
 



 1_ عروسک #
 ایران _ تهران#

 
ون  ریخته   از   شالم   نشست   دستش   روی   موهای   بیر
 با   ترس   س   بلند   کردم   و   به   چشمای   قهوه   ای    دریده 

 اش   نگاه   کردم 
 چشمهای    که   ترس   رو   به   ببینده   القا   میکرد

 تا   حال   چندتا   عروسک   داشت    هان؟-
 بزاق   دهنم   رو   با   ترس   قورت  دادم   و   چشم   بستم 
 موهام   رو   از   روی  شال   به  چنگ   گرفت   و   سم   به 

 عقب   کشیده   شد 
    آخ    گفتم   که   کنار   گوشم   زمزمه   کرد 

 بگو   رهایش-
 تا   حال   چندتا   عروسک   داشت  

    با   بغض   گفتم 
 من... من  عروسک   نداشتم-

 بدم   میومد
 چرا؟ -

 ی    جون  بودن   اونا ... من  بدم  میومد -
    لبش   روی   گونه   ام   نشست   و  لب   زد 



 اما   من  عروسکا   رو   دوست   دارم -
 اون ا   موظف   به   اطاعت   

 درست   مثل   تو
 ببتر    خودت   رو 

 مجبوری   به   هر   حرفم   گوش   بدی   چرا؟
 چون   عروسک   دوست   نداری

 .. پس   توام   عروسک 
 موهام   رو   رها   کرد   که   سم   پایتر    افتاد   و   بلند   زدم   زیر 

 گریه 
 اینجا   دیگه   چه   جهنیم  بود 

   صدای  دستگاه،  صدای  جیغ ،   صدای   گریه 
   نه   نه   نه -

 . آقا   توروخدا   غلط   کردم   آقا 
 به   جوونیم   رحم   کنتر  

 شادمهر   توروقران 
؟  ی  دوی   تو ... تو مگه  نگفت    منو   میی 

 که   اونجا   ازدواج   کنیم   چون  اجازه   پدر   نیاز   نیست؟ 
 ... الن ... الن 
ههه؟ -  چه   خی 

 این  چرا   اینجاست؟



 از   صدای   دادش  شونه  هام   بال   پرید   و   با   ترس   به
 پاهاش   نگاه   کردم 

 پایتر    پاش   نشسته   بودم   و   جرات   برگردوندن   سم   رو 
 نداشتم

 آقا   خودش   فرار   کرد -
 ... گویا   از   دست   بچه   ها   در   رفته   دیگه   به  هوش 

ی   که   صدای  قدمهای   پر   عجله  ایو  شنیدم   و   بعد   دخی 
 بهم   خورد   و   خودشو   اویزون  پاهاش   کرد 

 توروخدا   اقا-
 شما   رو   به   مقدسات  قسم   میدم   ولم   کنتر  

 .. من
 کوچولوی   سکس ... چرا   هنوز   زبونت   تو   دهنته؟-
 از   لحن  ارومش   سکسکه  ام   گرفت   که   متوجه   شدم 

 دخی    هم   زبونش   از   ترس  بند  اومده 
    صدای  ازضامن  دراوردن   تفنگ   رو   شنیدم  و   بعد

 این  واسه   تو   که   از   دستوراتم   سپیچ    کردی -
 و   صدای   شلیک   و   خوی    که   روی   صورتم   پاشیده   شد

 با   افتادن   جنازه   دخی    کنارم   و  دیدن   صورتش   که 
 گلوله   ای  وس ط   پیشوی    اش  رو   شکافته   بود 

 و   چشماش   رو   به   بال   بود



 جیغ   گوش   خراش    زدم   و   عقب   پریدم   و   دستامو   توی 
 هوا   تکون   دادم 
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د   قلبم   تو   دهنم   میر 
 تو   تمام   روزای   عمرم   فقط  این  صحنه  ها   رو   تو  فیلم

 های   سینمای    دیده   بودم 
ی   که   چندثانیه  قبل  داشت   و   حال   کشته   شدن  دخی 

 صحبت   میکرد 
 برام   سنگتر    بود 

 چشم   بستم   که   چهره   اش   پشت   پلکام   نقش   بست 
 سی    ع   چشم   باز   کردم   و   دوباره   دیدمش   که   جیغ    زدم 

 و   به   عقب   برگشتم   تا   فرار   کنم 
 اما   دست    دور   تنم   حلقه  شد

 و   بیت   ام   بوی   عطر   خاصشو  استشمام   کرد 
 کجا   عروسک؟ -

 ترسیدی؟
 تن  و   بدنم   میلرزید 



 و   اینقدر  هیکلش  بزرگ   بود   که   تو   بغلش   گم  شده 
 بودم 

 نه   نه   ندیدمش-
 نه   من  ندیدمش   نه   ندیدمش

 برای   خودم   اون  فعل  رو   تکرار   میکردم   تا  از   ذهنم
فت  ون   بره   اما   نمیر  . بیر

 اون   دخی    تو   ذهنم   حک   شده   بود 
دم   و   پلکهام   رو   محکم   سمو   به   قفسه  سینه  اش  فش 

 به   هم   فشار   دادم 
 میخواستم  تصویر   اون  دخی   از   ذهنم   پاک  ب شه

ی   شده   قربان؟-  چیر 
  اتر   بیار-

 با   شنیدن  جمله   اش  به   خودم   لرزیدم   که   محکمی  
 بغلم   کرد 

ای   خوی    باشن-
 عروسکا   باید   دخی 

 باید   مطیع   باشن اروم   باشن
 اینجوری   که   میلرزی   دوستت   ندارم

 وقت    دوستت   دارم   که   عروسک   ارومم   باش  
 میخوابونمت 

 وقت    بیدار  شدی  عروسک   خوی    باش  باشه؟



 چشمام   بسته   بود   و   دلم   نمیخواست   حت    نگاهش 
 کنم 

 اما   دستش   و   دستمال   که   مقابل   بیت   ام   قرار   گرفت 
 منو   متوجه  حرفش   کرد 

 . نفس   دوم   به   سوم   نرسیده  از   زمان   و   مکان   جدا   شدم 
 چیکارش   کنم   الن؟-
 گفت    الن   کجاست؟ -

 فرار   کرده   رفته   خونه   دوستش -
 امشب   قرار   بود   بیارمش   اینجا 

 اما   خب   زودتر   رفته 
 رفیقشم   منو   میشناسه   گم   و   گور   بشه   همه   خ    پای 

 من  تموم   میشه 
 نگفتم   نرو   ساغ   این  اکله  ها؟ -

   طرف   سفت   باشه   که   پا   نمیده -
   ببینش  سفته  اما   پا   داده -

   پا   نداده   رییس .  مجبورش   کردی   پا   بده -
   یا   مرگ 

 
   یا   زندگ

 . زندگیو   در   کنار   مرگ   انتخاب   کرده 

〖 〗 
 



 عروسک _ #3
 

 چشم   باز   کردم   و   دستمو   به   سم   که   درد   میکرد   گرفتم 
 به   هوش  اومده -
 خودم   میبینم-

 صدای  خودشون   بود
 چقدر   از   شنیدن  صدای   جفتشون   متنفر   بودم 
 اما   حس   ورای   ترس   به  صدای   دوم   هم   داشتم

 حاض    بودم   هرکاری   که   میگه  انجام   بدم   اما   مشکل 
 برام   پیش   نیاره 

 اروم   بهشون   نگاه   کردم   و   وقت    نگاه   جفتشون   رو   به 
 خودم   دیدم   با   کمک   گرفت     از   دستام   روی  تخت 

 نشستم 
 پتو   رو   روی   پام  مرتب   کردم   که   از   جاش  بلند   شد   و   به

 سمتم   اومد
 روبروم   روی   تخت   نشست   و   نگاهم   کرد 

 بزاق   دهنم   رو   قورت  دادم 
؟ -  خوی 

ه   به  پتو   گفتم      س   بلند   نکردم   فقط  خیر
 . بله -



دی   که   همه   ریخته -  ... جوری   جیغ   میر 
دم؟     کردم   و   چرا   جیغ  میر 

 
   اخم   کمرنک

 س   بلند   کردم   و   گیج   بهش   نگاهش   کردم   که   متوجه 
ی   یادم   نیست    شد   چیر 

ی   نگفت   سی    ع   به   اربابش   نگاه   کرد   و   چیر 
 اما   سنگیت    نگاه   اون  رو   حس  میکردم 

 بهش   زنگ   بزن   بگو   تا   یک  ساعت   دیگه   خودشو -
 
 
 برسونه   به   جای    که   میک

ی   هست   که  میاردش   پیش  ت و  بعدش   یه   دخی 
 بگو   اون  خواهرته   و   نگران  نباشه 

؟ -  دخی 
 ... مارال   که   فعل   نمیتونه 

   رهایش -
ه   س   بلند   کردم   ببینم   چرا  صدام   زده   که   خیر

    تو چشمام   گفت 
 . رهایش   باهات   میاد -

 با   چشمای   گشاد   شده   بهش   نگاه   کردم 
فتم؟   کجا؟   من  میر

 با   سپنتا؟   با   عامل   بدبخت    هام؟ 
 اما   رییس -



 اما   و   اگر   نداره-
 باهات   میاد   نه   با   تو

ه   جای    که   میگم   که   با   من.  بعدم   اونو   میی 
 اینطوری   که   بدتره   رییس -

 این  فرار   میکنه
 نور   امیدی  تو   دلم   روشن  شد

 نه -
 اونقدر   محکم   اون   کلمه   رو   ادا   کرد   که   انگار   تو   جواب 

 همه   فکرو   خیالتم   عنوان  شده   بود 
   با   دوستش   بیاد -

 
 بهش   میک

 دوستش   هم   ببینه   خواهرتو   تا   مطمت     بشه   و 
 ... اینطوری  اگربه   س   به  نیست  شدنش   شک  هم   برد 

    تیر    نگاهم   کرد   و   گفت 
   امار   رهایش  رو   میده -

 پریدن   رنگ   صورتم   رو   حس   کردم   که   نگاه   سپنتا   بهم 
 عوض   شد
 .. اما   رییس -

 رهایش   که   تا   ابد   قراره   پیش  ما   باشه -
 و   تا   وقت    که   همیشه   همراه   منه
 هیچ   مشکل  براش  پیش   نمیاد



   و   هیچ  خطری   هم  تهدیدش   نمیکنه 
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 نگاه   به   صورت  رنگ   پریده   ام   انداخت   و   نیشخندی
 زد 

 اما   اگر   بخواد   جدا   بشه-
 بخواد   دیگه   همراه  من  نباشه

 اون   وقته   که   پلیسا   سی    ع   ردش   رو   م زنن  و   خب   تا 
 ... اون   بخواد   من  رو   بفروشه 

    دستاشو   تو  هوا   تکون  داد   و   گفت 
 من  اونو   میفروشم -
 و   جدی   نگاهم   کرد 

 اون  اتمام   حجت   به   حدی   برام   قانع   کننده   و   ترسناک
 بود   که   نگاه   گرفتم   و   متوجه شدم   که   اگر   تو   فکر   فرار 

 باشم 
 هرگز   رنگ   آزادی   رو   نیم بینم

   پر   از   کثافت  اآلن  هم   برام   آرزو 
 
 حت    همتر    زندگ

 میشه 



 . زنگ   بزن   سپنتا -
 طول   نکشید   که   صدای   ظریف   یه   دخی    تو   اتاق 

    پیچید 
 تا   گفتم   فرار   کردم   جا   زدی   آره؟ -
؟  اینجوری   م گفت    پشت   مت 
 که   همیشه   هوای   منو   داری؟ 

 ... من  یه   روز   نیست   به   امید   تو
 ... راحله   عزیزم -

    دخی    جیغ   کشید 
 عزیزم؟   ادم   به   کس   م گه   عزیز   که   نشونش   بده -

 من  عزیزت   بودم   الن   پیشت  بودم 
 تو   خونه   ات   بودم   نه  اینجا

 اینجا   که   همش   بهم   عتر    مزاحما   نگاه   کت   
 میفهیم؟ 

 در   و   دیوارش   داره   منو   میخوره 
 ... سپنتا

    صداشو   مظلوم  و   سکس   کرد   و   گفت 
 سپنتا   من  دلم   برات   تنگ  شده -

 .. من  اینطوری   نبودم   اما 
 ... اما   الن   به   تو   عادت   کردم   به  لمست   به   بغلت 



 به ... به   یک   شدن   با   تو 
 چرا   منو   نمیفهیم؟ 

 عزیزدلم   باور   کن  میفهممت   واسه   همینه   که   زنگ -
 . زدم 

 وسایلتو   جمع   کن  خب؟ 
 خب؟ -

 یه   آدرش   بهت   اس   میکنم   من  خودم   تو   جلسه   ام-
 خواهرم   سیما   رو   میفرستم   دنبالت 

 شماره   اتو   میدم   وقت   رسید   بهت   زنگ   بزنه 
 باشه   عزیزم؟ 
 خواهرت؟؟-

 صدای  دخی    پر   از   تردید   شده   بود 
 و   ایکاش   که   عقلش   کار   میکرد   و   هرگز   قبول   نمیکرد

 اره   عزیزم -
 فرد   مورد   اطمینان   دیگه  ای  ندارم

 اونم   اینقدر   پیشم   آتو   داره   که   دیگه   مجبوره   رازمو 
 نگه   داره 

 پس   من  اماده   بشم؟ -
 اره   گلم   الن   ادرسو   میفرستم-

 وای   دوستت   دارم  سپنتا -



 فکرشم  نمیکردم   که   ببینمت  دوباره 
  میبینیم  همو   عشقم -
 . و   تماس   رو   قطع   کرد 
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    نگاه   به   اون   کرد   و   گفت 
 خب؟ -

 ادرس   کارخونه   رو   بده-
 سپنتا   یکه   خورده   بهش   نگاه   کرد 

 کارخونه؟؟ -
وکه   شده   . اونجا   که   می 
    نیشخندی  زد   و   گفت 

کت   رو   بده   بیاد -  میخوای  ادرس   س 
 اون   که   دیگه   هیچوقت   نمیتونه   حرف   بزنه

   توام   که   اونجا   رو   بلدی   فقط رهایش   میمون ه 
 ... که   اونم 

    نگاهم   کرد   و   گفت 
 جاش   همیشه   پیش  منه -



 اینکه  همش   داشت  یاداوری  میکرد   که   من  کجام   یا 
 باید   کجا   باشم   اذیتم   میکرد

 با   هر   بار   گفتنش   انگار   داشت  تاکید   میکرد   که   به   فرار 
 فکر   نکنم 

 که   دست   از   پا   خطا   نکنم   چون   عاقبت   جالت    در 
 . انتظارم  نیست 

 من  هم   قصد   نداشتم   که   واکنش   بدی  نشون   بدم 
 . چون   میدونستم  چقدر   عصت    میشه 

 . پس   واکنش  خایص  نشون   ندادم   و   فقط   نگاهش   کردم 
 . اماده   شو   باید   بریم -

 این  رو   گفت   و   بلند   شد   و   جلوتر   از   سپنتا  از   اتاق
ون   زد   . بیر

 دیدم   که   سپنتا   دست   پاچه  شد   و   سی    ع   خواست 
ون   بره   که   بیجون   صداش   کردم      بیر

 سپنتا؟-
ه   به   سمتم   برنگشت  در   عوض  دستش   روی   دستگیر

 در   موند   و   مکث   کرد 
- 
 
 حت    اگه   یه  روز   به   پایان   عمرم   مونده   باشه   تلف

 بلی    که   به   سم   اوردی   رو  ست   درمیارم  مطمت     باش



ه  ی   نگفت   فقط   دیدم  انگشتاش   دور   دستگیر  چیر 
ن   و   به  سفیدی   زدن  چفت   س 

 سپنتا؟-
ون   رفت  در   رو   رها   کرد   و   سی    ع   از   اتاق   بیر

 به   سقف   اتاق   نگاه   کردم   و   پوزخندی  زدم .  همزمان  با 
 پوزخند   اشک  از   گوشه   چشمم   راه   پیدا   کرد   و   چقدر

   من  بدبخت   بودم 
 چقدر   ساده   بودم   که   تو   خیالم   خودمو   خانوم   یه 

 . خونه   میدیدم 
   خانوم   عمارت   اصلی    ها 
   همش   شهریار   اصلی  
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 بعد   از   پوشیدن   لباس   هام،   ر وی   تخت   منتظر
 نشستم   که   در   بازشد   و   یک  از   بادیگاردهای   شهریار   تو 

 . چهارچوب   ایستاد   و   نگاهم   کرد 
 میدونستم   به   دستور    اون،   حق   نداشت     باهام 
 صحبت   کت   .  فقط   منو  همراه   میکردن .  آه 



 کشیدم   و   از   روی   تخت   بلند  شدم   و   به  سمت   در 
 رفتم .  خودش   رو   کنار   کشید  و   من  هم   از   کنارش  رد 
ون   رفتم .  از   راه   پله  مرمرین  هم   شدم   و  از   اتاق  بیر

 . گذشتم   و   به  طبقه   پایتر    رسیدم 
  . آدمای   زیادی   اونجا   بودن   و   هرکدوم   ی    کاری   بودن 
 بادیگاردش   جلوتر   از   من  راه   افتاد   و   من  پشت   سش 
 حرکت   کردم .  میتونستم   نگاه   های    که   روم   بود   رو 

ی   بودم   که   حس   کنم .  حق   هم   داشت   .  من  تنها   دخی 
 هنوز   ز نده   بودم .  که   هیچ   بلی    سم   نیومده  بود   و   در 
  . عوض   رییسشون   حساسیت  خایص   هم روم   داشت 
ون  رفتیم  و   من ماشتر    لوکس   رو   دیدم   از   عمارت   بیر
 که   کنار   در   پارک   شده   بود   و  ماشتر    سپنتا   هم   پشتش

 . بود 
 ... ماشیت    که   بارها   شهریار   با   اون 

 . بفرمایید   خانوم -
 به   ماشتر    اشاره   کرد   و   خودش   کنار   رفت .  نفس 

 کشیدم   و   با   دست   و   پای    که  میلرزید   به   سمت   اون 
 ماشتر    رفتم .  در   صندل   عقب   باز   بود،   با   دیدن 
 شهریار   که   آسوده   نشسته   بود   و   چشم   هاش  رو 



 بسته   بود   لرزی   به   تنم  نشست   و   خدایا   چرا   باید   کنار 
   اون   بشینم؟ 

 کنارش   روی  صندل   که   نشستم   با   همون  چشم   های
    بسته   گفت 

 . در   رو   هم   ببند -
 در   رو   بستم   و   اروم   با   فاصله  ازش   نزدیک   به   در 
 نشستم   که   یهو   مچ   دست    که  به   سمتش   بود   رو
 گرفت   و   منو   به  سمت   خودش   کشید .  محکم   به 
 بازوش   خوردم   و   سم   روی   قفسه   سینه  اش  پرت

 شد .  نفسم   حبس  شد   و   با   ترس   خودمو   عقب   کشیدم 
م   . که   اجازه   نداد  فاصله  بگیر

 . بسه -
 صدای  بم ش   وقت    اونقدر  هم   آمرانه   میشد   قابلیت 

ه     هم   بی 
 
 . اینو   داشت   که   آدم   رو   تا   مرز   دیوونک

 انگشت   شستش  نوازش   وار   روی   مچ  دستم   حرکت 
یخت  ی   توی  دلم   میر  . میکرد   و   من  چیر 

یش   جای    که   من  میگم .  رهایش  اگر- ی   اونجا   و   میی   میر
 
 
ی   که   نباید   رو   بک  . برنگردی،  اگر   دهن  باز   کت    و  چیر 
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 مگه   میتونستم   وقت   اونقدر   جدی   داشت   باهام   اتمام 
ی  بگم     حجت   میکرد   چیر 

 مگه   اصل   جراتشو   داشتم   وقت    یه   مرد   به  هیبت   و 
اییو   با  زبون   بیاره   راحت   بگم   نه     اون  همچتر    چیر 

 
 بزرگ

 . نمیفهمم 
   به   زبون   اورده   بود   که   اگر   من  کج   برم 

 
 ،کس   که   علنا

 که   اگر   به  فکر   نجات   خودم   باشم   یه   حیوون  میشه   و
ر   میکنه  منم    کس   هم   که   ض 

 . چون   اون  هیچ  رحیم   بهم   نمیکنه 
 شنیدی  رهایش؟-

 . سی   تکون   دادم   و   بله   ضعیف    گفتم 
   خوبه   رهایش،   خیل   خوبه -

 فکر   میکردم   دستم   رو   رها   کنه،   اما   نکرد   و   اونقدر   به 
 . نوازش  ادامه   داد   تا   وقت    که   به   محل   قرار   رسیدیم 



ی   که   با   فاصله  وکه   بور   و   دخی   نگاهم   به   کارخونه   می 
 . زیادی   کنار   دیوار   خرابه ی   نگهبانیش  ایستاده   بود 
 به   احتمال   زیاد   که   نه،   صد  درصد   دو ستش   هم -
 هست .  پس   تو   خواهر  سپنتای     هر   اسیم   که 

  خواست    بگو   مهم   نیست 
 . اما   اسم  اون  راحله  اس  و   ۵ماهه   با   برادرته 

 زیاد   باهاش   خوب  برخورد   نکن،   تو   از   دست  سپنتا 
 . عصت    هست    و  اون  ازت  آتو  داره 

ی    و   حواست   هست   که   دوستش   حرف   زیادی   نمیر 
 . تعقیبتون  نکنه 

یش   . به   ادرش   که   گفتم   میی 
 اونجا   خودم   میدونم   چیکار   کنم   فهمیدی؟

 . بله -
 . منو   نگاه   کن-

ون   کندم   و   به  شهریار   دادم   . نگاهمو   از   بیر
ان - کت   به   میر   اینکه  باور   کنه   و   باهات   بیاد  به   اون  س 

   داره 
 
 . استعداد   تو   بستک

 میتوی    حت    دعوای  فریص    با  سپنتا   پشت   گوش    راه 
  . بندازی 

ی   نگفتم   که   صدام   زد      چیر 



 . رهایش -
 . س   بلند   کردم 

ی-    رو   نمیگیر
 . اگر   فرار   کت    هیچوقت   جای  اون   دخی 

 جای   اون  دخی    خال   نمیمونه   و   فکر   نکن  انتهای  پیدا 
   کردنت   میشه   فرستادنت   به  دی  

   انتهای   پیدا   کردن   تو   میشه   یه  جهنم   با   من
 اون   کسیه   که   سپنتا   پیداش   کرده،   یه   کیس   که   بود   و 

 . نبودش   فرق   زیادی   یه   حالم   ندا ره 
   اما   تو   کس   هست    که   من  میخوامش 
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 امیدوارم  فرق   این  دوتا   جمله   رو   با   هم   خوب   متوجه -
 . بس  

 . من  تو   رو   انتخابت   کردم   برای  قلبم،  برای   تنم  و   فکرم 
 اگر   تو  اون   کس   باش    که   قراره   بهم   پشت   کنه،   باید 

 . فاتحه   خودت   رو   بخوی  
 چون   من  خیانت   به  هرچیو   تحمل   میکنم  ال   خیانت 

   به   قلبم 



 تنم   از   تک   به  تک   کلمه   هاش لرزید   و   ای   کاش   که 
 هرگز   به   اون   تلفن  ناشناس  جواب   نمیدادم   تا   گیر   این

 . باند   نیفتم 
   ای   کاش  هرگز   قرار   با   سپنتا   رو   قبول   نیم کردم 

ش   نداشتم  و   برای   یک   بار  ای   کاش   که   هرگز   س   نی 
 . هم   که   شده   بود   به   حرف   مادرم   گوش   میدادم 

 . حال   برو -
ه  رو   دستم   رو   رها   کرد   و   من  نفس   کشیدم   و   دستگیر
 کشیدم   و   درو   باز   کردم   و   پیاده   شدم   که   نگاهم   بهش 

 . خورد 
 . پلکهاش   رو   روی  هم   گذاشت  و   تیر    نگاهم   کرد 

 . صاف   ایستادم   و   در   رو   بستم
 به   دخی    نگاه   کردم   که   با   تشویش   و   نگرای    به  اطرافش 
 نگاه   میکرد،   کیف    که   شهریار   داده   بود   رو   تو   دستم 

فتم   ساغش  دم   و   چه   طوری   باید   میر  . فش 
فتم   و   اون   رو   با  خودم   وارد   به   دنیای  پر   از  چه   طور   میر

 کثافت   و   نجاست  اونا   میکردم؟ 
 اگه  همتر    الن   خلف   جهت  قرار   میدوییدم   چه 

   سنوشت    در   انتظارم  بود؟ 



 قطعا   با   اون  دوتا   ماشتر    بادیگارد   پشت   سمون   اینده 
 . خوی    نداشتم 

 شاید   شهری ار   دلش   میسوخت   و   منو   میکشت   و
   اعضای   بدنمو   قاچاق  میکرد 

    شاید   هم   نه 
 ... هر   روز   بهم   تجاوز   میکرد   یا  اینکه 

   شاید   هم   منو   مینداخت   زیر  دست   بادیگاردهاش 
 اشک   تا   پشت   پلک  هام  اومد   و   به   زور   بزاق   دهنمو

 . قورت   دادم   تا   بغضم   رو   فرو  خورده   بشه 
 . قدم   اول   رو   برداشتم  و   خدا   رو   صدا  زد م 
   میدونم   نحسم    میدونم   پر   از   کثافتم 

 که   تو   حت    عارت   میاد   من  بنده   ات  باشم
 . اما   من  الن   یادت  افتادم 

 . الن   که   خودم   تا   خرخره   تو   لجنم،   پس   کمکم   کن
 نمیخوام   یک   دیگه   ام  بدبخت   کنم 

 نمیخوام   وقت    خونواده   اش   میگن  خدا   باعث   و   بای  
 اشو   لعنت کنه

   من  اون   باعث   و   بای    باشم 
 . ک مکم   کن
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 قدم   دوم   رو   برداشتم   که   صدای   آژیر   ماشتر    پلیس   رو
ط   میبستم  هنوز  شهریار   صدا   رو   نشنیده   شنیدم،  س 

 . بود 
 پس   قدم  هام   رو   سعت   بخشیدم   و   سی    ع   تر   به 

 . سمت   راحله   گام   برداشتم 
 دیدم   که   از   دور   ماشتر    سفید   رنگ   گشت   به   سمتش 

 . رفت   و   مقابلش   توقف   کرد 
 صدای  باز   شدن   درب  ماشتر   شهریار   و   رهایش 

 گفتنش   همزمان  شد   با   دویدن   من  به   سمت   ماشتر  
 . گشت 

 . خدایا   ممنونم   ازت 
ان   کنم   . قول   میدم  تا   جای    که   میتونم  این  لطفتو   جی 
ی   میدوییدم   و   بیخیال   ریه   ای   که   گاه   اوقات  با   اسی 
ه   نفسمو   تازه   میکرد   فقط  به   اون   ماشتر    گشت   خیر
 بودم   که   سنشتر    هاش   پیاده   شده   بودن   ودر   حال 

 . بازجوی    راحله   بودن 



 اون   هم  سدرگم   و   ترسیده   ه  به   اطرافش  نگاه   میکرد 
ی   میگفت   . و   چیر 

 صدای  بسته  شدن  در   ماشتر    شهریار   رو   شنیدم  و 
 . خدایا 

   کن  و   نرسه   بهم 
 
 . خدایا   خودت   بزرگ

 نفس   نفس   زنان  رسیدم   به   گشت   و   توجه   سباز   و 
 . مرد   درجه   دار   کناریش   بهم   جلب   شد 

 راحله   که   انگار   میدونست   من  گ   ام   چهره   اش  شاد 
    شد   و   گفت 

 توی    سیما   جون؟ -
 یادم   اومد   سپنتا   گفته   بود  سیما   و   شهریار   میگفت 

   هرخ    دوست   داری   بگو 
 به   مرد   درجه   داری   که   کنار  سباز   ایستاده   بود   نگاه 

    کردم   و   نفس   نفس   زنان   گفتم 
 . باهمیم .  رفیقمه -

    مرد   نگاه   مشکوگ   بهم   انداخت   که   دهن  باز   کردم 
 راستش   گم  شده   بودیم   بعد  یه   ماشتر    مدل   بال -

 ... مزاحممون   شده   بود.. عه  اوناهاش 
 ماشتر    شهریار   رو   با   دست   نشون   دادم   و   راحله   بند 

 . به   بازوی   ازادم   شد



 دیدین  جناب   سگرد؟ -
 . گفتم   منتظر   رفیقمم 

 لبخند   سدی   به  راحله  زدم   که   اتومبیل  شهریار   کنار 
 . گشت   پلیس   توقف   ک رد 

 نمیشه   بریم   آقا؟ -
 ... اینا   مزاحما   اومدن   من

 مرد   درجه   دار   به  عقب   برگشت   و   شهریار   با   همون 
اهن جذب   مشکیش  پیاده   کت   و   شلوار   مشک  و   پیر

 . شد   و   برق   کفش   های   واکس  خورده   اش   چشمامو   زد 
    شنیدم   که   سباز   زمزمه   کرد 

 مزاحم؟ -
 . و   حق   هم   داشت 

   کجای   اون  تیپ   به   مزاحما   میخورد 
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 دست   راحله   محکمی    دور   بازوم   حلقه   شد   و
 . چشماش   با   اشتیاق  روی  شهریار   میگشت   



د     میر 
 و   اون   برای  سپنتا   دم   از   کدوم  عشق   و   عاشف 
 وقت    چشماش   دودوزنان   روی   شهریار   بود؟ 

 اگه   پیشنهاد    بودن   با   شهریار  رو   بهش   میدادن   فکر 
 . نکنم   زیاد   اظهار   ناراحت    میکرد 

   سیما -
 صداش  هشدار   دهنده   بلند  شد   و   یادش   بود   که   من

   سیمام؟ 
 مرد   درجه   دار   نگاه   به  شهریار   کرد   و   بعد   به   من  و 

 . راحله 
 شما   این  خانوما   رو   میشناسید؟ -

 نگاه    شهریار   به   دست   دور   بازوم   خورد   و   بعد   رسید
 به   صورت    ترسیده   راحله   و   بعد   ام   صورت  رنگ 

 . پریده   من
 . بله .  ایشون   نامزدم   هست   -

    به   من  ا شاره   کرد   و   خطاب  به  راحله   گفت 
  . ایشون  هم   دوستشون -

 مرد   درجه   دار   نگاه   مشکوگ  روونه   ام   کرد   که   دهن  باز 
   بزنم   اما   با   دیدن   بادیگارد   شهریار   و 

 
 کردم   حرف

 اسلحه  ای   که   توی   دستش  بود   و   توی  هوا   بهم   نشون 
 . میداد   دهنمو   بستم 



 ... خیله   خب -
 ... مدارک   شناسای  -

    شهریار   کجخندی   زد   و   گفت 
   ابراهیم -

ه   به   مرد   درجه   دار   بادیگاردش   جلو   اومد   و   شهریار   خیر
    گفت 

   مدارکو   بده   بیاد -
 ابراهیم   جلوتر   اومد   و  شهریار   مقابلم   ایستاد   سباز   به 
 طرف   ابراهیم  برگشت   اما   مرد   درجه   دار   متمایل   به
 . من  ایستاد   و   با   کنجکاوی   به  من  و   شهریار   نگاه   کرد 
م؟ -  عزیزم   گفتم   که   منتظرتم .  چرا   فکر   کردی   میر

 توانای    نداشتم   که   حت    لب  از   لب   باز   کنم   و   بگم   که 
 اون   کیه   و   چه  قدر  وحشتناکه .  چون  میدونستم   به
 محض   به   زبون   اوردن،  اسلحه   ابراهیم   مغز   منو
ه   و   بعد  هم   ادمای    که   کنارم   بودن     نشونه   میگیر

   ایشون   گفت     شما   مزاحمید -
   از   خشم   زد ن   و   گفت 

 
    چشمای   شهریار   برف

   خانومها   بعد   دعوا    کدوم   مزاحم -
 
 داستان  همیشک

 ... آقای 



 نگاهش   روی   جیب  درجه   دار   موند   و   بعد   مکت  
    گفت 

   اقای  سعادی  -
 . و   نگاهشو   تا   چشماش   بال   کشید 
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    سعادی    نگاه   نامطمئت    کرد   و   گفت 
 . سوان   سعادی    هستم -

    شهریار   لبخندی   زد   و   گفت 
 . من  هم   شهریار   اصلی    هستم -

 اخم   دویده   بتر    ابروهای   سعادی    از   دیدم   دور   نموند 
 . و   نامحسوس   نزدیکی    شدم 
؟    برند   پوشاک -  ... اصلی 

   صاحب  همون   برند -
 
   بله   دقیقا

 یه   تای   ابروی  اصلی    بال   رفت   که   همزمان   شد   با 
 . برگشت     سباز   به   سمتمون 

 ... قربان،   ایشون   آقای-
 . بله   میدونم -



    نگاه   به   م ن  کرد   و   ادامه   داد 
 ... اصلی   هست      و   ایشون  هم-

 اسم   شما   چیه  خانوم؟ 
 اگه  اسم  اصل  خودم   رو   میگفتم   شاید   وقت  

ی   به   دنبال  هویتم   میگشت   و  برمیگشت   کلنی 
ی  شهریار   متوجه   میشد   من  گم   شده   ام و   با   پیگیر
 . پیدام   میکرد   و   من  از   این  برزخ   خلص   میشدم 

 ... ره -
 . سیما    سیما   سازگار -

 م ات   به   سمت   شهریار   برگشتم   و   چرا   فامیل   سپنتا   رو
 . روی   من  گذاشته   بود 

 ... خانومتون   حرف  دیگه -
 خانومم   فرصت   نکرد   جمله  رو   کامل   کنه   مثل   شما-

 . آقای   سعادی  
 . سوان   سعادی    هستم -

 من  گیر    درجه   نیستم .  شما   هستید؟ -
 و   نگاه   موشکافانه   ای   به  سعادی    انداخت . انگار   که 
 یک   سطل  اب   یخ  ر وی  س   سعادی    ریخت     که   شوکه 

 . و   یکه   خورده   به   شهریار   نگاه   کرد 



 سباز   جری   شده   قدم   جلو  اومد   که   سعادی    دست 
 روی   قفسه   سینه  اش   گذاشت   و   مانع   جلو  اومدنش 

 . شد 
 نه   قاسیم .  مدارکو   دیدی؟-

 . بله   مشکل   نبود -
    سعادی    سی  تکون   داد   و   گفت 

ل   مشایعتتون   میکنیم -  . مشکل   نباشه   ما   تا   می  
 نگاهم   با   مکث   روی  شهریار   نشست   و   دیدم   که 

 . گوشه   لبش   رو   جویید   و   بعد  نیشخندی  زد 
   نه   چه   مشکل -

    و   رو   کرد   به   من  و   گفت 
   عزیزم؟ -

 . و   دستش   رو   به   سمتم  دراز   کرد 
    نگاه   مرددم   به   دستش   بود   و   بعد   سوال   سعادی  

 . گویا   خانومتون   رایص    نیست   -
- 
 
   گفتم   که   مشکلت   خانوادگ
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 صداش  هشدار   دهنده   بلند  شد   و   من  میتونستم 
ی   بگه،  شهریار     چیر 

 تصور   کنم   بار   بعدی   که   سعادی 
 عقب   میکشه   و   منتظر   میشینه   تا   بادیگاردش   با 

 . اسلحه  اش  همه   رو   به   تیر   ببنده 
 عل   رغم   میل  باطت    ام   و   با   وجود   اینکه  میدونستم
 وقت    باهام  تنها   بشه   بد ترین  بلی   ممکن  رو   به   سم 

 میاره، دستمو   توی   دستش   گذاشتم   و   انگشتاش
 . سی    ع   دور   دستم   حلقه   شدن

 منو   به   سمت   خودش   کشید   که   راحله  هم   که   بند   به 
 . بازوم   بود   همراهم   کشیده   شد 

 قدم   که   به   سمت   ماشینش   برداشتیم،   متوجه   حرکت 
 . سعادی    و   سباز   پشت   سمون   شدم 
 این  کیه؟   خ    میگه؟   واقعا   شوهرته؟ -

 توجه   به   صدای  اروم    راحله  و   سوالهای   مزخرفش 
 . نکردم 

    که   سقلمه   ای  به   پهلوم  زد   و   گفت 
 ... با   تواما .  پس   سپنتا-

 جوری   برگشتم   به   سمتش   و   اتیس    نگاهش   کردم   که 
    یکم   عقب   نشیت    کرد   و   گفت 

 . من  فراری   ام -



نم   بدبختیم     اگه   بگیر
    خواستم   جوابشو   بدم   که   صدای  شهریار   بلند   شد 
ه   زبون   به   دهن-  اگر   میخوای  سپنتا   رو   ببیت    بهی 

ی   و   صدات  رو   بیشی   از   این  نشنوم   . بگیر
 نمیدونم   از   رسا   بودن  صدای  شهریار   بود   یا   جلل   و 

