمیم... کنھ
 »... اون؟ی فھمی چرا نم؟یتو ھنوز تو فکر اون دختره ا« :دیی دندناش رو رو ھم سادافنھ

 ...  االن تموم کننی بحث رو ھمنیا... ساکت شو -
 . بھ اتاقش رفتضی بود ساکت شد و با غدهی ترسانی براادی کھ از فردافنھ

 غذا رو نخورده ینیس.  دادھی رو بھ ساعدش تکشیشونی انداخت و پی صندلی خودش رو روانیبرا
 . رھا کرد و بھ اتاقش پناه بردزی میرو
 دیشا.  شدماراشی بی پزشکی پرونده ھایرش رفت و مشغول بررس کازی بھ طرف مشھی ھممثل

 کھ افتاده ی ھم کھ شده از اتفاقات آزار دھنده اھی چند ثانی برای تونست دھنش رو حتی مینطوریا
 .بود دور کنھ

 ی دستش رو بھ طرف ورق ھانکھیقبل از ا.  رو باز کردزی می نشست و کشوشی صندلیرو
 .  درحشان چشمش رو زدی شکیداخلش ببره برق 

 بغض آشنا در گلو، بھ سرعت یقبل از ھجوم دوباره .  رو بھ طرف گردنبند طال چرخاندنگاھش
 . بلند شدی صندلی رو بست و از روزی میکشو

 .  تخت انداختی بار خودش رو رونیا
 ».نابود... نابود شدم... ی کردکارمی چنیبب... کایلعنت بھت را« : لب زمزمھ کردریز

 شد و بھ طرف زیمخی نی آنمی تصمکیبا . ختی چشمش فرو ری از گوشھ ی اشک سمجرهقط
 . ھجوم بردلشیموبا
 .  کرددای سورن رو پی گشتن شماره ی از کمبعد

 الو؟ -
 اومدم ی دو سوتھ می گفتی بگردم خب میالھ...  زود دلتون برام تنگ شدنقدری اانیبھ بھ آقا ک -

 ...  وی جرا بھ خودت زحمت دادگھیاونجا د
 ... خفھ شوقھیدو دق -

 . پشت خط حکم فرما شدیسکوت
 خوام برگردم یم« : گفتی با لحن آرومقی نفس عمکی دنی باز و بستھ کرد و پس از کشپلکاشو

 ».رانیا
 ی بر؟ی گفتیچ« :دیچی ھمراه بود تو گوشش پادی سورن کھ با فرری متحی کھ صدادی نکشیطول

 »ران؟یا
 »بھ؟ی عجنقدری ا؟ی زنیچرا داد م... مرگ« : رو از گوشش فاصلھ دادلی کرد و موبایخما

 خوبھ من کھ بھت یپس باالخره سر عقل اومد... نھ معلومھ کھ نھ« : شدی سورن پر از شادیصدا
 با زادگاه اون خاطرات دردناک رو بھ دی اول از ھمھ بای بدنی دردت رو تسکنکھیگفتم بھ خاطر ا

 ».یرو بش
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 نی خوام سومیم.  کنی ھا رو اوکتی فقط بلی خواد روانشناسانھ حرف بزنی خب بابا نمیلیخ -
 . رو اونجا بھ چاپ برسونممیکتاب پزشک

 » نھ؟ی بزارکای راگھی دی خوای رو کھ نمیکی نیاسم ا« : با تمسخر گفتسورن
 ».ی عوضیمسخره « : کرد و با خشم گفتیظی اخم غلانیبرا
 درخشان یاون ش. دی کشرونی کشو رو بدی رفت و با تردزشی از قطع کردن تماس بھ طرف مبعد

 . کشو قرار داشتیھمچنان گوشھ 
 دستش دیبا ترد.  شدی چشمانش تداعی جلوکای رایچھره .  ماندرهی خی خودش بھ شلی بار با منیا

 .رو دراز کرد و گردنبند رو برداشت
 ». دردناک باشھیلی شده اگھ خیحت. وقتشھ دوباره باھات رو بھ رو بشم« : لب زمزمھ کردریز
 

