
1 | P a g e  
 

 ...دمیتلفن از خواب پر یباصدا

 ..!ه؟یک گهید نی..ااَه

افتاد..اوه..اوه..دوازدس  زیم ینگام به ساعت رو نیح نیبسته به سمت تلفن رفتم..در هم یو چشما یکرخت با

 ..ـــدمیکه..چقدر خواب

 الــــو؟_

 طناز سالم+

 !داره؟ کاریطاهاست..اون که منو فراموش کرده بود؟؟؟چ یکه صدا نیمن..به شدت شوکه شدم..ا یخدا

 ؟؟ییالو؟طناز اونجا+

 آره..آره..حالت خوبه؟_

 چطوره؟ ؟اوضاعیخوبم تو خوب+

 گذره یم ستی..بد نـــــیهِ_

 چه خبرا؟+

 ؟یشده زنگ زد یزی؟چیسالمت_

 ..بهت بگم یزیچ هی خواستمیطناز م زهیچ+

 پس بگو..احتماال پول کم آورده هه

 بگو_

 ؟؟؟یتومن بهم بد صدیس یدستم تنگه..دار کمیراستش +

 رینخ_

 باشه خدافظ+

 ..زیم یرو کوبوندم رو یندادمو گوش جوابشو

 خوادیدلم م ادیم ادمیخودم  یکس یب یخوارم کرد نامرد..هنوزم وقت ینرفته چطور ادمیخواد..هنوز  ی..پول مهه

 ..رمیبم
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 یرو م یکه اونا برامون گذاشته بودن زندگ ی..با چندرغازمیپدرو مادرم فوت کردن ما فقط همو داشت یوقت ادمهی

 ...امونیشد واسه بدبخت یفاطمه به خونمون باز شد..و سرآغاز ی..پانکهی..تا امیگذروند

کجا با طاها آشنا شده  دونمیبود که مادرش فوت شده بود و پدرش مواد فروش بود..نم مونیدختر همسا فاطمه

 ..دل نه صد دل عاشقش شد هیبود که داداشم 

شد و من  یشد.. طاها هر روز از من دور تر م یعاشقش م شتریباهم دوست بودن و طاها روز به روز ب یمدت هی

و نداشتم تا باهاش دردودل  یکس چیساله بودم و ه16دختر  هیبگم..اون روزا من  یزیتونستم چ ینم

 ..کرد و مشغول شد دای.بخاطر فاطمه کار پکنم.

 ..ستهیا یخودش م یپاها یدلم خوش بود که داداشم داره رو بازم

نداشت و سر به  یمراسم کوچک با طاها ازدواج کرد و به خونه ما اومد..اولش با من کار هیسال بعد فاطمه با  کی

 ..نداشت یزندگ نیتو ا ییجا چیکه ه یکردم مزاحمم..مزاحم یحس م شهیمن هم یزاشت..ول یسرم نم

 ..ماه گذشت تا دعواها شروع شد چند

 .. زد یوقتا هم طعنه م یکرد و بعض یبه دو م یکیمختلف با من  یبا بهونه ها فاطمه

 یکردم فاطمه با دلبر یم تیداشتن.. و اگرهم به طاها شکا قتیکه همشم حق ییچقدر دردناک بود زخم زبونا و

 شهیکه هم یداداشم بود..برادر یکتکا یزندگ نیکرد و سهم من از ا یمن م هیاون و علها و ناز و عشوه هاش 

 ..نخوردم نیپشتم بود تا زم

 ..خوش نشون بده یخواست به من رو ینم یافسوس که زندگ یرو نچشم..ول یکس یطعم ب تا

 یباز یتو یمهره اضاف هیکرد حاال براش  یم یکه فقط به عشق من زندگ یسخت بود..برادر یلیبرام خ باورش

و کمبود محبت بود..صبح تا شب تو خونه  ییها از تنها نیشدم و همه ا یبودم..روز به روز افسرده تر م شیزندگ

عقده شده بود که داشت ذره ذره  هی امبر یحق غذا خوردن با طاها رو هم نداشتم..زندگ یکردم و حت یکار م

 ..کشت یروحمو م

 ...شدم و رفتم تا آب بخورم داریاز خواب ب یشب وقت هی نکهیا تا

 ..آمدم..به سمت در رفتم رونیزنگ در از مرور خاطرات ب یصدا با

 ه؟یک_

 باز کن دامیآ+
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 باز کردم درو

 خبر؟ ؟چهیسالم..خوب+

 سالممـــــــ_

 ..دمیکش یا ازهیخم و

 ..ظهره ؟لنگیاَه طناز نگو که تا االن خواب بود+

 خونه دمیساعت سه رس شبیاومد..د یخب خوابم م_

 کن دایپ گهیکار د هیشو..خب  یشغل لعنت نیا الیخیپووووف صدبار گفتم ب+

 یکار بده؟؟؟اصال چه کار یخانواده ا ایضامن  چیدختر بدون ه هیحاضره به  ی..کار کجا بود؟کدایآ تونمینم_

 ..ساده دارم پلمید هیساله هستم که 22دختر  هیبلدم؟من فقط 

 بگم؟ یچ یهــــع+

 ؟؟؟یخوریم یچا_

 یآره مرس+

 کیو  دایآ یفنجون جلو کی یچا یگاز گذاشتم..بعد از دم کرد یرو رو یسمت آشپزخونه رفتم و کتر به

 ..شدم و باز به گذشته رفتم رهیخ یچا یخودم گذاشتم..به بخارا یفنجون جلو

اجاره کردم و دنبال کار  تییسو کی یام به سخت هیاز طاها جدا شدم..با ارث یدو ماه بعد از اون شب لعنت درست

شبا  یلیبرد..خ یکردم تا خوابم م یم هیپتو گر ریسالم شده بود..شبها از ترس ز18گشتم..اون موقع تازه 

 دایچقدر بدبختم..اون موقع بود که با آ هنداخت ک یم ادمی نیبرد و ا یپسرا منو تا مرز سکته م یمزاحمت ها

 ..آشنا شدم

کردم..اونجا  دایتهران کار پ یتاالر ها نیتر بایاز ز یکیمنه..با کمک اون در  یخونه  یروبه رو قایدق خونشون

 یاحساس خطر م شهیداد..اگرچه هم یمنو م ی..حقوقش نسبتا خوب بود و کفاف زندگموندیمثل بهشت م

 ..کردم

 ..طناز..طـــــــناز+

 بله؟_
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 !کرد خی تییتو؟چا ییکجا+

 ..سرد شده بود خوردم گهیکه د موییچا

رفتم..و بازم  یاز صبح به تاالر م دیموند و بعدم رفت..امروز روز استراحتم بود اما فردا با شمیپ گهید کمی دایآ

 ..خوردیبودم که حالم بهم م دهید یانقدر عروس گهی..دیعروس

 ..داشت دیتاک یعروس نیخوب برگذار شدن ا یانقدر رو سیبود که رئ بیعج و

چقدر  یشده..عروسم که تازه قدم رنجه فرمودن..ول10..تازه ساعت میکار دار یهنوز کل ی..خسته شدم..ولاووووف

 یلیخ یبرادر یمثل منه..دامادم که جا یکی یکه آرزو یزیبا شکوه..چ یعروس هیبود.. بایچهرش ز

 ..گرفت یخوشکله..دوباره نفسم داشت م

بهشت کوچولو..از بس درخت  هی..بایز یآبنما هیعالمه دارو درخت.. هی..ییایرو یسمت باغ رفتم..پشت باغ..فضا به

 دید یقسمتو نم نیا یاونجا بود کس

 

 ..دیفهم ینم یکرد کس یم یکار میاگه کس یحت و

 

 یتر رفتم..کم کیزاشت تا بهتر بشنوم..نزد ینم کیموز ی..اما صداادیفر ی..صدادمیشن ییصدا هیکردم  احساس

 بای..تقرستین یخوب زیگفت چ یبهم م یحس هیدونم.. یکردم..کف دستام عرق کرده بود..نم یاحساس ترس م

خواست  یزد که م یانقدر تند م بمکردن..قل دنیزانوها و دست هام شروع به لرز دمیکه د یزی..اما با چدمیرس

 ..پشت کمرم رد شد ی رهی..عرق از تادیب رونیبشکافه و ب نمویس

 ..من یخدا

 ..نهیمنو نب یتا کس دمیخودمو پشت درخت کش یچه خبره؟؟؟به سخت نجایا

 

 یبسته شده بود..و چهرش خون آلود بود..رو یلخت بود..دست و پاهاش به صندل بایکه تقر دمیرو د یمرد

 ..داد تازه هستن یبودن که نشون م یقیعم یشکمش و زانوش زخما

 

 ..نکنم یدهنمو گرفتم تا گند کار یصحنه احساس تهوع بهم دست داد..با دستم جلو نیا دنید از
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مرد نگام به رو به  هیکلفت و نافذ  بایتقر یاسلحه بدست بودن..با صدا یکلیعالمه محافظ ه هیو ور اون مرد  دور

 ..شد دهیاون مرد کش یرو

 

 ..هیرنگ نیچرا ا چشماش یدهنم برداشتم..بهش نگاه کردم..لعنت یاز جلو دستمو

 !!م؟؟؟یدار مگه

 ..زد یم یکه رنگشون به زرد ییچشما

 ..یبیرنگ عج چه

 :آروم اما محکم گفت یصدا با

 ؟؟؟یکن یکار م ی..واسه کدمیبهت م گهیفرصت د کی_

 :با ترس و تته پته گفت مرد

 ..نی..اشتباه گرفتومدمین یب..بخدا من از طرف کس _

 ..در آورد و روشنش کرد بشیاز ج یگاریشد..س کیآروم بهش نزد مرد

 ..ستادیمرد ا یبهش زد..رو به رو قیپک عم هی

 :زد ادیگذاشت پشت گردن اون مرد و فر دستشو

 کنه؟؟؟ یگردنت چه م ینشونه رو نیپس ا_

 ..یدلخراش مرد زخم ادیفر یبعدم صدا و

 ..ت گردنش خاموش کرده بودرو پش گاریمن..س یخشک شده بود..چشمامو بستم و دوباره باز کردم..خدا دهنم

 

 ..یاومد یشرفی..بگو از طرف کدوم بیحرف بزن لعنت_

 :گفت شیحال یبا تموم ب یزخم مرد

 ..گمیبهت نم یزیمنو بکش..من چ_
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 ..دیچیپ کیشل یصدا هیاز ثان یگذاشت و در کسر شیشونیپ یاسلحه رو رو مرد

 

 ..دمیکش یبلند غینتونستم خودمو کنترل کنمو ج گهید

 

..امکان خوندمیاشهدمو م دیبا گهیاونا بهم جلب شد..د یدهنم بزارم توجه همه  یو دستمو جلو امیبه خودم ب تا

و با ته  میحال یو ناخودآگاه هق هق کردم..با تموم ب دینداشت اونا منو زنده بزارن..دو قطره اشک از چشام چک

 ..دمیدرختا دو رفهم قرض کردم و به ط گهیجونم دوتا پا داشتم دوتا د یمونده 

 

 ..نشیریزد:بگ ادیکه فر دمیمردو پشت سرم شن یرفت..صدا یم جیگ سرم

 

و کم کم نفسم داشت بند  ختیر یکه از بدنم م ینفس زدنامو..عرق ی..صدادمیشن یپاهاشو پشت سرم م یصدا

 انمیاطراف یمه آماده کردم..تو دلم از ه یو خودمو واسه هر اتفاق اسیته دن نجایکردم ا یاومد..احساس م یم

 ..شدم نیدرخت خوردم و نقش زم هیرفت و به  یاهیچشمام س یلحظه جلو هی..دمیطلب تیحالل

 

 ..روم افتاده بود شونیسا یکیاون تار یکه تو دمیسرمو بلند کردم سه تا مرد د نکهیمحض ا به

 

 ..از اونا اسلحشو در آورد و به طرفم نشونه گرفت یکیاومدن.. ی..اونا هم جلو مدمیترس خودمو عقب کش از

 

 ..حس کردم رمیرو ز یسیاز جلوم رد شد..خ لمیف هیمثل  میلحظه احساس کردم همه زندگ هی

 

 یقلبم که به شدت تند و محکم م ی..واسه بار آخر به صدادمیآماده کردن اسلحشو شن یبستم..صدا چشامو

 ..زدگوش دادم

 

 ..پا گذاشتم یخبر یب یایچشمم تار شد..و به دن شیپ ایرفت و دن یاهیچشمام س یول
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 ..دست و پاهام بود یچشمامو باز کردم..بدنم سر شده بود..فکر کنم بخاطر خواب رفتگ یدیحس سردرد شد با

 ..دمید یرو نم یچیبود..ه کیجا تار همه

 

 ..از زنده بودنم خدارو شکر کردم یدونم چرا اونا منو نکشتن!ول ینم

 ..طور پاهام نیبا طناب پشتم بسته شده بود..و هم دستام

 ..شدم یم تیخودمو تکون دادم..باسنم خشک شده بود و اذ کمی

 

 ..و داد کردن غی..شروع کردم به جشهینم ینجوریا دمید

 

 ..ای!!!؟اَه لعنتنیکن ــــــست؟کمک؟کمکمین ی؟؟؟کسیآهـــــــا_

 ؟یآهـــــا

 ن؟یدار کاریقاتل آخه به من چ یزدم که صدام گرفت..کثافتا غیج انقدر

 ..زنهی..و قلبم تند تند مخورهیحالم بهم م ادیم ادمی یوقت

 ن؟یک نایا ایآدمو کشتن؟خدا هی یچجور اونا

 

 ..کارم ی..واااااااادایآ یوااااااا

 ..نجاتم بده کنمیغلط کردم خواهش م ایاد؟خدایداره سرم م ییچه بال ایخدا

 

 ..هیگر ریبلند زدم ز یکرد..با صدا ریگلوم گ یخودم بغض تو یبدبخت از

 ..کرد یهقام دل سنگو هم آب م هق

 ..گمیدارم م یچ دمیفهم یشروع کردم به داد زدن..فحش دادن..خودمم نم دوباره
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 ..دمینفهم یزیچ گهیهم افتاد و د یگفتم و گفتم تا چشمام رو انقدر

رفت..و چون  یدلم ضعف م یامو باز کردم..خم شدم و باال آوردم..از گرسنگاحساس حالت تهوع دوباره چشم با

 ..آمد یم رونیبود فقط آب از دهنم ب یمعدم خال

 

 ..در آمد یساعت گذشت تا صدا میکردم..حدود ن یحس نم گهیکردم..پاهامو د یم یشدت احساس کوفتگ به

 

 ..برقو زد و اتاق روشن شد..نور المپ چشمامو زد ..به سرعت چشمامو بستم دیکه بلند کردم اون فرد کل سرمو

 

 بایخانم تقر هیچشمام به نور عادت کرد؛چشمامو باز کردم و به فرد رو به روم نگاه کردم.. یبعد وقت قهیدق کی

 ..غذا جلوم گذاشت و دستمو باز کرد ینیس کیاخمو  یساله..با چهره ا40

 

 رونیماساژ دادم..دوباره به اون زن نگاه کردم و تا اومدم حرف بزنم از اتاق ب یه بود کمدستمو که کبود شد دور

 ..رفت و درم پشت سرش قفل کرد

 

 ..کاسه ماست و نوشابه هیکاسه سوپ..جوجه کباب..برنج.. هیغذا نگاه کردم.. ینیس به

 

گلوم  یحالت تهوع چند قاشق غذا خوردم..لقمه آخر تو نیاز ا ییرها یبرا یبه غذا نداشتم ول یلیم گهید نکهیا با

 ..دمیفرستادم و کنار کش نیی..لقمه رو با زور نوشابه پادیگونم چک یموند و از شدت بغض دو قطره اشک رو

 

 ستیمثل رمانا ن گهید نیدونستم ا ی..و مدیکش یانتظارمو نم یخوب زیکردم..قطعا چ ینا معلومم فکر م ندهیآ به

 ..بشه و منو نجات بده داشیسرگرد عاشق پ هیه دفع هیکه 

 

ترسناک به سمتم  یبا چهره ا یکلیباز شد..دو مرد ه یبد یمبهمم بودم که در با صدا ندهیجور در فکر آ نیهم

 ..چسبوندم واریدهنمو قورت دادم و خودمو به د یاومدن..آب نداشته 
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 ..چشمام گذاشتن و بازوهامو گرفتن و بلند کردن یچشم بند رو کی

 

 :بهم گفت یوحشتناک یبا صدا شونیکی

 ؟یدی..فهمیزنده بمون کنمینم نیتضم ادیصدات در ب_

کنم سرمو تند تند تکون دادم و گذاشتم سرنوشت منو هرجا که  سیبود از ترس خودمو خ کیکه نزد یحال در

 ..ببره خوادیم

 ..دمید یجارو نم چیبردن و من ه یاشتن منو مبود که اونا د قهیدق چند

 

 ..زد و دهنم خشک شده بود یقلبم تند تند م شهی..مثل هممیستادیعالمه پله ا هیاز رد شدن از  بعد

 

 ..میرنگ بود یدر قهوه ا کی یاز اون مردا چشم بندمو برداشت..به رو به روم نگاه کردم..جلو یکی

 نشیاریاز داخل گفت:ب ییبه در زد..صدا یتقه ا مرد

 

 ..باز کرد و من و هل داد به داخل و بعدم درو بست درو

 ..ستمیپاهام با یتونستم درست رو یکردن و نم یپاهام و دستم زق زق م یطنابا رو یجاها

 

..همون بود..خودشه یتنگ مشک یو شلوار پارچه ا یبا لباس دود یمرد یکه توجهمو جلب کرد یزیچ نیاول

 ..لرزان بهش نگاه کردم یرو کشت..با ترس و بدن چارهیکه اون مرد ب یهمون

 

 ..بودم بهم نگاه کرد دهیکه من تا حاال هم رنگشو ند بشیعج یبا اون چشما اونم

 

 ..زد یو پوزخند دیچشمام د یتو ترسو
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 ..به سمتم قدم برداشت آرومم

 ..و دهنم خشک تر شدیلحظه ضربان قلبم تند تر م هر

 

 ..دلم صدا زدم و دوباره چشمامو باز کردم یو چشمامو بستم خدا رو تو نییانداختم پا سرمو

 

قدم عقب  کیو  دمیکش ینیاز ترس ه دمیصورتم د یسانت10 یصورتشو در فاصله  یباال آوردم و وقت سرمو

 ..رفتم

 

 :زد و گفت یپوزخند

 یدر زمان نامناسب جا قاینس..چون دقبدشا یلیکردم..و البته خ یکه فکر م یهست یزیترسو تر از اون چ_

  ..برات بد شد یلیخ نیشد و ا داتیپ ینامناسب تر

 :شروع به التماس کردم یچارگیب از

 

 ..گمینم یزیچ یبزار برم..بخدا به کس یدوست دار ی..جون هرکگمینم یبه کس یزیغلط کردم..توروخدا..من چ+

 ..کردن هیشروع کردم به گر و

 

 ..و با تمسخر بهم نگاه کرد ستادیا زیم کیتوجه بهم پشت کرد  و پشت به  یاون ب اما

 ..پس دهنتو ببند تا نکشتمت ادیزر زرو اصال خوشم نم یاز دخترا_

 

 ..نکنم هیکردم گر یکالمش الل شدم و سع یخشم تو از

 ..اسیآخر دن نجایمطمئن شدم ا گهید

 

 ..ارهیسرم ب ییتا بگه قراره چه بال ستادمیا منتظر
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 :ساعت گذشت گفت کیمن  یکه برا قهیدق کیشد و بعداز  رهیبهم خ متفکر

 ..یانتخاب کن یهرکدومو خواست یتونی..میدوتا راه دار_

 

 ..بهش نگاه کردم منتظر

 .بازم حالت تهوع گرفتم ادیاسترس ز از

 

. 

 ..ی..در واقع مواد بفروشیکه واسه من کار کن نهیراه اول ا+

 

 یول رمیکنم..حاضرم بم یکار نیو شده بود بهش نگاه کردم..نـــــه امکان نداشت همچکه قد گرد ییچشما با

 ..مردمو بدبخت نکنم یجوونا

 

 هــــــه..عمراً..و راه دومــــ؟؟؟؟_

 :پوزخند جذاب گفت هی با

 

 ..بکشمت+

 ..زارمیمگه من م نه؟؟اصالیبکشه؟؟غلط کرده..مگه دست ا ؟؟منوی..چدمیکش ینیترس ناخودآگاه ه از

 

 :پدرِ صَدام آورده بودم گفتم یکه احتماال از قبر پدرِ ب یجسارت با

 ..فروشمیمواد نم رممیباش بم ؟مطمئنیمنو بکش یبخوا یباش ی!کثافت رذل کیکنیجا م یتو ب_

 

 ..هیثان کی
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 ..هیثان دو

 ..هیثان سه

 ..انـــــفــــجـــــار و

 ..زده بود رونیکه سرخ شده بود به طرفم اومد..رگ گردنش ب ییچشما با

 نویشده بود..ا اهی..صورتم سواریبلندم کردو چسبوندم به د نیزم یگلومو گرفت..با گردن از  رو هیاز ثان یکسر در

 ..کردم یحس م

 

 ..کرد یبهم نگاه م تیکردم..و اون بود که با عصبان یتقال م ژنیاکس یذره ا یزدم و برا یدست و پا م یه

 ..دیرسینم نیپاهام به زم کردمیم یهرکار

 

 ..خوردم..احساس کردم لگنم شکست نیبه زم یبد یکه با صدا دیبهم نرس ژنیاکس هیدونم چند ثان ینم

 ..نفس بکشم ایدونستم سرفه کنم  ینم

 

 ..دیحال دو قطره اشک از چشمام چک نیکه حالم سرجاش اومد سرمو باال گرفتم..و در ع قهیدق کیاز  بعد

 ..بار هزارم خدارو صدا زدم یگرفتم..و برا شیخودم آت یچارگیب از

 ..در چهرش بود تیزردش بهم نگاه کرد و پوزخند زد..هنوزم آثار عصبان یاون چشما با

 

 ..رو برداشت و شماره گرفت یرفت..گوش زیازم گرفت و به سمت م روشو

 

 اتاق کارم ایب+

نگاهمو خوند و  یکنه؟با ترس بهش نگاه کردم..معن کاریخواد چ یم یعنیکرد..کف دستام عرق کرده بود..قطع  و

 ..بازم پوزخند زد
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 ..بعد قهیدق کی

 ..بود دهیبودم..رنگم پر نیزم یپسره وارد شد..من هنوزم رو نیا یبا اجازه  یکلیه یمرد

 

 ..حرف بزنه یچطور دیبا من با رهیبگ ادیضربه شالق بهش بزن تا 20ببرش به اتاق و +

 

 :..غرور مرورو گذاشتم کنار و گفتمدمی..دروغ نگم مثل سگ ترسبرهیشالقو که آورد رفتم رو و اسم

 ..رمیمیکارو نکن..من م نیکنم ا یتوروخدا ببخش،غلط کردم..بخدا از دهنم در رفت..خواهش م_

 

 یم دایپ یشتریشد و من صدام لرزش ب یم کیبهم نزد یکلیکردم اون مرد ه یجور که من گل لقت م نیهم

 ..کرد

 

رفت..منو کشون کشون برد و  یاهیدستش بازومو گرفت و بلند کرد؛از دردش چشمام س کیاون مرد با  یوقت

 ..هم به التماس هام نکرد یتوجه

 

 ....درو که باز کرد خشکم زد..زانوهام خم شدمیدیرس یدر اتاق به

 ..شکنجه لیمن..پر از لوازم و وسا یاتاق وحشت کردم..خدا دنید از

 ..بودم دهیبه عمرم ند اشونویبعض

 ..بود زانیبهش آو یمخصوص یبرد که دست بندا لهیم کیمرد منو سمت  اون

 

 ..بود شتریزور اون مرد ب یول دمیکش یخودمو عقب م ی..هبردنیدار م یکه داشتن منو به سمت چوبه  انگار

 ..یبهش..لعنت میدیرس باالخره
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ظاهرشم وحشتناک بود..چشمامو  یشالق آورد..زبونم بسته شده بود..حت کی یبست و از داخل کمد دستامو

 ..بستم و از خدا خواستم بهم قدرت بده تا بتونم دردشو تحمل کنم

 

 ..چشمامو باز نکرده بودم که پشتم به شدت سوخت هنوز

 

 ..رهیون ور تر مکه مطمئن بودم صداش تا هفت تا خونه ا یبلند شد..جور غمیج

 

 ..رهیکردم کاش خدا زودتر جونمو بگ یسوختم و آرزو م یشد و من از دردش م یها زده م ضربه

 ..شمردم تا زود تر تموم شه یدلم م یهر ضربه تو با

 

 ..دمینفهم یزیچ گهینهم بود که د ی ضربه

*** 

 ..دمیزنو شن کی یو چشمامو باز کردم..تا اومدم تکون بخورم صدا دمیکش یبلند غیحس سوزش پشتم ج با

 ..تا زخمتونو بشورم نیخانم لطفا تکون نخور+

 

 !؟یروزم بنداز نیدلت اومد به ا یخدا لعنتت کنه..چجور یا

 ..صبرکن ارمیدر م پدرتو

 ..شد یخنک م یخب حداقل دلم کم یزنم ول یدونستم که دارم زر م یخودمم م البته

 ..دمیرفت و من دوباره خواب رونیزنه بعد از شستن و پانسمان کردن زخمام از اتاق ب اون

 ..در انتظارمه یا ندهیچه آ نکهیخبر از ا یب
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 یخوب شده بود..همون خانم بایاتاق بودم..زخمام تقر نیهفته از اون روز گذشته بود و من هنوز تو ا کی حدود

رفت و درو  یم رونیکرد..و بعدم ب یآورد و زخمامو پانسمان م یکرده بود؛هر روز برام غذا م زیکه زخمامو تم

 ..کرد یقفل م

 

 ..خورد یاتاق بهم م نیحالم از ا گهید

 ..گرفته بود یبد یشدم..بدنم بو وونهیزل زدم د واراشیبس به درود از

 

خوب شدن حمام  بایگرفتم امروز که زخمام تقر میتونستم حمام کنم اما تصم یهفته بخاطر زخمام نم هی نیا

 ..کنم

 

 ..داشت.. به سمت کمد ها رفتم و درشونو باز کردم یبهداشت سیکه اتاق سرو خداروشکر

 ..رفتم یبهداشت سیدست لباس اونجا بود..همشون هم نو بودند..برشون داشتم و به سرو چند

 

 ..اون مرد فکر کردم یشنهادهایتخت نشستم و به پ یبود رو یادیز یاز حمام کردن که البته با سخت بعد

 ..کنم که مواد بفروشم یخودمو راض تونستمیجوره نم چیه

 ..خب جونمم دوست داشتم یول

 ..بود یبد یِراه دو

 ..مخمصه خالص شم نیاز ا یدونستم چجور ینم

 ..مدنباز شد..دوباره اون مردا به سمتم او یبد یفکرام بودم که در با صدا یادامه  در

 ..کردم خودمو به تخت بچسبونم یم یبودم..سع دهیترس

 ..گرفتن و بلندم کردن بازوهامو

 ..نگام به اطراف افتاد نیب نیبردن.. در ا یمنو به سمت اون اتاق م دوباره
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شد..هر چه  یم یتر منته نییسمت چپ بود که به طبقه پا یبزرگ یچون راه پله  میکه طبقه دوم بود انگار

 ..!؟نیک نایا ای..خدادمید یفقط اتاق م میرفت یجلوتر م

 ..اتاق هست نجایا چقدر

 :به در زد و مردِ داخل اتاق گفت یاز مردا تقه ا یکی میدیدر اتاق که رس به

 ..تو ایب+

 ..منو داخل هل دادن و درو بستن دوباره

 ..دوباره به همون مرد مجهول افتاد نگام

 ..زرد رنگ یمرد با چشما همون

 :گفت زدیتوش موج م یکه سرد یاهنگ با

  نیبش+

 ..رنگشو باال زده بود ییخرما ینشستم..بهش نگاه کردم..موها یصندل یرو

 ..دیسف نیو ج یسورمه ا شرتیت کیاسپرت بود.. پشیدفعه ت نیا

 ..نگاه کردم هیثان کیدر  نارویا ی همه

 :شد و با لحن محکم و قاطع گفت رهیاخم بهم خ با

 ؟یگرفت متویتصم

 ..رو نداشتم یجرأت زبون دراز گهیو التماس بهش نگاه کردم..د باترس

 ..کارو کنم نیتونم ا یمــَ..مــَ..من نم _

 ..یریبم دیبهتر..پس با+

 

 ..بلند شد زیاز پشت م و

 ..شستنی..تو دلم رخت مکردمیاز ترس سکته م داشتم

 ..یچ یکنم منو نکش..بخدا من به کس یخواهش م_
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 :گفت یبلند یو با صدا دیحرفم پر وسط

 نه؟؟ ای یکنیندارم..واسم کار م فویاراج نیا دنیشن یببند دهنتو..حوصله +

 

 :شد گفتم یم ریکه اشک از چشمام سراز یحال در

 تونم ینـــَ..نـــَه..نم_

 ..زاشت حرف بزنم یگلوم نم یتو بغض

 ..بود رهیسرد بهم خ یاون همچنان با نگاه و

..ضامنشو میشونیپ یدونم از کجا آورد رو گذاشت رو یکه نم یبه سمتم اومد و اسلحه ا یحرکت ناگهان کی با

 ..دیکش

 

 ..بود ستادهیبودم و اون پشت مبل ا دهیهنوز به مبل چسب من

 ..کردم یکه نفس هاشو کنار گوشم حس م یشد..جور خم

 کی +

 سالمه22کارو نکن من فقط نینه ا_

 دو+

  تونمی..نمیلعنت تونمینم_

 سه+

 

 ..فقط منو نکش کنمیم یبخوا یباشه..باشه..هرکار_

 نشست زیپوزخند ازم دور شد و دوباره پشت م هی با

 یدرستو گرفت می..تصمنیآفر+

 :رو گرفت یدر آورد و شماره ا لشویکردم..موبا یبهش نگاه م یآشفتگ با
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 ..عمارت نشیببر نیایب+

 

 کجاست؟ گهینگاش کردم..عمارت!؟اونجا د یترس و نگران با

 ..که فکرمو خوند انگار

 ..بهت خوش بگذره ی..قراره حسابیرینم یبد ینترس..جا+

 

 ..باز شد یتقه ا یکردم که در با صدا یبه حرفش فکر م داشتم

 ..گرفتن و بردنم بازومو

 ..زردش افتاد ینگام به چشما یلحظه ا یبرا

 ..نبود ایدن نیبهم زل زده بود..انگار اصال تو ا متفکر

 ..میاومد رونیباالخره از اون اتاق ب و

 یبردن که احساس کردم هوا یبود که داشتن منو م قهیچشمام گذاشتن..حدود دو دق یرو یچشم بند دوباره

 ..داشتم یخوب یلیآزاد بهم خورد..احساس خ

 

عمارت رقم  نیا یقراره تو میاتفاق زندگ نیکه شوم تر دونستمینم یول امیعمارت ن نیبه ا گهیبودم د دواریام

 ..بخوره

 ..میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

*** 

 ..شدم ادهیپ نیچشم بندمو برداشتن..از ماش نیتوقف ماش یصدا با

 ..یداخل عمارت بردن..از دم در نگهبان بود تا در ورود منو

 

 ..ساله به سمتم اومد40زن حدودا  کیکه شدم  وارد
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 ..داشت..چندشم شد یظیغل شیتتو کرده بود..آرا یطونیش ابروهاشو

 :کرد و گفت یشد..بهم نگاه کمینزد

 ؟یتازه کار+

 بـَ..بله_

 ؟یهست یفرار+

 ..دمیمن خودمو عقب کش یندادم..دستشو به سمتم آورد ول جوابشو

 ..بهم زد که مرده هام جلو چشمم ظاهر شدن یلیلحظه چنان س کیاخم نگام کرد و در  با

 ..بلند کردم که با نفرت نگام کرد سرمو

 گمشو تو اون اتاق تا بعدا به حسابت برسم+

 ..انزجار نگاهمو ازش گرفتم و به سمت اتاق رفتم با

 

 ..کردم دروباز

 ..تا شد4 چشمام

 

 ..سالن بزرگ کیتا دختر در 50 حدود

 ..کمد بود یادی..ته سالن هم تعداد زکننیم یزندگ نجایداد همشون ا یعالمه تخت که نشون م هی

 

 ..جلو ظاهر شد دیو پوست سف یمشک یدختر با چشما کیکردم  که  یمات نگاه م یجور نیهم

 ..داشت ییبایز ی چهره

 ..کردم که با صداش به خودم اومدم یگنگ و مات بهش نگاه م من

 .ی..دختر..هـــــیه+
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 ؟یشنویصدامو م.

 

 ..آ..آره_

 ؟یجاها؟تازه کار نجوریا یایبارته م نیاول+

 ..آره_

 ..ایخب همراهم ب لهیخ+

 

 کردن..؟؟ یم کاریچ نجایهمه دختر ا نیا یعنیبودم.. جیراه افتادم..هنوزم گ دنبالش

 !مواد فروشن؟؟ همشون

 

 :..رو به من گفتستادیاز تختا ا یکی کنار

 ..تخت تو هس نجایبه بعد ا نیاز ا+

 ..روش نوشته شده بود72 یبهم داد که شماره  دمیکل کی

 

 ..میزنیاستراحت کن..بعدا باهم حرف م کمیسرپرست دخترا هستم.. بایتقر نجایکمدته..من ا دیکل نیا+

 ممنون_

 ..ازم دور شد و

 ..بود یدخترا جوون بودن..هرکس در حال انجام کار یتخت نشستم..به اطرافم نگاه کردم..همه  یرو آروم

 ه؟یدختر اسمت چ یه+

 ..یقلوه ا ی..لباییخرما یو موها یآب یدختر ناز..چشما هیباال آوردم.. سرمو

 ..الــــــوووو..با توام+

 طناز_



21 | P a g e  
 

 ..طور..منم جانا هستم..خوشبختم نیاسمت قشنگه..خودتم هم+

 طور نیممنون..منم هم_

 ..دستامو فشرد و

 :تخت نشست و گفت یرو کنارم

 چند سالته؟+

 و دو ستیب_

 ..میهم بش یبرا یخوب یدوستا دوارمیو چهار سالمه..ام ستیمنم ب+

 ..منم_

دادن  یبهم نم یفعال کار ی..ولدمیفهم نشویآشنا شده بودم..قوان نجایبا ا بایگذشت..تقر یبودنم م نجایروز از ا سه

 ..موضوع خوش حال بودم نیو از ا

 

 ..بودن تهیواقعا سل اشونمیبودن و بعض یخوب یدخترا اشونیچند نفر دوست شده بودم..بعض با

و ما خودمون  انیتا خدمت کار..اونا به قسمت ما نم6داره و  یبهداشت سیسرو15..حدود مثل خوابگاست نجایا

 ..میکن زیرو تم نجایا دیبا

 

 دمشیپروندم که در باز شد و همون زنه که روز اول د یچند روز پشه م نیبعد از ظهر بود و منم مثل ا3 ساعت

 ..داخل شد

 

ترس تو  دنشی..با دستادیمن ا یاز اونا بلند شدم..نگاهشو چرخوند و رو تیاز جاشون بلند شدن ..منم به تبع همه

 ..نداشتم یدلم رخنه کرد..احساس خوب

 

 ..کرده بود خی..بدنم دیمن چرخ یچشم ها هم رو هیکرد..با نگاه اون بق یبهم نگاه م موشکافانه

 :گفت هیاز چند ثان بعد
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 ..رونیب ایتو..ب+

 ..ادیم ببه جانا اشاره کرد تا اون بعدم

 ..رفت رونیاز اتاق ب و

 ..رفتم و جانا هم پشت سرم آمد رونیب کردنیتوجه به دخترا که نگاهم م بدون

 ..طناز+

 بله.؟_

 ..نمتیبب+

 ..کردم نگاش

 ...شتمینترس من پ ؟بابایدخترا چرا انقدر زرد شد+

 ..از ترسم کم نکرد یزیچ حرفاش

 ..داره کاریاون زنه چ مینیبب میباشه بر_

 ..ناسیخانم..اسمش م نایم+

 

 ..شد ی..هنوزم ازش چندشم مدیکش یمبل نشسته بود و ناخن هاشو سوهان م یخانم رو نایم

 :پامون سرشو باال آورد و گفت یصدا با

 ..بده ادشی یزیچ هیدختره رو هم ببر  نی..ایببر گمیکه م یبسته رو به آدرس هی دیجانا با+

 ..ضمن در

 :به من دوخت و ادامه داد نگاهشو

 ..کننیم بتونیفکرار فرار به سرت نزنه..چند نفر تعق+

 :به من کرد وگفت ینگاه جانا

 چشم خانم+
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 ..ریآدرس و بسته رو بگ ایدست لباس بهش بده و بعد ب هی+

 چشم+

 ..نیآماده ش نیبر+

همه از خونه  بایسه روز تقر نیبودن..تو ا..دوباره همه سرگرم کار خودشو میو وارد شد میبه سمت اتاق رفت ماهم

 ..رفته بودن واسه فروش مواد و فقط من مونده بودم که حاال نوبت من بود رونیب

 

 ..گذاشت فشیخانم گرفت و داخل ک نای..جانا بسته و آدرس رو از ممیرفت رونیلباسامون از اتاق ب ضیاز تعو بعد

 ..ستادیشخص روبه روم قلبم از ترس ا دنید..درو باز کردم که از میرفت یسمت در ورود به

 ..منو نداشت دنیپسر چشم زرد..اونم انتظار د همون

 ..زودتر از من به خودش اومد اون

 ..تنه محکم که باعث شد پرت شم سمت جانا از کنارم رد شد کیزد و با یپوزخند

 

 

 

 ..گرفت یم شیوجودم آت دمشید ی..هروقت مدمیترسیپسر م نیسگ از ا مثل

 

 ..بهش نداشتم یحس خوب اصال

 ..ترسناک بود واقعا

 

 ..چشماش بود یتو یبه جانا افتاد که برق نگاهم

 

 ..گشت یبرم شیتفاوت حرکت کردم..قلبم داشت به ضربان عاد یب
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 !!؟؟؟هیمگه اون ک اصال

 ..زل جوشنه خبر مرگش شمر

 

 ..میرفت رونی..از در خونه بنجایاوه چقدر محافظ داره ا اوه

 ..بهش انداخت یآدرس رو در آورد و نگاه جانا

 

 ..میو به محل مورد نظر رفت میشد ی..سوار تاکسمیراه افتاد وبعد

 

 ..پارک معروف و بزرگ بود..استرس داشتم هی

 ..میش ریو دستگ ادیب سیپل دمیترس یم

 ..فرستادم ی..تو دلم صلوات مدیلرز یو پام م دست

 :جانا گفتم روبه

 م؟ینشست نجایخب حاال ما چرا ا_

 

 م؟؟یوفتیب ریگ یخوای..موونهیخودتو جمع و جور کن د+

 ..کردم به خودم مسلط شم یسع

 

 ....فراموش نکن چند نفر دنبال ما بودنمینشست نجایبه اونا خبر داده شده که ما ا+

 

 آهان_
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 ..ساکت شدم گهید

 

 ..شد کیکهنه بهمون نزد یدختر کوتاه قد و با لباسا کیبعد  قهیدق5

 ستادیا ومونجل

 :گفت جانا

 ؟یپولو آورد+

 

 ..رمیمیآره..بده خمارم..دارم م+

 

 ..اول پول+

 

 ..دختر پولو به جانا داد و بعدم به بهانه دست دادن مواد رو ردوبدل کردن اون

 

 ..دور شد یحرف چیبدون ه و

 :کنم گفتم سیکه کم مونده بود شلوارمو خ من

 خونه؟ میتموم شد؟بر_

 

 ..میخونه..حاال حاال ها کار دار میبر ویچ ینه بابا چ+

 ..می..بعد از اون به عمارت برگشتمیمواد فروخت گهینفر د10،12روز حدودا به  اون

 

 ..داشتم یبه ما شک نکرد احساس خوب یکس نکهی..از ادمیکش ینفس راحت میدیبه اتاق رس یوقت

 احساس گناه گهیاز طرف د یول
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 ..کرد یخفه ام م داشت

 ..شد یراحت شم اما نم یعذاب وجدان لعنت نیبخوابم تا از شر ا یکم خواستم

 

 :گفت یکه م دمیاز دخترا رو شن یکی یخوردم که صدا یتخت وول م یرو یه

زاشت کم مونده بود دست و  یبهش احترام م میلیزد..خ یصداش م سیرئ نایکه م دمی..شندمشیبخدا خودم د+

 ..پاشو ببوسه

 

 ..گهیقاتل رو م یوحش یسره جمع شد..نکنه اون پ حواسم

 ناست؟یا یهمه  سیاون رئ یعنی

 ..ستیدر انتظارم ن یفرار کنم وگرنه عاقبت خوب نجایاز ا یجور هی دیبا

 

 ؟؟یچجور اما

 ..زنگ زد سیکه باهاش به پل ستیهم ن یتلفن چیکنم..ه کاریفضولو چ یدخترا نیهمه مهم تر ا از

 

 کنه؟یم کاریاالن چ یعنیتنگ شده.. دایچقدر دلم واسه آ اوف

 شه؟؟ینگران من م اصال

 

 کنه؟یم کاریچ ؟دارهیطاها چ داداش

 ..گشتم به گذشته ی..کاش برمدمیکش یقیعم آه

 ..زاشتم یاون تاالر نم یوقت پامو تو چیه

 ..کردم که خوابم برد یفکر م زایچ نیهم به
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 ..شدم داریاز دخترا به اسم فرانک ب یکی یصدا با

 طناز..طـــناز؟؟+

 ..رفتم یبهداشت سیشدم..به سرو داریب یبلند ی ازهیخم با

 ..از شستن صورتم سرجام برگشتم بعد

 ..غذارو آوردن..شام امشب کتلت بود خدمتکارا

 

 

 ..بودم یموذ ی..و از نظر همه دخترکردمیمعاشرت نم یباکس بایاز خوردن غذا دوباره به فکر فرو رفتم..تقر بعد

 

کردم که همون  یم نییمختلف عمارت رو در ذهنم باال پا یبکشم..داشتم جاها نجایواسه فرار از ا ینقشه ا دیبا

 ..که روز اول بهم تخت داد کنارم نشست اهیدختر چشم س

 

 ..آمد یکنه..به نظر مرموز م یکار دخترا نظارت م یبودم رو دهیشن

 اوضاع روبه راهه؟؟+

 ..بهش نگاه کردم یخونسرد با

 ؟؟بله..چطور_

 ..دنیکنه امونش نم یکار اشتباه یاگه کس نجایباشه ا ادتی..یتو فکر یلیخ+

 گم؟یم یکه چ یفهم یم

 ..کنمینم یبله مطمئن باش کار اشتباه_

 ینجوریتونستم ا یکردم نم یترس تو دلم انداخته بود اما حاال که فکر م کمیاز کنارم بلند شد و رفت..حرفش  و

 ..ادامه بدم
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 ..پوسمیجا م نیهم ای شمیافتم و اعدام م یم ریگ ای آخرش

 ....همش به فکر فرار بودمبردیبودن..اما من خوابم نم دهیخواب بود..چراغا خاموش شده بود و همه خواب وقت

 

 ..باشه یراه هی دیبا باالخره

 

 ..بودم داریصبح ب یکاینزد تا

 ..دادن یم شونیشخص یازایرو به دخترا واسه ن یمبلغ کم ماهانه

 ..کنم یکار تونستمیپول م نیبا ا دیشا

 

 

 ..دمی..خودشه..فهمآهاااان

 ..بزنم؛حله میج قهیچند دق رمیواسه فروش مواد م یکنم وقت دایپ یبتونم راه اگه

 ..باالست..ممکنه خودمو به کشتن بدم یلیخ سکشیر اما

 ..شانسمو امتحان کنم دی!باشه؟یم یعنی

 ..نشدم داریصبحونه هم ب یفکرا به خواب رفتم..برا نیصبح بود که با هم6 ساعت

 

و غذا درست  میکن زیشدم..امروز نوبت من و سه تا از دخترا بود که اتاق و تم داریبود که ب11ساعت  یکاینزد

 ..میکن

 

 ..دمیاز جا پر عیشد..سر یسرو م2ساعت ناهار

 

 ..میبه سمت آشپزخونه رفت نیم نازنبه اس گهیدختر د کیشدند و منو  یریاز بچه ها مشغول گردگ دوتا
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 چیتر از اون سالن ما بود که ه بیهمه محافظ گذاشتن و عج نیتا دختر ا50تعجب داشت که بخاطر  یجا برام

 ..نداشت یپنجره ا

 ..شد یعمارت پنجره داشت..و در سالن هرشب قفل م یهمه جا بایتقر چون

 ..به حال اون قفل کنم یفکر دیبخوام فرار کنم با اگه

..و میخودمونو داشت یدرست کردن غذا فهیو مشغول درست کردن غذا شدم..ما فقط وظ دمیآشپزخونه رس به

 ..کردن یرو خدمتکارا درست م هیبق یغذا

 

به  ی..چندتا مرد با روپوش دکتردمیرو د یبیعج زیرفتم که ازپنجره چ یاز تموم شدن کارم به سمت اتاق م بعد

 ..رفتند نیزم ریسمت ز

 ..رو زد یآورد..و دکمه ا بشیرو از ج یاز اونا کنترل کوچک یکی

 ..در کنار رفت و اونا وارد شدن و در دوباره بسته شد هیاز ثان یکسر در

 ..نمیبیکردم دارم خواب م یم فکر

 ممکنه؟ چطور

 اونا چرا روپوش داشتن؟ اصال

 ..دخترا بود شیوارد اتاق شدم..جانا پ عیسر

 ..زدم صداش

 جانا؟_

 :برگدوند و نگام کرد سرشو

 بله؟+

 ؟یایلحظه م هی_

 ..میستادیا هیدور تر از بق کمیشد و همراهم اومد.. بلند

 ؟یینجایجانا تو چند وقته ا_
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 !..چطور؟بایسه سال و چهار ماه تقر+

 کنن؟یهم م یا گهیبه جز قاچاق مواد و فروختنش کار د نای..جانا ایجور نیهم_

 

 :فکر کرد و بعد گفت کمی جانا

 ..میریم یبفهمه هردومون م یخودمون بمونه؟اگه کس نیب زنمیکه م ییحرفا ید یقول م+

 

 ..باشه..باشه بگو_

مرد کله گنده که  کیو  ناخانمیم ی..صدادمیشن ییکه صدا زدمیخونه گشت م یداشتم تو شیچند وقت پ+

 ..اومد یم نجایوقتا ا یلیخ

بفهمه کار ما فراتر از قاچاق مواد و فروششونه  نیه..اگه برزباش زیگفت حواست به همه چ یم نایداشت به م مرده

 ..کنه یهممون رو نابود م

 ..زدم میج عیاز ترس سر دمیکه شن نویهم منم

 ؟یدیشن یزی..مگه چیدیچرا پرس حاال

 ..باهاش حرف بزنم دمیکه د یزیبه جانا اعتماد نداشتم که از چ هنوز

 :گفتم پس

 ..نه فقط کنجکاو شدم_

 ..دخترا برگشت شینگفت و پ یزیچ گهید اونم

 

 ..نهیفکر کردم..پس احتماال اسم اون پسره برز کمی

 ..کننیکار م نایرفتن واسه ا نیزم ریکه به ز ییحساب مردا نیا با

 ..شدم رهیسالن به اون در خ یرفتم و از پنجره  رونیذهنم از اتاق ب یهزار تا سوال تو با

 ..فرار کنم قیطر نیتونستم از ا دیهرطور شده بفهمم اون جا چه خبره..شا دیبا
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*** 

 ..ببرم یبسته رو براش به آدرس هیخانم گفت  نایاون روز دوباره م یفردا

 ..دفعه خودم تنها بودم نیا

 ..بود اورانیخونه در ن کی یآدرس تو یسر نیترسم کمتر شده بود..چون ا کمی

 

 ..شهیم یتو مغزم خال ریت هی سیبه اداره پل دهیخانم بهم هشدار داد که اگه به فکر فرار باشم نرس نایم

 

 ..کردند یم بیمحافظ منو تعق دوتا

 ..میشدم و به سمت مقصد حرکت کرد یتاکس سوار

 ..بودم دهیهمه ناخنامو جو ادیاسترس ز از

 ..زد یشدم قلبم تند تر م یتر م کینزد هرچه

 ..شدم ادهیبهم داده بود پ نایکه م یو بعد از حساب کردن با پول ستادیا یتاکس باالخره

 

 ..شدم..فکم باز مونده بود رهیآپارتمان روبه روم خ به

 ..بود یزیچ عجب

 ..نگاه کردن به خودم اومدم و وارد شدم قهیداشت..بعد از چند دق ییبایز یمعمار یلیخ

 

 ..بود باتریهم ز رونشیاز ب داخلش

 ..گفتم اطالع بده که من آمدم..اونم بعد از اطالع اجازه ورود داد ینگهبان به

 ..پنت هووس بود آپارتمانش

 

 ..در باز شد هیاومدم و زنگو زدم..بعد از چند ثان رونیآسانسور ب از
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 ..یورزشکار کلیسبز..ه شرتیو ت نیاز کفش چرمش باال آمد..شلوار ج نگام

 ..دیپوست سفسبز و  یبه صورتش..چشما دمیرس

 

 ..بود بایز واقعا

 ..آوردم رونیب فمیاز کنکاش کردنش برداشتم و بسته رو از ک دست

 ..کنهیشوکه بهم نگاه م دمیبلند کردم تا ازش بخوام پول رو بده که د سرمو

 ..وونستیبهم زل زده بود..فکر کنم د دهیاشک تو چشماش بود..مثل دختر ند نم

 

 :بهم گفت یمتعجب یبزنم که با صدا یکردم و اومدم حرف یاخم

 ایجول+

 ..وانستید کهیمرت نی..اهیچه خر گهید ای!جولا؟یجول

 ..من برم دنبال کارم اری..برو پولو بیقاط زد دهیحالت خوبه؟فکر کنم مواد بهت نرس ؟؟آقایچــ_

 

 :کوبوندم و گفتم نیمن بود..کالفه پامو به زم خیم یجور نیانگار تو فضا بود..هم یول

 ..شد رمید ریبگ نویا اریآقا پسر با تواما..برو پولو ب_

 

 ..شهیکه احساس کردم استخونم داره پودر م دهینکش هیبه خودش اومد و به ثان انگار

 ..فشرد یمنو بغل کرده بود و به خودش م لیاحمق گور نیا

 ..دیچیپ یفضا م یهق هقش بود که تو یبعد صدا هیثان چند

 