وی    که   داشت   اما   راحله ساکت   شد   ول  همچنان   جی 
 اویزون   به   بازوی   من  موند   تا  وقت    که   ابراهیم   در

  . ماشتر    رو   باز   کرد   و   کنار   رفت 
 شهریار   منتظر   نگاهم   کرد   تا   بشینم   که   ابراهیم   با

 اشاره   س   شهریار، دست   راحله   رو   از   دور   بازوم   جدا 
ی   بگه،  متوجه   اسلحه   کرد   و   تا   راحله  خواست  چیر 
 ابراهیم   شدم   که   کنار   پهلوش   گذاشته  شد   و   چشمای
ه   شده   بود   . از   حدقه   دراومده   راحله   که   به   من  خیر

 مشکل   پیش   اومده ؟ -
 راحله   به  سمت   سعادی    برگشت   و   من  ته   دلم 

 خداخدا   میکردم   تا   جرات   گفت     داشته   باشه   اما   لب 
ی   نگفت   . فروبست   و   چیر 

 . نه   جناب  سعادی  .  با   ارزوی موفقیت -
 و   منتظر   نگاهم   کرد   که   سوار  شدم   و   بعد  هم   خود 

 . شهریار   نشست   و   در   رو   بست 



 ابراهیم   در   جلو   رو   برای  راحله   باز   کرد   و   راحله  روی
 . صندل  نشست   و   در   بسته  شد 

 طول   نکشید   که   ابراهیم  هم  سوار   شد   و   ماشتر    به 
 . حرکت   دراومد 

 صدای  نفس   های   ترسیده  راحله   تو   اتاقک  ماشتر  
 . میپیچید
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؟ -  شم ... شما   گ   هستتر 
 خواست   به   عقب   برگرده   که   ابراهیم   خیل  سی    ع   داد 

    زد 
 . برنگرد -

 . راحله   هم  جیغ    کشید   و   تو  جاش   پرید   و   زد   زیر   گر یه 
    صدای  شهریار   با   ملطفت   بلند   شد

 اذیتش   نکن  ابراهیم.  بذار   برگرده   و   راحت   صحبت -
 . کنه 



 . صداش  اروم   بود   و   در   کمال   تعجب   پر   از   مهربوی  
   جوری   که   ادم   فکر   میکرد   اون   چقدر   مهربونه   و 

 
 دقیقا

   هم   آدم   بدی  نیست 
ا
 . اصل

 طوری   خودش   رو   خوب   جلوه   داده   بود   که   انگار 
 ابراهیم   بدون  دس تور  اون،  یه  سی  رفتارها   رو   انجام 

 . میده 
 ترفندش  رو   یاد   گرفته   بودم . اینکه   آدماش  از   آدماش 

سن  و   نه   از   خودش   . بی 
ن   و   اون  باشه   که   راه   که   همیشه   به   خودش   پناه   بی 

 . جلو   پاشون  میذاره 
 . برگرد   به   عقب   راحله -

 راحله   با   صورت  اشک  اول   نگاه   به   ابراهیم   کرد   و 
ه   با   دستاش   پشت    صندل   رو  وقت    دید   به   جلو   خیر

 . گرفت   و   به   سمتمون  برگشت 
    نگاه   اشکیش  تو   صورت   شهریار   قفل   شد

؟ -  ش ... شما   گ   هستید   آقای  اصلی 
    شهریار   لبخند   ارامش   بخس   زد   و   گفت 

 . ابراهیم،   به  خانوم   اب  بده -
    و   بعد   گفت 

 . ما   ادمیم   درست   مثل  تو،  راحله -



 ابراهیم   از   جعبه   تعبیه  شده   کنار   دستش،اب   معدی  
 . دراورد   و   به  سمت   راحله   گرفت 

    نگاهم   پر   از   نگرای    شد   و   دهن   باز   کردم 
س   داری  اب  نخور .  شاید  سکسکه  ات -  الن   که   اسی 

ه   و   تو   گلوت   ... بگیر
 با   نگاه   خونشد   شهریار   به   سمتم   وقفه   ای   بتر    حرفم 

 . ایجاد   شد
 تو   هم   تشنته  عزیزم؟ -

 . دهنم   بسته  شد   و  سکسکه   ای   از   ترس   کردم 
    که   شهریار   خندید   و   گفت 

 . عزیزم   خودت   بیشی    ترسیدی -
 منو   به   سمت   خودش   کشید  و   در   اغوشم   گرفت   و 

    گفت 
س   رهایش -   . نی 

 . و   با   اطمینان  به   راحله   نگاه   کرد 
 . از   اون   بخور -

    و   بعد   رو   کرد   به   ابراهیم 
 . یه   اب  به   رهایش  بده -
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 نگاهم   با   ترس   به   دست  ابراهیم   بود   که   ا ز  همون 
 . جعبه   برام  یه   بطری  اب  دراورد   و   به   سمتم   گرفت 

 . که   شهریار   از   دستش   گرفت 
 ... من... من  با   سپنتا   کار -

 بتر    حرفش   سفه  اش   گرفت   که   سفه   بلندی   کرد  و 
 . درب   بطری   رو   باز   کرد   و   ی    وقفه   ازش  س   کشید 

 . با   ناراحت    و   کنجکاوی   نگاهش  کردم 
 . که   متوجه  شدم  هیچ  اتفاق   بدی   براش   نیفتا ده 

 خب؟ -
؟ -  من  ... شما   سپنتا   رو   میشناستر 

 . بله   اون  برای   من  کار   میکنه -
   زد   و   گفت 

 
    چشمای   راحله   برف

؟ -  خیل   خوبه . یعت    شما   واقعا  خواهرش 
 . و   نگاهش   با   امید   به   من  دوخته   شد 

ی   بگم،  متوجه   اخم   کمرنگ   راحله   تا   خواستم   چیر 
 شدم   و   بعد  اون  برجسته  شدن   رگهای   پیشونیش 

 . شدم 



 با   ترس   نگاهش   کردم   که   متوجه   شدم   سفیدی
 . چشماش   سخ   شده   و   به  شهریار   نگاه   میکنه 

ی   بگه   اما   نتونست   و   دستشو   به   دهن  باز   کرد   چیر 
 گلوش   گرفت   و   خرخری   کرد   که   خون   از   دهنش   به
ون   پرتاب  شد   و   بعد   با   چشمای   گشاد   شده   و   بیر
ه   شد  و   وحشت   زده   به   خون   روی  لباسش   خیر

ه   ام   نگاهشو   تا   چشمای   من  بال   کشید   و   با   ترس  خیر
 . شد 

 دستامو   جلو   دهنم   گرفتم   که  مردمک   چشمای   راحله 
 . بال   رفت   و   سش   کج   شد   و   افتاد   روی  صندل 

 چشمام   گشاد   شده   بود   و   مات   فقط   به  صندل   نگاه 
 . میکردم   و   دست   راحله   که   مشخص   بود 

ش   جاده   و   زودتر   برو   سمت   عمارت -  . خب،   بی 
 نگاه   اشک   آلودم   به   شهریار   جلب   شد   که   شیشه 

 سمت   خودش   رو   پایتر    داد   و   اون   بطری  آب   معدی  
ون  رو   مثل   یه   تفاله   یا   اشغال   نجس   از   ماشتر    به   بیر

 . پرت   کرد   و   شیشه  رو   داد   بال 
    نگاهش   به   من  که   خورد   لبخندی   زد   و   گفت 

ی   که   با   تو   دیده   شده -  میدوی    پیدا   کردن   جنازه   دخی 
 و   با   من  چه   قدر   میتونه   برامون   خطرناک   باشه؟ 



 . یعت    ما   جفتمون   تو   قتلش  سهیم   هستیم 
 . من  که   جام   اون   بالبالهاست   کس   کاریم   نداره 
،   خیلیا   منتظرتن    اما   تو ... وقت   از   بال   بیای  پایتر 

   مثل   برادر    تازه   از  زندان  آزاد  شده   راحله 
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 ،دلم   میخواست   میتونستم  از  اون   بطری  اب  معدی  
   خودم   رو   تموم 

 
 من  هم   مثل   راحله   س   بکشم  و   زندگ

 . کنم 
 دلم   میخواست   چشمامو   ببندم   و   باز   کنم   ببینم   ده 

   کور   شدم،   کر   شدم،   فلج  شدم  اما 
ا
 سال   گذشته،  اصل

 . دیگه   پیش   اینا   نیستم 
 تو   خونه   خودمونم   رو   تخت   و   هیچ  اثری  از   ادم   به 

 . اسم   شهریار   اصلی    نیست 
 اون  ادم،به   تنهای    یادآور   شیطان   بود   و   چه   طور
 ممکن  بود   که   خدا   رحیم   بهم   نکرده   بود   و   من  رو 

 . اسیر  اون   کرده   بود 



 اشک   از   گوشه   چشمام   بیصدا   ریخت   و   چونه   ام 
 . لرزید 

 اگر   که   کشت     آدما   براش   اینقدر   ساده   اس  و   حت    خم 
 به   ابروش   نمیاد،   پس  من  با  چه   اعتماد   به  نفس 
 کنارش ... کنارش   که   نه  تو   بغلش   نشستم   و   عتر  

 . خیالم   هم   نیست 
ط   میبستم  تا   اخ ر   عمرم  صحنه   قتل   راحله  از   س 

فت   و   تازه   میشد   کابوس   شبهام   . ذهنم   نمیر
؟ -    برای   گ   گریه   میکت 

ش   رو   تنها   گذاشته   و   فرار ی   که   مادر   پیر
 برای   دخی 

 کرده   تا   زیرخواب   یه   پش   بشه؟ 
؟  اون   هم  بدون  هیج  سندیت 

 برای   کس   که   به   مادرش   قرص   خواب   میداد   تا   نیمه 
 شب   از   خواب   بیدار   نشه؟   و  متوجه   نشه  اون  خونه 

 نیست؟ 
 . اون   خودش  این  سنوشت   رو   برای  خودش   رقم  زد 
 . میتونست   بشینه  خونه   و   به  سپنتا  هیچ  جوای    نده 
 . یه   کنجکاوی   کوچیک،   کارش  رو   به   اینجا   کشوند 
ش   همیشه   مرگ   برای  همسایه   نیست .  شایدم  شی 
   خوابیده   دم   در   و   منتظره   فقط   درو   باز   کت    رهایش 



 با   پشت   دست   اشکهام   رو   پاک   کردم   و   جرات   نداشتم 
 . جوابش   رو   بدم 

 که   بگم   اگر  اون  اشتباه   کرد  قرار   نیست   تو   خدا 
 . باش    و   مجازاتش   کت  

 که   تو   هیچوقت   جای  اون  دخی    نبودی   و   نمیتوی  
 . فکر   کت    چه   قدر   سخت    کشیده 

 مگه   خودم   نبودم   که   به   خاطر   فرار  از   خونه   و
 اتفاقات   وحشتناک   که   توش  رخ   میداد   به   درخواس ت

 شهریار   جواب   مثبت  دادم؟ 
 که   روزها   با   ذوق   منتظر   بودم  بیاد  ساغم   و   بریم 

   چندساعت    خوش   بگذرونیم؟ 
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    صداش  خشک   و   سد   بلند  شد 
  . بسه   رهایش .  دلم   نمیخواد  وقت    تو   بغلیم   گریه   کت  -

 



 . نفس   عمیف    کشیدم   و   اب  بیت    ام  رو   بال   کشیدم 
 طوری   رفتار   میکرد   که   انگار   دلباخته   چندساله ی   منه

  . و   هرکاری   میکنه   تا  شاد   باشم 
 انگار   نه   انگار   که   یکیو   جلوم   به   قتل  رسونده   و   من

ل   کنم .  هرچقدر   که   فکر   میکردم   نمیتونم   خودمو   کنی 
 نمیفهمیدم   چه   رفتاری  ازم س   زده   که   اون   رو   بهم 

 . علقه   مندکرده 
 یا   به   قول   خودش   اون   رو   تشنه   وجود   من  تو   زندگیش

   کرده 
 

 روزی   رو   یادم   اومد   که   بعد   تصادف   با   سپنتا   و   گرفت   
 ،شماره   ام   برای  خسارت  و   تلشش   برای   مخ  زدن 
وزی   براش  حاصل   نمیشه،   به   هوای  وقت    دید   پیر

 رسوندن   من  تا   خونه،   منو   سوار   ماشینش   کرد   و   به 
   رستوران  شهریار   برد 

 
 عایص   شده   رو   به  باریگاردی   که   دستمو   محکم   گرفته 

    بود   گفتم 
   ولم   کن  ببینم   انگار   ادم   دزدیدن -
    صدای  خنده  سپنتا   بلند  شد 



 . حرص   نخور   رها -
 

    عصت    از   بتر    دندونای   روهم   کلیدشده   ام   غریدم 
 اسم   من  رهایشه    رها   ی ش    رهایش   سمدی . اینجا -

   کدوم   گورستونیه 
    با   تفری    ح   سی   تکون  داد   و   گفت 

   خوبه    اول   فامیل  جفتمون  س   داره -
 

 با   حالت   بدی   نگاهش   کردم   که   نگاهش   به  پشت   سم 
 . جلب   شد 

 . دستشو   ول   کن  ابراهیم -
 

 با   شنیدن  صدای   پز   جذبه  و   بم   مردی   به   عقب 
 برگشتم .  یه   مرد   حدودا   ش   و   پنج  ساله،   که   کت   و 

  . شلوار   سورمه  ای   جذی    پوشیده   بود 
 بادیگارد   سی    ع   دستمو   رها   کرد   که   عصت    دستمو

    کشیدم   و   به  سمتش   رفتم 
 

 شما   گ   هستی د؟   میشه   بگید   این  دیوونه   ها   به -
 دستور   کدوم   ادم   احمف    منو  به   اینجا   اوردن؟ 



 
 نیشخندی  زد   و   نگاه   به  س  تاپام   انداخت   و   دستش

ون  اورد   و   بازوم   رو   رو   از   جیب   شلوارش  بیر
 . محکم گرفت 

ها   برد   و   با   دهن  باز   نگاهش   کردم   که   منو   تا   یک   از   میر 
 . روی   مبل   روبروش   نشوند 

 
 . دستمو   رها   کرد   ک ه   سی    ع   بازومو   ماساژش   دادم 

تونه   شماها -    چه   خی 
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 . مقابلم   روی   مبل  نشست   و   با   آرامش   نگاهم   کرد 
 نگاهمو   ازش   فراری   دادم   و   به هرجای    به  جز   اون  نگاه 

 . کردم 
د.  طوری     آدم   رو   تا   مرز   انجماد   میی 

 اون   چشمای   یچ 
 ی    حس   به  ادم   نگاه   میکرد   که  طرف   رو   به  شک 
   مینداخت   که   روخ   تو   وجودش   هست   یا   نه 



 انگار   که   یک   آدم   ی    روح   بود  و   این  حس   القا   میشد 
 . که   هرکاری   ازش   برمیاد 

و   بیارن -  . بگو   منوی   مخصوص  ساشی  
 . الساعه   رییس -

 با   دهن  باز   به   سپنتا   نگاه   کردم   که   با   نیش   بازی   از  راه 
 . پله   پایتر    رفت 

 . بادیگاردش   اما   هنوز   ایستاده   بود 
  . میتوی    بری   ابراهیم -

 ... اما   آقا -
 به   نظرت  این  دخی    کوچولو   برام   خطری   داره؟ -

تر   تیر    نگاهش   کردم   که   یه   تای   ابروش   رو   بال   داد   و   تیر 
   نگاهش   بند   اومد 

 
 . از   من  نگاهم   کرد.  نفسم   از   برندگ
 . برو   ابراهیم .  من  با   خانوم   کار   دارم -

    تموم   جراتم   رو   جمع   کردم   و   ایستادم   و   گفتم 
  . من  ک اریتون   ندارم -

    و   خواستم   برگردم   که   صداش  تو   گوشم   نشست 
 اگه  عجله  ات   برای  از   مهد   برداشت     روهامه   که -

   گفتم   و   بچه   ها  رفت     برش  داشت   
ت   به   سمتش   برگشتم  و   نگاهش   کردم   . با   حیر

 ر ... روهام؟؟؟ -



    لبخندی  ضمیمه   حرفش   کرد  و   با   تایید   و   تاکید   گفت 
   روهام -

 ... شم ... شما   اونو-
    نگاهش   روی  اندامم   چرخید  و   گفت 

 وقت    کس   چشمم   رو   گرفته،   در   حقیقت   روی -
 ... همه ی   کارهاش   و   داشته  هاش   و   حت  

ه   تو چشمم محکم   گفت      خیر
 نداشته  هاش   حساس  میشم    روهام   دارای    توئه -

   رهایش    و   تو   هم  دارای    من
 گیج   چندبار   پلک  زدم   تا   فقط  بتونم   حرفهای    رو   که 

 . در   عتر    محکم   بودن   بهم   زده   بود   هضم   کنم 
 با   این  حال   باز   هم   نمیتونستم .  نمیفهمیدم   اصل   چرا

   اینطوری   حرف  م زنه 
   مگه   چندبار   منو   دیده   بود 

 ... من... من-
 . بشتر    رهایش -

〖  〗 
 

 عروسک _ #18
 



 نگاه   سگردونم   بهش   خورد   و  با   گیچ    نشستم .  دیدم 
 که   دستاشو   روی   میر    گذاشت   و   خودش   رو   جلو 

    کشید 
 گیج   شدی  ،   نه؟-

ی   نگفتم .  نمیتونستم   نگاهمو   بال   کشیدم   و   چیر 
 بفهمم   چرا   رییس   سپنتا   اینطوری   باهام   برخورد 

   میکنه 
 مردی   که   مطمت     شده   بودم   اون   رستوران   متعلق   به

   اونه 
    اسم    روهام   تو

 و   من  ،   کس   بودم   که   برای   رفت  
ین  مهد   کودک   لیست   بچه   های   پذیرش   شده   بهی 

 . منطقه،   دوشیفت   کار   میکردم 
 ما ... ما   هیچ  سنخیت    بینمون وجود   نداشت   و   اون  به 

   دنبال   خ    بود 
وع  این  ماجرا   کجا   بود     س 

ا
   اصل

 ... تص ... تصادف   من  و   سپنتا -
    لحننش   و   چشماش   سد   و   خشک   شدن 

   آقای   سازگار -
 مات   به   تاکیدش  نگاه   کردم   و   من  تو   چه   جهنیم   گیر 

   افتاده   بودم 



 من  برای   تو،   شهریار   هستم   اما   هرکس   به   جز   من-
   فقط   با   نام   فامیل 

 سغ   کردم   به   خودم   بیام،   پس   خود    مات  مونده   ام   رو
    جمع   و   جور   کردم   و   نیشخندی   زدم 

 . اشتباه   گرفتتر    جناب -
 مشکل   نیست .  حت   اگه  اشتباه   باشه  ارزش   یه -

 . شانس   رو   داره 
 . من  این  وقت   رو   تلف   نمیکنم -
    شونه   ای  بال  انداخت   و   گفت 

 روهام   تو   راهه،   نمیخوای   ببینیش؟-
 . ترجیح   میدم   خونه   ببینمش -

    نیشخندی  زد   و   گفت 
    هرطور   که   مایل -

   البته ... در   صوری    که   دیداری  باشه    یعت    برگشت  
   کردم   و   اون   داشت   منو   تهدید   میکرد؟؟ 

 
 اخم   کمرنک

؟ -  دارین  تهدیدم   میکنتر 
 دارم   از   آینده   ای   که   ممکنه  رخ   بده   صحبت -

   میکنم . تهدید؟ 
    دستاشو   تو  ه وا   تکون  داد   و   گفت 

   لفظ   چیپیه -



 . من  تهدید   نمیکنم،   بلکه   انجام   میدم 
    با   عصبانیت   تن  جلو   کشیدم  و   گفتم 

 . اون   برادرمه -
   اون   پشته   و   خودت  هم   میدوی  -
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 یکه   خورده   نگاهش   کردم   و   این... این  امکان 
 نداشت ... همچتر    اطلعات  دقیف    رو   اون  فقط 

 میتونست   از   یک  از  اعضای خونواده   ام   بدست   بیاره 
   نه   تحقیق   و   تعقیب 

    چشم   تنگ   کردم   و   گفتم 
؟-  تو   گ   هست 

    نیشخندی  زد   و   جواب   داد 
   شهریار   اصلی  -

 نفس   عمیف    کشیدم   و   پلک   زدم   تا   ارامشم   رو   بدست
 . بیارم 

 ... گ ... هس -
 
 .. تو ... دقیقا

 قربان   پشه   رو   اوردن .  چیکار   کنیم؟ -



 سی    ع   به   سمت   کس   که   ای ن  حرف   رو   زد   برگشتم   و
 . نگاهش   کردم 

ه   بود   . بدون   توجه   به  من،   به   رییسش   خیر
ینش   بخش   بازی  رستوران  تا   ما -  ... خوبه .  بی 

    سی    ع   ایستادم   و   گفتم 
 . بیارینش   پیش   من-

    مرد   توجه   بهم   نکرد   که   جیغ   زدم 
 . بیارینش   پیش   منننت   -

 اوه .  خودتو   اذیت   نکن  رهایش .  اونا   فقط  به   حرف-
   من  گوش   میدن .  نه   تو 

 با   عصبانیت   و   خشم   به   سمتش   برگشتم   و   نگاهش 
 کردم   که   لبخندی   زد   و   با   یه   تای   بال   رفته   ابروش 

 . نگاهم   کرد 
 دلم   میخواست   میتونستم  مشتم   رو   تو   اون   فک

 خوش   زاویه   اش   بکوبم   و   بهش   بفهمونم   بهم   لبخند 
 . نزنه   اون  هم   وقت    که   روهام  منو   گروگان   گرفته   بود 

نم   به   پلی س -  . من  زنگ   میر 
    عقب   رفت   و   گفت 

 برای   خانوم   گوش    بیارین،  شاید   نتونن  ادرس -
ه   خط   رو   ردیای    کت   

 . بدن، بهی 



    مات   به   این  خونشدیش   نگاه   کردم   که   جواب   داد 
 . اینطوری  محوم   نشو   رهایش-

 خودت   هم   میدوی    من  ازت  خوشم   میاد.  وقت  
 نگاهت   با   این  لبهای   نیمه   باز  بهم   میفته،   دلم   میخواد 
مت   تو   تختم،   تا   اون مت   و   بی   جوری   تو   دستم   بگیر

 ... لبهای   نیمه   بازتو 
 . بسسسسه -

    نیشخندی  زد   و   گفت 
 . ازش  فرار   نکن  دخی  .  به   زودی   در   انتظارته -
 در   عوضش   هر  شب   تصورش  کن،   هر   لحظه 

   پذیرای   خوی    ازم  به   عمل 
 ... تصورش   کن  تا   بتوی 

    کیفمو   تو   دستم   گرفتم   و   گفتم 
 . من  یه   لحظه   دیگه   هم  این  اراجیفو   گوش   نمیدم -

   گوش   نده   و   برو   اما   بدون  روهام -
 . تو   جرات  نگه   داشتنش  رو   نداری .  حضانتش  با   منه -

 . نه    تو   فقط   سپرستس  -
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ی   بود   که   بتونم   سپا   بایستم  به،   کاری   تر   از   چیر   . ض 
 س ... س ... سپرست؟ -

 ،بزاق   خشک   شده   دهنم   رو   قورت   دادم   و  این  مرد 
 میتونست   خدای  دوم   روی   زمتر    باشه،   نه    اون 

 . شیطان  دوم   بود 
   من  رو 

 
 شیطای    که  انگار   آفریده   شده  بود   تا   زندگ

ات  شدیدی   کنه   . دستخوش   تغییر
 . اره   سپرست -

 و   خب   من  میتونم   ادعا   کنم   بادیگاردهام   روهام   رو   از 
 در   مهدی   برداشت     که   سپرستش   یادش   رفته   بود   و 

 . دنبالش   نرفته 
 هم   دوربتر    های   مهد   و   هم   دوربتر    های   اینجا   میتونن

 شاهد   خوی    باشن
 و   خب   میشه   فیلم  ورود   تو   رو   هم   پاک   کرد   هوم؟

سه؟؟   اون   موقع  هنوز   سپرست    اون  به   تو   میر
ی  دیگه   میتوی   اونو   با   خودت   تو   یه   خونه   ۵۰می 
ی   و   س   نگه  داشتنش   با   مادر   پدرت   دعوا   راه  بی 

 بندازی؟
؟  برای   گ  اینقدر   تلش  میکت 

 برای   خواهری   که   دیگه   زنده  نیست؟ 



 پششو   از   پرورشگاه   گرفت    و   نگه   میداری   تا   دلت   اروم 
 بشه؟ 

 . اما   تو   صلحیت   نداری 
 در   عوض   من  با   این  همه   ثروت،با   راحت    اب   خوردن 
 . میتونم   پدرش  باشم   و   دیگه  هرگز   اجازه   ندم   ببینیش

 . تو ... تو  اینکارو   نمیکت  -
 . چرا   میکنم -

ی   که   بتونه   تو   رو   تو   مش تم نگه   داره   رو   امتحان   هرچیر 
   میکنم  رهایش 

یو   امتحان   نکن  . اما   یه   توصیه  دارم   برات .  تو  چیر 
 . سغ   نکن  تو   این  ماجرا   تو   ریسک   کت  

 . چون   اون  زمان  جفتمون   میبازیم 
" 

 . اقا   رسیدیم -
ون   نگاه   کردم   . از   فکر   و   خیال   دراومدم   و   به   بیر

 توی   یه   مسیر   به   شکل   جنگل  بودیم .  دور   و   برمون 
 . درخت   بود   و   تا   چشم   کار   میکرد   ابادی  نبود 

 . برو   سمت   کلبه -
 ابراهیم   وارد   یک   از   راه   باریکه ها   شد   و   یکم   بعد   جلوی 

 . یه   کلبه   ایستادیم 



 پیاده   شو   اگر   میخوای  این صحنه   باشکوه   رو   از-
 . دست   ندی 

 توجه   به   حرفش   نکردم   که   ابراهیم  پیاده   شد   و   به
  . سمت   صندل  شاگرد   رفت 

 در   رو   باز   کرد   و   خم   شد   و   راحله   رو   روی   دوشش
 . انداخت 

〖 〗 
 

 عروسک _ #21
 

ون  رفت،   شهریار   هم   پیاده   ابراهیم   که   از   ماشتر    بیر
ه   شد   به   حرکات   ابراهیم  . شد   و   دست   به  سینه  خیر
 نمیخواستم   ببینم  اما   دست   اویزون   راحله   از   دوش 

 . ابراهیم،   داشت  جونم   رو   میگرفت 
 ،نگاه   به   شهریار   کردم   و   وقت    دیدم   حواسش  نیست 

 به   س مت   صندل   جلو   خم   شدم   و   کیف   راحله   رو
ون   اروم   عقب   کشیدم .  بازش   کردم   و   موبایلش   رو   بیر

 . اوردم 
 قفل   نداشت   و   دلم   برای   عکس   شاد   و   خندونش   که 

 . پس   زمینه   گوشیش   بود  سوخت 



 اگه  میخوای  زنگ   بزی    که   متاسفانه ... خب  اینجا-
 . آنت     نداره   عزیزم 

ه   تو   نفسم   گرفت   و   به   سمت   شهریار   برگشتم .  خیر
    چشمهام   ابروی    بال   انداخت  و   گفت 

؟   شت    خب   باید   زودتر   بهت   میگفتم -  . نمیدونست 
 . حالم   ناراحت   نباش 

 . یه   چند   روزی   بیشی    اینجا   نیستیم 
 . در   حقیقت،   امشب   شب  اول   قی    راحله  اس 

 . نمیخوام   تنهاش   بذاریم 
 ... من  و   تو 

    به   کلبه   نگاه   کرد   و   گفت 
 . تو   کلبه . و   راحله ... خب   زیر  خاک -

 دستاشو   جلو   سینه  اش   به  هم   چسبوند   و   س   پایتر  
ی   گفت      انداخت   و   با   لحن  تمسخر   امیر 

 . خدایش   بیامرزد -
 و   س   بال   اورد   و   نگاهم   کرد.  وقت    قطره   اشکهای   تو

    چشمم   رو   دید   نچ    کرد   و   گفت 
 . خیل   داری   گریه   میکت  .  برای   شب  هم   انرژی   بذار -

 به   هرحال   من  یادم   نرفته   که  تو   فرا ر   کردی    توام 
 . یادت   نره   که   گفتم   حیوون   میشم 



 . و   روشو   برگردوند   به   سمت   ابراهیم 
 با   ناامیدی  نگاه   به   انت     گوش    کردم   و   با   دیدن   خال 
ه   به   عکسش   بودنش   به   عکس  راحله   نگاه   کردم . خیر

    لب   زدم 
 چرا   باورش   کردی؟   چرا   اومدی؟ -
 تو   چرا   منو   باور   کردی   رهایش؟ -
    نگاهش   نکردم   اما   جواب   دادم 

 چون   خیل  خوب   جلو   اومده   بودی .  یه   جوری   که -
 باورم   شد   عاشف  .  هر   کس   که   برات  اقای    نمیکنه   و

 ... خرج   پشتو 
 . پش   من  ،   رهایش -

 . روهام   دیگه   پش   منه.  خودت   هم   خوب  میدوی  
 چشم   بستم   و   قطره  اشک  از   گوشه   چشمم   جریان 

 . گرفت 
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    با   درد   زمزمه   کردم 
  . اره   اون  دیگه   روهام  اصلنیه-



 خوبه   که   میدوی  .  چون   من روی   داشته  هام-
  . حساسم 

 . و   روهام   داشته  ایه   که   تو   رو   به   من  وصل   میکنه 
 به   خاطر   خ    روش   حساش؟ -

 . جوای    نداد،   که   چشم   باز   کردم   و   به   سمتش  برگشتم 
 س   خم   کرده   بود   و   یه   دستش   بالی   ماشتر    بود   و 

 . ارنج   دست   دیگه  اش  روی   در
 چرا   روش   حساش؟ -

 . منظورتو   بگو -
 به   خاطر   منه؟-

 دومرتبه   اشکم   ریخت   که   سی    ع   با   پشت   دست   پاک 
    کردم   و   گفتم 

؟-  اگه ... اگه   یه  روز   من  نباشم،  رهاش   میکت 
 نگهش   نمیداری؟

    اخیم   کرد   و   گفت 
 تو   دلت   خ    میخواد؟ -
    تلخندی  زدم   و   گفتم 

 دل   من؟    دل   من  میخواد   هم   ازت  دور   باشه،  هم -
 . مثل   خودت   تا   خ رخره   تو   گند   و   کثافت   نباشه



 . هم   اینکه   پیشت   باشه . هم   هواشو   داشته   باش  
 . خرجش   کت  

 دلت   خ    میخواد؟ -
  . ولش   نکن-

 اخمش   باز   نشد   که   هیج،   ابروهاش   بدتر   بهم   گره 
 . خوردن 

 من  ولش   نمیکنم .  و   حساسیتم   همش   به  خاطر   تو -
 ... نیست .  اما 

 اما   یه   لحظه   هم  با   خودت   فکر   نکن  که   بلی    به   س
 . خو دت   بیاری 

ین  اون   روز   مطمت     باش   من  هرکسیو   با   کوچیکی 
یب   آشنای    باهات  حت    به  صلیب  میکشم   . ض 

 برام   مهم   نیست   یک   بار   دیدیشون   یا   صدبار .  هرکس 
ین  یاداوری   ای   از   تو   برام  داشته  باشه  که   کوچیکی 

 ... کنار   خودت   میفرستم .  پس
ه   تو   چشمهام   با   محکم   ترین  لحن  ممکن  گفت      خیر
 . اگر   جون   بقیه  برات  ارزش  داره   هرگز   اینکارو   نکن-

ی   اما   هرگز     و   هربار   با   دیدنم   بمیر
ه   کنار   من  بموی   بهی 

 . با   اینکار   جون  اطرافیانت   رو   به   خطر   نندازی 
 . این  تنها   پیشنهادیه   که   میتونم   بهت   بکنم 



 لبمو   گزیدم   و   رومو   برگردوندم   که   صدای  ابراهیمو
    شنیدم 

 . تمومه   اقا -
 خیله   خب .  میتوی    بری .  رهایش؟ -

〖 〗 
 

 عروسک _ #23
 

ه   ام  شد   . س   بلند   کردم   و   نگاهش   کردم   که   منتظر   خیر
 میدونستم   حت   اگه  با   پای   خودم   پیاده   نشم،   اون  منو 

ه   داخل   کلبه .  پس   خودم   اروم   پیاده   میکنه  و   میی 
ون   کشید   و  پیاده   شدم   که   گوشیو   از   بتر    انگشتام   بیر

    پرت   کرد   داخل   ماشتر    و   رو   به   ابراهیم   گفت 
 حواست   به   وسایلش   باشه. با   یه   ماشتر    بیاین  اینجا-

 . و   بعد   برید .  خودمون   برمیگردیم 
 و   در   رو   محکم   بست .  جلوتر   از   من  به   سمت   کلبه 

 رفت   که   نگاهم   به   تله   خاک جمع   شد   که   کنار 
 رودخونه   بود.  به   همتر    زودی   تموم   شده   بود؟



 همینقدر   راحت   یه  ادم   رو   به  قتل   رسونده   بودن   و 
ش   رو   هم   کنده   بودن،   خاکش   کرده   بعد   حا ل   قی 

    بودن   و   تموم؟ 
   چقدر   غریبانه 

 منظره   اشو   دوس   داری؟؟ -
 گنگ   به   سمتش   برگشتم   که  با   چشم   به   تله   خاک 

 . اشاره   کرد 
 اگه  دوس   داری   اجازه   داری  شبو  اونجا   به   صبح -

 . برسوی  
 تموم   تنم   مورمور   شد   که   خودمو   جمع   کردم   و   کنارش 

 . ایستادم 
 با   کلیدی   که   از   زیر   پا   دری   دراورده   بود، در   رو   باز   کرد   و 
   باز   شدن  در   چوی    همزمان   شد   با   فرار   یه 

 صدای  قیر 
 . گربه   از   بتر    پاهای  شهریار   و   جیغ   زدن   من

 . شهریار   توجه   بهم   نکرد   و   وارد   شد   و   کلید   برق   رو   زد 
 با   روشن  شدن   فضای  داخل   کلبه،  متوجه  تمیر    بودن 

   بیش   از   حدش  شدم،   پس  اون  گربه 
 باز   ای ن  محمود    عقل   ناقص   اومد   این  گربه   رو -

 . انداخت   اینجا   و   رفت 



 و   عصت    جلوتر   رفت  .  درست   وسط   خونه   بود   که 
 توجهم   به   کلید   پشت   در   جلب   شد   و   ابراهییم   که 

 . خیل   وقت   بود   رفته  بود 
 میتونستم   کلید   رو   بردارم   و  سی    ع   در   ببندم   روش   و 

 . قفل   کنم   و   فرار   کنم 
 توی   راه   ابادی   ندیده  بودم   اما   خ ب   میشد   وسط   جاده 

 . منتظر   بمونم   تا   ماشیت   رد   بشه 
   چیه؟ -

 . خشکت   زده   اونجا؟ اون   ُمرده   دیگه   هم  زنده   نمیشه 
 بیا   داخل   وگرنه   در   رو   میبندم  و   باید   تا   فردا   با   ارواح

 . خبیث   جنگل   اوقاتت   رو   بگذروی  
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 نگاهم   به   کلید   بود   و   فکرم  ی    تخمتر    سعت   العمل 
 شهریار .  صد   در   صد   اون  خیل   زرنگی   از   من  بود   و
 شاید   حت    تا   در   رو   میبستم   به   سمتم  هجوم   میورد 

 ... و 
 خواب   رفت    رهایش؟ -



 با   تکوی    که   به   بازوم   داد   نگاهش   کردم   و   با   فشار 
 . دستش   به   داخل   کشیده   شدم 

 خواست   در   رو   ببنده   که   نگاهش   به   کلید   پشت   در
 . خورد   و   بعد   همونطور   سشو   کج   کرد   به   سمتم 

    با   اون   نگاه   تیر    و   برنده   اش   گفت 
 خوبه   که   کاری   نکردی    در   حقیقت   به   خودت   لطف -

 . کردی 
 و   کلید   رو   برداشت   و   در   رو   بست   و   کلید   رو   توی  قفل 

 . پیچوندو   در   در   رو   قفل   کرد 
 کلید   رو   توی   جیب  شلوارش   گذاشت   و   راست  ایستاد 

 . و   به   سمت   کاناپه   رفت 
 نگاهم   دور   تا   دور   کلبه   گشت   و   توجهم   به   عکس  های

  . اپن  جلب   شد .  چهارتا   عکس   کوچیک   کنار   هم 
 . اگه  بخوای   میتوی    بری   بیینیش -