 زی لبخند تمسخر آمنی دافنھ تو فرودگاه لندن ای بازی اوردن کولادیھربار با بھ .  پوزخند زددوباره
خر  کنھ اما بازم در لحظھ آی سفر رو از اون مخفنی تالش کرد تا ایلیخ.  بستی لبش نقش میرو

 ه تونست داد و ھوار رایدافنھ خبردار شد و خودش رو با سرعت بھ فرودگاه رسوند و تا م
 . ی رو فراموش کنی عوضی اون دختره ی تونیکھ چرا ھنوز بعد از مدت ھا نم. انداخت
« : ھمھ داد زدی شد و جلوی بھ شدت عصبانانی نسبت داد کھ براکای بھ راکی رکی فحش ھااونقدر

 ».کنمی بازم با تو ازدواج نمی ھم باشنی زمی زن رونیخر اگھ تو آیحت
 ینگاه ھا.  بشھمای اجازه داد تا بھ موقع سوار ھواپانی دافنھ رو خفھ کرد و بھ برابای تقرنی او

 چند سال بھ نیتو ا.  ھاشون براش مھم نبوددنی حرف زدن ھا و خندزی رزی ری و گاھانیاطراف
 عکس اش جلو و بخواد باھادی نفر بھی نکھیا.  شده بودی براش عادگھی عادت کرده بود و دنایتمام ا

 . امضاش رو داشتھ باشھای رهیبگ
 قھی دقی سورن کجا مونده؟ حدودا سنیپس ا.  نفسش رو فوت کردیبا کالفگ.  شدرهی ساعتش خبھ
 . و ببردشادی دوستش بنی شد کھ تو فرودگاه تھران منتظر سورن بود تا با ماشی میا

 با تعجب بھ دختره و انیبرا.  شددای دختر سبزه رو و بانمک پکی سورن با ی سر و کلھ  بعدیکم
 . شدرهیبعد ھم سورن خ

 . زد و سالم کردی امانھی لبخند صمانی برادنی با ددختر
 . شدرهی جوابش رو داد و دوباره بھ سورن خیی ھم با خوش روانیبرا

 دوستم نی من گفتم ماش؟ی گامبو ھا بھ من زل زدنی عی واسھ چھ؟یچ« : بلند گفتی با صداسورن
 ».نگفتم کھ دوستم حتما پسره

 مدت شھرت نی تو انمتونی ببکی دوست داشتم از نزدشھیھم« : دستش رو دراز کرد و گفتدختره
 ». اومدی از پسش بر می بود کمتر کسی واقعا عمل سختدهیچیو آوازتون ھمھ جا پ

 »...نیشما لطف دار« :دست دختر رو فشرد و گفت. ت نشسانی لب برای ھم روی گرملبخند
 اگھ بھ دخترعمم نگاه ی آی آیآ« : گفتیزی امدی رد و بدل کرد و با لحن تھدنشونی بی نگاھسورن

 ».ارمی چشمات رو از کاسھ در میچب بکن
 ی اگھی سورنھ لبخند گرم دی دختر عمھ یمی دختر خونگرم و صمنی بود ادهی کھ حاال فھمانیبرا

 ».نی کشی سورن منی از دست ایشما چ« : دختره داد و گفتلیتحو
 ».ھی چھ جور جونورنی انی دونیپس شما ھم م« : بالفاصلھ گفتدختر

 آتوسا خانم حاال صبر کن اگھ بھ عمھ نگفتم آخر نطوریکھ ا« : گفتدی کرد و با تھدی اخمسورن
 ».کنھ ی مکارتی چنی ببستایوا...  تولد اشکانی بری خوایھفتھ م
 گم تو یتو نگران خودت باش چون قبل از اون منم بھ عمو م« : تکون دادی سرالی خی با بآتوسا