 ..دیلرز یم هیشدت تعجب کرده بودم..دستام کنارم افتاده بود..و فقط بدن اون بود که از شدت گر به
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 :..خودمو جمع و جور کردم و گفتمدمیترس یکم داشتم م کم

 ..خوبه؟آقا توروخدا ؟حالتیکنیم کاریچ ی..آقا دارآقا

 ..دمینفس راحت کش هیخودش آمد و ازم جدا شد.. به

 ..سبزش نگاه کردم..قرمز شده بود یچشما به

 :گفت یگرفته ا یصدا با

نداشت..بهم  یبرام معن یزندگ گهیکشم؟بعد از تو معتاد شدم..د یم  یمن چ یهمه مدت؟نگفت نیا یکجا بود+

 ..همه وقت؟؟ نیا یکجا بود ؟بگویبگو کجا بود

 

 :سرمو تکون دادم و گفتم گهیداره چرت و پرت م یلیخ دمید

 ..تا برم یدیشناسم..اگه پولو نم یو شمارو هم نم ستمین ایمن جول یگرفت آقا اشتباه_

 :سرشو تکون داد و گفت جیگ

 ؟یشناسی..منم ساسان..چطور نمهیحرفا چ نی! اا؟یجول یگ یم یدار ی..چیچ+

 ..شم و زود از اونجا برم الیخیو ب ادیکه ممکنه تو عمارت سرم ب ییدادم بال حیترج

 

 ..شدم دهیبرگردوندم تا بدوم که به شدت به داخل کش سرمو

 ..طور که منو سفت گرفته بود دروبست و به داخل اتاق برد همون

 ..نداشت یا جهیکردم نت یتقال م هرچه

 ..تموم وجودمو گرفته بود یچارگیب احساس

 

 ..دیلرز ی..تموم صورتمو اشک گرفته بود..صدام منیمنو گذاشت زم باالخره

 ..ارنیدخلمو م ستمین ننیدنبالم بب انیبزار برم..االن ب توروخدا_
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 :گفت دیلرز یم تیکه از عصبان ییسرخ و صدا ییچشما با

 ..خواهر من نشه کینزد گهیکنه؟بگو تا سرشو ببرم د یغلط نیجرات کرده همچ یاحمق ؟کدومیکــ+

 یندارم که اونم طاهاست..ا شتریداداش ب هی..من یکنیاشتباه م غمبری..به پریخواهر؟!..کدوم خواهر..آقا بخدا..به پ_

 ..خـــــــدا

 

 ..از چهره اش معلوم بود یکالفگ

 چطور ممکنه؟+

 :گفت یفکر کرد و با خوشحال کمی

 ..وجود داره دنشیراه واسه فهم هی+

 ..دیلرز یشد..زانوهام م یم شتریهرلحظه ب ترسم

 

 ..بشر زبون نفهم بود نیا انگار

 ..قدم عقب رفتم کیقدم جلو اومد..منم نا خودآگاه  کی

تقال کنم اما انقدر منو سفت گرفته بود که  خواستمیکرد..قلبم از جا کنده شد..جلو آمد..منو سفت گرفت..م یاخم

 ..دمیکش ینفسم به زور م

 :بهم نگاه کرد و گفت یبا ناراحت دیند یزیچ یمانتومو باال زد و وقت نیآست

 ا؟یجولپس خالِت کو +

 ..به عقب برداشتم یزور خودمو از دستش رها کردم و قدم به

 :خالص شدن از دستش گفتم یبرا

 ..میتا باهم حرف بزن امیم یبرم اما اگه بازم مواد بخوا دیمن با نیب..بب_

 ؟یدی..فهمکنمیم داتیپ یکه بر نمیزم ریز یومدیباشه..اما اگه ن+

 ..با..باشه_
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 ..ستادمیرفتم که با صداش ا یبه سمت در م داشتم

 ..صبر کن..اون بسته رو بده+

 ..زدم و به عقب برگشتم میشونیپ یتو یکیبه بسته افتاد.. ادمی تازه

 ..رو به سمتش گرفتم بسته

 رو گرفت بسته

 

 ..تا تراو در آورد..و بهم داد10 بشیاز ج و

 ..تعجب بهش نگاه کردم با

 ..ادهیز یلیخ نیاما ا_

 ..واسه خودت شی..بقستین یمشکل+

 ..داشتم ازیپول ن نیفرار کنم به ا خواستمیفکر کردم..اگه م کمی

 ..افتاد نشیغمگ یدرو به هم بزنم نگام به چشما خواستمیم یتعارف گرفتم و به سمت در رفتم..وقت یب پس

 ..اومد رمیلباس ز یکیقلبم تا نزد دمیکه د یزیآمدن از آسانسور با چ رونیب بعداز

 ..کردنیز اون محافظا داشتن از نگهبانا سوال متا ا دو

 

 ....کف دستام عرق کرده بوددنیم نایکردنمو به م ریخبر د دونستمیخوندم..م اشهدمو

 ..نداشت برگشت لیاز ف یکه دسته کم کلشیاز اونا با اون ه یکیحرکت نداشتم.. ییتوانا

زد و توجه اون و بعدشم نگهبان بهمون جلب  ..با دست به دو ستشادیز یلیبودم..خ دهیبهم افتاد..ترس نگاش

 ..شد

 ..اگه جلب توجه کنم کارم ساختس دونستمیبه سمتم اومدن..م تیعصبان با

 ..گرفتن و کشون کشون منو بردن بازومو
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 :گفتینگهبان اومدکه م یکه صدا میاز در خارج نشده بود هنوز

 ..دشیبریخانم..خانم..کجا م+

پرت کردن و  یرنگ یمشک نیبردن..منو داخل ماش رونیامد..محافظا منو تند تر ب یم دنشیدو یبعدم صدا و

 ..رو زد یحرکت کردن..راننده قفل مرکز عایسر

 

 

 ..فرستادمیترس چشامو بسته بودم و تو دلم صلوات م از

 ..هزار بار مردم و زنده شدم ستادیا نیکه ماش یوقت تا

 یکه بازم جلو یبریبگم مگه گوسفند م خواستمیون داخل برد..ماز محافظا بازومو گرفت و منو کشون کش یکی

 ..زبونمو گرفتم

 ..نیرو باز کردو منو انداخت رو زم یورود در

 

 :..محافظ گفتدیباریاز چشماش م شیخانم روبه رو شدم..ات نایم یبرزخ یبلند کردم که با چهره  سرمو

 ..خوایخانم م+

 دیحرفش پر وسط

 .. دمیفهم+

 ..بره روتیبا دستش اشاره کرد که محافظ ب و

 ..شد کیکرده بود..آروم آروم بهم نزد خیو پاهام  دست

 ..به آسمون رفت ادمیرو شد..با موهام بلندم کرد..فر رویشکمم خورددلم ز یکه تو یلگد با

 ..اومدن رونیمن همه از اتاق ب غیج یصدا با

 گهیدوم و سوم..انقدر زد که دهنم پر از خون شد..و د یلیتو گوشم زد..س یمحکم یلیاومدم حرف بزنم س تا

 ..دمینفهم یزیچ
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 ..شدم..چشمامو اطرافم چرخوندم داریاز خواب ب یدیاحساس درد شد با

 ..دخترا هم سرگرم کار خودشون بودن ی هیاتاقمون بودم..بق تو

 

 ..کردم از جام بلند شم..توجه جانا بهم جلب شد یکوفته بود..سع کمی بدنم

 

 ..و ترحم بهم نگاه کرد یسمتم اومد و کمکم کرد بلند شم..با ناراحت به

 

 ..ستین یراه فرار یدونستیکه م ؟تویکرد نکارویآخه چرا ا+

 ..کردن ماجرا فیفرار کنم..وشروع کردم به تعر خواستمیمنکه نم-

 :گفت دنشیاز شن بعد

 ؟یشناسیاونو نم یتو مطمئن نمیبب+

 ..بودم دهیو ندآره بابا..من به عمرم اون-

 ؟یندار نهیجانا آ یراست

 

 ..اورد و بهم داد یکوچک ی نهیآ کیتختش  ریبهم کرد و از جاش بلند شد..از ز ینگاه

 ..دیاشک از گوشه چشمم چک یخودم وحشت کردم و قطره ا دنید از

 

احمق که  ی..هم تو هم اون پسره نایچشمام کبود بود ولبام زخم شده بودو ورم کرده بود..خدا لعنتت کنه م ریز

 ..ادیبال سرم ب نیباعث شد ا

 

 ....تنم بود رو عوض کردم روزیاز جانا لباس گرفتم و مانتو شلوارمو که از د بازم

 ..گذشت گهیروز د هی
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 نایاز خدمتکارا داخل شد و گفت م یکیساکت و اروم نشسته بودم که  شهیبهتر شده بود..بازم مثله هم حالم

 .خانم کارم داره

 

 ..پول موادارو بهش بدم خودمو اروم کردم خوادیفکر که م نیبا ا یبازم ترس برم داشت..ول .

 ..که ساسان به من داده بود واسه مواد بود یچهارم پول کی بایتقر

 ..تشک تختم گذاشتم و خارج شدم ریز شویبق نهیبب یکس نکهیبدونه ا پس

 

 

توالت نشسته بود و موهاشو  زیم هیصندل یبه سمت اتاقش حرکت کردم..درو زدم و با اجازش وارد شدم..رو اروم

 ..کردیشونه م

 ..نگام کرد ریسمت من برگشت و با تمسخر و تحق به

 پول؟+

 :گفت غوشیج غیج یسمتش رفتم و بهش دادم..خواستم از اتاقش خارج شم که با صدا به

 خروج دادم؟ یمن اجازه +

 :زمزمه بود گفتم هیشب شتریکه ب ییکردم و با صدا برگشت

 خانم دیببخش-

 ..ستادیجا بلند شد و به سمتم اومد..روبه روم ا از

 ..هنوز تموم نشده هتی..تنبیبرات درس عبرت شده باشه..ووول روزید دوارمیخوبه..ام+

 ..ترس سرمو باال اوردم با

 ..کتک بخورم خواستمینم گهیدوباره وجودمو گرفت..د ترس

 ..حرفشو بزنه یانداختم و منتظر شدم تا ادامه  نییاز التماس کردنم خسته شده بودم..پس سرمو پا یول
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هم به  ژهیو یکه مهمون ها ییرای..پختن غذا و پذیخونه بش نیخدمتکار ا دیاز فروش مواد با ریبه بعد غ نیاز ا+

 ..تو هست یعهده 

 ..باهات کنن یحال اساس هیمحافظا تا  یجلو ندازمتیدفعه م نیا نمیازت بب ییخطا اگر

 

 :گفتم یآروم یاصال زنده نباشم..با صدا یروز نی..خداکنه همچدیفکرش بدنم لرز از

 برم خانم؟ تونمیم_

 ..یبر یتونیکنه..م تییبه ساناز بگو راهنما+

 ..آومدم رونیب یسرعت از اون اتاق جهنم نیباآخر و

 کنه؛ مییتا ساناز راهنما رفتمیجور که به آشپزخونه م نیهم

 کنمیفکر کردم که چقدر خوب شد که غذا رو من درست م نیصورتم نشست و به ا یرو یمرموز لبخند

 ..ادگرفتنیبه ساناز شروع کردم به نگاه کردن و  دمیو بعد از خبردادن شغل جد دمیآشپزخونه رس به

 

 رو یغذاها شتریب

 

 ..گرفتمیم ادی دیهم با زارویچ یبودم درست کنم اما بعض بلد

 ...به اتاق برگشتم ییرایو پذ یبعد از چند ساعت آموزش آشپز 

 

 ...به بالشت خوابم برد دهینا نداشتم..سرم نرس یخستگ از

 

 یکتاب از دخترا گرفتم و شروع کردم به خوندن..وسطا هیشدم شب شده بود..شاممو خوردم و  داریب یوقت

 ..ارمخوندن بودم که فکرم رفت سمت فر

 ..کردیبهم کمک م یلی..رفتن به آشپزخونه خدمیرس ریبود که اون روز د اریشانس باهام  انگار
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*** 

اما مجبور بودم  شدیچشمام باز نم گهیگذشت..چند ساعت روپا بودم..د یآشپزخونه م یروز از کار کردنم تو چند

 ... ظرفارو بشورم

 ...از خدمتکارا با حول و وال وارد آشپزخونه شدن یکیخانم و  نایتموم شده بود که م بایتقر ظرفا

 

 توجهشو جلب کنم؟ تونمیخدا..استرس گرفتم ...چهره ام خوب شده ساناز؟ آره؟ به نظرت م یوا+

 ... نیآره خانوم حتما..تک شد+

 ..بودن دهیاصالمنو ند انگار

 

 .....رفت یت وچشم غره ابه من انداخ یعصبان ینگاه نایکردم تا حواسشون به من جمع شد..م یا سرفه

 

 ..رونیظرفاروبشور وگمشو ب ؟زودتریینجایتوهنوز ا+

 ..سرشوبرگردوند دوباره

 ......لحظه فکر کردم گردنش شکست کیسمت من برگشت که  یاومد که جور ادشیزیاما انگار چ 

 

 ...یکن ییرایبه نحو احسن ازش پذ دیبا  میمهمون خاص دار هیامشب  نیبب+

 ...کنن هیآسمون به حالت گر یکه مرغا ارمیبه سرت م ییبال یکن یخراب کار اگه

 ؟یدیفهم

 

 :االن بخوابم اما ازترس تند تند سرمو تکون دادم وگفتم نیحاضر بودم نصف عمرمو برم هم یازخستگ نکهیباا

 دمیفهم_
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دم ولباس فرمو رفت.. ظرفاکه تموم شدبه سمت اتاق رفتم ولباسمو عوض کر رونیتکون داد وازاشپزخانه ب یسر

 ..دمیپوش

 ...رو اماده کردم ییرایپذ لیاشپزخانه رفتم ووسا به

 ..کنم ییرایساعت گذشته بود که ازم خواستن برم و پذ مین حدود

 

 ..قدرت حرکت ازم گرفته شد دمیکه د یزیتوسالن که گذاشتم با چ پامو

 

 ..نیپسره..برز همون

 ..زرد رنگش بود که پاچمو گرفت یکه توجه منو به خودش جلب کرد بازم چشما یزیچ نیاول

 ..و کروات قرمز دیسف راهنیپ یو شلوار مشک کت

 

دستمم که  یتو ینیکف دستام عرق کرده و س دمی..به خودم که نگاه کردم ددمیاسترس گرفته بودم هم ترس هم

 ..لرزه یشربت توشه داره م

 

 ..کردم به خودم مسلط شم یدادم و سع دهنمو قورت ینداشته  آب

 ینیس یاز شربت تو یخودمو کنترل کردم..مقدار یجلوم خورد و با بدبخت یقدم برداشتم که پام به پله  کی

 ...شد ختهیر

 

  ..چشم تو چشم شدم نیدلم سه تا صلوات فرستادم..چشمامو باز کردم که با برز یبستم و تو چشمامو

 

 ...جلو اومدم زشیتوجه به نگاه تمسخر آم ینکردم و ب سیخودمو خ یچجور دونمینم

 نیرخ داد و من با ا دادیرخ م دیکه نبا یکه خواستم خم بشم و تعارف کنم فاجعه ا نیسمتش رفتم و هم به

 ...کردم یخداحافظ ایدن
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 ...خوردم نیبادهان به زم نیبرز یپا یجلو قایودق دندیچیبهم پ پاهام

 

ها در  وانیشکستن ل ی...صدا ختیخودم ر یازاون رو یشد....ومقدار یخال نیشلوار برز یرو ینیس یتو شربت

 ...سکته ناقص روزدم دومنیچیفضا پ

 

 ..افتاده از جابلند شدم یسال بود با سر کی یاش برام به اندازه  هیاز گذشت چند لحظه که هرثان بعد

 :گفتم دیلرز یکه ازفرط بغض م ییکه  از خجالت وترس تمام صورتم سرخ شده بود باصدا یدرحال

 

 .....یم زشیاالن تم-

 ..دیچیدر فضا پ نایم ادیفر یحرفم نشده بود که صدا هنوز

 ..کن یباش معذرت خواه ؟زودیکرد کاری؟چیاحمق .....مگه کور یخفه شو دختره +

رو  شیمعن یحت گهیآدما افتادم د نیا ریگ یکه از وقت یتموم غرورم فرود اومد ....غرور یرو یمعذرت خواه اسم

  دونمینم

  التماس کنم یواسه زندگ دنیبه جرم د خواستمینم گهیخوارشم ....د خواستمینم گهینه ...د اما

 یش فقط خونسردنگاه کردم..تو چشما نیبود ....باتمام نفرت به برز ادمیدرد وسوزش اون شالقا به  هنوز

 :پرازخشم گفتم یاز کف دادم وبا صدا اریاخت دمینگاهو د نیا یوقت زدیوتمسخر موج م

 به جهنم_

تو صورتم زده شد و احساس  یمحکم یلی..هنوز قدم سومو برنداشته بودم که سدمییبه سمت آشپزخونه دو و

 ...کنهیکردم صورتم گز گز م

 

 :نایم غیج یبعد صدا و
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سگا  یپوستتو کندم و انداختم جلو ی..وقتیصحبت کن ینجوریبا آقا ا یکنیآشغال چطور جرات م یدختره +

 ..یدار یگاهیکجاست و تو چه جا نجایا یفهمیاونوقت م

 

 ...جن نداشت کیبا  یتفاوت گهیو د زدیکه صورتش قرمز شده بود م یحرفارو درحال نیا تمام

 .. حسابتو برسم امیتو آشپزخونه تا ب گمشو

 ..سرعتم از اونجا دور شدم نیبا آخر کردمیپرتاب م نیبرز یکه نگاه پرنفرتمو به چشما یمن درحال و

 

رو داشتم که در انتظار  یزندان کیلحظات مرگم بود..درست حس  نیرو که تو آشپزخونه بودم بدتر یلحظات

 ...نداشت یپوست گهیدبودم و دست به دامن لبم شده بودم.. دهیحکم اعدامشه..تمام ناخنامو جو یاجرا

 

صداش قلبم  دنیبا شن کردمیم یکه طول و عرض آشپزخونه رو ط نجوریهم زدیتا م ستیدو قهیدر دق قلبم

 ...ستادیا

 ...یکن سیکه ازترس کم مونده خودتو خ نمیبیم +

به  نیدرونم نفوذ کنه وفکرمو بخونه...وا تونهیم کردمیخوش رنگ و نافذش نگاه کردم....احساس م یچشما به

 ...زدیترسم دامن م

 :گفتم ادیجسورانه ومحکم به نظر ب کردمیم یکه تا حد امکان سع یینشون بدم باصدا نویا خواستمینم اما

 

 ....دونمیکردن نم یچون من اون کارو از عمد نکردم وتورو سزاوار معذرت خواه یکنیاشتباه م-

 :دختر کش گفت یشلوارش کرد وباژست بیج یبه جلو گذاشت ودستشو تو یقدم

 ..یجز التماس بلد نبود ی...توعمارت من که کاری....زبون در اوردنیافر

 ... ونشونه اش صورت سرخم بود شدیزد.. اما درون من هر لحظه از آتش خشم شعله ور تر م یشخندیو ن 

 .... بود یادم روان هیدست  تیتوهم اگر مرگ وزندگ_
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 بشیبه عقب برداشتم....دستاشو از ج یادامه حرفم رو بزنم که نگاهم به صورت سرخش افتاد و قدم خواستمیم

 :در اورد وچشماشو گردوند و گفت

رو  هتیتنب یتونی...حاالخودت م کنمیم هیوبهش گفتم خودم تورو تنب اهینخود س یفرستادم پ نارویم یدونیم+

 ...یانتخاب کن

 ..خاب دوم شالقه...وانتخاب سومبکشمت..انت نکهیاول ا انتخاب

 : که لکنت زبانم به صفات خوبم اضافه شده بود گفتم یدرحال 

 ا...انتخاب سوم؟-

 ...مسخره شخندی...وبازم همون ن؟یبشنو یخوایم یمطمئن+

 ...لعنتی دیگه بگو_

 

 : گفت و آورد گوشم نزدیک سرشو و اومد جلوتر قدمی

 

 ؟یبساز برام رویایی شب یه چیه نظرت+

 

 ...کنم تقسیمش مساوی قسمت چهار به میتونستم که بودم عصبانی نقدرا لحظه اون

 

 شد باعث که دادم محکمی هل و گذاشتم سینش روی دستامو بودم آورده پدربزرگوارم قبر از که جسارتی با و

 ...بره عقب به قدم یک

 

 ؟هرته شهر کردی فکر...  بیشعور پسره شو خفه-

  ... کشید و گرفت مشتش تو موهامو و اومد جلو دوباره و شد عصبانی

 :گفت و کشید هم در ابروهاشو...شیم چشم تو چشم شد باعث و اومد باال اون با هم من سر

 ...میکنم قیچی برات نکنی کوتاه زبونتو... میزنی حرف داری دهنت از تر بزرگ دیگه+
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 :گفت بلندی باصدای و کشید بیشتر موهامو و

 ؟کنم حالیت یا فهمیدی+

 :گفتم و دادم تکون سری ناچار به...  میکرد گزگز درد از سرم پوست

 ...فهمیدم-

 

 ...برداشت عقب قدمی کردو ول موهامو

 ...نیست کار در بخششی بعد ی دفعه ولی میگذرم ازت رو دفعه این ام بخشنده خیلی که اونجایی از+

 پیش دنیا که گذاشت گوشم تو سیلی چنان و برگشت که بود برنداشته بیشتر قدم یه هنوز اما کرد گرد عقب و

 ...شد سیاه چشمم

 ...توهینات واسه نه اما میبخشمت گفتم+

 ...شد دور اینجا از و

 .روز از اون ماجرا گذشته بود ..بعد از اون یکبار مینا رو دیدم که فقط به یک چشم غره اکتفا کرد چند

 ..چون دیگه تحمل این زندگی مزخرف رو نداشتم کم کم وقتش بود که نقشه ی فرارم رو اجرا کنم.

 باید قبل از اون راهی برای ورود به زیرزمین پیدا کنم..حسم بهم میگه باید اونجا رو ببینم ..اما چه طور؟ اما

 ...بفهمم کنترل اون در دست کدوم یکی از محافظاست باید

د مینا صدام زد...به سالن رفتم و اعالم حضور فکر بیرون اومدم و سر گرم کارای اشپزخونه شدم..یک ساعت بع از

 :کردم..مشکوک نگام کرد و گفت

 ببینم تو اون روز تو اون اپارتمان کاری کردی؟+

 ..نه خانم_

 پس چرا اقای غفور گفته تو براش مواد ببری؟+

 ...نمی دونم خانم-

 ...راستشو بگو وگرنه من می دونم و تو+
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 ..به خدا چیزی نمی دونم خانم-

 ..له خوب این آدرس همون آپارتمانه اینم بسته بعد از انجام کارت سریع میای بیرونخی+

 ..چشم خانم-

به سمت اتاق رفتم تا آماده شم...امروز بیشتر بچه ها سر کارشون بودن ..طبق معمول یکی از لباس های جانا  و

 .رو پوشیدم و از در خارج شدم

 تصادفی کنترل از جیب یکی از نگهبانا افتاد..خم شد تا برش لحظه ای که می خواستم وارد حیاط شم کامال.

داره و من چهرشو خوب به ذهن سپردم ...بعد از رفتنش یه این فکر کردم که شانس باهام یاره و از در خارج 

 .....شدم

 ..هی چه غلطی می کنی اون دفعه بخاطر تو کلی کتک خوردم-

 ...چی؟کی همچین غلطی کرده؟پدرشو در میارم+

 

 ..هیس صداتو می شنون.. بیا اینا رو بگیر باید زود برم-

 باید ازمایش خون بدیم..باید بفهمم تو خواهرم هستی یا نه؟+

چشماش دوباره پر از اشک شد..دلم براش می سوخت..ناگهان به سرعت سمت اتاقی رفت و چند لحظه بعد با  و

 : یک قاب عکس بر گشت ..عکسو روبه روم گرفت و گفت

 ببین چیزی یادت نمی یاد؟+

 ..عکس نگاه کردم خدای من چقدر شبیه من بود ولی من اون نبودم مطمئن بودم..با تاسف بهش نگاه کردم به

 .. درسته این خانم شبیه منه..اما این من نیستم-

 : کالفگی سرش و تکون داد و گفت با

 ..باشه..اما باید ازمایش بدیم+

 :کردم و گفتم فکری
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  ا تو هم در قبالش باید کاری رو برام انجام بدیقبوله ام-

 چه کاری؟+

 ..باید برام قرص تهیه کنی ..قرصی که بتونه حدودا صد نفر رو بیهوش کنه-

 میخوای فرار کنی؟+

 ...اره-

 

 ...اما..اما من نمی تونم این کارو کنم..اون تشکیالت ماله رفیق قدیمیمه+

 :این حرف کمی به فکر رفتم ..یعنی برزین رفیقشه؟سریعا گفتم با

 ...باشه پس ازمایش بی ازمایش ..و به سمت در رفتم-

 

 :که خواستم خارج شم گفت همین

 قبوله ..اما واسه کی می خوای؟+

 ...فردا-

 : نزدیک اومد و بسته رو ازم گرفت و پولی رو توی دستم گذاشت و گفت+

 ....پس تا فردا+

روز وقتی به خونه برگشتم تا صبح خوابم نبرد..فردا شب سرنوشت ساز من بود ...یا فرار می کردم و بقیه  اون

 .....کردم و یا مچم رو می گرفتند و کشته می شدم یعمرم را آزادانه زندگی م

 

شده  روز سرنوشت ساز رسید..از صبح که توی اشپزخونه بودم کالفگی رو حس می کردم..صورتم زرد باالخره

 ...بود..خدمتکارا مشکوک نگاهم می کردند

 ....منتظر بودم مینا بیاد و بگه باید بری خونه ساسان..لحظات پر استرسی بود همش
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اتفاقی که منتظرش بودم افتاد و مینا اومد و گفت بسته رو ببر خونه ساسان..اونم به خاطر دستپاچگی  باالخره

 ...هام بهم شک کرده بود

 ...سان حرکت کردم..قلبم تند تند میزد..درو که باز کرد سریع داخل شدمسمت خونه سا به

 گرفتی؟-

 ....اره ،فقط+

فقط چی ؟ببین من اصال قصد آسیب رسوندن به دوستت رو ندارم فقط می خوام از اون خونه برم..منم حق دارم -

 ...آزاد باشم

قطره اشکی از چشام چکید ...روشو برگردوند و ناراضی به طرف اتاقی رفت...چند ثانیه بعد با یک پاکت  و

 ..کوچیک برگشت و بهم داد....داخلشو که نگاه کردم حدودا ده تا کپسول بود

 ...ببین مواد داخلشو داخل غذا خالی می کنی ...و یک ساعت بعد همه بیهوش می شن+

 : دن بسته خواستم از در خارج شم که نگام به صورت ناراحتش افتاد ...با صدای آرومی  گفتماز رد و بدل کر بعد

 

 ....امیدوارم یک روز جبران کنم-

 .. برگشتم بیشتر دستپاچه بودم ...کف دستام عرق کرده بود وقتی

 

م نزدیک تر می می کردم خودمو سرگرم کنم تا از استرس و ترسم کم بشه..اما هر چه بیشتر به وقت شا سعی

 ..شدیم بیشتر استرس می گرفتم

 

یه موقعیت بودم تا کپسول هارو تو غذا خالی کنم...وقتی زمانش رسید و همه خدمتکارا از اشپزخونه  منتظر

بیرون رفتن کپسوال رو از یه جایی که نمیشه اسمش و آورد در آوردم و تک تک خالی کردم...در این بین یه 

 ...اهم به غذانگاهم به در بود یه نگ

کارم تموم شد به اتاق رفتم و خودم رو به خواب زدم وقتی هم که جانا واسه شام صدام کرد با صدایی که  وقتی

 :سعی می کردم خواب الود باشه گفتم
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 یجانا پریود شدم دلم درد م-

 

اومد..درم که باز بود.. ..نمی تونم غذا بخورم ..نوش جونتون....یک ساعت و نیم بعد دیگه از کسی صدا در نمی کنه

 ..چون همه بیهوش شده بودندقفل نشده بود

 

 ..رو ورداشتم و از در اتاق خارج شدم پوال

 ..جا رو سکوت گرفته بود..از پنجره نگاهی به بیرون انداختم ..همه محافظ ها روی زمین افتاده بودند همه

رو اروم باز کردم  و قدمی بیرون گذاشتم....اول به سمت محافظ ها رفتم و وقتی شخص مورد نظرم رو بیهوش  در

 ...دیدم اروم دستم و تو جیبش کردم و کنترل رو پیدا کردم

 

و به سمت زیر زمین رفتم ..هر لحظه ترسم بیشتر می شد و یه حسی بهم می گفت چیز خوبی در  برداشتم

صلواتی فرستادم و دکمه کنترل رو زدم در باز شد...چراغ به صورت خودکار روشن شد و من از انتظارم نیست..

 ....ترس هینی کشیدم...مثل یک یخچال بود ..جلوتر رفتم

 ..با چیزی که دیدم  از وحشت زانوهام سست شد..و اما

 .. تمام وجودمو گرفت یصدای استخون زانوهام درد با

 

 ... نزنم...به سختی از جام بلند شدمی سعیمو  کردم تا جیغ  هم

 

 ...رفتم..یه یخچال بزرگ..داخلش پر از یخ و جلوتر

 

 

 ...اعضای بدن انسان.. و خون..نتونستم جلوی خودمو بگیرم و خم شدمو عق زدم ..چیزی جز اب باال نیوردم و
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حالم بد بود..قلب،کبد،کلیه،خدای من ...چه جوری اینجا نگهشون می دارن ..اصال مگه اینا تا چه مدت می  خیلی

 ...تونن بیرون از بدن انسان باشن ...نگاهمو از اونا که بوی بدی هم میدادن گرفتم واطرافمو نگاه کردم

 

 ...دسری سرنگ بود که درون اونا مایع فیروزه ای  رنگی قرار گرفته بو یه

 

اینا اعضای بدن هم قاچاق میکنن؟پس این سرنگا واسه چیه؟ همه ی این سرنگا داخل یک جعبه ی شیشه  یعنی

ای قرار داشت..آخرین نگاهمو بهشون انداختم و سریع از اونجا بیرون زدم ..درو با کنترل بستم و به سمت همون 

 ... محافظ رفتم و داخل جیبش گذاشتم

 

 ...اهی به کوچه انداختم و خارج شدماروم باز کردم نگ درو

کس تو کوچه نبود ..نبایدم باشه االن ساعت حدودای یک بعد از نصفه شبه..درو بستم و با تموم سرعتم  هیچ

 ..دویدم ..خیلی تاریک بود ..جلومو نمیدیدم

 

 ...خیابان اصلی شدم که با شدت به ماشینی برخورد کردم و به زمین افتادم وارد

 ..کردم تمام استخونام شکسته...همه بدنم درد می کرد یم احساس لعنتی

 ..جور روی زمین افتاده بودم و اه و ناله می کردم که در ماشین باز شد همین

 

مرد مسن تقریبا پنجاه ساله در حالی که از تعجب و ترس رنگش پریده بود باالی سرم اومد ...وقتی چشمای  یک

 :دایی گرم گفتبازم رو دید نفس راحتی کشید و با ص

 

 حالت خوبه دخترم؟میتونی از جات بلند شی ببرمت بیمارستان یا زنگ بزنم اورژانس؟+
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 :نه اورژانس الزم نیست ..و به سختی بلند شدمو گفتم-

 

 میشه..میشه منو تا جایی برسونید؟_

 ..بیمارستان ..شاید آسیب دیده باشی یولی دخترم حتما باید بر+

 

 : ..فقط االن باید برم خونه..نگاهی کرد و گفتچشم بیمارستان میرم -

 

پس بیا باال ..و سوار ماشین شد ..منم با پرویی جلو سوار  شدم و آدرس خونم رو دادم..قیافش که چیزیو نشون +

 ..نمی داد اما به نظر می رسید از اینکه کمک کرده پشیمونه

 

 ..سوار شدم تا خفتش کنم می ترسه من از عمد خودمو جلوی ماشین انداختم و بعدم شاید

 

از رسیدن تشکری کردم و از ماشین پیاده شدم..اونم سریع گاز دادو رفت...خدایا به اینجاش فکر نکردم..حاال  بعد

 .. چه جوری در رو باز کنم

 

ای نبود ..پس یه نگاه به سمت چپ و یه نگاه یه سمت راست انداختم و از در باال رفتم ..وقتی به اون طرف  چاره

 ..در رسیدم نفس راحتی کشیدم

 

گرفتم فردا به اداره پلیس برم و همه چیز و بگم..به اتاقم رفتم و با وجود بدن دردم سرم به بالشت  تصمیم

 ...نرسیده خوابم برد

 ..خون میده یاز یک خواب طوالنی بیدار شدم ...احساس می کردم بدنم بو بعد
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داشت از خودم بهم می خورد...به سمت حمام رفتم و با لذت خودمو شستم ..وقتی بیرون اومدم تموم خونه  حالم

 ..رو با لذت نگاه کردم

 

ازادی واقعا بهم می چسبید..دلم می خواست برم بیرون همه جا رو بگردم ..بعد از خوردن یک غذای درست  طعم

 .. و حسابی به اون عمارت فکر کردم

 

 ....حاال متوجه فرار من شدند؟تا  یعنی

 خبرش به برزین برسه چه واکنشی نشون می ده ؟ اگه

 

 ..به این فکر میکنن که بد رودستی خورده..شاید بی خیالم بشه و شاید حتما

 

 

 ...خدای من یه چیزو فراموش کردم وای

شدن که من وارد زیرزمین  خونه دوربین داشت...پس حتما مینا و اون مرده که همدست بودن تا حاال متوجه اون

 ..شدم و همه چیز و فهمیدم

 

 

این فکر ترس بدی تو دلم نشست...تصمیم گرفتن سریعا به کالنتری برم و همه چیز رو بگم ..به سمت اتاقم  با

 ....رفتم و اماده شدم..در و باز کردم و خارج شدم ...رومو بر گردوندم تا برم که باهاش چشم تو چشم شدم

 

 ..طناز+

 ..دایآ-
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دو به سمتم اومد و محکم بغلم کرد..احساس می کردم استخونام داره خورد می شه...صدای هق هقمون تمام  با

 ..کوچه رو پر کرده بود

 

 

هر کی داره رد می شه بهمون زل میزنه فکر کردم بهتره در رو باز کنم و داخل خونه بریم ..که ای کاش  دیدم

 ..همچین غلطی نمی کردم

 

 

 ..دم کردن چای و یک گریه حسابی نشستم پیش ایدا و به سواالش جواب دادم از بعد

 ..سیر تا پیاز همه چیزو گفتم از

 

 

به خودمون اومدین ساعت دو بعداز ظهر بود..حسابی گرسنه بودیم اما یه حسی بهم می گفت سریع تر  وقتی

 :برم که آیدا گفت پیش پلیس برم ..بعد از یه ناهار حاضری تصمیم گرفتم به اداره پلیس

 

 ..امروز رو بی خیال طناز ..اونا که خونه تورو بلد نیستن..تازه پیدات کردم ..دلم برات تنگ شده بود+

 

نزاشت که نزاشت..و اون روز هم تا شب پیش هم بودیم و از کنار هم  دایدودل شدم باز هم اسرار کردم ولی آ یکم

 ...بودن لذت بردیم

 ...آرامشششبم گذشت با همه ی  اون

 

 ... صبح  اون روز باال خره آماده شدم و به سمت اداره پلیس رفتم...حس بدی داشتم 
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فکر می کردم  یک جفت چشم داره من و می بینه ..ترس بدی تو دلم نشست...با هر قدمم قلبم باال پایین  همش

 ..می شد

 

 .. می کردم از جاهای خلوت رد نشم سعی

 

 

به خیابون رسیدم...ترجیح دادم سوار تاکسی شم تا خطر کمتری تهدیدم کنه ..از شانس من هیچ تاکسی  باالخره

 ..شد یاز اونجا رد نم

سمت چپ نگاه کردم یه ون مشکی با سرعت به سمتم می اومد...عقب عقب رفتم،،هر لحظه زانو هام بیشتر  به

 ...می لرزید

 

 ... کردمتنها حسی بود که اون لحظه درکش می  ترس

 

 ...هر لحظه بهم نزدیکتر می شد ون

 ..عقب رفته بودم  که به دیوار پیاده رو خوردم..اون ون دقیقا جلوم ایستاد انقدر

 ...کس توپیاده رو نبود هیچ

 

ون باز شد و یک مرد که صورتش رو پوشونده بود از داخل ماشین اسلحه ای به سمتم گرفت و با صدای  در

 :ترسناکش گفت

 

 ..سرو صدا سوار شو بدون+

 ...ترس بهش خیره شدم...نه...دیگه نمی تونم  به اون   عمارت برگردم  با
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 ...حتی شک داشتم که من و زنده بزارن ...منم می خواستم زندگی کنم...نه دیگه

 

 ... نداره سوار اون ماشین لعنتی شم امکان

 ..حرکت نا گهانی شروع کردم به دویدن قطره اشکی که از گوشه چشمم چکید به خودم اومدم ..با یک با

 ...کی من و می دید فکر می کرد دیونه شدم هر

 

 ...چه میدویدم اون هم دنده عقب گرفته بود و پا به پای من می اومد هر

 

نفسی نداشتم..اما همچنان برای نجات زندگیم می دویدم..هیچ صدایی از اون ون شنیده نمی شد ..که  دیگه

 ...ند شدناگهان فریادی بل

 

 ...بهش شلیک کن احمق+

 ..وجودم از اون جمله سست شد دیگه حتی نمی تونستم بدوم و فقط خودم رو می کشیدم تمام

 

 ..های اشک از چشمام فرو می ریخت که سوزش عمیقی تو شونه ام حس کردم قطره

 .. انقدر زیاد بود که نفسم داشت بند می اومد سوزشش

 

 ..خم شد..فاصله ای با زمین نداشتم که در کسری از ثانیه به داخل ون کشیده شدم و کنار کسی افتادم قامتم

 

 ..لحظه درد بیشتری رو حس می کردم ..چشمام تار می دید...سرم سر خورد و روی شونه فردی افتاد هر

 

 ...م نموندهبه سختی باز کردم..نگاهم که به برزین افتاد  فهمیدم که راهی تا جهن چشمامو
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 ...نگاهی بهم انداخت و کمی منو کشید و سرمو روی پاهاش گذاشت ..با بی رمقی نگاهی بهش کردم خونسرد

 

 ..آخی درد می کنه؟و دستشو روی زخمم گذاشت و فشار داد+

 

 ...بی جونم به آسمون رفت..دست خونیشو برداشت و نوازش گونه روی گردنم کشید فریاد

 تاوانی داره؟ حاال فهمیدی فرار چه+

 :جون گفتم بی

 

 چه..چطوری پیدام کردی؟-

 

پیدا کردنت واسه من اونقدرا هم سخت نیست و خوش شانسی من اونجا بود که سر بزنگاه از آدرست با +

 ..خبرشدم ...فکر نمی کردم انقدر احمق باشی که بعد از دو روز هنوز پیش پلیس نرفته باشی

 

 :همیده هنوزپیش پلیس نرفتم ..انگار سوالمو از ذهنم خوند و گفتتعجب بهش نگاه کردم..چطوری ف با

 ...هنوز مونده من رو بشناسی کوچولو.. من همه جا آدم دارم+

 

 ..نفرتمو تو نگام جمع کردم و با انزجار به صورتش تفی انداختم همه

 

 ...بیهوش شدم شد و بعد از پاک کردن صورتش دوباره دستشو روی زخمم فشار داد که باعث شد عصبانی

 ..احساس درد شدیدی به هوش اومدم با

 .. که باز کردم اولین چیزی که دیدم سرمی بود که قطره قطره می چکید  و وارد بدنم می شد چشمامو
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 .. شونم نگاهی انداختم ..زخمم پانسمان شده  بود و به نظر می اومد گلوله رو در آوردن به

 ..گردوندم..تو عمارت خودش بودیم..همون اتاقی بود که اوندفعه هم توش ساکن بودم چشمامو

 

شونم هر لحظه بیشتر می شد و کسی هم سراغم نمی اومد...بعد از یک ساعت اه و ناله در باز شد و برزین  درد

 ..داخل شد..با دیدن حالم نیشخندی زد و لبه ی تخت نشست

 

رم ..به اندازه کافی دردسر درست کردی..خودتو آماده کن چون بعد از خوب دیگه نمی تونم اینجا نگهت دا+

 ...شدنت میفروشمت بری اون ور آب

 

 

ازش گرفتم وبه سقف دوختم چی می گفتم ؟اون کار خودشو می کرد..قطره ای از چشمام چکید ..بدون  نگاهمو

 :این که نگاش کنم گفتم

 

 ..از ادم ل*ا*ش*ی* مثل تو بعید نیست-

 

 بعد از تموم شدن حرفم تنها واکنشش تو دهنی بود که باعث ش و

 

 ...دهنم پر از خون شه د

 ..اتاق بیرون رفت و در رو محکم بهم کوبید...هنوز نگاهم به سقف بود از

 

 ..داده بودم..چقدر من احمقم که فکر کرده بودم به راحتی می تونم خالص بشم دایآدرس عمارت رو به آ کاش
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پیش پلیس رفته بودم..کاش از خونه بیرون نمی اومدم و صبر می کردم تا با آیدا  همون روز کاش

 برم..کاش..کاش..وکاش

 

 

لحظه هام حسرت بود ..همه آیندم تاریکی بود..باید سعی کنم باهاش کنار بیام چون قدرت مقابله باهاش رو  تمام

 ...ندارم

 

.تو این هفته حق بیرون اومدن از اتاق رو نداشتم هفته دیگه هم گذشت ..جای گلوله داشت خوب می شد . یک

 ..ودکتر هر روز می اومد و معاینه ام می کرد

 

در نگهبان بوداینو وقتی در باز می شد می دیدم...روی تخت نشسته بودم ..پشتم به تاج تخت بود..زانوهام  پشت

 .. رو تو بغلم گرفته بودم ..در آروم باز شد

 

تخت پایین رفت فهمیدم کسی جز  یباال نیوردم ...فکر کردم بازم خدمتکاره که غذا آورده ولی وقتی لبه  سرمو

 برزین نمی تونه باشه

 

دونم بعد از یک هفته چی کار داشت..شاید می خواست بگه وقت فروشم رسیده ..با این فکر قطره ای اشک  نمی

چون بالفاصله بلند شد و ایستاد..با صدایی که  دیو مطمئن بودم داز چشمام چکید ..هنوز سرمو باال نیاووده بودم 

 :مثل همیشه سرد بود گفت

 

باید بری به عمارت پیش مینا..یک هفته ی دیگه مهمونی دارم ..مهمونی همینجا گرفته می شه و تو فروخته +

 ...نمی گردی ..پس تا هفته دیگه سعی کن با هر چی داری خداحافظی کنی چون دیگه به ایران بریمیش

..انگار خواب شدیگرفت..هنوزم باورم نم میتصم میرفت..هه چه ساده واسه زندگ رونیحرف از اتاق ب نیاز ا بعد

 ..داداش طاها هستم یخونه  نمیشدم تا بب ینم داریبودم..پس چرا ب
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 ..منو شکست یفاطمه بدجور یکه بلند شدم تا آب بخورم..صدا یافتاد به اون شب..همون شب ادمی

چرا  میاریخودمونو به زور در م ی..بعدشم ما خرج زندگکنهیم تمیبمونه؟همش اذ نجایا خوادیم یطاها طناز تا ک+

 ..مینون خور اضافه داشته باش دیبا

 

 ..کنهیبا من نم یکار نیهمچ چوقتیحرف فاطمه داغون شدم اما به خودم گفتم طاها ه از

 ..یمزاحم چیبدون ه میم دوست دارم خودمون دوتا باشتو کوچه؟من زم؟بندازمشیکنم عز کاریچ یگیم+

 ..اسیحس دن نیبودن بدتر یزانوهام فرود آمدم..حس اضاف یتموم شدن حرف طاها رو با

 ..ستیتو ن یبرا ییجا چیه ایدن نیتو ا نکهیا حس

 ..گلوم خفه کردم یدهنم گذاشتم و هق هقم رو تو یجلو دستمو

 ..گهیسهم ارثش رو بده گورشو گم کنه د زمیخب عز+

کردم  هیپتو رفتم..اشکامو آزاد کردم..انقدر گر ریآب خوردن شدم و ز الیخینموندم جواب طاها رو بشنوم..ب گهید

 ..خوابم برد یک دمیکه نفهم

اول  دیمنو د یشدم..وقت نایکالفه و نگران م یوارد شدم متوجه چهره  یاون روز به عمارت برگشتم..وقت یفردا

 ..سرخ شد تیکم شد و بعد کم کم صورتش از عصبان شیاز کالفگ یکم

 

 ..افتادم نیدهنم گذاشت که دهنم پر از خون شد..به زم یتو یسرعت سمتم اومد و مشت محکم به

 ..به شکمم زد یبا لگد ضربه ا بالفاصله

 

 ..بلند شدم عیه بودنمم برام مهم نبود..سرزند گهیهمه حقارت خسته شده بودم..د نیآخر..از ا میزدم به س گهید

 

 ..به گوشش زدم یمحکم یلی..تموم ترسا..سدای..تموم تهدرایتموم کتکا..تموم تحق بخاطر

به شکمش  یافتاد و ناباور بهم نگاه کرد..به جبران لگدش منم لگد محکم نیبود که به زم ادیضربه انقدر ز شدت

 ..زدم
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فحش  شتری..اون بخوردمیم یکی زدمیخودش اومد و به سمتم حمله کرد..انگار زورم دو چندان شده بود..دوتا م به

 ..کتک بزنه نکهیداد تاا یم

 

 ..ادیکرد جلو ب یجرات نم چکسیاومده بودن..ه رونیهمه دخترا و خدمتکارا ب غشیج غیج یصدا از

 

بازم از لگدام بهره  یکه دوتا از محافظا از پشت دستامو گرفتن..ول خوردیدست و پام کتک م ریطور ز نیهم

به شکمم  یا گهیاز جاش بلند شد و مشت د نایکردم که م ی..دائم تقال مدنی..منو عقب کشکردمیمندش م

 ..زد..دلم ضعف رفت..آب دهنمو به صورتش تف کردم

 

 ..دمینفهم یزیچ گهیگاهم زد که د جیاز محافظا رو برداشت و محکم به گ یکی ی اسلحه

 ..احساس سردرد شدیدی چشمامو باز کردم ..متوجه شدم که توی یکی از اتاقای عمارتم با

برای اینکه به کسی چیزی نگم انداختنم تو یک اتاق جدا ..برای تسکین سردردم به آشپزخونه رفتم تا قرصی  هه

 .. بخورم

 

 ...وجه بهشون یه قرص برداشتم و از آشپزخونه بیرون اومدمبا ترحم نگام می کردن...بی ت خدمتکارا

 

 

یادم افتاد که آب برنداشتم ..دیگه حوصله ی برگشتن نداشتم قرصو همینجوری خوردم..به سختی از گلوم  تازه

 .. پایین رفت

 

 ...از جلو ی اتاقی رد می شدم که صدای مینا و مردی رو شنیدم داشتم

 

 همون موقع می کشتیش...اگه به برزین گفته باشه چی؟؟ چرا ریسک کردی مینا ؟باید+
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 ...فکر نمی کنم گفته باشه..اگه گفته بود االن اینجا نبودیم سینه ی قبرستون بودیم+

 

 ..بمیره دیتو برزین رو نمی شناسی زرنگ تر از این حرف هاست ...به هر حال این دختره هرچه سریع تر با+

 

 ..شمش جواب برزین رو چی بدیم ؟؟شک می کنهنه..االن وقتش نیست...اگه بک+

 

 پس می گی چیکار کنیم؟+

 

 .. برزین گفته این دختره رو هم به مهمونی هفته دیگه ببریم+

 بی سرو صدا و بدون اینکه کس اونجا

 

 ..بفهمه بهش تجاوز کن بعدشم بکشش..اینجوری طبیعی تر به نظر می یاد ی

 بود..نبود؟ یانصاف یمردم؟..ب یم یعیبه طرز فج گهید یمن تا هفته  یعنی..ختیر یحرفا دلم هر نیا دنیشن از

 

به  عیکنم؟سر کاریکردم..حاال چ یم داینجات پ ینطوریا دیگفته بودم..شا نیبه برز نیزم ریکاش درباره اون ز یا

 ..اتاق برگشتم و فکر کردم

حرف بزنم..که  نیاونا دستشون بهم برسه با برز نکهیقبل از ا یتو مهمون نکهی..جز ادیرس یبه ذهنم نم یراه چیه

 ..هیالبته کار سخت

 

عالمه آرزو  هیکنم..من هنوز  دایزنده موندنم پ یبرا یکردم راه یم ی..سعختمیر یرفتم و اشک م یاتاق راه م تو

 ..بهشون برسم خواستمیداشتم که م
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الغر شده  یلیشده بود..خ اهیچشمام س ریز یخواب یتموم عمرم گذشت..از ب یهفته برام به اندازه  کی نیا

 ..بودم

 ..دیرس یروز مهمون باالخره

 

شکل برگزار شه..هر لحظه به زمان  نیبه بهتر یکردن مهمون یصبح همه جنب و جوش داشتن و تالش م از

 ..دنیو دستام شروع کرده بود به لرز زدی..قلبم تند تند ممیشد یتر م کینزد یشروع مهمون

 

 ..خودم درست کردم و خوردم یبرا ینداره،آب قند یا دهیفا دمید یرتم آب زدم اما وقتبار به صو چند

 

گرفته  ادیاسماشون رو  یها..به سخت یدنیقسمت از عمارت رو بار کرده بودن واسه مشروبات و نوش کی

 ..میبد یدنیو به مهمان ها نوش میدر قسمت بار باش دیگفته بود که امشب با نایبودم..م

 

شد..از  یم شتری..کم کم تعداد مهمان ها بمیاز خدمتکارا سرکارمون رفت یکیو به همراه  دمیفرم رو پوش لباس

 ..مهمان ها روبه رو شدم یاسترس چند بار جام ها رو شکستم که با چشم غره 

 

 ..دمشیمنتظرم مونده بود اما هرچه چشم چرخوندم ند ی..حتما کلنمیداشتم ساسان رو بب دوس

دخترهارو به خودش جلب کرده بود..کت و شلوار  شتریوارد شده بود و توجه ب نیبود که برز یا قهیدق چند

 ..یا روزیو کراوات ف یمشک

 

 ..زد و روش رو برگردوند یپوزخند شهیتصادفاً نگاهش بهم افتاد مثل هم یوقت

وارد  یبه مهمون ها بودم که مرد یدگیقراره کشته بشم..سرگرم رس یک ایقراره فروخته بشم  یدونستم ک ینم

 ..شد
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 یرفت و باهاش دست داد..در ظاهر مشغول کارم بودم اما از گوشه  نیپوش و جذاب بود..به سمت برز خوش