   نزدم   و   تکون   هم  نخوردم .  فقط   نگاهش   کردم 
 
 حرف

 که   کتش   رو   دراورد   و   روی  راکری   که   نزدیکش   بود 
اهنش   رو   باز   کرد.  و  انداخت .  دوتا   دکمه   اول   پیر

 . استتر    هاشو   بال   داد 



 توجهم   به   ساعت   و   ساعدهای   برومند   د ستش   و
 رگهای   برامده   اش   جلب  شد . سنگیت    نگاهش   رو   روی

 . خودم   حس   میکردم 
؟ -  چرا   نمیشیت 

    نگاهمو   تا   چشماش   بال   کشیدم   و   گفتم 
سم -  . میی 

 . جفت   ابروهاش   بال   رفت  و   نیشخندی  زد 
 از   من؟ -

 . ی    حرف   نگاهش   کردم 
   هم   باهم   تنها   بودیم -

ا
 . ما   قبل

 باید   میگفتم   که   اون   موقع  عاشقم   بودی؟   که   تو 
 فکرم   فقط  یه   مرد   پولدار   بودی    نه   یه   آدم    خطرناک
ای   ی    گناهیه   که   بهش 

ین  کارش   کشت     دخی   که   کمی 
؟   اعتماد   میکت  

 بشتر    رهایش .  بار   بعدی   با  این  ارامش  صحبت-
 . نمیکنم   و   خودم   دست   به   کار   میشم 

 با   این  حرفش   قفل   پاهام   باز  شد   و   به   سمت   کاناپه   که 
 . کنار   تخت   بود   رفتم   و   روش   نشستم 

 دست   کرد   توی   جیبش  و   گوش    موبایلش   رو   دراورد   و 
 . باهاش   ور   رفت 



 توجهم   بهش   جلب   شد   و   مگه   نمیگفت   که   اینجا
   گوش    آنت     نمیده 
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 با   بلند   شدن  صدای  بوق  سنگتر    نگاهش   کردم   که 
    تک   خنده   ای  زد   و   گفت 

 من  با   اون   دخی    فرق   دارم .  پس   امکانات   گوشیم  هم -
   فرق   د اره   از   قضا   سیمکارتش  هم   فرق   داره 

 . خوبه   که   اینا   رو   بتوی    تشخیص   بدی 
 بابا؟ -

 با   شنیدن  صدای   روهام   پریدم   و   با   ناباوری   نگاهش 
 کردم .  شهریار   با   ارامش   نگاهم   کرد   و   گوشیو   جلوی

    صورتش   بال   کشید   و   گفت 
؟- ؟   خوی   سلم   بابای 

؟   خیل  منتظرتون   بودم   اما  ای  -
 اره   بابا .  شما   خوبتر 

 . گفت   که   شما   امشب   نمیاین
    شهریار   نیشخندی   زد   و   گفت 

 . اره   ای    ما   رو  اورده   تفری    ح -



 بدون   من  بابا؟ -
یم -  . شما   درس   داشت  . اینبار  شما   رو   هم   میی 

 مامان   کجاست   بابا؟ -
 نگاه   شهریار   روم   سنگتر    شد  و   با   اخم به   اشکهام   نگاه 

 . کرد 
 مامان   هم  اینجا   نشسته  و   داره   از   دوری   شما   اشک -

یزه   . میر
    صدای  پر   هیجان    روهام   بلند  شد 
؟ -    مامان؟؟   مامای    داری   گریه   میکت 

 سی    ع   با   پشت   دست   اشکهام   رو   پاک   کردم   و   تک 
 . سفه   ای   کردم 

؟ -  نه   مامان .  نه  قربونت   بشم . خوی 
 اره .  بابای    میشه  لطفا   مامانو   ببینم؟-

 با   امیدواری   به  شهریار   نگاه   کردم   که   تیر    نگاهم   کرد   و 
    گفت 

 ما مای    منو  اذیت   میکنه   روهام .  ازش   قول   بگیر   تا -
 باهام   مهربون   باشه .  منم   دوربتر    رو   به   سمتش 

م   . میگیر
 . چونه   ام   لرزید   که   نگاه   شهریار   رنگ   خشم   گرفت 



 چه   انتظاری  داشتم؟   اون  هدفش  از   اول  همتر    بود 
ل   رابطه   بتر    من  و   روهام   به   خواسته  هاش

 تا   با   کنی 
 . برسه 

؟   بابا   ما   رو   خیل -  مامای    چرا   بابا   رو   اذی ت   میکت 
؟  دوست   داره .  چرا   ناراحتش   میکت 

 اشکم   از   گوشه   چشمم   ریخت   و   لبخندی  روی  لبم 
 . نقش   بست 

 . اره   مامان .  ما   رو   خیل  دوست   داره -
 پس   باهاش  مهربون   باش   تا  منو   ببیت    باشه؟-

 صدای  هق  هق  ام   بلند   شد   و  دستامو   جلو   دهنم
 . گرفتم 

 . روهام    من  با   همه   بچگیش، حرف   درستو   زده   بود 
 واسه   دیدنش،  واسه   داشتنش   باید   با   شهریار   سازش

 . میکردم 
 مامان   چیشدی؟-
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    صدای  شهریار   خشدار   بلند  شد 



 . مامان   یکم   سش   درد   میکنه  روهام -
    صدای  ناراحت   روهام   بلند   شد 

احت   کنه .  با   من  کاری - م   تا   مامای    اسی   پس   من  میر
 ندارین  بابا؟ 
  . نه   بابای  -

م .  توام  زود   خوب   شو   باشه؟ -    من  دارم   میر
 مامای 

 . دوستت   دارم .  بای 
 تماس   که   قطع   شد   دستمو   از   جلوی  دهنم   برداشتم  و 

 . با   صدای  بلندی  زدم   زیر   گریه 
 این  گریه   مزخرفت   به   ندیدن   روهام   م   ارزید؟ -

    میون   گریه   گفتم 
 اگه  تو   اجازه   میدادی   حت    با  این  حال   هم   میتونست -

 . منو   ببینه 
    تک   خنده   پر   از   حریص  زد   و   گفت 

 چرا   باید   بذارم  تصویرش  از   مادرش   یه   تصویر   گریون -
 باشه؟ 

 اونم   زمای    که   با   من  تنهاست؟   که   ی    کفایت    من  تو 
   اون   روز 

 
 ذهنش   بمونه؟ و   سال   ها   بعد  پرش   کت    و   بک

 دلیلش   این  بود؟ 
 . مات   با   چشمای   اشک  س   بلند   کردم   و   نگاهش   کردم 



 ... تو -
    نیشخندی  ز د   و   گفت 

   نقشه   چیدم   و-
 
 من  برای   لحظه  به   لحظه  این  زندگ
 تو   فکر   میکت    میذارم   خراب   بشه؟ 

م   . نه .  من  همیشه   طبق  برنامه  هام   پیش   میر
 تغییر   روهام   رو   متوجه   شدی؟ 

   صحبت   میکرد،  امروز   در   کمال 
 پشی   که   همیشه   لی 

 . ادب   حرف  زد 
   نمیتوی    منکرش   بس  

اف   میکردم   که   در   کمال   ناامیدی   و   ناراحت    باید   اعی 
 اون   برخلف  باطن  سیاه   و   پلیدش،   که   یک   وحس  
 خونخوار   بود،   ظاهری   به  شدت   قابل  قبول   و   مورد 
ین  پدری   باشه   که   یک   پسند   داشت   و   میتونست   بهی 

 . پش   داراست 
 . و   قسمت   تلخ   ماجرا   همتر    بود 

 اون   تو   مدت  زمان کوتاه   اونقدر   برای  روهام   مهم 
ه   . شد   که   حال   ارزشش  از   من  هم   براش   بیشی 

 و   من  همیشه   تو   ناخوداگاهم  روهام   رو   از   دست   رفته 
 . میدیدم 

 ...  روهام   که   پا   جای   پای   شهریار   میذاره   و



 . اگر   گریه   ات   تموم   شد،  میتوی    باهاش  صحبت   کت  -
ت   نگاهش   کردم   که   با   چشم   به   تخت   اشاره   با   حیر

 . کرد 
   و   بعدش  پذیرای   مت   -
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ی   که   گفت   تنم   لرزید   و   دیدم   که   نگاهش   با   چه   از   چیر 
 . شوری   روی   تنم   گشت 

 دیدم   که   داغ   و   پرحرارت   نگاهم   میکرد   و   من  از 
 . فکرهای  توی  سش  وحشت  داشتم 

سوند   هم   از   اینکه   منو   تا   این  حد   با   یه جمله   میی 
 . وحشت   داشتم 

 تا   به   حال   از   روهام   برای  رابطه   استفاده   نکرده   بود 
 . و   این  اولتر    باری   بود   که   مستقیم   گفته   بود 

 جمله   اس   توی   سم  میپیچید   و   صداش   توی   گوشم 
    تکرار   میشد

   توی   تخت   پذیرای   مت  -
 . پذیرای   مت  



   پذیرا   بودن   چه   طوری   بود؟ 
   اون  چه   طور   میتونست  به   خاطر   دیدن   پشم 

ا
 اصل

ی   کنه   . ازم   اینقدر   ی    انصافانه  باج   گیر
   دلش   برام   نمیسوخت؟ 

 خوابیدن   با   مت    که   خودم   هیچ   میل   و   رغبت    نداشتم
   با   خوابیدن   با   یه  عروسک   جنس   داشت؟ 

 
 چه   فرف

 . اون   که   وضع   مال  خوی    داشت 
ای   زیادی   رابطه  داشته  باشه   . حت    میتونست   با   دخی 
 ،فکر   رابطه   با   شهریار   اون  هم  با   خلق   و   خوی  اون

مش   و   تا  اونقدری   ترسناک  بود   که   دلم میخواست   بی 
ای    که   تو   عمارتش   هست     سکس   کنه  اما   منو

 با   دخی 
 . رها   کنه 

 حاض    بودم   حت    استایل   مورد   علقه   اشو   خودم 
 . براش   پیدا   کنم 

   خب؟ -
 . نگاه   لرزونم   رو   که   دید   نیشخندی  زد 

 پس   چیه   میگن  مادر   از   هیچ   کاری   دری    غ   نمیکنه   و -
 . فلن 

 تو   که   حت    حاض    به  یه   کار  ساده   هم   برای  روهام -
 . نیست  



 . مردمک   چشمام   لرزید   و   اشک   تو   چشمام   حلقه   زد 
 کدوم   کار   ساده؟ -

 اون ... رابطه... از   نظر   تو  ساده   اس؟
    خونشد   نگاهم   کرد   و   گفت 

   اره .  اتفاقیه  روزانه   واسه   خیل   از   زوجها   میفته -
   زوج -

 
   خود... خودت   میک

    نیشخندی  زد   و   دست   به  سینه   شد   و   گفت 
 . از   خانوم   با   کمالت   شما   بعیده -

 نگفتم   که   زن   و   شوهر   عقدی
ی  میش ه   زوج.  خب؟   دونفری   که   تو   جفت   از   هرچیر 

اک   دارن   . یه   کاری   اشی 
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    نگاه   به   صورت  وارفته  ام   کرد   و   چشمک   زد   و   گفت 
اک  داریم   دیگه -  . خب   ما   هم   اشی 

    با   س   اشاره   ای  به   کلبه   کرد   و   گفت 
 ... ،یه   کلبه،   یه  اتاق -

    نگاهش   روی   تخت  رفت   و   گفت 



 ...  یه   تخت   و -
ه   تو   چشمام   گفت      بعد   خیر

 . یه   روهام   دیگه -
اک   نداری؟   هنوز   تو   خیالت   با   من  اشی 

    جوای    ندادم   که   گفت 
اک   نرو -  زیاد   تو بحر   اشی 

ه   رو   مخم   و   بعد   باهات  یه   خیل   بری   توش،  میر
   اسم   بچه   و   اون   موقع

 
اک   میسازم  به   بزرگ  اشی 

 جوری   وصلت   میکنم   به  زندگیم   که   روهامم   نباشه 
 . نتوی    تکون  بخوری 

   خودمو   با   وحشت   بغل   کردم   که   ابروی    بال   انداخت 
   برای   من  دنبال   تبرصه   و   ماده   نباش -

 من  بند   به   بند   قانون  های  زندگیمو   خودم   ساختم   و 
 هرکس   که   تو   اطرافمه   تو   زندگیمه   و   موظفه   از

 . همشون   اطاعت کنه 
م   من  میتونم   به   زور   کارمو   پیش  بی 

 تو   رو   بکشونم   تو   اون   تخت   و   چنان  رابطه  ای  باهات 
و ع   کنم   س 

ش  و   اخرش   از   هیجان  پاهات  بلرزه     که   از   اولش   بی 



 میتونم   هم   بهت   فرصت   بدم  تا   ترس  اولشو   نداشته 
 . باش  

   انتخاب   با   خودته   رهایش 
   که   به   جای  

ه   نگاهش   کردم  و   وقت   چندثانیه   خیر
 . نرسیدم   نگاهم  اروم به   سمت  تخت   رفت 

 تخت    که   ازم   میخواست   روش   بخوابم   و   خودمو 
 . تقدیمش   کنم 

م -  . ت .. . تو ... میدوی  ... من  دخی 
    نیشخندی  زد   و   گفت 

 اون   بکارت   برای   من  ارزش    نداره   چوک   قراره   دیر   یا -
 . زود   به   دست   خودم   از   بتر    بره 

 اما   برای  تو   ارزش   داره   چون   فکر   میکت   راه   فراری 
 . داری 

 . دستاشو   تو   جیبش   گذاشت   و   قدم   به  سمتم   اومد 
 بذار   باهم  ی    تعارف   صحبت  کنیم،   خب؟ -
    فقط   نگا هش   کردم   که   لبخندی   زد   و   گفت 
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 اگه  یه   درصد  فکر   میکت    که  راه   نجای    داری   و   میتوی  -
ی   که   الن   هست    نجات   پیدا   کت    . از   چیر 

 یعت    روزی   بیاد   که   از   فرداش منو   نبیت    و   خودتو   برای
 ... اون   روز   پاک   نگه   میداری،  متاسفانه 
    شونه   ای  بال  انداخت   و   لقید   گفت 
ینیه  اما   زه   خیال باطل -  . خیال   شیر

م   تو   هرگز   از   دستم رهای    نداری  و   تنها   روزی   که   بمیر
 شاید   دیگه   نفس   نکشم   اما  ادماییو   دارم   که   باز   هم
 . تو رو   طبق   وصیتم   توی  عمارتم نگه   دارن   رهایش 

 من  مثل   یه   سیلم   که   دنبالت   همه   جا   میام   و   پلهای
 . پشت   ست   رو   درهم   میشکنم 

 . و   در   نهایت   بالخر ه   جای    تو   رو   تو   خودم   میکشم 
ه   تا   تمام   شانسهات  خراب   نشده   خودت   پس   بهی 

ی   . باش    که   به   عقب   برمیگردی و   تو   اغوشم  فرو   میر
 . حرفش   که   تموم   شد   با   جدیت   نگاهم   کرد 

 . من  اما   نگاهمو   گرفتم   که   متوجه   شدم به   سمتم  میاد 
 مقابلم   که   ایستاد،   دست  انداخت   دور   بازوم   و   بلندم 

 . کرد 
 از   برخور د   دست  داغش   نفسم   برای  ثانیه  ای   حبس

    شد   و   صدای  خنده   اش   بلند  شد 



 . من  همتر    ترست   رو   میخوام-
ش   اینکه  حت   از   دمای   بدنم   بی 

 . که   از   شور   و   هیجانم   برای  فتح   کردنت   بلرزی 
 ... فکر   کن  رهایش 

   فکر   کن  حرکت   دست   من  روی   کمرت 
 فکر   کن  لبهام   روی   بدنت ... لبم   روی   خصویص  ترین

 ... نقطه   بدنت   و   بازی   زبونم   با 
    صدای  لرزونم بلند   شد 

 ... بس ... بسههه -
    تک   خنده   ای  زد   و   گفت 

 چرا   بسه؟ -
 . دارم   از   کاری   که   میخوام   بکنم  میگم 

 ... تصورش   کنرهایش 
 میدوی    وقت    زیرم   خوابیدی  و   من  با   تموم   قدرت   تو 

 رو   مال   خودم   میکنم
 لمس   بدنت میتونه   چه   لذی    بهت   بده؟ 

 یه   لحظه   با   خودت   خیال   کن  که   خودتو   بهم   تسلیم 
 کردی 
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   خیال   میکردم؟ 
 من  همتر    النش   با   شنیدن   حرفش   فقط  بند   به  بند
 تنم   لرزیده   بود   و   نفسم   از   ترس   میتونست  هر   آن 

   قطع   بشه   و   دیگه   برنگرده 
 چه   طور   میتونست   بگه   تصورش   کنم؟   تصور   اون 

 . لحظه   هیچوقت  از   دست  من  برنمیومد 
 با   هدایت   دستش  روی   تخت  نشستم   و   خودش   هم 
 مقابلم   ایستاد.  نگاهم   به   پایتر    بود   و   ترجیح  میدادم 

 . به   چشمای   پلیدش  نگاه   نکنم
 . ازم   فرار   نکن-
    تلخ   گفتم 

 مگه   راه   هم  هست؟-
 
 
 دیدم   که   دستاش   توی  جیبش  فرو   رفت     و   بعد   حرف

    که   زد 
 خوبه   که   میدوی    هیچ  راه نیست .  از   این  بابت -

   واقعا   خوشحالم 
 در   واقع   همتر    قدر   هم   که  شاگرد   فراری  از   درسم  یاد 

ه   برام   کفایت   میکنه  . بگیر



افتیه -  . معلیم   شغل  با   س 
ی - ف  منو   زیر   سوال   میی   . و   تو   داری   س 

 . من  قدرتشو   ندارم -
ی   نگفت،   س   بلند   کردم   و   با   شجاعت    که   وقت    چیر 

 کامل   احمقانه   بود   زل   زدم   تو  چشماش   که 
    موشکافانه   نگاهم   میکرد   و   گفت م 

ی   که   وجود   نداشته   باشه،   نمیتونم   زیر   سوال -  چیر 
مش   . بی 

د   تا   متوجه   منظورم   بشه،  اینو   از   سخ  زیاد   زمان   نی 
 شدن   سفیدی  چشماش   و   برجسته   شدن  رگ   گردنش 

 . متوجه   شدم 
 دستش   سی    ع   روی   قفسه   سینه   ام  نشست   و   من  به 

 عقب   روی   تخت   پرت  شدم   که   روم   خیمه   زد   و
 . صورتش   چقدر  از   این  فاصله ترسناک   تر   بود 

افتم  دیده   نمیشه   و   وجود   نداره    پس -  حال   که   س 
   هرکاری   هم   کنم   زیر   پا   گذاشته   نمیشه 

 نگاهش   دور   تا   دور   صورتم   گشت   و   روی   لبم   متوقف 
 . شد 



 از   نگاه   لرزی   به   تنم   نشست   و   من  هنوز  اونقدر   با 
شون   روی   مردها   رابطه  نداشتم   تا   متوما   نگاه   هیر 

سم   . خودم   بشم   و   نی 
 او ن   نگاه،  انگار   منو   کنار   خودش   در   بدترین  حالت 

 . مجسم   کرده   بود 
 میتونستم  از   چشماش   بخونم   که   منو   حت    بدون 
 لباس   و   برهنه  تصور   کرده   و   حال   داره   تو   خیالش 

 . مجسمش   میکنه 
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 درست   فکر   میکت  .  تو   الن   توی   فکر   من  روی  این-
ی   بودن   با   تو   ،تخت   بارها   به   اوج   لذت   رسیدی   و   فانی  

 باید   به   خودت   افتخار   کت    که   توجه   من  رو   به 
   خودت   جلب   کردی 

ای   زیادی   هست     که   منتظر   این  اتفاقن  و   تو   کس   دخی 
 . هست    که   من  انتخابش   کردم 



 نیشخندی   که   روی   لبام  نشست   کامل   ناخوداگاه   بود 
ل   میکردم   تا   نخندم؟     و   چه   طور   باید   خودمو   کنی 

 تا   نگم   که   واقعا   برام   افتخار   نداره   که   یع   جای    مثل   تو 
   توجهش   بهم   جلب   شده   باشه 

 با   حرکت   سش   و   نزدیکی    شدنش   توجهم   بهش   جلب 
 . شد 

ه   به   چشماش   نگاه   کردم   که   نیشخندی  زد   . خیر
 . ترسو   نمیخوام -

 . خو ... خودت   گفته   بودی   ترس   منو   دوست   داری -
 لحظه   ای   که   میخوا م   تنت   رو   تحت   اختیار   خودم -

 . داشته   باشم،   ترس  نمیخوام  اطمینان   میخوام 
    دستامو   روی   قفسه  سینه  اش   گذاشتم   و   گفتم 

 من  اطمینای    ندارم-
 سشو   خم   کرد   و   به   دستم   نگاه   کرد،   تو   همون  حالت 

 . زیرچشیم   نگاهم   کرد 
 نگاه   نافذ   که   یه   لحظه   خواستم   حت    دستمو   بردارم

 . اما   مقاومت   کردم 
 . به   نفعته   داشته  باش  -

   که   بخواد   بیفته،  میفته 
 
 . چون   اتفاف

 . چه   با   اطمینان  از   طرف   تو،   و   چه   با   ی   اطمینای    تو 



   و   این  وسط   فقط  توی    که   زجر   میبیت  
 . من  در   هر   صورت  زجر   میبینم -

 خودشو   عقب   کشید   و   روی   تخت   نشست .  خواستم
    بشینم   که   محکم   گفت 

 . تکون   نخور-
    تو   همون   حالت   نگاهش   کردم   که   گفت 

سن- ا   تو   سن  و   سال   تو   از   رابطه   جنس   نمیی     دخی 
ن . زجر   نمیکشن.  پس   منو   تو   موقعیت   قرار  لذت   میی 

 . نده   که   از   خودم   بدم   بیاد 
 خودت   هم   میدوی    قصد   ندارم   با   زور   کارمو   پیش 

م .  چون   بدم   میاد.  چون   این  قبل   از   تو،یه  توهتر    بی 
 . خیل   بزرگ   برای  خودمه 

ی   حت    قد   چند   دقیقه   حاض    نشده   تا   اینکه   دخی 
 باهام   هم   بسی    بشه   و   من  به زور   وارد   رابطه   شدم 

   باهاش   برام   کششانه 
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 سشو   به  سمتم   برگردوند   و   خاموش   و   ی    صدا   نگاهم 
 . کرد 

   تو   هم  اینو   میدوی  -
 . میدوی    و   داری   سواسفتاده   میکت  

 برای   خودت   وقت  میخری،  اینقدر   که   بتوی    یا   جربزه 
 پیدا   کت    و   به   پلیس   لوم   بدی یا   فرار   کت    و   یا   قید 

   و   بری 
   روهامو   بزی 

   اما   میدوی    چیه؟ 
 مشکل   اینجاست   که   من  گاه   اوقات  قانونای  خودمم 

 . زیرپا   میذارم 
   بهی    بشه 

 
 . قانونا   ساخته   شدن   تا  زندگ

وی   کنه   . تا   همه   خ    از   یه  چهارچوب  خایص   پیر
نه  ر   میر     وقت    قانون   من  داره   بهم   ض 

 وقت    منو   از   بودن   با   تو   محروم   میکنه،   پس   حذفش
 . میکنم 

نم    هر   کاری   که   لزم   باشه   تا  نم، دورش   میر   کنارش   میر 
   بتونم   به   خواسته   ام  برسم 
 . و   نگاهشو   به   چشمام   داد 



 دلم   میخواست   میتونستم  با   گلدون   روی   پاتخت  
به   ای  به   سش   بزنم   و   بعد   فرار   کنم .  برم   و   دیگه   ض 

 . مجبور   نباشم   که   هرگز   ببینمش 
 جون   خودمو   نجات   بدم   و   بعد   به   روهام   بگم   فردا   از 

 . سمت   مدرسه   بره   خونه   قدییم 
 . اونجا   منتظرش   بمونم   و   باهم  فرار   کنیم 

 اما   حیف   که   همه   اشون   فقط  تو   خوابم   بودن    که 
 . هیچ  راه  نبود   واسه   نجات   پیدا   کردن 

 از   روی   تخت   بلند   شد   که   مات   نگاهش   کردم .  به 
اب  خونه   رفت   و   یک م  بعد   با   بطری   س   سمت   اشی  

 . برگشت 
 نگاهم   به   بطری   تو   دستش   افتاد   که   تکوی    بهش   داد   و 

    گفت 
؟-   اینو   میبیت 

ه   قانونام   خ   بودن   و   تو   گ   هست      قراره   از   یادم   بی 
   که   حت    خودم   گ   ام 

 قراره   همه   خ    دفن  بشه .  تا   یه   شب   رمانتیکو   تجربه 
 . کنیم 



 از   اون  شبا   که   تا   عمر   داری   یادت   بمونه   که   ه   هربار 
   عجب

 
 یادش   میفت    لب   و   لوچه  ات اب   بیفته   بک

 . شبییتر   بود 
 نگاهم   ی    چشماش   بود   که   با  خونشدی   روی   بدنم 

 جابجا   میشد   و   قلپ   قلپ  از   اون   مایع   کوفت    رو   پایتر  
 . میداد 

اب،اینده   منم   بود   میدونستم   با   هر   جرعه  از   اون   س 
فت   مثل  هوشیاری   شهریار     که   به   باد   میر
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ه   به   اروم   روی   تخت   نشستم   و   بهش   نگاه   کردم .  خیر
 من  جرعه   جرعه   از  اون   کوفت    میخورد   و   من  به 
 . چشم   میدیدم   که   دیگه   راه  فراری   برام   نمونده 

 اینجا   دیگه   اخر   خط  بود.  جای    که   برای   من  نابودی 
 . بود   و   برای  شهریار   رسیدن   به  خواسته  اش

 درست   لحظه   ای   که   بطری  خال   شد   و  اونو   روی 
 زمتر    پرت   کرد   و   صدای  شکستنش  اومد،   خودمو 
 روی   تخت   عقب   کشیدم   اما  به   سمتم   اومد   و   مچ 



 پامو   گرفت   و   کشید   که   روی   تخت   افتادم   و   جیغ  
 . زدم 

 هنوز   زوده   رهایش . هنوز   برای   پیچیدن  صدات   تو-
 .. این  کلبه   زوده 

 من  کارای   بهی    و   قشنگ  تری   بلدم   که   جیغتو   دربیاره 
 ... دخی    قشنگم 

 اروم   بال   اومد   و   روم   خیمه  زد،   پاهام  بتر    دوتا   پاهاش 
  . بود 

 نگاهش   مخمور   و   تشنه   روی صورتم   بود، دستشو
    روی   گونه   ام   کشید   و   لب   زد 

   عروسک   من-
    تنم   از   برخورد   دستش  لرزید   که   خندید   و   گفت 

س   عروسک   کوچولو -  . نی 
 من  مهربونم ... من  برای   تو   پر  از   لطافتم .  از   من

س   ... نی 
 دوست   دارم   امشب   فقط  صد ام   کت  ... تمام   طول 

 ... شب 
 سشو   خم   کرد   و   اروم  اونم   در   حالت    که   لبش   مماس 

    با   لبم   بود   گفت 
 صدام   کن... بگو  شهریار -



 با   ترس   به   چشمای   سخ  شده   اش   نگاه   کردم .  دهنش 
اب   میداد   و   من  تا   مغز   استخونم  از  این  مرد   بوی   س 

 وحس    که   به   طرز   ترسناک   مهربون شده   بود 
سیدم  میی 

    صدای  بمش   دوب اره   بلند   شد
   بگو   شهریار، رهایش -

 ... شهر -
 اسمشو   کامل   تلفظ   نکرده   بودم   که   گرمای    رو   روی 

 . لبم   حس   کردم 
 با   چشمای   گشاد   شده   نگاهش   کردم   که   با   ارامش   منو

 . م بوسید 
 بند   بند   تنم  میلرزید   و   دستام  رفت   تا   روی   قفسه

 سینه  اش   بشینه   و   به   عقب  هلش   بده   که   اجازه   نداد 
 . و   محکم   دستامو   گرفت   و   بالی   سم   قفلشون   کرد 
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نگاهم پر از ترس روی صورتش بود و هرگز فکر  

نمیکردم تو اولین تجربه بوسیده شدنم با همچین چیزی  

 مواجه بشم. 



مردی که تا خرخره مست کرده تا بتونه با من باشه و  

 . به زور قفلم کنه و جلوی حرکتمو بگیره 

چشمای پر از اشکم  ، سر که عقب کشید  

 چشمای مخمورشو نشونه گرفتن. مستقیم، 

 زبونشو روی لبش کشید و خندید :

 مزه خوبی میدی عروسک. - 

اشک از چشمام ریخت که لبشو کنار چشمم کشید و  

 . اشکمو بلعید 

 . نه - 

 بغل گوشم بلند شده بود. صداش بم تر از قبل ، 

 و بعد نگاهش که تو چشمام نشست. 

 گریه نکن. - 

 با همون چونه لرزون نالیدم : 

 مگه به حال تو فرقی هم داره؟ - 

 پلک رو هم گذاشت و اینبار صداش عصبیتر بلند شد : 

 گریه نکنننن - 

لب فرو بستم و چیزی نگفتم. بغضمو قورت دادم و 

 صدا نگاهش کردم. بی 

 چشم باز کرد نگاهم کرد. 

 افرین ، رهایش. - 

 دختر خوبی باش تا اذیت نشی. 



 وقعیت فقط کارو سخت تر میکنه. فرار از م 

 . جوابی ندادم که اینبار سرش تو گودی گردنم نشست 

تجربه هرکسی از رابطه و شب زفاف با فرد دیگه  

متفاوته و کسی نیست که بگه همه حس ها باید شبیه  

 به هم باشن. 

 اما حس من چیزی بود ورای تفاوت. 

من حس دخترکیو داشتم که بهش تجاوز شده بود و  

 هم همین بود   درستش 

هرچه قدر که اون درهم امیختن با نوازش و بوسه  

 انجام شده بود . 

اما باز هم چیزی کم بود، چیزی به اسم عشق، به اسم  

 محرمیت! 

امشب من گناهی مرتکب شده بودم به بزرگی نابخشوده  

 بودنش. 

 گناهی که تا آخر عمر منو درگیر جهنم و خدا میکرد. 

روز زندگیم رو دوشم  گناهی که عذابش تا اخرین  

 میموند و نمیتونستم پایینش بذارم. 

 قوزی که تا ابد منو گوژپشت ایمانم میکرد. 
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درست وقتی که کنارم دراز کشیده بود و به سقف نگاه  

میکرد، با تنی که دردی روحی به خودش میکشید از  

 روی تخت بلند شدم. 

داشت اثر اون سرش سریع به سمتم برگشت و انگار  

 . پرید شراب از سرش می 

 صدای بمش بلند شد :

 کجا؟ - 

و من دلم میخواست که بگم قبرستون. بگم جایی که تو  

 نباشی. اثری ازت نباشه. جایی که بتونم نفس بکشم. 

اما نگفتم. فقط خودمو اروم مثل یه روح به سمت وسط  

 کلبه کشیدم و رو به در ایستادم. 

وم بود و نگاهم بهش بود.  تصویر ماه از شیشه معل 

 سنگینی نگاه شهریار رو هم روی خودم حس میکردم. 

اینقدر نگاهم به ماه بود که روش رو برگردوند و بهم  

 پشت کرد. 

تو یه لحظه نگاهم به گلدون جلب شد و اگر اون لحظه  

 به دستم نرسیده بود، االن که رسیده بود. 

 وردم. ازادی تو چندقدمیم بود، فقط باید به دستش می 

 نگاهم به مانتو و شالم خورد که روی دسته راکر بود. 



اروم به سمت پاتختی رفتم، گلدون رو برداشتم و باالی  

 سرش ایستادم. 

 چشماشو بسته بود اما بیدار بود. 

قبالً مادرم گفته بود ادم تو خواب منظم نفس میکشه و  

 حاال شهریار منظم نفس نمیکشید. 

 چی میخوای؟ بیا... - 

خودش بیاد،ضربه خیلی محکمی به سرش زدم که  تا به  

 دادش بلند شد و با دست سرش رو گرفت.

خواست به سمتم برگرده که جیغی زدم و ضربه دیگه  

ای بهش زدم. اشک از چشمام میریخت و با تموم ترس  

و نفرتی که تو جونم ریخته بود گلدون رو به سرش  

 میکوبیدم. 

ن رو روی زمین  تا جایی که دستاش پایین افتاد و گلدو 

 پرت کردم. 

نفس نفس زنان باالی سرش ایستادم و به قفسه سینه  

اش نگاه کردم که اروم تکون میخورد. نیشخندی زدم و  

سریع به سمت راکر رفتم، شال و مانتوم رو برداشتم و  

 تن زدم. 

شلوارش رو برداشتم و کلید کلبه رو دراوردم و به  

در رو باز    سمت در رفتم.پرده ها رو کامل کشیدم و 

 کردم. 
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از کلبه خارج شدم و در رو بستم و قفل کردم. کلید رو  

جای اولش قرار دادم و با اطمینان خاطر به پرده ها  

 خیره شدم. 

داخل کلبه مشخص نبود و حتی اگه ماشین رو هم  

 میوردن فکر میکردن که ما از اونجا رفتیم. 

حرکت کردم. بیرون کلبه  نفسی کشیدم و اروم شروع به  

 بدتر از داخلش بود.

داخل کلبه یه وحشی به اسم شهریار اصالنی بود و  

 بیرونش، حیوونای درنده . 

اما به هرحال برای نجات خودم باید کاری میکردم و  

 این تنها راه بود. 

نمیدونستم ضربه هایی که به سرش زده بودم چه بالیی  

 سرش اورده بود 

و کما رفته بود، شایدم مرگ  بیهوش شده بود یا ت 

 مغزی. 

باید زودتر خودمو به شهر میرسوندم و روهام رو  

 برمیداشتم و میرفتم.  



اگه یکم تعلل میکردم هرگز موفق به دیدن روهام  

 نمیشدم و شاید اصال خودم رو هم به قتل میرسوندن. 

در واقع برای کین خواهی خوِن ریخته شده رییسشون،  

 این کمترین حرکت بود. 

 قدمهامو سریع تر برداشتم و به دل جنگل زدم.  

راه باریکی که ابراهیم ازش اومده بود از کنار قبر  

 راحله میگذشت و من ادم گذشتن نبودم. 

پس راهمو دورتر کردم و از جنگل به سمت جاده اصلی  

رفتم. صدای پرنده ها، صدای هوهو و اون جیرجیرکی  

قلبم رو    که قسم خورده بود کل شب رو بخونه، داشت 

 از حرکت مینداخت. 

به عقب برمیگشتم و پشتم رو چک میکردم  با هر قدم، 

 تا نکنه کسی پشتم باشه. 

ضعف کرده بودم و من اولین رابطه عمرم رو پشت سر  

 گذاشته بودم و بعدش اون همه استرس!

دستمو به درختی گرفتم و یه لحظه چشم بستم که  

 صدای موتور ماشینی رو شنیدم. 

باز کردم و به اطراف خیره شدم. تو اون  سریع چشم  

تاریکی چیز زیادی پیدا نبود اما چراغ های روشن یه  

ماشین بهم نوید اینو میداد که راه زیادی تا جاده اصلی  

 ندارم. 



دستمو برداشتم و به پاهام حرکت دادم. سریع تر قدم  

 برداشتم و تقریبا دوییدم تا به جاده برسم. 

شده بود . نفس نفس زنان    وقتی که رسیدم ماشین، رد 

 دستمو به پاهام گرفتم و خم شدم. 
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 نگاهی به دوسر جاده کردم و نوری بود و نه صدایی. 

اهی کشیدم و ایستادم و اروم اروم قدم برداشتم. نگاهی  

 به اسمون کردم و یعنی االن روهام خوابیده بود؟! 

ودم که  زیردلم درد گرفته بود و من عجیب ترین زنی ب 

 دنیا به خودش دیده بود.

کسی که بعد اولین رابطه اش و از دست دادن 

بکارتش، با گلدون به فردی که باهاش رابطه داشته  

حمله میکنه و میزنه تو سرش و در نهایت فرار 

 میکنه. 

 و بی توجه به آبرویی که ازش رفته دنبال راه نجاته. 

اج در حقیقت، من تو زندگیم، هرگز امیدی به ازدو 

 نداشتم و واقعا هم روش حسابی باز نکرده بودم. 

تنها ارزوم دسترسی به ثروتی بی نهایت بود و یه  

 زندگی فوق اروم برای خودم و روهام. 



 چیزی که برای روهام محقق شده بود اما برای من نه. 

من پر از تنش زندگی میکردم. چه روزهایی که تازه با  

که شهریار اسم  شهریاراشنا شده بودم و چه روزی  

روهام رو توی شناسنامه اش وارد کرد و اونو از 

 خونه امون برد. 

که بهم گفت حاال دیگه اون بچه اشه و بهتره واسه  

 راحتی هر سه مون اون تو خونه شهریار بزرگ بشه. 