 ». نھای ی مونی تا فردا زنده منیبعد بب. ی اش رو شکستقھی عتی کھ اون تپانچھ یبود
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خب « : و گفتدی کشرونی رواز دستش بانی چمدون براعیسر.  چشماش از ترس گشاد شدسورن
من غلط بکنم اصال دھنم . نیآتوسا خانم شما ھم اصال بحث امروز رو فراموش کن. می بھتره برگھید

 ».جلو عمھ خانم باز بشھ
 ی کھ بھ خاطر بحث اونا مانی رو بھ برای مغرورانھ سرش رو باال گرفت و با لبخند گرمآتوسا

 . زدد،یخند
 . طرف لطفانی از اانیخب آقا ک -

 لذت بخش بود یلی خانی برای برارانی دوباره ادنید.  آتوسا شدندنیر ماش سھ راه افتادند و سواھر
 . شدی لحظھ ھم از رو لبش پاک نمکی کھ خنده یبھ طور

 .دی کشدنی با سوال سورن دست از خنداما
 م؟یخب اول کحا بر -

 کھ بھ ی آرومی نشست و با صداشیشونی پی رویاخم کمرنگ.  حکم فرما شدی طوالنیسکوت
 ».بھشت زھرا« : شد گفتی مدهی شنیسخت

 .چاندی فرمان را پی حرفچی بدون ھسورن
 . شدادهی و پدی رو کشنی ماشرهی دستگانیبرا. ستادی قبرستون ای جلونی بعد ماشیکم

 . اومدندرونی بنی آتوسا و سورن ھم از ماشھمزمان
 ». خوام تنھا باشمینھ خواھشا م« : گفتی خفھ ای با صداانیبرا

 »نجا؟یآخھ چرا ا« : ھم ناراحت بودسورن
 . کنمی باھاش میشتری بیکی احساس نزدنجایا -

 شی ستاکایاسم را.  آروم وارد قبرستون شد و بھ طرف مقصد مورد نظرش رفتیی با قدم ھاانیبرا
 . سنگ قبر نوشتھ شده بودی رویبھ پررنگ

 ».باالخره برگشتم... کایباالخره برگشتم را« : گفتی زد و با لبخند بغض آلودزانو
سرما تا مغز .  شونھ ھام جا بھ جا کردم و بازوھام رو در آغوش گرفتمی رو رودمی بافت سفشنل

  کرده؟ری دنقدریپس چرا ا.  بھ ساعت زل زدمی قراریبا ب. استخوانم نفوذ کرده بود
ت رکعت نماز شبم ھف. ستادمی و بعد رو بھ قبلھ ادمی سرم کشی رو رودمی جام بلند شدم و چادر سفاز

 . لغزهی ساعت می عقربھ ھای روگھی بار دکینگاه منتظرم . نمیشی خونم و دو زانو میرو م
 . عطر آشناشی قفل و بعد بوی تودی چرخش کلیصدا

 .نھی شی لبم می رویلبخند پررنگ.  بلعمی بندم و با تمام و جودم عطرش رو می مچشمامو
 دستاش کھ دور گردنم یدستام رو رو.  چند قدم خودش ر بھم رسوند و از پشت در آغوشم گرفتبا

 .دمیحلقھ بود گذاشتم و آروم بھ طرفش چرخ
 .امی بجانی باعث شد بھ ھنیھم.  پر از ستاره بودچشماش

  شد؟یچ -
 تازه ھی قشنگیلیگفتن داستان خ. قبول کردن« : خودش رو تو بغلم پرت کرد و با شعف گفتعسل

 »... کنن فقطیچاپش ھم م
 . شدمرهی بھش خی قراری ببا
 داستان ھنوز نوشتھ انی پادنی دی تعجب کردن وقتیلیخ. سی رو بنوانشی پاعیفقط گفتن سر -

 ش؟یسی نوی دوم چرا نمی اما نمی تونیمن مطمئنم کھ تو م... نشده
 . سرم برداشتمی رو از رودمی جام بلند شدم و چادر سفاز

 ی و برگ ھازییدوباره رنگ و عطر پا.  رو کنار زدمری حری و پرده ھاستادمیپنحره اتاقم ا یجلو
 . شوندی میخاطرات تداع.  اندختھی رنی زمی کھ روی رنگیقھوه ا