 ..کردم یچشمم بهشون نگاه م

 ..ماجرا نداشتم نیبه ا یرفتن..حس خوب اطیبه ح نیاون و برز بالفاصله

 

 :از محافظا به سراغم آمد و گفت یکیبود  نییکه سرم پا یلحظه بعد در حال چند

 ..طبقه دوم اتاق اول سمت چپ نیگفته بر سیرئ+

 :پس گفتم دنمینقست واسه به اونجا کش هیکه همش  دمیفهم

 ..سیرئ شیپ رمیباشه..تو برو من االن م_

 

باز شد و گلوله بود که به سمت  یبیمه یتکون داد و برگشت..هنوز قدم دوم رو برنداشته بود که در با صدا یسر

 ..شد یم کیافراد عمارت شل

 ..سرم رو پایین اوردم و زیر میز بار خودمو مخفی کردم سریع

 

عمیقی رو روی پهلوم حس می کردم...بهش نگاه کردم...تیر فرو نرفته بود و خوشبختانه فقط بریده بود و  سوزش

 ..رد شده بود

 

دقیقه بعد صدای شلیک تموم شد و سکوت محض همه  کیبید می لرزیدم.. رو توی گلوم خفه کردم...مثل جیغم

 ..جا رو فرا گرفت

 

متر اون ور تر من دختری که مثل من مسئول بار بود افتاده بود و غرق در خون بود..از دیدن این صحنه به  چند

 ...خودم لرزیدم و دستم رو محکم تر روی دهنم فشار دادم
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 ..دم که صدای مردی رو شنیدم که مجهول ترین فرد در زندگیم بود ..هم دست مینادرد به خودم می پیچی از

 همه مردن ؟+

 

 ....بله قربان هیچ کس زنده نمونده ..فقط رئیس رو پیدا نکردیم+

 

 مشکلی نیست..یکی رو فرستاده بودم سراغش...مطمئنم کشته شده..مینا کجاست؟+

 

 ...دلم واسه برزین سوخت یممن اینجام  کارت عالی بود فرید ..اما ک+

 

 :قهقه ای زد و گفت فرید

 ...بهتره دلت واسه خودت بسوزه+

 

 ...منظورت چیه؟...نه..نه اینکارو نکن+

 

 ...بووووووم صدای شلیک بود که مطمئن بودم به سمت مینا هدف گرفته شده بود و

 ..یک طرف دردی که تو پهلوم بود طاقتمو تموم کرده بود و از طرفی ترسی که داشتم حالم رو بد کرده بود از

 

 ..دونه های عرق از پیشونیم سرازیر می شد دونه

 

خیله خب..سریعا جنسای زیر زمین رو خالی کنین..سرنگا فراموش نشه...بعد از تموم شدنش این خونه رو +

 ...نسوخت همین دورو اطراف باشینآتیش بزنید..تا کامل 
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ترس نفسم بند اومد..اه خفیفی کشیدم خوشبختانه کسی نفهمید ..چند ثانیه بعد صدای در نشون می داد که  از

 ..همه رفتن

 

 ...اطمینان یکم دیگه اون زیر موندم و وقتی صدایی نیومد به سختی بلند شدم برای

 ... بود..همه مرده بودناطراف نگاه کردم ..روی زمین پر از خون  به

 

 ..دیدن این صحنه دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و خم شدم و هر چی تو معدم بود رو باال اوردم از

نیم ساعت گذشته بود کم کم داشت خوابم می گرفت  که از پنجره اتیشی رو دیدم که هر لحظه شعله ور  حدود

 ...تر می شد ..پس اونا از اینجا رفتن

 

باور کرده بودم دارم میمیرم..به جنازه مینا نگاه کردم ..از مردنش خوشحال شده بودم..نگاهمو از مینا  خودم دیگه

 ...گرفتم که در با صدای بدی باز شد

 ..ترس نفسم بند اومد...وقتی برزین در چهارچوب نمایان شد نفس راحتی کشیدم از

..چهره اش وحشتناک شده بود ..نگاهش که به من با دیدن وضعش شوکه شدم ..تمام صورتش پر از خون بود  اما

 ..افتاد با تعجب و غم نگاهم کرد

 

 : تلو خوران به سمتم اومد و با بی حالی گفت تلو

 

 ..جولیا+

 

با زانو به زمین افتاد..از درد پهلوم نفسم بند اومده بود اما رو به روش زانو زدم ..هنوز بهوش بود اما معلوم  وبعد

 ..ندارهبود حواس درستی 
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فکر کردن به اینکه چرا اونم مثل ساسان منو جولیا صدا کرد نداشتم..شاید اون می تونست مارو از این  وقت

 ...جهنم که هر لحظه سوزان تر می شد نشون بده ...سعی کردم تکونش بدم

 

 

 هی ..هی..اینجا داره اتیش  میگیره ..یه چیزی بگو ..راهی نداره از اینجا خارج شیم؟_

 

 :نگاه کرد و بعد از یک دقیقه گفت بهم

 ...چرا ..یه راه هست+

 

 ...چی ؟زود باش بگو...هر لحظه  ممکنه اینجا هم اتیش بگیره-

 

 ...منوبلند کن باید بریم اشپزخونه+

 

سختی و با اه و ناله زیر بغلش رو گرفتم و سعی کردم بلندش کنم یک دستم روی زخم خودم بود و یک  به

برزین ...خبر مرگش اندازه فیل بود ...احساس کردم کمرم صدا داد...در حالی که نفس نفس می دستم زیر بغل 

 :زدم گفتم

 ..آشپز خونت کدوم گوریه_

 : نگاه عمیق بهم  زل زد و بعد از چند ثانیه گفت با

 

 از+

 

 ..طرف...و به سمت اشپزخونه رفتیم..وقتی وارد شدیم به طرف یک در رفت این

 اه+
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 چی شده؟-

 

 ...کلیدا تو گاو صندوقه اتاقمه+

 

 .. چی ؟حاال چیکار کنیم؟همه جا اتیش گرفته-

 ..باید بری تو اتاق کارم و از توی گاوصندوق کلیدارو بیاری+

 ...عمرا-

 

 .. احمق می خوای هردومون بمیریم؟من سرم داره گیج می ره+

 ...باشه کلید گاو صندوقت رو بده-

 

 ... رو از جیبش در اوردم و به طرفم گرفت ..نگاهی به پهلوم انداختم وکلید رو گرفتم کلید

 

 ..رو پهلوم ثابت موند و رنگ نگرانی گرفت..خواست به طرفم بیاد که سریع بیرون رفتم نگاهش

 ...کردم یادم بیاد  که اتاق کارش کجا بوده...همه جا پر از دود بود سعی

 

 ...پله ها باال رفتم و به محض پیدا کردن  اتاقش دنبال گاو صندوق گشتم..گوشه ی اتاق دیدمش از

 

باز کردم.. یه عالمه کاغذ و پول و یه سوییچ و یه دسته کلید بود..می خواستم هر چی تو گاو صندوق بود  درشو

 .. رو خالی کنم ..پس به یک کیف نیاز داشتم ..به اطراف نگاه کردم
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د کو چک بود ..به طرفش رفتم ودرش رو باز کردم..اما چیز به درد بخوری توش نبود ..چاره ای نداشتم کم یک

 ..فقط پوال و کلید و سویچ رو برداشتم و از اونجا خارج شدم

جا اتیش گرفته بود...دودی که پیچیده بود داشت خفه ام می کرد..به سختی از پله ها پایین اومدم و وارد  همه

 .. ه شدماشپز خون

 

به برزین خورد که صورتش رو شسته بود و به یخچال تکیه داده بود.. خراشیدگی بزرگی کنار سرش  چشمم

 ..بود

 

 

 برزین-

 ..باز کرد و بازم بهم خیره شد..نمی دونم چرا امشب اینطوری شده و انقدر عمیق نگاهم می کنه چشماشو

 

 ...سویچ و دسته کلید رو گرفتبه دستم افتاد..جلو اومد و بی حرف دالرا و  نگاش

 

 ...رو تو جیبش گذاشتو به سمت در رفت و باز کرد..بیرون رفت و منم پشت سرش رفتم دالرا

 

جا تاریک بود چیزی نمی دیدم یهو همه جا روشن شد مثل پارکینگ بود ..پورشه زردی اونجا بود ..نگاهی  همه

 : کرد و با صدای ارومی گفت

 

 رانندگی بلدی؟+

 .. از ایدا یاد گرفته بودم یکم

 

 .. یکم اما گواهینامه ندارم-
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 ...حوصله سوییچ رو به سمتم پرتاب کرد ودر ماشین رو باز کرد ونشست بی

 

رو که جلوی پام افتاده بود رو برداشتم و زیر لب فحشی به برزین دادم و سوار شدم ..خون ریزی پهلوم  سوییچ

 ...بند اومده بود

ش انداختم ..سرشو به صندلی تکیه داده بود و چشماشو بسته بود...نمیدونم چجوری فهمید چشمی نگاهی به زیر

 : نگاش می کنم که گفت

 

 ...به چی زل زدی حرکت کن+

 

خجالت رومو بر گردوندم ..ماشین که روشن شد در پارکینگ به صورت خودکار باال رفت ..خیلی خسته بودم   با

 ..رکت کردماما ماشین رو روشن کردم و اروم ح

 

 کجا باید برم؟-

 ..شمال+

 

 ...چییییییی؟من زخمیم چجوری این همه راه رو برم-

 

 ..نگران نباش نوبتی رانندگی می کنیم+

 

کشیدم و حرکت کردم ...نیم ساعت بود که  رانندگی می کردم تقریبا از شهر خارج شده بودیم حوصله ام  پوفی

 ...سر رفته بود

 

 اونا کی بودن؟-
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 ...تمزیر دس+

 

 می دونستی اونا اعضای بدن هم قاچاق می کنن؟و همش رو به اسم تو تموم می کنن؟-

 

 :باز کردو گفت چشماشو

 تو از کجا می دونی؟+

 ..یه بار حرفاشون رو شنیدم-

 

تازگی ها فهمیده بودم و فریدم این رو می دونست و خواست منو از بین ببره..اما نمی دونه که بزودی نابودش +

 ...کنممی 

 ..دو ساعت بود که رانندگی می کردم ..چشمام تار می دید..زخمم درد می کرد..تشنه و گرسنه بودم حدودا

 

نمی تونستم  رانندگی کنم..نگاهی به برزین  انداختم که چشماش بسته بود..زدم کنار و سرم رو تکیه دادم  دیگه

 .. به صندلی

 

 ..رو بستم که صداش بلند شد چشمام

 چرا ایستادی؟چی شد +

 

 :اینکه چشمامو باز کنم  گفتم بدون

 

 ...خوابم میاد..زخمم درد میکنه نمی تونم رانندگی کنم-

 

 ..خیلی خب پاشو جاهامونو عوض کنیم+
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هیچ حرفی در رو باز کردم و پیاده شدم  و جاهامون رو عوض کردیم ..همین که راه افتاد چشمام گرم شد  بدون

 ..و خوابیدم

 

بوق ماشین بیدار شدم..ظهر شده بود جلوی یک در بزرگ بودیم  یه خونه ویالیی  که نمای قشنگی  با صدای 

 ...داشت

 

 ..برزین نگاه کردم  چشماش سرخ شده بود ..در باز شد و پیر مردی  تا کمر برای برزین خم شد به

 

 ..ارو درختبود پر از د یسری تکون داد و ماشین رو به حرکت در اورد ..حیاط  بزرگ برزین

 

 .. تاب و یک استخر بزرگ ..برزین از ماشین پیاده شد و من هم پشت سرش کی

 

در ورودی که وارد شدیم دو خدمتکار ایستاده بودند..اولی یک زن حدودا پنجاه ساله و دومی یه دختر سی  از

 ..ساله

 

 ..برزین هم سری تکون دادخوش اومدین  رئیس..خوش اومدین   خانم..من با صدای ارومی تشکر کردم و +

 

 ..ملوک خانم میریم استراحت کنیم ..یه غذای خوب اماده کن+

 :کرد به من  و گفت رو

 ..تو هم با من بیا+

 :سرش رفتم ..جلوی یک اتاق ایستاد و گفت پشت
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 ..فعال اینجا استراحت کن تا بعد حرف بزنیم+

 .. و نفره ای بودتکون دادم و وارد شدم ..اولین چیزی که دیدم تخت د سری

 

چطور به سمتش حمله ور شدم و چنان پریدم  روش که فکر کنم شکست ..چشمامو که رو هم گذاشتم  نفهمیدم

 ..به ثانیه نکشید که به دنیای بی خبری رفتم

........................... 

 احساس سوزش شدیدی توی پهلوم چشمامو باز کردم با

 

 ..مردی بود که به نظر چهل ساله می خوردچیزی که دیدم قامت بلند  اولین

 

 :نگاهش به چشمای بازم افتاد که باتعجب بهش زل زده بودم گفت وقتی

 

 ..دارم زخمت رو پانسمان می کنم ..اروم باش+

 

 :رو تکون دادم و چشمام رو بستم..شدیدا ضعف کرده بودم..کارش که تموم شد گفت سرم

 

 ...بخوری تا خونی رو که از دست دادی جبران بشهچیز مهمی نیست..بهتره مایعات زیاد +

 ..ممنون-

 

رو برداشت و از اتاق بیرون رفت ..ربع ساعت بعد در اتاق با صدای تقه ای باز شد و ملوک خانم ظرف  کیفش

 ..غذایی اورد ..از دیدنش چنان اب از لب و لوچه ام اویزان شده بود که نفهمیدم کی از در بیرون رفت

 ...کردم و بیست دقیقه بعد چیزی ازش نمونده بود سمتش حمله به
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از تموم شدن غذا به بهونه ی بردن ظرف ها از اتاق بیرون اومدم..به سالن که رسیدم برزین رو دیدم که روی  بعد

 ..مبل نشسته و با دکتره صحبت می کنه

 

ثانیه بعد  کیای مصلحتی کردم که حواسشون جمع شد..برزین نگاهی عمیق و با نگرانی بهم انداخت اما  سرفه

 .. چیزی جز بی تفاوتی توی نگاهش نبود

 

 

 ..چیزه ..من این ظرفا رو کجا بزارم-

 ..دست اشاره ای به سمت چپ کرد..راه روی بزرگی بود ..به اون سمت رفتم با

 

 :.همین که وارد شدم ملوک خانم و اون دختره نگاهی بهم انداختن وملوک خانم گفتاشپزخانه بود . انتهاش

 

 ..اِوا خانم شما چرا؟می گفتین خودم می اومدم+

 ...ممنون ملوک خانم غذا عالی بود-

 

نوش جونت مادر ..و ظرف رو گرفت و منم از اونجا بیرون اومدم ..دوباره وارد سالن شدم که دکتر با دیدن من +

 ..ش رو قطع کرد ..زورم گرفت اما محلی ندادم و با کمال پرویی روی یکی از مبل ها نشستمحرف

 

 : نگاهی بهم انداخت و رو به دکتر گفت برزین

 ...می تونی بری+

 

 ..بلند شد و بعد ازاینکه تا کمر خم شدخداحافظی کرد و رفت دکتر

 ..جازه می داد بر گردمخواستم با برزین حرف بزنم و تکلیفم رو بدونم ..شاید ا می
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 :دکتر از در بیرون رفت نگاهم رو به برزین دوختم گفتم وقتی

 ..باید باهم حرف بزنیم-

 

 ..می شنوم+

 

 تکلیف من چی میشه؟اون عمارت که از بین رفته..دخترا هم که کشته شدن..من باید چی کار کنم؟-

 

 ..هر جا من باشم تو هم همونجایی+

 

 ... شدم ..خیلی..دیگه نمیتونستم این همه تنش رو تحمل کنم عصبانی

 

 ...میفهمی چی میگی مرتیکه؟مگه من دمتم که هر جا میری باشم؟منم می خوام زندگی کنم-

 

 زندگی می کنی...فکر نمی کنم وجود من آزارت بده..می دونی چند تا دختر آرزو دارن جای تو باشن؟+

 

و از گوشت در بیاری..اتفاقا چیزی که بیشتر از همه آزارم می ده زندگی با یه ادم ببین آقاهه بهتره این پنبه ر-

 ...روانی مثل تو

 

 ..بهتره حرف دهنتو بفهمی و گرنه کاری می کنم که تا آخر عمرت حرف زدن یادت بره دختره سرتق+

 

 ..هیچ غلطیم نمیکنی..خر کی باشی-
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 ...شد و با خشم به سمتم اومد عصبانی

 

 ..بهت نشون می دم خر کی هستمحاال +

 

دلم ریخت ..محکم چسبیدم به مبل...موهامو با شدت گرفت و کشید جوری که از میل بلند شدم..نفسش رو  یهو

 ..روی صورتم حس می کردم

 

 جونم ترسیدی؟ هنوز واسه+

 ترس مونده ..راه بیفت 

 ..دست به من نزن خودت هر قبرستونی می خوای برو-

 

بدی داد که جیغم هوا رفت ...ملوک خانم و اون دختر سریع بیرون پریدن که با فریاد برزین  بازومو فشار زیر

 ..نفهمیدن چه جوری فرار کنن

 

 

 ..گمشین داخل اشپزخونه کسی بیرون نمیاد+

 

 ...مونده بود از ترس مثل گرسفندی که قرار قربونی شه بع بع های اخرمم کنم کم

 

دیگه ای به بازوم اورد و از جا بلندم کرد...جیغ جیغ می کردم و فحش می دادم که از کوره در رفت و  فشار

 ..سیلی محکمی به گوشم زد که به معنای کامل خفه شدم
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 ..سمت یکی از اتاق ها رفت ودرش رو باز کرد و منو پرت کرد داخل ..قلبم مثل گنجشک می زد به

 :سته می کرد و سرانجام لباس خواب کوتاهی به سمتم پرت کرد و گفتکمدارو تند تند باز و ب در

 

 ..بپوش+

 :تند تند تکون دادم..با ارامش قبل از طوفانی به سمتم اومد و گفت سرمو

 

 ..رو اعصابم راه نرو و بپوش وگرنه خودم تنت می کنم+

 

 ...غلط کردم...بزار برم-

 :برد که جیغ زدمرو کالفه تکون داد و دستشو به سمت لباسم  سرش

 

 ....باشه...می پوشم ..بهم دست نزن ..فقط لطفا برو بیرون-

 

 ....زد و از اتاق بیرون رفت پوزخندی

 ..دقیقه از رفتنش گذشته بود و من هنوز نشسته بودم چند

 

 ..اون لباس خیره بودم ..تمامش تور بود و این بدجوری بهم دهن کجی می کرد به

 

به همین سادگی قراره دخترونه هام به تاراج بره..اشکی  که از چشمام چکید راه  خواستم قبول کنم که نمی

  ..اشکای بعدی رو باز کرد

 

 ..دیگه حسی نداشت..انگار که یک سطل آب سرد روی سرم خالی شده بود بدنم
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سنگین شده بود..میان گریه و ناباوری  در اتاق باز شد و برزین داخل شد ..نگاهی به چهره اشکیم انداخت   سرم

 ...و چشماش غمگین شد

 

 :سمتم اومد ..از ترس عقب رفتم..وقتی این کارم رو دید زیر لب گفت به

 

 خدا لعنتت کنه برزین ...ببین چه بالیی سر عشقت اوردی؟+

 

با چشمای گرد نگاهش کردم...دهنم باز مونده بود...بی توجه به چهره ام اروم خودش رو به شنیدن این حرف  با

 ..سمتم کشید و بدنم رو توی اغوشش کشید و بادستاش موهام رو نوازش کرد

 

حرکتی نمی کردم وفقط متعجب  به رفتارهای برزین نگاه می کردم ..با احساس داغ شدن موهام به شدت  هیچ

 ..ردم که صدای اخش رو شنیدمسرم رو بلند ک

 ..نگاه کردم ..صورتش از درد  جمع شده بود..انگار سرم به چونه اش خورده بود بهش

 

 :لحظه  بعد به حالت عادی برگشت و مهربانانه گفت  چند

 

 ... نگران نباش عزیزم چیز مهمی نبود+

 

 ..ه توی دنیا نگرانش میشم اونهتعجب فراوانی بهش نگاه کردم ..این چش شده ..مطمئنا اخرین کسی ک با

 

 حالت خوبه دیوونه شدی؟-
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 ...وقتی زندگیم پیشم باشه چرا خوب نباشم+

 

 ...بابایی گفتم و پسش زدم..از جام بلند شدم و ترجیح دادم تادوباره سگ نشده از این اتاق بیرون برم برو

 

 ...ه کردمکه خواستم رد شدم ارنجم اسیر دستاش شد..با کمی ترس بهش نگا همین

 

چرا اینطوری میکنی جولیا؟ازم فرار نکن ..همیشه این تو بودی که به سمتم می اومدی..حاال چی شده که داری +

 ...فرار میکنی

 

دونستم چی بگم ..از طرفی می ترسیدم دوتا داد سرش بزنم و بگم من جولیا نیستم و اون وقت سگ شه و  نمی

 ...جیگرم رو در بیاره و از طرفی می ترسیدم اگه چیزی نگم کار به جاهای باریک بکشه

 ..م..من میخوام استراحت کنم..خسته هستم-

 

شب تا موهات رو نوازش نمی کردم خوابت نمی برد؟...نکنه توی بغل من هم می تونی استراحت کنیا..یادته هر +

 دیگه دوست نداری نوازشت کنم؟

 

 

 ..نه..نه..خیلیم دوست دارم فقط االن خیلی خوابم میاد می خوام به اتاق خودم برم-

 

 .. سعی کردم دستم رو از حصار دستاش خارج کنم ..اما انقدر سفت گرفته بود که تکونش هم نمی تونستم بدم و

 ...رو که بلند کردم از چشمای سرخ و ابروهای گره خورده اش شوکه شدم سرم
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 ...یک دفعه اون نگاه مهربون به این چشمای اتیشی تبدیل شد  چطور

 

 :فشار محکمی داد که از درد اخ بلندی گفتم..سپس با صدای بلند فریاد زد ارنجمو

 

 دونی تاوانش چیه؟یادتجولییییا باز داری با اعصابم بازی می کنی ..می +

 

 ..نرفته..زیر زمین تنگ و تاریک..همونجایی که نفست می گیره که

 

شدم ..نه راه پس بود نه راه پیش ..این مرد روانی بود..داشتم راهی برای فرار پیدا می کردم که لبام داغ  کالفه

 ..شد

 ..رو نداشتم یتوان هیچ کار هگیتونستم حرکتی کنم..لبام رو انقدر مک زد که من فکم خسته شد.. د نمی

 

 

 ..کمی گیج می رفت..وقتی من رو می بوسید هیچ حسی جز نفرت نداشتم سرم

 

 .. به خودم اومدم که داشت من رو به سمت تخت می برد..شروع کردم به تقال کردن وقتی

 

 ..اون توجهی نمی کرد..قلبم تند تند می زد..نمی خواستم به اتفاقی که ممکنه بیوفته فکر کنم اما

 

 :روی تخت افتادم خواستم جیغ بزنم که من رو از پشت بغل کرد وگفت وقتی

 

 .. خوب بخوابی نازنینم+

 



80 | P a g e  
 

عا از اتاق خارج دقیقه بعد وقتی صدای نفس های منظمش روشنیدم  اروم از زیر دستش در رفتم و سری چند

 ..شدم و به اتاق خودم رفتم

 

 ..در رو پشت سرم بستم نفس راحتی کشیدم..زیرپتو رفتم و به اتفاقات امشب فکر کردم وقتی

 

 ....ساسان..برزینجولیا

خواهر ساسان بوده و عشق برزین ..پس چرا برزین هیچ وقت توجهی نداشت..و فقط از شب مهمونی  جولیا

 ..رفتارش عوض شده

 

 یشده بودم..همه این اتفاقات..از هیچ کدوم سر در نمی اوردم..انقدر فکر کردم که چشمام بسته شد و خواب گیج

 ..شیرین مهمان چشم هام شد

 ..با صدای برزین که داشت عربده می کشید بیدار شدم ..دلم هری ریخت صبح

 

 ..و صورتم زدمبعدش نفس عمیقی کشیدم و به سرویس بهداشتی  رفتم و ابی به دست  اما

 .. اللهی گفتم  واز اتاق بیرون رفتم بسم

 

 ..به دست در حال قدم زدن بود و سر اون بدبخت پشت تلفن عربده می کشید گوشی

 

ببین سیاوش من دارم می رم دبی که هم به شرکت اونجا سروسامون بدم و هم استراحتی کنم..اگه تا دو روز +

 ..سم اوردی که هیچ وگرنه سر خودت رو می فرستم واسه زنتدیگه فرید رو پیدا کردی و سرش رو وا

 

 ......صدای شکستن گوشی که به دیوار برخورد کردوتق
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 :بی سرو صدا به اشپزخونه برم که نگاهش من رو نشونه گرفتو فریاد زد خواستم

 

  ..تو اینجا چه غلطی می کنی؟گمشو تو اتاقت+

 

 :که از کارای دیشب زورم رفته بود فریاد زدم منم

 

 ..گشنمه می خوام برم کوفت بخورم ..هر غلطی کردی سر من خالی نکن-

 

به سمتم یورش اورد که فرار رو بر قرار ترجیح دادم و به سمت اتاقم  دویدم ..در رو پشت سرم قفل کردم و  

  د هینی کشیدمخواستم نفسی تازه کنم که با لگدی که به در  اتاقم خور

 

 ...جرات داری پات رو بزار بیرون  تا قلمش کنم+

 

که پشت در شیر شدم اداش در اوردم که لگد دیگه ای به در زد و صدای پاهاش رو شنیدم که از اونجا دور  من

 ...شد

گفتم و از شب جرات نکردم از اتاق بیرون بیام..ولی وقتی از گرسنگی حالت تهوع گرفتم گور بابایی به برزین  تا

 ..اتاق خارج شدم

 

 ..اطراف رو نگاهی انداختم و وقتی کسی رو ندیدم به سمت اشپزخونه رفتم اول

 

 

معمول ملوک خانم و اون دختره که هنوز اسمش رو نفهمیده بودم در حال اشپزی بودن ..سالمی کردم که  طبق

 ..ملوک خانم با لبخند و اون دختره بی تفاوت جواب دادن
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 ...م از صبح چیزی نخوردم دلم ضعف می ره..میشه یه چیزی بدی بخورمملوک خان-

 

 ...حتما دخترم بیا بشین+

 

صندلی نشستم و منتظر شدم ..چند دقیقه بعد غذا رو جلوم گذاشت..تند تند می خوردم و توجهی به  روی

 ..اطراف نداشتم..لقمه های اخرم بود که با شنیدن صداش غذا توی گلوم پرید

 

 ..یخفه نش+

 

خانم سریع لیوان ابی بهم داد که بعد از خوردنش راحت شدم..با اخم سرم رو بر گردوندم و بهش نگاه  ملوک

 ...کردم

 :چشم غره ای رفت و گفت اونم

 

 ..غذات رو که کوفت کردی بیا تو سالن کارت دارم+

 ..بیرون رفت..بعد از تموم شدن غذا راهم را به سمت سالن کج کردم ..روی مبل نشسته بود و

 

 .. روش نشستم و منتظر نگاش کردم روبه

 

 ..اماده شو..یه سری لباس هم واسه خودت بیار ..فردا پرواز داریم+

 

 :زدم و گفتم پوزخندی

 جدا؟کجا اونوقت؟-
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 ..ا  هر چی الزم داشتی می خریمدبی..فقط وسایل ضروری رو بردار اونج+

 

 ..فکر کردم ممکن بود اونجا من رو بفروشند..امکان نداشت بزارم از ایران خارجم کنند کمی

 

 :خندی زدم و گفتم زهر

 تو واقعا فکر کردی من همراهت می یام ؟یعنی اینقدر احمقی؟-

 

 :ای زد و گفت قهقه

 

 ..بدم..اونوقت هر کاری من بگم انجام می دی فکر نمی کنم ..مطمئنم..کافیه یکم دارو بخوردت+

 

اما به روی خودم نیوردم ..بهتره االن قبول کنم..وقتی به فرودگاه برسیم جیغ جیغ می کنم تا  ترسیدم

 ..بگیرنشون

 ..قول بدی من رو نفروشی دیباشه اما با-

 :نگاهم کرد و گفت مشکوکانه

 

 ..قبوله+

 ..از گفتن این حرف از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم بعد

 ..فرار کنم یفرودگاه چجور یکه تو کردمیم یزیدلشوره داشتم..همش در ذهنم برنامه ر یلیخ

 

 .. کردیشب تا صبح خوابم نبرد ..مدام کف دست و پام عرق م 
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 ..زاشتمیاسترسم م یرو پا نیا ینداشتم ول یحس خوب میپرواز داشت امروز

 

 .. خوردیهم با ارامش غذاش رو م نیشده بود و برز دهیرفتم غذا چ زینهار سر م وقت

 ... و نشستم دمیرو عقب کش یبهم انداخت..صندل یمن سرش رو باال اورد و نگاه یپا یصدا با

 

 خودم گذاشتم و مشغول یساالد برا یفقط ساالد بخورم ..کم خواستمیاشتها نداشتم..م ادیز

 

 .. شدم

 

 :بلند شم و به اتاقم برم که گفت خواستم

 ..غذات رو بخور نیبش+

 

 ... ندارم لیم-

 

 :گفت یبلند یباصدا

 

 ...و غذات رو کامل بخور نیگفتم بش+

 

 ...یفهمیندارم م لیمنم گفتم م-

 

 غذا بزنم نیلب به ا دیباشه..نبا ختهیغذا ر یتو یزیخودش چ یکردم که طبق گفته  شک
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 ..یش مایسوار هواپ یخوایباره م نیاول چون شهیحالت بد م ینخور+

 

 ..خورمیباشه..م-

 

 :..ادامه دادمدیچیشکستنش در سالن پ یانداختم که صدا نیزم یغذارو رو ظرف

 تا بخورم ارنیحاال بگو برام دوباره غذا ب_

 

 ..ستادیبلند شد و پشت سرم ا شیصندل یرو از

 ..زدیقلبم تند تند م کردمیاحساس ترس م 

 ..که مور مورم شد دینوازش گونه رو گردنم کشدستش رو  

 شده بود خیبدنم س یموها 

 

 .. یستیپس اونقدرا هم احمق ن+

 

 : به اشپز خونه اومد و گفت مهیبعد ملوک خانم رو صدا زد ملوک خانم سراس و

 

 بله آقا ؟+

 

 .. اریطناز غذا ب یبرا+

 

 ... چشم آقا+
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 ..بعد غذا جلوم بود قهیدق کی و

 ..ختیدر اورد و داخل غذا ر بشیرو از ج یرنگ دیچشمام پودر سف یجلو نیبرز 

 

 بخور+

  خورمینه نم-

 ؟یمطمعن+

  آره-

 

 .. گذاشت میشونیپ یدر آورد و رو اسلحشو

  کنم ؟ کیشل ای یخوریم+

 

بود قاشق رو به دهانم  ریاشک از چشمام سراز یکه قطره ها یتمام بدنمو فرا گرفت در حال یدیشد لرزش

 .. فرستادم نییکردم و به زور پا کینزد

 ...برنداشت میشونیپ یرو از رو یکه غذامو تموم نکردم اون اسلحه لعنت یوقت تا

 

 ... بودم اما انگار تو حال خودم نبودم داری...ب کردمیم یشتریب ی جهیگذشت..احساس سرگ یکه م یلحظه ا هر

 

 ..میهست مایچقدر گذشت که احساس کردم در هواپ دونمی..نمیداریخواب و ب نیب یزیچ هی

 

 ..ذهنم محو بود..قدرت فکر کردن نداشتم یرهایتصو

 ..بودم یخال یخال
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 ..شدم داریب یاحساس خواب الودگ با

 

رفت اما به سمت اون  یم جیسرم گ کمیبزرگ... ی..کمد...پنجره یبهداشت سیاتاق بزرگ بودم..تخت..سرو هی تو

 ...یریبم دوارمی..امنی..پس باالخره منو اورد..لعنت بهت برز دمیکش یبود ..آه ایپنجره رفتم...رو به رو در

 

که معلوم بود  یظیغل یبا لباس فرم وارد شدوبالهجه  یکنکاش کردن  اطرافم بودم که در باز شد..خانم درحال

 :گفت زنهیبزور حرف م

 

 ..دییایر است..لطفا همراه من بخانم ..نهار حاض+

 

 نیزای...دیعال ی...سقف بلند ...معمار میدیرس ینم میرفتیم یراه افتادم ...خونه که نبودقصر بود..هرچ یحرف بدون

 ..یعال

 

افتاد با دو به سمتش رفتم ..درست  نیچشمم به برز یکرد..وقت یاز خشمم کم نم یتجمل ها ذره ا نیا ی همه

 ادیشده بودم..تا به خودش ب یمثل سرخ پوستها..وحش

 ...شدیم دهیبود و کش ریدر چنگم اس موهاش

 ..به آسمون رفت ادشیفر

 .. گرفتیدرد م یلیمچ دستم حس کردم ..خ یبردم که فشار دستش رو رو یم لذت

 

بچه دار شدن  دیچنان زدم اونجاش که فکر کنم ق ادیودش بطاقت نداشتم ..موهاش رو ول کردم و تا به خ گهید

 ..زدیم دیرو با

 ..چشمام اومدن یکه مرده و زندم جلو دیکش یعربده ا چنان

 ..پاش بود یسرخ شده بود و دستش ال صورتش
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 .. رفت یم یبه زرد یشدم و دلم سوخت ..رنگش از سرخ مونیلحظه پش به

 

  کنهیدفعه پوستم رو م نیبدم که ا حیدادم  بازم فرار رو به قرار ترج حیترج

 ..افتادم نیزم یاومدم پا به فرار بزارم مچ پام رو گرفت و با دهان  رو تا

 

 .. کردمیدهنم حس م یرو تو خون

 ریبود که ز یکردم از جام بلند شم که ارنجم محکم گرفته شد و پشت بندش مشت یگفتم و سع یبلند اخ

 ...چشمم فرود امد

 

 ..دمیدور سرم رو د یلحظه ستاره ها کی یبرا

 

 ...شدیبود که به سمتم روانه م ییشد و بعدش مشت و لگدا دهیافتادن بودم که موهام به شدت کش درحال

 

 .... رمیدلم زد که ارزو کردم همون موقع بم ریز یکه خورده بود مشت محکم یجبران لگد به

 :دمیرو شن نیبرز نیخشمگ یحال بودم ...درد تموم وجودمو گرفته بود که صدا یب

 

 ...نیکن قیتزر نیبهش هروئ نشیببر+

  ...اعتراض کنم تونستمینم یحال بودم و درد داشتم که حت یب اونقدر

 

 ...بغلم رو گرفتن وکشون کشون من رو بردن ریافتاده بودم که دونفر ز نیزم یرو

 

نابودم  دونستمیرو حس کردم که م یبعد سوزش سرنگ هیافتادم وچند ثان یتخت یکه رو بسته بود چشمام

 ...کنهیم
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 ...رفت ادمیتموم دردام  کردمیبدنم رو فرا گرفت... احساس م یحال خوش قشیاز تزر بعد

 

 ... فکرنکنم زیچ چیحال خوش لذت ببرم وبه ه نیکردم از ا یچشمام رو بستم وسع 

 

رو  یفی... سوزش خف کنهیداره زخمام رو پانسمان م یگذشته بود که احساس کردم کس قهیچند دق دونمینم

 ...رو خراب کنه میحس کردم اما اونقدر نبود که خوش

*** 

   ... چشام رد شد یاز جلو لمیف کیمثل  زیهمه چ هویشدم...  داریب یادیدرد ز با

 

 ..بود نیهروئ دیداشتم که مطمئنا بخاطر کتک ها و شا یدیبدن درد شد احساس

 

 ... دیکش ریدلم ت ریتخت بلند شدم که ز یبود..از رو یبهداشت سیسرو نجاهمیاتاق نگاه کردم ... ا به

 ..دلم شدم ریز یلباسم رو باال زدم که متوجه کبود یکم

 ..رفتم یبهداشت سیدادم وبه سمت سرو نیبه برز یفحش

 ..ه دست نخورده بودشکر حول خدارو

 ....نکهیرو شستم غافل از ا خودم

 ..اومدم رونیو از حموم ب دمیخودم رو شستم حوله رو پوش یحساب نکهیاز ا بعد

 ...دمیکش ینیمبل نشسته بود شوکه شدم و ه یکه رو نیبرز دنیاز د 

 

 ..به خودم چسپوندم شتریتمام قد رو ب ی حوله

 ...زد یشخندیکرد و ن ینگاه
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..خب اشکال نداره یشده..ول قیتزر نیو بهت هروئ یانگار نه انگار اون همه کتک خورد یراحت یلیکه خ نمیبیم+

 ...یکنیواسه مواد بهم التماس م یکه چطور مینیبیم گهید ی گهید قهیهنوز بدنت گرمه تا چند دق

 

 

بوده اما با حرفاش  یزیچ یخواب آور یداشتم خودم رو گول بزنم که نه.. دارو یبرم داشته بود...تا االن سع ترس

 رونیمحکم از اتاق ب یتنه  کیرو بهم زده...با  یمطمئن شدم اون لعنت

 

 ..سوختیخودم م یو دلم برا شدیم ریاشک از چشمام سراز یبود که نشسته بود....قطره ها یینگام به جا هنوز

 .. نهیهام رو بب تموم حرکت تونستیم نیکه برز ییاتاق افتاد ...جا یبه گوشه  نگام

 ...توش نبود یبدرد بخور زیسمت کمد رفتم...چ به

  دمیکردم و به حمام رفتم و پوش دایپ یبلند و شلوار ورزش نیلباس است یسخت به

 ...بعد قهیدق چند

 ..کرد یسلول هام نفوذ م یکم درد بودکه تو کم

از اون  یمقدار خوامیم ایکه در دن یزیکردم که تنها چ یفکر م نیوبه ا شدیمدام در مغزم اکو م نیهروئ اسم

 ..ماده است

 ..دیکشیم ریت شتریو هر لحظه بدنم ب شدندیم یها پشت هم سپر قهیها و دق هیثان

 ...داره خوامیرو که من م یزیچ نیبخاطر خودمم که شده فراموش کنم برز کردمیم یسع

 ..شدیناله هام در لحظه بلندتر م یصدا

 ..کنهینگاه م تمینشسته و با لذت به وضع یلعنت وتریپشت اون کامپ نیتصور کنم برز تونستمیم

 ..زدیرو صدا م نیتونستم..تمام وجودم اسم هروئ ینم گید

 ...گرفتم و بلند شدم..به سمت در رفتم واریرو به د دستم
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جونم  یب ی..با دستا دمیخودم کش یچارگیاز ب یبلند غیمتوجه شدم در قفله ج یرو فشار دادم و وقت رهیدستگ

 ...زدمیبه در مشت م

 ... زدمیرو صدا م نیبرز و

 ...غیدر اما

 ...ارهیتا ارامش رو برام ب کردیکس اون در رو باز نم چیه ی..ولکردمیم هی...گرزدمیم زجه

 ...شدیدرد کم نم نیاز ا یزی...اما چ دادمیفشار م بازوهامو

 گی..د دادمیم یکیرک یو فحش ها زدمیرو صدا م نیو مدام اسم برز دمیکش یبودم ...موهام رو محکم م یعصب

 ...کردمیفکر نم زیچ چیبه ه

 ...کوبوندم....به دستم نگاه کردم که پراز مو بود یم واریبار چندم بود که سرم رو د دونمینم

 ...داده بودم هیتک واریاتاق کز کرده و سرم رو به د گوشه

 ..رو به روم نینگاهم رو دوختم به دورب 

 ..زنهیداد که اون داره قهقه م یدر ذهنم بهم هشدار م یکی 

 ..فالکته من خوشحاله دنهید از

 ..بعد در باز شد قهی.. چند دقختمیر نیکه روش بود رو به زم یتوالت رفتم و هر چ زیشدم به سمت م ونهید

  ..شناختم یبه اسم غرور نم یزیچ گهید نیقامت برز دنیمحض د به

 ..به پاش افتادم یچحور دونمیبه سمتش رفتم.. نم یبا چه سرعت ونمدینم

 ..ختیر یکفش چرمش م یاشکام رو یچجور دونمینم 

 ..لحظه حالم از خودم بهم خورد کیانقدر خوار شدم که  یک دونمینم 

 یکرد با صدا یم ینیکوه گلوم سنگ کی یبه اندازه  یکه بغض بزرگ یزانوش نشست.. در حال یخم شد رو اونم

  گفتم یاروم

 ؟یدیبهم مواد م-



92 | P a g e  
 

اومد رو با دستش پاک  یم نییگرفت و پا یکه داشت راهش رو م یکرد اروم اشک کیرو به صورتم نزد دستش

 :داد گفت صیو بغض رو توش تشخ یشدناراحت یکه م ییکرد و با صدا

بار بهت  کی.. چون فقط یترک کن کنمیچشمام رو کور کرده بود.. منو ببخش.. کمکت م نهیمنو ببخش..ک+

 ... راحت تره یلیشده کارت خ قیتزر

 :چشم هاش که نم اشک درشون مشخص بود نگاه کردم و گفتم به

 بده نیترک کنم.. فقط بهم هروئ خوامینم_

 ...یکنیزود ترک م یلیباال سرت...خ ادیدکتر ب زنمی... زنگ مشهیشششش... تموم م+

  :سرم وگفتم یرو انداختم رو صدام

کن  یط یالیخیکنن دلت نسوخت... حاال هم ب قیاون مواد رو بهم تزر یدستور داد یرحم یاون موقع که با ب-

 ... وبهم بده

 ...شد ریاشک از چشمام سراز یا وقطره

چون  کردمیبرد... تقال نم گرید یاورد وبه اتاق رونیمن رو دراغوش گرفت وبلند کرد... از اتاق ب یبدون حرف 

 ... توانش رو نداشتم

 ...بود دهیکش رونیتموم رمقم رو ب نیهروئ 

زنگ  یرو در آورد وبه کس شیروم وگوش دیگذاشته شدم چشمام رو باز کردم... پتو رو کش ینرم یجا یوقت

  ...زد

 ...شد..سرشو تکون داد و شماره رو گرفت رهیخ قیعم یگوش یلحظه به صفحه  کی

الزمه  یکنیرو که فکر م یکردم ...هرچ قیتزر نینفر هروئ هی... به  گمیم یچ نیکن ببخوب گوش  یمیالو... کر+

 ...فتیحاال راه ب نی... همنجایا اریواسه ترکش بردار ب

 ... تخت نشست وموهام رو نوازش کرد یرو قطع کرد..لبه  یگوش هیاز چند ثان بعد

منه... پس  یتو در دستا ی... زندگیکن یگستاخ یوقت حق ندار چیه کنمیوقت ...تکرار م چیه گهید نیبعد از ا+

 ؟یدی... فهمارمیسرت ب ییهر بال تونمیمن م

 ...غذا داخل اومد ینیبا س یبعد زن قهیدق کیرفت ...  رونیرو تکون دادم ... بلند شد وب سرم
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 ...نیبخور دیآقا گفتن همش رو با+

 ...یپلو وماه یانداختم... سوپ...سبز یغذا نگاه به

 ...شدم وظرف رو پس زدم ریاشتها نداشتم اما شروع کردم به خوردن... نصفش رو که خوردم س نکهیباا 

 ..ادیب رونیب دیخانم آقا گفتن ظرف بدون غذا با+

 ...شدم یعصبان

 ...جدا؟ باشه-

 ...رونیب ختمیرو برداشتم... به سمت پنجره رفتم قفلش رو باز کردم وغذارو ر ظرف

 ...بگ ستیبه رئ یتونیاال مح-

 :کرد و روبه زنه گفت ی.. پوفکردینگام م یبود وعصبان ستادهیکه در چهارچوب در ا نیخورد به برز چشمام

 ...رونیبرو ب+

 ...کردیتخت نشستم ... بدنم درد م یرفت... منم دوباره رو رونیگفت وب یچشم زنه

 نه؟ یشیتو آدم نم+

کردم خودم رو محکم  یم یدر بود که محکم بهم خورد..سع یپتو بردم ... وبعد صدا ریتوجه بهش سرم رو ز یب

 ...سخت یلینشون بدم اما سخت بود...خ

 

 ...رمیگیرو ازت م ینکبت یلحظه ها نیروز انتقام تموم ا کی خورمیم قسم

 ..بعد در باز شد و دکتر اومد قهیدق چند

 ..داد نیدردم رو تسک یداد که کم گهید یزایمسکن و خواب آور و چ یسر هی

 میچهل ساله که سر و وضع خوب بایمرد تقر نیبه ا تونمیم دونستمیذهنم رو مشغول کرده بود..اما نم یسوال

 ..نه ایداشت اعتماد کنم 

 :بره که گفتم رونیکارش تموم شد و خواست از در ب یوقت

 دیببخش_
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 بله خانم+

 ..نه ایبهتون اعتماد کنم  ونمتیم دونمیداشتم اما..نم یسوال هیمن _

 گمینم یزیخانم من به آقا چ نیبپرس+

 ن؟یکنیکار م نیبرز یشما چند وقته برا_

 وقته..چطور؟ یلیخ+

 ن؟یشناسیم ایبه اسم جول یکس_

 ..نیبا آقا برز یبخاطر مسائل کار شیبله چند سال پ+

بهش نگاه کردم..از صورتش معلوم  عای..سرستادیلحظه قلبم از تپش ا کیوارد شد در  نیدر باز شد و برز ناگهان

 ..نه ای دهیشن یزینبود چ

 ؟یمیتموم نشد کر+

 ..بود دهیدکتر نگاه کردم که دست و پاش رو گم کرده بود و رنگش پر به

با  یکنن..امر قیاز مسکن هارو تزر یکی توننیشد م دیچرا..چرا آقا تموم شد..فقط هر موقع که دردشون تشد+

 ن؟یمن ندار

 

 ..منتظرم باش نیینه..پا+

 

 ..رفت رونیاز اتاق ب دکتر

 

  .. اس شهیزرد تر از هم کردمینافذش که حس م یبا چشما نینداشتم..برز یخوب حس

 ..اومد کمینزد

 

 طناز؟ کنمیفکر م یبه چ یدونیم+
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 ؟یچ_

 

 ..یاز حد فضول شیتو ب نکهیا+

 

 ..ادیز یلی..خدمیبدنم رو فرا گرفت..ترس ی..لرزشدیاز رخم پر رنگ

 

 ..گوشم آورد کیموهام فرو کرد و سرش رو نزد یرو تو دستش

 

نکن از  یوقت منو احمق فرض نکن و سع چیباهات ندارم..فقط خواستم بگم ه یششششش..آروم باش..کار+

 ..یریمن اطالعات بگ انیاطراف

 

 .. خواستمی..بخدا من ففط مزهیمن..چ_

 

 ..شد رو در گردنم فوت کرد که مور مورم نفسش

 

نوعش..پس همه  نیتر شرفتهیداره..اونم از پ نیدورب نجایکنم که ا یآور ادیرو  نیبشنوم ..ففط ا یزیچ خوامینم+

 یبتون دوارمی..امدهیپس م یمیکارت رو فقط کر نی..درضمن تاوان اشهیم دهیو شن دهیکارات و حرفات د ی

 ..خانوم کوچولو یعذاب وجدانش رو تحمل کن

 

 ..به اون نداشته باش یلطفا کار_
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با اون نداشته  یرفت..بلند شدم تا دنبالش برم و ازش خواهش کنم کار رونیتوجه به من از در ب یاون ب اما

 ..باشه

 

 ..بود یمشت زدن به اون جسم چوب ومدیکه ازم بر م یدر قفل شد و من پشت سر در تنها کار اما

 

 ..رو در بر گرفت قصر نیبود که کل ا یکیشل یبعد صدا قهیدق کی و

 .. زدم یغیج

 

 ..ادیز یلیبودم.. خ مونیاون دکتر بخاطر من کشته شد سوختم..پش نکهیفکر ا از

 :زدم ادیکردم..فر یو خودم رو لعنت م زدمیاومد..چرا..چرا..چرا..سرم رو محکم به در م یازدستم برنم یاماکار

 

 

 .....متنفرررررنیازت متنفرم برز_

 

چشمم  یدکتره جلو یچهره  گذاشتمیهم م یچشمام رورو یبخوابم..اما وقت یخواستم کم هیگر بعدازچندساعت

 ..اومد یم

 ..شد یمرتب درذهنم اکو م کیشل یصدا

 

تونستم  یرفت..اما نم یقرمز شده بود..دلم ضعف م یخواب یشب گذشته بود..چشمام از ب یها مهیاز ن ساعت

 ..بخوابم

 

 .. دادیم یکه همش بهم گرسنگ نمیبرز
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 ..وارد شد نی..دربازشد و برزدمیدر شن یچرخش قفل روتو یصدا

 

 :گفت دیزارم رود ی افهیق یتعجب کرد..انتظار داشت من خواب باشم..وقت یکم دیمن رو د یوقت

 

  ؟یچته؟ چرا ماتم گرفت+

 

 ؟یچطور دلت اومد اون دکترو بکش-

 

 :گفت یالیخیو با ب دیتخت دراز کش یرو

 

 ..سوختیدلت م دیبا یکردیم یمن فضول یتو زندگ یداشت یواسه اون بسوزه..وقتالزم نکرده دلت +

 ..شدن یچرا خشک نم دونمیشد..نم یاشکام جار شهیدلم به درد اومد..بازم مثل هم شیرحم یب از

 

 

 ..نکن نکشتمش هیانقدر گر گهیبسه د+

 

 :گفتم ینگاهش کردم.. وبعد باخوشحال یلحظه با ناباور کی

 

 بود؟ یچ کیشل ینمرده ؟پس..اون صدا یعنیواقعا _

 

 ..مونهیزنده م یگلوله رو زدم به کمرش.. ول+

 

 ...یرحم ی؟؟؟؟چرا انقدر ب یچ_
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 ....توهم برو تو اتاقتادیحرف نباشه ..خوابم م+

 ..بخوابم تونمینم_

 

 ... تو بغل من خوابت ببره ایب+

 

 : زدم غیکردم و ج یاخم

 

 ..قرص بده من بخوابم هیخجالت بکش.._

 

 .. یاوووف همش دردسر+

 

 ..دکتر رو اورد وبهم داد..منم خوردم و بعد از اون به اتاقم رفتم یاز قرصا یکیشد و بلند

 

 ..کاش اون رو کشته بود یگفتم که ا یخبر داشتم م ندهیاگه از آ دیاون رو نکشته..شا نکهیبودم از ا خوشحال

لحن ممکن گفت که آماده بشم  نیبه اتاقم اومد و با سرد تر نیبود..امروز برز هفته از اون اتفاقات گذشته کی

 ..دیخر میبر

 