چون بهش عادت میکنه و من بعد ازدواج باهاش، به  

 مشکلی برنمیخورم. 

اونروز شاد و خوشحال به  چه خیال خامی داشتم که  

شهریار نگاه کردم و از گردنش اویزون شدم و  

 بوسیدمش. 

که ازش تشکر کردم به خاطر اینکه اینقدر حواسش به  

 منه و روهامه. 

که تا شب لبخند میزدم و تو هرجای خونه، نقش  

 شهریارو لبخندش بعد بوسه رو میدیدم. 

که بابا از جای روهام میپرسید و من نیشخندزنان  

 میگفتم 

 که رفته تا تو ارامش زندگی کنه. 



بابا عصبی میشد و کتکم میزد و من داد میزدم که به  

زودی منم میرم و میرسه روزی که دیدن من براشون  

 ارزو بشه. 

 که یه روز من باالم و اونا پایین. 

 که برای دیدنم باید سر باال بگیرن و نگاهم کنن. 
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 اتفاق افتاده بود.  چی فکر میکردم و چی 

 چه رویاهای مسخره ای داشتم و حاال... 

ساعت پیاده راه رفتم  ۲میتونستم تخمین بزنم که حدود  

 تا باز نور چراغ ماشینی روی اسفالتهای جاده افتاد.

نفس عمیقی کشیدم و کنار جاده ایستادم و دست دراز 

 کردم. 

نورباال زد و نورش به چشمام خورد که سریع جلوی  

و با دست گرفتم که صدای ترمز شدیدش رو چشمام 

 شنیدم . 

دستمو عقب کشیدم و عقب رفتم و چشم تنگ کردم تا  

 بتونم تشخیص بدم اون سایه برای کیه. 



در ماشین باز شد و مردی قوی هیکل پیاده شد که  

 ناخوداگاه یه پامو عقب گذاشتم. 

 نه...خدایا نه...ازت خواهش میکنم اینکارو باهام نکن. 

تونی اینقدر نسبت به من بی تفاوت باشی. نه تو  تو نمی 

 نمیتونی. 

دستشو به سرش گرفت و نزدیکتر اومد و وقتی که  

جلوی نور قرار گرفت، صورتش مشخص شد و من  

 باند دور سرشو دیدم. 

خون خشک شده روی دماغش و چشمی که توش خون  

 افتاده بود.

یه قدم دیگه عقب رفتم که اون سریعتر قدم برداشت و 

 دای خسته اش تو گوشم پیچید : ص 

 کافیه یه قدم فاصله بگیری تا... - 

صدای ماشین دیگه ای اومد و طولی نکشید که ماشین  

خودش پشت اون ماشین ایستاد و ابراهیم و یکی دیگه  

 تو اون ماشین بودن. 

 بزاق دهنمو قورت دادم که گفت :

 گمشو برو تو ماشین. - 

 م... - 

 نعره زد : 

 گمشوووووو گمشوووو رهایش. فقط  - 



و دستشو محکم به سرش گرفت و گردنشو خم کرد و  

 از درد فریاد زد.

تا دیدم حواسش نیست دوتا قدم عقب رفتم و بعد شروع  

 کردم به دویدن به سمت جنگل. 

صدای قدمهای اونو هم میشنیدم. نه تنها خودش که  

 ابراهیم و یه بادیگارد دیگه هم دنبالم بودن. 

تشون بهم میرسید حسابم با خدا هم نبود  و اگه دس 

 دیگه. 

حسابم با مردی بود که بدترین رودست عالمو بهش  

 زده بودم. 
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خسته و نفس نفس زنان میدوئیدم تا خودمو از دست 

 سه تا مرد پشت سرم نجات بدم. 

سه تا مردی که یکیشون در حد مرگ به خونم تشنه  

 ببینه چطور جوابشو میده. بود و گفته بود اگر خیانت  

دستم که به عقب کشیده شد جیغی زدم و خواستم به  

سمت مخالف فرار کنم که خم شد و سریع با دست دیگه  

 اش پشت زانوهامو گرفت و منو روی دوشش انداخت.



محکم ساعد دستمو فشار داد که از درد جیغی زدم و تو  

 هوا لگد پروندم. 

به باسنم زد و    ساعد دستمو رها کرد و ضربه محکمی 

 راه رفته رو برگشت. 

 اروم باش رهایش. اروووووم. - 

 صدای قدمهای اهسته ابراهیم و اون مرد رو شنیدم. 

 قربان؟ - 

 ماشینو بیارین نزدیکتر حالم خوب نیست. - 

 بله چشم. - 

با دستام کمر شهریار رو گرفته بودم و چشمامو بسته  

مایعات  بودم تا حالت تهوع نگیرم. اما حس میکردم کل  

بدنم توی سرم جمع شده و میخواد از چشمام و سوراخ  

 های بینی ام بیرون بزنه. 

 . انگار که سرم میچرخید و روی تنم سنگینی میکرد 

االن من باید کنار تو دراز کشیده بودم و جفتمون بعد  - 

 یه رابطه عمیق و دوست داشتنی، میخوابیدیم. 

شلوار و  نه اینکه سر من شکافته شده باشه و تو با  

مانتویی که خون سرخش کرده تو جنگل بدویی و  

جلوی اون دوتا مانور بدی و دست بذاری رو شاهرگ 

 غیرت مِن پدرسوخته. 



من جوری امشبو تو ذهنت به یاد موندنی میکنم  

 ، که تو تاریخ ثبتش کنن. رهایش 

نمیخواستم جوابشو بدم، یعنی نه میتونستم و نه  

 توانشو داشتم. 

 ودم ِکی خونریزی کرده بودم! حتی نفهمیده ب 

انگار تو این حالت تازه متوجه ضعف بیش از حدم  

 شدم. پلک هام هی باز میشدن و رو هم میفتادن. 

 حتی توانایی کنترل اونم نداشتم. 

 بفرمایید قربان. - 

 . کن رو...صندلی کتمو ...پهن .. - 

 صدای خودشم میلرزید و سخت کلماتو ادا میکرد. 
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 بفرمایید اقا. پهن کردم. - 

متوجه شدم که خم شد داخل ماشین و منو گذاشت روی  

 کت و خودش کنارم افتاد. 

به زور الی پلک هامو باز کردم و نگاهش کردم که  

دیدم نگاه اونم به منه. باندش خونی شده بود و خون  

 از سر و صورتش روی لباسش میریخت. 



م تمام  اونقدر تو سکوت نگاهم بهش بود که حس کرد 

 انرژی بدنم ته کشید و به خواب رفتم. 

 .نگاه نگاه. دزدای حرومزاده - 

 چه به روزش اوردن. بیچاره دختره. 

 معلوم نیس چقدر دوئیده که این بال سرش اومده. 

بیچاره اقا که ازش دفاع کرده. باید دختره رو میداد - 

 و ... 

صدای شهریار کالفه و عصبی و خواب الود از  بغل  

 د شد : گوشم بلن 

 چه خبرتونه؟ - 

 هیچی اقا. با اجازه. ه...هی. - 

دوتا دختر رو دیدم و بعد    چشم که باز کردم ، سایه محو 

در بسته شد. چندبار پلک زدم تا دیدم واضح شد و  

 متوجه شدم تو اتاق جدیدی هستم. 

عکس شهریار اونم روی دیوار بهم این نوید رو داد که  

نفس های عمیقی کنار  اینجا اتاق شهریاره و بعد صدای  

 گوشم : 

 صبح بخیر رهایش. - 

سرم سریع به سمتش برگشت و با حیرت به چهره  

جدی ولی خواب الودش نگاه کردم. دوباره باند بسته  

 بود و قسمتی از سرش رو کچل کرده بود.



نگاه اونم روی صورتم گشت که انگار تازه فهمیدم چی  

 کنار خودش؟ بودم؟! شده بود. من کل شب رو تو اتاقش  

و بقیه ما رو دیده بودن؟! خدایا. خدایا روهام. روهام  

 ندیده باشه. 

روهام اولین نفری بود که ما رو دید. و چقدر پسرم  - 

 بابت اینکه مادرش با پدرش تو یه اتاقه خوشحال شد! 

چشمام گشاد شدن و سریع خواستم بشینم که دستش  

 روی قفسه سینه ام نشست و اجازه نداد.

 کجا؟ - 

 ب..برم. - 

 کجا؟ - 

 اتاقم. - 
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اسوده خاطر دستشو برداشت و طاق باز خوابید و اخی  

 گفت و دومرتبه سرشو به سمت من چرخوند. 

 اتاقت اینجاست. - 

 نه. - 

 نیشخندی زد و گفت : 



 چرا اره! - 

بعد انگار که دردش گرفته باشه اخم کمرنگی کرد و  

 گفت :

فقط به سمت راست بخوابی. بهم گفتن کل شب باید  - 

 حتی اگه طاقبازم سرم سمت راست باشه. 

منم گفتم تو رو بذارن سمت راستم تو تخت که تا خود  

 صبح تو جلوم باشی. 

 خیلی عاشقانه اس نه؟ 

دخترا فک کردن از عشقه و همه چشماشون برق  

 انداخت.

 ابراهیم اما میدونست چرا. 

م و نگاهم  گفتم بذارنت سمت راستم که هربار خسته شد 

 بهت خورد، بدونم مسبب این حال و روزم کیه. 

که یادم بمونه راحت خوابیدی و من بودم که به خاطر  

 اعتماد بهت، تا صبح درد کشیدم. 

میدونی رهایش، ادما باید اشتباهاشونو قاب بگیرن و  

 بذارن جلو چشمشون تا ابد یادشون نره. 

تو  تو همون اشتباهی هستی که قابت گرفتم و قراره  

 اتاقم باشی. 

 قابت گرفتم و قراره تو بغلم هم باشی. 



اونقدر عادتت میدم به خودم، جوری تو رو اهلِی خودم  

میکنم که حتی خودت باورت نشه به خاطر رابطه  

 باهام، چه بالیی سر جفتمون اوردی. 

بدون هیچ حرفی فقط نگاهش میکردم و من هنوز  

میدونستم  اینقدر جرات نداشتم تا جوابشو بدم. فقط  

چیزی که تا حاال دیده بودم شاید یک صدم از اخالق و  

 خشونِت شهریار نبود. 

 صدای تقه ای به در اومد و بعد :

 اجازه هست بیام داخل؟ - 

با شنیدن صدای روهام اشک تو چشمام حلقه زد و  

خواستم بشینم که شهریار منو به سمت خودش کشید و  

 . سرم روی قفسه سینه اش افتاد 

 روهام.   بیا تو - 

در باز شد و من سریع چشم بستم. خجالت میکشیدم از  

اینکه تو بغل شهریارم بدون هیچ نسبتی و روهام داره  

 نگاهمون میکنه. 

 میدونستم اون متوجه نمیشه 
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میدونستم که روهام نمیدونه بین منو شهریار نسبتی  

نیست. که تو تصورات پسر کوچولوی بی گناهم، من با  

ریار ازدواج کردم اما خب بازهم من خجالت  شه 

 میکشیدم. 

از لمس تن یه مرد دیگه جلوی روهام و این مرد چرا  

 راحتم نمیذاشت! 

 مامان خوابه؟ - 

صدای روهام ناراحت و وا رفته بود. دلم براش سوخت  

 و بغض تو گلوم خونه کرد. 

 اره خوابیده.- 

 شما خوبین بابا؟ - 

 اره بهترم. - 

 حمله شده. ابی گفت که بهتون  - 

 بله. - 

 من براتون دعا کردم. - 

 کار خوبی کردی. - 

 اما شما انگار... - 

میبینی که مادرت جایی برام توی تخت نذاشته. یکم  - 

 داره به سرم فشار میاد. 

 میخواین کمکتون کنم؟ - 



تو از تکالیفت بگو. صبح خانوم    نه پسرم. مهم نیست - 

 . نادری اینجا بود و از روند راضی نبود 

 خانوم نادری؟! - 

بله روهام. قرار بر بازیگوشی تو تایم درس نبود.  - 

بود؟! قرار بود شما پسر خوبی باشی و از طرفی اجازه 

 دوستی با پسرهای همسایه رو داشته باشی. 

 اردوهای هفتگی و گاهاً ماهانه. 

اما نه اینکه تایم درست رو هم به بازی با تبلت  

 اختصاص بدی. 

تبلت نیست اگر هم اجازه استفاده سن تو سن بازی با  

 اشو داری به خاطر اعتماد منه. پس منو ناامیدم نکن. 

 چندلحظه صدایی از روهام نیومد و بعد اروم گفت :

 چشم بابا. ناامیدتون نمیکنم. من...من برم. - 

 نمیخوای مادرتو ببوسی؟ - 

 اون خوابه. - 

 خوابه اما تو محبتت رو نشون بده. - 

اولین باری بود که از صمیم قلب    شاید تو تمام این مدت 

از شهریار ممنون بودم که چنین موقعیتی رو درست  

 کرده بود که روهام منو ببوسه. 

این چندوقت تو حسرت یه لمس ساده مونده بودم و کم  

 کم داشتم اونو از دست رفته میدیدم. 
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با افتادن سایه ای روم و بعد نرمی لب روهام روی  

و بوسش، ناخوداگاه چشمام باز شد و به    گونه ام

 محض عقب کشیدن سرش، به سمتش برگشتم. 

 چشماش پر از شادی شدن و با هیجان نگاهم کرد. 

اما چشمای من پر از اشک شدن و با شور لذت دیدن  

 چهره اشو با تمام وجودم حس کردم. 

 سالم مامان. - 

لبخندی زدم و تکونی به خودم دادم که اینبار شهریار  

ام کرد و من سریع نشستم و دستامو باز کردم که  ره 

 روهام خزید تو بغلم. 

صورتمو به گونه اش چسبوندم و با لذت عطر تنشو  

 نفس کشیدم. 

 پسر کوچولوی من. - 

 مامااااان.- 

 ضربه ارومی به بین دو کتفش زدم و با بغض گفتم : 

 یامان. دلم برات تنگ شده بود. - 



جازه ندادم و محکمتر  تالش کرد از بغلم بیاد بیرون که ا 

 نگهش داشتم. 

 داری گریه میکنی؟ - 

 خنده الکی کردم و گفتم : 

 نه صدام میلرزه. - 

 و اب بینی امو باال کشیدم که معترض گفت : 

 مامان تو داری گریه میکنی. چرا؟ بذار ببینمت. - 

 . نه - 

مخالفت کردم که دستاشو محکمتر دورم حلقه کرد و  

 گفت :

 . شده دل منم برات تنگ  - 

بوسه ای به گونه اش زدم که نگاهم به شهریار خورد  

 که بلند شده بود و روبروم ایستاده بود. 

سری به نشونه تاسف تکون داد و به اشکام اشاره  

 کرد. 

 توجهی بهش نکردم و گفتم : 

 خوبی عزیزدلم؟ - 

اره مامانی من خوبم. فقط مشکلم ندیدن تو بود که  - 

 دیگه دیدمت. 



ومد. با عشق به چهره اش نگاه کردم  و از بغلم بیرون ا 

لبخندی زد و دستمو بین دو دستش گرفت و که اونم

 بوسید. 

متری  ۵۰لبخندی به حرکتش زدم و این پسر از خونه  

ما به جایگاهی رسیده بود که رفتار با یک خانوم رو  

 یاد گرفته بود. 
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شاید سخت ترین تصمیم زندگیم، معرفی شهریار به  

عنوان پدرش بود. شاید نباید پای یه خالفکارو به  

 زندگی پاک روهام باز میکردم! 

اما اون زمان من اطالعی از کار شهریار نداشتم و از  

 طرفی داشتم صالحیت نگهداریشو از دست میدادم

اون رو داشتن به فرزند خوندگی میگرفتن و من باید  

 مان. میدیدم پاره تن خواهرم به کس دیگه ای میگه ما 

چیزی که میتونست منو تا ابد مدیون خاکش کنه و  

 . روی دیدار باهاشو تو قیامت ازم بگیره 

اما االن با وجود همه سختیها از تغییرات شگرف  

 روهام خوشحال بودم.  



 کی میری مامان؟ - 

 نگاهی به روهام کردم که با ناراحتی اینو پرسیده بود.  

ای  اون میدونست که من هر دوهفته چندروز بر 

 دیدارش به خونه میام و برمیگردم. 

 اما همیشه نه! 

 اینبار بیشتر میمونی نه؟ - 

 اخر هفته اردوی خانوادگیه مامان. میای؟ تو؟ 

 و با امیدواری به شهریار نگاه کرد :

 و بابا. - 

 نفس لرزونی کشیدم و با ناراحتی نگاهش کردم. 

انگار جوابمو فهمید که بغض کرد و سرشو به دو  

 تکون داد و گفت :طرف  

 نگو که میری. - 

 دهن باز کردم چیزی بگم که شهریار جدی گفت : 

 . میمونه - 

 اخمی کردم و خواستم اعتراض کنم که محکمتر گفت : 

 و دیگه هم نمیره! - 

با دهن باز نگاهش کردم که روهام پر ذوق به سمتم  

 برگشت و با هیجان پرسید : 

 ست میگن؟ دیگه نمیری؟ بابایی را اره مامان؟اره؟؟ - 



مات به چشمای شاد روهام نگاه میکردم و نمیدونستم  

 چی بگم. 

. مادرت دیگه با من اشتی کرده و از    نه پسرم. نمیره - 

 این به بعد جاش همینجاس. 

 و دور از چشم روهام به تخت اشاره کرد. 

 اخم بدی کردم که ابرویی باال انداخت و گفت :

 م میایم. در مورد اردو هم بعله. منو مادرت باه - 

خیلی مشتاقم تو اردو پدر کیان رو هم ببینم! زیاد ازش  

 شنیدم! 

 و نیشخندی زد. 
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پدر کیان؟! نفسم تنگ شد و من چرا فکز میکردم  

 وقتایی که اینجا نیستم ازادم؟ 

 چرا خودمو راحت و رها میدونستم؟ 

اینکه هیچ مشکلی ندارم و شهریار هم دیگه کاری  

 . باهام نداره 

چرا متوجه نمیشدم که همیشه دنبالمه و برام بپا  

 گذاشته! 



چرا نمیتونستم درک کنم که اون چقدر موذماره! و 

 هرگز نمیذاره به حال خودم باشم. 

 روهام سریع ایستاد و دستاشو بهم زد و تو جاش پرید. 

با چنان ذوقی نگاهمون میکرد که نمیتونستم دلشو  

 بشکونم. 

 بابای کیانم خیلی دلش میخواد شما رو ببینه.  - 

یعنی بیشتر دلش میخواد مامانو ببینه. همش از شما  

 میپرسه. 

شهریار نیشخندی زد و با ابروهای باال پریده، طلبکار  

 نگاهم کرد. 

و روی دو زانو نشستم و    اروم از تخت پایین اومدم

 دستای روهامو گرفتم. 

 مقابلم ایستاد و گفت : 

 جانم؟ - 

سعی کردم توجهی به چشمای چراغونِی شهریار نکنم  

 و گفتم : 

 ببین عزیزم ... - 

 و نگاهم به پاهام خورد که برهنه بود. 

 حرفمو قطع کردم و با دهن باز به خودم نگاه کردم. 

 یراهِن شهریار بود. یه پیراهن مردونه فقط تنم بود. پ 

 تو همون حالت به شهریار نگاه کردم و گفتم : 



 . این چیه دیگه - 

 نیشخندی زد و جوابی نداد. در عوض روهام گفت : 

 چی مامان؟ - 

 بزاق دهنمو قورت دادم و چیزی نگفتم. 

 مامان؟ - 

 گیج نگاهش کردم که گفت : 

 میخواستی یه چیزی بگی. - 

 یادم رفت. - 

 برم من؟ - 

م و همونطور نشستم و ملحفه رو از  دستاشو رها کرد 

 روی تخت کشیدم پایین و روی پاهام. 
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 روهام به سمت در رفت و شهریار نگاهش به من بود. 

 پس بگم توام میای؟ - 

خواستم چیزی بگم که شهریار دستشو پشت کمر  

روهام گذاشت و همونطور که اونو برمیگردوند و به  

 سمت در هدایت میکرد گفت :

 میاد.   اره پسرم- 



 نگرانش نباش. 

عاصی شده به جفتشون نگاه کردم و دلم میخواست  

 اینقدر جرات داشتم که بلند داد میزدم : 

 نه. - 

 من نمیام. من قصد ندارم بیام. 

 . که قرار نبست بشم عروسک یا یه ملعبه تو دستای تو 

 که هرطوری خواستی منو به رقص بیاری. 

نفسی کشیدم و در که بسته شد مهلت ندادم با اون  

 چشمای هیز و پلیدش نگاهم کنه : 

 من نمیام و نمیمونم. - 

 با تفریح نگاهم کرد و به سمتم قدم برداشت. 

ی که برای یه  من خونه دارم و خونواده. هستن ادمای - 

 نگران بشن و...   ساعت دیرکردنم

 پاشو زیر ملحفه گذاشت و اونو عقب کشید و گفت :

 خب؟ - 

ملحفه رو با حرص دوباره روی پاهام کشیدم که خم شد  

 و راحت جمعش کرد و انداختش اون سمت تخت.

 خودتو نپوشون از من. متنفرم از این حرکت. - 

متنفرم یکی  نمنپوشونم؟ چرا؟ به جهنم که متنفری. م - 

 با شهوت نگام کنه. 

 شهوت این نیست. االن فقط لذته. - 



 لذت؟! این درندگی تو نگاهت لذته؟ - 

روی پاهاش روبروم زانو زد و نگاه لعنتیشو تو  

 چشمام خیره کرد. 

دلم بخواد  اره لذته. شهوت یعنی وقتی نگاهت میکنم- 

 بکشونمت تو تخت و کاریو باهات بکنم که... 

 بسهههه. - 

جیغ زدم و بلند شدم و ایستادم که سرش همونطور  

نشسته باال اومد و دیدم نگاهش با تاخیر اهسته باال  

 اومد تا روی رونم. 

سریع نشستم روی تخت و پاهامو جمع کردم که خندید  

 و بلند شد. 

 قایم نشو رهایش. - 
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 نکن. وقتی یه بار میگم نکن ، - 

دوبار گفتن نیستم. اگه میگم، اگه میشم، یعنی  من ادِم  

 تو مهمی. 

 پس مهم بودن خودتو خراب نکن. 



من دوبارم واسه خودمم سه بار نمیشه چه برسه واسه  

 ادم مهم های زندگیم. 

 دوبارم که انجام نشه! 

سر سومی که نیومده و نگفته و نشنیده اس، گردن  

 رهایش. میزنم، 

، نذار حیوون بشم  سر تو باید عالقه امو گردن بزنم

 خب؟ 

 شد دوبار.  

بار سوم حیوون شدم و تو اونی هستی که دریده 

 میشی. 

 هنوز دریده نشدم؟- 

 کاری مونده؟ هنوز جایی مونده؟  

 من بکارتمو... 

میخواستی بکر بمونی؟ ته تهش بازم من بودم. اگه  - 

بکر بودنت نصیب کس دیگه ای میشد تا عمر داشتی  

 به دلت میموند. ارزوی دیدن دوباره روهام  

 روبروم روی تخت نشست و با دقت نگاهم کرد. 

 نمیفهممت. - 

 جوابی ندادم که محکم گفت : 

 با توام رهایش نگام کن. - 

 نگاهش کردم که گفت : 



 تو باید گریه کنی، بزنی بشکونی. اما خیلی ارومی. - 

ناراحتی اما ارومی. انگار چیزی برا از دست دادن 

 نداری.

 اینا بودی. چرا؟ تو حساس تر از  

 من ...من نمیفهممت. 

 نیشخندی زدم و فقط نگاهش کردم. 

اون درست متوجه شده بود من خیلی حساس بودم. اما  

 میدونستم اون اتفاق میفته. 

هیجوقت رو عشق و ازدواج عاشقانه حساب انچنانی  

 باز نکرده بودم. 

در حقیقت فقط با خودش شانس اینکارو میدیدم که به  

 هم شدم. خاطر شغلش پشیمون  

این مسئله تا وقتی که روهام راحت زندگی میکرد برام  

 اهمیتی نداشت.

 نه که نداشته باشه اما با گریه چیزی حل نمیشد. 

 میشد با یه بسته قرص خواب اور همه چیو تموم کرد. 
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 اخماش تو هم رفتن و موشکافانه نگاهم کرد. 



میشه برات تو مقبره  اونی که تو فکرته فقط یه قبر  - 

خانوادگی من و مادری که تا ابد اجازه نداره بیاد سر  

خاکت و روهامی که از خودکشی مادرش روانی میشه  

 و منی که دیگه رحمی به هیچ کس ندارم. 

قبل اینکه پسر حرومزاده خواهرتو گردن بگیری و  

 بزرگ... 

 حرومزاده تویی شهریار. - 

 نیشخندی زد و گفت : 

ده منم اگه چیزی توی گذشته درخشان  باشه. حرومزا - 

 خواهرت تغییر میکنه باشه. 

 مشکل از منه و امثال من. 

اما دل بده به حرفم دختر کوچولو. قبل وابسته کردن  

روهام به خودت باید فکر میکردی که اگه یه روز  

 نباشی چی میشه!  

 اون بچه چیکار میکنه! با کیا سر و کله میزنه. 

 ! اصال اسیب میبینه یا نه 

نه االن که دیگه فایده ای نداره. میفهمی حرفمو؟! االن 

 دیگه هیچی فایده ای نداره.

 نمیتوتی خودتو بگیری ازش وقتی بهت میگه مامان. 

 چونه ام لرزید وقتی که بهش گفتم : 

 اما تو منو ازش گرفتی.- 



 اونو اوردیش اینجا و من... 

 بچه من باید جایی باشه که من هستم. - 

 گی حرومزاده؟!بچته و بهش می - 

 من به تنها کسی که چیزی نمیگم تویی رهایش. - 

 گفتم که حیوونم برای بقیه. 

 با بغض پوزخندی زدم و رو برگردوندم. 

 روتو برنگردون ازم. - 

 میخوام بخوابم. - 

 ما امروز کارای زیادی داریم. - 

 من ندارم. خسته ام. تو دیشب اون بال رو... - 

شده. تو خودت فرار بال سر من اومد با سر شکسته  - 

 کردی وگرنه مثل یه ملکه باهات رفتار میشد. 

 چشم بستم که اشکم بی صدا روی صورتم ریخت. 

 نمیخوام ملکه باشم. نمیخوام ملکه تو باشم. - 

 چهره ی بی گناه راحله برام مجسم شد و لب زدم : 

نمیخوام از خون دخترای بی گناه رد بشم و برم رو  - 

 مسند قدرت.
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متاسفم عزیزم اما این چیزی نیست که تو اجازه  - 

 انتخابش رو داشته باشی. 

 چشم باز کردم و با چشمای اشکی نگاهش کردم. 

نگاهش روی قطره اشک روی صورتم ثابت موند و  

 دیدم که سیبک گلوش باال پایین شد. 

 پس چی دست منه؟!- 

من اجازه انتخاب چیو دارم؟ اینکه نفس بکشم؟ اینکه  

 ده بشم؟ دزدی 

اینکه فریب بخورم و تنها داشته ام از بین دستام لیز  

 بخوره و بره تو دریا؟ 

 من گرفتمش و نذاشتم بره تو دریا. - 

 اره اما پرتش کردی تو مرداب. - 

 اخم کمرنگی کرد و گفت : 

 روهام زندگی راحتی خواهد داشت.- 

 من چی؟!  - 

اشکمو با پشت دست پاک کردم تا نگاه لعنتیش از روی  

 تم برداشته بشه که به چشمام نگاه کرد : صور 

 من زندگی راحتی دارم شهریار؟! - 

دارم حناق میگیرمممم...این دوست داشتنه؟! من...من  

 عمالً یه گروگانم. 



دارم میبینم با دستای خودم زندگی خواهرزادمو به گند 

 کشیدم. 

اخمش پررنگتر شد و بی حرف نگاهم کرد. جرات پیدا 

گفتن حرفهایی که باید زودتر از اینا  کرده بودم. برای  

 میزدم جرات پیدا کرده بودم. 

دیدمش. برای برای اینده ای که از دست رفته می 

پسری که پدرشو عاشقانه میپرستید و نمیدونست اون  

 کیه. 

برای بچه ای که کافی بود از سر تشنگی یکی از اون  

بطری های اب معدنی رو بخوره و بعد هرگز چشماش  

 روم باز نشه. به  

 این فکر تنم رو لرزوند که با وحشت گفتم : 

اگه روهام یه بار به اشتباه از اون اب معدنی ها - 

بخوره! اگه ابراهیم حواسش نباشه...میدونی چی  

 میشه؟ 

 دستمو به سرم گرفتم و گفتم : 

وای وای وای. خدایا منو ببخش. خدایا به بزرگیت  - 

 .. منو 

 فت و محکم گفت :دست بزرگش روی دستم قرار گر 

 روضه نخون.   بسه - 

 دستمو عقب کشیدم که محکمتر گرفت و پایین کشید. 



 بسه رهایش. بسسسسه. - 
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عصبی سر بلند کردم و نگاهش کردم که اونم بدتر از  

 خودم بهم خیره شد. 

چیه؟! برای چیزی که اتفاق نیفتاده روضه نخون. من  - 

 امو... هم اینقدر احمق نیستم که بچه  

 هه. بچه؟! بگو گروگانتو. - 

دستمو محکم پرت کرد که به قفسه سینه ام خورد و  

 اخی گفتم که صداش بلند شد : 

 حرف اضافه بزنی میدونم چیکارت کنم. - 

 تا اینجام کوپنهات تموم شده بود رهایش. 

همونطور که مچ دستمو مالش میدادم نگاهش کردم که  

 . دیدم پر از اخم و خشم نگاهم میکنه 

اگه مراعاتت رو میکنم به خاطر اینه که میدونم  - 

نگرانشی. فکر نکن حتی یه درصد ربطی به دیشب  

داره که دیشب فقط برای من پر از درد بود و هنوز 

 باهات بی حساب نشدم. 

 نگاهشو ازم گرفت و به مچ دستم داد.  



 نچلونش.   درد نگرفته الکی - 

بهتر از    اره راست میگی اخه تو اقای همه چی دونی. - 

 من میدونی دردم گرفته یا... 

 میتونی خفه شی؟ - 

بی صدا نگاهش کردم و چیزی نگفتم. عصبی بلند شد  

 و دکمه های باالی پیراهنشو بست. 

عین این پیراهن تنم روزایی که باهات میگذرونم  - 

 سیاهه رهایش. 

سیاهه چون تو سیاهش میکنی. چون دلت نمیخواد  

 .فرصت بدی 

حوصله ندارم. همیشه دنبال فرصت دادن تو  من همیشه  

 نیستم. یهو دیدی بیخیال شدم. 

دیگه دلم فرصت نخواست. نمیفهمم چرا فکر میکنی  

 هرچی بگی کوتاه میام. 

کار به جایی که نباید، برسه! من اونی ام که با جون  

 خودتم تهدیدت میکنم. 

دکمه های سر استینش رو بست و پیراهنو تو شلوارش 

 . حق به جانب نگاهم کرد   مرتب کرد و 

 متوجه شدی رهایش؟ - 



جوابی بهش ندادم و سرمو برگردوندم. متوجه شده  

بودم، اونقدر خوب که بفهمم بار بعد منم که اب معدنی  

 میخورم. 

 راحت میشم. - 

 صدام ضعیف بلند شده بود و نشنیده بود که گفت : 

 چی؟ - 

 راحت میشم. - 

ه به  صدایی نیومد و بعد تک خنده پر از حرصی ک

 گوشم رسید. 
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 راحت میشم! - 

صداش با تمسخر به گوشم رسیده بود و باز هم توجهی  

 بهش نکردم. 

میتونستم بفهمم که چه قدر عصبی شده. که چه قدر  

بهش برخورده اینکه مرگ رو به بودن باهاش ترجیح  

 میدم. 

یاسین به گوش اون حیوون گوش مخملی و چهارپا  - 

 دقیقا مصداق بارز حرف زدن با توئه. خوندن  



 پوزخند دردناکی زدم و چیزی نگفتم.  

هرجور که راحتی. میخوای راحت بشی؟ راحت شو. - 

 منم راحت میشم. 

بعید بود که  این حجم از خونسردی از شهریار بعید بود. 

 سر بلند کردم و نگاهش کردم. 

 اون اما نگاه خیره اش بهم بود. 

اله دم دستم نباشه راحت  س ۸من از اینکه یه بچه  - 

میشم. از اینکه ادم نذارم دم یه خونه تو فقیرترین  

 محله شهر تا مراقب دوتا مفنگی باشن راحت میشم. 

از اینکه فکرم همش درگیر یه دختر نفهم نباشه راحت  

 میشم. 

 زل زد تو چشمام و با محکم ترین لحن گفت : 

کاری  باور کن که من از ته قلبم ارزو میکنم نباشی تا  - 

 که باید رو انجام بدم. 

شاید جمله اش برام خیلی سنگین بود اما میدونستم  

 نباید نشون بدم که شکستم. 

 مثل خودش خیره تو چشماش گفتم : 

توام باور کن که ارزوی از ته قلبت برام اهمیتی  - 

نداره. نه تنها ارزوت بلکه هرکاری که میخوای انجام  

 وحشی... بدی. تا همینجا هم که اسیر توی  



جفت  دستش به در نرسیده متوقف شد و مکث کرد. 

 ابروهاش باال پرید و دیدم که دستش مشت شد. 

 وحشی؟! - 

پرسید و قدمی جلو اومد   با ارومترین لحن ممکن اینو 

 و دومرتبه تکرار کرد : 

 درست شنیدم رهایش؟ گفتی وحشی؟ - 

 و سر کج کرد به سمتم. 

میتونستم    اونقدر ترسناک زمزمه کرده بود که اگه 

 حرفمو پس میگرفتم اما... 

دیشب وحشی بودم برات؟دیشبی که قدر تموم عمرم  - 

 ناز و نوازش حرومت کردم؟ 

 یا تو از اونایی هستی که عاشق وحشی بازی ان؟! 
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جوابی ندادم که نگاهش روی تنم مخصوصا باال تنه ام  

 چرخ خورد و گفت : 

 ات. وحشی دوس داری؟ وحشی میشم بر - 

و تا به خودم بیام به سمت تخت اومد، سریع بلند شدم  

تا از اون سمت تخت در برم که مچ دست راست و مچ 



پای چپمو گرفت و منو روی تخت به سمت خودش  

کشید ، پامو ول کرد و سریع روی زانوهام نشست اما  

دستمو محکم تو دستش گرفته بود، باال تنه امو به  

گرمای نفسهاش روی  سمت دیگه ای برگردوندم که  

 صورت و گردنم نشست. 

 روتو برگردون و نگاهم کن رهایش. - 

 نگاه کن و ببین من وقتی وحشی میشم چقدر درنده ام. 

چشمامو بستم و تنم از هشدار توی صداش لرزید. با  

نشستن لبش روی گردنم ، تمام پوستم مورمور شد و  

 سرم به سمت سرش کج شد و شونه ام باال اومد. 

سید و نه میبویید. فقط لبش روی گردنم بود و  نه میبو 

 روی زانوهام نشسته بود. 

وقتی که دستش روی قفسه سینه ام نشست سریع چشم  

باز کردم و دستشو با دست ازادم پس زدم که سریع  

گرفتش و برد باالی سرم و با یه دست، مچ هر دو  

 دستم رو گرفت که کامل به سمتش برگشتم. 

 تو چشمام نگاه کرد. سرشو عقب کشید و محکم  

امروزو هیچوقت یادت نره. تا اخر عمرت یادت بمونه  - 

 خودت بودی که همچین چیزیو خواستی.  

دکمه  تا بخوام متوجه منظورش بشم، با دست ازادش، 

های پیراهن توی تنم رو باز کرد و من بودم که جیغ  



میزدم، تقال میکردم، دست و پا میزدم اما اون به  

امه میداد و سر اخر دکمه های باز  راحتی به کارش اد 

شده پیراهن و بدن برهنه ام که تو دیدش قرار گرفته 

 بودن بهم دهن کجی میکردن. 

 گلوم میسوخت و چشمام پر از اشک شده بود. 

اما اون بی توجه بهم نگاهش روی تنم چرخ میخورد و  

 مثل شالق روی تنم رد میزد. 

دلیل محکمی  همیشه به سلیقه خودم باور داشتم. و تو  - 

 برای باور داشتن منی ، رهایش. 

تو...تو یه پست فطرت اشغالی. یه روانی که فقط پی  - 

 هوی و هوسشه و اسمشو میذاره عشق.

 اگه عاشق بودی ارزوی مرگمو نداشتی.
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فشار دستش دور مچ دستهام بیشتر شد و دیدم که  

 اتیش خشم تو چشماش شعله کشید.  

سر که خم کرد و لبش روی لبم نشست، با نفرت سرمو  

تکون دادم اما با دست ازادش محکم فکمو گرفت که  



عصبی تکونی به سرم دادم اما رهاش نکرد و اینقدر  

 بهش فشار اورد که اخی گفتم. 