 ». دونمیچون آخر داستان رو نم« :گمی لب مریز
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 رو بھ ی نارنجعتی بھ طبرهینگاه اونم خ. رهی گی و در سکوت کنارم قرار مگھی نمیزی چعسل
 .شھیروش م
 و نفرت می پدر واقعان،ی جون و سرد آریپنج سال از افتادن جسد ب.  گذرهی پنج سال مدرست

 رو کھ یکی قبل از رفتنش اون پاکت کوچدلی کھ آیپنج سال از زمان.  گذرهی در کنارم مزم،یانگ
 کھ کاوه یل از زمانپنج سا.  گذرهی توش بود، بھم داد می ان دی آزماش دی براانی آریموھا
 ی ممی عشق زندگگانھیپنج سال از در آغوش گرفتن .  گذرهی زد مادی بلند فری با صدارو اسمم
 . گذره و من ھنوز منتظرمیپنح سال م. گذره

ھر دو با بغض . رهی نمادمی دمی را کھ چشم باز کردم و کاوه و عسل رو در کنارم دی روزچوقتیھ
 رو از قبل یکاوه ھمھ چ.  نگفت و فقط محکم در آغوشم گرفتیزیعسل چ.  شده بودنرهیبھم خ

 . داده بودحیبراش توض
 سر باند ییچھ بال« :دمی عسل ازم فاصلھ گرفت بھ صورت کاوه زل زدم و پرسنکھی از ابعد

 »اومد؟
اما .  کردی مفای رو ای اصلی نقش مھره انیآر.  نابود شدرانیکل باند ا« : زدی آرامش بخشلبخند

 »... دونمی رو نمگھی دیاکشور ھ
 » شدن؟ی و کامران چانیآر« : از ھم باز کردمی خشکم رو بھ سختی ھالب

 . شدهری مرده و کامران ھم دستگانیآر -
 کھ بعد ی بھ خاطر فشار عصبانیآر.  داشتقتیپس تمام اون صحنھ ھا حق. دمی کشی آھناخودآگاه

من انتقامم رو گرفتھ .  زدمیلبخند کمرنگ.  کردی خبر بھش دست داده بود خودکشنی ادنیاز شن
 سمت چپم ی ھی اون از دست دادن کلی بھادیشا.  رو بھ دست خودش نابود کرده بودمانیآر. بودم
 . نبودممونیاما پش بود
 سوز داشت یزیی پامینس.  رو باز کردمی اشھی شیپنجره .  شدمدهی کشرونی خاطرات گذشتھ بھ باز

 .اما آرامش بخش بود
 . دستام بازوھام رو در آغوش گرفت و ذھنم بھ عقب بازگشتدوباره

 دای بھم پی حاال کھ پدرش رو کشتھ بودم چھ حسنکھیاز ا. دمی ترسانی دوباره با براداریاز د. دمیترس
 کھ بزرگش یکس... اما پدرش بود...  خوب نبودیبھ اندازه کاف...  نبودی اون واقعدیشا.  کردیم

 خودم رو م تونستی دونستم کھ توان رو بھ رو شدن باھاش رو نداشتم و ھنوز ھم نمیم. کرده بود
 کی بودم و پرستار گفت دهی دراز کشمارستانمی تخت بی کھ رویپس وقت. از بند گذشتھ رھا کنم

 شونھ ھاش رو یالی خیپرستار با ب. نمشی خوام ببی بھش گفتم نمنی کاستر دارانی بھ نام برایمالقات
 داده بودم بھش ر کھ بھ پرستایغامی مطمئن بودم پنکھیبا ا.  رفترونیداخت و از اتاق بباال ان

 . اما اون باز ھم کار خودش رو کرد و وارد اتاق شددهیرس
 . ستادمی تخت بلند شدم و مقابل پنجره ایاز رو.  عطرش باز ھم منو بھ خلسھ فرو بردیبو