 ..بازم بهتر از تو خونه نشستن بود یلحظه هام بودم ول نیکنار اون بودن مزخرف تر نکهیشدم..با ا خوشحال

 

 ..با وجود آمپول ها و قرص ها ی..حتکردمیحس م نیرو به هروئ دمیشد ازیاحساس ن هنوزم
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اکتفا  یو شلوار بلند دهینکردم مجبور شدم تنها لباس پوش دایشال پ ای یتحت عنوان روسر یزیکه چ ییاونجا از

 ..کنم

 

 ..منتظرمون بود یرنگ یمشک نیماش میزد رونیخونه که ب از

 

 ..ومدیما م یاز جلو نیماش کیهم از عقب و  نیماش کی..میجلو و ما عقب نشست راننده

 

 ..کنمیگلوله حرومت م هیمکث  یحواست به خودت باشه..فکر فرار به سرت بزنه بدون لحظه ا+

 

 ..نه ایحجاب داشتن و بعض ایبود..بعض بایز یدادم..همه چ رونیمرخرفش حواسم رو به ب یدایتهد دنیاز شن بعد

 

شم و فارغ از  ادهیپ خواستی..ساحل..دلم مقایتوجه من رو جلب کرد..قا بردیکه دل آدم رو م یرنگ یآب یایدر

 ..کنم یبپرم در آب و باز ایدن

 ..رو از دست دادم یخوش یمعن گهیوقته د یلیخ

 ..میشد ادهیپ نیپاساژ بزرگ از ماش کیبه  میدیرس یوقت

 

 ..کردیتعجب نم نایا یاز همراه یکردن..اما کس یم یتا محافظ ترسناک مارو همراه سه

 

 ..بود براشون یعاد زیچ کی انگار

 

 ادیز یبود با خستگ نیو پوشاک که همشون هم به انتخاب من و پول برز لیعالمه وسا هی دنیاز خر بعد

 ..میبرگشت
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 ..شد کشمینزد شدیکه نم فیکرده بود اما چه ح ایهوس در دلم

 

گرفت  میادیلباسا که وقت ز دنیبه اتاقم رفتم و بعد از چ میمستق ادیز یاز خستگ میبه خونه برگشت یوقت

 ..دمیخواب

 

 

 ..رفتیضعف م یشدم..دلم بدجور داریب یدیشد یشب با احساس گرسنگ نصفه

 

تحمل کنم از اتاق خارج شدم تا به آشپزخانه برم و  تونمینم دمید ینگاه کردم.. دو بود..وقت یعسل یبه ساعت رو 

 ..بخورم یزیچ هی

 ...نهیاز اتاق برز دمینگاه کردم فهمشدم..اطراف رو که  ییزمزمه ها متوجه

 

 ..در رفتم و گوشم و به در چسبوندم کینزد

 ..ذاشتیراحتم نم ی..فضولدمیشنینم یزیبازم جز زمزمه چ اما

 ..حالم بهم خورد دمیکه د یزیدرو باز کردم اما با چ یناگهان میتصم کی با

 ...من یخدا ...دادیرو نشون م زیخاموش بود اما نور چراغ خواب همه چ چراغ

  ....واون دختره لخت بودن و نیبرز

 .... که درو محکم بهم زدم ییدخترا نیهمچ یشدم از هرزگ یعصبان انقدر

 ... و وارد شدم دمیبه سمت اتاقم دو عیسر 

 ... یریکبیا کردیم می... چه ناله ا یعوض یبر سر هردوشون هرزه ها خاک

 ...یبخورم... لعنت یزیبه درک... اوف آخرم نتوستم چ برن

 ... کردم بخوابم یشدم سع الیخیب
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 ... خواهد بود یمطمئنا فردا روز پر تنش 

 یمردانه  کلیاون همه دود ه ونیشدم دود تموم اتاق رو گرفته بود... چند تا سرفه کردم ... از م داریب یوقت صبح

 ... دمیرو د نیبرز

رفتن سرم رو  رونیدودها ب کمی ی... وقت دمیکش قیسمت پنجره رفتم وبازش کردم... چندتا نفس عم به

  .... برگردوندم

اونجا بودم . منتظر بهش نگاه  شبیمن د دهیفهم دونستمی... م کردیمرموزانه کنکاشم م یداشت با نگاه نیبرز

 ... کردم

 ... یاز من خوشت اومده که مدام دنبالم یلیبرام جالبه ... انگار خ+

 ... وقت چی... ه ادیمن ازت خوشم نم یهم باش ایمرد دن نیمن ازتو خوشم اومده؟ اخر ؟یییییییچ-

 ؟یمزاحم خلوت منو معشوقه ام شد شبید یواسه چ+

 : زدم وگفتم یصدا دار پوزخند

وکنجکاو  دمیشن ییبخورم که صدا یزیچ رفتمیمعشوقه؟ من فقط داشتم م یگیمعشوقه؟ تو به ج*ن*د*ه ها م-

 نیشدم ... هم

 یشبم تورو جا کی شمیداره..وگرنه وسوسه م یکنار..صبر منم حد یرو بذار اتیبه بعد کنجکاو نیبهتره از ا+

 ...معشوقه ام تست کنم

 ..رفت رونیزد و از اتاق ب گارشیبه س یگریحرف پک د نیاز زدن ا بعد

 ..گاو رو بخورم کی تونستمیرفتم..انقدر گرسنه بودم که م رونیو از اتاق ب دمیکش یپوف

 :کردم و رو به زن ها گفتم دایپ یرو به سخت آشپزخونه

 ..گشنمه_

 ..بهم انداختند یها با تعجب نگاه زن

 ..در سالن ما غذا آورد دییخانم بفرما+

نشستم و با لذت  زیم یباال یصندل یپر از غذا بود..رو زیبعد م قهیحرف به سمت سالن رفتم و چند دق بدون

 ..شروع کردم
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 ..که دهنم پر بود سرم رو باال آوردم یاومد..در حال یاهم یبعد صدا قهیدق ود

 نجاست؟یتو ا یتاحاال جا یاز ک+

 ..درون دهنم رو با آرامش خوردم یغذا

 هست؟ ی..مشکلنمیبش نجایدوست دارم ا_

 ..کارم التماس بود حاال زبون درآورده بودم شیکه تا چند روز پ یانقدر نترس شده بودم.. من یاز ک دونمینم

 کنم؟ شیچیبرات ق یخوای..میدر آورد ازبونیتازگ+

 ..ستادیلحظه قلبم ا هیلحن خشنش  از

 :گفتم یگوشم فوت کرد..مور مورم شد..بلند شدم و بالبخند تصنع یروخم کرد ونفسش رو تو سرش

 ..یوغذات رو بخور ینیبش یتونیشدم..م ریس کنمیاحساس م یدونیم_

 .. از اونجا دور شدم عیسر و

 ..رفتم رونیپروندم..وقت نهار که شد ب یهفته گذشته بود..بازم تو خونه بودم..و طبق معمول پشه م کی

 ..خوردم ینشستم..حساب نیوکنار برز دمیرو عقب کش یصندل

و فرودگاه  نیمحو از برز یه هاکردم و دوباره همون صحن یجگیبعد بود که احساس سرگ قهیدرست چند دق اما

 ..یخواب طوالن کیو بعد  مایوهواپ

 .. اتاق مجلل بودم ..مثل اتاق ملکه ها بود..بزرگ وباشکوه..دهنم باز موند بود کیدر   دارشدمیب یوقت

اخه شاهم  فهممیبود..من نم یعمارت قبل یاندازه  بایخونه هم تقر نیرفتم ..ا رونیزدن اتاق از اونجا ب دیاز د بعد

 ..اخه..اه یچ یعنیداره.. نیبرز نیانقدر عمارت نداره که ا

 ..که اصال انتظارش رو نداشتم دمیرو د یکردم اما به محض ورودکس دایسالن رو پ یسخت به

 ... بود نییمبل نشسته بود... تنها ... سرش پا یرو ساسان

 ساسان؟-

 ...رو باال آورد وبابهت بهم نگاه کرد سرش

 ؟یکنیم کاریچ نجای.طناز ... تو اجو ... +
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 ... رو نسبت به ساسان در دلم احساس کردم... انگار واقعا داداشم بود یادیچرا محبت ز دونمینم

 ... رو گفتم زیدادن... همه چ حی... وشروع کردم به توض هیطوالن انشیجر -

 

 :که اشک درچشمانش جمع شده بود گفت یحرفام تموم شد ساسان درحال یوقت

 

... همه  دیرس یکس نم چیپولدار بود اما آزارش به ه یلیخ نکهیوقت ... باا چینبود ... ه یآدم نیهمچ نیبرز+

 یکم کردن رو یبرا یپروژه سر لج افتادن ... از هر فرصت کیخواهر من سر   ایشروع شد که باجول یاز وقت یچ

جدا  نیو برز ایبودم ... اما حساب جول شده نیبرز قیشف قیمدت من رف نیکردن ... تو ا یاستفاده م گهیهم د

واز  شمیهفته اومد پ هی... بعد از  گرفتیعوض شده بود ازم فاصله م نیمدت رفتار برز هیبعد از  نکهیبود ... تا ا

که  دونستنیکاش م یا یشده بودن ... ول رشیدرگ ایو هم جول نیکه هم برز یگفت ... عشق ایعشقش به جول

 ...در راهه یچه طوفان

 ..مدت باهم ازدواج کردند هیبعد از +

 ..کردند دایپ یدیاز رقباش اختالف شد یکیبا  نیبرز نکهی..تا امیخوشبخت بود هممون

 نکهیتا ا میگروگان گرفته شد..هممون آشفته بود اینداشتند..چند روز بعد جول یفرق یکه با دشمن خون یطور به

 ..فرداش

 شد؟ یفرداش چ_

 ..ما فرستاده شد یبرا ایجول ی هیسر بر+

 ..دمیکش ینیه

 ...وقت مرگش رو باور نکردم چیمن ه+

 

 ..نکردم داشیتورو با اون اشتباه گرفتم..همه جا دنبالش گشتم اما پ نیدوستش داشتم و بخاطر هم یلیخ چون

 ..رو به اون رو شد نیاز ا هویو افسرده بود اما  یبعد از اون اتفاق تا چند روز عصب نیبرز

 ..احساس یمرد ب کیقاتل.. کیمواد.. یقاچاقچ کیشد به  لیتبد
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 ..تا االن میاون به بعد ما از هم جدا شد از

 ؟یکنیم کاریچ نجایپس االن ا_

 ..بودم همه دخترا مردن و نگرانت شدم دهی.. شنرمیاز تو بگ یاومده بودم خبر+

 ام؟یجول هیشب ؟چونیچرا نگرانم شد_

 انداخت نییرو پا سرش

 آره +

 ..نیبرز یتو..نه برا یباشم..نه برا ایعروسک جول خوامیمرگ خواهرت متاسفم..اما من نم یبرا_

 ..رمیجا م نیباش باالخره از ا ومطمعن

 ..باشم یزندان شهیشدم وتابه سمت اتاق برم ومثل هم بلند

 ..یزجر بکش نیاز ا شتریب زارمی..نمبرمیاما من تورو م+

 :طور که پشتم بهش بود گفتم نیهم

 ..کن بزاره برم یرو راض نیبرز سوزهیمن م یدلت برا یلیاگه خ_

ادم رو به  تونهیعشقت م یشده  دهیسربر دنیفکر کردم..چقدر براش سخت بوده..د نیسمت اتاق رفتم..به برز وبه

 ..بکشونه یوانگیمرز د

رو درونم  یفقط حس دلسوز دیکرد..شا یکم نم نیاز نفرت من نسبت به برز یزیداستان چ نیا دنیشن اما

 ..کرد کیتحر

 ..داشتم ..به سمت پنجره رفتم نجایبه ا یاتاق نگاه کردم..حس خوب به

 

 .. ..پراز گل ودرختی..نوران بایز یاب نما کیبزرگ و  اریبس اطی..به حدمیرو کش پرده

 ..نیمثل برز یرو دارن  و در کنار مرد یعمارت نیدر همچ یزندگ یآرزو ایلیخ

 ..من اما

 ... کردمیبا ساسان در اتاق نشسته بودم وبه باغ نگاه م دارمیچندروز بعد از د درست
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 .... دمیخوابیخوردم وم یوفقط م دمیوند نیچند روز برز نیا تو

 ... رفتم نییاومدم واز پله ها پا رونیب عی... سر دمیرو شن یادیداد و  فر یدفعه صدا کی

 ..... کردم یبود... خودم رو پشت ستون مخف نیساسان وبرز یصدا

 

 ..اروینکنه... نکنه ... نکنه جول نمی... بب دهیدختر رس کیکه زورت به  یشد یانقدر عوض ی؟ از ک یاز ک+

 ... اریخفه شوووووو ... اسم زن من رو ن+

 اد؟یم ادتیرو  زیهمه چ ی... حافظه ات برگشته ... از ک دمیپس درست فهم+

 

... تا  ینگفت ایدرباره جول یزیکه بعد از تصادفم چ ادینم ادمیخفه شو ساسان ... فقط دهنت رو ببند ... فکر نکن +

... اون  زنمیم دیکه نفسم رو بر یشرف یفرق کرده ... دارم رد اون ب زی... اما االن همه چ رمیمن انتقامش رو نگ

 .... دمیرو بهتون نشون م یواقع نیوقته که برز

 ؟یخودت کرد ری؟ چرا اون رو اس یدار کاریاما به طناز چ ریبگ ارویشه .... باشه انتقام جولبا+

 ؟ یشناسی.... تو طنازو از کجا م نمیصبر کن بب+

 .... دستپاچه شد یکم ساسان

 ... رو برام گفت زی... همه چ دمشیکه اومدم باهات حرف بزنم د شیچند روز پ+

 ....پررو یدختره  کنمیآدمش م+

 ..کشمینم گهی..دارهیسرم ن ییبال گهیکرد..خدا کنه د خیلحظه از ترس بدنم از ترس  هی

دفن  سیهم که بعد از زا فوت شد وتو همون انگل ای..مادر جولیشد ایطناز و جول بیحتما متوجه شباهت عج+

 ؟یرو نگه داشتطناز  یچ یشد و بعدش پدر با مامان ازدواج کرد پس امکان نداره خواهر باشن..بهم بگو برا

 به تو ربط نداره+

 ..باشه ایبدل جول تونهی..بفهم اون نمایاون طنازه نه جول نیبرز+

 ...بحث رو تموم کن نی..تو هم اخورهیکه هست مال منه و از کنار من جم نم یهر چ+
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.. یلیخودخواه بود ..خ یلی...اون خکردمیرو م نیمرگ برز یحرفا دلم شکست...هر لحظه آرزو نیا دنیشن از

رو  ایحاال که جول خواستینظر من براش مهم نبود .. اون فقط م یحت یکرد ول یم یمن باز یداشت با زندگ

 ....باشه ششینداره بدلش پ

 ..دمینتونستم تحمل کنم و سمت اتاق دو گهید

 ..تخت انداختم..هق هقم بلند شد یو خودم رو رو دمیمحکم به هم کوب درو

 ..ای..من طنازم نه جولنینیبب گهید یکی یقبول کنم که من رو جا تونستمینم 

 ..گرفتم یجد میتصم کیشدم  یخال یحساب نکهیطنازم..بعد از ا من

 

 ..برام مهم نبود یچیه گهینشون بدم..د یخودمو قو خواستمینم گهیبجنگم..د خواستمینم گهید

 ..وارد شد..با تعجب نگام کرد نیزبودم بر ونیتلوز دنیتو سالن مشغول د یاون روز وقت یفردا

چشمام رو ازش  یتفاوت یبهم لبخند زد..با ب نهیبیمن م یرو داره جا ایکه مطمئن بودم جول یبعد با محبت اما

 ..برگردوندم

شرت بود برگشت و کنار من  یکه شامل شلوارک و ت یبعد با لباس راحت قهیسمت پله ها رفت و چند دق به

 ..نشست

معکوس گذاشته  ریساسان تاث ی..چه زود پسرخاله شده بود..انگار حرفازدیگرد شده بود و قلبم تند تند م چشمام

 ..بود

 حوصلت سر نرفته؟+

 چطور؟_

 ؟ی..موافقیی..هرجا که تو بخوارونیب میریامشب م+

خونه  یبگذرم.. چون ازتو شنهادشیاز پ تونستمیبازم نم یول اسیجول یمحبتا برا نیتمام ا دونستمیم نکهیا با

 ..موندن خسته شده بودم

 ..قبوله_

 ..من بهتر باشه یبرا نهیبب ایمن رو جول نکهیا دی..شامیوبعد با ارامش غذا خورد مینگاه کرد ونیزیتلو گهید کمی
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 ...نکشه کیبار یکار به جاها دوارمیدارم فقط ام یشتریارامش ب ینجوریا

شرت و کت  یو ت نیخفن اسپرت منتظرم بود..شلوار ج پیت هیبا  نمیساعت هشت اماده شدم و برز شب

 ..اسپرت

 ....و حرکت کرد میشد سشیجنس سوار

 

 :گفت یلحن مهربون با

 م؟یخب کجا بر+

 :گفتم یناگهان میتصم کیبا

 ..یشهرباز-

 :بهم انداخت و گفت یتعجب نگاه با

 ؟یبچه شد+

 :گفتم یلحن خشن با

 خب نبر به درک-

 ....داشتم جانیخوشحال بودم و ه یلیتوقف کرد...خ یشهرباز یساعت بعد جلو مینگفت...ن یزیچ گهید اونم

 :.....باذوق گفتمومدیم غیج یفقط صدا میوارد شد یوقت

 ....رنجر میبر نیبرز-

 ....دختر شهیحالت بد م+

 ....گهید میبر شهینم-

 ....رمیبگ طیباشه صبر کن برم بل+

 ..خوردیکرده بود..دندونام بهم م خیبدنم  جانیاز ه میسوار شد یوقت

 .... همه نگام کردن..آخه هنوز بر عکس نشده بوددمیکش یبلند غیرنجرحرکت کرد ج یوقت

 ..در فضا گم شد غمیج یرنجر بر عکس شد صدا یچپ.. وقت ی..اما بعدش زدم کوچه علدمیخجالت کش کمی
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 ..میها رفت نگیکیوا یاز اون به سمت کشت بعد

 ..بود رهیو تحرک من خ جانینشست و با لبخند به ه یخونسرد و اروم کنارم م نیتمام مدت برز در

 ..شدمیاوقات معذب م یتوجه باشم اما گاه یب کردمیم یسع

 میشد نیسوار ماش جانیه هیو تخل یعالمه باز کیاز  بعد

 ست؟یگرسنت ن+

 ...یلیچرا....خ-

 ...هیرستوران که غذاهاش عال هی میریخب پس م+

 ...نگفتم یزیتکون دادم و چ یسر

 رفتم یشدم به سمت در ورود ادهیحرف پ یب میدیبه رستوران رس یوقت

 ..نگاه کردم نیبه برز میوارد شد یوقت

 ..بود به جلو رهیخ 

 ..رستوران بود شدم یشدم که گوشه  یدو نفره ا زیرو که دنبال کردم متوجه م نگاه

 ..نبود یتکه تو فکرشه کار سخ یزیزدن چ حدس

 :گفتم رهیم زیبه سمت اون م دمید یحس نفرت به وجودم برگشت...وقت دوباره

 مینیبش نجایاایب_

 :کردو گفت یاشاره کردم ...اخم زیم وبه

 ...رفت زیاونجا بهتره وبه سمت م ستیالزم ن+

 ..خونه میرفته بود یبودم..کاشک مونینشستم..پش یصندل یناچار دنبالش رفتم و رو به

 ..کردم یتفاوت بهشون نگاه م یسرمون آمد منو رو داد..اشتهام کور شده بود... پس ب یباال گارسون

 ...کرد شتریب تمویعصبان نیبرز یکه صدا 

 ....اریرو برامون ب یشگیهمون هم+
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 ....گوی...خوارک مزبودیم یرو زدیکه حالمو بهم م ییبعدغذا قهیگفتو دور شد و چنددق یچشم گارسون

 ....کردم عق نزنم یدهنم رو گرفتم و سع جلو

 شد؟ یچ+

 خورهیحالم بهم م گویمن از م_

 ..یتوکه دوست داشت یول+

 ..ارهیگفته و به گارسون گفت کباب برگ ب یچ دیکردم که فهم یوحشتناک اخم

 ..دمیتشکر به اتاقم رفتم..درو محکم بهم کوب هی ی..بدون حتمیاز خوردن غذا به خونه برگشت بعد

 ..خوردهیم گویم ای..به من چه که جولدهیکه به من دستور م هی..فکر کرده کیبا حرص عوض کردم..عوض سامولبا

 ..خواب راحت کردم هیخنک شد به سمت تخت رفتم و  گرمیفحش دادن که ج یاز مقدار بعد

*** 

رفتم..در زدم و  نی..به سمت اتاق برزدمیجو یناخنام و م یکاریعصر بود و از ب6هفته گذشته بود..ساعت  دو

 ..بدون اجازه وارد شدم

 :زد و گفت یلبخند دیکرد..منو که د ینشسته بود و با لپ تابش کار م زشیپشت م نیبرز

 نجا؟یا یایباعث شده ب یچ+

 ..تفاوت چشمامو ازش گرفتم و به اتاق نگاه کردم یب

 ..حوصلم سر رفته_

 :کردن و گفت پیشروع کرد به تا دوباره

 منم فعال کار دارم..برو تو اتاقت یرفتن ندار رونیاجازه ب+

 ..من دل ندارم خب خسته شدم ؟مگهیچ یعنی_

 ..دیبه ذهنم رس یفکر

 ن؟یاستخر ندار نجایشما ا نمیبب_

 ..سرش رو بلند کرد و مشکوک نگاه کرد دوباره
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 ..خب؟میدار+

 برم اونجا؟ شهیم_

 نه+

 :بهش نگاه کردم..چشمامو درشت کردم و گفتم تیعصبان با

 برم خوامیمن م یول_

 ..مواظب خودت باش یخب ول لهیخ+

 ..رو گرفت یشماره ا شیبا گوش بعد

 ..بده وی..ببرش استخر و بهش مانییپا ادینرگس طناز م+

 ..قطع کرد وبعد

  ..رفتم و به سمت سالن روانه شدم رونیاز اون جا ب یخوشحال با

 ..زدیآبش بهم چشمک م تیاستخر بزرگ که شفاف هی..میرفت نیزم رینرگس به سمت ز با

از استخر که  ی.. شنا بلد نبودم به سمت قسمتدمیدو تکه بهم داد..پوش ویما هی..نرگس میسمت اتاقک رفت به

 ..کردم یعالمه آب باز هیداشت رفتم و  یعمق کمتر

 ..داد یم فیک یلیخ

 ..دیرس یو به عمق استخر برد..هوا بهم نم دیمنو کش یکردم که دست یم یازساعت بود که ب مین حدود

 ..امیباال ب تونستمینم

 ..سوخت پس به ناچار بسته بودمشون یکردم..چشمام م یتقال م ژنیاکس یذره ا یو برا زدمیو پا م دست

 ..دیبهم رس ژنیبعد اکس هیلبام حس کردم چشمامو باز کردم و چند ثان یرو رو یجسم نرم یوقت

حالم بهتره به شخص روبه روم نگاه  یاحساس کردم کم یرسوندم..وقت یهام م هیرو به ر ژنیتند اکس تند

 ..کردم

 ....کرد یلخت در آب بود و با لذت به من نگاه م میبا بدنه ن نیبرز

 ..به گوشش زدم یمحکم یلیبودم..بدون توجه به نگاه لذت بخشش س یعصبان یلیکردم..خ یحقارت م احساس
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 ..بود وانهیمرد د نیکنترلم دست خودم نبود..ا گهید

 ..دمیترس یبعد چشماش رنگ خون گرفت ..از عکس العملش م یلحظه تو شوک بود ول چند

 ..ستادیا یبود..قلبم داشت م یعصبان شتریب شهیعقب عقب رفتم..از هم یآب به سخت در

 ..بود سر بخورم کیو نزد دیلرز ی..زانوهام مهیعقده ا هیمرد  نیبودم ا مطمئن

 

 ..داد یرو تو گردنم حس کردم..دستش رو پشت گردنم گذاشته بود و فشار م یقیلحظه بعد درد عم چند

 

 ..ستادیزدم..خودش رو بهم چسبوند و پشتم ا یبلند ادیفر

 ..به سرم وارد کرد که آب رو در دهانم حس کردم یلحظه فشار محکم کیدر  و

 

شد لحظات  یکه به سرم وارد م یو فشار ی..احساس خفگارمیب رونیسرم رو ب تونستمیکردم نم یم یهرکار

 ..رو برام رقم زده بود ییطاقت فرسا

 

 ..دیکش رونیبعد سرم و از آب ب هیثان چند

 ..تازه نکرده بودم که دوباره سرم به داخل آب فرو رفت ینفس هنوز

 

 ..شد یاما نم  ارمیب رونیدستاش ب ریسرم رو از ز کردمیم یم و سعکرد یهام نفوذ کرد.. تقال م هیدرون ر آب

 

 ..کردم ی..تند تند سرفه مدیکش رونیسرم رو ب دوباره

 

 ..رمیمیبسه..دارم م_

 خفه شو+
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 ..واسه تقال نداشتم یینا گهیکرد فقط د یدفعه چندم بود که سرم رو در آب م دونمینم

 

 

 ..پاهام تحمل وزنم رو نداره گهیکردم د احساس

 

 ..آوردم رونیکه بغلم کرد و از استخر ب شمیم هوشیحس کرد که دارم ب دیشا

 

 

 ..بدنم رو گرفت یدیشد لرز

 

 ..رو تنم کرد یتمام قد یمنو به اتاقک کنار استخر برد و حوله  نیشرم کردم..برز میحال یتموم ب با

 

 

 ..ال بردو دوباره منو با دیلباساش رو پوش خودشم

 

 ..رفت رونیتخت گذاشت..از اتاق ب یاتاق رو باز کرد و منو رو در

 

 

 ..آوردو کمکم کرد  بپوشم رونیاز خدمتکارا وارد شد  و لباسام رو از کمد ب یکیبعد  قهیدق چند

 

 

 ..بود و لرز بدنم رو گرفته بود سردم
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 ..خوابم برد یک دمیکردم و بعد از اون نفهم یا عطسه

 ..قلبم گذاشت یشد..اسلحه رو رو یم کیبهم نزد نیبرز

 

 ..کردم اما چشماش سرد بود یالتماس م بهش

 ..کرد کیشل بهم

 

کرد..بازم خون  کیهم تعجب کرده بود..دوباره بهم شل نیمردم..برز یشد..اما نم یمثل فواره از بدنم خارج م خون

 ..از بدنم خارج شد

 

چشماش قرمز شد اسلحشو به طرفم گرفت و تند تند بهم  نیرو خون گرفته بود..اما من زنده بودم..برز اطرافمون

افتاد  نیزم یرو نیبرز هیاز ثان یکرد و در کسر کیشل نیکه از پشت به برز دمیکرد..ناگهان ساسان رو د کیشل

 ..ساسان بلند شد یو قهقه 

 

 ..بود دهیکنارم خواب نیبود..برز..تمام صورتم عرق کرده دمیخواب پر از

 

 ..چشمام جون بده یرو در قلبش فرو کنم و جلو ییچاقو خواستیشدت نفرت دلم م از

 

 :بلند شم که چشماش رو باز کرد..نگران نگاهم کرد و گفت خواستم

 ؟یبهتر+

 ..گلوم عفونت کرده بود دای..شدادیصدام در نم دمیبزنم که د یحرف خواستم

 

 :گفتم یسخت به

 گلوم_
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 :مثل خروس شده بود..با تعجب بهم نگاه کرد و گفت صدام

 ..استراحت کن کمی..ارهیبرات سوپ ب گمیبه فاطمه م+

بهتر شه..دوش  یگرفتم به حمام برم تا حالم کم میکه خدمتکار آورد تصم یاز خوردن سوپ خوشمزه ا بعد

 ..اومدم رونیگرفتم و ب یمختصر

 

 ..یکردم معده و رودم پر از آبه..خدا لعنتت کنه مردک روان یحس م هنوزم

 

 ..دستاش گرفته بود نیکه سرش رو ب دمیرو در سالن د نیرفتم..برز رونیاتاق ب از

 

 ....حتما عذاب وجدان گرفتههه

 ..بهم نگاه کرد تیسرش رو بلند کرد و با جد دیپاهام رو که شن یصدا

 

اومدم راهم رو به سمت پله  رونیب یآب خوردم..وقت یشپزخونه رفتم و کمازش گرفتم و به آ ضیرو با غ نگاهم

 ..تنم رو لرزوند نیبرز یها کج کردم که صدا

 

 ..کارت دارم نیبش ایب+

 ..کرد اما به اجبار کنارش نشستم یدرد م سرم

 

 ..گرفتم..که به نفع هردومونه یمیتصم هیمن +

 خب؟_

 ..در انتظارت نخواهد بود یخوب زیچ یمطمئن باش اگه قبول نکن+
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 ..زدیم ی..کف دستام عرق کرده بود و قلبم به تندگذشتیم یها به کند هینداشتم..ثان یخوب حس

 ..بود که حرفش رو باهاش شروع کنه ی..انگار دنبال کلمه ادیبورش کش یدر موها یدست

 

 ..کمرم رو شکوند شینیرو گفت که سنگ یباز کرد و حرفش رو گفت..جمله ا لب

 ..یبا من ازدواج کن دیبا+

 

 واسه عذاب دادنه من؟ دهیجد هیباز نمی؟ایشد وونهی؟دیچـــــــــــــــــــ_

 

 ..یقبول کن یمجبور+

 تو؟ یکنه؟کتکایمنو مجبور م یجداً؟اونوقت چ_

 

 :زد و گفت یپوزخند

 اسم داداشت طاهاست مگه نه؟+

 ..دیاز رخم پر رنگ

 

 آشغال؟ یشناسیتو داداش منو از کجا م_

 ..مبل بلند شد و به طرفم اومد یرو از

 

 ..گمیم کیتبر ؟بهتیعمه شد یدونستیم یبلکه آدرسشم بلدم..راست شناسمیفقط اون رو نم+

 

 ..ستادیاز ترس ا قلبم
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 درسته؟ یبه اونا ندار یتو که کار_

 ..نگاه کرد رونیو به سمت پنجره رفت..و به ب برگشت

 

 ..به نظر تو داره یبستگ+

 ..یمنو مجبور کن یتونی..تو نمسیعادالنه ن نیا_

 

که نفس  ی..به طورستادیفاصله ا نیآروم به سمتم اومد و جلوم با کمتر یخشم برگشت و بهم نگاه کرد..با قدما با

 ..خوردیهاش به صورتم م

 

 ..ـــــزمیعز یکن دارید ایبا داداشت اون دن دیبا ای یشیزن من م ای..ریرو بگ متیزودتر تصم+

 ..تنها گذاشت یاز سردرگم ییایلبم کاشت و بعد من رو با دن یبود که رو یعیسر یبوسه  و

 میزندگ گهیدر حقم کرده بود اما برادرم بود..دوستش داشتم..طرف د یبد یلیطاها خ نکهیشده بودم..با ا جیگ

 ..شهیتباه م نیبا ازدواج با برز دونستمیبود که م ندمیآ

 

عاشقه  یلیخ ای نیبودم که برز دهیمدت فهم نیخودم؟تو ا ایبرادرم  یکردم..زندگ یفکر م دیاتاقم رفتم..با به

 ..هیروان ماریب ایبوده  ایجول

 

 فکر نیا به

 

..دلم براشون دمید یطاها..کاش عکسش رو م یصورتم اومد..بچه  یرو یکه االن عمه شدم..لبخند کردم

 ..نبودم نجاینبود االن منم ا مونیزندگ یاگه فاطمه تو دیاون موقع ها..شا یتنگه..برا

 

 ..رو قمار کنم میاالن مجبور نبودم زندگ و
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 ..خواستیمن رو بخاطر خودم م نیکاش حداقل برز یا

 ..شمیهوا دارم خفه م نیکردم تو ا یم احساس

 ..پنجره به باغ نگاه کردم از

 ..نفسم بند اومده بود یواریچهار د نیکردم که به باغ برم..تو ا یم دایپ یراه هی دیبا

 ..12به ساعت نگاه کردم.. گهیبار د کیشده بود.. شب

 

 ..هم صدام نزده بود ینرفته بودم و کس رونیشام ب یبرا

 

 ..رفتم رونیب نیپاورچ نیگفتم و پاورچ یپنجره به باغ نگاه کردم..بسم الله از

 

 ..خاموش بود چراغا

 

 ..رفتم رونیآروم ب آروم

 

 ..نهینب یکردم که کس یاطراف رو نگاه م همش

 

 ..رسوندم نیبرز ینایاز ماش یکیرو باز کردم و خارج شدم..با دو خودم رو به پشت  یورود در

 

 ..دمیکش یقیشدم و نفس عم خم

 

 ..بود دهینفهم یسرم رو بلند کردم..خداروشکر کس یکم

 ..بود نیتا ماش سه
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 ..رفتم یپشتشون م واشی واشی

 

 ..دمیآخر که رس نیماش به

 ..دمیکش یراحت نفس

 

 ..از درختا رفتم یکیبه پشت  آروم

 

 ..ستهیباعث شد قلبم از کار با بشیمه یاز کنارم رد شد و صدا یزیتکون بخورم که چ اومدم

 ..گوشم نگذشته بود که شوک دوم وارد شد خیاز ب ریاز رد شدن ت یزیچ

 ..زود تموم شه خواستمیافتاده بودم و فقط م..به غلط کردن دیچیدر سراسر خونه پ ریآژ یصدا

 

 ..شد یعمارت دونه به دونه روشن م یچراغا

 ..کرد یم شتریشد استرس و ترسم رو ب یم کمیکه نزد ییپا یصدا

 ..با اسلحه جلوم ظاهر شد یکلیه یمرد

 

 :گفت رتی..با حزدیافتاد..برق م شیآب یبه چشما نگاهم

 ؟یهست یتو ک+

 ..کردم یتونستم حرف بزنم..فقط نگاه م ینم

 

 ..تعجب کرد دیمن رو د یشد..وقت کمونیبا اسلحه نزد یا گهیبعد مرد د هیثان چند
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 ن؟یکنیم کاریچ نجایخانم شما ا+

 ..سرم گذاشت و به جلو هلم داد ی..اسلحه اش رو رودیفکر کرد و بعد بازوم رو کش یکم

 ..رو برگردوندم..اون پسره سرم

 ..کرد یبهم نگاه م رتیبا ح هنوزم

 

 ...افتاد میکابوس زندگ نیبه بزرگ تر ادمیدفعه  کی..وونستید نکنه

 ..مطمئنا االن پشت اون در منتظره تا عذابم بده که

 

 ..و باالخره در باز شد دیچرب یاما زور اون مرد به من م دمیخودم رو به عقب کش یچارگیب از

 ستادهیشرت و شلوارک وسط سالن ا یبا ت نیبود..برز یبدنم نبض داشت..حس بد یخشک شده بود..همه  لبام

 ..در هم بود یعیبود و اخماش به طرز فج

 ..انداختم نییبلندش به سمتم آمد..سرم رو پا یدو چندان شد و با قدم ها تشیکه به من افتاد عصبان چشماش

 :هم خواب آلود بود گفت یکه کم خشکش یرو با شدت از دست نگهبان در آورد و با صدا بازوم

 !کجا بود؟+

 

 ..مشی..فورا گرفتمیدیپاشون رو شن یکرد که صدا یقربان داشتن فرار م+

 

 !متوجه شد؟ یک+

 

 ..محمد قربان+

 

 :گفت یمتعجب یبا صدا نیبرز
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 مگه برگشته؟+

 

 ..شهیم یبله قربان چند ساعت+

 

 ..یبر یتونیمن..م شیپ ادیخوبه بگو صبح ب+

 ..بدم حیتر توض عیهرچه سر خواستمیرفت..م رونیفورا ب نگهبان

 

 کمیبرم خواستم  رونیب یزاشتیچون نم یهوا بخورم..قصد فرار نداشتم ول یکم خواستمیبخدا من فقط م نیبب_

 ..باور کن نیتو باغ راه برم فقط هم

 :رو بهم دوخت و مشکوکانه گفت نیخشمگ نگاه

 شب؟12ساعت +

 

 ..برم یدیخواب یوقت خواستمیخب..خب م_

 !!!!من احمقم؟؟؟هــــــــــان؟ یتو فکر کرد+

 

 ..عربده اش گوشم درد گرفت یصدا از

 ..کرد یگفتم مطمئنا باور نم یکه م مینداشتم..هرچ یحرف

 ..باور کن.. فقط دلم گرفته بود_

 

 هیآسمون به حالت گر یمرغا کنمیم یبه حالت اگه تکرار شه..کار یبه حالت..وا یاما وا بخشمیدفعه رو م نیا+

 ..کنن..حاال هم برو تو اتاقت

 ..احمقم یلیکه خ دمیرس جهینت نیبرق از اونجا دور شدم..و بازم به ا مثل
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 چینکرده بودم..ه نیازدواج با برز یبرا یگرفته بودم از در صلح وارد بشم..هنوز فکر میروز گذشته بود..تصم دو

 ..نبود یچاره ا

چقدر  دونمیچرا چهره اش تو ذهنم حک شده بود..نم دونمیبود..نم بایردم..محمد..واقعا زنگاه ک اطیپنجره به ح از

 ..بودم که از اونجا رفته بود رهیبه پنجره خ

 ..کردم و از اتاق خارج شدم یپووف

 ..شدم یکس ی نهیبه س نهیکه س رفتمیم نییپله ها پا از

 ..شد رهی..بازم بهم خدیمحمد رو د هیرو که بلند کردم چشمام برق نگاه آب سرم

 ..از کنارش رد شم که آرنجم رو گرفت خواستم

 ؟یهست یتو ک+

 :داشت..ناخودآگاه گفتم یآرامش خاص صداش

 ..طناز_

 

 ؟یکنیم کاریخونه چ نیقشنگه..تو ا یلیخ+

 

 ..ندشمیزن آ ای..عروسکشم..رشمیجوابش رو بدم..بگم اس یچ دونستمینم

 ..هیداستانش طوالن_

 

 ..میبا هم آشنا ش شمیمحمدم..خوشحال ممن +

 

 ..دمیبگم که صداش رو شن یزیچ خواستم

 

 محمد؟+
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و  یبود و معلوم بود تازه اومده نگاه کرد..کت و شلوار مشک ستادهیکه در سالن ا نیبرگشت و به برز محمد

 ..دستش بود یسامسونت مشک فیکراوات..ک

 :کرد..محمد دست پاچه گفت ینگاهمون م مشکوکانه

 

 ..نیشما فکر کردم تو عمارت شیپ ومدمیسالم آقا..داشتم م+

 

 ؟یستادیچرا تو پله ها ا+

 

 ..شدم یداشتم رد م دمیخانم رو د+

 

 :شد گفت یطور که وارد اتاق کارش م نیاز پله ها باال اومد و از کنارمون رد شد..هم نیبرز

 

 ..داخل محمد ایب+

باال انداختم..و  ینخورده پسر خاله شد..شانه ا ییبهم زد و از کنارم رد شد..مات مونده بودم..چا یچشمک محمد

 ..رفتم نییپا

همه  نینفر آدم ا هیآخه مگه واسه  فهممیآشپزخونه که شدم چندتا از خانم ها مشغول بودن..من نم وارد

 ..کننیخدمتکار الزمه..همشم اسراف م

 

 ..از کنارم رد شد یبهم رفت و با تنه ا یمه کمتر بود چشم غره ااز دخترا که سنش از ه یکی

بهم جلب شد..همه با احترام باهام برخورد کردن..با محبت جواب همشون رو دادم و رو  هیآخم توجه بق یصدا با

 :بود گفتم شریاز خانم ها که سنشون از همه ب یکیبه 
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 هست من انجام بدم؟ یحوصلم سر رفته..کار_

 

 ..میاریبراتون ب نیدار لیم یزیتو سالن..اگه چ دییخانم شما بفرمانه +

 

 ..من انجام بدم نیبد یکار هی..فقط خوامینم یزینه چ_

 

 ..میرو ندار یاجازه ا نی..اگه هم باشه ما همچنیانجام بد سین یکار+

 ..و خارج شدم دمیکش یآه

*** 

 ..کردم..دلشوره داشتم یم نییهدف کاناالرو باال و پا یاز ظهر بود..ب بعد

 ..شده در پتو وارد شد دهیچیپ یکه با نوزاد دمیرو د نیباز شد..برز یورود دره

 ..زدیتند تند م قلبم

 ..ثابت موند نیخون سرد و پر تمسخر برز یبه چشما نگاهم

 ..کنم نباشه یکه فکر م یزیاون چ دوارمی..امنه

..با نمیصورتش رو بب تونستمیکوچک بود و نم یلیبغلش خ یتو یمبل بلند شدم..به سمتش رفتم..بچه  یرو از

 :لرزون گفتم یصدا

 !ه؟یبچه ک نیا_

 

 !؟یکنیفکر م یخودت چ+

 

 ..تفره نرو..جواب منو بده_
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 ..پسر طاهاست..داداشت+

 ....پس درست فکر کردم..اما چرادمیکش یبلند نیه

 

دو نشون بزنم..هم به  ریت هیبچه باعث شد با  نیا دنیکرده..دزد رونتیداداشت از خونه ب گفتنیها م هیهمسا+

 ..کنمیبدم هم به تو ثابت کنم به حرفم عمل م یدرس هی تیداداش عوض

 

 :گفتم غیج با

 ری..ششهیم داریب گهیبچه تا چند ساعته د نیدارن؟ا یبچه چه حال نیاالن پدر و مادر ا یدونیآشغال تو م_

 ..خوادی..مادرشو مخوادیم

 

بچه رو به خانوادش برگردونم..حاال  نیا کنمینم نیچون تضم یریرو بگ متینباش..بهتره زودتر تصمتو نگران +

 ..یبا پسر برادرت خلوت کن یتونیهم م

 

 ..مبل گذاشت و از اونجا دور شد یبچه رو رو و

 

 ..کوچولو بود..آروم بغلش کردم یلیبغلش کنم آخه خ دمیترسیسمتش رفتم..م به

بود اما معلوم حالت  دهیخواب نکهیمثل من بود..با ا قایمن چقدر ناز بود..چشماش دق یروکنار زدم..خدا پتو

 ..طاها بود هیبلندش شب یبود..مژه ها دیچشماش مثل منه..صورتش مثل پنبه نرم و سف

فکر  نیبه ا خواستمی..اصال نمدیچشمم چک ی..اشکم از گوشه دمینشه صورت نازش رو بوس داریکه ب یطور آروم

 ..ارهیبچه ب نیسر ا ییبال نیکنم که برز

 ..طاها تنگ شد یلحظه دلم برا کی یبرا

 ..ملچ مولوچ بچه نگاهم رو دوباره بهش دوختم یصدا با

 ..کرد یخواب ملچ مولوچ م تو
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اش در  هیگر یاز لپش کردم که صدا ینتونستم خودم رو کنترل کنم و بوس محکم گهیضعف رفت براش..د دلم

کرد..کالفه شده  یم هیگر شتریب یدادم اما ه یکنم..تکونش م کاریچ دونستمی..دستپاچه شدم..نمدیچیفضا پ

 ..بودم

 یا دهیکردم اما فا یم یاش کل عمارت رو برداشته بود..باهاش باز هیگر یاومد..صدا یکم اشک خودمم در م کم

 :دمیرو از روبه روم شن نیبرز ینداشت که صدا

 

 ؟یکنیم کاریچ+

 ..شهیآروم نم کنمیم یکردن..هرکار هیشد و شروع کرد گر داریدفعه ب هی..دونمینم_

 

 یشد اونو تو بغلم گذاشت و رو شتریبچه ب ی هیگر یتکونش داد اما وقت یطرفم اومد و بچه رو گرفت..کم به

 ..مبل نشست

و بچه رو  ایدارن؟ب یاالن فاطمه و طاها چه حال یدونی!م؟ینگه دار نجایبچه رو ا نیا یخوایم یتا ک_

 ..کنمیبرگردون..خواهش م

 

 ززززمیعز یکن یبامن لجباز یریبگ میاگه تصم ی..ولمونهیم نجایبچه ا نیا یو رسما زنم نش ادیعاقد ن یتا وقت+

 ..رمیگ یم یدیجد میاون موقع تصم

 

 ..د بلند شد و به سمتم اومد..روم خم شدام افتا افهیام جمع شد..نگاهش که به ق افهیزور نفرت ق از

 ..اعصابم بود یبچه هم رو یکه چندشم شد و سرم رو تکون دادم..صدا دیگوشم کش یالله  یرو رو زبونش

 

 ..دمیرفتارا رو نم نیا یبهت اجازه  یزنم شد یوقت+

 :گفت نیب نیرو گرفت و به سمت پله ها رفت..در ا راهش
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 ..ادیپرستار ب گمیبچه رو خفه کن از فردا م نیا+

 ..کنه یکار تونستیم دیشد..شا یم داشیکاش ساسان پ یا

 ..خوابم برد یک دمیپرستار اومد و بچه رو گرفت به تختم پناه بردم و نفهم ی..وقتدمیصبح بخاطره بچه نخواب تا

*** 

رو گرفته  ممیشد..تصم یم یش اشکسبز یکرد و چشما یم هیطاها مدام گر یروز گذشته بود..بچه  چند

 ..بود یکردم منطق یکه هرجور فکرش رو م یمیبودم..تصم

 

به در زدم و بدون اجازه درو باز  یرفتم..طبق معمول تقه ا نیرو دست پرستار سپردم و به سمت اتاق برز بچه

 ..کردم

 بر

 

 ..چشماش گذاشته بود یبود و دستش رو رو دهیتخت دراز کش یرو یبا لباس راحت نیز

 ..رو گرفتم ممیمن تصم_

 

 ..شنومیخب؟م+

 

 ..شرط دارم هیقبوله اما _

 ؟یچه شرط+

 

 ..حق طالق با من باشه دیبا_

رو  یتخت نشست و با نگاه زرد و نافذش که ترس ی..رودیچیبلندش در فضا پ یمحض تموم شدن حرفم قهقه  به

 :شد رهیانداخت بهم خ یبه دلم م
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..و باز یواسه من شرط بزار یتونیم یکه فکر کرد یاحمق یلیمن خرم..و بازم خ یکه فکر کرد یاحمق یلیتو خ+

 ..کنمیمن قبول م یکه فکر کرد یهم احمق

 

 ..دمیشد و به سمتم اومد..سرش رو خم کرد تا قدش بهم برسه..اخمامو در هم کش بلند

 

چون صبرم کمه و  ایکن باهام کنار ب ی..سعمیشیت م..ما باهم خوشبخیشی..نفس من میطنازم تو تا ابد مال من+

 !خانمم؟ یرو ندارم..متوجه شد یتفاوت یتحمل ب

 

 ..که پراز عشق و محبت شده بود شوکه شدم..سرم رو تکون دادم شیلحن ناگهان رریتغ از

 :گفتم یدینا ام با

 ..عاقد رو خبر کن و و پسر طاها رو پس بده_

 ..فمیضع یلینداره و من خ یا دهیفا دنیکردم که جنگ یقبول م دیبا دیاز اتاق خارج شدم..شا و

*** 

 هی..کنمینگاه م نهیصورتم رو از آ یرو شگریآرا ی..آروم و ساکت نشستم و نقاشادیروز گذشته و امروز عاقد م دو

 ..اما من هیهر دختر یباشکوه آرزو یعروس

 

رو که برام آورده بودن  یدیلباس سف شگری..بعد از تموم شدن کار آرارمیاشکام رو بگ یکردم جلو یسع

 ..شده بودم بای..زدمیپوش

به خودم زدم و از اتاق  یپوزخند ایشباهتم به جول یادآوریفکرم نگذشته بود که با  نیاز ا یا هیهنوز ثان اما

 ..رفتم رونیب

 دیمن رو د یبه تن کرده بود..وقت یکت و شلوار مشک نیشده بود..برز دهیدر سالن چ ییبایعقد ز ی سفره

 ..دیرو بوس میشونیلبهاش نشوند و به طرفم اومد..پ یرو یچشماش برق زد..لبخند

 



128 | P a g e  
 

 ..خانمم یمثل فرشته ها شد+

 

 ..نشستم یصندل یتفاوت نگاهش کردم..ازش رد شدم و رو یب

بودم که هر  یکردم..درست مثل محکوم به اعدام یم دایپ یشتریگذشت استرس و ترس ب یلحظه که م هر

 ..و نرسه ادیسرش ب ییبال هیکردم عاقد  یدعا م یرحم یب تیحکمشه..با نها یلحظه منتظر اجرا

 ..نبوده شیب یخام الیکه خ دمیوارد شد فهم انیگو ااهللیدر باز شد و عاقد  یوقت یول

خون رو در  یکنار من نشست..پوست لبم کنده شده بود و مزه  یصندل یباهاش کرد و رو یخوش و بش نیبرز

 ..دهانم حس کردم

بودند تا  ستادهی..دوتا از نگهبانا به عنوان شاهد ارمیخون به استرسم دامن زد و باعث شد حالت تهوع بگ یشور

 ..امضا کنند

 

 ..عاقد من رو به خودم آورد یشد..با  صدا یلحظه هم از در جدا نم کی نگاهم

 

 دخترم حالت خوبه؟+

 

 ب..بله حاج آقا_

 ..دمیاز رونم گرفت که از درد اخمام رو در هم کش یکه کنارم نشسته بود نشگون محکم نیبرز

 

 ن؟یدار تیازدواج رضا نیبه ا نیخانم مطمئن+

 

 ..بله_

 

 ..شده یدخترم صورتت خون+
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 ..کرد اون رو بهم داد یم دیگوشم تهد ریکه ز یآورد و در حال یاز جاش بلند شد..دستمال تیبا عصبان نیبرز

 

 ..نشدم یعصبان نیاز ا شتریلبتو پاک کن تا ب+

 

 ..لرزون گرفتم..لبم رو پاک کردم یرو با دستا دستمال

 

 ..نیحاج آقا شروع کن گهیخب د+

 

چشمام برق  دمیساسان رو د یبه در نگاه کردم و وقت یدر اومد..با خوشحال یخواست شروع کنه که صدا عاقد

 ..انداخت نییسرش رو پا یبا شرمندگ دیرو د دوارمینگاه ام یزد..وقت

 ..رفت دنی..بغضم تا مرز ترکدیاز چشمام چک یاشک قطره

 ..جوابش رو دادن هیکرد..بق یجون یسست و آرومش اومد و سالم ب یبا قدم ها ساسان

 ..گذشتن یها مثل برق م هیشروع کرد به خوندن خطبه..ثان عاقد

 ..انداخت نییسرش پا یرمندگ..و اون از شداشتمیرو از ساسان برنم نگاهم

 

 ..عاقد نگاهم رو بهش دوختم یصدا با

 لم؟یوک ایآ+

 