اگه بخوای خودتو ازم بگیری.  من خودم مرگت میشم  - 

 ارزوی مرگ که دیگه چیزی نیست رهایش. 

خودم عزراییلت میشم و جونتو میگیرم. جون تو، جون  

 ننه بابای مفنگیت و حتی جون پسرمون. 

پس منو تحریکم نکن که اگه اب معدنی تو قفسه  

تا  ۴ماشینه، من تفنگم همیشه خشاب پر همراهمه.  

ر راحله و یه قبر تو مقبره  تا قبر کنار قب ۳گلوله و بعد 

 خانوادگیم برای تو! 

بعد از اتمام حرفش، پوزخندی به چشمای وحشت زده  

ام زد و سر جلو کشید  و لب پایینمو به دندون گرفت و  

 کشید. چشم بستم که رهاش کرد و گفت :

 دردت میاد رهایش. تا اخر عمرت امروز دردت میاد.  - 

اون روی تخت    و همینطور هم شد. وقتی چندساعت بعد 

با یه شلوارک نشسته بود و داشت با لبتاب یه ویدئو  

کال برای جلسه اش با یکی از مدیرای شعبه اش  

میرفت، من کنارش با یه وجب فاصله روی تخت دراز  

کشیده بودم و میترسیدم که بلند بشم و خودمو تو اینه  

 نگاه کنم. 



خودی که چندساعت بی محرمیت،بی هیج سندیتی زیر  

و پاش جون دادم و اون بود که با حرص میگفت  دست  

 حقم بوده.  

میتونستم تصور کنم تمام تنم کبود شده. که جای  

 دندونهاش و رد ناخن هاش روی بدنم مونده. 

شکمم درد فجیعی داشت و من زنی بودم که دیشب پا  

 به دنیای زنونگی گذاشته بودم. 

دست لرزونمو بلند کردم و صورتمو پاک کردم و اروم  

روی تخت نشستم. متوجه شدم که مکثی بین جمالتش  

 کرد و بعد دومرتبه صحبت رو از سر گرفت. 

ملحفه پایین تخت رو دور خودم پیچیدم و اروم روی  

 پاهام ایستادم. 

هردو پام میلرزید و واقعا من تحمل زیادی داشتم که  

بعد از کاری که اون  هنوز بیهوش نشده بودم اون هم

 باهام کرده بود. 
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دستمو اروم به پایین تخت گرفتم و قدم برداشتم.  

احساس میکردم هر آن، تموم انرژیم ته میکشه و غش  

 میکنم. 

 بقیه اطالعاتو ابراهیم بهت میده. - 

 کجا؟ 

توجهی نکردم بهش و قدم دیگه ای برداشتم که پاهاشو  

مقابل خودم دیدم، این صحنه که من پاهام برهنه بود و  

لوارک تا زانوش توی دیدم بود بیشتر از  اون ش 

 هرچیزی بهم فشار میورد. 

منظره ای که خواه ناخواه نشون دهنده نوعی صمیمیت  

بینمون بود. صمیمیتی که من کوچیکترین عالقه ای به  

 وجودش نداشتم. 

 نگام کن ببینم کجا؟ - 

حرف که زدم متوجه شدم که صدام چقدر گرفته اس و 

 ن همه جیغ و داد و تقال...حق هم داشتم. بعد از او 

 برم سرویس - 

 حموم؟ - 

 سری تکون دادم اما سر بلند نکردم تا نگاهش کنم. 

 صبر کن باهم میریم. - 

این جمله اما اونقدر شوکه کننده بود که سر بلند کردم  

 . و مات نگاهش کردم



حموم و باهم؟! چرا فکر میکرد که من این کارو انجام  

 میدم؟! 

 ین ملحفه رو چنگ  زدم. قدمی عقب رفتم و پای 

 چته؟ - 

نیم چرخی زدم تا راه رفته رو برگردم و روی تخت  

دراز بکشم و به دیشبی فکر کنم که هرچی داشتم و  

 نداشتم رو از دست دادم. 

 اما بازوم توی دستش اسیر شد و مجبور شدم بایستم. 

 مسخره بازیا چیه؟ - 

 زبونتو قورت دادم و خبر ندارم که صدات درنمیاد؟  

م تنم از برخودد دستش باهام مورمور میشد و من  تمو 

لحظات فوق العاده وحشتناکیو با این مرد سپری کرده  

 بودم. 

 لحظاتی که ناتوانی منو به رخم کشیده بود. 

اینکه من یه زن بودم و بدنم مخالف خودم رفتار  

میکرد. اینکه بدنم تشنه هر لمسش بود و چه طور تو  

 جفتمون ثابت شده بود. طول رابطه این امر به  
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و من اون نگاه پیروز شهریار رو دوست نداشتم.  

نگاهی که انگار بهم میگفت میبینی؟ بدنت هم منو قبول  

کرده! که تو داری اوج لذت رو میچشی و باز هم  

 طلبکاری! 

 چشم بستم و گفتم : 

 میخوام بخوابم. - 

دم. نیازی  خوبه واقعاً نگران زبون دومتریت شده بو - 

 به خواب نیست. باید غذا بخوریم. 

 سیرم. - 

چشمامو باز کردم  دستمو کشید که تو بغلش پرت شدم، 

 و اون منو به سمت خودش برگردوند. 

 سیری؟! یادم نمیاد چیزی به خوردت... - 

 صدام میلرزید وقتی با حرص گفتم : 

 بسه. - 

 از اون لحن پر از شیطنتش بیزار بودم. 

میخواست از رابطه ای حرف پیش بکشه که  از اینکه  

 برای من تجربه اش چیزی کمتر از مرگ نبود. 

نه رهایش. بس نیست. ما تازه باهم وارد رابطه شدیم  - 

و من از اون دسته مردهایی هستم که عاشق صحبت  

 درمورد رابطه هامم. 



دوست دارم تصویر پارتنرم رو ببینم وقتی که درمورد  

 امون صحبت میکنم.   نزدیک ترین قسمت رابطه 

 و تو هم باید عادت کنی. 

 من...من پارتنرت نیستم. - 

 اوه.- 

بازومو رها کرد و دستشو زیر چونه ام گذاشت و سر  

چشماش  پایین افتاده امو باال کشید اونقدر که نگاهم تو 

 فیکس شد. 

 اون لوس بازیهای من عزیز نیستم و فالن؟  - 

 نیشخندی زد و گفت : 

 خیله خب. - 

 کرد دم گوشم و با لحن مرموزی گفت :   و سرشو خم

 میخوای زنم باشی؟! - 

دادم که رهام نکرد، مشتی به    عصبی تکونی به خودم

 قفسه سینه اش زدم که الله گوشمو به دندون گرفت. 

 یه لحظه حس کردم کل تنم منجمد شد و بی حرکت شدم. 

 الله گوشمو اروم رها کرد و گفت :

 اروم باش رهایش. - 
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 چیزی نگفتم که با همون لحن بم و محکمش گفت : 

 البته تو االنم زنمی. - 

 با نفرت نگاهش کردم که نیشخندی زد و گفت :

شک داری؟ وضعیت تو و ملحفه دور تنت و منی که  - 

 موهام هنوز خیسه، نشون دهنده همین حرفه. 

این که تو ناموس سرت نمیشه دلیل بر این نیست که  - 

 حرکت... با چهارتا  

 چهارتا حرکت؟! - 

 تک خنده ای زد و گفت :

دختر جون، کاری که من باهات کردم و تو بهش  - 

میگی چهارتا حرکت، بقیه باهاش تولید نسل و بقا  

 میکنن. 

 از معنی ای که تو جمله اش نهفته بود تنم لرزید. 

خودشم متوجه حرکتم شد که با حالت خبیثانه ای نگام  

 کرد و گفت :

 ترسیدی نه؟ - 

 هنوز واسه بچه دار شدنت زوده؟

 با صدایی که میلرزید گفتم : 

 این...این شوخی اصال قشنگی نیست... - 

 لبخندش محو شد و چشماش شدن دوتا گوی یخ. 



 و من گفتم که شوخیه؟! - 

مات و یکه خورده به چشماش نگاه کردم. یعنی چی که  

 .. شوخی نبود؟! اون...اون...اگه جدی بود یعنی 

 تو همچین کاری نمیکنی. - 

 چرا؟!- 

 تو...تو میدونی که من موندگار نیستم. - 

 اخماش تو هم رفتن و با حالت بدی نگاهم کرد. 

 موندگار؟ باشه موندگار نباش. - 

اما به وضعیتت دقت کن. تو توی وجب جا و یه اتاق  

چسبیده به من داری نفس میکشی. داری حرف میزنی  

 چون من میخوام. 

 گار نیستی؟ حاال میگی موند 

 چطوری و با چه اعتماد به نفسی؟ 

 کالفه گفتم : 

شهریار ما قرار داشتیم باهم.  روهام رو هر چندروز  - 

 ببینم و ... 

 با عصبانیت گفت : 

 دوماه دیدن روهام نیومدی. - 

 چون تو اذیتم میکردی. - 



یه لحظه انگار عقل از سرش پرید و کنترل خودشو از  

داد ، با تعجب نگاهش  دست داد که منو به عقب هل  

 کردم و گفتم : 

 چته؟ - 

 که به سمتم هجوم اورد. 
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عقب رفتم که به دیوار خوردم و خواستم  به سمت  

تخت برم که سریع مقابلم ایستاد و دستو باالی سرم به  

 دیوار تکیه داد.

با چشمهای ترسیده نگاهش کردم که دیدم سفیدی  

رصی نگاهم میکنه که  چشماش سره شده و با چنان ح 

 زبونم بند اومد. 

 من اذیتت کردم؟! من؟ - 

چیکارت کرده بودم؟! غیر این بود که فقط میگفتم ِکی  

 برمیگردی؟ 

 ؟ که حواسم بهت بود 

نه. نمیتونستم از ترسش ساکت باشم و اون هرطور که  

 میخواست مهمل به هم ببافه. من واقعا تحملشو نداشتم. 



 حواست بهم بود؟ - 

 دم و گفتم : نیشخندی ز 

کدوم حواس؟ تو عین یه جانی دنبالم بودی. کل روز  - 

میتونستم سایه شوم بادیگاردهات رو دنبال خودم حس  

 کنم. 

 میدونی افتضاح کجا بود هان؟ 

وقتی بود که تو پاساژ برام مشکل پیش اومد و تو به  

سی دقیقه نکشیده از اون مجتمع باکالس باالشهریت  

 محله متوسط پیدا شد. سر و کله ات تو پاساژ یه  

 اونم با چی؟! 

با سه تا ماشین غول پیکر مشکی و ادمایی که هرکدوم  

 از ماشیناشون غول تر بودن. 

 تو آبروی منو تو محل کارم ب... 

 بسه. - 

نه چرا بس نیست. باید بشنوی تا بفهمی چه طوری  - 

 منو از کار... 

 مشت محکمی کنار سرم به دیوار زد و نعره زد :

 بسسسسسه - 

ساکت با چشم های از حدقه دراومده نگاهش کردم که  

 نفس عمیقی کشید و گفت :

 ابرو؟!- 



 و چشم تنگ کرد و با حرص نگاهم کرد. 

 از کار بیکارت کردم؟! - 

 حق داشتم.  

کاری که بخوای تو با ده تا نره خر سر و کله بزنی  

 همون بهتر بیکار بشی.  

دست دیگه اشو باال اورد و انگشت اشاره اشو به کنار  

شقیقه ام رسوند و عصبی چندبار باهاش به سرم فشار  

 اورد
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 سرمو کنار کشیدم که با حرص گفت :  

 آبرو میخوای؟! - 

 ت میشم. بهت گفتم که خودم آبرو 

که من مغزم نمیکشه واسه اینکه تو بری برای بدست  

اوردن پولی که من تو یه روز در میارم یک ماه  

 دوشیفت کار کنی. 

بهت گفته بودم تو فقط بشین، تلویزیون ببین، غذا  

 بخور، باشگاه برو، تفریح برو، برو خرید. 

 گفتم پول همه اشو میدم بهت. 



 ش میکنم برات. روزانه شارژ گفتم کارت میدم بهت، 

 تو چی گفتی هان؟ 

 چشمک عصبی زد و گفت : 

 چی گفتی ؟ یادت نیست؟ - 

گفتی اون پول حرومه. گفتی من نون حروم نمیدم دهن  

 خودم. 

 د اخههههه...

جیغی کشیدم که خودشم متوجه شد از نعره اخرش 

ترسیدم که نفسشو کالفه به بیرون فرستاد و دیدم که  

 سیبک گلوش باال پایین شد. 

اخه نفهم. اون لقمه تو دهن روهام میره، فقط تو    د - 

 دهن تو نره؟ 

 االن لقمه بابات حروم نیست؟ 

 مگه بابات خودش واسه من کار نمیکرد؟ 

 مگه از خداش نبود من بیام سراغت هان؟ 

 چندبار گفته بود روهام مادر میخواد؟ 

 چندبار غیرمستقیم تو رو بهم وصل کرده بود هوم؟! 

 د یادت بیار المصب. 

 یادت بیار کی بودی. یادت بیار من کی ام. 

 عین مومنای درجه یک نباش رها ساقی. 



اون لقبی که من باهاش خطاب شده بودم  اون کلمه، 

 روزگاری تموم ترسم از دنیا بود. 

سالگی از زور کتک هایی که خورده  ۱۴منی که تو  

بودم واسه بابام مواد میخریدم و گاهاً هم اگه داشت  

 پخش میکردم. 

ماه نکشیده بود که تو محل بهم میگفتن رهاساقی  به  

 دختر رامین خمره. 

به بابام میگفتن خمره چون همه مواداشو تو خمره  

عتیقه مادرش گوشه هال جا میداد و اون خمره چشم  

 خیلیا رو گرفته بود. 

اما بابام میگفت یادگار مادرمه و هیچوقت به کسی  

 نمیدادش.
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سالگی روم بود و به زور  ۱۷لقبی که تا    حاال اون لقب، 

 بازم بهم اطالق شده بود. از رو خودم برداشتمش، 

 اما دیگه محمد نعشه نبود که صدام کنه : 

رهاساقی جوووووون. عجب اسمی ننه ات گذاشته  - 

 روت. فقط ساقی موادی؟



 ساقی درد بی درمون ما نیستی نه؟ 

گریه  دست به شلوارش میگرفت و من جیغ زنان و  و 

کنان فرار میکردم و اون غش غش میخندید و بی جون  

 داد میزد :

 ندووو  رها ساقی. میفتی اوخ میشیا خخخخخخ - 

دیگه کاظم نبود تا تو راه خفتم کنه و به زور چاقو ،  

موادها رو بگیره و بعد دو طرف کوچه رو بپاد و یه  

 بوسه رو لبم بزنه و بگه : 

 نتیا. به به. تو خوش طعم تری تا این لع

و سرخوش ولم کنه و من گریه کنم و اون اواز سر  

 بده :

 طعم عسل داره لبات رهاساقیییی - 

 طعم عسللللللل 

میدونستم تو چشمام اشک جمع شده بود و به خاطر  

 همین نگاه شهریار میخکوب چشمام شده بود. 

 میدونستم که از گفتن اون اسم پشیمون شده. 

 با چونه لرزون گفتم : 

 تم. من ساقی نیس - 

 چشم بست و وقتی چشم باز کرد ارومتر بود.

 میدونم. - 

 اینبار که حرف زدم، اشک از گوشه چشمام ریخته بود. 



 من رهاساقی نیستم. من اسمم...اسمم... - 

دیگه بغض امونم داد و به هق هق افتادم که صدای  

 نفس بلندش اومد و بعد کشیده شدم تو بغلش. 

سرم قرار دستاش دورم حلقه زدن و سرش روی  

 گرفت. 

 تو رهایشی. تو فقط رهایشی. رهایش اصالنی. - 

 صدای خودشم گرفته و خشدار شده بود.

و اون چرا ناراحتم میکرد وقتی خودش هم طاقت 

 ناراحتیمو نداشت؟! 

دستش نوازش وار روی سرم حرکت کرد و صدای  

ضربه هایی به در توجهمونو به خودش جلب کرد. منو  

 به سمت در رفت.از بغلش بیرون کشید و  
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به در که رسید، قبل از باز کردنش به سمتم برگشت و  

 گفت :

 پیراهنمو بپوش تا ببرمت خرید. - 

خسته و آزرده نگاهش کردم که روشو برگردوند و  

 دستشو روی دستگیره گذاشت اما باز نکرد. 



اروم به سمت پیراهنش که روی میز ارایش بود رفتم و 

 دوباره تن زدم.   برش داشتم و 

اخرین دکمه ارو هم بستم که در باز شد و شهریار  

 گفت :

 بله؟ - 

 سالم بابا. - 

با شنیدن صدای روهام،سریع به سمت در رفتم و پشت  

 شهریار ایستادم و با عشق نگاهش کردم. 

شهریار که متوجه حضورم شده بود دستشو دور مچم  

 حلقه کرد و منو جلو کشید و کنارش ایستادم. 

 با ذوق جیغ زد : م با دیدنم، روها 

 وای مامان. - 

 و داخل اومد و محکم بغلم کرد. 

 دور کمرم حلقه کرد و با هیجان گفت : دستاشو محکم

 تو نرفتی مامان. نرفتی، نرفتییییی. وای مامان مرسی. - 

با چشمهای پر از اشک به شهریار خیره شدم که  

 ناراحت به روهام نگاه میکرد. 

 ت و خطاب به شهریار گفت :روهام ازم فاصله گرف 

 مرسی بابا. مرسی باباجونیم. به خدا تکی یه دونه ای. - 

شهریار با ابروی باال رفته نگاهش کرد که روهام یه  

 . پاشو، پشت پای دیگه اش قایم کرد و نفسی کشید 



 تکی؟!یه دونه ای؟ اینارو از کجا یاد گرفتی؟ - 

شهریار  روهام با سر به زیر افتاده فقط سکوت کرد که  

 تشر زد : 

 با شمام روهام خان. - 

دلم برای روهام و مظلومیتش اتیش گرفت که دست 

دیگه امو روی دستش که دور مچم بود گذاشتم و اروم  

 صداش زدم :

 شهریار؟! - 

 نگاه کرد که لب زدم : به من 

 دلمو به اتیش نکش. - 

نگاه خیره اش به لبم باعث شد یکم سرخ بشم و  

 م. دستمو از روی دستش بکش 
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اما اون مچ دستمو رها نکرد، در عوض نگاهش به  

سمت چشمام اومد و خطاب به روهام ، خیره تو  

 چشمای من گفت : 

 مثل اینکه باید ابراهیم رو ازت دور نگه دارم. - 

 سر روهام سریع باال اومد و گفت :



 من...   نه. اون خیلی خوبه - 

 . ساکتش کرد که نگاه عاقل اندر سفیهانه شهریار،  

 هرجور شما بگید بابا. - 

دلم برای روهام سوخت. برای پسرم که شیطنت باقی  

بچه ها رو نداشت. با دیدن لبخند رضایت روی لبای  

شهریار، عصبی شدم و دستمو کشیدم که نگاهم کرد و  

 ابرو باال داد.

 توجهی نکردم و محکمتر کشیدم که رها نکرد. 

ه صدای شهریار  عصبی نفسمو به بیرون فوت کردم ک

 بلند شد. 

 اگه مایلی اماده شو و با منو مامانت بیا بیرون. - 

روهام با هیجان نگاهم کرد و بعد با شعف رو به  

 شهریار گفت : 

 چشم بابا. چشم. - 

 و سریع از اتاق بیرون زد. 

عقب کشیدم و خواستم به سمت تخت برم که مچ دستمو  

 کشید اجازه نداد. 

منتظر نگاهش کردم که ابرویی  به سمتش برگشتم و  

 باال داد و گفت :

 راحته نه؟ - 

 گیج نگاهش کردم که ادامه داد :



 اینکه بدونی یه نفر روت حساسه و دوستت داره.- 

 بعد ازش سواستفاده کنی.

اول متوجه منظورش نشدم  اما وقتی که دقت کردم،  

 اخم بدی کردم و گفتم : 

 من سواستفاده کردم؟! - 

 میتونی همچین حرفیو بزنی؟   با چه رویی واقعا 

 اصال کاریت دارم من؟! 

 مطمئن سری تکون داد و گفت : 

 بله. - 

تو سواستفاده میکنی. وقتی که دارم دلیل رفتارشو  

 میپرسم و درست تو همون لحظه صدام میکنی. 

این سواستفاده اس چون میدونی من تشنه شنیدن اسمم  

 از زبونتم. 

 جامش بدم ان تشنه اینکه چیزی ازم بخوای و من 
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طوری صحبت میکرد که انگار عاشق دیرینه منه و  

 منتظره تا هر خواسته ام رو براورده کنه. 



در صورتی که اصال اینطور نبود و چیزی که من  

شاهدش بودم، خودخواهی محض اون ادم تو روابطش  

 . بود 

 نفسی کشیدم و گفتم : 

 مطمئنی؟ - 

 تو تشنه خواسته های منی؟ 

 تشنه انجام دادنشون؟ 

 و منتظر نگاهش کردم. 

انگار خودش متوجه حرفم شد که نیشخندی زد و  

 گفت :

 دوره اش گذشته. - 

 دوره اینکه فکر کنی زرنگی و بخوای منو گول بزنی. 

 اره واقعا هستم. اگه میگم تشنه ام، 

 دلم میخواد ازم چیزی بخوای و من اونو بهت بدم. 

کنی، اجازه بدی مشکالتتو حل  دلم میخواد بهم تکیه  

 کنم. 

 بخوای رهات کنم و من قبولش کنم. نه اینکه تو 

این چیپ ترین حرکتیه که میشه تو جواب عشق یه ادم  

 .انجامش داد 

 اینکه بهش بگی رهام کن چون خیلی دوسم داری. 

 و تو اونی هستی که دوسم نداری!- 



اونقدر محکم و جدی اون جمله رو گفته بودم که حتی  

 هریار هم میخکوب شده نگاهم میکرد. ش 

 ابرویی باال دادم و گفتم : 

 عشق که بیاد، عقل میره کنار - 

تویی که تو تک تک کارات و حرفات پر از سیاست  

 رفتاریه، عاشق نیستی. 

 چون عاشق نمیتونه به جز معشوق به چیزی فکر کنه. 

اسم عشقو لگدمال نکن، چیزی که تو داری فقط یه  

 هوس...

 اماده شو . لباسات تو کمده حمومه. زودتر  - 

 و از اتاق بیرون رفت و در رو بست. 

مات به جای خالیش نگاه کردم و ابرویی باال دادم. رفته  

 بود؟! 

 کم اورده بود؟! یا حرفم عصبیش کرده بود!

چقدر این شهریار با شهریاری که اوایل دیده بودم فرق 

 داشت.
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و تو اتاق منتظر شهریار بودم. در  لباسمو پوشیده بودم  

که باز شد ایستادم و با دیدن روهام لبخند زدم. اون هم  

 با دیدنم لبخند زد و به سمتم اومد. 

 مامان؟ - 

 جون مامان؟ - 

 کنارم ایستاد و گفت : 

 بعدش خونه میری؟ بریم خرید، - 

چشمام پر از ناراحتی شد و چرا قبالً اینقدر رو این 

 موضوع حساس نشده بود؟ 

روبروش روی پاهام نشستم و سعی کردم لحنم مالیم  

 باشه. 

 چرا اینقدر برات مهم شده عزیزم؟ - 

چون دلم برات تنگ شده. چون تو دوماه نیومدی  - 

 پیشم. 

چقدر نحوه ابراز احساستشون متفاوت بود. روهام با  

 ناراحتی بیان میکرد. 

و شهریار با تشر یادم مینداخت که دوماه پا تو خونه  

 نذاشته بودم و ناراحت بود. اش  

عزیزدلم من به شما گفتم وقتی بخوای برگردی پیش  - 

 بابات من نمیتونم... 

 مگه شما مامان من نیستی؟ - 



 چرا، هستم. - 

خب دیگه. پس چرا مامانای بقیه با باباهاشون زندگی  - 

 میکنن اما شما نه؟ 

مات بهش نگاه کردم و چرا فکر میکردم که اون چیزی  

نمیشه؟! چرا یادم نبود اون دیگه همون  متوجه  

پسربچه ای نیست که بره مهد و خیلی بزرگتر از اینا  

 شده. 

 خب...خب...خب ببین ما جدا شدیم از هم. - 

مامان بابای کیانم جدا شدن. من ازش پرسیدم گفت  - 

 مادرش هر هفته نمیاد خونه پدرش بمونه. 

یا پدرش مثل بابا که عاشق شماست، عاشق مادرش  

ت. گفت پدرش همش کتک میزنه و مادرش اونو  نیس 

 میبره خونه اش. خودش نمیاد 

اما من میبینم بابا چقدر دوستون داره. همیشه با ابی از 

 شما حرف میزنه. همش میگه مراقبتون باشن 

 تازه شما همیشه میاین اینجا. 

این دوماه که نیومدین بابا خیلی عصبی بود. اخرشم  

 گفت کار خودشه و حاال... 

 بریم. - 
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همونطور نشسته مقابل روهام، سر باال اوردم و به  

شهریار نگاه کردم.که دست به جیب ایستاده بود و  

 سخت نگاهمون میکرد. 

روهام بله ای گفت و از کنارش رد شد. من هم ایستادم  

و شالمو مرتب کردم که صداشو شنیدم و سرم با مکث  

 باال اومد.

بچه ها متنفرم. حرفی هست،  از حرف کشیدن از  - 

 سوالی هست، از خودم بپرس 

دلم نمیخواد تفکرات من از زبون یکی دیگه به گوشت  

 برسه. 

جلو رفتم که به عقب برگشت و من هم دنبالش قدم  

 برداشتم. 

 میگه چرا جدا از هم زندگی میکنیم؟ - 

 سری تکون داد و با جدیت گفت :

 دادی؟سوال خوبی پرسیده و تو چی جواب  - 

 گفتم جدا شدیم. - 

 نیشخندی زد و گفت : 

 و جواب اون.   - 

 گفت مادر کیان جدا شده اما نمیره خونه پدرش. - 



دستشو از جیبش بیرون اورد و به لبش کشید و سری  

 تکون داد. 

 خوبه خوبه. مشخصه که به من رفته. - 

 با دهن باز نگاهش کردم و با شک پرسیدم : 

 اینا رو تو بهش یاد دادی؟- 

کردی من اینقدر توانایی ندارم تا خودم باهات    فکر - 

 حرف بزنم؟ ناامیدم کردی رهایش. 

خودمو جمع و جور کردم و در صدد توجیه حرفم  

 براومدم : 

نه خب...اخه من به خواسته های اون اهمیت زیادی - 

 میدم. 

مقابل در ایستاد و نگاه بدی به سر تا پام انداخت که  

 باعث شد خجالت بکشم. 

هستم که من فقط برات اهمیتی ندارم نیازی    در جریان - 

به بازگو کردنش نیست. اما خب من ترجیح میدم خودم  

وارد عمل بشم تا بشینم و ببینم بقیه کارمو پیش  

 میبرن. 

 و تو... 

 چشماش خیره شد و محکم گفت :تو 

 تو کاری هستی که مختص به خودمه. - 



چیزی که فقط من حق دارم بهش فکر کنم و انجامش  

 . بدم
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در رو باز کرد و از در پشتی عمارتش بیرون زد.  

 نفسی کشیدم و دستی روی گونه هام گذاشتم. 

من گیر افتاده بودم. جایی که روهام بود و یه مرد با یه  

خودش    عشق افسانه ای و اخالقی خودخواهانه که غیر 

کسیو ادم حساب نمیکرد و حاال من اونقدر براش با  

اهمیت شده بودم که منو جزو کاراش حساب کنه و بگه  

 فقط خودش باید بهم توجه کنه. 

 چندتا نفس عمیق کشیدم و از در بیرون زدم. 

شهریار جلوی در ماشین ایستاره بود و به سمت من  

 نگاه میکرد. 

م که دستشو باال  تند قدم برداشتم تا زودتر بهش برس 

 نگهداشت و من از سرعت قدمام کم کردم. 

کنارش که ایستادم، در رو کامل باز کرد، من هم کنار  

روهام نشستم و شهریار مقابلم نشست. این ماشینش  

 رو دوست نداشتم. 



اونقدر بزرگ و لوکس بود که حس بدی بهم دست  

 میداد.

وقتی به عمق رابطه امون فکر میکردم خودمو دختری  

میدیدم که در ازای پول وارد یه رابطه پرخطر و  

 نامشروع شده. 

دختری که به خاطر اینده خواهرزاده اش، چشم رو  

کثافت بودن طرفش بسته و خودشو بهش عرضه  

کرده.اما حقیقت این هم نبود، من رابطه ای رو شروع  

تی به خودم اومدم شده بودم  نکرده بودم و در واقع وق 

طرف یه رابطه که توش بوی خون و پول به مشامم  

 میخورد. 

 راننده رو نمیدیدم وبرامم مهم نبود. 

 بریم شهربازی؟ - 

به سمت روهام نگاه کردم و دلم نیومد بگم این لباس،  

 که اینقدر رسمیه به درد شهربازی نمیخوره. 

 بله. - 

یار روش  روهام اخجون کشداری گفت که نگاه شهر 

 طوالنی شد. 

 با این لباسا؟ - 

 روهام همیشه یه ساک لباس تو ماشین همراهشه. - 

 نگاهی به ماشین کردم و گفتم : 



 همیشه با این میره و میاد؟ - 

 شهریار با ارامش سری تکون داد و گفت :

 اره.- 

 زیاد بزرگ نیست؟ - 

 برق لبخندو تو چشماش دیدم. 

 د همراهش نه. برای اون اره اما برای چهارتا بادیگار - 

 چهارتااااا؟؟- 
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نگاهش با تفریح روم باال پایین شد و بعد سرشو به  

 سمت پنجره برگردوند. 

 بعضی وقتا خیلی خوردنی میشی - 

درست عین بچه ها و معصوم. یه جوری که ادم از  

 دیدنت لذت میبره.

 با ابروی باال رفته نگاهش کردم و جوابی بهش ندادم.

اولین باری بود که این طوری ازم تعریف  در واقع 

 میکرد. 

من با همه سرتق بودنم، با همه لجباز بودنم بعضی  

 وقتا خیلی مظلوم میشدم. 



 اما هیچکسی نبود تا اینو بهم گوشزد کنه 

 تا بگه که من گاهی وقتا چقدر معصومم. 

 چقدر دوست داشتنی ام. 

 ساکت شدی! - 

 شونه ای باال انداختم و گفتم : 

 حرفی ندارم.- 

 نگاهش روم مکث کرد و بعدچیزی نگفت. 

تا رسیدنمون به مرکز خرید چندبار روهام و شهریار  

باهم صحبت کردن و دیگه حرفی بینمون رد و بدل  

 نشد. 

وقتی رسیدیم، شهریار پیاده شد و منتظر نگاهمون  

 کرد. من پیاده شدم و بعد من روهام پیاده شد. 

بهمون پیوست و باهم قدم    ابراهیم که ماشینو پارک کرد 

 برداشتیم. 

حس میکردم بیشتر از اینکه شبیه خانواده باشیم،شبیه  

 باندهای مافیا هستیم. 

هیکل های خوب و بزرگ شهریار و ابراهیم و منی که  

 بیش از حد ساده بودم. 

روهامی که ساکت کنارمون راه میرفت و چند دقیقه بعد 

بین انگشتای  درست زمانی که شهریار، مچ دستمو  



پهن مردونه اش جا داد، ابراهیم خیلی اروم و زیرکانه،  

 روهام رو به سمت خودش کشید. 

 و ما دو گروه شدیم. 

 طوری که دیگه حتی تو طبقه های یکسانی هم نبودیم. 

 به عقب برگشتم و با ندیدن روهام و ابراهیم گفتم : 

 وایسا وایسا.   عه - 

وی ساعدش  اما توجهی به حرفم نکرد، پس دستمو ر 

 گذاشتم و گفتم : 

 با توام صبر کن. - 
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نیم نگاهی به سمتم انداخت و به راهش ادامه داد که  

 عصبی دستشو کشیدم و گفتم : 

 شهریاررررر - 

ایستاد و اول نگاهش تو کاسه چشماش گشت و بعد  

 منتظر نگاهم کرد. 

 روهام کجاست؟ - 

 کرد. جفت ابروهاش باال رفت و با تعجب نگاهم  

 ؟ همین - 



 متم متعجب نگاهش کردم و تکرار کردم : 

 همین؟! - 

 این چیز کمیه؟ 

دومرتبه راه افتاد که دستشو رها کردم و خواستم به  

طبقه پایین برم و دنبال روهام بگردم که دستش دور  

 مچم حلقه شد و صداش به گوشم رسید: 

 کجا؟ - 

 دستمو کشیدم و گفتم : 

 برم دنبال روهام. - 

 خیالت نیست. تو که عین  

یکم چپ چپ نگاهم کرد و بعد دستمو کشید و باهم  

 حرکت کردیم. 

دست منو به همراه دست خودش تو جیب شلوارش  

 گذاشت.

مات از کاری که کرده بود نگاهش کردم و دلم  

 میخواست زمین  دهن باز کنه و من برم داخلش. 

 دستمو با خجالت کشیدم که محکمتر گرفتش. 

 شهریار. - 

 هوم؟!- 

 . ه زشت - 



زشت نیست. منو تو از این بیشترم تماس داشتیم. این  - 

 که دیگه دوتا دست تو یه جیبه. 

از چیزی که گفته بود و رابطه ای که به روم اورده بود  

چهره ام مخصوصا گونه هام سرخ شدن و با خجالت  

 دست دیگه امو روی گونه ام گذاشتم. 

 خجالت بکش. خجالت کشیدنتو دوست دارم.   خوبه - 

ارامش میده. اینکه تو اونقدر بکری که همه اینا  بهم  

 فقط متعلق به خودمه. 

میدونی چقدر حس خوبیه که فاتح همه اولین هایی  

 که دیگه اولین نیستن؟! باشی  

 گیج نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت :

درست مثل خجالت تو. که دیگه اولین نیست تو  - 

 معیارها اما بازم قشنگه. 

〖   〗 

 
 68#عروسک_ 

 
دلم میخواست چیزی تو جوابش بگم، اما اون شهریار  

 بود و من رهایش! 

بین من و اون دیواری به بلندی عشق نداشته بود و  

 اعتماد ترک برداشته. 



 من نمیتونستم با چهارتا حرف خوب رفتار کنم. 

 دل بدم و دوباره اعتماد کنم. 

بار اولی که اعتماد کردم اون مرموز بود و حاال همه  

 یه جز یه ادم مرموز. چی بود  

قاتل! جانی! دزد! قاچاقچی! همه چی به عالوه یه ادم  

 مرموز. 

 چیزی نداری تا بگی؟! - 

سری تکون دادم و چیزی نگفتم. اونم سکوت کرد و  

 فقط فشاری به دستم اورد. 

 به نظرت اون چطوره؟! - 

نگاهم پی دست ازادش رفت و تا به یه لباس تو ویترین  

 بوتیک روبرومون رسید. 

 با دهن باز به سرهمی ابی رنگ نگاه کردم. 

 این؟ - 

 اره چطوره؟- 

 شونه ای باال انداختم و گفتم : 

 خوبه اما ... - 

مهلت نداد چیزی بگم، منو کشید داخل بوتیک و تو  

رگالها، دنبالش گشت و بعد گرفتش و منو به سمت  

 اتاق پرو برد. 



درو باز کرد و فرستادم داخل و لباسو به دستم داد و در  

 رو بست. 

تو اینه اتاق پرو به خودم و سرهمی نگاه کردم و  

حدفاصله زمانی که بخوام تن بزنمش، در باز شد و  

مانتو و شال و کفشی تو مایه های همون رنگ به  

اویز، اویزون کرد و نیم نگاهی به من که تقریبا نیمه  

برهنه بودم و از ورودش شوکه بودم کرد و نیشخندی  

 زد و در رو بست.

 به لباسها نگاه کردم و بعد به در بسته شده.   مات 

 این چش بود! 

 ضربه تقریبا محکمی به در منو از جا پروند. 

 بدو بپوشش. - 

 ب...باشه. - 

 سرهمیو پوشیدم و بعد مانتو و شال و کفش ... 

وقتی توی آینه خودم رو نگاه کردم، شاید تنها چیزی  

 که دیدم یه دختر خوش تیپ بود. 

نقدر بی درد بود که دغدغه اش دختری که انگار او 

 ست کردن رنگ لباساش بود. 

 همینقدر بی عار و همینقدر تباه!
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نیشخندی تو آینه به خودم زدم و دستی به صورتم  

 کشیدم. 

 کی باورش میشد من کی ام؟! 

که دختر یه مواد فروش جزئم و دست برقضا یکی از  

روسای مافیا، عاشقم  معروف ترین قاچاقچیها، یکی از  

 شده و حاال منو اسیر کرده. 

 ضربه دیگه ای به در خورد و دومرتبه صدای شهریار. 