 »...کایرا« : کردزمزمھ
 نتونھ دوباره دی عوض شده و شازھای چی سرکی انیبرا« :دمی طرفش چرخبھ.  ادامھ بدهنذاشتم

تو بھتر از .  تونم مثل گذشتھ قلبم رو متعلق بھ تو بدونمی کنم نمیمنم احساس م. مثل گذشتھ بشھ
 بد ما رو بھ یلیسرنوشت خ... ی خبر داردمی کھ کشیی و رنج ھادمی کھ دیی ھابی از آسیھرکس

 می و عشق بزرگسالی کودکتگریو حما.  من از آب دراومدی تو پدر واقعیپدر خوانده .  دادیازب
.  کنم بھم زمان بدهی ازت خواھش مانیبرا.  خواستم نابودش کنمی کھ من می کسیپسر خوانده 

 تونم ھمون ی نمنمی بی کنم میھر چھ قدر فکر م. زمان بده کھ بتونم دوباره بھ خودم برگردم
 دوباره سر نای انکھی ای وجودم تکھ تکھ شده و برای بازنیکنم تو ا یحس م.  گذشتھ باشمیکایرا

مطمئن باش اگر سرنوشت ...  رھام کنیاگھ واقعا عاشق... انیبرا...  الزمھیادیھم بخوره زمان ز
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 فکرش رو ی کھ حتی زمانھی و یی جاھی. میکنی رو مالقات مگھی ھم بخواد دوباره ھم دیمارو برا
 کنم یخواھش م. پس برو.  کردندای پامی من التی دارم تا اون موقع زخم ھامانیو من ا. می کردیمن

 ».برو
و .  پاک کردنشون نکردمی برای تالشجیمن در اون لحظھ ھ. ختی من بغض کرد و اشک رانیبرا
.  تا دوباره خودم باشمدمیجنگ. دمی پنج سال جنگنیو من تو تمام ا.  رفتشھی ھمیبرا.  رفتانیبرا
 ی کشم و می دونست کھ با رفتنش من زجر میم.  عشفش رو بھ من ثابت کردگھیر د باکی انیبرا
 شھی دونست بودنش نھ تنھا زخمام خوب نمیچون م.  اما رفتکشھی کھ با رفتنم اون رنج مستمدون

 رو گری ھم دیما تو زمان خوب.  ھردمون الزم بودی برایی جدانیا. شھی تر ھم مدیبلکھ دردش شد
 یچی ھگھیحاال د. بعد از اون لحظھ من شروع بھ درمان قلب و احساسم کردم. میمالقات نکرده بود

 ی روانی بھ جز اسم برایچیھ... ینھ حس انتقام... ینھ تنفر. ستی تو وجودم نی عشق و دلتنگزج
و من بتونم  ادی سرنوشت بھ رحم بدی کشم تا شای سالھ کھ دارم انتظار منیو من چند. قلبم حک نشده

 .دی جدییکای بار در قالب رانیاما ا.  رو مالقات کنمانیدوباره برا
 .کی نزدیلی خیلیخ. کھی نزدیلی اون روز خگھی نامنظم و محکمش می با تپش ھاقلبم

 . انداختم اما عسل نبودیبھ اطرافم نگاھ.  زنگ تلفن ذھنم رو بھ زمان حال برگرداندیصدا
 »...اوه الرا« : از پشت خط لبخند بھ لبم اوردی زده اجانی ھیصدا.  طرف تلفن رفتمبھ

 .زنھی مدت ھنوز الرا صدام منی کھ تو تمام ای کستنھا
 .سالم اسکارلت -

 بھم ؟یخوب...  چقدر دلتنگت بودمی دونیاوه اوه الرا نم« :دی بھ گوشم رسی خفھ اغی جیصدا
 ». چند ماهنی تو ایاصال زنگ نزد

 .ف زدن، خنده ام گرفت حری فارسی تالشش برااز
 . شلوغ بوددای سرم شدی دونیخودت کھ م -
 . خانمسندهی دونم نویاوه آره آره م -