 :گفتم یناگهان میتصم کیشد که با یچ دونمینم

 نه_

 

 :که به خودش اومد عاقد بود یکس نیکردند..اول یشوکه نگاهم م همه
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 ..ستیدخترم اگه حالت خوب ن+

 :و گفتم دمیحرفش پر وسط

 ..حرف بزنم نیبا برز دیبا قهیخوبم فقط دو دق_

رو به ترس  یقرمز اطرافش هر کس یرگ ها ونهیزرد رنگ چشماش م یدوختم که حلقه ها نیرو به برز نگاهم

 ..انداخت یم

 ..حرکت بلندم کرد کیرو به شدت گرفت و با  بازوم

 ..میگرد یما برم نیشما منتظر باش+

 یبخورم..به سخت نیکنه و به زم ریبود دامنم به پام گ کیبلندش حرکت کرد و منم دنبالش..نزد یگام ها با

 ..خودم رو کنترل کردم

 ..رو باز کرد و هلم داد داخل  یاتاق در

 ..کنن وهیزن داداشت رو ب دمیاالن دستور م نیبد..برو بله رو بده وگرنه هم یلیخ شهیبد برات تموم م+

 :گفتم تیقاطع با

..اگه ستیکسم برام مهم ن چیه گهی..دکنمیتو تباه نم هیاطر عروسک بازرو بخ می.. زندگشمیمن عقد دائم تو نم_

 ..تو شم بخاطر اون بچست..وگرنه طاها واسه من مرد ی غهیص خوامیاالن هم م

 نیا دیداشته باشه اما با ینیتاوان سنگ دیشانسم رو امتحان کنم..شا خواستمیحرفام دروغ بود..فقط م تموم

فرار کردم..اگه زن  نجایازا یروز دیبارم که شده به خودم فکر کنم..شا هی دیرو بخاطر خودم بکنم..با سکیر

 ..هرجا که خواستم برم تونمینباشم م شیرسم

 ..بود یلحن قاطعم تعجب کرده بود..عصبان از

 :کنان گفت دیاشاره اش رو به طرفم گرفت و تهد انگشت

 ..شک نکرده نیاز ا شتریتا عاقد ب ایگذرم..حاال هم ب ینم ازت یراحت نیباشه..اما بدون به ا+

 یکار تونهیکس به جز خودم نم چیصورتم اومد..ه یرو ی..لبخنددیرفت و در رو محکم بهم کوب رونیاتاق ب از

 ..واسم کنه
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 یرفتم..همه نگاه ها رو رونیاز اتاق ب ادیخون نم گهیمطمئن شدم د یو وقت دمیلبم کش یرو دوباره رو دستمال

 ..لبهام نشوندم یرو یتصنع یمن بود..لبخند

 ..رفتم و نشستم گاهیسمت جا به

 ..مینود و نه ساله بخونه و قصد عقد دائم ندار غهیرو به عاقد گفت ص نیبرز

 ..سکه بود..همون بار اول بله رو گفتم1372 هیشروع کرد..مهر عاقد

 ..ان در هم رفتساس یو چهره  دیکش ینفس راحت نیبرز

 ..بودم یمن خنث و

 ..میخورد یکه در سکوت قهوه م میو ساسان بود نیشد و فقط من و برز یساعت سالن خال کیاز  بعد

 ..اومد..چشمام رو بستم و با لذت قهوه رو بو کردم یخوشم م دایقهوه شد یبو از

 ..دمیرو د نیچشمام رو باز کردم نگاه پر از عشق و محبت برز یوقت

 ..دیچرخ یم نیمن و برز نیساسان هم نگاهش ب قایشدم چون دق معذب

 ..کوبوند و بلند شد زیم یهم فشار داد و قهوه رو رو یرو از حرص رو چشماش

 :زد و گفت نیروبه برز یتوجهش به او جلب شد..پوزخند نیبرز

 داداش..خدافظ یخوشبخت ش+

 ..رفت..از جام بلند شدم رونیب و

 !!کجا؟+

 ..بچه طاها شیپ رمیم_

 ی..کلدیداد..بوسش کردم..خند یطاها رو م ی..بوشدیطاها رو بغل کردم..دلم براش تنگ م یاتاق شدم..بچه  وارد

 ..خبر بودم یشد ب یاز اتاق انجام م رونیکه داشت ب یباهاش شدم..و از اتفاقات یذوق کردم..و سرگرم باز

ناهار  زیلباسام رو عوض کنم به سمت م نکهیبا بچه خوابوندمش و از اتاق خارج شدم..بدون ا یعالمه باز هیاز  بعد

 ..گرسنه بودم یلی..خارنیرفتم و منتظر شدم تا غذا رو ب یخور

 ..اومد..لباساش رو عوض کرده بود و دوش گرفته بود نیبعد هم برز قهیدق دو
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 ..کنارم نباشه بهتره نیبرز یبهتر..هرچ یعکس هم نداشتم..ول هی یجالب..حت چه

رو  بتیمص یبهم وارد شد و تازه معن یاز خوردن غذا به سمت اتاقم رفتم..در کمد رو باز کردم..شوک بزرگ بعد

 ..دمیفهم

 یبه اتفاق خواستمینم ینبود..حت یلباس چیرو باز کردم اما ه گهید یدر کمدا مهیدر کمد نبود..سراس یلباس چیه

 ..کنمفکر  وفتهیکه قراره ب

داده بود و من رو نگاه  هیبه چهار چوب تک نهیروبه رو شدم که دست به س نیکه برگشتم با قامت بلند برز نیهم

 ..کرد یم

 ..قلبم گذاشتم یو دستم رو رو دمیکش ینیترس ه از

 طنازم؟ یگردیم یزیدنبال چ+

 ستن؟یکدوم ن چیلباسام کو؟ه_

 ..منتظرتم ای..تو هم زودتر بمیزن و شوهر گهیباشن..گفتم ببرن تو اتاقم..ما د دیکه با ییجا+

 ..خارج شد و

 ..کنم یکردم فکر یتخت نشستم..سرم رو تو دستام گرفتم و سع یرو

 ..بود سیخ سی..دستام خدیرس یبه ذهنم نم یراه چیه

 :ساعت وقت تلف کردن خدمتکار وارد اتاق شد و گفت میاز ن بعد

 ..اتاقتون نیببر فیقا گفتن تشرخانم آ+

 ..مونهی..بگو حالت تهوع داره تو اتاق خودش مسیبگو حالش خوب ن_

 ..آخه خانم+

 ..رونیآخه برو ب یآخه ب_

 ..رو بهم دادن ایدر انگار دن یتو دیکل دنیبه طرف در رفتم و با د عیرفت..سر رونیاتاق ب از

 ..در رو باز کنه یا گهید دیوقت نتونه با کل هیرو گذاشتم تو در بمونه تا  دیدرو قفل کردم و کل عیسر

 ..شد یم نییکه مدام باال و پا دمیدر رو شن رهیدست گ ی..صدادمیکش یقیدادم..و نفس عم هیرو به در تک پشتم
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 ..تخت نشستم یدر فاصله گرفتم و رو از

 ..نکن یطناز درو باز کن..منو عصبان+

 ..طناز+

 ..رو تکون داد رهیدستگ دوباره

 ..اینیبیرو ندارم..بد م یتفاوت یطناز بهت گفتم تحمل ب+

دور شده..بعد از رفتنش  نجایداد از ا یپاش بود که نشون م یبه در زد و بعدم صدا ینگفتم..لگد یزیچ بازم

 فتهین یبودم فردا اتفاق بد دواریخوابم برد.. و فقط ام عیسر

 

 ..رفته بود نیشدم ساعت نه بود..پس برز داریب یوقت صبح

 ..راحت صبحونه ام رو خوردم الیرفتم..با خ رونیباز کردم و ب درو

 ..و بردارم دیرفتم تا کل عیافتاد سر دیبه کل ادمی هوی

..اطراف رو ستین دیرو بردارم اما متوجه شدم که کل دیدستم رو به طرف در بردم که کل دمیکه به اتاق رس نیهم

 ..نکردم داشیو رو کردم اما پ ریکردم..نبود..شروع کردم به گشتن داخل اتاق..اتاق رو زنگاه 

 سرعت؟ نیخدمتکارا اومدن و برداشتن؟به ا یعنیآخه.. شهیم مگه

 ..رفتم..داخل آشپزخونه شدم..خدمتکارا سرگرم کارشون بودن نییاز پله ها پا عیسر

 ..بهم تنه زدکه اون روز  ینبود..همون دختر شونیکینه.. اما

 ..شدم نهیبه س نهیکه خواستم بر گردم باهاش س نیهم

 ..مطمئن بودم کار خودشه بایبهم زد و از کنارم رد شد..تقر یپوزخند

 ..دمیاز نرگس آدرس اتاقش رو پرس یواشکیکنم.. کاریچ دیبا دونستمینم اما

 ..شروع کردم به گشتن عی..سرشیآرا زی..مچهیکمد کوچک و ساده..قال کینفره.. کیاتاقش شدم..تخت  وارد

 ..ینکردم..لعنت دایپ یزیو رو کردم اما چ ریاتاقش رو ز یجا همه

 .رفتم رونیب دانهیکردم و ناام یداد..پووف یم میشکمم خبر از گرسنگ یصدا
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 ..شدن به اتاقم رفتم ریبرام صبحونه آورد..بعد از س نرگس

رفتم..درو باز  نیرفتم..به سمت اتاق کار برز رونیبه سرم زد.. از اتاق ب یحوصلم سر رفته بود..فکر شهیهم مثل

 ..کردم و وارد شدم

 نیکه برز یکردم فکر کنم پسورد ی..سعی..لعنتخواستیرو روشن کردم..پسورد م وترینشستم..کامپ زشیم پشت

 ..هیبزاره چ تونهیم

 ..زدم..رمز باز شد دیکه به ذهنم رس یکلمه ا نیاول

 ..اینفرم..هم از تو هم از جولمت ازتون

 ..درب و داغون کنم وترویکامپ خواستمیاز شدت خشم م دمیرو د وتریکامپ نهیزم ریتصو یوقت

 ..ایو جول نیبرز یعروس عکس

 ..زدیهردوشون عشق و محبت موج م یچشما تو

 ..امیکنار ب یزندگ نیبا ا تونستمیواقعا عاشقم بود م نیاگه برز دیشا

 ..بزنم غیج خواستمیکردم م دایگشتم..کراش و که پ یبرنامه باز هیشدم و دنبال  الشیخیب

 ..وارد اتاق شده یکس دمیبودم که نفهم یغرق باز یشدم..انقدر تو باز یباز سرگرم

 ..زنهیعشق داره تو قلبش جوونه م ی شهیر دمینفهم

 ..رمیتا بتونم جلوش رو بگ دمیفهمیکاش م یا و

 :زدم و گفتم زیم یاز جونام و از دست دادم با مشت رو یکی یوقت

 ..شمیاور م میاَه..االن که گ_

 ..ایخوریانقدر حرص م ستیخوب ن+

 ..معذب شدم ی..کمدمیمحمد رو د طونیش یتعجب به سمت در نگاه کردم که چشما با

 ..متوجه نشدم ؟منیاومد یشما ک_

 ..مواجه شدم طونیدختر ش هیببرم اما با  نیاومده بودم چندتا سند واسه برز+

 ..انداختم نیی..سرم رو پادمیکش خجالت
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 ..برس تی..به بازیخجالت بکش سیحاال الزم ن+

 :بره که گفتم رونیاومد و چندتا برگ کاغذ برداشت خواست ب زیبه سمت م و

 ه؟یچ نیرابطت با برز_

 ..دوتا نیا نیب یزیچ هیدوست..صاحب کار..+

 ..رفت رونیاز اتاق ببا لبخند  و

 ..بار اسمش رو تکرار کردم چند

 ..داده شی..انگار ابهتش رو افزاادی..واقعا بهش ممحمد

 ..رو شروع کردم یرو تکون دادم و دوباره باز سرم

 ..خونه نبود نیرفتم..خداروشکر برز رونیناهار ب موقع

 یرسم پیت شهیوارد شد..مثل هم نیکه برز کردمینگاه م ونیزیساعت بعد از خوردن ناهار داشتم تلو چند

 ..کردم ترس رو به خودم راه ندم یداشت..سع

 ..دیرو بوس میشونیعوض کردن لباساش کنارم نشست و دستش رو دور گردنم انداخت و پ بدون

 

 ..یایخونه به استقبالم ب امیم یدوست دارم از فردا وقت+

 

 ..یدوست دار یتو چ ستیبرام مهم ن_

داد که احساس کردم طناب دار دور  یدیدفعه فشار شد کیدو استخوان گردنم گذاشت و  نیبرو  انگشتش

 ..گردنمه

 ..قطع شد نفسم

 ..کردم یدیشد یانگشتش رو برداشت که سرفه ها عیسر

 ..زورگو بود یواقع یمعنا به
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 ..یشوهرت درست کن یخوش رنگ برا یچا هیلباسام و عوض کنم..توهم بهتره  رمیم+

آماده شد  یچا یدرست کنه.. وقت یاز رفتنش با غرغر بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و به نرگس گفتم چا بعد

 ..گذاشتم و به سمت سالن حرکت کردم ینیو در س ختمیفنجون ر کی

 

 ..نگاهم به پنجره افتاد ناگهان

بردنش..با  دیرس یآوردن داخل..به سمت راهرو که به استخر م یرو که به زور م ینفر از محافظا داشتن مرد دو

 ..دمیاز پشت سرم شن ییپا یکردم که صدا یتعجب نگاه م

 

 ..اومد یم نییاز پله ها پا یادیلباساش رو عوض کرده بود و با سرعت ز نیبرز

 :زد ادیفر ستادمیکه پشت پنجره ا دیمن رو د یوقت

 ..این رونیتو اتاقت و تا نگفتم ب!!!بروباال ؟؟؟یکنینگاه م یبه چ+

 ..دیدر دستم لرز ینیس ادشیفر یصدا از

 ..گذاشتم و با دو به سمت اتاقم رفتم زیم یرو رو ینیس عیسر

 ..رفتم رونیشدم و از اتاق ب نیحرف برز الهیخینبود..ب یساعت گذشته بود و خبر مین حدود

وارد  زدیحرف م یکه با گوش یدر حال نینبود..ربع ساعت بعد برز ینگاه کردم..خبر رونیسالن به ب یپنجره  از

 ..شد..حواسش به من نبود

 ..رمیمدارکا رو هرجور شده ازش بگ دیو گرفتم..با دیکه گفتم..فر نیحرف نباشه..هم+

 ..حرف بزنه نیشکنجش کن نیتونی..تا منیلشش رو ببر نیاینگهش دارم ب نجایا تونمیکه گفتم..نم نیهم+

 رو قطع کرد..و برگشت..نگاهش به من افتاد یگوش

 

 ..بلند شد ادشیفر
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از دستت  خوامی..نمیدور باش زایچ نیاز ا دیبا ؟تویکه چ یسادیوا نجایمگه من به تو نگفتم برو باال؟؟ا+

 خوامی؟نمیفهمــــــــیبدم...م

 

 ..به طرفم اومد دیاشک جمع شده در چشمانم رو د ی..دلم از همه جا گرفته بود..وقتدیام لرز چونه

 ..شد تیاز عصبان یرو در آغوش گرمش فشرد..صداش خال من

 

 ..ادهیشدم..باور کن از دوست داشتن ز یببخش منو گلکم..عصبان+

 ..نه طناز دمید یرو در چشماش م ایجول نکهی..از غم..از ایشد..نه از خوشحال ریحرفاش اشکام سراز دنیشن از

 

 ..کرد یموهام گذاشته بود و نوازش م یرو رو دستش

 ..باشه تونهیم نیبدتر از ا یکردم چه عذاب یمن مدام فکر م و

 نی..و من به امیمبل نشوند..نرگس برامون قهوه آورد و خورد یمن رو از آغوشش جدا کرد و رو قهیدق کیاز  بعد

 ..یدار ازیمرد ن کیبازم به آغوش  یباش یکه هر چقدر هم قو دمیرس

 

  دیکشیم دکیبازم اسم شوهر رو  ومدیازش بدم م ییموقع ها هیکارهاش  یادآوریدوستش نداشتم و با  نکهیا با

 ..دوست دارم نه به من گفتیم ایبود..اون به جول انتیجور خ کی نمی..اانتیشدم از خ یو من ناراحت م

نباشه  یکه طرف مقابلش راض ینکرد..انگار از رابطه ا یمخالفت نیوبرز دمیشب بازم من در اتاقم خواب اون

 ..اومد یخوشش نم

*** 

 ...ماه بعد کی

 گهیاومدم و د یم نجایا ادیمدت ز نیو به آب..شنا بلد نبودم اما تو ا دمیرو پوش ویسالن استخر رفتم..ما به

 ..آب بخوابم..چشمام رو بستم و خودم رو به آب سپردم یرو تونستمیم

 ..گرفتم یاستخر آرامش م یگذشته بود و من از سکوت فضا قهیدق چند
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برهنه  مهیبود و ن ستادهیکه در استخر ا دمیرو د نیکمرم رو گرفت..چشمام رو باز کردم..برز یکردم کس احساس

 :بود..با لبخند گفت

 

 ؟یریبگ ادیشنا  یدوست دار+

 

 ..اومد ینم بدم

 ..ترسمیم یآره ول_

 ..نترس یچیمن زنده ام از ه ینترس.. تا وقت+

 

 ..ترسونهیمن رو م شتریخودش از همه ب دونستینم دیشا

 ..آب..دستام رو دور گردنش انداختم یدستاش بودم خوابوند رو یرو که رو من

 

 ..پاهات رو تو آب تکون بده+

 ..رو تکون دادم پاهام

 

از استخر خارج  امونیبعد از آب باز نیبا برز..و خوشحال رمیادبگیساعت تونستم چند نوع از شنا رو  کیاز  بعد

 ..در اتاقک رفتم و لباس هام رو عوض کردم نینگاه برز ریو با خجالت ز میشد

 دیبا گهیو کنارم بود..معذب بودم..د کردیمحمد مدام از فرصت استفاده م رفتمیخونه م یبود هرجا یوقت چند

عذاب وجدان داشته  خواستمیاما ن شهیو ناراحت م کنهشیدلش م دونستمیم نکهیدادم..با ا یبهش م یتذکر جد

 ..نداشتم انتیاحساس بودم حق خ یشوهر من بود و هرچقدرم که بهش ب نیباشم..برز

کردم که نگاهش به من مثل خواهرشه اما حاال  یخودم رو قانع م لیکردم نگاه محمد پر از عشقه..اوا یم حس

 ..ستین یزیچ نیمطمئن بودم که همچ
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که روز اول در تاالر اسلحه  ینیبرز نیکرد..و چقدر تفاوت بود ب یو همه جا عشقش رو بهم ابراز م شهیهم نیبرز

 ..دوخت یرو بهم م نشیکه نگاه زرد و پراز محبت دروغ ینیو برز دمیبدست د

 

 ..دمید یقلبم از سنگ بود که محبتاش رو نم دیشا

مدت با تموم خدمتکارا دوست شده بودم و  نینشستم..تو ا یدر خونه م کاریسرکارش بود و من ب شهیهم مثل

 ..زینفرت انگ ینبود جز فرانک..همون دختره  یکرد اون کس یاز خدمتکارا با نفرت نگاهم م یکیفقط 

 

 ..بردم یبراش چا شهیوارد شد به استقبالش رفتم و مثل هم نیبرز یوقت ظهر

 ..اش سردرگم بود افهیق

 ..شده که محمد وارد شد یبود..خواستم ازش بپرسم چ جیگ

 ..بود مهیسراس

 ..نیبرز+

 :از جا بلند شد..با استرس گفت عیسر نیبرز

 

 شد؟ یچ+

 ..من حرف بزنه یجلو تونهیبه من نگاه کرد که نشون بده نم محمد

 ..به من نگاه کرد نیبرز

 

 ..برو تو اتاق+

 

تخت نشستم به  یکه رو دیکه من رو د نیوارد شد..هم نیبعد برز قهیحرف بلند شدم و به اتاق رفتم..ده دق یب

 ..سمتم اومد

 :رو در بغلش جا داد و موهام رو بو کرد..زمزمه کرد من
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 ..نفسم زارمی..نمرهیتوروهم ازم بگ زارمینم+

 

 ..فرار کنم تونستمیکاش م یدچار شم..ا ای..نکنه من هم به سرنوشت جولدمیترس

*** 

 نیبرز

 

 ..رمیگیرو کشت..انتقامش رو م ایرو که جول یرو..کس یکردم..اون عوض داشیکردم..باالخره پ داشیپ

 ..طناز نگاه کردم به

 ..ایعروسک جول ایطناز رو  دونمی..اما نمادیز یلیکه دوستم نداره..اما من..دوستش دارم..خ دونستمیخوب م یلیخ

 

 ..شدم یغرق لذت و عشق م استیجول نکهیکردم با تصور ا یلحظه که نگاهش م هر

 

 یاجبار یوجه دوست نداشتم رابطه  چیباهاش رابطه داشته باشم ناراحت بودم اما به ه تونستمینم نکهیا از

 ..میداشته باش

 

 ..با من خواهد بود شهیکرد..اون هم یطناز نم تیدر وضع یرییتغ نیا یول

 

کنم..اما  یتو مغزش خال ریت کی تونستمیکاش همون لحظه م ی..ایکار عوض انتیرو گرفتم..اون خ دیفر باالخره

 ..شد یبا اسم من به ضرر من تموم م اشیخرابکار

 

 ..کردم یگرفتم و نابود م یاول از همه اون مدارکارو ازش م دیبا پس
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 ..کردم یخودم رو در دلش جا م یجور هی دیکردم..با یبه حال طناز م میفکر دیبا

 

 ..من یایسبزش نگاه کردم..اونم مثل من در فکر بود..جول یچشما به

 ..طناز

 

 ..قدم بزنم..رو تاب نشستم..حرکتش دادم اطیروز بود که اجازه داشتم در ح چند

 

 به باد

 

 ..داد..چشمام رو بستم یو بهم لذت م خوردیم صورتم

 

 ..دهبفهمم محم تونستمیچشمام رو باز کنم م نکهی..بدون ادمیرو شن ییپا یصدا

 

 ..اومد یعطرش قبل از خودش م یبو شهیخلوت هام حضور داشت..هم یتو شهیهم

 

 ..و نه کمتر شتریدوست بود برام..نه ب هیکردم.. ینم ییاون بود احساس تنها یوقت

 

 یرحمم که عشق رو در چشماش م یب نیبگ دیاز خودم دورش کنم..شا خواستمیبود که نم نیبخاطر هم دیشا

 ..کنمینم یاما کار شکنهیدلش م دونمیو م نمیب

 

 ..نیتنها تر شم..هم خواستمینم

 ..ییبازم که تنها+
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 ..ندارم یچاره ا_

مثل  یچرا کنار کس دمیفهمیکرد..اما نم یمهربون ترش م شهیصورتش مثل هم یرو باز کردم..لبخند رو چشمام

 ..نهیبرز

 ..نشست کنارم

 کنه؟یم تتیاذ نیبرز+

 

 ...ای هیمحبتاش واقع دونمینم_

 

 ..دیکش شیپرپشت و مشک یدر موها یدست

 ؟یدوستش دار+

 :و قاطع گفتم عیسر

 

 ..نه_

 ؟یرو دوست دار یا گهیچرا؟کس د+

 ..برسه خوادیم یحدس بزنم به چ تونستمیم

 

 چطور؟_

 ..ستادیساکت موند..از کنارم بلند شد..رو به روم ا هیثان چند

 ..داخل شد نیبلند برز یشاس نیبگه در بزرگ عمارت باز شد و ماش یزیچ خواست

رو پارک کرد  نیماش یمشکوک شده بود..وقت یبود و به اندازه کاف دهیچند بار من رو با محمد د نی..برزدمیترس

 ..بود به سمتمون اومد دهیکه ابروهاش رو درهم کش یشد و در حال ادهیپ
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 :گفت دیبهمون رس یتفاوت بود و من دستپاچه..وقت یب محمد

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا+

 

 ..هوا بخورم رونیب امیحوصلم سررفته بود گفتم ب_

 :دیبه محمد و پرس روکرد

 

 ؟یسرکارت باش دیو تو محمد؟مگه نبا+

 

 ..ششونیطناز خانم تنها بودن اومدم پ+

 ..و بلندم کرد دیبه من انداخت و بعدم دستم رو کش نیخشمگ ینگاه نیبرز

 :به محمد گفت رو

 

 ..تو اتاقم کارت دارم ایبعدا ب+

شد و دردم  شتریب یدستم کم یرو نیراه افتاد..فشار برز نیجواب برز دنیشن یبدون منتظر موندن برا و

 ..گرفت

 میرو باز کرد و من داخل شدم و بعد خودش..بازم دستم رو ول نکرد..وارد اتاق  شد یورود در

 

 :تخت انداخت و گفت یرو رو سامسونتش

 

 ..هبد حیخب؟!!!توض+
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 رو؟ یچ_

 

 ؟یریگیچرا محمد دور و ورته؟چرا باهاش گرم م نکهیا+

 

 ..نگهبانه هیورت داشته..اون فقط  االتیخ_

 :کنان گفت دیرو به طرفم گرفت و تهد انگشتش

 

و  بندمیم مونیدوست ی..وگرنه چشمم رو رویریطرفش م نمیبب خوامینم گهی..دکنهیم تمینگاه محمد به تو اذ+

 ته؟یبره..حال کنمیردش م

 

 آره_

 ..دمیکش یقیرفتم..نفس عم رونیسمت کمد رفت تا لباسش رو عوض کنه..من هم از اتاق ب به

 ..یندازیکنه محمد که منو به دردسر م کارتیبگم چ خدا

 ..اخماش درهم بود نیناهار برز موقع

 :غذاش تموم شد و خواست بلند شه گفت یوقت

 

 ..یمهمون هیبه  میبر دیشب با دیخر میآماده شو بر+

 ..حرف بلند شدم و به اتاق رفتم..لباسام رو عوض کردم و منتظر شدم یب

 

 ....هوا گرم بودمیرفت رونیاسپرت زده بود..دوشادوش هم ب پیوارد شد و لباساش رو عوض کرد..ت نمیبرز

 

 یبعد صدا هیرو روشن کرد و چند ثان نیماش ستمیس نیبرز میاز عمارت خارج شد ی..وقتمیشد نیماش سوار

 ..بابک جهان بخش در فضا پخش شد
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 ....دستاشو در دستام قفل کردمیشد ادهیپاساژ توقف کرد و پ یجلو

 

 یم رادیو اون هم مدام ا دادمینشون م نیلباسارو به برز نایتریکردن بودم..از پشت و دیعاشق خر شهیهم یوقت

 ..گرفت

 

 ....بد رنگه..کوتاهههیلخت

 ..دیپسند یکدوم رو نم چیهمه لباس..ه نیخسته شده بودم ا گهید

 

 ..کلوش یکم نشییبود و پا یسنگ دوز نشیبود..قسمت س ونیو ر ریافتاد..حر یلباس مشک هیبه  چشمم

 ..برق زد چشمام

 

 ..دمیرو از کنارم شن نیبرز یبهش نگاه کردم..صدا نیتریسمت مغازه رفتم و از پشت و به

 ..پرو کن میبر+

بود خواستم لباس روبرام  یهم پشت سرم..از فروشنده که خانم مسن نیتکون دادم و وارد مغازه شدم..برز سرمرو

روبهتر نشون  دمی..پوست سفومدیبهم م یلیمن دوخته شده..خ یمتوجه شدم که برا دمشیپوش ی..وقتارهیب

 :زد و گفت یلبخند دنمیهم با د نی..درو باز کردم..برزدادیم

 

 خوبه+

و به سمت  دمیو شال و کفش هم خر نیدست مانتو و شلوار ج هی..میو از مغازه خارج شد میدیخررو  لباس

 ..میعمارت روانه شد

 بهم اعتماد داره؟  یعنیتوقف کرد تعجب کردم.. شگاهیآرا یجلو یوقت اما
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خانم مقدم هستم..بعد  یگیم یریدختر خوب م هیهستن..مثل  نجایبه سرت نزنه..چندتا از محافظا ا خودیفکر ب+

 شد؟ رفهمیدنبالت..ش امیم زننیاز تموم شدن کارتم خودشون زنگ م

 

 ..باشه_

 

 گهیبرو د+

ساله به  ۳۵حدودا  یبرم که زن یک شیشلوغ بود..مونده بودم پ یلیشدم و وارد سالن شدم..خ ادهیپ نیماش از

 :گفت ییسمتم اومد..با خوش رو

 

 خانم مقدم؟+

 :لبهام نشوندم و گفتم یرو یلبخند

 

  ..بله خودم هستم_

 ..ایهمراهم ب زمیخب عز لهیخ+

بعد اومد و ازم خواست مانتو وشالم رو  قهیها نشوند و رفت..چند دق یاز صندل یکی یرفتم..من رو رو دنبالش

 ..ارمیدرب

 :و گفت دیبه موهام کش یدست

 ..کوتاه تر شه کمی دیبا+

 ..شدرو تکون دادم و اون مشغول  سرم

 ..زدم باالخره تموم شد یاز دوساعت کار کردن رو صورت و موهام که من همش چرت م بعد

 

صورتم بود که  یرو یمات و کمرنگ شیکلفت نبود..آرا شهیمثل هم گهیبه خودم نگاه کردم..ابروهام د نهیآ تو

 ..بود دهیچیمدل ساده پ هیصورتم رو ناز تر کرده بود..موهام رو هم 
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 ..اومده نیبعد خبر دادن برز قهیو منتظر نشستم..چند دق دمیرو پوش لباسم

 ..اون خانم تشکر کردم و از در خارج شدم از

 ..دیرو بوس میشونیشد و پ کمیبود..نزد خکوبیروم م نیشدم..نگاه برز نیماش سوار

 

 ..یمثل فرشته ها شد+

 ..دمیکش رونیتوجه بهش خودم رواز بغلش ب یب

 ..وفتیراه ب گهیخب د لهیخ_

 ..شده و البته ناراحت اما برام مهم نبود عیضا دایشد دونستمیم

 ..رو روشن کرد و راه افتاد نیماش هیاز چند ثان بعد

بکشم و باد  نییرو پا شهینشستم ش نیتو ماش یبودم که وقت نیعاشق ا شهی..همدمیکش نییرو پا نیماش شهیش

 ..داشت یدنیکرد و آسمون منظره د یداشت غروب م دیصورت و موهام رو نوازش کنه..خورش

 ..بدنم رو فرا گرفت یتوقف کرد..چون اطراف هم باغ بود لرز یباغ یساعت جلو میاز گذشت ن بعد

 :گوشم گفت ری..زمیروپارک کرد و دست در دست هم حرکت کرد نیماش نیشدم..برز ادهیپ

 ..می..االنم تازه از ماه عسل اومدمیعقد کرد شی..دو ماه پیند یدوستام سوت یحواست رو جمع کن جلو+

 

 ..باشه_

 ..بود یمجلس عروس نجای..ایگفته بود مهمون نیتعجب کردم..برز میوارد شد یوقت

 نایرفتم زن و مرد جدا بودن..ا یهزجا عروس ادمهی یبود..از وقت ی..شلوغ بود..اما زن و مرد قاطمیرفت زیسر م باهم

 !!ترسن؟ینم اشونیاز اون دن

به  زیم یو دسرا رو وهیمقدسم..!!!انواع غذا ها و م می..حاال انگار خودم مرخوابوننیمنو که تو قبر اونا نم الیخیب

بردارم..نگاهم رو از اون غذاها که به  یزیشد برم چ یاما روم نم رفتیشده بود..دلم ضعف م دهیصورت سلف چ

 یامشب بتونم فرار کنم..ول شهیم ی..چمشده بود گرفتم و به مهمان ها نگاه کرد دهیشکل چ نیبهتر
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..همه ونیرقص پر بود از خانم ها و آقا ستیپاد..پ یهم مثل عقاب منو م نیشهره..برز رونیب بایتقر نجای؟ایچجور

 ..نداشت هیبه کار بق یهم کار یو کس دنیرقصیبا جفتشون م

رفتن  نشستن و  گاهشونیو دست بلند شد..عروس و داماد آمدن..به سمت جا غیسوت وج یبعد صدا قهیدق چند

 ..وسط..حوصلم سر رفته بود ختنیهم ر هیبق

 ..رقص خارج شدن و به طرفمون اومدن ستیاز پ یو مرد زن

 

 ..جناب میگشتیمقدم..تو آسمونا دنبالتون م نی..برزنجاستیا یک نیبه به بب+

 :زد و گفت یلبخند نیبرز

 ..حامد یچرب زبون شهیمثل هم+

 :گفت به من کرد و ینگاه حامد

 ؟یکنینم یمعرف+

 ..همسرم طناز+

رو  دارشونی..گرچه افتخار دیدوباره ازدواج کن تیبعد از فوت همسر قبل کردمی..فکر نمیاوو دوباره ازدواج کرد+

 ..نداشتم

تفاوت جوابش  یهم ب نیسالم کرد و برز یآروم یکه کنار حامد بود با صدا یدرهم رفت..زن یکم نیبرز ی چهره

 ..میجوابش رو دادم..هر دوشون کنار ما نشستن و گرم صحبت شد ییرو داد و من هم با خوش رو

راحت  گهیآب شده بود و د خمی کمیشد ازدواج کرده بودن.. یم یرها بود همسر حامد که دو سال اسمش

 نیبا برز مییره طرز آشنا..رها دربامیبرداشت یخوراک یو کم میکردم..با رها به سمت سلف رفت یمعاشرت م

 :حامد توجهم بهش جلب شد یسرهم کنم و بگم..با صدا یکه مجبور شدم داستان دیپرس

 !؟؟نیدیطناز خانم افتخار م+

 ..منظورش رقصه دمیفهم شهیخورد م نیبرز یاحساس کردم دستم داره توسط دستا یمتوجه نشدم اما وقت اول

 ..قند تو دلم آب شد نیفکر حرص خوردن برز از
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 ..البته_

..از دمیرقص یحامد م یخشک روبه رو یلیدوشم بود و بدنم مشخص نبود..خ یحامد هم قدم شدم..شالم رو با

من رو نشونه گرفته  زشینگاه ت نینبود و برز الشیخ نینگاه کردم..رها که ع نیرقص به رها و برز ستیپ

 دونیبود..م

 

 ..خونه میبزار برس گهیتو دلش داره م ستم

لحظه احساس  هی..سرجام نشستم..میرقص خارج شد ستیبه حامد زدم و از پ یاز تموم شدن آهنگ لبخند بعد

 ....از درد نفسم قطع شده بودکنهیناخناشو داره تو رونم فرو م نیبرز دمیکردم رونم سوخت..د

 ..دمیخودم رو کنار کش یزدم و به سخت یتصنع یلبخند

و به سمت عروس و داماد برد..دوتا ساعت به هردوشون داد و  دیدستم رو کش نیباش و کادو برزدادن شا موقع

 ..کردم..منم فقط لبهام رو تکون دادم یخوشبخت یآرزو

 رونی..از باغ بمیکرد یو خداحافظ میلذت بخش بود شام خورد میلیکه خ نیو شام پا کیاز انجام مراسم ک بعد

رو از  نیخواست ماش نیدر انتظارمه..برز یچ میخونه برس یمشخش بود وقت قایو دق زدیحرف نم نی..برزمیاومد

 ..میدیرو از پشت سرمون شن یکس یکه صدا ارهیپارک در ب

 

 ن؟؟؟ی..برزنیبرز+

 

 :زمزمه کرد و رو به من گفت یلب لعنت ریبرگشت و نگاش کرد..ز نیبرز

 

 ..امیتا ب یخوریتکون نم+

تا اون مرد حدودا پنجاه متر فاصله بود..مشغول حرف زدن  میبود ستادهیکه ما ا ییبه سمت مرد رفت..از جا و

کرد..به اطرافم نگاه کردم..کنار جاده پر از درخت  یو نگاهم م گشتیبار برم کیچند لحظه  نیبودن..برز

به  یده متر..دوباره نگاه دیداشتم..شا هبا جاد یکم یلیکردند..فاصله خ یتو جاده به سرعت حرکت م نایبود..ماش

 ..انداختم..مشغول حرف زدن بود نیبرز
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 ..فرار یفرصته برا نیآخر نیداشتم..فکر کن طناز..زودباش ا استرس

 ..کم شه شیسیتا خ دمیدستام عرق کرده بود..دستام رو به مانتوم کش کف

 گهیشدند..د یم ادهیدوتا مرد داشتن پفاصله نداشت.. ادیکنار جاده توقف کرد..ز یبوس ینیافتاد به جاده..م نگاهم

 ..رو نجات بدم میتا زندگ دمیشانسم رو امتحان کنم..دو نیتا آخر دمی..دودمینگاه نکردم..فقط دو نیبه برز

 :اومد گفتم یکه نفسم باال نم یباال رفتم..در حال عی..سرزدمینفس نفس م دمیبوس رس ینیبه م یوقت

 ..امیباهاتون ب نیبزار کنمیکنه..خواهش م تمیاذ خوادیدنبالمه م یکی..نیتوروخدا..تروخدا کمکم کن_

 ..کردم یوقت تلف م دیشده بود..نبا جیانگار گ راننده

 ..رسهیاالن م نیحرکت کن کنمیآقا خواهش م_

 ..نجایهم نیباشه دخترم بش+

 نینگاه کردم..برز رونیبوس به ب ینیم ینشستم..از پنجره  یصندل ی.. رودمیکش یبعد حرکت کرد..نفس راحت و

کرد..نگاهم رو از پنجره گرفتم..همه مسافرا با تعجب نگاهم  یاطراف رو نگاه م مهیبود و سراس نشیماش شیپ

 دهیکه روش مانتو پوش یمجلسکرده و لباس  شیدختر با صورت آرا هی ی..حقم داشتن..نصفه شبکردنیم

به  عیتو دلم افتاد..سر یقیعم یش افتاد..دلشوره به طاها و پسر ادمیدفعه  هیتعجب داشت.. یبودم..واقعا جا

 ..سمت راننده برگشتم

 

 ن؟یبد لتونویلحظه موبا هی شهیم دیآقا ببخش_

 ..ساده اش رو به سمتم گرفت یکرد و گوش ینگاه مرد

 ادمی..اما دو رقم آخرش رمیطاها رو بگ یکردم شماره  ی..سعدیلرز یرو گرفتم..دستام م یگفتم و گوش یممنون

 ..رفته بود

 یبود..بعد از پنج شش تا بوق صدا کی بایشدم و شماره خونه اش رو گرفتم..ساعت تقر لشیشماره موبا الیخیب

 ..دیچیپ یخواب آلود طاها در گوش

 



151 | P a g e  
 

 الـــو؟+

  الو طاها..منم طناز_

 

 شده؟ یزیتو؟چ ییطناز!!!!حالت خوبه؟کجا+

ندارم واسه جواب دادن فقط زنگ زدم بگم جونتون در خطره هر چه زودتر از اون  یادیطاها من وقت ز نیبب_

 ..رسهینم یکه به فکر کس ییجا هی نیخونه بر

 

 ؟چندیکنیم کاریچ یدار م؟تویکه جونمون در خطره آخه کجا بر یچ یعنیطناز..درست حرف بزن  یگیم یچ+

 زده؟ بتیوقته کجا غ

 

 ....خداحافظنیمارو بکشه زودتر برش خوادیدنبالتونه که م یکی نیبب_

 ..کنه دایاونا رو پ نیبرز نکهیکردم طاها عاقل باشه و زودتر بره..قبل از ا یرو قطع کردم..فقط دعا م یگوش

 ..رو بهش دادم یسمت راننده رفتم و گوش به

 کجاست؟ رتونیمس دیببخش_

 

 ..اصفهان+

 ممنون_

هم گذاشتم و  یدادم..چشمام رو رو هیتک نیماش شهیخسته بودم..سرم رو به ش یلینشستم..خ یصندل یرو

 ..خواب چشمام رو ربود

 

و روبه راننده  دمیکش یا ازهی..خمدارشدمیب نیبودم اما با تکون خوردن ماش دهیچند ساعت بود خواب دونمینم

 :گفتم
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 م؟یمونده برس گهیچقدر د دیببخش_

 

 ..حدودا گهیسه ساعت د+

 

بوس رو کنار  ینیم ی شهیبود..ش ریکمرم سراز ی رهی..گرمم شده بود و عرق از تگذشتنیم رید یلیها خ هیثان

 ..زدم و گذاشتم باد صورتمو نوازش بده

از  شتریب نیو ا یداشتم و نه شناخت یگذاشتم که نه پول یبوس توقف کرد و من پا به شهر ینیساعت بعد م سه

 ..ترسوند یمن رو م یزیهرچ

 ..دیارز یم اما

کجا برم..سرو وضعم هم مناسب  دونستمیجارو بلد نبودم و نم چیشدم..ه ادهیراننده تشکر کردم و پ از

 ..برم سیگرفتم به اداره پل مینبود..تصم

 ..رفتم یسمت خانم به

 ن؟یرو بد سیاداره پل نیتر کیآدرس نزد شهیم دیببخش_

 :به چهره ام انداخت و دستش رو به سمت چپ دراز کرد ینگاه خانمه

 

 ..پونصد متر اونطرف تره سیاداره پل هی نیبب+

 

 یخورد که از جلوم رد شد و من برق زرد رنگ نگاه یمشک نیکه گفت نگاه کردم نگاهم به ماش ییسمت جا به

 ..ام رو تباه کرد ندهیکه آ دمیرو د

 ..ستادیجاه متر اون طرف تر با فاصله ارو دنبال کرد..حدودا پن نیماش نگاهم

 

 ..شکافتیام رو م نهیقفل کرده بود..قلبم داشت س مغزم

 ..ازم فاصله گرفت و رفت یاون زن ک دمینفهم
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و  می..فکر کنم هنوز وارد خود اصفهان نشده بودشدیخلوت بود..تک و توک آدم رد م یلیرو نگاه کردم..خ اطرافم

 ..کرده بود..دستام عرق میشهر بود یاوال

 ..کردم یاشتباه م دیدفعه نبا نی..ازدمیزنگ م سیبه پل نجایاز هم دیبا

 

 ..یمشک نینگاهم به اون ماش هینگاهم به مرد بود  هیشد رفتم.. یمرد که داشت رد م هیسمت  به

 آقــا!؟_

 

 ن؟یبا من+

 

 ..کنمیم ن؟؟خواهشیتلفن همراهتونو چند لحظه بد شهیب..له م_

 ..کردم یلبهاش نشوند..اخم یرو یرو بهم دوخت..لبخند زشیه نگاه

 

رو گرفتم و  ۱۱۰رو گرفتم..شماره  یلرزون گوش یآورد و به طرفم گرفت..با دستا رونیب بشیرو از ج یگوش مرد

 ..کنار گوشم قرار دارم یگوش

که  یترس در حال و با ستادی..قلبم از حرکت اشدیتر م کی..هر لحظه نزدادیداره م نیکه اون ماش دمید اما

 ..شدم رهیبهش خ زدیچشمام دو دو م

 

 یم تمیکفشم اذ ی..لباس بلند و پاشنه دمیدو یبه طرف اون کالنتر یحرکت ناگهان کیاز دستم افتاد..با  یگوش

 ..کرد..محل ندادم

 

 ..دوباره فرار قبلم تکرار شه خواستمینم

 ..دیچیجلوم پ نیماش

 ..انداخت نیچشم چند نفر من رو داخل ماش یشد و جلو ادهیپ نیبرز هیاز ثان یکسر در
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 ..حرکت کرد یبسته شد و با سرعت سرسام آور نیسرعت در ماش به

 ..نیبرز

 ..اماحواسم به طنازم بود زدمیبا آرش حرف م داشتم

 :که آرش گفت حواسم بهش جمع شد یزیبا چ اما

 ..االن وقتشه ی..اگه هنوزم تو فکر انتقامدشیواسه کار جد کنهیم یزیرو در آوردم..داره برنامه ر یآمار محمود+

 

بهت  یپول خوب ارهیبرام ب یقیبراش تا اطالعات دق یبفرست یجاسوس ؟اگهیکن دایآدرسش رو برام پ یتونیم_

 ..دمیم

 

 ..کنمیرو م میحتما..تمام سع+

مواجه  شیخال یکنم که با جا ..روم رو برگردوندم تا به طناز نگاهشدیکرد و تاکمر خم م یم یچاپلوس داشت

 ..آن ضربان قلبم متوقف شد هیشدم..