 پوشیدی؟ - 

 هوم االن درمیارم. - 

 در سریع باز شد و نه گفت 

مات بهش نگاه کردم که وارد اتاق پرو شده بود و در 

 رو پشت سرش بسته بود و قفل کرده بود.

 ت :با دهن باز نگاهش کردم که گف 

 بچرخ. - 

 د...در...- 

 قفله. کاری که تو بلد نیستی انجامش بدی. - 

 پوفی کشیدم که دومرتبه گفت : 

 بچرخ. - 

 چرخی زدم و نگاهش کردم که دیدم چشماش میخندن. 



 ابی درباری بهت میاد.- 

 درباری؟! - 

 نگاهش از سر تاپامو کاوید و بعد گفت : 

 خیله خب. درش نیار دیگه. - 

برداشت و کفشو خم شد برداشت و و لباسامو از گیره  

 درو باز کرد و بیرون رفت. 

 پشت سرش راه افتادم و بیرون زدیم. 

انتظار داشتم پالستیک بگیره و لباسمو توی اون بذاره 

اما با ارامش خاطر اونو توی سطل اشغال خالی کرد و  

جلوی چشمای متعجب من حساب کرد و منتظر نگاهم  

 کرد . 

ه دستمو گرفت و به سمت  قدمی به سمتش برداشتم ک

 در حرکت کرد. 

باهم از بوتیک بیرون زدیم و به سمت مغازه بعدی  

 رفت.

زمانی که روهام و ابراهیم بهمون رسیدن، دست  

شهریار پر بود از پاکت خرید و منی که نمیدونستم شاد  

 باشم یا غمگین یا خنثی! 

 مونده بودم که چه عکس العملی داشته باشم 

هیچوقت تو همچین موقعیتی نبودم. اینکه کسی به  

 اجبار نگهم داره و بعد برام اونقدر ارزش قائل باشه. 



 ماشاهلل مامان. خالی ک... - 
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نگاه عاقل اندرسفیهانه شهریار به روهام، باعث شد  

 اون ساکت بشه و چیزی نگه. 

 ابراهیم؟!- 

هریار ابرویی  ابراهیم منتظر به شهریار نگاه کرد که ش 

 باال انداخت و گفت :

 این ادبیات روهام، داستانش چیه؟ - 

 ابراهیم نگاه مهربونی به روهام کرد و گفت : 

خودتونم دارین میگین داستانش چیه. ادبیات شما هم  - 

 گویا تغییر کرده. 

نیشخندی به چهره پر سوال شهریار زدم و تعجب کردم  

 از حاضرجوابی ابراهیم. 

دم به جز اطاعت از دستورای هیچوقت ندیده بو 

 شهریار، حرفی بزنه یا نظری بده. 

 و حاال شاهد تیکه انداختنش بودم. 

 تو خودتم گویا داستان داری! - 



و ابرویی باال انداخت. ابراهیم دستی به پس گردنش  

 کشید و خندید و گفت : 

 اذیت نکن رییس.- 

 شهریار هم نگاهش حواله اش کرد و گفت :

 خریداتونو کردین؟ - 

برام جالب بود که شهریار تا این حد مقابل ابراهیم  

منعطف بود در صورتی که میدونستم اگه کس دیگه ای  

 بود هیچوقت اینقدر خوب برخورد نمیکرد. 

 بله اقاکوچولو کلی خرید کردن. - 

 واااای اره بابا لباس بارسام گرفتم. - 

با عشق و خوشحالی به شور و شعف روهام نگاه کردم  

 و لذت بردم. 

 خیله خب بریم. - 

روهام به سمتم اومد و کنارم ایستاد که دستشو گرفتم و  

 باهم حرکت کردیم. 

سنگینی نگاه ابراهیم و شهریار رو روی خودم حس  

 میکردم. 

 مامان؟ - 

 نگاهش کردم و گفتم : 

 جانم مامان؟ - 

 خیلی خوشگل شدی - 



 چشمام برقی زدن از تعریفش و گفتم : 

 فدات بشم. - 

 شهربازی؟ میریم  - 

 خواستم جواب بدم که صدای شهریار بلند شد : 

 قراره که بریم. اگر شما صبر کنی   بله - 
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 روهام خجالت زده نگاهی کرد و سرشو پایین انداخت. 

 . من اما فقط به شهریار نگاه کردم و حرفی نزدم

در واقع خب میدونستم بی حوصله اس و همین که  

ی از گوشت و خون خودش  روهام رو مثل بچه ا 

 . میدونست و ازش نگهداری میکرد برام کافی بود 

گاهی اوقات به خاطر رفتارش ناراحت میشدم اما خب  

این موضوعی بود که به حس و عالقه بیش از حدم  

 نسبت به روهام بوجود اومده بود. 

با رسیدنمون به ماشین و نشستنمون، ابراهیم اینبار  

ه شهربازی همه به  اهنگ گذاشت و تا رسیدن ب 

 موسیقی گوش دادیم.



وارد شهربازی که شدیم، ابراهیم و روهام به سمت  

دستگاه ها رفتن و شهریار هم نگاهی انداخت و به  

 سمت قسمت کافی شاپ رفت.

من هم نگاهم بین شهریار و روهام در گردش بود و  

اخر با نگاه خیره شهریار، به سمتش رفتم و کنارش  

 نشستم. 

 خوبه. - 

 هش کردم و منتظر ادامه حرفش موندم. نگا 

 اینکه همه چیو میخونی.   این رفتارت، اینکه ارومی - 

 نگاهشو به من داد و گفت :

دیگه نیازی نیست چیزی بگم. منتظر شنیدن نیستی و  - 

 با نگاه متوجه میشی. 

 همین خوبه. 

 باز هم جوابی ندادم و فقط نگاهش کردم. 

 ت کنم؟ انتظار داشت تو شهربازی باهاش مخالف 

 یا که کنارش نشینم و بعد اون بیاد دنبالم؟! 

 که تفریح خانوادگی روهام خراب بشه؟!

من برای روهام مرگو تحمل میکردم،دیگه نشستن کنار  

 شهریار که چیزی نبود. 

من سختی های زیادیو تحمل کرده بودم تا اون  

 خوشبخت باشه. 



تا ببینم اون زندگی خوبی داره و با خوشحالی نفس  

 میکشه و زندگی میکنه. 

شاید خیلی چیزها سخت بود اما برای بدست اوردن 

نسبی چیزای دیگه باید انجام بشن تا ادمیزاد به  

 خواسته هاش برسه. 

 ساکتی چرا؟ - 

 چی بگم؟ - 

 دقیق نگاهم کرد و گفت : 

 دنبال حرفی؟ - 
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 شونه باال انداختم که گفت : 

 دنبالش نباش. - 

 نبالش باشی تا بیاد، نباید بیاد. حرفی که باید د 

اونی مهمه، اونی اصله که بیاد تو  اونی حرفه، 

 فکرت،تو ذهنت، بیاد تا پس زبونت. 

 بعد تو با خودت بگی بگمش، نگمش. 

 بگی اگه نگم چی، اگه بگم چی!

 اون حرفه.  



وگرنه که اگه بخواد دوساعت فکر کنی و تهش یچی  

 بیاد که نیاد بهتره. 

 داشتی؟ چرا نگهم  - 

بی صدا نگاهم کرد و انگار منتظر بود سوالم ادامه  

 داشته باشه. 

 یا توضیحی بهش بدم. 

چرا من پیشتم؟! چرا تو یه اتاقیم؟ چرا تنها داشته امو  - 

 گرفتی؟! 

 اینا هم سواالی منه. فکرای منه. 

حرفای منه. نه حرفی که بهش فکر کنما، همیشه تو  

 مغزمن اما نمیپرسم. 

 نمیشه.   وقت نمیشه، جرات 

 االن که گفتی، االن که جرات شده، پرسیدم. 

 توام وقت داشته باش، شهامت داشته...

 چون عاشقت شدم. - 

مات با دهن باز به خاطر حرف نصفه مونده ام نگاهش  

 کردم و عاشق شده بود؟! 

 ع...عشق؟! - 

 نیشخندی زد و گفت : 

 هم شهامتشو دارم هم وقتشو. - 

 هم جراتشو. 



 هستی که ازارم میده تو دقیقا تنها کسی  

که بهم میفهمونه میتونم برای یه نفر فقط یه صفر  

 مطلق باشم. 

صفری که هرچی ام کنار خودم قرار بدم بازم صفر  

 بمونم. 

 اما من همین ادمو عاشقم. 

همین که همیشه اذیتم میکنه، که روی خوش  بهم  

 نشون نمیده. 

 که تموم ثروتمو پس میزنه. 

بی نیازش کنم و رد میکنه    منی که میتونم با یه اشاره 

و از صبح تا شب کار میکنه تا دستش تو جیب خودش  

 باشه. 

 تا من به حال دلم افسوس بخورم

 که اسیر ادمی شده که راه براش نذاشته. 
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 شاید وحشتناک ترین حالت تعجب رو من داشتم. 

اینکه از زبون شهریار بشنوم عاشقمه و حتی ازار و 

 ن هم براش دوست داشتنیه. اذیتهای م 



 اینکه از این عشق و احساس لذت میبره. 

 حاال تو یه دلیل بیار برای اینکه دوستت نداشته باشم. - 

برای اینکه کسی که دوسش دارم، کسی که عاشقشم  

 رو کنار خودم نگه ندارم. 

 همه ادما حتی مداد مورد عالقه اشونو نگه میدارن. 

 ن تو گرو اونه. چه برسه به ادمش و کسی که قلبشو 

تو خودت حاضری سختی بکشی، اما روهام خوشبخت  

 باش... 

 این عشقه. - 

 اما تو حاضری سختی بکشی؟ 

 حاضری که منو نبینی و بدونی که خوشبختم؟ 

 که ارومم؟ 

شهریار نیشخندی زد و دستشو جلو اورد و روی دستم  

 گذاشت.

خواستم دستمو عقب بکشم که اجازه نداد، خودشو به  

 متمایل کرد و گفت : سمتم  

 خب؟ - 

 تو باید جواب بدی. - 

 جواب مورد نظرت چیه؟ - 

 اینکه اره حاضرم؟ 

 و بعدش تو بری؟! 



 تک خنده ای زد و دستی به لبش کشید و گفت :

 متاسفم اما جواب من منفیه. - 

 من حاضر نیستم ازت دور باشم و بدونم خوشبختی. 

 از نظرم تو حق خوشبختیو فقط با خودم داری. 

 میخوای خوشبخت بشی باید در کنار من باشی. اگه  

 اگه نمیخوای هم خب من میخوام. 

 اینکه خوشبخت بشی و در کنار من باشی. 

 مات بهش نگاه کردم و این عشق نبود. 

 این خودخواهی محض بود!

 این عشق نیست. - 

اسمشو هرچی میخوای بذار، هرچی که خودت راحت  - 

 تری.  

 میکنه. هرچی که پذیرشش رو برات اسون تر  

 اما من بهش میگم عشق. 

 خیره تو چشمام گفت : 
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 این فقط عشقه که میتونه ادمو تا این حد بی نیاز کنه. 

 میدونی بی نیاز از چی؟! 



 بی نیاز از فکر و حرف بقیه. 

 که برام مهم نیست وقتی اینطوری دستتو میگیرم 

  وقتی اینجوری محوت میشم ادمایی که میشناسن منو و 

 منو میبینن چه تصوری ازم دارن. 

من نسبت به توجه همه بی نیازم، نسبت به نگاه همه،  

 فقط تو رو میخوام. 

 میفهمی؟ 

 عشق همینه. 

هرچیزی به جز معشوقت برات اضافی باشه. برات مهم  

 نباشه. 

 من درگیر این حسم. و اگه تو بهش میگی خودخواهی.

 شونه ای باال انداخت و گفت :

 مهم تعبیر خودمه.   بگو. برای من - 

و تو هم کم کم با تعابیر من اشنا میشی و باهاشون  

 رابطه خوبی برقرار میکنی! 

 دادم. نگاهمو از چشمای مطمئنش گرفتم و سری تکون 

 چی باید میگفتم؟! 

تو جواب ادمی که رک میگفت تصور من براش اهمیتی  

 نداره و مهم خودشه و افکارش!

 شه؟ باید چه جوابی میدادم تا قانع ب 

 اصال قانع میشد؟ 



شهریار ادمی بود که در هیچ صورتی حرف بقیه براش  

اهمیت نداشت و حاال من تالش بیهوده صرف چی 

 میکردم؟ 

 سکوتت رو دوست ندارم.- 

اونم وقتی که اون همه حرف زدم. جواب من فقط یه  

سر تکون دادنت نبود. من از احساسم گفتم، و تو هیچ  

 جوابی ندادی!

 نه باشه؟ دلیلش چی میتو 

 نگاه بهش گفتم : بدون 

 تعبیرت ازش چیه؟ - 

فشار مالیمی به دستم که توی دستش بود اورد و 

 گفت :

 تعبیرم اینه که برای حرفام ارزشی قائل نیستی. - 

 منم مثل خودش شونه باال انداختم و گفتم : 

تعبیر تو مهم نیست. مهم خودمم  و توام کم کم به  - 

 تعابیر من میرسی. 

 چندلحظه مکث کرد 
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 و بعد سنگینی نگاهشو حس کردم. 

 من هم با ارامش به سمتش برگشتم و نگاهش کردم. 

 بازی دوست داری؟- 

 من باهات بازی نکردم. - 

نمیگم بازی کردی.به سوالم دقت کن!بازی دوست - 

 داری؟!

به چشماش که خطرناک و ترسناک شده بودن نگاه  

 کردم و گفتم : 

 نه. - 

دلم میخواست بگم آره. بگم و ببینم میخواد به کجا  

 برسه. 

اما اون، اونقدر زوایای پنهان اخالقی داشت، اونقدر 

ترسناک بود، اونقدر عجیب بود که نخوام تشنه ادامه  

 حرفش باشم. 

خوبه. پس اگر واقعا دوسش نداری، تو جواب دادنت - 

 به من تجدید نظر کن. 

دن دارم. و دست بر  چون من عالقه زیادی به بازی کر 

قضا تو، اسباب بازی های زیادی توی مشت من جا  

 گذاشتی رهایش. 

وقتی نگاهم تو نگاهش گره خورد، ابرویی باال انداخت 

 و گفت :



 اینو هیچوقت یادت نره.- 

 بزاق دهنمو قورت دادم و رو برگردوندم.  

اسباب بازی؟! من خودم رو جا گذاشته بودم. پدر و  

 ایت روهامو! مادرم رو. و در نه 

 و چه اسباب بازیهای قشنگی! 

 تلخندی زدم و رو برگردوندم. 

 ببخشید اینجا جای کسیه؟ - 

 سر بلند کردم و به پسر مقابلم نگاه کردم. 

 نه راحت باشین. - 

شهریار گفته بود و پسر با کوله پشتیش نشست و  

عینک طبیشو برداشت و همینطور که با یه دست  

سمت شهریار دراز    دست دیگه اشو به جمعش میکرد، 

 کرد و گفت :

 من عدنان هستم. خوشبختم. - 

شهریار اول نگاهی به دستش انداخت و بعد دستشو  

 توی دستش گرفت و گفت :

 شهریار هستم. - 

 پسر لبخندی زد و گفت :

 ببخشید اگر جسارت کردم. - 

 با سر اشاره ای به محوطه کرد و گفت :

 شما. صندلی های بیرون همه پر شدن به جز میز  - 
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 با دست ازادش چنگی به موهاش زد و گفت :

 و راستش من یه خورده از فضای بسته متنفرم. - 

 جالبه. - 

شهریاربی هیچ حسی اون کلمه رو گفته بود،طوری که  

 پسر حس کرد حرف بدی زده و سریع گفت : 

 یعنی فضای بسته ای که شلوغ باشه. - 

 بوی سیگار و ... 

 چرخوند و گفت : سری  

 همین چیزا دیگه. - 

 بله متوجهم. - 

اونقدر تک کلمه ای حرف میزد که پسرک انگار  

 خجالت کشید و جمع و جورتر نشست. 

با دقت نگاهش کردم، سن و سالش به ترم اولی ها  

 نمیخورد اما تیپش چرا. 

سالگی خودشو  ۵۰بیشتر شبیه پسرهایی بود که تا  

 جوون میدونست. 

 ه؟ مزاحمتون شدم، ن - 



 اگه مزاحم بودی، االن سر میز دیگه ای نشسته بودی. - 

و من با ابروهای باال رفته به شهریار نگاه کردم که  

 بیخیال به پسر نگاه میکرد. 

پسر هم انگار انتظار این جوابو نداشت چون اولش 

 تعجب کرد و بعد چشماش برقی زدن و با شعف گفت : 

 خوبه. - 

 پس من با اجازتون... 

دستش پایین افتاد و حرفش نیمه کاره  عینکش از  

 موند. 

 ای بابایی گفت و عذرخواهی کرد و خم شد زیر میز . 

 دلم نمیخواد جیغ بزنی. - 

یکه خورده به شهریار نگاه کردم که نگاهش به  

 صندلی پسر بود. 

 یعنی چی! با کی حرف میزنی؟! - 

 . لطفاً جیغ نزن باشه؟ با توام رهایش - 

 و گفتم :   گیج و با وحشت نگاهش کردم 

 جیغ برای چی؟! چرا باید جیغ... - 

با دستش اروم رومیزیو یکم کنار داد و بعد چشم من به  

صورت کبود شده ای خورد که زیر میز درست زیر پای  

 شهریار بود. 



همون پسر، عدنان، با لبایی کبود و صورت بد رنگ و  

 چشمای از حدقه دراومده ای که خیره به من بود. 

جیغ بزنم که دست شهریار اروم روی  دهن باز کردم تا  

 دهنم نشست و سرش به سرم نزدیک شد. 

 جیغ نزن. - 

 و بوسه ای روی دستش که روی دهنم بود زد. 
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با چشمهای گشاد شده به شهریار نگاه کردم که دستشو  

 عقب کشید. 

 نفسم به زور باال میومد. 

د و  با ترس به شهریار خیره شدم، اما اون نفسی کشی 

 گوشیشو از جیبش بیرون اورد. 

 میری خب؟ - 

اصغر میاد و میبردت. تقال نمیکنی هیچ واکنش بدی هم  

 نشون نمیدی. 

 باهاش میری تو ماشین و برمیگردی خونه. 

 رهایش؟ فقط کافیه فرار کنی. 

 کافیه از این اعتماد سواستفاده کنی تا ... 



 اصغر؟ بیا داخل شهربازی قسمت کافی شاپش. 

 بر عمارت. خانوم رو ب 

 و تماسو قطع کرد و گوشیو تو جیبش گذاشت. 

 اروم صندلیو عقب کشید و ایستاد و منتظر نگاهم کرد. 

 نمیخواستم بلند بشم، نمیتونستم بلند بشم. 

 حس میکردم به اون پسر خیانت کردم. 

 اگه میرفتم...اگه نمیگفتم شهریار قاتلشه... 

حدقه  اون چشما خیره به من بود..اون چشمای از  

 دراومده ...

 بازوم گرفته شد و شهریار وادارم کرد تا بایستم. 

 سر کج کردم و با چشمای اشکی نگاهش کردم. 

نگاهش روی چشماش توقف کرد و سیبک گلوش باال  

 پایین شد. 

 تو یه حیوونی شهریار اصالنی. - 

 دیدم که نگاهش تار شد و روشو ازم برگردوند. 

 مرم دیدم. تو منفورترین ادمی هستی که به ع - 

 برای خودم متاسفم که روهامو بدست تو... 

 آقا؟ - 

به اصغر که نفس نفس زنان کنارمون ایستاده بود نگاه  

 کردم و بعد به زمین. 

 پای دراز شده عدنان از زیرمیز دلم رو به درد اورد.



خانوم حتی اگه بخوان اب بخورن باید حواست بهشون  - 

 باشه. 

پس میدی  تاوان اگه کوچیکترین بالیی سرشون بیاد  

 اصغر. 

 و بازومو رها کرد که اصغر کنارم ایستاد و گفت : 

 خانوم؟ - 

نگاه اشکیم به صورت شهریار گره خورد و اشک از  

 چشمام ریخت. 

 نفس بلندی کشید و عصبی گفت :

 ببرش. - 
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 اصغر جلوم ایستاد و دوباره تکرار کرد : 

 خانوم؟ - 

لمسم کنه. اینو شهریار خیلی  میدونستم که حق نداره  

 وقت پیش، بهشون گفته بود. 

 نفسی کشیدم و راه افتادم که اصغر کنارم حرکت کرد. 

 تا بیرون شهربازی و پارکینگش رفتیم که گفت : 

 خانوم صبر کنید تا ماشینو... - 



 نگاهی بهم کرد و حرفشو عوض کرد:

 باهام بیاین شما هم. - 

 فتادم. نگاهی بهش کردم و جلوتر ازش راه ا 

 خانوم؟ خانوم؟ - 

 عصبی گفتم : 

 بله؟ - 

 لطفا کنارم راه بیاین آقا... 

 جوری به سمتش برگشتم که مات موند. 

اون اقایی که میگی تو اون شهربازی، بین اون همه  - 

ادم، جوری یه پسر رو بی سر و صدا کشت که هنوز  

 باورم نمیشه. 

 اون اقا یه افعیه یه موذی که فقط میکشه تا زنده بمونه 

 و اونوقت تو میگی اقا اقا؟ 

 میدونی چیه اصال؟ 

 نفس نفس زنان خیره تو چشمای متعجبش گفتم : 

 از خودت و اون آقات که همش وردزبونته متنفرم. - 

 دلم نمیخواد ریخت هیچکدومتونو ببینم. 

 اصال...اصال.. 

به عقب نگاه کردم و با دیدن ترافیک و ماشینها اروم  

 زمزمه کردم : 

 لوتون بدم. میخوان  - 



قدمی جلو اومد و دهن باز کرد که مهلت ندادم و سریع  

 به عقب برگشتم و دویدم. 

 خانوووووم خانووووم - 

 صدای قدمهای سریعشو میشنیدم و خودمم میدوییدم. 

اگه میخواستی کمک    خدایا! دیگه ازت کمک نمیخوام

 کنی دوباره منو تو چنگالش اسیر نمیکردی 

م به زندگی شهریار باز  اگه به فکرم بودی اصال پا 

 نمیشد 

 تو منو نمیخواستی 

 تو دوستم نداشتی چرا باز بهت تکیه کنم؟ 
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جلوی محوطه شهربازی چندتا یگان بود و ماشین  

 پلیس. 

اول خواستم بایستم  اما میترسیدم اصغر گیرم بندازه 

پس به سمت توالت بیرون شهربازی رفتم و توش قایم  

 شدم. 

دیدن اصغر که سریع با دیدن پلیس ایستاد و گوشی  با  

 دست گرفت نفسی کشیدم. 



اون جرات نداشت بهم نزدیک بشه. اما مطمئن بودم  

 میخواد به شهریار زنگ بزنه. 

پس خودمو تو اینه چک کردم و بعد اروم از دستشویی  

 بیرون اومدم. 

با دیدنم قدمی جلو اومد که سریع به سمت ماشین پلیس  

 جه داری که ایستاده بود. رفتم و در 

نگاه ماتش رو حس میکردم و شرط میبندم نمیدونست  

 چطور به شهریار بگه که من فرار کردم. 

 ببخشید. - 

درجه دار به سمتم برگشت و نگاه از باال تا پایینی بهم  

 کرد که خودمو جمع و جور کردم و گفتم : 

من...من گم شدم. یعنی با اتوبوس اومدم و   ببخشید - 

 موندم تو مسجد و االن... خواب  

 چهره اش باز شد و گفت :

 ساکت چی؟ - 

 همه...همه رو تو اتوبوس جا گذاشتم. - 

 کسیو اینجا داری؟ - 

 صورتم شاد شد و گفتم : 

 بله بله یه...یه خاله دارم. - 

خیله خب. برو تو ماشین بشین باهم برمیگردیم  

 کالنتری از اونجا زنگ بزن. 



ن رفتم و نگاهی به  چشمام برقی زدن و به سمت ماشی 

 اصغر انداختم که لب زد : 

 رفت اقا...رفت تو ماشین پلیس. - 

و بعد چهره اش جمع شد و گوشیو از خودش فاصله  

 داد.

نیشخندی به قیافه اش زدم و شرط میبستم که شهریار  

 داشت پشت تلفن نعره میزد. 

 اروم توی ماشین نشستم و در رو نبستم. 

 بیرون ببینمش. دلم میخواست وقتی میاد  

چهره ماتش...شاید هرگز باور نمیکرد روهامو رها کنم  

 اما من باید زنده میموندم تا روهام خوشبخت باشه. 

 و این با کارهای شهریار امری محال بود 
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 بارون گرفته بود و نگران روهام شده بودم. 

ایکاش که ابراهیم اونو به عمارت برده باشه و زیر  

 این بارون نمونده باشه. 

چندتا پلیس از ورودی نگهبانی شهربازی بیرون  

 اومدن و بعد یه برانکارد رو بیرون اوردن. 



خواستم از ماشین پیاده بشم اما با دیدن شهریار که  

جلوی کتش رو با دستش نگه داشته بود و دست دیگه 

اش تو جیب شلوارش بود و داشت راه میومد سر جام  

 پایین کشیدم.   نشستم و خودمو 

میدونستم جرات برخورد باهاش رو نداشتم، میدونستم  

اگه از همینجا نگاهم میکرد عین یه بچه ساکت و  

 شدم. مظلوم به حرفش گوش میدادم و پیاده می 

مرد درجه داری کنارش ایستاده بود و باهم صحبت  

 میکردن.  

من اما فقط نگاهش میکردم. قیافه اش شبیه ادمایی  

 کرده باشن و گیر افتاده باشن.   نبود که قتل 

اصغر رو دیدم که به سمتش رفت و با اشاره دست 

 شهریار دورتر ایستاد. 

شهریار ایستاد و همونطور که صحبت میکرد، نگاهش  

دورتا دور ماشینها گشت و روی ماشینی که من توش  

 بودم مکث کرد. 

متوجه شدم که منو دیده، چندثانیه خیره موند و بعد  

سمت مرد برگردوند و لبخند زنان چیزی  روش رو به  

 گفت. 

نگاه اصغر هم پی ماشین بود و من میترسیدم که لو  

 رفته باشم. 



اروم خم شدم و نگاه دیگه ای کردم و حدسم وقتی به  

یقین تبدیل شد که مرد درجه دار و شهریار باهم به  

 سمت ماشین قدم برداشتن. 

ن مردی  دستم لرزید و سریع از ماشین پیاده شدم که او 

که بهم گفته بود داخل ماشین بشینم منو دید و صدام  

 کرد : 

 کجا خانوم؟ - 

آخ! دستمو مشت کردم و راست ایستادم و یه لحظه  

 چشم بستم. 

 احدی چی شده؟- 

قربان، این خانوم از اتوبوس تفریحی جا موندن  - 

وسیله هم همراهشون نیست گفتم بیان کالنتری تا با  

 بشه. خانواده اشون تماس گرفته  

 باشه. خانوم؟ - 

چشم باز کردم و با مکث به عقب برگشتم، نگاهم از  

شهریار که با ابروی باال رفته و لب نیشخند زده نگاهم  

 میکرد رد شد  و روی مرد ثابت موند. 

 دخترم مشکلی که برات پیش نیومده؟ - 

 ن...ن....نه...من... - 
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 لبخند مهربونی زد و گفت : 

 دخترم. از لباس ما نترس. نترس  - 

 ما حافظ امنیت شماییم. 

 لبخند کجی روی لبم نقش بست. 

 حافظ امنیت؟! 

امنیت منو اونی که کنارت بود مختل کرده بود و تو از  

 حفظش حرف میزدی؟ 

 یکی هم قطار خودت منو تحویلش داده بود.

و کی میتونه منو از دست این حیوون نجات بده جز  

 خودم؟! 

اشته باشه، من ایشونو میرسونم به  اگر ایرادی ند- 

 ادرسی که میخوان. 

با ترس به شهریار نگاه کردم که خیره بهم اون حرفو  

 زده بود.

 سری به طرفین تکون دادم و گفتم : 

 نه...نه... - 

 مرد درجه دار عجیب نگاهم کرد و گفت :

 باشه دخترم- 

 و خطاب به شهریار گفت : 



 ممنون اما جز وظایف ماست. - 

 ینجا هم کمک زیادی کردین. شما تا ا 

 با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و کمک؟! 

اون ادم کشته بود. یعنی چی که کمک زیادی کرده  

 بود؟! 

 شهریار متواضع سری تکون داد و گفت :

 خب من از خدمتتون مرخص میشم. - 

 مرد گفت :

اگر مشکلی نیست برای ارائه شهادت باید به کالنتری  - 

 جلسه بشه. بیاین تا صورت  

 شهریار با اطمینان پلک روی هم گذاشت و گفت :

 حتما. - 

 و رو کرد به اصغر و گفت : 

 دنبال ماشین بیا. - 

اصغر ، چشم آقایی گفت. و مرد درجه دار خطاب به  

 دیگری گفت : 

 اقا و خانوم رو ببرید کالنتری تا ما بیایم. - 

مرد درجه دار بله قربانی گفت و با دست به ماشین  

 اشاره کرد. 

 من و شهریار باهم تو یه ماشین؟ 

 دستی به گونه ام کشیدم که صدای مرد رو شنیدم :



 خانوم؟! - 
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سریع سری تکون دادم و به سمت ماشین رفتم و  

 صندلی عقب نشستم. 

شهریار هم کنارم نشست که خودم رو به سمت  

 مخالفش کشیدم. 

 و صدای پوزخندش رو شنیدم. 

 ر میکنی خانوم اصالنی! خوب فرا - 

 با نفرت زمزمه کردم : 

 من اصالنی نیستم. - 

 وقتی زن منی پس هستی!- 

خواستم بگم من زنت نیستم که در باز شد و سربازی  

 پشت فرمون نشست. 

 نفس عمیقی کشیدم و به بیرون نگاه کردم. 

مرد درجه دار هم صندلی شاگرد نشست و ماشین به  

 حرکت دراومد.

 یار کردم که خیره به بیرون بود. نیم نگاهی به شهر 



این مرد، با این چهره و قد و قواره ای کع کمتر کسی  

 اونو داشت، از دور یه فرشته بود. 

 اما کی باطنش رو میشناخت؟ 

 کی میدونست که چه شیطانی درونش زندگی میکنه؟! 

اگه واقعاً دختری بودم که از اتوبوس جا مونده بود و  

 اونو دیده بودم...

 حتما بهش اطمینان میکردم 

 به چشمایی که ادمو محو خودشون میکرد 

به دستای قوی و قدرتمندی که رگهاش بیرون زده  

 بودن 

 به سینه ستبر و قد بلندش! 

 اما من اونو شناخته بودم. 

وقتی باهاش رو در رو شده بودم که اون روی شیطانی  

خودشو به نمایش نذاشته بود اما بعدها منو اسیر  

 د. خودش کر 

با رسیدنمون به کالنتری،از ماشین پیاده شد و  در رو  

 باز نگه داشت تا من پیاده بشم. 

بعد از ورودمون به کالنتری، مرد درجه دار به سمت  

اتاقی رفت و شهریار بعد از تحویل دادن موبایلش به  

دنبالش رفت. من هم به سمتشون رفتم که مرد درجه  

 دار دری رو باز کرد.



 ون کرد. و منتظر نگاهم 

 شهریار کنار کشید تا اول من وارد بشم. 

داخل شدم و روی صندلی نشستم که اونا هم وارد  

 شدن. 
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خودمو جمع و جور کردم که شهریار روی صندلی  

 کناریم نشست. 

مرد درجه دار کالهشو دراورد و روی میز گذاشت و  

 روی صندلی نشست و نگاهی به جفتمون کرد. 

 شما زنگ بزن به خاله ات تا بیاد. خب  - 

جابجا شدن شهریار روی صندلی رو از گوشه چشم  

 دیدم و بلند شدم و کنار میز ایستادم. 

 شماره میترا رو گرفتم و منتظر موندم. 

 الو؟ - 

 ال...الو خاله ؟ - 

 خاله؟! تویی رها؟ - 

 اره خاله جون منم. - 



از کجا زنگ میزنی؟ کدوم گوری هستی؟ قرار بود - 

رون و سر راهت روهامو ببینی. رفتی االن چند  بری بی 

 روزه نیستی. 

 کجایی تو؟ 

 خاله من کالنتری ام. - 

 کالنتری چیه. چیشده؟ - 

 دهنی گوشی رو با دست نگه داشتم و گفتم : 

 ببخشید اینجا کجاست؟ - 

مرد درجه دار سرشو تو پوشه جلو روش فرو کرد و  

 گفت :

 . ۱۱کالنتری  - 

 میشه بیای دنبالم؟ ام خاله.    ۱۱کالنتری  - 

 اره االن با سپنتا میام. - 

 دستی به سرم گرفتم و سریع گفتم : 

 تنها بیا.   نه خاله. نه. اون نه - 

 یعنی چی؟! اون نمیذاره من تنها بیام... - 

 خاله تو رو ارواح خاک بابات تنها بیا. - 

 و گوشیو سرجاش قرار دادم. 

 خب دخترم بشین تا بیان. - 

لی نشستم که مرد از  دادم و روی صند سری تکون 

 شهریار پرسید : 



 گفتید حرکاتش مشکوک بود؟ - 

 بله مشکوک بود - 

اومد روبروی من نشست و خودشو معرفی کرد و بعد  

 خودش خودکارشو انداخت پایین و بعدشم... 

ما پرس و جو کردیم گفتن یه خانومی هم همراهتون  - 

 بودن. 

نفس تو سینه ام حبس شد و با ترس به شهریار نگاه  

 ردم. ک

 لبخندی زد و گفت : 

بله همراهم بودن. در واقع همسرم بودن که همراه با  - 

 پسرم فرستادمشون خونه. 

وقتی گفت همسرم نیم نگاهی به من انداخت که خودمو  

 جمع کردم روی صندلی. 
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خب فعال نیازی نیست چون شاهدهای دیگه ای هم جز  - 

 شما بودن.  

به علت اینه که خواسته  و اگر شما رو خواستیم  

 مقتول، قتل شما بوده و خودتون هم در جریانین. 



 قتل شهریار؟! 

 گیج به مرد نگاه کردم که شهریار گفت : 

 بله اطالع دارم. - 

 وقتی که بهمون نزدیک شد شک کردم. 

در واقع شغل من و در افتادن با مافیای وابسته بهش،  

 باعث این اتفاق شده. 

حدسیات من، به مقتول از قبل دارو بله و طبق  - 

 خوروندن که موجب مرگش شده.

 یعنی قصدشون مرگ بوده؟ - 

 نمیدونم. اینو بعد کالبدشکافی باید فهمید. - 

 برگه ای رو به سمت شهریار گرفت و گفت :

این اظهارات شماست. امضا و اثر انگشت بزنید تا  - 

 بره تو پرونده. 

 برای شکایت هم... 

 خانوم ببخشید. - 

دمو عقب کشیدم که شهریار نیم خیز شد و برگه رو  خو 

 گرفت. 

 همونطور که دوباره میشست گفت :

 وکیلم رو برای پیگیری شکایت میفرستم. - 

 مشکلی نیس جناب... - 

 اصالنی هستم. شهریار اصالنی. - 



 مرد ابرویی باال انداخت و چیزی نگفت. 

موقع گفتن اسمش به خرج میداد هرکسیو  ابهتی که اون 

 میکرد.   میخکوب 

 و این برای همه جالب بود. 

 و شما خانوم؟! - 

سرمو پایین انداختم و لب گزیدم. چی میگفتم! چی باید  

 میگفتم!  

 رهایش سرمدی یا... 

 رهایش اصالنی!- 

سر که بلند کردم نگاه مرد با کلی تعجب روی من و  

 شهریار بود. 

 بعد چند ثانیه به خودش اومد و لبخندی زد و گفت : 

 البی. چه اتفاق ج - 

 و نگاهشو به شهریار داد. 

نمیخواستم به شهریار نگاه کنم. که متوجه بشه به  

 چیزی که میخواسته رسیده. 
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همونطور نشسته بودیم که در باز    نمیدونم چند دقیقه 

 شد و میترا نگران وارد شد و پشت سرش سپنتا! 

سپنتا  با دیدن سپنتا اهی کشیدم و نگاه شوکه میترا و  

 روی شهریار خیره موند. 

 بفرمایید؟ - 

 سپنتا زودتر به خودش اومد که گفت : 

 ایشون خواهرزاده خانومم هستن... - 

و  میترا نگاه گیجی بهم انداخت که سریع به سمتش رفتم

 بغلش کردم و با گریه گفتم : 

خاله از اتوبوس جا موندم...کیفم...ساکم...همه چیم  - 

 توش بود.  

 که گیج نگاهم کرد و لب زد :  از بغلش دراومدم

 اتوبوس؟- 

 مشکلی پیش اومده؟- 

این رو مرد درجه دار گفت و راست ایستاد که سپنتا  

 لبخندی زد و گفت : 

حق بدین. بعد کلی بیخبری و حاال ایشون کنار این  - 

 آقا.. 