 »حال کالرا چطوره؟« : لبخندبازم
 .دیچی سھ سالھ از پشت تلفن تو گوشم پی دختر بچھ اغی جیصدا

 ...ادیبھ نظر خوب م -
 .بزنھ باھات خواد حرف ی مدلیآ... اوه الرا... یعال...  کھینی بیم -
 . رو بده بھشیباشھ گوش -

 »الو؟ الرا؟« :دیچی تو تلفن پی گرم و مردانھ ای کھ صدادی نکشیطول
 ؟یخوب... دلیسالم آ -
 نایا.  چشمی ممی کنم بعد از مدت ھا تازه دارم طعم آرمش رو تو زندگیحس م... شھیبھتر از ھم -

 . تو امونیھمش رو مد
 . رسوندهنجای تو منو بھ ای کمک ھاونمی منم کھ بھ تو مدنی ادلینھ آ -
 ؟یدی کالرا کوچولو رو دیاوه راست عکس ھا... بس کن الرا -

 ». اسکارلتھھیآره چقدر شب« :دمی خندینخود
 ...یراست... فقط رنگ چشماش بھ من رفتھ.  کھ از وسط نصف شده باشھیبیمثل س... قایدق -

 . کردمکث
 دل؟ی شده آیچ -
 ؟ینی بی مونیزی روزا تلونیا -

 .دیانگار اونم فھم... ھی دونم منظورش چیم... شمی مساکت
 . مدت بھ دست اوردهنی تو ایادی زی ھاتیموفق. ادیبھ نظر خوب م -



 260 

 شخص مھم کی عمل قلب رو انجام بده اونم قلب نی دونم کھ تونستھ سخت تریم« : گفتمآروم
 ».ھیعال... نیا... رو
 ارهی داشت من رو از اون حال و ھوا در بی بشاش کھ سعی با لحندلیآ.  در سکوت گذشتیمدت

 شی اصلاتی شخصدمی شنشھ؟ی چاپ می کدتونی کتاب جدی راستسندهیاوه خانم نو« :گفت
 ».میخودمون

 ».سمی آخرش رو بنودی فقط باشھی چاپ میدرستھ بھ زود« : خنده گفتمبا
 ؟یسی نویپس چرا نم -
 . دونمیچون خودمم آخر داستان رو نم -
 بھ من نوی ای حسھی شھی روزا کتابت کامل منیمطمئنم کھ ھم« : مکث کردو بعد گفتی کمدلیآ
 ».گھیم
 ؟یپس تو ھم حس منو دار -
 . پس آماده باش. رسھی طور بھ نظر منیا -

 . ھم با اسکارلت صحبت کردم و بعد تماس قطع شدگھی دکمی. میدی دو خندھر
 ».انیدلم برات تنگ شده برا« :شمی مرهی خرونی از پنجره بھ بوبارهد
 

**************** 
دوباره بھ ساعت . ذارهی سرش می و روارهی کتش رو در میبا کالفگ. شھی ھر لحظھ تند تر مباران

 کنھ و ی برخورد می کنھ بھ قدماش سرعت ببخشھ کھ ناگھان با کسی میسع. کنھی اش نگاه میمچ
 .  خورهیقھ ھا از دستش سر متمام ور

 از جلو چشماش دور عی کنھ و سری می عذر خواھی کھ باھاش برخورد کرده با شرمندگیدختر
 .شھیم

... اه« :نالھی و مزنھی افتاده زل مسی خنی زمی شده کھ حاال روپی تای بھ ورقھ ھای با بدبختانیبرا
 ».ی شانس خرکنیلعنت بھ ا

 رهی کھ رو بھ روش قرار داره خی و بھ ساختمان بلندکنھی و ورقھ ھارو جمع مشھی خم می سختبھ
بھ سرعت پلھ ھا رو . کنھی مییدر مقابلش خودنما"..."  کھ روش نوشتھ نشر ی بزرگیتابلو. شھیم
 ھم ی گذرن و گاھی سرعت از کنارش متیمردم با نھا. شھی کنھ اما اواسط راه متوقف می میط
 بارون نا بھ ھنگام در امان باشن اما نی برسونن و از اییتا خودشون رو بھ جا زنند ی تنھ ماو بھ