 ..نکردم داشی..اطراف رو نگاه کردم اما پدمیدو نی..به سرعت به سمت ماشی..نبود لعنتنبود

 ..از طناز نبود یاثر چیدر حال حرکت بودن و ه یادیها با سرعت ز نیجاده نگاه کردم..ماش به

 

 ..چندتا از محافظا تماس گرفتم با

 الو؟_

 ..بله قربان+

..اون ورا نیکشیم کیدر خونه طناز کش نیریم نیداری..چندتا از افرادو برمگمیم یچ نیخوب گوش کن بب_

 نایبا ا یهر تماس یگی..به محمد مکنمی..چندتا شماره هم برات ارسال منشیریگیشد بدون جلب توجه م یآفتاب

 ..یکنیم یابیگرفته شد رد

 ..چشم قربان+



155 | P a g e  
 

 دونمیکنم م داتیطناز فقط پ یطناز..وا ینشستم و حرکت کردم..وا نمیپشت ماش عیرو قطع کردم و سر یگوش

 ..احمق یدختره  ارمیسرت ب ییچه بال

 ..یکردم توهم دوستم دار یکردم..فکر م یداشتم بهت اعتماد م تازه

 ..ی..همه پل هارو پشت سرت خراب کردیخراب کرد زویچ همه

 

 ..به محمد زنگ زدم عیسر دمیبه عمارت رس یوقت

 نشد؟ یخبر_

 

 ..تلفن به منزل طاها شده..طناز خانم هستن هیاالن  نیقربان هم+

 

 ..کن یابیرد عیخب سر لهیخ_

 

 ..دمیبهتون خبر م گهید ی قهیچشم قربان..تا دو دق+

 

 ..برام دو ساعت گذشت قهیدو دق نیرفتم..ا یتو سالن راه م منتظر

 ..جواب دادم عیسر دمیرو شن لمیزنگ موبا یصدا یوقت

 

 شد محمد؟ یچ_

 

 ..اصفهان باشه ریمس کنمیقربان از شهر خارج شدن فکر م+

 

 :بلند شد ادمیزدم و فر زیبه م یشده بودم..لگد یعصبان
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 بردتش آخه؟ یبا اون وضع رفته؟ک یچطور یلعنت_

 ..رو قطع کردم یگوش

نشستم..بهشون دستور دادم به سمت جاده تهران  نیعقب ماش یم و خودمم صندلاز نگهبانا رو صدا زد دوتا

 ..اصفهان حرکت کنن

 ..کرد یدرد م یلیهم گذاشتم..سرم خ یچشمام رورو یکم

 ادیمطمئن شدم..به راننده گفتم سرعت رو ز ریساعت گذشته بود..چند بار با محمد تماس گرفتم و از مس کی

 ..کنه..دمه صبح بود..دوباره به محمد زنگ زدم

 

 ..اصفهان هستن یلومتریک ۲۵قربان +

 ..دمیتا اصفهان رو د لومتریک ۲۵ یموقع کنار جاده تابلو همون

 ..قطع کردم عیسر

 ..تر کن ادیسرعتو ز_

 

 ..آخه قربان+

 :زدم ادیرو ناتمام گذاشتم و فر حرفش

 

 ..رو بکن گمیکه بهت م یخفه شو و کار_

بهم  یرهگذر زنگ زده باشه اما حس هی یبه اون تماس نبود و امکان داشت با گوش ینانیاطم چیه نکهیا با

 ..رمیدارم راه درست رو م گفتیم

 ..شدمیمطمئن م دیبا

 ..یاریکه باهاش به طاها زنگ زده شده رو در ب یاطالعات صاحب اون خط خوامیمحمد م نیبب_

 ..کشهیطول م یباشه فقط کم+
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 ..باش..منتظرم عیسر_

 

 ..ساعت بعد محمد تماس گرفت ربع

 هست و متاهل یساله..شغلش رانندگ ۴۵..هیقربان اسمش محمد قادر+

 

 ینیم کیکردند و  یبا فاصله تو جاده حرکت م نیلبم اومد..تماس رو قطع کردم..چندتا ماش یرو یلبخند

 ..از اونا باشه یکیبودن پس امکان نداشت طناز تو  یکه با فاصله از ما بودن همه شخص یینایبوس..ماش

 ..بوس بود ینیبه م نگاهم

 ..شد ادهیشدن و بعد از اون باالخره طنازه من پ ادهیتوقف کرد..چندتا مرد و زن پ میدیبه اصفهان رس یوقت

 ..دی..من رودمیجلوش با سرعت کم رد شد از

 ..گرفتمشیخلوت تر شد م ابونیخ یوقت دینبود..به راننده گفتم نگه داره..با امامهم

 ..رو گرفت شیرفت و گوش یسمت مرد به

 ..نبود زیصبر جا گهید

 ..دور بزن_

مجبور  یجلب توجه کنم ول خواستمی..نمدنیها شروع کرد به دو وونهیبه سمتش مثل د میایم میدار دید یوقت

 ..نیشدمو بازوش رو گرفتم و انداختمش تو ماش ادهیپ عیو من سر دیچیجلوش پ نیماش هیاز ثان یبودم..در کسر

 

 ..طناز

 ..ساکت بود نیچرا برز دونمیبود..نم ریبخوام از چشمام سراز نکهیبود..اشک هام بدون ا رونیبه ب رهیخ نگاهم

 منتظر بو دیشا هه

 

 ..ارهیو پدرم رو در ب میبه خونه برس د
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!!آخرش شه؟یم یکردم که آخرش چ یفکر م نیکرده..فقط به ا دامیپ یدفعه چجور نیبرام مهم نبود که ا گهید

 !!!کشه؟یمن رو م نیبرز ای رمیمیاسارت م نیمن از ا

 ..دیکش ریدفعه احساس کردم معدم ت کی

 ..گفتم یدلم گذاشتم و آخ بلند یخودم رو کنترل کنم و دستم رو رو نتونستم

 

 ..دمیرو کنار گوشم شن نینگران برز یجمع شده بود..صدا صورتم

 

 طناز؟!چت شد؟؟+

 ییییییآ_

 

 گم؟یچت شده م+

 

 :بغض آلود گفتم یصدا با

 

 ..سوزهیمعدم م_

 

 :رو به راننده گفت یبلند یبا صدا نیبرز

 

 ..بزن کنار یدید یسوپر+

 وهیو آب م ریو ش  کیاز ک یکیبعد با پالست قهیشد و چند دق ادهیپ عیسر نی..برزستادیا نیبعد ماش قهیدق کی

 ..اومد

تموم  یخوردم..وقت یحرف چیسوخت که بدون ه یزد..معده ام انقدر م وهیپاکت آبم یرو تو یباز کرد و ن کویک

 :بهم نگاه کرد و گفت نیشد،برز
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 ؟یبهتر+

 ..آره_

 ..دمیدراز کش نیبود پس راحت عقب ماش ادیز نیماش یپاهاش گذاشت..فضا یخم کرد و سرم رو رو منو

 ..ام فرو کرد و نوازش کرد ختهیدرهم ر یرو در موها دستش

دوستش داشته  تونستمیواقعا بهم عالقه مند شده بود..اما من..دلم از سنگه..نم دیدلم سوخت..شا نیبرز یبرا

 ..باشم

 ..نهیب ینم ایاز کجا معلوم که هنوزم من رو جول اصال

 ..افته ینم ایخاطراتش با جول ادی کنهیبه چشمام نگاه م یکجا معلوم وقت از

 

 ..شه خوابم برد سیخ نیچند قطره اشک که باعث شد شلوار برز ختنیاز ر بعد

من رو بغل کرده و به  نیو برز میشدم..به اطرافم نگاه کردم..تو عمارت بود داریهوا ب یاحساس معلق بودنم رو با

تخت  یتخت نشوند..خودشم روبه رو یمن رو رو دیبازم رو د یچشما ی..وقتمیبرد..وارد اتاق شد یسمت اتاق م

 ..ستادیا

 

 !خب؟؟+

 

 !!؟یخب چ_

 

 ..یبد حیمنتظرم توض+

 

 ..ندارم یحیتوض_

 ..بلند شد ادشیفر
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برات  یدو دقه ا یالزم داشت یبرات کم گذاشتم؟؟؟منکه همه عشقمو پات گذاشتم..هر چ یچ ید آخه لعنت+

 ؟؟؟؟هـــــــان؟یخواستیم یچ گهیفراهم کردم..با آخ گفتنت تا دم مرگ رفتم...د

 

 ..نگفتم یزیچ

 

 ..دمیبغض آلودش رو شن یصدا

 

 ..یاز فرارت..بگو دوسم دار یمونیحرف بزن طناز حرف بزن..بگو پش+

 

بهم  نیداد بهم هروئ که دستور یتموم..مثل وقت یرحم ی..با بستادمیتخت بلند شدم..روبه روش ا یرو از

 :که کتک خوردم..گفتم ییکرد..مثل وقتا یم رمیکه تحق ییبزنن..مثل وقتا

 

 ..دوست ندارم_

 یتالف دیکاراش...نه با ادیسوخت اما با  ی..خودمم دلم براش مدمید یچشمام نگاه کرد..خواهشو تو چشماش م تو

 ..کنم

 

 بهممم فکر کن..من دوست دارم یفکر کن لعنت کمی+

 :مانندم گفتم غیج یشدم و منم با صدا یو هم عصبان دمیهم ترس ادشیفر یصدا از

 خوامت ینم یخوامت عوض یدست از سرم بردار..نم_

 

 :سرخ شده از خشم گفت یصورت با
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 تر نشدم یطنـــــاز..بهم بگو دوست دارم بگو تا عصبان+

 

 :کردم و گفتم یخنده ا تک

 

رم که دست تو و آدمات بهم  یم یی..جاکنمیروز از دستت فرار م هیازتـــــــ متنفرررررم!!!مطمئن باش _

 ...نرسه

 

 ..نهیباهاش حرف زدم برز ینجوریکه ا ینیافتاد ا ادمیچک محکمش تازه  با

 ..هیگر ریزدم ز شیلیشدم رو تخت و از درد س پرت

 

 

رو بفرست طنازو ببرن تو اتاقش دست و پاهاشم ببندن..چند نفرم بزار مراقب اتاقش  وش؟؟؟خدمتکارایالو؟دار+

 فهم شد؟؟؟؟ ری..شبرمیباشن اگه فرار کنه سر همتونو م

بلند  نیبرز یدستا یاز خدمتکارا نشد رو یخبر یبعد وقت هی..چند ثانختمیر یتخت افتاده بودم و اشک م رو

 ..شدم

 

..چند دیتخت گذاشت..خودشم کنارم دراز کش یتوش بودم..دوباره من رو رو غهیص که قبل از یاتاق یبرد تو منو

 ..لحظه بعد دوتا از خدمتکارا وارد شدن

 

 ..د میایب نیقربان گفت+

 

 ..رونیب نیبر سیالزم ن_
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 ..خورد خوابم برد یکه به گردنم م نیبرز یهم گذاشتم و با نفس ها یدر که بسته شد چشمام رو رو یصدا با

*** 

 

غذا اونجا بود..نگاهم  ینیس هی..ی..نگاهم افتاد به عسلی..چه روز گندکردیشدم آفتاب داشت غروب م داریب یوقت

 ..رو ازش گرفتم

 

 ..رفتم و دست و صورتم رو شستم یبهداشت سیسرو به

 ..اما در قفل بود دمیرو کش رهیطرفدر اتاق رفتم و دستگ به

 

 ..دقم بده خوادیخودم به اندازه غصه دارم م.. کنهیم ی..منو تو اتاق زندانیلعنت

 ..شده بودم رهیبودم و به روبه روم خ دهیتخت نشستم..اخمام رو درهم کش یرو

 !!..محمد کجاست پس؟ومدینم یشده بودم..چند ساعت گذشته بود و کس خسته

گذشت اما  قهیبودن..چند دق یدر حال نگهبان شهی..محافظا مثل همدمیسمت پنجره رفتم..پرده رو کنار کش به

 ..بود نیبرز شی..حتما پدمیمحمد رو ند

از  یهوامو دار یزانوم گذاشتم و به مامانم فکر کردم..مامان یاتاق کز کردم..دلم گرفته بود..سرم رو رو ی گوشه

من  ونستدیم شهینبود؟!!طاها هم نینکرده بود االن وضعم ا رونیاگه پسرت منو از خونه ب یدونیاون باال؟!!!م

بگم و به من پشت  یزیچ تونمیمن نم و خورنیهمه حقمو م شهیهم دونستیساده ام..م دونستی..مفمیضع

 ..کرد..خدا ازش نگذره

 نینبودم و به هم دید یتو ادیگذشت..ز هی..سرم رو بلند نکردم..چند ثاندمیدر شن یرو تو دیچرخش کل یصدا

 ..پر از ترس شد نیبرز یصدا لیدل

 

 !!!طناز؟؟طناز+

 :و گفت ستادی..کنارم ادمیقدم هاش رو شن یصدا
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 ....پاشو غذات رو بخوریخوریسرده سرما م ؟پارکتاینشست نجایچرا ا+

 ..رونی..برو بخورمینم_

 ..دمیرو شن قشینفس عم یصدا

 ..کشم یتو زجر م یطنازم پاشو..پاشوقربونت برم..خودتو نابود نکن منم دارم پا به پا+

 ..ندادم یجواب

 ..خوردم یکردم و نم یم یکرد تا غذا بخورم و من لجباز یآخر شب اون اسرار م تا

 ..با دوتا داد مجبور شدم چند قاشق بخورم آخرشم

 

 ..روز گذشت دوازده

 یشد و م یازم خسته م نیبرز ینجوریا دی..شاکردمی..گوشه اتاق کز مخوردمی..غذا نمزدمیحرف نم نیبرز با

 ..گذاشت برم

 

 ..آورد یبرد و م یداد و غذا رو هم خودش م یکس اجازه ورود به اتاق رو نم چیبه ه نیبرز

 

 ..گرفته بودم یبد یدوازده روز در قفل بود..از همون روز حموم نرفته بود م و بو نیتمام ا مثل

 

 یشتریشد بلکه با عشق و محبت ب یاعتصاب نداشتم چون هر روز نه تنها ازم خسته نم نیبه ا یدیام گهید

 ..و رابطمون رو بهتر کنه ارهیکرد من رو به حرف ب یم یسع

 

 ..کردم در اتاق رو باز کنه یم شیراض دیخسته شده بودم..امروز با گهید خودمم

 ..دمیکردم و پرده رو کنار کش شیآرا یآمدم کم رونیب یخودم رو شستم..وقت یحمام رفتم و حساب به
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 ..الغر شده بودم یحساب

 ..در روباز کرد نیکردم که برز یموهام رو شونه م داشتم

تموم شد برگشتم و بهش نگاه  یبهش انداختم..تعجب کرده بود..سرگرم موهام بودم..وقت ینگاه نهیآ یتو از

 ..کردم

 :و زمزمه کرد دی..من رو در آغوش کشدییبو قی..سرش رو در موهام فرو کرد و عمستادیاومد و روبه روم ا جلو

 

 ؟یباهام حرف بزن یخوایهنوزم نم+

 

 ..درو قفل نکن گهید_

 

 ..کنمیبخاطرت م ی..من هرکارمیرو شروع کن یدیجد یتو بهم اعتماد کن..بزار زندگ+

 

 ..رو احساس کنم یمحدودم نکن..بزار خوشبخت_

 

 میشام بخور نییپا ای..حاال هم بیبر یتونیم ینظر من هرجا خواست ری..زیباشه گلم از امروز آزاد+

 

 یآغاز شد.. وهنوز جا میدر زندگ یدیاز اون شب بودکه فصل جد دی..شادمیکش ی..نفس راحتمیرفت رونیب باهم

 ..بود یخال میعشق در زندگ

دوست داشتم ثبت نام کرده بود..دو روز در  شهیکه هم یزیچ تاریمن رو کالس گ نیماه گذشته بود..برز کی

شرکت  یعموم یدادم تو کالسا حیترج نیبرز یرهارفتم..به درخواست خودم و برخالف اسرا یرفته کالس م

 ..کنم

..اونقدر که درد سر انگشتام رو گرفتمیآرامش م زدمیم تاریگ یبود..وقت یساله جد ۳۰ بایمرد تقر هی استادمون

بهش  یمن همچنان حس یباور کرده بودم دوستم داره..ول گهیبهم اعتماد کرده بود..د نیکردم..برز یحس نم
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ن هم بپرسم  کجاست..امروز بعد از کالس یبودم و جرات نداشتم از برز دهیماه محمد رو ند کی نینداشتم..تو ا

اون  یمن رو به اونجا برد..وقت نیاز راننده خواستم من رو بام تهران ببره..راننده هم از هماهنگ کردن با برز تاریگ

نگاه  نییندادم و از همونجا به پا یتیاهم شلوغ بود اما من یلیسراسر وجودم رو گرفت..خ یحس لذت ستادمیباال ا

 یوقت یول دمی..ترسدیمن رو در آغوش کش یساعت گذشته بود که دست میکردم..ن یم یآزاد اسکردم..احس

 ..لبهام نشوندم یشده لبخند رو رو رهیبه من خ یکه با لبخند دمیرو د نیبرز

 

 بدون من؟ گذرهیخوش م+

 

 ..یایب کردمیفکر نم_

 

 شیپ امیزد به سرم از وسط جلسه بلند شدم تا ب هویکنار خانمم باشم..دلم برات تنگ شده بود..دوست داشتم +

 ..خانمم

 ..نگفتم یزیچ

 ..کردم یحس م ارویلیقفل شد..نگاه خ نیبرز ی..دستام تو دستامیبعد بلند شد قهیدق چند

ترش  یزایعالمه آلو و چ هی..یمغازه لواشک و آلوچه فروش کیچشمم افتاد به  میرفت یطور که راه م نیهم

 ..برد یشدم..رنگ قرمزشون دلم رو م رهیداشت..آب دهنم رو قورت دارم و بهشون خ

 

 :گفتم نیکه به برز میسوار ش میمغازه پارک شده بود..خواست نیا یرو به رو قایدق نیماش

 

 !!!خوامیمن از اونا م_

 

 کدوما؟؟+

 :کرد و گفت یسر بهش اشاره کردم..نگاه با
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 ..خدمتکارا برات درست کنن گمی..خونه مشهیحالت بد م نه+

 :و گفتم دمیرو در هم کش اخمام

 

 ..برو بخر خوامیم نارویفقط هم رمینخ_

 :نگاهم کرد وگفت مشکوک

 

 ..امیتا ب نیبش نیتو ماش+

 ..زده شد نیشدم..به محض بسته شدن در قفل ماش سوار

 یبا چند تا کاسه آلوچه و لواشک..با نگاه کردن بهش بازم دهنم آب افتاد..کاسه ها نیبعد برز قهیدق کی

شد..وسطاش بودم  یباز نم گهیرو ازش گرفتم و درشونو باز کردم و شروع کردم به خوردن..چشمام د یکیپالست

 ..که کاسه از جلوم برداشته شد

 

 ..بدش به من یکنیم کاریء!!چ_

 

 ..یشیم ضیمر گهیبسه د+

 

 ..گفتم بده به من شمینم_

 ..شد یچشمام باز نم گهیو دوباره بهم دادشون..بازم خوردم..انقدر که د دیکش یپوف

خوشبختانه حالت تهوع به سراغم  ایآب خوردم..اما متاسفانه  یلباسمو عوض کردم و کم میدیخونه رس یوقت

 ..اومده بود

 

 یبهداشت سیرو کنار زدم و وارد سرو  نیکه حالت تهوع داشتم..برز یهمون موقع قایوارد اتاق شد..دق نیبرز

 ..رو که خورده بودم رو باال آوردم یشدم..هرچ
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 :هم دنبالم اومد و غر غر کنان گفت نیبرز

 

 ..کنهیقهر م یبهش بگ میزیصدبار گفتم نخور..فقط حرف خودشه چ+

 

 ..میاومد رونیب یبهداشت سیو گرفت و به صورتم آب زد..از سرو کمرم

 

 ..دمیتخت دراز کش یرو

 

 حالت بهتره!؟؟+

 

 سیبعد دوباره حالت تهوع به سراغم اومد به سمت سرو قهیرو تکون دادم..چشمام رو بستم اما چند دق سرم

 ..دمیتخت دراز کش یو دوباره باال آوردم..رو دمیدو یبهداشت

 

 ..ادیدکتر ب زنمیزنگ م+

 

 ..نه حالم خوبه_

 

 ؟یمطمئن+

 

 آره_

 ..دمیهم گذاشتم و خواب یرو رو چشمام
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به همراه محمد  نیتموم بود..درباز شد و برز بایدر دستم بود..تقر یشدم..سرم داریساعت بعد خواب آلود ب چند

 ..وارد شدند..نگاه هردو نگران بود

 

 :و گفت دیسرم رو از دستم کش محمد

 

 حالتون خوبه خانم؟+

 

 ..انداختم بله آقا محمد ممنونم شمارم به زحمت_

 ..ها باهاش حرف بزنم بهیمجبور بودم مثل غر نیحضور برز بخاطر

 :دستم رو گرفت و گفت نیرفت..برز رونیاز اتاق ب محمد

 

 ..ی..امروز منو سکته دادیاون آشغاالرو بخور زارمیوقت نم چیه گهید+

 ..میدیو خواب دیمن رو در آغوش کش نیشب برز اون

 تارمیبا نرگس حرف زدم..گ یرفتم و صبحونه رو خوردم..کم نیی..پادمیرو کنارم ند نیشدم برز داریب یوقت صبح

ساده  یبلد نبودم اما آهنگا یادیز زیتاب نشستم و شروع کردم به زدن..هنوز چ یرو برداشتم و به باغ رفتم..رو

 ..بزنم تونستمیرو م

 

 نیخانم خوب منتظر برز کیو مثل  گرفته بودم زدم و لذت بردم..بعدش داخل خونه شدم ادیرو که  یهرچ

 ..شدم

 

بهش شد و ازش خواستن بره چون  یبعد تلفن قهی..چند دقمیاومد به استقبالش رفتم و باهم ناهار خورد یوقت

 ..گردهیاومده بود.. مجبور شد بره اما گفت که زود برم شیپ یمشکل
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 :و گفت دیرو بوس میشونیپ شهیهم مثل

 

 ..یشیدارم..مطمئن باش خوشحال م زیسوپرا هیواسه شب خودتو آماده کن..برات  دیاگه کارم طول کش+

 

 ..رفت و من با خودم فکر کردم نکنه ازم بخواد باهاش باشم نی..برزدمینپرس یزیکنجکاو شدم..اما چ یکم

 هیس حتما ..پشمیدادم که نه اون گفت خوشحال م یم دیفکر ترس و استرس به دلم افتاد..اما به خودم ام نیا از

 ..گستید زیچ

 ..به سمت آشپزخونه رفت میو مستق دیساعت بعد از رفتنش در باز شد محمد وارد شد..من رو ند مین

 ..دنبالش رفتم منم

 

 بخورم؟ یبد یزیچ هی شهیگرسنمه هنوز ناهار نخوردم..م یلیخانم خ یشاد+

 

 ..ارمیچشم آقا محمد..االن برات م+

 

مبل نشستم..ربع ساعت بعد محمد از آشپزخونه  یپشت به من نشسته بود..دوباره برگشتم و در سالن رو محمد

 :به سمتم اومد و گفت ی..با لبخنددیخارج شد و من رو د

 

 ..ادیبنظر حالت خوب م+

 

 ..آره بهترم_

 

 ..دلم برات تنگ شده بود+

 ..دیلبهام خشک یحرف لبخند رو نیا دنیشن از
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 :به تته پته افتاد و گفت دیرو د نیا یوقت

 

 ....فقط..فقط عاشق شدمستمین ی..عوضستمین انتکاریبگم..من خ یمن..من چجور نیب..بب+

 

 :بلند شدم و گفتم تیعصبان با

 !!؟یحرفا رو بزن نیا یکنیخفه شو..من زن دوستتم..زن صاحب کارتم..چطور جرأت م_

 

فکر  کمی..کنهیبهت محبت م ییایجول هیکه چون شب میدونیدوست نداره..هردومون خوب م نیبرز یلعنت+

 ..یکن..اگه تو بخوا

 :و گفتم دمیوسط حرفش پر 

 

 ..یری..بهتره از من فاصله بگخوامینم یچیمن ه_

 ..محمد مشت شد یحرکت کنم و برم که بازوم تو دستا خواستم

 

در  یخوب ی ندهیداشته باشه آ تیواقع..اگه دمیفهم ییزایچ هیطناز..باور کن دوست دارم..من  کنمیخواهش م+

 ..ستیانتظارت ن

 

 ؟یدیفهم یچ_

 

توهم  دونمی..من عاشقتم مشهیات تباه م ندهیآ یادامه بد یبخوا ینجوریبگم اما بدون ا یزیچ تونمیفعال نم+

 ..میبر نجایاز ا ای..بیرو دوست ندار نیبرز

 

 ..نکن انتیخ نی..توهم به برزکنهیم دامیهرجا برم پ دونمیرو دوست ندارم اما م نیبرز_
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 یبلند یبرنداشته بودم که با صدا یو به سمت پله ها رفتم..هنوز قدم دمیکش رونیمحمد ب یاز مشتا دستمو

 :گفت

 

 ..دوست نداره من عاشقتم نیبرز یلعنت+

 

 ..در آستانه در ظاهر شد نیبدم،که درباز شد و برز یبرگشتم تا بهش جواب دوباره

..دهنم خشک شده بود و رنگم دهیمحمد رو شن ی..نکنه حرفادهیواسم به آخر رس ای..دنستادیلحظه قلبم ا هی

 ..بود..مطمئن بودم ترس تو چهره ام آشکار بود دهیپر

 

 ..بهمون نگاه کرد..دستش مشت شد نیشد و خشمگ زیاول متعجب نگاهم کرد اما کم کم چشماش ر نیبرز

 

 ..بود و به تته پته افتاده بود دهیترس یدفعه محمد هم کم نیا

 

 ..میمن و طناز خانم داشت یعنی..ما..زهی..چنیبرز+

 

 ..هیکاف+

 

 ..بست خیرگ هام  یخون تو نیبرز نیخشک و خشمگ یصدا از

 ..سراغت..تو باغ باش امیبعدا م رونیبرو ب+

 

 :گفت نیبهم انداخت و رو به برز نیغمگ ینگاه محمد

 

 ..یدار نیبرز+
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 :زد ادیو فر دیحرفش پر انیم نیبرز

 

 رونیگفتم ب+

 

 شتریکه هر لحظه درجه خشمش ب ینیرفت و من موندم و برز رونی..محمد بدیدادش شونه هام باال پر یصدا از

 ..شدیم

 

 ..قدم عقب رفتم کی..دمیترس یآرومش به سمتم اومد..از چشماش م یقدم ها با

 ..باشه دهیحرفامون رو نشن کردمیکه بدم..دعا م نداشتم یحیبود..دستاش هنوزم مشت بودن..توض یعصبان

 ..انداختم نییرو پا سرم

 

 :دمیگوشم شن خیرو ب نشیخشمگ یصدا

 

 ..سرت و بلند کن+

 

 ..شد یفشرده م تیرو بلند کردم..چشماش قرمز شده بود و فکش از زور عصبان سرم

 

 ..ادیبزن..بدون کم و ز ن؟؟حرفیگفتیم یداشت؟؟چ کاریچ+

 

 :بگم..با ترس گفتم یچ دونستمینم

 

 ..دی..اون..اون اومده بود ناهار بخوره..بعدش فقط حالم رو پرسمیزدیحرف م میبخدا..ما..فقط..داشت_
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 ..درهم تر شد ابروهاش

 

 بود؟؟؟ دهیچیپ یک ادیفر یآها..اونوقت صدا+

 ..آخرمه یکردم نفس ها ی..تموم شد..احساس مستادیا قلبم

 :تته پته گفتم با

 

 ؟یدیشن یتوچ_

 

 ..بشنوم یزیباشم؟؟؟نه خوشحال باش چون نتونستم چ دهیشن قمیالس زدناتو با رف یترسیه؟؟میهه..چ+

 

 ..در راه بود یاما طوفان بعد دمیکش یدلم نفس راحت تو

 !!نه؟چطوره از خدمتکارا بپرسم؟ یگینم یزیچ+

 ..به سمت آشپزخونه رفت و

 

 ساناز؟؟؟+

 :گفت دمید ینفرت رو تو چشماش م شهیکه هم یمو امضاء کنه که دخترسند مرگ خوادیم یک نمیکردم بب نگاه

 

 بله آقا؟+

 

 ..کارت دارم رونیب ایب+

 ..رهیم جیکردم فشارم افتاده و سرم گ یم احساس

 ..یبه حالت دروغ بگ یبپرسم وا یزیچ هی خوامیساناز م نیبب+
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 ..چ..چشم آقا+

 

 کرد؟ یم کاریچ نجایمحمد ا+

 

 ..اومدن ناهار خوردن شونیقربان ا+

 

 داد زد؟ یخب؟؟بعدش؟؟محمد واسه چ+

 

 ..به من انداخت یطانیش ینگاه ساناز

 

 ..بگم یقربان راستش..چجور+

 

 ..حرف بزن نترس+

 ..دنیکش ادیسر خانم فر شونمیقربان طناز خانم به آقا محمد ابراز عالقه کردن و ا+

 

 :پراز غم و خشونت گفت ییبا صدا نی..برزختیمردم..باالخره زهرش رو ر یواقع ی..به معنامردم

 

 ..یبر یتونیم+

 :گذاشت آروم گفت شینیب یانگشتش رو رو نیبگم که برز یزیشوک در اومدم خواستم چ از

 

 ..وفتینگو..راه ب یچیه ـــسی..هــــــــسیه+
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 ..داد صیشد تشخ یدقت م نیداشت که با کمتر یبغض صداش

..از خودم زورم گرفت..از ستیدر انتظارم ن یخوب زیچ دونستمیو م رفتمیجون باال م ی..بدیرو گرفت و کش بازوم

 ..دمیمنو داخل اتاق هل داد عمق فاجعه رو فهم یبگم..وقت یزیچ تونستمیخفه خون گرفته بودم و نم نکهیا

 انتیمن خ نی..بخدا من دوستش ندارم..اون دختره از اولشم با من دشمن بود...برزگهیبقرآن دروغ م نیبرز_

 ..نکردم

 

 ..کردند دایراه خودشون رو پ اشکام

 

 بار چندمــــه؟؟ نیچطور باورت کــــنم؟؟؟ا ید لعنت+

 

 ..دی..اون فقط حالمو پرسنیبب نیبرز_

 

 ..دادش اومد؟؟؟جواب بده یچرا صدا+

 

 ..رو انتخاب کنم یکیبد و بدتر  نیکنه محمد..مجبور بودم ب خدالعنتت

 

 ..گمیباشه..باشه م_

 

 ..کرد یمطمئناً باور نم گفتمیرو م قتیحق اگه

 ..بده و اون سرم داد زد میازش خواستم فرار_

 

و دوباره  خواستیگاه م هیاونم تک دیاونم مثل من خسته بود..شا دینمناک شد..شا نیبرز یچشم ها کبارهی به

 ..شد دینا ام دشیام
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 فرار؟؟؟ ؟بازمیچـ+

 ..شد اهیچشمام س یلحظه حس کردم جلو کی یرود آمد و براصورتم ف یمحکمش بود که تو یلیس و

 

 :گفت ادیفر با

ازت  خواستمیکه عاشقته؟من امشب م یسخته؟؟؟آره؟؟؟انقدر سخته تحمل کس ؟؟؟انقدریچطور تونست+

 ..گهیمثل هر آدم د یعاد یزندگ هی..میکنم..باهم ازدواج کن یخواستگار

 ..اماتو

 ..یشیشد فرصتا..امشب مال من م تموم

 ..اومد کمینزد

 ..نداشتم ی..حس خوبدمیترس

 

 ؟؟یکنیم کاری..چیچ_

 

 :آورد گفت یرو در م شرتشیکه ت یحال در

 

 ..جرأت غلط اضافه نداشته باشه گهیعشقمو مال خودم کنم تا د خوامیم+

 

 ..کنمیتا آخر عمرم نگاهتم نم یکارو کن نیاگه ا نیبرز_

 

 ..توجه تو باشم موهام هم رنگ دندونام شده دی..اگه بخوام به امدمیآب از سرم گذشته..بر گهیهـــه..د+

 



177 | P a g e  
 

 ..نکردم یمنکه کار یلعنت_

 

 ..دمیشن یتپش قلبمو م ینگفت و آروم به سمتم اومد..صدا یزیچ گهید

 ..اومد یتر م کینزد ی..اونم هدمیکش یعقب م خودمو

 ..هم رنگ خون شده بود چشماش

 ..دمیه خودم لرزسرم به تاج تخت خورد از ترس ب یوقت

 ..کردن دایبازم راه خودشونو پ اشکام

 

 ..شمیمحمد نم کینزد گهی..ددمیقول م زنمیبا محافظا حرف نم گهیبخدا د_

 

 ..نداره یا دهیفا گهید+

 ..تخت انداخت یخودشو رو و

بود که در  دهیدر نرس رهی..به سمت در اتاق رفتم..هنوز دستم به دستگدمیپر نییو از تخت پا دمیکش یغیج

 ..تخت فرود آمدم یفشرده شدم..و بعد از اون رو نیآغوش برز

 یشده من رو برا یاز هر راه کردیم یشده بود و سع شهیتر از هم فینگاه کردم..ضع نیبه برز میاشک یچشما با

 ..دمید یخودش کنه..ترس از دست دادنم رو در چشماش م

 

 یزدمش و صدا واریچراغ خواب دستم رو به سمتش دراز کردم..محکم به د دنیدوختم و با د یرو به عسل نگاهم

 ادیگلوم گذاشتم و با اشک و فر یرو رو شهیاز ش یکنه تکه ا یبخواد حرکت نی..تا برزدیچیشکستنش در اتاق پ

 :گفتم
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به ته خط  گهید یهاست ول نیتر فیکار ضع یخودکش کردمیفکر م شهی..همکشمیخودمو م یایب یقدم جلو هی_

 ؟بایبه همه چ یزنیعشق رو بفهمم گند م خوامیبهت عالقه مند شم؟چرا تا م یزاریچرا نم نی..برزدمیرس

 بارم که شده سرمو با آرامش هی..محدود کردنات..بزار اتی..خودخواهاتییزورگو

 

 ..بالشت بزارم یرو

 :زدم غیج

 ..خسته شدم یهمه بدبخت نی..خسته شدم..از اگهیبســـــــه د_

 ..کردمیهق هق م هیشدت گر از

 میکرد یم هیبلند گر یبعد تو آغوشش فرو رفتم..هردومون با صدا هیکرد..چند ثان یشوک زده بهم نگاه م نیبرز

 ..میختیر رونیدلمون رو ب یو دردا

بودم  دهیداشتم و شب هم خواب د یبیعج یشدم دلشوره  داریب ی..صبح وقتدمیخواب نیشب در آغوش برز اون

 ..زدیدامن م میموضوع به نگران نیاز دندونام افتاده و ا یکی

به  نیظهر شد و برز یکردم..تا وقت یم نییسرکار رفته بود،مدام طول و عرض سالن رو باال و پا نیبرز یوقت از

 ..دست از سرم برنداشت یلعنت یدلشوره  نیاما بازم ا دیخونه اومد ده بار جونم به لبم رس

 ..مبل نشوند یبزنم..دستم رو گرفت و رو یزیهارش رو خورد و منم نتونستم لب به چراحت نا یلیخ نیبرز

 :..و گفتدیدر موهاش کش یدست

 

 ..یآروم باش دیبا یبهت بگم ول خوامیم یزیچ هیطناز.. نیبب+

 :و هراسون گفتم دمیکش رونیب نیبرز یعرق کرده ام رو از دستا ینبود..دستا یدلشوره ام الک پس

 

 !!شده؟ یچ_

 

 ..کنهیتصادف م نیماش هیگشته با  یبه خونش برم یداداشت طاها وقت شبید+
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 ....نه..امکان نداشت..طاها تنها کسم بودستادیا قلبم

 

 مگه نه؟ گهید ستین شیزیحالش چطوره؟چ_

 

 :کالفه بهم نگاه کرد و گفت نیبرز

 

 ..آروم باش طناز+

 :گفتم یمانند غیج یصدا با

 حالش خوبه؟ گمیبهت م_

 :گفت یآروم یصدا با

 

 ..رفته تو کما+

 

 :رفته ام گفتم لیتحل یصدا با

 

 ؟؟؟یچ_

 ..دمیمانتو و شلوار پوش مهیبه اتاقم رفتم و سراس عی..سرهیگر ریزدم ز یطور ناگهان به

 

 :بهم نگاه کرد و گفت نیرفتم..برز نییسرم انداختم..از پله ها پا یشال رو هی

 

 کجا؟+
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 ..رو بده..آدرسش مارستانیب..ب_

 ..شدنیم ریصورتم سراز یمتوجه بشم رو نکهیبدون ا اشکام

 

 ..گنیبهم م عیبشه سر یهر خبر یبر سیالزم ن+

 

 منتظر باشم؟ نجایا نمیافتاده اونوقت من بش مارستانیمن رو تخت ب ی چارهیب ؟داداشیچ یعنی_

 ..گرفتتموم وجودم رو  یفیزنگ خورد..لرز خف نیبرز یکه حرفم تموم شد گوش نیهم

 ..هم فشار داد یبهش گفتن که چشماش رو رو یچ یپشت گوش دونمینم

 

 ؟یمطمئن+

 

 ..الزمه بهشون بکن یخب هرکمک لهیخ+

 ..رو قطع کرد یگوش و

 !!بود؟ یک_

 

 :با ترحم بهم نگاه کرد و گفت نیبرز

 ..طاها فوت شد+

 ..چشمام رد شدن یتمام خاطراتم با طاها جلو قهیدق کی یبرام سخت بود..برا هضمش

 ....داداشم تازه بابا شده بودکردمینم باور

 ..دمینفهم یزیچ گهیشد و د اهیچشمام س یلحظه جلو کی یبرا

*** 
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ها زو زجه هام فضا رو پر  هیگر ینگذشته بود که صدا یا هیشدن صورتم چشمام رو باز کردم..اما ثان سیخ با

 ..کرده بود

 ..استیدرد دن نیبدتر زیبودم داغ عز دهیبود که فهم بیگرفته بود و عج شیآت قلبم

 ..با تموم درداش گذشت شیاون شب هم با تموم نحس یچند بار از حال رفتم..ول دونمینم

 ..اومد یزده بودم صدام در نم غیطاها بود..از بس ج یبعد خاک سپار روز

 

به صورتم زدم  یبزرگ یدود نکیم..عبهشت زهرا شد یورم کرده راه یو با چشما دمیرو پوش میمشک یها لباس

 ..سرم گذاشتم یرو هم رو یسیمن رو نشناسه و کاله گ یتا کس

 

کنترل اشک هام دست خودم نبود..قدم هام سست شده بود..هرچه به  گهیپام رودر بهشت زهرا گذاشتم د یوقت

و من  دهیداره قلبم رو تو مشتاش فشار م یکیشد..انگار که  یشدم؛قلبم فشرده تر م یتر م کیقبر داداشم نزد

 ..تک داداشم رو یرو..درد عزا میکس یزدم..درد ب یم ادیفر هیدردم رو با گر

 

 رهیبرادرم خ یتر رفتم و به خواب گاه ابد کیکرد..نزد یدلخراش فاطمه حالم رو خراب تر م یها غیج یصدا

اشک  صدایترس و غم در دلم افتاد..ب نیب یتره و حس کیبهم نزد شهیکردم مرگ از هم یشدم..احساس م

 ..کردمیبرادر جوان مرگم از خدا طلب مغفرت م یو برا ختمیریم

 

 ..هام درد آور تر هیو گر شدیحالم بدتر م هرلحظه

 ..نینبود جز برز یبازوم رو گرفت و من رو به عقب کشوند و اون کس ریز یکس

 

 ..برد و حرکت کرد نیرو داخل ماش من

 ..دمیشن یطاها رو م یناله ها یبود..صدا کیتار یجا هی

 ..اومد..فقط ناله هاش بود ینم یزدم..اما جواب صداش
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 ..صداش زدم ادیفر با

 ..طـــــاها_

 

 ....حاللم کنکشمیطناز کمکم کن..طناز دارم عذاب م+

 

 ؟؟؟ییطاها کجا_

 

 ....حاللم کن خواهر+

 

نگاه کردم..خواب بود..از  نیعرق بود..آروم طاها رو صدا زدم..اما نبود..به برز سی..صورتم خدمیاز خواب پر غیج با

 ..اومدم نییتخت پا

چادر و  یرفتم و وضو گرفتم..به سخت یبهداشت سیصبح بود..پس اذان گفته بود..به سرو5ساعت نگاه کردم.. به

 ..خوابم برد نیزم یکردم که رو هیرکردم..بعد از نمازم از ته دل طاهارو حالل کردم و انقدر گ دایمهر رو پ

*** 

 ..هفته گذشت کی

 

 ادیبود و بازم  ریحالم بهتر بود..عصر جمعه بود..آسمون دلگ یبهم گذشت..اما کم یسخت یهفته روزا هی نیا تو

 ..کرد یم نیطاها بود که من رو غمگ

 

گرفتم که گفت  گهید یکیرو از  ..سراغشدمیاومد...به آشپزخونه رفتم..نرگس رو ند یشبا زودتر خونه م نیبرز

 ..کردم دایاز اتاقا پ یکی یکنه..از پله ها باال رفتم و نرگس رو تو یریرفته اتاقارو گردگ

 

 ..نرگس_
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 ..بله خانم+

 

 شه؟یم دایمشروب پ نجای..انجایا_

 ..کنم یغلط نیشد بخوام همچ یباورم نم خودمم

 یجز خوردن اون لعنت یآروم شم و راه خواستمیاون شب فقط م یبه نماز خوندنم نه به مشروب خوردنم..ول نه

 ..نبود

 ..دست آقا و ساناز هست داشیکل یخانم تو کمد تو آشپزخونس ول+

 

 ..ممنون_

 :سمت آشپزخونه رفتم..رو بهش گفتم به

 

 ..یه_

 ..سمتم برگشت و خصمانه نگاهم کرد به

 :زدم و گفتم یشخندین

 

 ..اریمشروب ب شهیش هی_

 ..جز یکس دنیاجازه نمآقا +

 ..صورتش خوابوندم یتو یمحکم یلیحرفش رو تموم کنه و س نزاشتم

 گمیرو که بهت م یخونه منم..پس زر زر نکن و کار نیو خانم ا یخدمتکار هیفقط  نجایخفه شو احمق..تو ا_

 ..انجام بده

 ..بود اما االن حوصله نداشتم یلیس کیاز  شتریب یلیخ حقش
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 ..رفتم رونیبرداشتم و ب زیم یاز رو یوانیآورد..ل یمشروب شهیرد و به اجبار شنفرت نگاهم ک با

 

 ..ختمیر وانیقرمز رنگ رو در ل عیاز اون ما کمیرو باز کردم و  شهیسالن نشستم..در ش تو

 

 ..نگاه کردم..نخورده عذاب وجدان  گرفتم وانیل به

 ..باشه نیا رمیتقد کردمیوقت فکرشم نم چیه

 

 ....از ته گلوم تا معدم سوختدمیرو سرکش وانیل یمحتوا یآن میتصم کی در

 ..دمیکش یآه

 ..سوختیراحت تر خوردم..معدم م ارویبعد

 

 رهیاز در وارد شد و شوک زده بهم خ نیبرز یمتوجه نشدم ک گهیکه د یجور دمیفهمیاز اطرافم نم زیچ چیه

 ..شد

 :سرخوشانه گفتم دیلرز یم یکه صدام از شدت مست یحال در

 

 ..خوبه یلیتوهم بخور..خ ایتـــــــو؟!ب یکجا بود_

کردم همون  یبه خون نشسته بود..به سرعت به سمتم اومد..احساس م نی..نگاه برزگمیم یچ دمیفهمینم اصال

 ..رحم ی..بنی..همون قدر خشمگدمشیبار د نیاول یشده که برا ینیبرز

 :زد ادیکه به گوشم خورد؛داغ شدم..انگار که گوشم زنگ زد..فر یمحکم ی دهیکش با

 

 !!!!ساناز؟؟+

 :اومد و گفت رونیهراسون ب ساناز
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 ..بله آقا+

 

 به طناز مشروب داده؟ یک+

 

 ...قربان بخدا خودشون+

 ..بلند شد ادشیفر بازم

 ..بهت بگم امیخفه شو..گمشو تو آشپزخونه تا ب+

 ..دمیترسیبازم ازش م میو مست یحال یبه سمتم اومد..محکم بازوهام رو فشار داد..با تموم ب عیسر

 سیکشون کشون به سمت پله ها برد..هلم داد تو اتاق..کتش رو در آورد..بازم بازوم رو گرفت و به سرو منو

 ..گرفت رشیبرد..آب سرد رو باز کرد و سرم رو ز یبهداشت

برد..هنوزم مست  رونیلحظه نفسم بند اومد..چند بار کارشو تکرار کرد..صورتمو خشک کرد و ب کی یبرا

 :و گقتم دمیبودم..سرخوشانه خند

 

 م؟یبچه دار ش هینظرت چ نیبرز_

 :بعد با غر غر گفت هیتعجب نگاه کرد..اما چند ثان با

 

 ..یررو شد..چند وقته بهت رودادم پکنمی..آدمت مادیبزار فردا حالت سرجاش ب+

 

 ..شدم و کراواتش رو گرفتم کشینزد خوردمیکه تلو تلو م ی..در حالدمیخند بازم

 

طاها  هیآره؟منم دوست دارم پسرم شب رهیم شییحالل زاده به دا گنیپسر خوشکل..م هی..خوامیمن بچه م_

 طاها؟ میبشه..اسم طاها قشنگه؟اسمشو بزار

 آرومم نکرده بود..پس چرا هنوزم قلبم درد داره؟؟ یلعنت نیاومد..پس چرا ا یم اشکام
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 :هم فشار داد و گفت یکالفه شده بود..چشم هاش رو رو نیبرز

 

 ..میزنیبرو بخواب..فردا باهم حرف م+

 

 ..امشب نی..همخوامینه..من بچه م_

 ..سکوت بود نمونیب هیثان چند

 

 ..گفتینم یزیچ ..اماکنهیم تشیالکل اذ یبو دونستمیکردم..م کیبهش نزد سرمو

 ...افتاد یشد..چه اتفاق یاون شب چ دونمینم

 ..بود یتخت که شاهد اشتباه بزرگ هیو  نیمن بودم..برز فقط

 نیبود که ا بیکردم و عج دایاعتقاد پ ریبه تقد شهیاز هم شتریگذاشت و من ب ندمیتو آ یادیز ریکه تاث یاشتباه

 ..دفعه خودمم هم قدمش بودم

بدنم خشک شد..برهنه  یکرد و حالت تهوع داشتم..چشمام رو یشدم..سرم درد م داریب یدیبا درد شد صبح

 ...هم نیبودم..برز

 

 

 ..بود ادمی شبیاتفاقات د ی..همه دمید یرو که با چشم م یزیباور کنم اون چ خواستمینم

 ..خراب شده بود یکنم اما همه چ یریاتفاق جلوگ نیکردم از ا یمدت سع نیا ی همه

 

 

صدا بلند شدم..لباسام رو آماده گذاشتم و به  یهمه درد رو نداشتم..دل درد..سر درد..حالت تهوع..ب نیا تحمل

 ..حموم رفتم
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 ..نگاه کردم نیتخت نشستم..با حرص به برز یو رو دمیاومدم حالم بهتر بود..لباسام رو پوش رونیب یوقت

 هیوقتش بودم  دینبودم..شا مونیپش گهید یایلیمثل خ دونمینداشتم..نم ی..احساس بدخوابهیخرس م انگار

 ..شروع کنم نیرو با برز دیجد یزندگ

 ..داد یعشق تازه رو م هی دینو نیا دیسرسخت و مغرور نبود و شا نیاون برز گهید نیبرز

 ..نیبرز

لبم  یرو یچشمم رد شدن..لبخند یاز جلو لمیف هیمثل  شبیاتفاقات د یرو که باز کردم همه  چشمام

 ..نشست

 

 ..لبم خشک شد یبا فکر واکنش طناز لبخند رو اما

 ..بلند شدم..طناز نبود عیسر

 

 ..ارهیسر خودش ب ییبودم بال دهیرو عوض کردم..اول تو حموم رو نگاه کردم..ترس لباسام

 ..رفتم نییاتاق خارج شدم و پا از

 

 ..کردم یم هشیتنب شبشیبخاطر کار د دیبا

 

 نشستم و شروع میشگیهم ی..سرجاخوردیداشت صبحانه م زیسرم

 

 ..به خوردن کردم

 

 ..اصال ناراحت نبود شبیموضوع و اتفاقات د نیازش داشتم اما انگار از ا یواکنش تند انتظار

 



188 | P a g e  
 

 

 ..که پشت لب هام پنهان کردم گرفتیلبم شکل م یداشت رو یلبخند شبیاتفاقات د یادآوری با

 :گفتم یجد یاز خوردن صبحونه خواست بلند شه که با صدا بعد

 

 ..کارت دارم نیبش_

 ..حرف نشست یب

 

عاقالنه تر رفتار  خوامی..ازت می..بزرگ شدیدار یدیجد یها تی..مسئولیگذاشت یدیجد یایپا به دن شبیازد_

 ..یبردار اتی..دست از بچه بازیکن

 

و عقد  میری..مرمیگی..از محضر وقت منمیبینم غهیص نیا یواسه ادامه  یلیدل گهی..پس دیجسما خانم شد شبید

 ..میکنیدائم م

 

 ..باشه+

 

حال و هوات عوض  ینجوری..اهیترک میری..بعد از عقدمون میشد فیضع یلیآماده شو..بعد از فوت برادرت خ_

 ..شهیم

 

 ..کردم یم یلبخندش همه کار دنید یلب هاش نشست..خوشحال شدم..برا یرو یلبخند

 

نکردم و ازخونه  یاز خوردن صبحانه به آشپزخونه رفتم و ساناز رو اخراج کردم..به التماس هاش هم توجه بعد

 ..کردم رونشیب

 ..طناز
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 میتنظ تارمویتاب محبوبم نشستم..گ یعقد..رو یمحضر برا میرفت یرفته بود سرکار..فردا بعد از ظهر م نیبرز

 ..کردم و شروع کردم به زدن

شونه ام حس کردم..برگشتم و با صورت  سراسر کبود محمدرو به رو  یرو رو یرو بسته بودم دست کس امچشم

 ..شدم

 ..بود ختهیاش بهم ر افهیق دایآوردم..شد یتعجب داشتم شاخ در م از

 

 !!به سرت اومده محمد؟ ییچه بال_

 :گفت یپراز بغض یصدا با

 

 ..نهیکاره برز+

 آخه چرا؟_

 

گفتم..فرداش سراغم  یروبهش م قتیحق دیرو گرفته بودم..با ممیبودم..تصم نیرفتنم منتظر برزاون روز بعد از +

 یول دیبهش گفتم عاشقت شدم..اولش خند ه؟؟؟منمیرابطه منو تو چ دیتوپش پر بود..ازم پرس یاومد..حساب

ل کنه..بهش گفتم خواستم تو رو و ش..جلوش زانو زدم..ازختیهمه جارو  بهم ر ادیز یلیشد..خ یبعدش عصبان

 کرد؟؟؟ کاریاون چ یدونی..اما مینیبیم ایتو طنازو جول دونمیم

 کرد؟ کاریچ_

 

 یناموسم رو بهت سپردم نم قیآخر بهم گفت رف ی..لحظه ادیدستور داد منو ببرن انقدر بزنن تا جونم باال ب+

 که بهش چشم یدونستم اون قدر پست

 ..یداشته باش 

 ..شدم از خودم بدم اومد یم گرانیانقدر باعث عذاب د نکهی..از اون لحظه از ادیاشک از چشماش چک یا قطره
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 ی..اما براکشمی..دست خودم نبود..عاشقت شدم..من ازت دست نمستمنی٭ی٭ش٭ا٭طناز تو باورم کن..من ل+

 ....با عشقم اومدم جلوکنمیبدست آوردنت از زور استفاده نم

 

..برو لطفا..من شهیهردومون بد م یمارو برا نهیبب نجایو ا ادیب نیبرز برو..اگه نجایکنم از ا یمحمد خواهش م+

 ..کنمیعقد م نیفردا دارم با برز

 

 ..و خشم صورتش رو فرا گرفته بود تیبعد عصبان یحرف خشکش زد..اما لحظه ا نیگفتن ا با

 

 ای..اون بعد از جولستین یکنیکه تو فکرم یاون کس نینابود نکن..برز تویطناز..زندگ یکن نکارویا دینه تو نبا+

 ..کرده دایپ یاختالالت روان

 :زدم و گفتم یشخندین

 

 ..اون که از من و تو سالم تره_

رحم..باورکن اون  یمرد ب هیشد به  لیاون پسر مهربون تبد ایبعد از مرگ جول یول ستین وونهیاون د نینه..بب+

 ..رو از دست نده گهید یایجول هی خوادیدوست داره..فقط م کنهیفقط وانمود م

 

 ..اون بهم ثابت کرد واقعا دوستم داره یفکر رو کردم ول نیمنم اولش هم_

 :گفت کالفه

 

داشته باشه نابود  قتیحق کنمیکه فکر م یزی..اگه چشهیداره روشن م ییزایچ هیخودتو تباه نکن.. یطناز زندگ+

 ..دل نبند نی..به برزیشیم
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 ..خب به منم بگو تا بدونم ید لعنت_

 

 ..مطمئن بشم دی..باشهی..نمشهینم+

 ..کنمیرو آغاز م یدیجد هیو زندگ کنمیازدواج م نی..فردا با برزادیاز دست من برنم یکار گهید_

 

که ازش  یاون اتفاق یروز هیندارم..فقط..فقط اگه  ی..قدرتادیاز دستم برنم یکار گهیبهت گفتم..د قتارویمن حق+

 ..به روت بازه شهیمن هم یه وحشت دارم برات افتاد بدون در خون

 

 ..درآورد یکرد و کارت بشیتو ج دستشو

 

..پس یایروز م هی دونمی..منجاستیقلبم ا یبرم ول دیکنارتم..با یداشت اجیمنه..هر وقت به من احت یشماره  نیا+

 ..کنمیتا اون روز صبرم

 

 ی..ازحرفادمیترس یهم م یشده بودم..کم جیعمارت رفت..گ یرو در دستم گذاشت و به سمت در پشت کارت

 ..محمد..دو دل شده بودم

 

 ..محمد من رو به فکر فرو برده بود یروز وقت داشتم..حرفا هیرو برداشتم و به داخل عمارت رفتم..فقط  تارمیگ

 

 ..شد یتو ذهنم تکرار م نیبرز یتمام محبتا یطرف از

 ..مطمئن نبودم شیکه خودمم از درست یمیرو گرفتم..تصم ممیجدال سخت تصم کیاز  بعد

 ..عالقه ی..و کمدیبار پراز ام نیاما ا دی..با لباس سفوریشهر 13بعد  روز

 

 ..شاهدمون بودن نیبرز یاز دوستا گهید یکی..تو محضر..حامد و دیبا کت و شلوار سف نیبرز
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 ..کرده بود ریمحمد ذهنم رو درگ یعقد بازم حرفا غهیخوانده شدن ص ی موقعه

 

 ..بله رو گفتم نانیم دور کردم و با اطمترس رو از خود اما

دوستشم سکه بهمون  یکی..و اون نیهم به برز یکیساعت به من و  هیبهم داد..حامد  بایز سیسرو هی نیبرز

 ..داد

 

ساعت قبل از  کیشب بود.. یبرا طمونیرو جمع کردم..بل المیو وسا میاز تموم شدن کارمون به خونه رفت بعد

 ..شدم مایبار سوم سوار هواپ ی..برامیپرواز تو فرودگاه حاضر بود

 

 ..نشست مایهواپ هیساعت بعد تو فرودگاه ترک چند

 ..درهم بود نیبرز ی افهی..قمیاز گرفتن ساکامون از فرودگاه خارج شد بعد

 شده؟ یزیچ_

 ..نه+

 

 ..میو به سمت هتل رفت میگرفت یتاکس هی..دمینپرس یزیچ گهید

 ..میو وارد هتل شد میشد ادهی..دهنم باز مونده بود..پستادیبرج بلند ا کی یجلو یتاکس

 

..در اتاقمون میامابعدش کارت اتاقمون رو دادن و ما به سمت آسانسور رفت میبود..ربع ساعت معتل شد بایز یلیخ

 ....مثل بچه ها ذوق کردممیرو باز کرد

 

 ..بود یکرد..کنار تخت وان بزرگ یم ییتخت دو نفره اون وسط خود نما هیشده بود و  یکار نهیآ تا دور اتاق دور

 

 ..شدیصورتم پاک نم یبود..لبخند از رو یبالکن اتاق استخر کوچک قسمت
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 ..داشت یهفتگ یهم بازار ها هی..برام جالب بود که ترکهیترک یبازار ها میساعت بعد رفت چند