 مرد ابرویی باال انداخت و گفت :

 اها. این اقا به خاطر چیز دیگه ای اینجان. - 

 میترا گفت : و رو به  



 خواهرزاده اتون تنها بودن. - 

 صداش زدم :میترا فقط نگاه کرد که اروم

 خاله؟ - 

 نفسی کشید و سری باال پایین کرد و گفت :

 با...باید چیکار کنم؟ - 

هیچی خانوم. فقط مدارک شناسایی اگر همراهتون  - 

 باشه. 

 بزاق دهنمو قورت دادم و یه قدم عقب رفتم. 

ار نگاه کرد و نگاه منم پی اش  سپنتا یه لحظه به شهری 

رفت که دیدم دست چپش مشت شده و به روبرو با فک  

 سفت شده نگاه میکنه. 

 خدایا...خدایااااا...

 اگه شناسنامه ام به اینجا میرسید...اگه... 

خب خاله بگو دیگه...وقتی کیفتو زدن...شناسنامه اتم  - 

 توش بوده دیگه. 

بعد نفس عمیق  یه لحظه سکوتی تو کل اتاق پیچید و  

 سپنتا. 

 با شعف رو به مرد گفتم : 

 شناسنامه امم بردن.   آ...آر..آرره دیگه.. - 

شهریار به سمتم برگشت و نگاه سنگینی بهم کرد که  

 نیش باز شده امو بستم و دستامو تو هم گره کردم. 
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 خب...گویا مدارکی نیست. - 

و یا شکایتی  از اونجایی که اظهارنامه ای هم پر نشده  

 مبنی بر نبود ایشون... 

 دستشو اروم روی میز کوبید و گفت :

 میتونید تشریف ببرید. - 

با شعف به مرد نگاه کردم که میترا ممنونی گفت و مرد  

 رو به شهریار کرد. 

 شما هم میتونید تشریف ببرید جناب اصالنی! - 

 اصالنی رو که گفت نگاهی هم به من کرد و گفت : 

 ودتون باشید خانوم اصالنی. بیشتر مراقب خ - 

 میترا دستمو کشید که اروم گفتم : 

 چشم. - 

و نگاهی به شهریار کردم که با خونسردی راست  

 ایستاد و در مقابل چشمام بسته شد. 

میترا بدون هیچ حرفی منو به سمت خروجی کشید و  

دقیقا بیرون کالنتری کنار نگهبانی، منو به جلو هل داد  

 و دستمو رها کرد. 



 جا... این - 

 سپنتا قدمی جلو اومد و گفت : 

 االن نه میترا... - 

 میترا با عصبانیت به سپنتا نگاه کرد و گفت :

 به تو ربطی نداره خب؟!- 

 به تو هیچ ربطی نداره! 

 اگه مجبورم باهات سر و کله بزنم! 

اگه توی لعنتی مثل اون دیو دو سر زندگیمو تو مشتت  

 گرفتی و داری میتازونی 

 عقد کردی و اسیرم کردی اگه تو منو  

 من نمیذارم رهایش سرنوشتش مثل من بشه میفهمی؟ 

 کثافت کاری تو و رفیقت هیچ ربطی به ما نداره! 

 تو یه اشغالیی... 

بغض خونه کرده تو گلوش دلمو ازار داد که چونه ام  

 لرزید... 

 با اشک حلقه زده تو چشماش سری تکون داد و گفت :

 خب منم یه اشغالم - 

 خیلیا بودم، با خیلیا...اما... با  

 با دست اشاره ای به من کرد و گفت :

 این حقش نیست... - 

 این زندگی گه حقش نیست.. 



 حقش فقط فامیلی اصالنی نیست 
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حرفشو نیمه تموم گذاشت و دستشو به گلوش گرفت و  

 نفسای عمیق کشید 

 با بغض جلو رفتم و صداش زدم : 

 میترا؟ - 

 دست بهم اشاره کرد که جلوتر نرم سپنتا با  

در عوض خودش پشت میترا ایستاد و اروم پشتش رو  

 ماساژ داد و گفت :

 حق تو هم نیست که به خودت بگی اشغال - 

 من هرچی که هستم باشه قبوله. 

 اما تو برای من یه فرشته ای 

 هرکاری که کردی مهم نیست. 

 من برای همه دیو دو سرم برای تو یه ادم اروم. 

 پس نگو زندگی گه! 

 ما روزای خوبم داریم 

 روزایی که میخندیم لذت میبریم

 اینام دارن. 



 شهریار بهتر از هر ادمی عاشقی بلده.

میترا با عصبانیت به سپنتا نگاه کرد و خودشو از زیر  

 دستش بیرون کشید 

 که سپنتا دستاشو باال گرفت و گفت :

 خیله خب خیله خب - 

 خونه.   دیگه ازش نمیگم. بیاین بریم

 میترا نگاهم کرد که چشمم به پشت سرش خورد. 

شهریار که با خونسردی دست تو جیب شلوارش کرده  

 بود و با سر برافراشته به سمتمون میومد. 

صدای باز و بسته شدن دری رو شنیدم و بعد اصغری  

 که با فاصله ازم ایستاد و برای سپنتا سر تکون داد. 

 سالم آقا. - 

 ستی تکون داد.سپنتا با دیدن اصغر د 

میترا با دیدن شهریار،به سمتم قدم برداشت و کنارم  

 ایستاد. 

 نذار بره!- 

 سپنتا با تعجب نگاهش کرد که میترا گفت : 

 نذار، باشه؟ - 

سپنتا مات نگاهش کرد و دستی به صورتش کشید و  

 گفت :

 خدایا به ما صبر بده. - 



همزمان با اتمام جمله اش، شهریار بهمون رسید و نه  

 زد و نه نگاهی کرد   حرفی 

فقط مستقیم به سمتم اومد و از کنارم رد شد که نگاهم  

با تعجب پشت سرش رفت و بعد دستش که دور مچم  

 حلقه شد و منو به دنبال خودش کشید. 
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اونقدر اون حرکت یهویی بود که جیغی زدم و با دست  

 ازادم به بازوی میترا چنگ انداختم. 

مکثی کرد و به سمتم برگشت و با دیدن  شهریار هم  

 دستم روی بازوی میترا ابرویی باال انداخت.

چشمای شهریار خیره شد که  میترا هم با خشم تو 

 شهریار نیشخندی زد و سرشو کج کرد 

 بله خاله؟ حرفی داری؟ - 

سپنتا که اوضاع رو نامناسب دید جلو اومد و کنار  

میترا گذاشت و  میترا ایستاد و دستشو روی بازوی  

 گفت :

 عزیزم اونا باید خودشون حلش کنن. - 

 میترا تلخندی زد و به سپنتا نگاه کرد و گفت : 

 همونطور که ما حلش کردیم؟! - 



 عقد و بعدشم تویی که دورت پر از دخترای مختلفه؟! 

سپنتا برای یه لحظه کوتاه چشم بست و بعد باز کرد و  

 گفت :

 برای مشکالت خودمون فرصت هست.- 

 االن زندگی اوناست..

 اونایی وجود نداره!- 

 من نمیذارم رهایشو... 

 نمیذاری؟ تحت چه عنوانی؟ - 

 میتونم بدونم؟ 

 میترا اخمی کرد و گفت :

 تو میخوای... - 

شهریار قدمی جلو اومد که میترا ترسیده عقب رفت و 

 حرفشو قطع کرد. 

 با من که صحبت میکنی یادت باشه کی ام! - 

 رسمم چیه! یادت باشه اسمم چیه، 

 و با سر به میترا اشاره زد و رو به سپنتا گفت : 

 بگو حواسشو بیشتر جمع کنه پسر! - 

 من کم پیش میاد بار اولم برسه به بار دوم. 

 و در ضمن.. 

 دوباره به میترا نگاه کرد و گفت :



من به عنوان کسی که اسم این خانوم تو صیغه نامه  - 

 م. به عنوان محرمم ذکر شده این حق رو دار 

اگه اون صیغه از نظر خودش و علما ربطی به  

محرمیت من و خودش نداره و صرفاً برای رابطه اون  

 و پدرمه! 

 برای من داره!

چیزی که اون رو خواهر من عنوان کنه و من کسی  

 باشم که شوهرشم اطالق بشم! 

چشمکی زد و رو به میترا که گنگ نگاهش میکرد  

 همراه با کجخند گفت : 

 نه؟   گیج شدی - 

باید برای خواهرزاده عزیزت، کاچی میوردی وقتی که  

به دنیای زنونه پا گذاشت. حاال بدو تا ازم بگیریش  

 میترا سرمدی! 
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 اخ بلندی گفتم و چشمامو بستم

 بستم تا واکنش میترا رو نبینم 



ما کم بدبختی نکشیده بودم به خاطر قبول کردن اون  

های ذکر شده توش، به چندتا  صیغه محرمیت و تمام بند 

 دفتر سر زدیم. 

 چقدر این در و اون در زده بودیم و تهش... 

 کثافت بیناموس... - 

با وحشت چشم باز کردم که دیدم سپنتا محکم میترا رو  

 گرفته 

 اما میترا تقال میکنه تا شهریار رو بزنه. 

شهریار هم سرشو خم کرده و دستشو به گونه اش  

 میترا نگاه میکنه. گرفته و با ارامش به  

 صداش زدم.بزاق دهنم رو قورت دادم و اروم

 میترا؟ - 

سر بلند کرد که موهاش ریخت تو صورتش و با بغض  

 گفت :

 میترا؟ - 

 میترا الهی بمیره که از دستت راحت بشه. 

 میترا الهی خبر مرگش بیاد که از دستت راحت بشه.

 چیکارت کنم هان؟ 

 تم. من چیکارت کنم تو رو که تف سر باال 

 چیکارت کنم که یه بار اسمم از دهنت درنمیاد؟ 

 که یه بار بچرخه تو دهنت و بهم بگی مامان؟ 



 سالم بود بدنیات اوردم؟۱۲گناه کردم که وقتی  

 گناه کردم که نخواستم بالیی سرت بیاد؟ 

 که خودمو گم و گور کردم و دادمت دست برادرم؟!

 االن باید اینا رو ببینم. 

تا به سمتم بیاد که سپنتا محکم  خودشو جلو کشید  

 نگهش داشت 

 اونم عصبی تکون محکمی به دست داد و جیغ زد :

 ولم کن سپنتااااااا- 

 عزیزم... - 

 ولم کننن بی شرف.. - 

 و تو بغل سپنتا چرخید و شروع کرد به زدنش. 

 ولم کن کثافتتت - 

 دخترمه میفهمی دخترمه؟! 

 رفیق لندهورت چنبره زده روش. 

 ارامششرو اینده اش رو  
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 نفس عمیقی کشید و گفت :

 ولم کن. - 



 میترا... - 

 میترا ُمرددددد میترا ُمردددد- 

 ولم کن میخوام با دخترم حرف بزنم. 

سپنتا ناراحت سری تکون داد و رهاش کرد و میترا  

 سریع به سمتم اومد 

 جفت بازوهامو گرفت توی دستش و گفت :

 درستش میکنم خب؟! - 

 ت میکنم. همه چیو درس 

 چندبار باهاش بودی؟ 

 ی شهریار اومد. مات نگاهش کردم که صدای تک خنده 

 جمعش کن زنتو ببر. - 

 و به سمتم دست دراز کرد که میترا عصبی جیغ زد : 

 دستت بهش بخوره ازت شکایت میکنم - 

 برمیگردم تو همین کالنتری و شکایت میکنم. 

 میگم بهش تجاوز کردی. 

 نگفته بودن دخول!میگم که تو محرمیت  

 دهن من که باز بشه شهریار اصالنی، 

 برام مهم نیست شوهرم زیردستته. 

 برام اونی مهمه که جلوم ایستاده 

 دختری که قرار بود تو ناز و نعمت بزرگ بشه 

 اما بازم گذرش خورد به اصالنی های بی شرفففف!



 اصالنی های بی ناموس! 

ه بود و  به شهریار نگاه کردم که با حرص نیشخند زد 

 پلک چپش میپرید 

 اصالنی های بی شرف؟ - 

 شرفتو اصالنی به باد داده اره؟ 

 خودت چرا کمکش کردی؟ 

فکر کردی بری تو تخت عموی جوون من چی بهت  

 میرسه؟ 

 پول؟ زندگی؟ 

 تو فقط تخت خواب گرم کنش بودی 

 خودت حامله شدی و اونو به کشتن دادی. 

 ر. سر یه عشق مسخره و نامزدیش با دختر تیمسا 

 تو اونو به کشتن دادی 

تو با عشق مسخره ات بهش که فکر کردی اون میشه  

 پدر بچه ات!

 باعث شدی تیمسار اونو بکشه. تو 

 پس حرف از شرف نزن که خودت بی شرفی!
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دیدم که چه غمی تو نگاه میترا نشست و با بغض  

 صداش زدم:

 میترا؟ - 

دهنش کشید و    چونه اش لرزید و لب زیرینشو به داخل 

 سری تکون داد. 

 اشکی از گوشه چشمش ریخت و گفت :

 باشه...اره من مقصرم. - 

 من شروین رو به کشتن دادم. 

 من زندگی عموت رو به مرگ فرستادم. 

 اما اگه شرف داشتین 

 وقتی اون همه سال میدونستین رهایش کیه 

 میدونستین کی بوده و کجا زندگی میکنه 

 چرا سراغش نرفتین؟ 

 کردین تا بزرگ بشه و وقتی از هیچی خبر ندارهصبر  

به خاطر یه انتقام مسخره واسه سرپرستی روهام  

 درگیرش کنین؟ 

اونم وقتی که هنوز خودش نمیدونه روهام خواهرزاده 

 اش نیست؟

 که اصال خواهری نداره؟ 

 این همه فداکاری برای بچه دخترداییش؟ 



شرف اگه داشتی، واسه ارث دادن بهش، اونو فرزند 

 خونده پدرت نمیکردی. 

 که محرمش نمیکردی وقتی بابات عموشه 

 شرف اگه داشتی، قراِن خدا رو زیر سوال نمیبردی. 

 عقدی که فقط قانونیه اما شرعی نیست. 

 عقدی که کاله شرعیه اصالنی با شرففففففففف.

 ریار بود. نگاه پر از حرِص میترا به چشمای شه 

 میکرد.   شهریاری که هنوز نیشخند زده به میترا نگاه 

نگاهش میشد غم رو درک کرد، رنج رو درک    اما تو 

 کرد 

 ولی باز هم از تک و تا نیفتاده بود.

 که هنوز خودش رو محق میدونست. 

 دستش که دور مچم قالب شد با تعجب نگاهش کردم. 

 به میترا خیره شده بود. اما اون 

 ف زدی خیلی حر - 

 خیلی حرفها زدی در واقع.

 اما متاسفانه حرفهات هیچ فایده ای نداره.
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 نفس عمیقی کشید و ادامه داد : 

من با همه بی شرفیم و بی ناموسیم االن سند بکارت  - 

 دخترتم! 

 سند ناموس دار بودنش.

 پاک بودنش. 

 سر به سرم نذاز زنعمو! 

 که خودم سند بی ابروییشو امضا کنم. سر به سرم نذار  

که هنوز تیمسار رو ویلچره و جون میده واسه اینکه  

 بفهمه تخم و ترکه تو و شروین کیه و کجاست. 

 که بفهمه رهایش کیه، سر دو سوت سرش زیر ابه. 

 من ادمم، من دل دارم و من عاشقم اما.. 

 بخوای از من بگیریش. 

 از دنیا میگیرمش. 

 باشه زن عمو؟! 

ابروی باال رفته و جدیت زیادی خیره به چشمای  با  

 میترا بود 

 و من تنم لرزیده بود از مفهومی که پشت حرفش بود. 

 د...داری تهدید میکنی؟ - 

 راست ایستاد و دستی به چشمش کشید و گفت :

 دارم میگم دیگی که برای من نجوشه - 

 بهتره سر سگ توش بجوشه. 



 دخترت تا وقتی پیش منه جاش امنه 

 ازم بگیریش   بخوای 

 اگه قرار باشه من نداشته باشمش 

 پس هیچکی نداشته باشه! 

و منو کشید به سمت خودش که یه قدم عقب رفتم و  

 ناراحت به میترا نگاه کردم. 

 میترا یکم خیره به شهریار نگاه کرد و بلند گفت : 

 بریم سپنتا. - 

نگاهم به چشمای غمگین میترا بود که لبخند تلخی زد  

 تکون داد. و سری  

بی حرف نگاهم کرد و قدمی عقب رفت و منتظر سپنتا  

موند که سریع به سمت اون سمت خیابون رفت تا  

 ماشینشو بیاره. 

 اصغر؟ - 

 بله آقا. - 

 اینجا باش تا خانوم سوار ماشین بشن.. - 
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 چشم آقا. - 



اصغر که اینو گفت، شهریار منو به سمت ماشین کشید  

 . نگاهم به میترا بود   و من 

 صاف راه برو.- 

با تشری که زد به سمتش برگشتم و درست راه رفتم  

 که در جلو رو باز کرد و منو نشوند و بعد درو بست. 

ماشین سپنتا جلوی پای میترا توقف کرد و میترا  

 صندلی عقب نشست. 

 پوزخندی به وضعیتمون زدم. 

 اون صندلی عقب ماشین شوهرش میشست. 

 ی جلو ماشیِن... و من صندل 

 در که باز شد نگاهمو از شیشه کندم و به روبرو دادم. 

 صدای نفس بلندی که کشید تو گوشم نشست. 

 من... - 

 تو ؟! - 

 بگو نیم من! نگو منننننن! 

 . با چنان حرصی گفته بود که لبمو گاز گرفتم

 میدونی وقتی به یه نفر زیاد توجه کنی چی میشه؟ - 

 کرد که جوابی ندادم.   و نیم نگاهی به سمتم روونه 

 سرشو تکون دادو گفت :

 خب... - 

 این میشه که اون ادم فکر میکنه چه چیز خاصیه. 



 مثل طرز فکر گربه و سگ! 

 سگ اگه به فکرش باشی میگه اون خدای منه. 

 اما گربه میگه حتما من خدام! 

 االن تو توی فاز خدا بودنی؟!- 

 اره؟ همینو میخوام بدونم فقط 

 دوستت دارم هرکاری کنی حله؟ تو تصورت چون  

 میدونی منو امشب تو چه مخمصه ایی انداختی؟

 بگو دوربین چک بشه بفهمن تو بودی 

 قانع نمیشن که یه دعوای زن و شوهری ساده بوده؟!

با کلمه زن و شوهری که گفت پوزخندی زدم که انگار  

 اتیش گرفت

 د من بدونم چرا پوزخند زدی - 

 رو د بدونم که میدوزم اون لبا  
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 زن و شوهر؟!-   

 و با تفریح نگاهش کردم که ابرو باال داد و گفت :

 نظر خودت چیه؟ - 

 شب خواب؟ هوم؟ بهت بگم همخواب؟ زیرخواب؟ 



 و نگاهی بهم کرد. 

اونقدر از لحنی که داشت و الفاظی که به کار برده بود  

 کندمتحقیر شده بودم که نگاهمو با حرص ازش  

 تقصیر من نیست. - 

 خودت لفظ دیگه ایو میپسندی. 

 من به میل خودم... - 

وقتی که با مادرت واسه پس گرفتن ارث نداشته  - 

 شروین قد راست کردی باید فکرشو میکردی 

 حقتو خوردم؟ 

 نخوردم! 

فقط بهت گفتم، اگه بفهمن کی هستی، اگه بفهمن زنده  

 ای 

 میکشدت. تیمسار سر ابروریزی چندسال پیش  

 چون به دخترش قول داده.

 قول انتقام! 

 گفتم تو میشی خواهرم! 

 میشی محرم من تا به پدرمم محرم بشی. 

 قصد محرمیت و ازدواج  چندساعته بود 

تا بتونی تا اخر عمر به عنوان عروس پدرم بهش  

 محرم باشی  

 قصد بستن دهن مردم بود 



 اون محرمیت اعتبار شرعی نداشت

 اشتن، داشتن؟ اما مردم که خبر ند 

 همه فک میکردن دخترخونده بابامی 

 سال؟ ۹۹تقصیر منه که شما ترسیدین کردینش  

 که میترا گفت اینجوری فکر میکنن زنمی؟ 

تقصیر منه که هول شناسنامه گرفتن به اسم اصالنی تو  

دلت بود و سر یه هفته از سرمدی شدی رهایش  

 اصالنی؟ 

 ات؟   تقصیر منه که اسم پدر من رفت تو شناسنامه 

 که نقش واسه همه بازی کردیم حتی خودمون؟ 

 زد و تو اون زد و بندا من ازت خوشم اومد 

 چیش تقصیر منه که منو با نفرت نگاه میکنی؟ 

 همه حرفاش حقیقت داشت..

 و درد همینجا بود. 

اینکه طمعِ داشتن اون فامیلی، ما رو به کجا کشونده  

 بود. 

 طمعِ اصالنی بودن... 
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 اما یه چیزایی رو نباید نادیده میگرفتم 

 اگه میترا داغِ اون سوختگی رو شکمشو هنوز داشت 

 اگه داغِ کشته شدن شروین رو داشت

 اگه دلش پر بود از تهمت هایی که بهش خورد 

سالگی بچه اشو سپرد به داداشش و فرار ۱۲که تو  

 کرد 

برنامه ریزی  باز هم این ما نبودیم که شالوده کار رو  

 کرده بودیم. 

 اون بود که منو به خودش نزدیک کرده بود 

 اون بود که واسه اوردنم جزو دخترای... 

 بگو ابراهیم. - 

 روهام رو بردم خونه. خانوم همراهته؟ - 

 اره اینجاست. - 

 متوجه نشدی اون کی بود؟ - 

به سمت شهریار برگشتم و به در تکیه دادم و نگاهش  

 کردم. 

حرکتم، ابرویی باال انداخت و نیم نگاهی بهم  با دیدن  

 کرد و گفت :

 جزو دار و دسته شقانی بوده- 

 چه جوری ُمرده؟ - 

 میگن قصدشون مرگ نبوده - 



 اما من میگم بوده 

 برنامه ریزی دارو بد بوده 

 وقتی رسید بهمون چشماش دودو میلرزید 

 دونه های عرق رو پیشونیش بود 

 حرف زدنش خیلی اوکی نبود 

ایت، توانایی دستشو از دست داد و پایین میز  و در نه 

 کال سکته کرد. 

 با چشمهای از حدقه دراومده به شهریار خیره شدم 

وقتی از حاالت اون پسر میگفت احساس میکردم که  

 من اونجا حضور نداشتم 

 چه طور من متوجه اینا نشده بودم؟ 

 خوبه. پس ربطی به ما نداره. - 

 نه هیچ ارتباطی نداره. - 

 مکثی کرد و ادامه داد :و  

 روهام ناراحته؟ - 

روهام که...خب اره. االن هم قول بستنی شاتوتی دادم  - 

 .. البته 

 به همراه مادرش 

 شهریار غرولندی کرد و گفت : 

 قول های مربوط به مادرش رو من باید بدم نه تو! - 

 یه بارم افتخارش به من رسید - 
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 ن افتخارات سرت رو به باد نده عزیزم! مراقب باش ای - 

 از عزیزمی که تو کالمش بود ابروهام باال پرید  

 و چه قشنگ تهدید میکرد! 

 بله حواسم هست - 

تو صدای ابراهیم، رگه هایی از خنده بود و در کمال  

 تعجب روی لب شهریار هم ردی از خنده بود.

 خیله خبی گفت و تماس رو قطع کرد. 

 چه طوره؟!   با میترا رابطه ات - 

 گیج نگاهش کردم که بدون نگاه بهم گفت : 

 ازش تاثیر میگیری؟ - 

 ... متوجه - 

 خیلی موش میدوئونه! - 

اگه تحت تاثیر حرفاش قرار میگیری بگو تا یه راهی  

 واسه بستن دهنش پیدا کنم! 

 اگه نه که مهم نیس. 

 با چشمهای گشاد شده نگاهش کردم و گفتم : 

 یعنی چی این حرفت؟! - 



 شونه ای باال انداخت و گفت :

از اینکه هر دیقه حرفهای اونو تو گوشم بخونی  - 

 متنفرم. 

 با حرص چشم تنگ کردم و گفتم : 

 کدوم حرفش؟! - 

 اون بدبخت مگه اصال مهلت داره حرفی بزنه؟ 

 تو و سپنتا جوری براش نقشه...هییین. 

وسط حرفام جوری بوق زده بود، اونقدر با خشم بوق  

 حرفمو نیمه کاره رها کردم و هینی کشیدم. زده بود که  

دستشو از روی بوق برداشت و ابرویی باال انداخت و 

 گفت :

 من و سپنتا نقشه کشیدیم؟ - 

من برای تنها کسی که تو زندگیم وقت صرف کردم و  

 برای داشتنش نقشه کشیدم فقط خودت بودی!

بزاق دهنم رو قورت دادم و دستمو روی دستگیره در  

 گذاشتم 

 هش پی دستم رفت و پوفی کشید نگا 

 از فرار کردن بدم میاد - 

 تیز نگاهم کرد و ادامه داد :

 کاری که تو اکثر وقتا انجامش میدی!- 
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دستمو از روی دستگیره برداشتم و سعی کردم خودمو  

 جمع و جور کنم. 

 میترسیدم از اینکه عصبی بشه و اتفاقی بیفته که نباید! 

ا نمیتونستم هم ساکت بمونم تا هرچی که دلش  ام 

 میخواد بگه. 

 اونی که میگی یه جوری ساکتش میکنی، - 

مکثی کردم و به چشمهاش نگاه کردم که با تفریح  

 نظاره گرم بودن 

 اون ادم مادر منه!- 

 مادر! 

چیزی که شاید برای تو درک معنیش و عظمتش خیلی  

 سخت باشه 

 اما واقعیت داره.

 پس در موردش...

 اگه درک عظمتش برای من سخته! - 

 به خاطر لطف بی کران خانواده سرشناس سرمدیه! 

 در جریان حرکات زیبای خاله عزیزت که هستی؟ 



همونی که سالها پیش ُمرده و همه تو رو دخترش  

 میدونن؟ 

همونی که اسمش تو شناسنامه ات به عنوان مادر  

 نوشته شده. 

 چی باید میگفتم؟! 

 میدونستم حق با اونه! اونم وقتی که  

میدونستم خاله من جوری گند زده به زندگیشون که  

 دیگه نمیشه جمعش کرد. 

 جوابی ندادم و ساکت به روبرو نگاه کردم.. 

 
 #فلش_بک 

 نگاهی به اطرافم کردم و گیج گفتم : 

 خب برای چی اوردیم اینجا سپنتا؟ - 

 به دور و برش نگاهی کرد و گفت :

 دیوونه،... چون یه آقای  - 

 و بعد با دست به جایی اشاره کرد و گفت :

 آهااااا دقیقا همون آقا دستور فرمودن. - 

 نگاهم به سمت اشاره اش رفت و بعد اصالنی رو دیدم. 

با ابروهای باال رفته به شهریار اصالنی نگاه کردم و  

 بعد جایی که توش بودیم! 

 یه گلخونه با کلی گل و بعد شهریار اصالنی؟! 



 وتا موضوع هیچ شباهتی بهم نداشتن! این د 
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دستاش تو جیبش بود و با سری که باال گرفته بود با  

 کلی فخر نگاهم میکرد 

از نگاهش اطمینان زیادی میریخت و من نمیتونستم  

 تحمل کنم. 

 من ادم تحمل کردن این نگاه نبودم. 

ه مجبور  بار قبل هم که گولشو خورده بودم و تو کاف 

 شده بودم بمونم، کافی بود. 

پس نیشخندی زدم و عقبگرد کردم و رو به سپنتا  

 گفتم : 

 اشتباه کردم که بهت فرصت برای عذرخواهی دادم.- 

و قدم برداشتم به سمت در اصلی گلخونه که جلوی  

چشمام، سپنتا سریع تر از من به سمتش رفت و بعد  

 خارج شد. 

خارج شدن و در جلوی  و بادیگاردهای شهریار هم  

 چشمام بسته شد. 



با دهن باز به موقعیتی که توش بودم نگاه کردم و با  

 شنیدن صدای قدمهاش سیخ ایستادم 

 همیشه بدون ادمی که یه بار بهت بدی میکنه - 

 بازم توانایی اش رو داره!

 و اینکه اشتباهت رو دوبار تکرار نکن 

خودت    اعتماد به کسی که بهت خنجر زده، عین اینه که 

 اینبار شمشیر به سمتش بگیری و بگی 

زخم قبلی و تمام تن سالمم رو دوباره مورد اماج  

 خودت قرار بده.

صدای بمش و اون لحنی که انگار میخواست چیزیو به  

 یه بچه بفهمونه برام شیرین بود  

و این اوج حماقتی بود که من میتونستم نسبت به این  

 ادم داشته باشم. 

که بلند شد چشمام گشادتر از حد    صداش از بغل گوشم

 معمول شدن و به جلو بدون پلک زدن خیره موندم 

 رهایش سرمدی یا... - 

به خاطر مکثی که کرده بود نیمرخم رو به سمتش  

برگردوندم که متوجه شدم با چه ارامشی داره نگاهم  

 میکنه 



انگار از نگاه بهم از اون فاصله لذت میبرد که با اون  

خیره تو چشمام و با یه لبخند  چشمهای قهوه ایش  

 خاص کنج لبش گفت : 

 رهایش اصالنی!- 

 دخترعموی من! 
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 از حرفی که زده بود مات مونده بودم. 

 یعنی چی که دخترعموش بودم؟! 

 خودمو جلو کشیدم و با لحن بدی گفتم : 

 اشتباه گرفتین جن... - 

ر شکمم حلقه  جناب رو کامل نگفته بودم که دستاش دو 

 شدن 

 و من بودم که جیغ میزدم دست و پا میزدم تقال میکردم  

و اون کسی بود که با ارامش، سرشو تو موهام فرو  

 کرده بود و حتی اهمیتی بهم نمیداد

 نه من و نه تنها جیغ هایی که بغل گوشش زده بودم

 ولم کنننن بینمممممم - 



شکایت  ازت به جرم نگهداشتن با زور اونم دوبار  

 میکنم 

اونوقت شاهدتون برای نگهداشتن با زور اونم دوبار  - 

 کیه؟ 

 با چنان جدیتی این حرفو زده بود که لبخندم خشک شد 

 یاد بگیر همیشه حتی خودت شاهد خودت باشی - 

قفل دستاشو از دور شکمم باز کردم که صداش به  

 گوشم رسید 

 سیب سرخ دست حوا!- 

با حرص به    متوجه منظورش نشدم و جلوتر رفتم و 

 سمتش برگشتم و گفتم : 

 ببین اقای اصالنی! - 

 مکثی کردم و انگشت اشاره امو تکونی دادم و گفتم : 

اگه فقط یه بار دیگه تو یا اون سپنتای احمق دور و  - 

 برم افتابی بشید... 

برات جالب نیست بدونی چرا هیچ شباهتی به ادمای  - 

 اون خونه نداری؟ 

 د؟ که فقط خواهرت باهات اوکی بو 

که همیشه تو اون پنجاه متری که تو بهش میگی  

 خونه، سهم تو یه متر هم نبوده؟!

 به چشم یه اضافی میدیدنت.. 



 ابرویی باال داد و گفت:

 تصحیح میکنم به چشم یه اضافی میبیننت. - 

نیشخندی زدم و با وجود اینکه زیر واقعیت تلخ  

 حرفاش خورد شده بودم گفتم : 

ه قدر بیکارید که زیر و بم  برام جالبه بدونم شما چ - 

 زندگی منو دراوردید!
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چشماش برقی زدن و دستاشو تو جیب شلوارش فرو  

 برد و گفت :

 من به هیچ وجه بیکار نیستم. - 

 اینم یه نوع کاره! 

 سرشو تکونی داد و با لحن بی قیدی گفت :

 ! جمع اوری اطالعات در مورد معشوقه - 

 تهاجمی گفتم : تند و  

 من معشوقه اتون نیستم جناب. - 

 با اطمینان گفت : 

 اما میشی. - 

 جوابی ندادم که نگاهی به قد و قواره ام کرد. 



 ؟ نمیخوای دلیل اون چراها رو بدونی - 

دلیل چراهای من تو همون خونه اس که شما بهش  - 

 متر ۵۰میگین  

 و به ادمای همون خونه هم مربوطه. 

 متری زندگی میکنین و ... ۵۰۰نه به شما که تو کاخ  

 نصف اون کاخ سهم االرثته - 

 نصف دیگه هم من میدم بهت. 

 متربرای تو. و بعد؟ ۵۰۰کل  

با دهن بازمونده نگاهش کردم که تک خنده ای کرد و  

 گفت :

 دیگه چی میخوای دخترعمو؟ - 

 من دخترعموی شما... - 

 هستی!- 

 کافیه به عمه عزیزت سری بزنی تا متوجه بشی. 

 ...من که عمه ندارم... من  - 

 شما...شما... 

 ادرسشو میدم بهت. - 

 خودم میبرمت. فقط بهش بگو رهایشی 

 همین! 

 باقیش خود به خود حل میشه. 

 قدمی عقب رفتم و گفتم : 



 من دنبال حل کردن نیستم. - 

 قرار نیست اتفاق بدی بیفته!- 

فقط قراره معشوقه من بفهمه کیه و در اصل متعلق به  

 ! کیه 

اینبار با شنیدن جمله اش و اون کلمه تعلق، از سرم  

 دود بلند شد و گفتم : 

 به خداوندی خدا اگه یه بار دیگه بهم بگید معشوقه... - 

 بهت میگم سیب سرخ حوا. - 

 میدونم ممنوعه ای! 

 میدونم اسیب میرسونی اما بازم میخوامت 
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 چی میخوری؟! - 

 مدم و به سمتش برگشتم. از فکر دراو 

 به روبرو نگاه میکرد و انگار تو فکر بود. 

 بدون نگاه بهم، دوباره تکرار کرد : 

 چی میخوری؟! - 



ابرویی باال دادم و جوابی ندادم. مگه نمیخواست بره  

 عمارت؟! 

 پس چرا در مورد شام میپرسید؟!

 میریم بیرون. - 

 بیروووون؟! - 

 د. باز هم نگاهی نکرد و فقط سری تکون دا 

 همین؟! - 

 صاف نشستم و خیره به روبرو گفتم : 

 من نمیام. میخوام برم پیش روهام. - 

 پیش روهامم میری اما فعالً... - 

 میخوام برم عمارت! - 

گفتم میریم غذا میخوریم. اگه متوجه نمیشی و نیازه  - 

 بیشتر برات بازش کنم، بگو! 

 به سمتش برگشتم و پر سوال نگاهش کردم که گفت : 

 میخواد باهم بریم شام، اونم دوتایی. دلم  - 

 شاید باید واکنش بدی نشون میدادم، اما نمیتونستم. 

یه جوری دهنمو با حرفش بسته بود که نمیتونستم  

 واکنشی نشون بدم. 

اینکه ادمی به مغروری اون بخواد بهم همچین حرفی  

 بزنه، برام سخت بود. 



شنیده  شاید شوکه کننده ترین حرفی بود که تا حاال  

 بودم. 

 نگفتی چی میخوری!؟ - 

جوابی ندادم و به بیرون نگاه کردم. اونم دیگه پیگیر  

نشد و فقط متوجه شتاب اضافه شده به حرکت ماشین  

 شدم. 

تا زمانی که به رستوران رسیدیم، حرفی بینمون رد و  

 بدل نشد.  

با دیدن فضای رستوران، دست به دستگیره بردم تا  

 دم : پیاده بشم که صداشو شنی 

 باهم میریم. - 

دستمو عقب کشیدم و حرفی نزدم. مرور خاطره ها  

 باعث شده بود ساکت بمونم. 

وقتی به تمام مراحل فکر میکردم، بیشتر از قبل حس  

 سرخوردگی داشتم. 

اینکه با دوتا کلمه عاشقانه خر شده بودم و کار به  

 اینجا کشیده شده بود.
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توی قسمت خالی پارکینگ، پارک کرد و بعد  ماشین رو  

 همونطور که کمربندش رو باز میکرد گفت : 

 حاال پیاده شو.   - 

پوفی کشیدم و حرکتی به چشمام دادم و دستگیره رو  

 کشیدم و در رو باز کردم. 

دست به سینه گوشه ای ایستادم و به پیاده شدن  

 شهریار نگاه کردم. 

ی یه لحظه  با اون تیپ خاصی که داشت نمیشد حت 

 تصور کرد که اون یه قاتله. 

نفر رو خودش میکشت و  ۱۰یه قاتل که شاید روزی  

 روزی صدنفر به دستورش به قتل میرسیدن. 

یه دستشو به عادت همیشه توی جیبش گذاشت و با  

 دست دیگه لبه کتش رو نگهداشت و به سمتم اومد. 

نگاهش اونقدر گرم بود و توش حس جریان داشت که  

ست تمام اتفاقاتی که افتاده بود رو فراموش دلم میخوا 

 کنم و فقط لذت ببرم. 