 ی می کھ بھ دنبال شخص خاصی کوبھ و چشمانی اش منھی کھ محکم بھ سی ھمچنان با قلبانیبرا
 .مات و مبھوت. ستادهی اشیگرده در جا

 
*************** 

 رمانم ی تابپ شده ی دست ورقھ ھاکیبا . دمیچی چرم قرمز رنگ رو محکم تر در خودم پیبارون
 . رو گرفتمفمی ام کگھیو با دست د

 »دنھ؟یآخھ االن چھ وقت بار... یلعنت« :زنمی لب غر مری کشم و زی سرم می رو روی بارونکاله
 .شمی راه متوقف منی اما برمی پلھ ھا رو باال معیسر. شمی مرهی بزرگ ساختمان نشر خی تابلوبھ
 کھ انگار زدی منھیقلبم اونقدر محکم بھ س. تمام بدنم بھ لرزه افتاد. نداخت بھ دلم چنگ ای حسکی

 . بشھیھر لحظھ امکان داشت متالش
 ی سنگیدستم رو بھ نرده ھا.  شدمرهی خی جفت چشم عسلکی رو بھ اطراف چرخوندم و بھ نگاھم

 . فتمی ننی زمی تا رورمی گیم
 .  شدهرهیانگار اونم ماتش برده چون ھمچنان بھم خ. شھی ھام تند و تند تر منفس
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 .اما من قدرت تکون خوردن نداشتم.  لرزان بھ طرفم اومدیی با قدم ھاھی از چند ثانبعد
 .  چشماش غرق شدمنیری شیایدوباره تو در.  بھ چشمام زل زدرتی و با حستادی امقابلم
 یبا چشماش موج.  برسھای دنی ضربان قلب ھامون اونقدر بلند بود کھ بھ گوش تمام مردمیصدا

 . کردی مریاز احساسات متفاوت را بھ درونم سراز
 .عشق... نشونی تری قوتی و در نھا،ی شگفت،ی ناباوررت،یح

 »کا؟یرا« : کردزمزمھ
 صحنھ نی تونستم ای کھ من ھم نمنطوری ھمستی نای و روھی واقعنی ھنوز ھم باور نداشت اانگار

 . رو باور کنم
 یدر جاده ا. میو ما ھم ھمچنان مقابل ھم قرار داشت...  گذشتن بدون توجھ بھ مای اطرافمون ممردم

 . رو گرفتمشیسرنوشت سر انجام تصم. تی نھای بی بارونری انتھا زیب
 ». بودادی زیلیخ« : دستامو در آغوش گرفتانی برایدستا

 ». زجر آوریلیو خ« :م کردزمزمھ
 ....اما االن -
 ...ھیحس خوب -
 ...دی رسانیفرصتت بھ پا -
 ... قرارهی وقتھ کھ قلبم بیلیچون خ...دهی رسانی وقتھ کھ بھ پایلیخ -

 .  ھردومون نقش بستی لب ھای روینیری شلبخند
 . ھی قصھ عاشقانھ چنی اانی دونم پایحاال م.  فشردمی داستان رو ھمچنان بھ خودم می ھاورقھ

 
 قدرت گرفتن یعنی...  است و نگاه من بھ اونرهی بھ من خانینگاه برا.  زنمی را در ھم گره مدستانم

 .... نداشتمشیبای زی عسلینگاھم را از چشما
 ی عشقش بھ تنم نفوذ کرد و تپش ھایگرما.  دستان مشت شده ام نشستی دراز شد و رودستش

 ...دیقلبم را سرعت بخش
 ... پنج سال چطور بھم گذشتنی ای دونیمن -

 »...اما...  ھردومونیبرا...اما الزم بود...  منم سخت بودیبرا« : انداختمنیی را پاسرم
 ... دھانم چشم دوختبھ

 تونم بھت ی نمی ات رو ازدست بدھی کلکیحاال اگر ...  ندارمشتری بھی دونھ کلکی« : و گفتمدمیخند
 »...اھداش کنم