 ..دیو لباس برام خر یعالمه خوراک هی نیبرز

 ..میکه واسه شام هم از اتاق خارج نشد می..انقدر خورده بودمیخسته و کوفته بود میبه هتل برگشت یوقت

 

 یبود..چقدر معصوم  شده بود..دستم رو تو موها دهیخواب نیتخت ولو شدم..برز یدوش گرفتم و رو عیسر

 ..کنهیدرون قلبم نفوذ م شتریکردم هر لحظه ب یس مشدم..احسا رهیرنگش کردم و بهش خ ییخرما

کرد و سوار  هیکرا یقیقا نیاومد..برز یم بایبه نظرم ز ترانهیمد یای..چقدر درمیبعد به ساحل رفت روز

 ..میو سوار شد میدینجات رو پوش ی قهی..جلمیشد

 ..زدیموهام م ریفشردم..باد ز نیحرکت کرد خودم رو در آغوش برز قیقا یوقت

 

 ..زد میشونیپ یرو یبعد بوسه ا هینگاهم کرد و چند ثان نیبرز

 

 ..کردم یبود که فکر م یزیلحظات کمتر  از اون چ نیچقدر بد که عمر ا و

 

 ..از هردومون گرفت ییبایز یرو در آورد و سلف شیگوش نیبرز

 

 ..میشد که به اونجا رفت یکنار هتل برگزار م یجشن کوچک میدیبه هتل رس یوقت

 

تل رو  نیبود..برز ییبایکوچک و ز یاون چراغا یدادند که رو یم هیهد ییبایز یورود به زنان تل ها ی موقع

 ..میموهام زد و دستم رو گرفت و وارد شد یرو

 

که اونجا بود من رو هم  یجانیاما شور و ه دمیفهمینم خوندیکه م ییاز آهنگا یزیبود و من چ یا هیترک خواننده

 ..آورد یبه وجد م
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 کی یبرا شتریب یداشتم و چ خواستمیکه م یلحظات عمرم بود..اون روزا هرچ نیتر بایمن ز یبرا هیبه ترک سفر

 !!!زن که بتونه خوشحالش کنه؟

 ..راحت یزندگ هی..پول..ی..سالمتعشق

 ..با خودم فکر کردم چقدر زود تموم شد میکه قرار بود برگرد یروز

 

 یحاال قلبم خال ینداشتم ول یحس میبر میخواستیم یکه وقت دمیتم فهمگذاش رانیپاهام رو در خاک ا یوقت

 ..رو دوست دارم نیبرز کنمی..حاال احساس مستین

 

 دکیکه اسم شوهر رو  یمرد یهردومون..برا ی ندهیآ یتالش کنم..برا میزندگ یبرا خوادیدلم م حاال

 ..رو بسازم یزندگ نیگرفتم ا میمن با اجبار شروع شد..اما من تصم یبرا یزندگ نیا دی..شاکشهیم

 

 ..داکنهینجات پ زنهیکه توش دست و پا م یباتالق نیاز ا کردمیکمک م نیبه برز دیبا

 

 ..دوباره..از نو ساختن یبرگشتن..زندگ یبرا یتوبه بود..وقت یبرا یهنوزم وقت دیشا

 ..عشق ساختن با

 ..هفته گذشت کی

 

مواظبم نبود و  قهیهر دق یکس گهیکرد..د یچکم نم قهیهر دق نیبرز گهیشد..د یهر روز بهتر م نیام با برز رابطه

 ..رفتمیم رونیبدون محافظ ب

 

 ..کنم رونیهوس رو از سرم ب نیا تونستمیبود و نم دهیکش یصیق دایشد دلم

 

 ..رفتم رونیشدم و ب آماده
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 یافتاد دهنم پر از بزاغ م یگرفتم..نگاهم که بهش م یصیظرف ق هیوارد شدم و  دمیکه د یفروش یترش نیاول

 ..شد

 

 ..از حساب کردنش از مغازه خارج شدم و در ظرف رو باز کردم بعد

 فه؟؟یمهم بود که دستام کث مگه

 ..فکرم تو اون لحظه بود نیقرمز  مهم تر یخوردن اون کوچولوها فقط

 

 هارو یصیق

 

کردم خوشمزه  یبستم..احساس م یچشمام رو م شیگذاشتم و از شدت لذت ترش یبه دونه درون دهنم م دونه

 ..خوردم یبود که تو عمرم م یزیچ نیتر

 

 ..دمیرو کنارم شن ینیوحشتناک ترمز ماش یچشمام بسته بود که صدا هنوز

 ..شدم دهیکش نیبه داخل ماش عیهم نداشتم..سر دنیکش غیفرصت ج یاز دستم افتاد..حت یصیق ظرف

 

 ..دمینفهم یزیچ گهیدهنم گرفته شد و د یجلو یسیکوب کرده بودم..دستمال خ سنگ

 ..کردم یحس نم یکیجز تار یزیبهوش آمدم چشمام و دستام بسته بود..چ یوقت

 

 یعنیتقال کردن آروم گرفتم.. ینداشت..بعد از کم یا دهیکردم خودم رو تکون بدم اما دستام بسته بود و فا یسع

 ده؟؟یمنو دزد یک

 ..مطمئنا نگرانم شده بود نیداشتم..برز..دلشوره دیرسیبه فکرم نم زیچ چیه

 

 ..ساعت بعد در باز شد میداشتم..ن جهیکرد فرار کردم..احساس سرگ یفکر م دمیشا
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 ..ختیر ی..گرمم شده بود و عرق ازم مدمیترس به خودم لرز از

 

دهنم  یکه رو یگفتم اما بخاطر دستمال یشد..آخ بلند دهیرو کنارم حس کردم..دستم به شدت کش یکس حضور

 ..شد یبسته شده بود اون فرد متوجه نم

افتادم..از  نیزم یبهم داد و من با زانو رو یبعد هل محکم هیشد و من هم به دنبالش..چند ثان یم دهیکش بازوم

 ..درد دلم ضعف رفت..اخمام در هم رفت

 

بعد چشمام کم کم به نور عادت کرد..سرم  قهیدق کی.. دید یشد..چشمام تار م دهیچشمام کش یبند از رو چشم

 کیکه باعث شد در نگاه اول فقط  دمیرو د یجفت کفش چرم جلوم بود..سرم رو باال آوردم..مرد کیبود.. نییپا

 ..کلمه از ذهنم عبور کنه

 ..ترسناک

 

 ..گندم گون ی..پوستیجو گندم یحرکت مونده  بودم..حدودا چهل ساله..موها یب

 ..نشسته رکیکه انگار تو س دیخندیم یه اش بلند شد..جورقهق یدفعه صدا کی

 

صورتم رو کنکاش  یشد..تک تک اجزا رهیزانو نشست..به صورتم خ یخنده اش تمام شد،جلوم رو یوقت

 ..دمیکرد..دستش به سمت صورتم اومد که  صورتم رو عقب کش

 :مرموز گفت ینگاه با

 

 یکه زجر م یرو گرفتم از تک تک لحظات ایجول یوقت یدونیعاشق..م یلیخ دمی..شاهیبیآدم عج نیبرز+

 ..بردم یلذت م ختیر یم د،اشکیکش

 

 !!!کنم؟  کاریکنم با تو چ یکرده..دارم فکر م دایپ گهید یایجول هیحاال  یول
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 ..ممکن بهم حجوم آوردن یحرفا تمام حسا نیا دنیشن از

 ..حسادت ی..عشق..غم..و حتترس

 ..شهیصدا..مثل هم یدر اومد..ب اشکم

 

 ن؟یخوایم یاز من چ_

 

 یراحت باشم..ول زارهیاون مدارک نم یخودمو باز نشسته کنم..ول خوامی..منهیکه ازمن دست برز یمدارک نیآخر+

 شه؟یم یعاقبت تو چ یدونیم

 ..بهش نگاه کردم منتظر

 ..عاقبتتم مثل اون شه دی..شاییایجول هیاز نظر چهره که شب+

 ..بدنم رو گرفتتموم  یدیشد لرز

رو  نیزرد برز یتو اون لحظات دلم چشما یخنده دار بود ول دینقطه ضعفم بود..شا نیاز مرگ بدتر ترس

 ..خواستیم

 

 ..خواستمیرو کنارم م نیچطور دوباره منو انداختن تو اون اتاق..فقط برز دمینفهم

 

 ..رو مجسم کنم نیبرز یکردم چهره  یرو بستم و سع چشمام

 

 ..صورتم اومد یرو یلبخند

 

..نوازشم کنهی..بغلم مکنهیداره نگاهم م نیبرز نمیچشمام رو باز کنم بب خواستیلبخند زدم..دلم م یاوج بدبخت تو

 ..کنهیم
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 ..لبم خشک شد ی..لبخند رودمیند یزیچ یکیافسوس که جز تار یول

 

 ..گذاشت یآب جلوم م وانیل هینون و  کهیت هیاومد و  یمرد م هیروز گذشت..در روز فقط  چند

و  ادی..بنمیرو بب نیو منتظر بودم در باز شه و برز ختمیر یصدا اشک م یاومد..فقط ب ینم رونیازم ب ییصدا چیه

 ..منو ببره

 

از  یدلسرد شده بودم..انتظار داشتم خبر یهفته گذشته بود..کم کیبودن..فکر کنم حدودا  دهیبهم چسب موهام

 ..شده باشه نیبرز

 یعنیخودش رو در قلبم باز کرده بود.... یجا یداشتم..بازم شک و دو دل یپناه یبود که بازم احساس ببد  چقدر

 نه؟ ایواقعا دوستم داره  نیروز بفهمم برز کیشد  یم

 ..کردم یحسادت م نیپول برز فیبه اون عکس درون ک یکم ایباشه تحملش رو دارم؟تازگ یجواب منف اگر

 داشتم؛مگر نه؟؟ حق

 ..ماندم..اگـــر یکرد..اگر زنده م یرو حل م زیزمان همه چ دیشا

 ..زانوم یدلم گذاشتم و سرم رو رو ینبود..دستم رو رو ینون گهیضعف رفت..اما د دلم

 ..دوباره وارد شد..دستش رو دور آرنجم انداخت و بلندم کرد یکلیلحظه در باز شد و مرد ه همون

 ..ریو نفس گ کیبود..همون قدر تار یادمثل زندان انفر قایدق یانبار لعنت اون

 ..بسته شد یکه دستام و پاهام به صندل دینکش قهیانداخته شدم..به دق یصندل یرو

 :زد ادیدرهم به سمتم آمد و فر یمرد ترسناک با اخما همون

 

 !!!م؟یاحساساتش رو قلقلک بد کمی..چطوره ستیعاشق ن یکنیاونقدر ها هم که فکر م نیبرز ادیبه نظر م+

 ..دمیشن یقلبم رو م یتمام وجودم رو گرفت..صدا ترس
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 ؟؟یدیجوجو کوچولو ترس هیچ+

 ..گرفت یقهقه اش بود که بازم روانم رو به باز یصدا و

 

 ..اری!اون سوزن و شمعو بد؟؟یفرشـــــ+

 ..اون مردک ترسناک شد یبلند شد که باعث خنده  زمیهق هق ر یصدا ناخوداگاه

 ..لرزوند یبدنم رو م بیبود که عج یکردم فقط ترس ینم هیگر

 ..شماره گرفت یبودم ک دهینفهم یو من حت دیچیپ یدرون گوش نیبرز یصدا

 

 خان؟ نیبرز یزنتو بشنو یصدا یخواستیم+

 ..گاه بود هیدر اون حالت برام مثل تک یحت نیو پراز خشم برز فیضع یصدا

 

 ..کنممی نابودت بخوره بهش دستت٭ی٭ش٭ا٭شرف ل ی..بشیدرو ارمیپدرتو در م+

 

 ..دارم زیرو بزار برات سوپرا تیحرص نخور انرژ+

 

رو  نیبرز یادایفر یصدا یحت گهید شدیم کمیبا اون سوزن و شمع نزد یطانیو ش اهیس یمرد با چهره  یوقت

 ..دمیشن ینم

 ..دمیشن یقلبم رو م یصدا شتریشد و من ب یتر م کیهر لحظه نزد مرد

 

 ..فقط گوش  کن گهید شششش..بسه+

 ..بسته شده بود و مشت بود رو باز کرد یسردم که به صندل یدستا

 ..به آسمون رفت ادمیکه سوزن در ناخن شستم فرو رفت و فر دینکش هیثان به
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 سینشست..صورتم خ میشونیپ یرو یبکشم اما قدرتش رونداشتم..عرق سرد رونیکردم دستم رو ب یم یسع

 ..عرق ایاز اشک بود  دونستمیشده بود و نم

 

 دمیشن یرو از پشت گوش نیبا بغض برز ادیفر ی..اما وقتدهیکردم فقط سوزش انگشتمه که داره عذابم م یم فکر

 ..کنهیدرد م یقلبمم بدجور دمیفهم

 

 ..دمیدیخون رو م یناخنم قرمز ریز

 

 ؟؟یدیاون مدارکو بهم م ای یبازم صداش رو بشنو یدار کشه؟دوستیداره درد م ن؟؟عشقتیجناب برز هیچ+

 

 ..ستیهست..بغل دستم که ن یکثافت اون مدارک دب+

 

 ..و به اون مرد اشاره کرد میفهمیما حرف همو نم نکهینه مثل ا+

دستم رو فرا گرفته بود..شمع رو به سوزن  یقیآورد..سوزن هنوز تو ناخنم بود و سوزش عم کمیشمع رو نزد مرد

 ..کردمیم یشتریکرد و احساس سوزش ب یم کرد..حرارتش سوزن رو داغ کینزد

 

 ..روصدا زدم نیزدم و برز یبلند غیج

 ..طاقت فرسا بود دردش

 

 ؟یاریمدارک رو م یشد؟؟؟ک یچ+

 

 ..نکن تشیبه طناز نداشته باش..اذ ی..کارارمی..مدارکو برات میدب رمیپرواز م نیامروز با اول نیهم+
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 ..خواهش کن+

 

 ..لطفا راحتش بزار+

 ..نی..آفریکن دایرو پ ایبدل جول یبهت..تونست گمیم کیتبر ی..راسترمیگیتماس مباهات +

 

 ..کنترل اشکام دستم نبود گهیزدم..د یکوتاه غی..جدیکش رونیرو قطع کرد..سوزن رو از دستم ب یگوش

 

 ه؟یچ ایفرق تو جول یدونیم+

 ..نفرت بهش نگاه کردم با

 

 ....تو یول یو رام نشدن یسرتق بود..وحش یلیاون خ+

 ..دیچونم کش ریرو ز دستش

 

 ..ی..حرف گوش کن..چه تضاد جالبصدایمظلوم..ب+

 

 دایکرد و شد ی..خون از دستام چکه میرو باز کردن و کشون کشون منو بردن تو اون انبار دستام

 ..ختیر ی..ضعف کرده بودم و عرق ازم مسوختیم

 

 یب ایخوابم برد  دمینفهم یحال یبود..از ب زیدردناک و رقت انگ تمیتهوع هم به سراغم اومده بود..وضع حالت

 ..هوش شدم

 ..کردم یرو حس نم یدرد گهیخوشحال بودم که د فقط
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 ..شدم داریدر ب یصدا با

رفت اما به زور  ینم نییاز گلوم پا یزیرفت..چ رونیآب برام گذاشت و ب وانیل کیتکه نون و  کیهر روز  مثل

 ..مخوردم تا زنده بمون

 

 ..شده بود اهیدست بزنم بهش..انگشتم س تونستمیناخنم خشک شده بود اما نم ریز خون

 ..بودم دواریهمچنان ام اما

 ..آورد رونیاون مرد داخل انبار شد و من رو ب یاز آدما یکیاون روز انگار مدارک آماده بود که  یفردا

داشتم..دستام رو با طناب محکم  یدیشد ی جهیکردن..سرگ نمیچشمام زدن و سوار ماش یبند رو رو چشم

 ..بستن و راه افتادن

 

 یم نییمدام باال و پا نیبود چون ماش یدر حال حرکت بود..انگار جاده خاک نیساعت بود که ماش کی حدودا

 ..رفت

 

 یچشمم برداشت..جاده خاک یآوردن..چشم بند از رو رونمیو ب دنی..بازوم رو کشستادیا نیبعد ماش قهیدق چند

 ..بود

 

 ..بود..قلبم شروع به تپش کرد ستادهیا نیمتر اون ور تر برز صد

 

 اجازه رو نیمحافظ ا یواسه رفتن داشتن و نه دستا ییخواست به سمتش پرواز کنم..اما نه پاهام نا یم دلم

 

 ..تو دستش بود یسمت اومد..سامسونت نیبه ا عیسر یبا قدم ها نی..برزدادیم

 ..ستادیمتر دور تر از ما ا ده

 ..پنج نفر اطرافمون بودن و اون مردوحشتناک حدودا
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خواست سامسونت  یاز نگهبانا به سمتش رفت..بدنش رو چک کرد که اسلحه نداشته باشه..م یکیتنها بود.. نیبرز

 ..دیدستش رو عقب کش نیکه برز رهیرو بگ

 ..کاشت نیبرز یگونه  یرو یمشت محکم یزد و به طور ناگهان یپوزخند مرد

 ..من فرود آمده بود یگونه  ی..دلم ضعف رفت..انگار که اون مشت رودمیکش ینیه

 ..رو با تمام وجودم حس کردم دردش

 ..دیکش نینگفت..محافظ سامسونت رو از دست برز میزینکرد..چ یکار چینگفت..ه یزیچ نیبرز

 ..سمت ما آورد..درش رو باز کردن و مشغول چک کردن اون کاغذا شدن به

 ..کرد یقرار تر م یبود که من رو ب نیبعد در سامسونت بسته شد..و نگاه برز هقیدق چند

 زیکردم همه چ ی..و چه ساده لوحانه فکر مدمیکش یتکون داد و من نفس راحت دییسرش رو به عنوان تا مرد

 ..تموم شده

 ..گذاشت نیرو در ماش سامسونت

 ..یکن یبار دوم خداحافظ یبرا زتیعز یایو جول ایدن نیخب حاال وقتشه با ا+

 ..اوه حواسم نبود..طناز+

آروم بود..ضامن  یادینگاه کردم..ز نیبه برز یادیبودم..با وحشت ز دهیقرار گرفت..ترس میشونیپ یرو اسلحه

 ..شد دهیاسلحه کش

 ..دمیاز پشت سرم شن ییصدا

 ..یریبم یخوایاسلحت رو بنداز اگه نم+

 ..سرم برداشته شد یاسلحه از رو یا هیثان یشده..برا یچ نمیبرگردم و بب تونستمینم

بکشم و از ترس چشمام رو ببندم..پشت بندش چند  یغیکه اومد باعث شد ج یکیشل یبرگردم اما صدا خواستم

 ..شد کیشل گهید یگلوله 

 ..کردم یبدنم حس م یو همه جا دمیشنیخوب م یلینبضم رو خ یصدا
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 یدور مون رو گرفته بودن که ب ی..افراددمیاون مرد رو غرق در خون د یآدما یروکه باز کردم جنازه  چشمام

 ..بودند نیبرز یشک آدما

 ..کرد ی..با ترس به اطراف نگاه مدونستمیبود که هنوزم اسمش رو نم یسر اون مرد یهنوز رو اسلحه

که بهم وارد شده بود فقط  یبودم و از ترس و شوک ستادهیاون ها ا نیو آدماش بود..من هم ب نیبرز نیب نگاهش

 ..کردم ینگاه م

شد و در آغوش تنها کسم فرو  دهیلحظه دستم کش کی ی..برادیطول کش هیها فقط چند ثان نیا ی همه

 ..رفتم..محکم بغلم کرده بود..استخونام درد گرفته بود

رتش رو لمس کردمو مرد چشم زردم..با عشق بهش نگاه کردم..صو یبودم..دلم براش تنگ شده بود..برا خوشحال

 ..در آغوشش فرو رفتم گریبار د

انداخته  نیاون جنازه ها در ماش یکه همه  دمی..برگشتم و دمیچقدر گذشت که از هم جدا شد دونمینم

 ..به التماس ها گوش نکرد یانداخته شد و کس نیشدن..اون مرد هم درون ماش

 ..کردن یها و اطراف اون خال نیماش یرو رو نیبنز یها یتریل20 محافظا

پشت سرمون  شیآت یحرکت کرد و شعله ها نی..برزمینشست نیشدم...داخل ماش نیشد..همراه برز دهیکش دستم

 ..میدیرو ند

 میدیبه خونه رس ی..وقتدمیکش یهفته بود که حموم نکرده بودم و بدنم بو گرفته بود..خجالت م کیبودم.. معذب

 ..بدم به طرف حمام رفتم نیرو به برز یحرف یاجازه  نکهیبدون ا

 ....آب رو باز کردمستادمیدوش ا ریهام رو در آوردم و ز لباس

 ..اومدم رونیداد..خودم رو با حوصله شستم و ب یبهم آرامش م ختیر یپوستم م یکه رو یآب یها قطره

 ..رفتم رپتویو ز دمیتو اتاق نبود..لباسام رو پوش نیبرز

 ..بهیپر از فراز و نش یبودم زندگ دهیبار هم بدون آرامش..چون فهم نیا

داشتم..موهام رو خشک کردم و از اتاق خارج شدم..اول به آشپزخونه رفتم و از  جهیشدم بازم سرگ داریب یوقت

 ..غذا بده ینرگس خواستم بهم کم

وارد شدن من رو  یدر فکر بود و حت ادیکه شد دمید یرفتم و اون رو در حال نیشدم به اتاق کار برز ریس یوقت

 ..دیند
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 ..صداش زدم آروم

 

 ..نیبرز_

اومد..نگاهش رو باور داشتم..احساس خودم روهم..بغلم کرد و  رونیب زیهپروت خارج شد..بلند شد و از پشت م از

 ..کاناپه نشوند..خودش هم کنارم نشست یرو

 

 کردن؟ تتیاذ+

 

 ..آره_

 ..بهت صدمه بزنه یکس زارمی..نمیشمیتموم شد..تا ابد پ گهید+

 

بود..اون فقط مال من  شمیکه عاشقش شدم پ ینداشتم..چون شوهرم..کس یدرد گهی..ددادیبهم آرامش م حرفاش

 ..بود

*** 

به  بایکه شک منو تقر ییها جهیشد..و سرگ یم شتریترش هر روز و هر روز ب یزایبه چ لمیهفته گذشت..م دو

 ..کرد یم لیتبد نیقی

 

 ..آماده شد عیبلند زد و سر یخوشحال شد..قهقه ا یلیگفتم خ نیبه برز یوقت

 ..میرفت یم شگاهیبه سمت آزما دینشسته بودم و با ام نیمن بودم که کنار برز و

ساعت  کیکمتر از  دنیتراول ها رو د ی..اما وقتشهیگرفتن گفتن که جوابش فردا آماده م شیازم آزما یوقت

 ..جواب +رو دادن میه ما پر از انتظار و استرس بودک یآماده کردن و  در حال
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 یدر پوست خودمون نم ی..از خوشحالمیشد نیو سوار ماش میبود..تشکر کرد یپر از برق خوشحال نیبرز یچشما

 ..میدیگنج

 !!!ن؟یبرز_

 

 جانم؟؟+

 

 ..باش مونیخالف بردار و فقط به فکر زندگ یدست از کار ها گهیلطفا د میشیبچه دار م میحاال که دار_

 

 :شد و گفت یجد نیبرز

 

 !!!کنمیم یدگیگذاشتم کنار..فقط به شرکتام رس نکاروی..دو هفتس که ادمیمن به هدفم رس+

 ..کردم یخوشبخت یخودمون آرزو یته قلبم خوشحال شدم..و برا از

برد خوشحال  یپ نیباردارم و به عشق برز دیفهم یاومد و وقت شمونیماهم شده بود..ساسان چند بار پ دو

 ..اومدن بچه بود ایاز ما منتظر به دن شتریشم..اون ب ییمن دا گفتیشد..م

 یشده بود..رابطه خوب کیشر نیرفت..با برز یآورد و قربون صدقه اش م یم هیبچه هد یاومد برا یدفعه که م هر

 ..با هم داشتند

 

 ..کردم یم یخوشبخت یآرزو شتریلحظه ب هر

 

 ..زدیکرد..با بچمون حرف م یزاشت و نوازش م یشکمم م یهرشب دستاشو رو رو نیبرز

 ی..اون ممیدیرس یکدوم باهم به توافق نم چیکرد اسم بچمون بود..ه یکه فکرمون رو مشغول م یزیچ تنها

 ..میبزار عادیم خواستمیو من م ایخواست اگر پسر شد اسمش رو برد
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 ..میبزار یهست خواستمیو من م تایاگه دخترشد اسمش رو ب خواستیم اون

 ..بود بایز یها زندگ نیبا تمام ا اما

 ..ششیخواستم برم پ یخوند..م یدر سالن نشسته بود و روزنامه م نیروز بعد بود..برز چند

 ..خاطره افتادم هی ادیبرم  نییکه خواستم از پله ها پا نیپله ها بودم..هم یباال

 

 ..شدم یکرده بود عصبان یجر زن یکردم وقت یم یچه بودم..با طاها بازکه ب یوقت

 ..ستادمی..تمام وجودم انتقام شده بود..پشت سر طاها اادیز یلیخ

 

 ..لحظه دستم رو پشتش گذاشتم و هلش دادم کی

 ..دیچیدر خونه پ ادشیفر ی..صدانییپله ها پرت شد پا از

 

 ..برد مارستانیطاها رو به ب دیرود تیوضع یاومدو وقت عیشدم..مامان سر مونیلحظه پش همون

 ..خوشحال شدم یلیپدر و مادرم همراه طاها برگشتن خ یکردم..اون شب وقت یم هیهوش شده بود..و من گر یب

 

 ..که خوردم هم نتونست من رو ناراحت کنه ییکتکا گهیکه د انقدر

 ..شد ریرو از پله ها گرفتم..دو قطره اشک از چشمام سراز رمیخ نگاه

 

 

 ....پلک زدمدید یتار م چشمام

 ..کرد ریشد..پاهام به پله ها گ یچ دونمیاول رو برداشتم..نم قدم

 

 ..شکمم بود یو فقط دستم رو دمیچرخ یپله ها م یرو
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 ..دیدو یکه به سمتم م دمیرو د نیبرز دمیپله ها رس نییبه پا یوقت

 

 ..دمینفهم یزیچ گهی..و دادیسر کوچولوم ن ییبودم بال دواریشد و فقط ام یآروم آروم بسته م چشمام

 

شکمم گذاشتم..نگران بودم..لرزش  یدستم رو رو یبودم..قبل از هر کار مارستانیتخت ب یشدم رو داریب یوقت

 ..دستم دست خودم نبود

 

 :گفتم یبلند یصدا با

 

 !!!!پرستار!!!!پرســـتــــار؟_

 ..شهیوارد م یک نمیچشمم به در بود تا بب ی..همه دیلرز یصدام هم م یحت

 ..مهم بود نمیج ینداشت..فقط سالمت یتی..اما اهمکردیدلم درد م ریز

 ..ساله وارد شد30 بایتقر یبعد در باز شد و پرستار هیثان چند

 

 !!یسرت گذاشت یرو رو مارستانیشده خانم؟؟ب یچ+

 

 نه؟؟ گهیشده؟زندست د یبچم..توروخدا بگو چ_

 ..از وجودم کنده شده بود کهیت هینبود..انگار  فیکه اون لحظه داشتم قابل توص یاسترس

 

 ..ادیصبر کن بگم دکترت ب+

 ..موهام رو چنگ بزنم خواستمیبودم که فقط م یاز اتاق خارج شد..اون لحظه انقدر عصب و
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 نیتخت بلند شم که در باز شد..برز یاز دکتر نشد..خواستم از رو یهم گذشت اما خبر گهید ی قهیدق چند

 ..صورتش بود یرو یبود..موهاش آشفته و اخم وحشتناک

 

 ....تو نگاهش فقط خشم بودنیاز همه از برز شتری..بدمی..ترسختیر دلم

 

 ..دکتره وارد شد دیشد فهم یپوش که در نگاه اول م دیسف یبار در باز شد و مرد نیبگم که ا یزیچ خواستم

 

 شده؟ یجونم شد چشم و گوش تا بفهمم بچم چ تموم

 :گفتم یآروم یصدا با

 

 بچم زندست؟؟؟_

کم  دایشده..فقط استراحت مطلق..متاسفانه شما شد ریپذ بیرحِمتون آس یخانم بله زندست..ول نیآروم باش+

 ..نیمرخص نیندار یمشکل گهی..حاال هم دنیطور مداوم بخورآهن رو به  یقرصا دیو با نیخون هست

نگاه کردم..هنوز اخماش در هم  نیرو بهم دادن..به برز ایخوشحال شدم..انگار که دن یلیاز اتاق خارج شد..خ و

 ..بود

 

 لبهام یرو لبخند

 

 !!!من از عمد خودم رو پرت کردم؟ کنهیشد..نکنه..نکنه اون فکر م خشک

 

 ..فکرشم درد آوره ینه..حت یوا

 :گفت شیخشک و جد یصدا با
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 ..منتظرم رونی..بمیپاشو لباساتو عوض کن بر+

 ..رفت رونیبدون توجه به من ب و

 ..نبود..فقط و فقط خشم دایدر صورتش پ یبگذره..آثار شوخ ریکردم امروز به خ یخدا م خدا

 

بزرگش گرفت و  یتظر بود..دستم رو در دستادر من رونیب نیلباسام رو عوض کردم و خارج شدم..برز اطیاحت با

 ..و حرکت کرد میشد نینگفتم..سوار ماش یزیمحکم فشار داد..از درد چشمام رو بستم و چ

 

 ..کرده بود ریسوال ذهنم رو درگ نیا و

 !!!آرامش قبل از طوفانه؟ نیا ایآ

شکمم  یداد..دستم رو رو یحواسم به دستاش بود که فرمون رو محکم فشار م کردیم یکه رانندگ یتمام مدت در

 ..ستین یزیدادم که چ دیگذاشتم و به خودم ام

 :گفت یدر ذهنم م یی..صدازنهینم یوقت به من صدمه ا چیعاشق منه..ه نیبترسم..برز یزیاز چ دینبا

 

 ه؟یچ قتیحق دونهیبچش وسط باشه؟؟!اون که نم یاگه پا یحت_

 ..در خونه توقف کرد یجلو نیماش یک دمیکردم که نفهم یخودخور انقدر

 

قدم  اطی..با احتدیکش ریدلم ت ریشدم..ز ادهیپ نی..به محض توقف از ماشمیدر رو باز کرد و وارد باغ شد نگهبان

 ..برداشتم

 

 ..کردم ین طرو تا اتاق خوابمو ریرو باز کردم و مس ی..در وروددمیشن یقدم هاش رو پشت سرم م یصدا

 

 ..وفتادهین یاتفاق چیچپ..انگار که ه یخودم رو زده بودم به کوچه عل ییجورا هی
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 ..که پشت سرم بسته شد دمیدر رو شن یصدا

 :لب گفتم ریز

 ..آروم باش شهینم یزیچ_

 ..کرد یبرگشتم..با اخم وحشتناکش بهم نگاه م قینفس عم کی با

 

 ؟یشده؟چرا اخم کرد یزیچ_

 :گفت یبلند ینتونست خودش رو کنترل کنه و با صدا گهید

 

 ..بچته احمق ؟؟؟اونیذره عاطفه ندار هی؟یکرد نکارویچـــرا؟؟؟چرا ا+

زده بود و انگار از ته دلش  رونیرفتم..رگ گردنش ب یاومد و من عقب م یکنده شد..اون جلو م نهیاز س قلبم

 ..زد یم ادیداشت فر

 :که زبونم بند اومده بود گفتم یحال در

 

 ..ارمیسر بچم ب ییبال خوامیو نم خواستمی..من نمیکن یاشتباه م یدار نیب..برز_

 :لرزوند گفت یتر اومد..با همون صدا که تنم رو م جلو

 

 ؟یکن یکه قصد جون بچه منو م دهیرس ییکارت به جا+

 ..دیصورتم فرود آمد..اشکم چک یدردناکش بود که رو یلیس و

 

 ..اونو بکشم خوامیاون بچه منم هست..بخدا من نم_
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 اهیرو س تیزندگ یبزار رونیدر ب نی..پات رو از ایدستم به شکمت بزن یبه بعد حق ندار نی..از اکهیخفه شو زن+

 ..کنمیم

 تر؟ اهیس نیکاش جرأت داشتم بگم از ا یا و

 کنه؟؟؟یکه با عشق نوازشم م یبود؟؟!!همون نیبرز نیاتاق خارج شد..ا از

 

 که؟؟؟یمن گفت زن گه؟؟بهیکه از گل نازک تر بهم نم یهمون

 !!هنوزم دوستم داره؟ نیداد که برز یفکر در سرم جوالن م نیبرام سخت بود..مدام ا هضمش

 ..دمیسرم فشار دادم و آه کش ی..دستم رو رودیکش ریحساس شده بودم نه؟؟؟سرم ت یادیز

 ..احتماال بخاطر پرت شدنم از پله ها بود نمیا

 

 شهیمثل هم تشیفکر کنم که عصبان نیکردم به ا یم یشدم..اما مدام سع یو رفتارش خارج نم نیفکر برز از

 ..زود فروکش خواهد کرد

 

رفتاراش سرد شده بود اما به زور و دعوا و آه و ناله  نیکردم..برز یتخت بودم و استراحت م یاون روز مدام رو  از

 ..کردم که من عاشق اون و بچمم یبهش حال

 

 ..دمید ینه؟! چون شک رو در چشماش م ایرفته و افتادم  جیباور کرد سرم گ دونمینم

 ..یدوست داشتن نیدرست چند روز بعد شده بود همان برز اما

 

 شتریاومد و من ب یبه خونه م یصیظرف ق هیبا  شهیهم نیه..برزبرآمد یماهه شده بودم و شکمم کم چهار

 ..خسته نیکرد تا برز یظرف کار م یچشمم رو
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بچه  تیجنس نییشد..باالخره روز تع یاز تنش رفع م یبقول خودش خستگ دید ینگاه خوشحالم رو م یوقت

 ....میداشت یادیو استرس ز بردی..از شب قبلش هر دو خوابمون نمدیرس

 

 ..زد یموج م یاز من کنجکاو شتریب نیبرز ی..در چهره دمیتخت خواب یو من رو میمطب رفت به

 ..دمیرو شن ایآهنگ دن نیبهتر یبعد صدا هیشد و چند ثان دهیشکمم کش یرو یژله ا ی ماده

 

 ..شهیدختر که قند عسل پدر و مادرش م هیهم نداره.. یمشکل چیخب خداروشکر بچه سالمه..ه+

 

 چینگاه کردم..ه نیفرو رفتم..دختر..همدم مادر..عاشقش بودم..به برز نیریش یدکتر به خلسه ا یحرفا دنیشن از

 ..وقت لبخندش انقدر پهن نبود

 

 ..مهم بود یزیاز هرچ شیثمره عشقمان ب یخداروشکر از آن مردان پسر دوست نبود..سالمت و

بود..انگار که  یبود..اما اون کامال عاد نیواسم به برزشده بودم مدام ح داریماه..تولد من..از صبح که ب ید28 روز

 ..شدم یم دیناام شتریگذشت ب یکه م قهیدونست تولد منه..هر دق یاصال نم

 

گرفتم اصال  میشدم و تصم الیخیشب شد ب8ساعت  یناراحت شده بودم..وقت یاصال تو باغ نبود..کم نیبرز

 ..رهینگم تا عذاب وجدان نگ نیبه برز یزیچ

 ..ناراحتم یزیاز چ دیشد فهم یدقت م یبا کم دیشا اما

 

 :از سرکار اومد به استقبالش رفتم..بعد از خوردن قهوه اش گفت نیبرز یوقت

 

 ..میدعوتمون کرده آماده شو بر دنیاز دوستام و خانمش تازه خبر ازدواجمون رو شن یکی

 ..رفتم تا آماده شم یتصنع یتکون دادم و با لبخند یسر
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تعجب  میرستوران توقف کرد یجلو یکرده بودم..وقت یمیمال شی..آرامینشسته بود نیساعت بعد در ماش ربع

 ..کردم

 تو رستوران دعوتمون کردن؟_

 

 ..شو ادهیآره پ+

 ..در رستوران رو باز کرد نی..برزمیبه سمت رستوران رفت نیشدم و دست در دست برز ادهیپ

 

 ....تعجب کردمدمیند یکیجز تار یزیوارد شدم چ یوقت

 ن؟؟یبرز_

  

 ..دمیچشمام نشست..ترس یرو ی..دستومدین ییصدا

 ..دمیرو کنار گوشم شن نیبرز یصدا

 ..شششش..برو جلو+

 

دو نفره..گل  زیم هی..یچراغا روشن شد..رستوران خال یچشمام کنار رفت..همه  یتر رفتم..دستش از جلو جلو

 ..تولد کی..شمع و کزیم یرو

 ..عکس من بود کیک یرو

کرد نگاه کردم..به  یکه با محبت نگاهم م نیبود..برگشتم و به برز بایز زی..همه چبایز یلیشد..خ ینم باورم

 ..و با تمام وجودم ازش تشکر کردم دمیآغوشش خز

 

 ..نیبش+
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شده  نییتز ییبایکه به ز ییداد..شمع رو فوت کردم و با چاقو یرو نشون م23که  کیک یرو ی..شمعامینشست

 ..دمیرو بر کیبود ک

 ..گردنبند فروهر بود..واقعا عاشقش بودم هیتولدم  ی..کادومیخورد یهم شام شاهانه ا کیاز ک بعد

 

 ..میرفت رازیافتادم که با طاها و مامان و بابا به ش امیبچگ ادیبود.. بایز یلیخ

 ..گرفت یرا موجودم رو ف یبرام لذت بخش بود..احساس افتخار خاص دیتخت جمش دنید چقدر

 

 نیلذت بخش تر از داشتن برز یزیکردم چ یشکل ممکن هم گذشت..و من حس م نیشب گذشت..به بهتر اون

 ..وجود نداشت

*** 

 ..بزرگ نبود..گرد و کوچک ادیکردم ز یکه فکر م یزیرغم چ یرفتم..شکمم عل یراه نم ادیز گهیبه ماه بودم..د پا

 

 ..اومدن فرزندم بودم ایمنتظر به دن صبورانه

 

 ..و من رو نگران کرده بود دیچیپ یشکمم م ریز یفیدرد خف روزیبود..اما از د گهیروز د20 مانمیزا خیتار

 ..دیچیدلم پ ریز یدیمونده بود..درد شد نیساعت به اومدن برز کیاز ظهر بود و  بعد

 ..شد یم شتریکردم تحمل کنم اما دردم هر لحظه ب یسع

 :گفت مهیبعد نرگس در رو باز کرد و سراس هی..چند ثاندمیکش یبلند غیج

 

 شده خانم وقتشه؟ یچ+

 

 ..رمیمی...زودباش دارم منی..زنگ بزن برزدونمینم_

 



216 | P a g e  
 

 مینشسته بود..ن میشونیپ یشد..عرق رو یتر م ادیو ز ادیزنگ زد و بعد هم به اورژانس..دردم ز نیبه برز عیسر

 ..سال بود هیکه گذشت برام  یساعت

 

 ..لباسم رو عوض کردم یرو بهم دادن..به سخت ایانگار دن دیاورژانس که به گوشم رس یصدا

 

آشفته  نگاهم  نیباز شد و برز یبد ی..دربا صداشدیبلند م غمیرفتم..با هر پله ج نییکمک نرگس از پله ها پا با

 ..کرد..با دو به سمتم اومد و رو دستاش بلندم کرد

 ..میگذاشتن تو آمبوالنس و حرکت کرد منو

 

 ..هام گوشم درد گرفته بود غیج ی..از صدامیدیرس مارستانیساعت بعد به ب ربع

 ..ستین یعیکه وارد اتاق عمل شوکه شدم..دکتر که گفته بود عملم طب نیهم

 

 هیبود..چند ثان فیو کث یحالت تهوع گرفتم..خون دمشیکه د نیاومد..هم ایکه بود بچه به دن یبه هر سخت اما

 ..هوش شدم یبعد ب

 

 ..گرسنه بودم دایکردم..و شد یم یبهوش اومدم حس سبک یوقت

 ..کرد یم قیرو در سرم تزر یبود و مواد ستادهیسرم ا یباال یمهم تر بود..پرستار زیبچه ام از همه چ دنید اما

 :گرفته ام گفتم یصدا با

 نش؟یاریب شمیپ شهیخانم پرستار بچه ام کجاست؟م_

 :کرد گفت یلب غر غر م ریدر هم بود و ز دایکه اخماش شد یحال در

 

 ..یبد ریبهش ش ارنشیب گمیصبرکن م+

 ..رفت رونیاز تموم شدن کارش ب بعد
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وارد شد..چشمان اون هم برق  نیدر باز شد..و پرستار دخترم رو آورد..پشت سرش هم برز یقیاز گذشت دقا بعد

 ..اومد یداشت..چقدر پدر بودن بهش م یخاص

 

 رو بچه

 

 :بغلم گذاشتن..چقدر کوچولو بود..نگران گفتم تو

 

 خانم چرا انقد کوچولوِ؟نکنه کوتوله شه؟_

 ..متره یاتفاقا قدش بلنده پنجاه سانت زمینه عز+

 نداره؟ یمشکل یعنی_

 ..سرش ریبده..بازوتو بزار ز رینه..حاال آروم بهش ش+

 ..کردم یم یاحساس ضعف و گرسنگ شتریب خوردیم ریش شتریکه گفت رو کردم..هر چقدر ب ییکارا یسخت به

 :گفتم نیبه برز رو

 

 ..من گشنمه_

 ..رمیبرات بگ یخوریم یچ+

 ..شد یهرچ دونمینم_

 ..امیزود م رمیباشه پس من م+

 

 ..در آورد بشیاز ج یزیاومد که رو به من شد و چ ادشی یزیروش رو برگردوند تا بره اما انگار چ و

 :نوشته شده بود رو به گردنم انداخت و گفت یسیبه انگل یکه  اسم هست یگردنبند

 ..ممنون بخاطر بودنت+
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 ..بوسش کرد و رفت یرو بغل کرد و حساب یهست کممیو  دیرو بوس میشونیعشقمون..پ یثمره  بخاطر

 

 ..محکم فشارش بدم،بوسش کنم،نازش کنم خواستیبه بچه افتاد که خوابش برده بود..دلم م نگاهم

 

 ..ستیبا ارزش تر از اون ن یزیکردم چ یم احساس

*** 

 ..گشت یم یمدام دور من و هست نیپدرم رو در آورده بود..برز یگذشته بود..هست مانمیهفته از زا کی

 

اومد و اصرار داشت  یدر م نیبرز یشد..کم کم صدا یبلند م یونگ ونگ هست یصدا میبخواب میاومد یتا م شبا

 ..میریپرستار بگ

 

 ..کردم..دوست داشتم فقط خودم کنار دخترم باشم یمخالفت م دایمن شد اما

 ..نیبرز

 

زنگ  لمیکردم که موبا یم یدگیبا شرکت شبگذر رس دیکارخونه و قرار داد جد یاتاقم نشسته بودم..به کارا تو

 ..خورد

 

 ..به شماره نگاه کنم وصل کردم نکهیا بدون

 !!الو_

 

 ..مقدم نیبرز+

 ..نسوخت..چطور ممکنه نیمگه تو ماش یلعنت نیصداش خشکم زد..ا دنیشن از
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 !؟یمحمود_

 ..باهات دارم یکه هنوز زنده ام..کار مهم ینیبی!!و میخوبه پس شناخت+

 

درنگ  گهید نمتیاما بدون اگه بب یدونم چطور زنده موند ی..نمیشرف..خوش شانس بود یخفه شو ب_

 ..کنم یگلوله حرومت م هی..کنمینم

 

 ..نمتیبب دیحرفا زنگ نزدم..با نیحرفام..اما واسه ا نیتند نرو جناب مقدم..من سگ جون تر از ا+

 

 ..ندارم..گمشو یمن با تو کار_

 

 ..دیچیرو قطع کنم که صداش در گوشم پ یگوش خواستم

 

 !زنده باشه؟ ایاگه جول یحت+

 طناز

 یکردم م یم یباهاش باز یکردم..دخترم خوش خنده بود و وقت یم یباز یاتاق بچه نشسته بودم و با هست تو

 ..دیخند

 ..هست یک هیبگم شب تونستمیبود که نم کیانقدر کوچ هنوز

 ..وارد اتاق شد..تعجب کردم..امروز زود اومده بود نیاتاق باز شد..برز در

 ؟یچرا انقدر زود اومد ییسالم آقا_

 

 ..دلم تنگ شده بود یجور نیسالم خانم..هم+

 ..لباش بود..و چشماش یرو ینبود..لبخند ژکوند یشگیهم نیبرز نیکردم..نه ا زیر یرو کم چشمام
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 ..رفت رونیو از اتاق ب دشیکرد و قربون صدقه اش رفت..بعد هم بوس یباز یبا هست یکم

 ..دادم و خوابوندمش ریش یهست به

 ..رفتم و به سمت اتاق خودمون روانه شدم رونیب یهست ازاتاق

 

 ..بود اوردهیکتش رو هم در ن یتخت نشسته بود و سرش رو تو دستاش گرفته بود..حت یلبه  نیبرز

 ن؟یبرز_

خورد..به من نگاه کرد..چرا انقدر کالفه بود؟دستش رو به سمتم دراز کرد..به سمتش رفتم..تو  یفیخف تکون

 ..دیبوس یموهام گذاشت..به آروم ی..سرش رو رودمیآغوشش خز

 ..من دوستت دارم+

 !اومده؟ شیپ یکارخونه مشکل ایشده؟تو شرکت  ی..بهم بگو چزمیمنم دوستت دارم عز_

 

 ..خستم..کنارم باش کمینه..نه..فقط +

 ..بود یاز خستگ نیبرز یکردم ناراحت یشب گذشت..و من خوش باورانه تصور م اون

 ..دمیپوش ییبایزکردم و لباس  شیبعد آرا شب

که اومد به استقبالش رفتم و بعدشم براش قهوه  نیکرد..برز یم نیینشسته بودم و کاناال رو باال و پا ییرایپذ تو

 ..آوردم

 

 ..نبود نجایاما انگار اصال حواسش ا زدمی..باهاش حرف مشبیبدتر از د یکالفه بود..حت بازم

 

 !!نجاست؟یحواست ا نیبا تواما..برز_

 !!هان؟+

 ...پوووف_
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 !شده؟ یچ یگیچرا به من نم_

 

 ..برم دیاومده با شیپ یواسه شرکت تو دب یمشکل هیطناز  نیبب+

 

 !خب میایم ؟ماهمیایم ی؟کیبر دیبا ی؟کیچه مشکل_

 

 ..کشهیطول نم ادیدارم..ز طیفردا بل یطناز انقدر سوال نپرس..برا+

 

 ؟یدیبه من خبر م یو االن دار یگرفت طتمیتو بل یعنی_

 

 :زد و گفت یلبخند دینگرانم رو د یچهره  یوقت

 ..!..اخماتو باز کن خانممگردمیکه کارم تموم شه زود بر م نیشد..مجبورم برم..هم ییهویآخه قربونت برم +

 

 ..دمیزدم و لپش رو بوس یلبخند

 مون کجاست؟ یهست+

 

 ..خوابه شهیمثله هم_

 خوابه؟ یچرا انقدر م+

 

 ..نداره دنین و خوابجز خورد یکار گهیخب بچس د_

 ..خورهیرو م کهیکه روده بزرگه داره کوچ میشام بخور میپاشو بر+
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 شروع طوفان بود؟؟ نیا ایشب گذشت و آ اون

 ..نزد یزنگ بزنه..اما ساعت ها گذشتن و زنگ دیرس  یرفت..منتظر بودم وقت نیبعد برز روز

 

 

 ..خاموش بود نیبرز یزد و گوش یداشتم..قلبم تند تند م دلشوره

 ..بود نیبرز شیکردم..اما فکرم فقط پ یو خودم رو سرگرم م رفتمیم یهست شیپ مدام

 ..شب بود که تلفن خونه زنگ خورد1ساعت  نکهیزدن تا ا یها تو ذهنم جرقه م نکنه

 ..گاهم رو هیتنها تک یخواست..صدا یرو م نیبرز یچطور به سمتش پرواز کردم..فقط دلم صدا دمینفهم

 

 ن؟یالو برز_

 

 !طناز؟+

 ..ناخوداگاه بغض کردم یصدا دنیشن از

 ..ظهر تا حاال صدبار مردم و زنده شدم ره؟ازیدلم هزار راه م یمعرفت؟نگفت یب یچرا بهم زنگ نزد_

 

شرکت و مشکالت بودم که به کل  یکارا ریرفت..انقدر درگ ادمینکن..به جون خودم  هی..گرزمیببخش عز+

 ..فراموش کردم

 

 ..رمیمینکن من م نکارویا گهیوخدا دتور_

 

 ..ذره شده هیدخترم  یهم ببوس..دلم برا مونیخدانکنه خانمم..برو راحت بخواب..هست+

 



223 | P a g e  
 

 ..یتوهم بخواب خسته ا ییباشه آقا_

 

 ریشبت بخ+

 ریشب بخ_

 ..نیبرز

 چرا االن..چرا..چرا؟؟؟ یلعنت

 ..بود یبد ی..دو راهتونستمیشد..اما نم یقلبم فشرده م گفتمیکه به طناز م یبودم..با هر دروغ سردرگم

 

 ای..اگه جولی..درموندگیاز سر ناچار یگلوم رو گرفت..بغض یرو که قطع کردم بغض یشدم..گوش یمطمئن م دیبا

 ...زنده باشه

 

 ..ی..هستای..جولطناز

 ..دم تو قلبم دعواستکر یشد..تمام شب رو نتونستم بخوابم..احساس م یکه تو گوشم اکو م ییاسما تنها

 

 ..انتقامش یشدنم برا دهی..به لجن کشمیدیبهم کش دنمونیرس یکه برا ییای..سختایطرف خاطره هام با جول هی

 

..و دیکش یادیز ی..طنازم  بخاطر من عذابادیعمرش رو عذاب کش یکه همه  یطناز..زن مظلوم و تنهام..دختر و

 ..دی..من رو بخشامیبد بهم اعتماد کرد..قلبش رو بهم داد  با تموم

 

 ..خداوند ی هیهد نی..بهترمی..دخترم..زندگیهست و

 ..کمکم کن ایخدا

 ..طناز
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اومد..دلم براش تنگ شده بود..خواستم برم فرودگاه استقبالش که مخالفت  یامروز م نیروز گذشته بود..برز چهار

 ..شب بود8..پروازش ساعت ادیکرد و گفت خودش م

 

 یکرد و اعصابم رو بهم م یم یهم ناآروم ی..هسترفتمیور و اون ور م نیده بودم و مدام اصبح مثل مرغ سرکن از