 . زدیحی نمکم لبخند ملی بی شوخبھ
 ... نگونطوریا -
 ».... ھم بھت بدمیکی نیحاضرم ھم...ی داشتازی نھی واقعا ازگر بھ کلیول« : گفتمتی بار با جدنیا

 »...یاری تلخ رو بھ زبون نی گفتھ ھاشھیم... کایرا« : کردیاخم
 »....عاشقتم« : زدم و زمزمھ کردمیلبخند

 .ف شد دستم متوقی نوازشگر دستش روحرکت
 ؟یچ -

 »...انی عاشقتم کیلی خیلیخ« : خجالت و محکم تکرار کردمبدون
 .  شدرهی بھ چشمانم خرتی حبا
 ؟ی نکنھ شک داشت؟ی کنی نگاه مینطوریچرا ا -

 گفت و بھ طرفم یزیکنار گوشش چ.  کافھ رفتری بلند شد و بھ طرف مدشی حرف از جابدون
 . در دستانش بودیتاری بار گنی تفاوت کھ انیبا ا. برگشت
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  بھت داده بودم؟ی قبال چھ قولادی مادتی -
 ...دیچی خاطرات در گوشم پیصدا

 . خونمی آھنگو خودم واست منی بزرگ شدم ایوقت -
 . را پوشاند و بغض در گلوم جمع شدمی چشم ھااشک
 و بعد حرکت انگشتانش.  ھنوز ھم در چشمانم قفل بودنی چشمان آرونیری گرم و شی عسلریتصو

 ...تاری گی ھامی سیرو
 ... را نوازش کردمی گرمش گوش ھایصدا
  کھ با تو گذروندمیزمان

  کردمی کھ فقط با عشق تو سپرییروزھا
 ی بودمی زندگلی تنھا دلتو

 ی مجبورم بذارم برحاال
 ... داستان را مقابلم قرار دادم و شروع کردم بھ نوشتنی ھاورق

 ی کنم تو بری کارمجبورم
  کنمی بھ گذشتھ نگاه نمگھی دمن

  خاطرات مبھموونھ،ی دقلب
 ستی اون عشق ننی بھم بگو اکنمی مخواھش

 ... کردی مسی کاغذ را خمی و اشک ھاختی ری مرونی از ذھنم بکلمات
 نمی کنم کھ نتونم تور رو ببی دوردست نگاه مبھ
  کنمی اگھ مجبور باشم در درد و رنج زندگیحت
  کنمی عشق صرف نظر ماز
 ...  ممکنری غیھمانند افسانھ ا.... دی بھ سرانجام رسنیریو عشق ش...  را آروم حرکت دادمقلم

  شدهختھی ری ھااشک
  موندنی اعماق قلبم باقدر

  اون اسم رو بھ جا بذارفقط
   اشک ھا خشک بشناگھ
 شھی ھم سخت مقلب
 ... و قلم را دوباره بھ حرکت دراوردمدمی کشیقی عمنفس

  نشھشتری کن رنجم بکمکم
  دنبالم نگردگھی کنم دی مخواھش

 رمی اشکامو بگی کنم جلوی میسع
 رمی لبامو گاز بگو

 ... شدمرهی خانی چشمان برایی رنگ قرار دادم و بھ برق طالی آبی کاغذ را درون پوشھ تی نھادر
  بھ تو ندارهی رو بھت گفتم کھ ربطی دردناککلمات

  در آخر من مشتاق تواماما
  روز کھ چشمامو ببندمتا

 ی خورم کھ اجازه دادم تو بری رو می روزحسرت
 داستان نوشتھ بودم در ذھنم انی کھ در پایاتی قفل شد و ابانی در چشمان مرطوب براسمی خنگاه

 ...مرور شد
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  بازگشتمی بی مست در صحرا و دشتم و مثل فرصتیمینس
 

  شد سر گذشتمی عشق تو بر جانم افتاد ھمھ خاکسترشرار
 
 ...سایمل
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