 ..ختیر

 ..بود که زنگ زده شد..ساسان بود..متعجب بودم6 ساعت

 

 ..وارد شد مهیباز شد و ساسان سراس یورود در

 

 ن؟؟یــن؟؟برزیبرز+

 :تو بغلم بود گفت یکه چشمش به من افتاد که هست نیهم

 

 چطوره؟ ییدا ؟؟؟عشقیطناز..خوبسالم +

 ..دیرو آروم بوس یاومد و هست کینزد و

 

 ؟؟؟یشونیشده؟؟؟چرا انقد پر ی؟چیتو خوب یسالم..مرس_

 کجاست؟؟ نی..برزستین یزیچ+

 ..یاومده بود رفت دب شیبراش پ یکار_

 ..دیخشم و تعجب تو چشماش موج زد..ابروهاش رو درهم کش هیاز ثان یدرکسر

 

 کرده؟ یکار نیشده ساسان؟برز یزیچ_

 

 اد؟یم یک یدونینه..نه..نم+
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 ..نایزن یمشکوک م یلیخ نیشده؟تو و برز یچ یبگ یخوایپرواز داره..نم8امشب ساعت _

 

 ره؟یم ینگفت واسه چ نیبرز+

 

 ..اومده شیواسه شرکت پ یمشکل هیگفت _

 ..دمیمشت شدش رو د یدستا

 سوال!!؟ هیمن مونده بودم و  و

 !چه خبره؟ نجایا

 

 ..مونم یخب پس منتظرش م+

گفتم و به اتاق  یدیبلند شد..ببخش یهست ی هیگر یداد..صدا یتکون م یمبل نشست..پاهاش رو عصب یرو و

 ..رفتم یهست

اتفاق بد   هیکردم  یاومدم..دلشوره داشتم..احساس م رونیدادم و خوابوندمش..ب ریاز عوض کردنش بهش ش بعد

 ..در راهه

 

 یم نییزد و سالن رو باال و پا یزنگ م نیبرز یگذشت که ساسان مدام به گوش یدر حال یبعد ساعت چند

 ..کرد

نصفه شب اومد..و 1ساعت  نیرفت..باالخره زنگ خونه خورد و انتظار تموم شد..و برز یم جیسرم داشت گ گهید

 !!ر؟؟یچرا انقدر د

 

 ..دمیخز نیکه وارد شد قلبم زنگ زد و بدون توجه به ساسان پا تند کردم و در آغوش برز نیهم

 ..بغلم کرد محکم
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 :که فقط من بشنوم گفت یقرار من بود..موهام رو بو کرد و آروم جور یکه اونم ب انگار

 

 ..ذره شده بود هیدلم برات +

 ..کرد نیبا برز یسرد کیاومدم.. ساسان سالم و عل رونیبغلش ب از

 

 :رو آورد داخل و گفت ساکش

 

 !؟یاریرو م یهست+

 

 کنم؟ دارشی..بدهیخواب_

 

 ..نیبش ایاگه خوابه که ولش کن..ب+

 ..خشک ساسان متوقفم کرد یکه صدا نمیبش خواستم

 

 ؟یمارو تنها بزار قهیچند دق شهیطناز م+

 ..ی..خوشحالیبود..دلشوره..تعجب..ناراحت فیتوص رقابلیکه اون لحظه داشتم غ یحس

 ..حتما_

 

 ادیفر یپله ها نگذاشته بودم که صدا یسالن خارج شدم..هنوز پام رو رو از

 

 ..بلند شد نیبرز
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 ..زدم ینسبتا بلند غیساسان ج یمشت گره شده  دنی..برگشتم و با دختیر قلبم

 

 ؟یکنیم کاریساسان چ_

 

 شده؟ یخدا چ یاز خشم ساسان کم نشده بود..ا یبرگشتن و نگاه کردن..ذره ا هردوشون

 

 ....نگران نباشمیوقت برگرد رید دی..شارونیب میریم نی..نگران نباش منو برزستین یزیچ+

 

 ..بود نیتر از اون سکوت برز بیرفتن..و برام عج رونیرو هل داد و ب نیبرز و

 

 ..من نگاه نکرد یبه چشما یحرف همراه ساسان خارج شد و حت یکه ب ینیبرز

 ..بودم دهیترس

 ..دیرس یبهش نم یزیچ چیخسته بود و ه ذهنم

 

 ..پاشوند یرو م میزندگ یکه داشت ستون ها یکردم جز اتفاق یفکر م یهر اتفاق به

 

 ..نیاومد..تنها..خسته..غمگ نیصبح بود که برز یایکینزد

 

 ..خوندم یبودن که از چشم هاش م ییزایها چ نیا

 ..قرمز شده بود باال رفت یخواب یکه منتظر بودم و چشم هام از ب یتوجه به من یب

 

 ..اون رواز سر خودشون باز کنن خوانیام که همه م یکردم نخود یشد..حس م ریتموم عالم به دلم سراز غم
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* 

 ..بگم شیاز چ دونمیسال بود..نم کی یکه به اندازه  یماه کیماه گذشت.. کی

 

 ..آمد یخونه م11به اطراف نداشت و هرشب ساعت  یتوجه چیکه ه ینیبرز

 ..یوارد شدم..دعوا..محبت..زنانگ یقیسوال هام نداشت..از هر طر یبرا یجواب چیه

 

 ..خسته بود شهیخورد..و هم یغذا هم به زور م ی..حتزدیندادند..به زور دو کلمه حرف م یکدوم جواب چیه اما

 ..کرد یرو ترک م نجایا ینیغمگ یبود..و با لبخند نجایکه هر هفته ا یساسان

 

 ..جنگن یکردم هردوشون دارن با خودشون م یمن حس م و

 ن؟؟؟ین؟؟برزیبرز_

 شده؟؟ یچ+

 

 !کنم؟ کاریچ دونمی..نمارهیباال م دمیبهش م رمیتب داره..ش یهست_

 

 ..مارستانیب مشیلباستو بپوش ببر+

 ..میدیرس مارستانیکرد و کمتر از ربع ساعت به ب یحرکت م یادیبا سرعت ز نی..برزدمیبرق لباسام رو پوش مثل

 

و سرد  یخنث یرفتارا نی..از امیو چندتا دارو داد و ما به خونه برگشت ستین یمهم زیگفت چ تیزیبعد از و دکتر

 ..خسته شده بودم نیبرز

 ..میزاشتیبالشت م یسرمون رو رو بهیشدم..شبا مثل دوتا غر یداشتم افسرده م ییجورا هی
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 ..یندارم..نامرئ ینقش چیه تیزندگ یتو کنمیخسته شدم..احساس م یفیبالتکل نی..از انیشدم برز خسته_

 یکابوس تموم شده باشه ول نیدارم که ا دیام شمیم داری..هرروزکه از خواب بیشد ینطوریحرف بزن..چرا ا باهام

 ..تحمل کنم اتویو سرد ایتفاوت یب دیهر روز و هرروز با نمیبیم

 

 :بغض ادامه دادم با

 ..بگو من تحملش رو دارم ؟بهمیازم خسته شد_

 ..در خونه توقف کرد یجلو

 :به من شد..دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و گفت رو

 

 یکارا هیبه زمان دارم.. ازی..نجمی..گرمیدرگ کمیوقت به احساسم شک نکن..االن فقط  چیطنازم..من عاشقتم..ه+

 ..خوبش یگرده به روزا یدوباره برم مونید از اون زندگانجامش بدم..بع دیهست که با

 

 ..روتو اتاقش خوابوندم ی..هستمی..وارد خونه شددیبوس قیروعم میشونیرو تکون دادم..پ سرم

 ..و لحظات خوب گذشتند میدی..خندمیبودم..حرف زد نیروز تا شب با برز اون

*  

 ..نیساسان..همون همسر برز هی..همون خواهر ناتنیسیانگل یرانیا ی..همون دختره دو رگه ایبود و جول نیبرز

 ..آغوش هم بودند در

 

 یم هیافتادم..و نگاهم به دخترم بود که گر نیزم یکردن..زانو هام سست شد..رو یو من رو نگاه م دنیخند یم

 ..نبود که به دادش برسه یکرد و کس

 ..بود میشونیپ یرو باز کردم..عرق رو چشمام

 ..کنارم خواب بود..کنار پنجره رفتم نیکردم..برز یبود و هوا سرد اما من احساس گرما م زمستون

 ..کردم ازیکردم..تا وقت نماز..وضو گرفتم و با خدا راز و ن فکر
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 ..بذکر اهلل تطمئن القلوب اال

 

 ..سفارش داده بودم یکوچک کیبود..ک نی..و امروز تولد برزدیبار یبود..بارون به شدت م یبارون هوا

 ..زدم رونیرو خوابوندم و از خونه ب یهست

 

رو  کی..کیرو کردم و رفتم قناد دامیو گرد و غبار نبود..خر یپراز آلودگ شهیسرد بود..آسمون تهران مثل هم هوا

 ..گرفتم و راه افتادم

 

 ..ومدمیشدم که با راننده ن مونیشده بود..پش نیسنگ دستم

 ..خونه بودم یاعت بعد جلوس میگرفتم و ن یدربست

 

 هیتعادلم رو حفظ کردم.. یرفت..به سخت جیلحظه احساس کردم سرم گ هیشدم.. ادهیرو حساب کردم..پ هیکرا

 ..دیکش ریلحظه قلبم ت

 

 هو؟؟یگذاشتم..چم شد  نمیس یرو رو دستم

 ..بود فمینشد..مطمئن بودم که تو ک دایگشتم پ یکردم اما هرچ فمیداشتم..دستم رو تو ک دیکل

 

 ....در آوردم..درو باز کردمدمشیبشم و زنگ بزنم که د الیخیب خواستم

 نیکردم..ماش یرو ط یباغ تا در ورود ریشدن؟!!مس ینجوری..متعجب شدم..چرا ادیتموم محافظا روم چرخ نگاه

 خراب شد..چرا انقدر زود اومده؟؟؟ زمیسوپرا یهم بود..اه لعنت نیبرز

 ..دمیخوابم افتادم..اخمام رو درهم کش ادیدفعه  هی
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درو بستم نگاه  ی..درو باز کردم..وقتدمیترسیبودم م دهیکه د ی..از خوابقیعم یدلشوره  هینداشتم.. یخوب حس

 خدمتکارا تو سالن بودن؟؟؟ شتریب ؟چرایچ یعنی..دیهمه به سمتم چرخ

 

 ی..احساس ترس مدیلرز یبود..زانوهام م یکردند..حس بد یبا تمسخر نگاهم م ایو بعض یبا دلسوز ایبعض

 ..اتفاق بد هیکردم..

 ..کردم شتریقدم هام رو ب سرعت

 

شد..قدمام آهسته  شتریب میبود..استرس و نگران دهیسمت اتاق دختر کوچولوم رفتم..درو باز کردم..آروم خواب به

 ..تو پام نبود یشد..انگار جون

 

 ..کس نبود..درو باز کردم چی..انگار هومدینم ییصدا چیسمت اتاق خوابمون رفتم..ه به

ازش  شهیرو که هم یزیاون چ دمیرو..د اشیبد رفتار لیدل دمیکرد..د یرو که ازم پنهون م یزیاون چ دمید

 ..کردم یم یدور

 

 

 ..شد یاسم در ذهنم تکرار م نیا فقط

 

 ..انتیخ

 ...یکیبا تعجب و  یکیدر دستم بود از دستم افتاد..توجه هر دوشون بهم جلب شد.. یکیک

 

تموم وجودم رو گرفت..احساس  یکنه..احساس درموندگ ینگاهم م یچجور نیبرز نمیبب زاشتیتارم نم یچشما

اون  ی..اشکادمیرو بهتر د نیبرز دیاز غم..اشکام که چک زیشده بود..لبر زیکردم تنهام..اون قدر که قلبم لبر یم

 ..اومد یچرا م
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که صورت  یگه؟؟؟کسیبدل د هی ای ایبود؟جول یکرد ک یبا غم و تعجب نگاهم م که یدختر نیناراحت بود؟ا چرا

 بود؟؟؟ یک دشیبوس ی..همسرم رو تو دستاش گرفته بود و منیبرز

 

 ..به طرفم حرکت کرد نیبودم که برز ومدهیشوهرم..توان فکر کردن نداشتم..هنوز به خودم ن ی معشوقه

 :که صداش رو گرفته بود گفت یبغض با

 

 طناز؟+

 !!!نگفت خانمم؟!!چرا؟ چرا

 

 رفت؟یم نییباال و پا یام به سخت نهیس د؟؟چرایکش یم ریاومد؟!چرا قلبم ت یعقب رفتم..چرا اشکام بند نم عقب

 یمثل ناقوص تو گوشم زنگ م خورهیتق تق که مدام به در م ی..درو قفل  کردم..صدادمیدو یسمت اتاق هست به

 ..زد

 

 ..رو تو ساک گذاشتم لشیو وسا یهست یپاچه لباسا دست

 

 ..برم خواستمیبود..فقط م یو با پشت دست اشکام رو پاک کردم..ذهنم خال دمیرو باال کش مینیب

 

 کاری..دخترم...آه چاهمونیبخت س ی..برامونیزندگ یسوخت..برا یخودمون م یرو بغل کردم..دلم برا یهست آروم

 !!کنم؟!!کجا برم؟

 

 حیکرد در رو باز کنم تا توض یگرفته پشت در التماس م یکه با صدا ینیاومد..برز یم نیبرز یصدا

 !رو؟ انتشی!!خو؟یبده!!!چ
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 بود؟؟ سیسردم رو بهش دوختم..صورتش خ یباز کردم..چشما درو

 

 !!اومد؟؟ یم ریاسمش قدرتمند نبود؟چرا در نظرم انقدر حق یبرام به معن گهید چرا

 ..صدا..تنها یب شهیرد شدم..مثل هم خواستم

 ..یسوخته..اضاف یمهره  هیمثل  شهیهم مثل

در صورتش  یمحکم یلیدستم رو بلند کردم و س یفکر چیکنه؟!!!بدون ه رمیاس خواستی..بازم منزاشت

 ..خوابوندم

 

 :گفت ختیر یکه ازش محبت م ییصورتش رو برگردوند و با چشما بالفاصله

 

بدم..بزار بگم من مقصر  حیزندست..بخدا دوست دارم بزار توض ایجول دمیطنازم بهم گوش کن..منم تازه فهم+

 ..نبودم

 

 ..چشم من یدر باز شد...جلو یزدم..اون لحظه..وقت یصدا دار یپوزخند

 ..من ی..هووشینبود..عشق زندگ نیبرز یایکنارش زدم..به اتاق خودم رفتم..نبود..جول محکم

 ..یرو جمع کردم..فقط چند دست لباس..شناسنامه..کارت مل لمیوسا

 ..محمد یخورد به شماره  چشمم

 

 ..زندست ایبود جول دهیبود؟!اون فهم نیا دیترس یکه ازش م یزیاون روزش..پس اون چ یحرفا

 ..قراره نابود شم یبود چه جور دهیفهم اون

 نیرو هم برداشتم..درو باز کردم..برز یو هستخودم  کیرو بغل کردم و ساک کوچ یرو برداشتم..هست شمارش

 ..پشت در بود
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رو  ایامروز جول یازت پنهان کردم ول قتویبدم؟؟آره اشتباه کردم حق حیتا توض یکنیچرا صبر نم ی..نفسیطناز+

 ..ی..ولمیریدرست رو بگ میمشخص بشه و تصم زیآوردم تا همه چ

 

 تو قلبت ندارم؟؟ ییمن جا یدی؟؟فهمیافتاد ایبا جول اتیعشق باز ادیهندستون کرد؟!! ادی لتیف یچ یول_

 

 :زدم ادیزدم و فر نشیس یرو تو مشتم

 !!!بود دهیدخترت چند متر اون ور تر خواب یلعنت_

 ..بلند شد یهست ی هیگر یصدا

 

 ..یبدون دیهست که با زایچ یلیشدم..خ ری..من خودمم غافلگسین یکنیکه فکر م یطناز اونجور+

 

 ویچیه_

 

 ..یطالقم بد خوامیبدونم..فقط م خوامینم

 

 !؟یچــــ+

 ..منتظر تماسم باش_

 ..شد یاز قلبم کنده م کهیت هی..با هر قدمم دمیرو نشن نیبلند برز یادایزدم و رفتم..رفتم و فر کنارش

 ..داشتم یشن ها قدم برم یرو فیکرد و من بالتکل یم هیگر یهست

 

و برخالف تموم حرفام بگه  ادیو نزاره برم..ب ادیب نیبرز خواستمیم نباریآرزوم فرار نبود..ا گهیبار د نیاما ا رفتمیم

 ..دمیو بهم ثابت کنه اشتباه د ادی..بیازم جدا ش زارمینم

 ..دمیشن یرو م ادهاشیفر یافسوس که فقط صدا یول
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*** 

 الو؟+

 ..محمد دوباره شک رو تو دلم زنده کرد یصدا

 الـــــو؟+

 

 !محمد_

 

 شده؟؟ یزی؟چییطناز تو+

 

 !شت؟یپ امیب شهی..مشهیم_

 

 دنبالت امیبده ب ؟آدرسییتو کجا+

 ..کنارم توقف کرد یرنگ دیساعت بعد جَک سف مینشستم..ن ابونیکنار خ مکتین یرو دادم و رو آدرس

 

که سرم رو روش  خواستمیآغوش گرم م هیشدن.. ریکه اشکام سراز مینزده بود یحرف سوار شدم..هنوز حرف یب

 ..بزارم زار بزنم

 

 یتو کیموز یهم گذاشتم..صدا یگله کنم..چشمام رو رو ای..از تموم دنزمیبر رونیکنم..دردامو ب یخال خودمو

 ..دیچیفضا پ

 

 ..نهیقسمت ا یندارم ول یگناه

 ..نهیکورم به راهت بش یچشما که

 ..دل من..واسه جسم خستم یبرا
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 ..که غرورو تو چشمات شکستم یمن

 

 ..اوردیدر ن یاز کار چشمات کس سر

 ..بد آورد یروز هیتوروخواست  یهرک که

 ..دل من واسه جسم خستم یبرا

 ..که غرورو تو چشمات شکستم یمن

... 

 ..برام نمونده بود ینفس گهیکردم که د هیهق هقم فضا رو پر کرد..انقدر گر ینتونستم تحمل کنم صدا گهید

 ..که دخترمم حال منو داشت انگار

 

 ..آروم کردنش ینا نداشتم برا یکرد و من حت هیمن گر یبه پا پا

 ..بود ابونیکه توقف کرد سرم رو باال آوردم..ب نیماش

 

 ..یش یبزن..اونقدر که  خال غیج یخوایهرچقدر م رونیرو بده من..برو ب یهست+

 ..شدم ادهیپ نیاشرو در آغوش محمد گذاشتم و از م یخدا خواسته هست از

 

 شهیتموم م یتاوان؟؟؟بهم بگو ک ایامتحانه  نایگه؟؟ای..خسته شدم..بسه..چقدر دــــــگهیخــــــــدا..بسمه د_

 !!سوزه؟؟یبرام نم ه؟؟؟دلتیچ انتیدرد خ یدونیم ــــــایشده؟؟؟خدا کهیت کهیعـــــذاب؟!قلبم ت نیا

 ..کنار جاده رو چنگ زدم یبزنم..زانو زدم و خاک ها ادیفر زاشتیادامه بدم..نم زاشتینم قمیهق عم هق

 ..شده یکردم..اونقدر که حس کردم دلم خال هیته دل گر از

 ..شدم نیجون بلند شدم و سوار ماش یب

 ..رو بسته بود شیعسل ی..چشمادمیرو از محمد گرفتم..صورتش نرمش رو بوس یهست
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کردم و  یو ط ری..در رو باز کرد..بدون نگاه به اطراف مسمیشد ادهی..پمیساعت بعد در خونه محمد توقف کرد کی

 ..وارد خونه شدم

 

 ..زنمیتخت دو نفره هست..برو اونجا استراحت کن..موقع شام صدات م هیتو اون اتاق +

 

 ..لب تشکر کردم و ساک رو برداشتم و به اتاق رفتم ریز

خوابم  یخستم ول یلیکردم خ یخوابوندمش..احساس م یدادم..به سخت ریرو عوض کردم و بهش ش جاش

 ..دمیفهمیم دی..باستیباهم جور ن زیچ چی..فکر کردم..هبردینم

 ..یمتر350 بایخونه تقر هیرفتم.. رونیاتاق ب از

 

 ..بود ی..سرگرم آشپزدمیبزرگش د بایتقر یآشپزخونه  یرو تو محمد

 ..محمد_

 ..و نگام کرد برگشت

 ؟یدینخواب+

 

 ..میباهم حرف بزن کمی شهینه..م_

 ..اون طرفه ییبه دست و صورتت بزن..دستشو یآب هیاول برو  یالبته..ول+

 

که چشماش از شدت  یمنم..طناز..دختر نینگاه کردم..ا ییروشو ی نهیرفتم..خودم رو توآ ییطرف دستشو به

 ..قرمز شده بود..رنگش زرد و لباش خشک هیگر

 

 ..داشتم یز کردم..چند بار آب سرد رو به صورتم زدم..حال بهتربه خودم زدم و آب رو با یپوزخند
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 ..اومدم رونیرو خشک کردم و ب صورتم

 

 ..کرد یمبل نشسته بود و به من نگاه م یرو محمد

 

 :گرفته ام گفتم یروش نشستم..با صدا روبه

 !؟یدونستیتو م_

 

 !و؟یچ+

 ..زندست ایجول نکهیا_

 ..دیکش یدستاش گرفت و پوف نیحرفم سرش رو ب دنیشن با

 

 !؟یدیفهم یچجور+

 

 !؟ینگفت یزی!چرا به من چ؟یدیفهم یتو بهم بگو از ک_

 

 یشرکت رو انجام م یبودم..همه کارا نیدست راست برز بایروز تو شرکت سرگرم کارا بودم..تقر هی+

شمارم رو از  دونستمی..نمنهیمرد برخوردم..اصرار داشت من رو بب هیبرداشتم با  یزنگ خورد..وقت میدادم..گوش

 ..شناسهیمن رو از کجا م ایکجا آورده 

رو بهم گفت که باورش سخت بود..اون  ییزایرفتم سر قرار چ ی..وقتیموقع تو تازه به عمارت اومده بود اون

 ..یتن فروش یبرا یرو نکشته و فرستادتش دب ایجول یمحمود گفتیم

بوده که  گهید یکی..گفت اون سر دنیرو د ایجول یشده  دهیسر بر ایو ساسان برادر جول یگیگفتم دروغ م بهش

 هی..آدرس ی..ازش مدرک خواستم و اون گفت برم دبشدیکردنش..باورم نم ایجول هیو هزار جور ترفند شب میبا گر

 ..خواستی..اما اول پول مدارنیخونه رو داد که دخترارو اونجا نگه م
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 ..بود که اخراج شده بود یسابق محمود یاز نوچه ها دمیپول رو بهش دادم..بعدا فهم یفکر چیه بدون

دادم..آخر سر هم با  یم یکه آدرسش رو داده بود نگهبان یخونه ا ی..تا چند روز جلویپرواز رفتم دب نیاول با

 ..ستزند ایداره و جول قتیحق دمیشد فهم یکه وارد اون خونه م ییاز مردا یکیرشوه دادن به 

 ..زنده موندن با مردا رابطه داشته باشن یبودن و مجبور بودن برا یده تا دختر بودن که اونجا زندان حدودا

 

 ..مکث کرد محمد

 

 !خب..ادامش؟_

 

بودم تا  دهیند کیرو از نزد ایهنوز جول یسوخت و از طرف یتو م یکنم..مونده بودم..دلم برا کاریچ دونستمینم+

 ..نمونده بود یشک یجا بایکه اون مرد داده بود تقر ییمطمئن بشم خودشه..اما از نشونه ها

 ..داره اجیتو شرکت بهم احت گفتیو م زدیهم مدام زنگ م نیبرز

 ..برگشتم نمیرو بب ایجول نکهیا بدون

 

 نیدرسته؟!برز یمیتصمچه  دونستمیبودم..نم جیشدم..گ یعاشقت م شتریگذشت ب یم شتریروزا هرچه ب اون

بودم بهش  دهیو شن دهیکه د ییزای!!اگه راجب چاستیبدل جول ایبرام مثل برادر بود اما معلوم نبود عاشق تو 

 ..یدیکش یرو..و تو دوباره عذاب م ایجول ایمعلوم نبود تو رو انتخاب کنه  گفتمیم

 

 ..دلت بشکنه خواستمیو من نم یشدیعالقه مند م نیکم کم به برز تو

 

پنهان  یبرا یموجه لیدل ایجول ای!!؟انتخاب من یگفتیم نیبه برز دی..چرا نباستیحرفات قانع کننده ن یول_

 ..ستین تیکار
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 ..داره دزیا ایمتوجه شدن که جول ایراستش..راستش اون مرده گفت تازگ+

 ..هر چهار تامون یمحمد دلم سوخت..برا یحرفا دنیاز شن بعد

 ..نیبرز ی..محمد و حتای..جولمن

کردم..اون  یفکر م دی..باشمیزندگ ی..حاال اونم زنشه..و من..کجاایآوردن جول ی..برایرفت دب نیواسه ا نیبرز پس

 !!!..تو اون اتاقایو جول

 

 ..راه طالق بود نیافته..بهتر یزاشت اون اتفاق ب یکرد..اگه عاشقم بود نم یم انتینه..اون داشت به من خ نه

 ..باهم خوش باشن تونستنیرفتم م یم ایو جول نیبرز یاگه از زندگ دیشا

 ..دزی..ادزی..ادزیا

 !!مبتال شده؟ نمیکه وحشت رو به دلم انداخت..نکنه برز یا کلمه

 ..شستند یکه چشمام رو م یشور یباز هم قطره ها و

 

 ..ای..و اون عاشق جولنمیهنوزم عاشق برز من

 

شهر  نییپا کیکوچ تییسو هی میینداشتم..تنها دارا یپشت وانه ا چیداد؟من ه یطالقم م نی؟؟برزیچ دخترم

 ..بود

 کردم!؟ یم کاریبچه دو سه ماهه چ کیبا  دیبا

 ..نداره..اگه عاشقمه اون و بهم برسون یگناه نیام خدا..بهم کمک کن..اگه برز درمونده

 ..ماه گذشت کی

 ..ایجول ی..محمد..و حتی..هستنی..خودم..برززیروز کارم شده بود فکر کردن..به همه چ هر

 ..گرفتم..طالق میباالخره تصم و

*** 
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 ..نیبرز

 ..ده سال دیسال..شا کی دمیماه..شا کیماه از نبودنش گذشت.. کی

 

 ..و طناز یلباس هست دنییگذشت و چقدر بد گذشت..هر روز کارم شده بود بو فقط

..چرا احساس دمیرسیم جهیکردم کمتر به نت یبهش فکر م شتریبود؟؟هر چقدر ب میزندگ ی..اون کجاایجول و

 !!ست؟ینگاهم بهش مثل قبال ن کنمیم

 !ره؟یگیقلبم نم گهیغم چشماش د دنیبا د چرا

 !و عذاب وجدان دارم؟ تیحس مسئول هیفقط  چرا

 !ست؟یمحرمم ن کنمیاحساس م چرا

 !..دوستش دارم؟ادیچشمام م یهمش خاطره هامون جلو یول

 

 ؟؟یان دوست داشته باشدو نفرو همزم شهیم مگه

 چشممه؟ یجلو ایشدم و خاطره هام با جول وونهینبودن طناز و دخترم د از

زندست شوکه بودم..اونقدر که مغزم توان فکر کردن نداشت..اصال چرا االن  ایبهم گفت جول یمحمود یوقت

 !!گفت؟یم

فقط راستشو بگه..اما اون مصمم بود که بگه  دمیبهش گفتم مدارکارو بهش م خوادیاون مدارکارو م دمیفهم یوقت

 ..زندست ایجول

 

مغرور  یای..و خوار..اون جولفیقلبم فشرده شد..شکسته..ضع دمیرودر اون وضع د ایرفتم و جول یبه دب یوقت

 !!بود؟!!اون زن من بود که  اونقدر بهش تجاوز شده بود که تنها نفرت درون چشماش بود؟

 

 ..و فکر کردن از ترس رابطه بوده شد هوشیب دیمن رو د یوقت
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و درد  هیاز خونه هام..هنوزم عاشقم بود..با گر یکی یآوردمش..بردمش تو رانیدادم و به ا شیفرار یسخت به

 ..کرد فیکه سرش آورده بودن رو تعر ییبالها

 که یزیچ

 

 ..بود که گرفتارش شده بود دزیا یماریاز همه داغونش کرده بود ب شتریب

 ..کردم یفکر م یشد و تو ذهنم فقط به مرگ محمود یم شتریحرفاش هر لحظه خشمم ب دنیشن از

 ..باالخره کشتمش..و بدون عذاب وجدان..اون سزاوار مرگ بود و

 

 !!بود؟ ی..کمرش خم شد..و اون گناهش چدمیگفتم شکستنش رو د ایازدواجم رو به جول انیجر یوقت

 ..هم بودن هیو طناز شب ایجول

 

 ....هر دو شکست خورده..و هردو عاشقدهی..هر دو درد کشناهگیدو ب هر

 

 :دیپرس

 ؟یدوسش دار+

 ..نداره یا دهیفا یشدم که پنهان کار یگذشت متوجه م یم شتریب یتنها جواب من سکوت بود..هرچ و

 

روشن  فیزدم..بهتر بود تکل ایدلم رو به در ی..ولدمیترس یاز عکس العمل طناز م نکهیرو آوردم..با ا ایجول

 ..دادم یاز دستش نم یمتیق چی..من طناز رو دوست داشتم و به هشدیم

 

 ..ایحسم به جول و
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به خودشون اومدن گفتن  یاز تعجب دهنشون باز مونده بود..وقت دنیرو د ایجول یبودم..خدمتکارا وقت منتظرش

 ..دیطناز رفته خر

 

 ..من به اتاق خواب من و طناز رفت..مجبور شدم دنبالش برم لیرغم م یعل ایجول

کردم که احساس کردم بهم شوک  یبهش نگاه م یتخت نشسته بودم..با ناراحت یکرد..لبه  یحسرت نگاه م با

 !!!..وارد شد

 ..بود که در باز شد و طناز نگاه ناباورش رو بهمون دوخت یوقت یبرا یشوک اصل اما

 ..شده..چطور گذاشتم طناز بره یچ دمیفهمیمشوکه بودم که ن انقد

 کجاست؟ کنم؟دخترمینم داشیپ گردمیم یحاال اون کجاست؟چرا هرچ و

چون کار  ششیبرم پ خوادیو ازم م زنهیمدام زنگ م ایبگردم..جول دیکجارو با گهیسرشون اومده؟؟د ییبال نکنه

 ..داره یمهم

 ؟؟یمهم تر از طناز و هست یچه مسئله ا اما

 

اگه برگرده خودم  ایمرد چهل ساله هستم..خدا کیکردم  یقرمز شده بود..احساس م یخواب یاز ب چشمام

 ..اون بگه ی..اصال هرچکنمیم شوینوکر

 ..جواب ندادم استیجول نکهیزنگ خورد..با فکر ا میگوش

ه اسم که چشمم ب واریرفتم..خواستم بکوبمش به د یشدم و به سمت گوش یزنگ خورد..عصبان گهیبار د چند

 ..تلفن افتاد یرو

 :جواب دادم یخوشحال با

 

 بله؟؟_

 ..االن اومدن خونشون نیقربان خانم با دخترتون هم+

 



244 | P a g e  
 

 ..همراشون بود؟بله آقا..محمد رسوندشون و رفت میکس_

 

 ..شرف یمشت شد..محمدِب دستام

 

 ..امیچشم از در برندار تا ب_

 

 ..چشم قربان+

 ..از دستم در بره..اون زنه منه یسادگ نیبه هم زارمیآماده شدم..نم عیسر

 ..محمد بوده شیهمه مدت پ نیا یچه حق به

 

 ..دمیساعت رس میشدم و به سمت خونش حرکت کردم..کمتر از ن نیماش سوار

 ..کردم درو باز کنه یم یکار گهید یبهونه  هیبه  دی..پس باکردیمنم مطمئنا درو باز نم دیفهمیو م زدمیدر م اگه

 

 طناز

 ..تو باشم؟من خودم خونه دارم شیپ تونمیم یمن تا کآخه _

 ..برم خونه خوامیاقدام کنه..م یقانون تونهیراحت م یلیخ نیبرز

 

 تیهو هیو با  میدرست کن یمدارک جعل یتو و هست یبرا میتونی..ما مشهیتو با خبر نم یوقت از جا چیاون ه+

 ..گهیشهر د هی میری..ممیبر نجایاز ا گهید

 

 ..به من نداره یازین گهید نیزندست برز ایکنم..حاال که جول میخودمو قا خوامیمحمد..من نمنه _

 ..دهیطالقم م یکنیراحت تر از اونچه فکر م یلیخ



245 | P a g e  
 

 ؟؟یرو گرفت متی؟؟تصمیاینداره کوتاه ب یراه چیه یعنی+

 

 ..جبران کنم یروز هیبتونم  دوارمی..امزیهمه چ یآره..ممنونم برا_

 

 ..خودم رفتم یبعد از ظهر اون روز به خونه  و

 ..رو آماده کردم یرفتم..و هست یحموم درست و حساب هی

 

 ..بهشت زهرا شدم یحلوا درست کردم و راه یکه تو خونه داشتم کم یمواد با

 

 ..کنم ینتونستم ازش خداحافظ یبرادرمه..حت دهیقبر خواب یکه تو یشد اون یباورم نم هنوزم

 

 ..شدم حلوا هارو پخش کردم و به خونه رفتم یخال یحساب نکهیاز ا بعد

 

 ..کردم و خوردم مروین یغذا درست کردن نداشتم..تخم مرغ ی حوصله

 د؟؟؟یفهم یزود نیهم نه؟؟بهی..نکنه برزدمیه؟؟ترسیک یعنیبرم که تو اتاق که زنگ خونه خورد.. خواستم

 

 ..مق..درو باز کن دوتا بزن تو گوشش برهکنم؟زنگ بزنم محمد؟؟نه نه اح کارینه..حاال چ یوا

 ..بهتره باز نکنم نه

 ..اومد یخونه مدام به صدا در م زنگ

 

 ه؟یک_

 ..مامور برق+
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که تو چهار چوب  نیبرز دنینبود..چادرمو سر کردم..به سمت در رفتم اما با د نیزدم..اووف خداروشکر برز درو

 ..بود خشکم زد..چادراز سرم افتاد ستادهیا

 

 ..یلعنت_

 ..لبهاش بود یرو یلبخند

 

 ؟یاومد یچه حق ؟بهیکنیم کاریچ نجایتو ا_

 

 ..بدم حیبهت توض دی..بامیاومدم باهم حرف بزن+

 

 ..میما حرفامونو قبال زد_

 

 ..سردم اما پر از احساس بهش زل زدم یچشما با

 

 ..خوامیطالق م_

 ..شدم مونیشد که از باز کردن در پش دهیگردنش قرمز شد..اخماش آن چنان درهم کش هیاز ثان یکسر در

 

 می..من هر غلطیجنازم رد بش یاز رو نکهیا ؟؟؟؟مگهیخوایاونوقت طالق م ی..مال منــــیهه طالق؟!تو زن من+

 ؟؟؟یدی..فهمــــدمیطالقو بهت نم یکرده باشم اجازه 

 

 ینداره..گمشو از جلو یمن رنگ شیحنات پ گهیگم؛دیم یچ نی..خوب گوشاتو باز کن ببیدار ییعجب رو_

 ..مینیبیم گروی..تو دادگاه همدنمتیبب خوامیچشمام نم
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 گهیسرجات و د نیبش رمیرو ازت بگ یهست یخوایزن من به دادگاه برسه..اگه نم یاگه بزارم پا ستمیمرد ن+

 ..حرف طالق و نزن

 

 ..حرفا به زبونم اومد نیا یچطور دمیخونم به جوش اومد..نفهم یفکر گرفتن هست از

 ..محمد دست از سرم برد شیفرار کنم و برم پ یخوایخفه شو اگه توهم نم_

 ..درد داشت یمحکمش بدجور ی دهیحرفم تموم نشده بود که صورتم سوخت..کش هنوز

 

 ..بکشمش خواستمیبودم که م یعصبان یحد به

 

 ..یمنو نداشت اقتیل یعوض یتو گوش من؟تو یزنیکثافت م_

 ..کنمیمنتظرته!!برو خوش باش منم دخترمونو بزرگ م ایهم برو جول حاال

 

 ..دیمنو بوس یناگهان ایبزار منم حرف بزنم..اون روز منم شوکه شدم..جول ید لعنت+

 ..فقط تورو دوست دارم من

 ..شمیجدا م ای..از جولیدلم یفقط تو تو کنمیکنم..احساس م کاریچ یاون عشق اولم بود ول آره

 

 ..خوامیمن تو رو م یول هیته نامرد نکهیا با

 

 ..دمیکه ابروهام رو درهم کش یکه صداش بلند بود..اونقدر زدیم یحرفارو در حال نیا

 

 ..دلم کارخونه قند و نبات بود یتو یول

 !!!اد؟یکنار م میتصم نیبا ا ی؟چجوریچ ایدوستم داره..اما جول پس
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 ..فرو رفتم..دستم رو دور کمرش انداختم نیآغوش برز تو

من  نیتموم شد؟!!ا یسادگ نیبه هم یعنیشد!! یخوب بود..باورم نم یبگم کم گفتم..همه چ یاون شب هرچ از

 طالق قاطع بودم؟؟ ینبودم که برا

 

 !!؟بود؟ یرفت نگاه کردم..خوشحال بودم..خودخواه یکرد و قربون صدقه اش م یم یباز یکه با هست نیبرز به

 

 ....منم حق داشتم خوشبخت باشمنه

 

 ..نیبرز

 

 ..داشتیدست از سرم بر نم یعذاب وجدان لعنت نیا یبودم..ول خوشحال

 

 ..و از خونه خارج شدم دمیرو بوس ی..صبح زود آماده شدم..صورت طناز و هستمیطناز موند یرو خونه  شب

 

 ..زنگ در باز شد نیتوش بود رفتم..با اول ایکه جول یعمارت به

 

 ..دمیکش یبهش بگم..انگار ازش خجالت م یچجور دونستمیسست وارد شدم..نم یقدما با

 ..خورهیمبل نشسته و قهوه م یکه رو دمیرود ایباز کردم جول یدر ورود یوقت

 

 ..کردم که اونم همون طور جوابم داد یکوتاه سالم

 ..بهم بود رهیاه اون بود که خسر صحبت رو باز کنم..و نگ یپاچه بودم که چجور دست

 ..میبزن ییحرفا هی دی..باایجول نیبب_
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 ..زارمیاحترام م متی..به تصمیبزن ییچه حرفا یاومد دونمی..مستینه..الزم ن+

 ..شد یدقت حس م نیصداش با کمتر یبغض تو دیکه رس نجایا به

 

 ..کنم دایپ یماریب نیدرمان ا یبرا یتا راه رمیکردم..م دای..زادگاهم..خاله ام رو پسیدارم برم انگل میمن تصم+

 

 ..حداقل بزار مَ  ایجول یول_

 :و گفت دیحرفم پر ونیم

 ..برطرف شه نتونیب ی..اما دوست دارم قبل از رفتن کدورتامیریبا ساسان م+

 

 ..به چشماش نگاه کنم دمیکش یبود..خجالت م نییرو تکون دادم..سرم پا سرم

 

 ..تنها باشم خوامیطالق..حاال هم برو..م یتقاضا یدادگاه..برا میریفردا م+

 ..دمیرس جهینت نی..و به ادمیچرخ ابونایزدم..تا عصر تو خ رونیاز خونه ب یصدا بلند شدم..بدون خداحافظ یب

 

 ..بود میتصم نیبهتر نیا دیشا

 !!!تموم شده باشه یراحت نیشد به هم یشوکه شد..باورش نم یرو به طناز گفتم کم ایجول میتصم یوقت

 یچشم هاش م ی..چون هنوزم عشق رو تودیجنگ یمن م یو برا دیکش ینداشت پا پس نم دزیاگه ا دیشا

 ..دمید

 

 ی..همه ایداشتن جول دزیعدم و تفاهم و ا میهم گفت لشی..دلمیطالق داد یدادگاه وتقاضا میاون روز رفت یفردا

 ..کردم یم دییومن آروم تا زدیم ایحرفارو جول نیا
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طالق  یطالق داده شد و توافق یاجازه  دباالخرهیها که چند هفته طول کش شیآزما یسر هیاز انجام  بعد

 ..گذاشت راحت نفس بکشم یکاش عذاب وجدان م ی..اما ایراحت نی..به هممیگرفت

 

 ..دمیچشماش د یشد نم اشک رو تو یطالق جار ی غهیامضاء زده شد و ص یوقت

 

اشکاش حالم ازخودم  دنی..رو به من شد..از دستادیزد..صداش زدم..چند بار..باالخره ا رونیو برو برداشت  فشیک

 ..بهم خورد

 

 ..دیکه خواست پوست صورتم رو لمس کنه دستش رو کش نیصورتم آورد..اما هم کیرو نزد دستش

 

 :رو قورت داد و گفت بغضش

 

 ....به طناز بگومی..ما قسمت هم نبودیخوشبخت ش دوارمیام+

 :زد و ادامه داد یهق

 

 ..بگو قدرت رو بدونه..بگو دوست داشته باشه..بگو+

 ..بار نیآخر یفرودگاه منتظرتم..برا12ساعت  فردا

 

 ..رفت و

 ..رو به عمارت بردم یروز بعد طناز و هست صبح

از امروز  ما ینکرد..خوشحال شدم از فهم باالش..زندگ یبرم فرودگاه مخالفت خوامیبه طناز گفتم که م یوقت

 ..دوباره داشت یشروع
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 ..ساعت بود یبود..نگاهم همش رو یدیشد کیشدم..به سمت فرودگاه روندم..تراف نیماش سوار

 

 ..رفت یاعصابم راه م یها رو نیبوق ماش ی..صداقهیدق11:40رسم..ساعت  ینم یلعنت

 

 ..رو پارک کردم و به سمت فرودگاه رفتم نی..بدو بدو ماش1..ساعت دمیرس باالخره

 ..به سمت اطالعات پرواز رفتم عیسر

 

 ..خانم..پروازِ_

 

 !ن؟یبرز+

 ..نگاه کردم ایو به جول برگشتم

 !؟یکرد رید+

 

 ه؟یبود.. پروازتون چه ساعت کیتراف_

 

 ..گهیساعت د مین+

 

 ساسان کجاست؟؟_

 

 ..ادیحالت تهوع داشت..االن م کمی..ییرفته دستشو+

 ..نیبش ایب

 ..می..هر دو انگار معذب بودمینشست یصندل یرو
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 بود درسته؟ ینازه..اسمش هست یلیدخترت خ+

 

 ..آره_

 ..دختر داشته باشم هیآرزو داشتم  شهیمنم هم+

 ..قهوه ترک بود کی یبه اندازه  شیتلخ دیزدم..شا یلبخند

 

 یگفت یسازم؟م یبراش م ییایرو یزندگ هی یگفتیم ادتهیا؟؟یرو میقرار بود اسم بچمونو بزار ادتهی!ن؟یبرز+

 !دلشو بشکونه؟ یکس زارمینم

 

 ..به روبه رو بود رشیو نگاه خ ختنیر یصورتش م ینگاه کردم..بازم اشکاش رو ایبه جول نمینگاه غمگ با

 

 ..!!!شاد باشیکن یکن زندگ ینکن..سع تی..انقدر خودتو اذایجول_

 

 زن شکست خور هی..من ؟؟ههیزندگ+

 

گرفتم..عشقم رو  دزیکه چند سال بخاطر پول ازم سواستفاده شد..بهم دست زدن..تجاوز کردن و در آخر هم ا دم

 ..ینه پدر یاز دست دادم..نه مادر

 کنم؟ یبرام مونده که بخوام زندگ یچ گهید

 

 ..براش مونده بود یبود..چ دهیما زجر کش یاز همه  شترینداشتم..اون ب یحرف

 ..کمکش کنم تونستمیکاش م یا

 ..نگفت یزیچ گهیرو پاک کرد و د اشکاش
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و  میکرد ی..بلند شدم..سالم و احوال پرسدیرس یبه نظر م دهیرنگ پر یکه کم یبعد ساسان در حال قهیدق کی

 ..میدست داد

 ..سرد و نه گرم نه

 

 ..رنیوقتش شده بود..از مسافرا خواسته شد برن کارت پرواز رو بگ گهید

 

 ..میدید یرو م گریبار بود که همد نیآخر نیا دی..شامیسه بلند شد هر

 ..رو در آغوش گرفتم ساسان

 

 ..داداش یموفق باش_

 

 ..خوبه هیزندگ هی اقتشینکن اون ل تی..طنازو اذیتوهم..خوشبخت باش+

 

 ..باش ایمراقب جول_

 

 ..شدم ایرو تکون داد..روبه جول سرش

 

 ..دارید دیتوهم مراقب خودت باش..به ام_

 

 :تلخ زد و گفت یلبخند

 

 ..خداحافظ+
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من رو به آغوش  یحرکت ناگهان کیبرگشت و در  ایرفتن..اما هنوز چند قدم برنداشته بودن که جول هردو

 ..دیکش

 ..ولم کرد هیداد..بعد از چند ثان یبود..خودش رو محکم بهم فشار م یناگهان یلینکردم..خ یحرکت چیه

 

 ..خداحافظ+

 

 !ا؟یجول_

 

 بله؟+

 

 ..منو ببخش_

 

 ..عقب افتاده رو انجام بدم یدادم برم شرکت و کارا حیزدم..ترج رونیرو تکون داد و رفت..از فرودگاه ب سرش

 

 ..خسته بودم یشده بود..گردنم درد گرفته بود و حساب شب

 ..زدم..به سمت عمارت روندم رونیجمع وجور کردم و از شرکت ب زویم

 

  ..کردم هم جسمم و هم روحم خستس یس ماستراحت کنم..احسا خواستمیم فقط

 ..خونم به جوش اومد دمیکه د یزیعمارت پاک کردم اما با چ یجلو

 ادیپ نیدر صورتش بزنم..از ماش یمشت محکم خواستیکثافت..دلم م یخوایم میاز زندگ ی..لعنت به تو..چمحمد

 ....هردوشون برگشتندمیشدم و درو بهم کوب

 :دمی.باخشم غرسرد بودن..جلو تر رفتم. خون

 ر؟؟؟ی!!مگه نگفتم از زن و بچه من فاصله بگکه؟؟یمرت یکنیم یچه غلط نجایا_
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 ..اومدم باهردوتون صحبت کنم+

 ..شوکه شدم نشیآروم و غمگ یصدا از

 

 ..شنومیم_

 

 ..من..من سرطان دارم+

 ..چشمم اومد یلحظه قلبم فشرده شد..تموم خاطره هام جلو هیجمله  نیا دنیشن از

 

 ..یگیدروغ م_

 ....شرمنده هردوتون هستمرمیبگ تی..اومدم ازتون حاللرمیم نجاینه..من دارم از ا+

 

 !؟یبر یخوای!؟کجا مهیچرت و پرتا چ نیا_

 

 

 !شون؟یریگیازم م ی!!چرا داررن؟یم ینجوریدارن ا کامیچرا همه نزد ایخدا

بود که خبر فوت طاها رو بهش  یطناز نگاه کردم که اشک درون چشماش بود..اما نگاهش درست مثل وقت به

 ..دادم

 

 ..یشیدکترا..درمان م نیبهتر شیپ برمتی..میبر یحق ندار_

 

 نیآخر یبرم..فقط اومدم برا دیباهاش بجنگم..با تونمیسرنوشت منه..نم نی..استین یراه چینه..ه+

 ....داداشنمتیبب
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 ..محکم بغلم کرد..اون لحظه حس مرگ تمام وجودم رو گرفت و

 ..خدانگهدات داداش..خدانگهدار طناز خانم+

 ..طناز فیضع یاز اونجا دور شد..و من موندم و هق هقا امیبه خودم ب نکهیتر از ا زود

 

 ادیز یلیتنهام..خ یلیکردم خ یم احساس

 ..سال بعد17

 ..طناز

 ..زننایبود..پوووف مشکوک م یسرشون تو گوش یو هست امیخاطراتمون رو بستم..از اتاق خارج شدم..ت دفتر

 

 ....کنارش نشستمخوندیروزنامه م نیبرز

 ن؟یبرز_

 

 جونم خانمم؟+

 

 امی..درسته تستین الشیخ نیباشه ها..فاطمه که اصال ع یو هست امیبه ت شتریب دیحواسمون با گمیم نیبرز_

 ..هستن که ممکنه اشتباه کنن یبازم تو سن یول هیهست ییپسردا

 

 راتیبهشت زهرا خ میببر نیحلوا درست کن کمیحواسم بهشون هست..امروز جمعس  زمینگران نباش عز+

 ..میکن

 

 ..میبا فاطمه درست کن رمیباشه..پس من م_
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 ..کرد یخورد م ارویآشپزخونه شدم..فاطمه داشت سبز وارد

 

 ..بهشت زهرا میببر میرست کنگفت حلوا د نیبرز_

 

 ..طاها تنگ شده بود یخوبه..خودمم دلم برا میلیخ+

 ..و مشغول کارش شد شهیزد..درست مثل هم ینیغمگ لبخند

ما  شی..و تا امروز پمیخودمون آورد شیرو پ امیماه بعد از رفتن محمد بود که فاطمه و ت کی درست

 ..میخانواده شد کیرفت و ما مثل  نیهستن..کدورت ها از ب

 

 ..میرو خوب درک کرده بود شیما معن یهمه  دیکه شا ی..تنها واژه ابخشش

 ..دیشدم..چقدر زود پر کش رهیقبر محمد خ به

 ..چشمامه یجلو شیسال پ17 ی..هنوزم خاطره هازهیریاشکم م امیکه م ییوقتا هنوزم

رو  گریهم د نیهممون..اما من و برز یبود..برا یسخت یو بعد هم فوت محمد..چه روزا ایجول یخبر خودکش اول

 ..میما مال هم بود ای..با تموم سختمیداشت

 

 ..ازدواج کرد و همونجا موندگار شد یسیدختر انگل هیبا  ساسان

 ..کرد یم دیموهامون رو داشت سف اشیو شاد ایکه گذر زمان و سخت میما بود و

 ..میکن یتا زندگ میادامه داره..و ما زنده ا یزندگ اما

 

از آبروش  یکید،یبخش یکی دیرنج یکیبا قسمتش ساخت، یکیباخت، یکیبرد و  یکیموند، یکیرفت و  یکی

 ..پابند مقصد شد،تو اما باش یکیرد شد، یکیبد شد  یکید،یترس

 ...نجاستیا خدا
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 انیپا