 از اینکه کسی اونقدر دوستم داره لذت ببرم. 

دلم میخواست به هیچی فکر نکنم و برای یه بارم که  

 شده پر باشم از حس خوشبختی. 

 کنارم که رسید، نگاهی به دستام کرد و گفت :

 بندازشون پایین. - 



 ابرویی باال داد و محکم گفت : فقط نگاهش کردم که  

 بنداز پایین تا همه نفهمیدن دستم شبا چقدر پر میشه. - 

و عصبی دست باال اورد و مچ دستمو گرفت و کشید و  

 راه افتاد. 

اول مات بهش نگاه کردم و بعد که متوجه معنی حرفش  

شدم تا بناگوش سرخ شدم هم از حرص و هم از 

 خجالت! 

ی کنن. مطمئن باش این  مردم غلط میکنن همچین فکر - 

 فکرو نمیکنن! 

 مردم دقیقا همین فکرو میکنن. - 

 میتونم بپرسم چرا؟ - 

 نگاهی به اطراف کرد و گفت : 

 اره میتونی.- 

با حرص نگاهش کردم و از بین دندونای بهم کلید شده  

 ام غریدم : 

 چرا این فکرو میکنن؟ - 

چشمام  ایستاد و کامل به سمتم برگشت و خیره تو 

 گفت :

باید همین فکرو بکنن. من اینجام تا همه بدونن    چون - 

 کی ام! 
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 گیج چشم تنگ کردم و گفتم : 

 یعنی چی که تو کی هستی؟ - 

با نگاهی براندازم کرد و دومرتبه حرکت کرد و منم  

 پشت سرش کشیده شدم. 

 بگو یعنی چی! - 

رستوران  با دست اشاره ای به بادیگاردهای جلوی در  

دادن که با دیدن شهریار تعظیمی کردن و من پوفی  

 کشیدم

 چرا فکر نمیکردم که اینجا هم به شهریار متعلقه. 

بادیگاردها کنار رفتن و شهریار با فاصله ازم ایستاد و  

 منتظر موند تا داخل بشم. 

جلوتر از اون وارد شدم که فشاری به مچ دستم وارد  

 بشم. کرد و اجازه نداد ازش دورتر 

 ایستادم و اون داخل شد و نگاهی به مشتریها انداخت. 

 صندوقدار با دیدنش، سریع به سمتمون اومد. 

 پوفی کشیدم و سری تکون دادم و اروم گفتم : 

 شروع شد.  - 

 سنگینی نگاه شهریار رو حس کردم. 



صندوقدار با اون شکم برامده اش به سمتمون دوید و  

 . مقابلمون ایستاد 

 قربان! سالم  - 

 سری برام کج کرد و گفت : 

 سالم خانوم. - 

 سری تکون دادم که شهریار گفت :

 اماده است؟- 

 منصوریان چشماش برقی زد و گفت :

 بله قربان همه چی اماده است. - 

گیج نگاهم بینشون جابجا شد که شهریار بسیار خبی  

 گفت و جلوتر راه افتاد و منم کشیده شدم. 

 زد و تبریک گفت. لحظه اخر منصوریان لبخندی  

من اخمی از گنگ بودن حرفش کردم که شهریار به  

 سمت لژ ویژه رفت و منم دنبالش کشیده شدم. 

با ورودمون، با دهن باز به لژ که سطحش با گل سیاه  

 قرمز پوشونده شده بود نگاه کردم. 

کل لژ خالی شده شده بود و فقط یه میز وسط لژ بود و  

 ل رز مشکی بود. بعد گلدون سفید رنگی که توش گ

 بی هیچ دیزاین دیگه ای. 

 اون فضا، اون همه گل رز مشکی و نور کم.. 

 حضور شهریار کنارم... 



همه اشون گواه از چیزی میدادن که حتی نمیخواستم  

 تصورش کنم. 
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 میترسیدم.. 

 از اینکه فکر کنم چرا همچین کاریو کرده 

 بود!  از دلیلی که پشت این حرکت 

از پیشنهادی که میخواست بده و منی که نمیتونستم  

 قبولش کنم. 

منی که باید طوری ردش میکردم که بتونم خودمو  

 نجات بدم. 

 اصال...اصال شهریار چه نیازی به ازدواج داشت؟؟!

 وقتی که من تمام و کمال در اختیارش بودم.. 

دستمو رها کرد و با فشاری که به کمرم وارد کرد  

 جلوتر رفتم. 

 اینقدر ساکت نباش. - 

 حرفتو بزن.حست رو بگو. 

که برای چندمین بار  صندلیو عقب کشید و با چشمهایی  

 برق میزدن نگاهم کرد. 



 شهریار برای یه دختر غربیه، تمثیل یه دختر پاک بود. 

دستاش روی شونه هام قرار گرفتن و فشاری اوردن تا  

 بشینم. 

 عقب هول دادم و گفتم : اما ننشستم و شونه امو به  

 من نمیخوام. - 

 چی نمیخوای؟ - 

 عقب تر رفتم و راست ایستادم

 چشمای غرق از شادیش نگاه کردم و گفتم :   تو 

 باید...باید برم. - 

 افول ستاره ها رو تو چشمش دیدم. 

 دیدم که تموم ذوقش رو کور کردم. 

 میشد اجازه بدم اما باید میفهمید که من کی ام! 

 وری... که با من اینط - 

 تو هیچی من نیستی. - 

دستشو چنگ زدم و از طرف دیگه نگاهم به در  

 ورودی بود.

باید میرفتم! این قصه مسخره باید یه جایی تغییر  

 میکرد و خود خدا بود که میگفت میتونست کجا باشه. 

 نمیتونی اینقدر بی رحم باشی. - 

 میشه تصمیم گرفتم از امروز بیرحم باشم - 

 کشیدم.   نیشخندی زد که دستمو 



 من باهات کار... - 

 من کاری ندارم. - 

به سمت راه پله رفتم که بادیگااردهاش که توی راهرو  

 بودن از پله ها باال اومدن و فقط نگاهم کردن 
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 سر جام ایستادم و فقط نگاهشون کردم. 

 نگاه اونا اما به پشت سرم بود. 

شهریاره تا ببینن چی میگه و  میدونستم نگاهشون به  

 حرفش چیه. 

تا طبق معمول ببینن چه دستوری میده و گوش به  

 فرمانش باشن.  

نفس بلندی کشیدم که باال و پایین شدن قفسه سینه ام  

 به چشمشون اومد. 

 آقا!- 

 ببینید خودش چی میخواد! - 

مات شدن بادیگاردها رو حس کردم و خودمم مات  

 موندم. 

 تم و نگاهش کردمبا مکث به عقب برگش 



همون استایل خاص ایستادنش که دستش تو جیبش بود  

 و نگاه از باال به پایینش. 

طوری نگاهم میکرد که انگار میخواد تا الیه های  

داخلی مغزمو بشکافه و ببینه که دارم به چی فکر  

 میکنم. 

 یه تای ابروم باال رفت و تکرار کردم : 

 هرچی خودم بخوام؟ - 

و از جیب شلوارش بیرون اورد و با اطمینان دستاش 

 بازشون کرد و گفت :

 هرچی خودت بخوای.- 

اینجا اونقدر بدون فکر برنامه ریزی نشده که بخوام با  

 زور نگهت دارم. 

 داشت منت میذاشت؟!

 پلک چپم از حرص پرید و کجخند ماتی زدم و گفتم : 

 داری سرم منت میذاری؟- 

 :ابرویی باال داد و با ژست مسخره ای گفت  

 نههه. به قول شماها چی... - 

 گردشی به سرش داد و گفت :

 خدا اون روز رو نیاره.  آها - 

 من فقط دارم چشماتو باز میکنم. 

 با همون حالت نگاه دیگه ای به اطرافم کردم و گفتم : 



یعنی من متوجه نمیشم که اگه از این پله های کوفتی  - 

زمانو  برم پایین بالیی به سرم میاری که حاضر باشم  

 بهت جواب مثبت بدم؟!برگردونم عقب تا بتونم

 اول اینکه چرا خوب متوجه شدی. - 

و دوم اینکه خیلی بده که محبت یه مرد رو سریع  

 پیشنهاد ازدواج میبینی! 
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ضربه اش اینقدر کاری بود که بی هیچ واکنشی فقط  

 خیره اش بودم. 

دی پایین اورده بود، جوری  اون با یه جمله منو در ح 

 تحقیرم کرده بود که نمیتونستم چیزی بگم. 

 انگار که من یه اویزون بودم! 

 انگار کسی بودم که منتظر پیشنهاد ازدواجش بودم..

دختری که خودشو بهش چسبونده و در به در انتظار  

 میکشه تا فقط ازش خواستگاری بشه.. 

م نقشه  انگار که تموم رفتارهام، تموم نخواستن ها 

 بوده...

 .. با دست پس زده بودم و با پا پیش کشیده بودم



 اما حقیقت این نبود.. 

 من همچین ادمی نبودم! 

 خودشم میدونست اما میخواست تحقیرم کنه. 

 میخواست جواب نخواستنمو بده!

 ی خودشو التیام ببخشه. که غرور تحقیر شده 

 دستمو مشت کردم و سرمو باال گرفتم و گفتم : 

 باشه. - 

 صدام میلرزید و دلم به حال خودم میسوخت. 

 ..من...من اشتباه کردم... باشه. - 

چشمام دور لژ گشت و اشک از گوشه چشمم ریخت و  

 خندیدم : 

 اره...من از بس محبت ندیدم، تا یکی بهم محبت کنه.. - 

 اونم... 

 با دست به گلها اشاره کردم و گفتم : 

 جنبه ندارم میفتم گردنش. - 

میگم...میگم بیا منو بگیر. پس...پس برای اینکه  

 گردنت نیفتم... 

 بزاق دهنمو قورت دادم و گفتم : 

 ولم کن. من میرم و توام دنبالم نیا. - 

 اون صیغه هم باطل... 



جوری به سمتم خیز برداشت که نفسم رفت و مات  

 نگاهش کردم. 

 پایین. هرکی بیاد باال از چشم شماها میبینم. - 

ادیگاردها گفت و بازوم رو محکم گرفت و  اینو رو به ب 

 منو به سمت میز کشید. 

 تقال کردم و گفتم : 

 ولم کننننن...نمیخوام بشینم... - 

 منو روی صندلی نشوند و با حرص گفت :

 که بری صیغه باطل کنی اره؟! - 
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 منم مثل خودش با حرص گفتم : 

 میزنم. چرا نزنم؟! اره حرف از باطل شدن صیغه  - 

 مگه چی هست بینمون؟ 

 پوزخندی زد و سقف رو نگاه کرد و گفت :

 چی هست بینمون؟ - 

 ما زن و شوهریم رهایش. 

 ما هیچی نیستیم. - 



من دخترعموی توام که برای کشته نشدنم به دست  

 تیمسار پدرت اون مضحکه رو راه انداخت.

  دلیل محرمیت ما، تو چشم بقیه، محرمیت به پدرت بود 

و وقتی من از اول بهش محرم بودم پس اون صیغه یه  

 مسخره بازیه. 

 یه چیزی که از بیخ مشکل داره. 

 از بیخ مشکل داره؟- 

 با توام. نگام کن. 

 رابطه ما از بیخ مشکل داره؟ 

 چشمهای خمشگینش گفتم : نگاهش کردم و خیره تو 

 اره. رابطه ما از بیخ مشکل داره.- 

 ابرویی باال داد و گفت :

 اونی که از بیخ مشکل داره عقل توئه. - 

 تویی که نمیفهمی االن زنمی. 

که با من بودی، من دونه دونه نفساتو تو تختم تا خود  

 صبح شمردم. 

 که با بوی موهات بیدار شدم. 

 میفهمی؟ من تو رو به خودم قول دادم.

 رو به زندگیم،به اینده ام به ارامش قول دادم. تو 

 صیغه رو باطل میکنی؟ 

 ل کن. از صیغه باالتر رابطه بینمونه. باط 



 بدون محرمیت بچه دار شدن اصال چیز ترسناکی نیست. 

میترسیدم. با تمام وجود از تهدیدش میترسیدم اما  

 نمیخواستم متوجه ترسم بشه. 

 بچه؟! هه. اگه تونستی باشه. - 

 اگه دستت بهم رسید، باشه! 

 اگه بچه ای بوجود اومد... 

به سمت خودش کشید،  بازومو محکم گرفت و منو  

 خودشم خم شد و دم گوشم با حرص گفت :

 نچزون منو رهایش. - 

 من چزونده بشم تو سیخونک میشی. 
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خیره به روبرو بودم و نفسهای عمیق و پر از حرص  

 میکشیدم. 

تکونی به بازوم داد که دندونامو رو هم سابیدم اما بازم  

 نگاهش نکردم. 

 ک شدن میدونی یعنی چی؟ سیخون - 

 یعنی قید ارامشت رو میزنم. 

 یعنی قاط میزنم و دیگه برام مهم نیست ناراحتی. 



 دردت میاد. اذیتی یا هرچیز دیگه ای! 

 کاریو میکنم که دلمم نمیخواد اما عقلم میخواد. 

 منو نچزون رهایش. 

 من سر ادم بودنم قمار کردم. 

 گفتم تو میتونی درستم کنی. 

 میتونی ادمم کنی. تو  

 ادمم کن، خرابش نکن. 

 با خودم گفتم تو اومدی تا همه چی رو اوکی کنی. 

 تا منم بفهمم زندگی یعنی چی! 

 شادی یعنی چی! 

 خوشبختی یعنی چی! 

 دم عمیقی گرفت و گفت :

 خوشبختیو نگیر. نه از خودت و نه از من. - 

 تو ته تهش جات پیش منه. 

 میدونی مثل چی؟ 

 با خونواده دعوا میفته تا اخرشب.   بچه ای که از صبح 

اما بازم وقتی تب کنه اون مادرشه که تا صبح  

 باالسرشه. 

 پدرشه که میبردش دکتر. اون 

اون خواهرشه که حواسش بهش هست تا داروهاشو 

 بخوره. 



 اون برادرشه که براش جون میشه وقتی بیجون افتاده! 

 تو اگه اون سر دنیا هم بری! 

 بزنی. اگه ازم فرار کنی، پسم  

اگه لحظه ای که سه ماه بهش فکر کردم رو با یه  

 نمیخوام گفتن خراب کنی. 

اگه برات مهم نباشه با کوهی از غرور میخواستم جلو  

 پاهات زانو بزنم و درخواست ازدواج کنم. 

 بازم اون منم که به فکرتم. 

 که نجاتت میدم. 

 که حواسم بهت هست. 

 فرار از همچین چیزی امکان نداره.
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 خیره به همون روبرو لب زدم : 

 منت نذار.- 

 منت نی...- 

 تیز نگاهش کردم و گفتم : 

 منته پس منت نذار!- 

 مگه من گفتم که دوستم داشته باش؟ 



 من خواستم که دنبالم بیای؟! 

 که دلت طاقت نیاره و اینطوری اویزونم بشی؟ 

 م... 

چندبار سرشو به  ی بلندی بین حرفام زد و  تک خنده 

 باال پایین تکون داد : 

 اویزون؟؟!- 

 من اویزونتم؟  

 اون زندایی عزیزت بهت چی یاد داده؟

 چی یاد داده که عشق و محبتو اویزون بودن میبینی؟ 

 که جنبه نداری و زودی باال میگیری برا ادم؟ 

فشار دستش لحظه به لحظه دور بازوم بیشتر میشد که  

 بازومو کشیدم و گفتم : 

 چته هی فشار میدی - 

 اه. ولم کن ببینم. 

 زبون وا کردی! خبریه؟ هوم؟ - 

 دستمو محکم کشیدم که رها کرد و با غیظ گفتم : 

 اره خبریه. - 

 زبون از اول داشتم اما خبرم رفتنه. میترا میاد دنبالم. 

 میترا اگه قصدش این بود بیاد نمیرفت!- 

 تو غرورشو خورد کردی! - 

 شونه باال انداخت و گفت :



 من کاری نکردم! - 

 اون خودش انتخابش این بود!

 میتونست بمونه بزرگت کنه تا ادعا داشته باشه. 

 کسی که خودش بچه اشو ول میکنه و میره 

 حق ادعایی نداره!

 که اونم صاف ایستاد. راست ایستادم  

 اگه ول کرد، اگه رفت!- 

 و اگه بزرگ نکرد، به من مربوطه. 

 یا.. من باید بگم حق داره ادعا کنه  

 به منم مربوطه. - 

 دست به سینه شدم و نگاهش کردم. 

 چرا اونوقت؟ - 

 چون تو به من مربوطی! - 

 گردشی به مردمک چشمام دادم و گفتم : 

 وای چه جواب کاملی! - 
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 ابرویی باال داد و نگاهم کرد. 

 بیشتر به ادمای بی اختیار میخوری. - 



 ستی میزنن. ادمایی که حرفاشونو تو م 

 مست نیستم اما... - 

اما دیدی شهریار اینقدر خِرت شده که بیاد  - 

 خواستگاری. 

که شهریار اونقدر میخوادت که عین بچه دبیرستانیا  

 ذوق کنه و واکنشت رو چندبار تصور کنه. 

 گفتی بذار بگم.. 

 تقصیر توام نیستا.. 

 واگیر داره!

 وقتی ببینی یکی میخوادت دم درمیاری! 

 نگاهمو ازش گرفتم و چقدر راست میگفت.

من ِکی جرات داشتم باهاش اینقدر تند و زننده صحبت  

 کنم؟ 

اینبار هم با دیدن این لژ و دیزاینش، انگار در مقابلم  

 بی دفاع شد.. 

 انگار باید اون تیکه ها رو مینداختم بهش تا خالی بشم. 

 به خودم و روزهایی که رفت بدهکار بودم. اینو 

 روزهایی که درگیر پیدا کردن مادرم بودم.. 

 درگیر دیدن عمه ای که همیشه خودشو قایم میکرد.. 

 که بابا با نفرت ازش یاد میکرد... 



روزهایی که درگیر سرپرستی روهام بودم و شهریار قد  

 علم کرد 

 که پالس هایی داد و من گرفتم و اون شد پدر روهام.. 

ن،سر منم اجرا  که سناریویی که سر روهام اجرا کرد 

 کردن. 

منتها روهام پدر دار شد و من فقط نیاز به فامیلی  

 اصالنی تو شناسنامه ام داشتم تا بتونم ارث ببرم.. 

اما تیمسار به خونم تشنه بود و مجبور بودم اسمم به  

عنوان دختر شاهین اصالنی بره تو شناسنامه اش، تا  

النی  میترا اروم بگیره و هی نگه که تنها نوه دختر اص 

 ها، از اسم و رسم اجدادیش محروم مونده! 

من زن موقت شهریار شده بودم تا بقیه فکر کنن من یه  

دختر غریبه ام که وارد زندگی اونا شدم و کسی نفهمه  

 من دختر شروینم. 

زن شهریار شدم تا طبق یکی از اصول نسب تو 

 محرمیت به شاهین محرم بشم و کسی شک نکنه. 

محرمیت یه روز یقه خودمو    اما چه میدونستم اون 

 میگیره.. 

 که میشه دستاویز تا بهم... 
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با کشیده شدن دستم و فشاری که اورد روی صندلی  

 نشستم 

 اونم مقابلم نشست 

 پوفی کشیدم و نگاهش کردم. نگاه اونم به چشمام بود. 

 همه چی میتونست قشنگتر باشه... - 

میشدی و من بودم که  شروین بزرگ تو توی خونه  

 باهات بازی میکردم. 

 من بودم که همیشه جلوی چشمت بودم

 عاشق هم میشدیم و ... 

 یه بار بهت دل دادم و تو دلمو زیر پاهات لهش کردی. - 

 عصبی شد و برای یه لحظه چشم بست. 

 من لهش نکردم. - 

 چرا کردی!- 

 من فقط حقیقت زندگیمو گفتم. - 

مدم سراغت، قصدم چی بوده و االن  گفتم کی ام، چرا او 

 چیه! 

 اگه به دروغام ادامه میدادم میشد له کردنت. 

 االن وضع ما بهتره؟ - 

 همه چی بین ما زوریه شهریار. 



 چرا نمیخوای باور کنی؟ 

چرا نمیخوای قبول کنی که یه عشق این مدلی، یه  

 زندگی این مدلی هیچوقت نمیتونه ارومت کنه. 

 یشه ضرر، میشه تیشه و... که این زندگی کردن فقط م 

با بلند شدن یهوییش، حرفم ناخوداگاه قطع شد و بهش 

 از پایین به باال نگاهی انداختم. 

 دستی به پیشونیش کشید و گفت :

 پایین منتظرتم. - 

مات بهش نگاه کردم که توجهی بهم نکرد و دست کرد  

تو جیب شلوارش و جعبه ای رو دراورد و روی میز 

 سمت در رفت.  گذاشت و بی صدا به 

اونقدر سنگین و پر غرور قدم میذاشت که نمیشد  

تصور کنم همونیه که این برنامه رو ترتیب داد تا  

 جواب مثبت بدم. 

 نگاه ماتم به جعبه خورد و یکم به اطرافم نگاه کردم. 

 تو لژ تنها بودم و صدای اهنگ هم قطع شده بود 

دوباره به جعبه کوچیک مشکی رنگ نگاه کردم و چی  

 میشد اگه نگاه میکردم؟! 

 تا ببینم چی توشه. 

 اگه نمیخواست ببینم که اینجا ولش نمیکرد.. 

 اصال چرا ولش کرده بود و رفته بود؟ 
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 اصال وقتی که میخواست بده چرا جاش گذاشته بود! 

 یعنی از دادنش پشیمون شده بود؟ 

نگاهی به لژ کردم و هنوز هم کسی سراغم نیومده  

 بود.. 

 چیزی توی وجودم وسوسه ام میکرد تا برش دارم

 چیزی که مخالف عقلم بود؛ 

 قلبم! 

قلبم عاجزانه میخواست این درخواست که حتی عنوان  

 هم نشده بود رو قبول کنم. 

 که دست رد نزنم و بیخیال خوب و بد بقیه زندگی کنم. 

 ته بود حتما همه باید خوب باشن؟ اصال مگه کی گف 

 مگه مهم بود که اون کیه؟! 

 اونم وقتی شغلش اسیبی بهم نمیرسوند. 

مگه مهم بود پولش چه طور بدست میاد وقتی خیلیا  

 پول حروم میخوردن و قد میکشیدن.. 

همه ادما میخوان با اونی ازدواج کنن که درکشون  

 میکنه 



 که اونا رو میفهمه 

اره و ارامش براشون به ارمغان  که بهشون احترام میذ 

 میاره 

 شهریار برای من همه کاری میکرد 

شهریار از خودش و غرورش حتی فرسنگ ها فاصله  

 گرفته بود 

 در مواجهه با من ، همون ادمی نبود که همه میشناختن 

 عطوفت داشت،رفعت داشت و مهربونی 

 چرا باید به خاطر شغلش پسش میزدم. 

 من بود اگر هم نقشه ای کشید برای  

 برای داشتِن من. 

قلبم کارشو خوب انجام داد، اونقدر خوب که خم شدم  

 روی میز 

 و جعبه رو برداشتم و درست نشستم 

 جعبه رو زیر میز بردم و اروم بازش کردم 

با دیدن انگشتر تک نگین برلیان، بزاق دهنمو قورت 

 دادم 

 و کارتی که کنارش بود رو خوندم : 

 همه چی یه نشونه اس. - 

 اینم یه نشونه اس 



خریدنش نشومه عشق منه و قبول کردنش نشونه  

 عشق تو. 

 تو چندجمله حرفشو زده بود و لبخندی روی لبم نشست 
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اما با یاداوری کارهاش دوباره اخمی کردم و پوزخندی  

 زدم. 

 جعبه رو پرت کردم روی میز و نیشخند زدم. 

 عشق تو؟! نشونه؟ 

نشونه کارش همون شب تو کلبه بود و منی که االن یا  

 زنم چه بسا...چه بسا.. 

 چه بسا شاید ازش حامله هم باشم! 

 اونوقت حرف از عشق میزنه 

 تو عشق خودخواهی نیست 

 اما اون خودخواهه. 

 تو عشق غرور نیست اما اون به وقتش مغروره.. 

 خانوم؟ - 



و    به عقب برگشتم و با دیدن بادیگارد خودمو جمع 

جور کردم و خدا رو شکر کردم که جعبه رو روی میز  

 انداختم

وگرنه میدید توی دستام و به رییس عزیزش میگفت  

 که من با چه شوقی نشونه عشقش رو برانداز میکنم. 

 بله؟ - 

 آقا فرمودن تشریف بیارید . - 

 از روی صندلی بلند شدم و یه قدم برداشتم که گفت: 

 خانوم جعبه اتونو نگرفتین. - 

 ن جعبه ای ندارم م - 

 چرا خانوم رو میزه. - 

 من.. - 

سردی چیزیو روی کمرم حس کردم و بعد صدایی  

 نزدیک گوشم : 

 چرا خانوم نگرفتینش - 

 و جعبه جلوی چشمای از حدقه دراومده ام گرفته شد. 

 بگیرینش خانوم. - 

دست لرزونم باال اومد و گرفتمش که تفنگش رو کنار  

 کشید و گفت : 

 افرین خانوم - 

 همیشه حرف گوش کن باشید. 



 حاال برید پایین. 

 تو کی هستی؟ - 

 من هیچکی خانوم. من اصال ادم مهمی نیستم. - 

 مهم شمایید و عشقتون! 

 مهم اقاست شما. 

 تو کی... - 

 من هیچکی نیستم خانوم - 

 مراقب باشید نیفتید.قول دادم بالیی به سرتون نیاد! 
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ده به جلوم نگاه کردم و پله ها رو با  با چشمای گشاد ش 

 دقت پایین رفتم. 

ترسیده نگاهمو گردوندم که متوجه شدم رستوران  

 کامال خلوته. 

 هیچکی نیس خانوم. - 

 همه رفتن. ما هم قراره بریم. 

ناامید نشدم و نگاهمو بیشتر گردوندم که از پنجره کنار  

 چشمم به شهریار خورد. در، 



یستاده بود و روبروش  کنار ماشینش، دست به جیب ا 

 اصغر بود. 

 کل بادیگاردهاش پشت سرش ایستاده بودن. 

 دهن باز کردم جیغ بزنم که صداش تو گوشم پیچید : 

 اجازه ندارم لمستون کنم. اجازه ندارم شلیک کنم، - 

 اجازه ندارم مفرد خطابتون کنم . 

اما اجازه دارم با فشار دادن یه دکمه، اون ماشینو  

 بفرستم هوا. 

 این رو گفت و یه ریموت کوچیکو جلوم نگهداشت. 

نگاهم روی ریموت مشکی رنگ و دکمه قرمزش ثابت  

 موند. 

شما جیغ بزنین اونا متوجه میشن اما تا قدم اولو  - 

 بردارن ماشین منفجر میشه. 

 آقا هم حالشون وخیم میشه. 

 آقا؟!- 

 خواستم به سمتش برگردم و نگاهش کنم که گفت : 

 رید خانوم. لطفا راهتون رو ب - 

 همه سر میز شام منتظرتونن. 

گیج شده بودم، اگه به شهریار میگفت آقا، پس چرا  

 داشت منو میدزدید!

 کیا منتظرم بودن! 



 اگه از دشمنهای شهریار نبودن پس کی بودن! 

 که حتی اجازه نداشتن منو لمس کنه. 

 خانوم؟! - 

 نگاهم به شهریار بود و از پله ها پایین رفتم. 

 که رسیدم،گفت :   پایین پله ها 

 به سمت اشپزخونه برید. - 

مکث کردم و تو دلم ارزو کردم یه لحظه، فقط یه لحظه  

 شهریار به سمتم برگرده. 

 یه لحظه نگاهم کنه، اصال...اصال... 

با ناامیدی پلک زدم که سر شهریار به سمتمون  

برگشت و تا خواستم لبخند بزنم منو به سمت پشت راه 

 پله کشید. 
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خواستم تکون بخورم که جلوی دیدم قرار گرفت و 

 مجبور شدم به دیوار بچسبم تا بهش برخورد نکنم. 

 پشت به من بود و داشت سرک میکشید. 

صدای باز شدن در اومد و بعد برخورد کفش ها با  

 سنگهای کف رستوران. 

 رهایش؟! - 



 رهایش؟ 

دیدم که مرد  جوابی که ندادم سرعت قدمها بیشتر شد و  

 چه طور نفسشو به بیرون فرستاد. 

االن که از ماشین فاصله داشتن، میتونستم داد بزنم،  

 جیغ بزنم! 

 هرکاری کنم تا توجهشون بهم جلب بشه. 

 اون که حق کشتن منو نداشت. 

 حق اسیب رسوندن به هیچکیو نداشت.

 اگه...اگه... 

صدای قدمهایی باالی سرمون اومد و بعد صدای پر از 

 بانیت شهریار : عص 

 بگید دوربینا رو چک کنن. - 

 آقا شاید خودشون... - 

 خودش بخواد بره از جلوی چشم من میره! - 

 نه در پشتی اینجا که احدی ازش خبر نداره جز... 

 شهری... - 

با صدا زدن شهریار، مرد به سمتم برگشت که با  

 چشمهای از حدقه دراومده بهش خیره شدم. 

انگار باور نداشت که من این  اون هم مات نگاهم کرد.  

 کارو کنم. 

 زیر پله اس. بدو. - 



به دیوار روبرومون کوبیده  به ثانیه نکشید که مرد ، 

 شد و شهریار به جاش مقابلم قرار گرفت.

نگاهش سر تا پامو رصد کرد و به جعبه بین انگشتام  

 رسید. 

 خوبی؟ - 

 من نگاهمو ازش گرفتم و به مرد دادم.

 خیره بهم لب زد : 

 ا؟!چر - 

 و خودمم نمیدونستم چرا! 

 مگه شهریار با اون چه فرقی داشت!

اون که گفته بود نه آسیب میزنه و نه کار دیگه ای  

 میکنه. 

 فقط گفته بود برای شام منتظر من هستن! 

 چرا بهش اعتماد نکردم. 
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سر شهریار هم به سمتش برگشت و دیدم که فکش  

 سفت شد.

 من... - 



 امانت داری اینطوریه؟! - 

گفته بودم هیچی ازتون نمیخوام فقط حواستون به  

 رهایش باشه. 

 گفته بودم برام از خودم بیشتر اهمیت داره.

 خودم با دونفر میرم بیرون و اون با هشت نفر 

 هشت نفری که خودمم جزوشونم. 

 اونوقت تو میای و میبریش؟ 

 نمیپرسم کجا که حدسش رو میزنم. 

 درست میگفت!   شاهین 

 نوچه های بقیه هیچوقت محرم خودت نمیشن! 

 مرد پلکی زد و گفت :

 قرار نبود چیزی تهدیدشون کنه. - 

فقط یه صرف شام ساده، من حتی نوک انگشتم هم به  

 خانوم... 

خیز برداشتن شهریار به سمتش رو دیدم و بعد اون که  

 یقه اش تو دست شهریار بود:

که االن فرصت حرف د اخه اگه دستت بهش میخورد  - 

 زدنم نداشتی. 

 برو خداروشکر کن که میتونی نفس بکشی 

 که عقلت کار کرده به ... 

 به زنتون دست نزدم؟! - 



مکث شهریار به چشمم اومد و بعد جا خوردن  

 بادیگاردها. 

 مرد اما نیشخندی زد و گفت : 

آقا شما به همه گفتید دخترخونده شاهین خان، به همه  - 

ترا خانوم، به همه گفتید خواهری  گفتین خواهرزاده می 

که مجبور شدید محرمش بشید و اما دختِر میترا خانوم  

و آقا شروین رو محرمتون کردین تا تیمسار دستش  

 بهش نرسه مگه نه؟ 

اونایی که باید شاهد باشن این دختر کیه فوت کردن و  

 فقط میترا خانوم موندن. 

وز تو  میترا خانومی که سند اموالی که به اسمشونه هن 

گاوصندوقه خونه اتونه و از ترس تیمسار چیزیو بهش  

 نمیدید. 

 چرا میخواین الپوشونی کنین؟ 

تیمسار وقتی بدونه شما عاشقید به نظرتون بالیی سر  

 خانوم میاره؟! 
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انگار با این جمله، فیتیله عصبانیت شهریار رو روشن  

دیوار پشت سرش کوبید و  کرده بود که اونو محکم به  

 گفت :

 بالیی سر خانوم بیاره؟! - 

 اونوقت میشه بگی کی؟ 

تیمسار؟ تیمسار علیلی که اگه فرانچسکا نباشه و  

فیزیوتراپیشو انجام نده تا االن دست و پاهاش کامل از  

 کار افتاده بودن؟! 

 یا نکنه فرزین؟ 

پسر عقب افتاده اش که فقط دنبال زنهاست و نتیجه  

 ه؟! عشق پیریش 

اگه میکنمش تو پستو تا هیچکی  اگه پنهانش میکنم، 

 ندونه کیه 

 از سر ترسم نیست 

که همتون میدونین معامله های غیرقانونی تیسمار  

دست منه و اگه بخوام میتونم امپراطوری با عظمتشون  

 رو با خاک یکسان کنم. 

 اگه کاری ندارم! 

 چون میدونم باید گزینه ها رو نگهداشت. 

 ز این وقت حروم کردن برات اضافه اس.حاالم بیشتر ا 



برو و به تیسمارت بگو آقا گفت، اون دختر، رهایش  

 اصالنی زن منه. 

زن عقدی، قانونی، شرعی هر مدلی که فکرشو  

 میکنی! 

 اگه میخوای کاری کنی 

 میخوای بالیی سرش بیاری، آزادی!

تو ازادی تا انتقام بگیری و منم آزادم از تنها داشته ام  

 م. محافظت کن 

 پس اگه بالیی سر خونوادت اومد ناراحت نشو. 

 و اونو محکم به سمت در هل داد.

مرد سکندی خورد و ایستاد و خیره تو چشمهای من  

 یقه اشو درست کرد.

 فرق ما چی بود؟- 

 منم بهتون ازار نمیرسوندم. 

 خطری نداشتم فقط یه شام و... 

 فرق ما؟ - 

 بذار من بگم بهت. 

قدمی به سمتش برداشت و ادامه شهریار عصیان کرده  

 داد :

 من شوهرشم. - 

 فرق ما اینه، شوهرشممممم. 
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 مرد مات به شهریار موند و شهریار نیشخند زد : 

 ته همه بده بستونا - 

 ته همه دعواها و درگیری ها 

 اونی که چشم انتظارمه اونه. 

 بدم اون منتظره من کمکش کنم، منتظره من نجاتش  

 منتظره تا من حواسم بهش باشه! 

 حتی اگه من هم دشمنش باشم. 

 مسئله همینه و خیلی هم ساده اس!

 من... 

 به سمتم برگشت و خیره تو چشمام گفت : 

 شوهرشم! - 

 انگار اون جمله ها، جواب منم بودن. 

منی که حتی بدون یه لحظه فکر کردن، شهریار رو  

 صدا زده بودم.

هم به زور منو نگهداشته  شهریاری که حتی خودش  

 بود. 



که خودش هم کسی نبود که من با اختیار خودم پیشش  

 بمونم. 

 اما اونو ترجیح داده بودم.

 اما میدونستم هر اتفاقی که بیفته اون مراقبمه. 

 حتی اگه درخواستش رو رد کرده باشم. 

حتی اگه قبول نکرده باشم به طور شرعی همسرش  

 باشم! 

بهم و اون کلمه شوهرشم جوری تو  نگاه خیره شهریار  

مغزم هک شده بود و عواطفم رو به بازی گرفته بود  

 که نمیتونستم ازش رهایی پیدا کنم. 

مثل دختربچه هایی شده بودم که بار اولشونه پسر  

 مورد عالقه اشون بهشون ابراز احساسات میکنه. 

دلم میخواست میتونستم گذر زمانو به عقب بکشم و  

 ا و بارها تکرار بشه. اون ثانیه باره 

که من سیراب بشم از دیدن و زندگی کردن تو اون  

 لحظه 

 تو لحظه ای که شهریار اونطور ازم حمایت کنه و ... 

 اون جعبه تو دستت نشونه چیه؟ - 

نگاهم به شهریار خورد که جلوم ایستاده بود و با  

 ابروی باال رفته نگاهم میکرد. 



ش بود و  نگاهش خسته بود، قد صد سال خستگی تو 

 اما شاد بود.   لحنش...لحنش 

 نگاهم به جعبه بین انگشتام رسید و چه جوابی میدادم؟ 

لحظه ای که صداش زده بودم جعبه بین دستام محکم  

 فشرده شده بود.

وقتی که نگاهش به سمتم برگشت هم همین بود و من  

مقاومت زیادی میکردم تا شهریار متوجه نشه که چه  

 ! قدر روش حساب باز کردم
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 خیله خب.. - 

 صداش نرم و با انعطاف بود و نگاهم باال کشیده شد. 

چشماش با مهربونی روم بودن و من اما انگار که بار  

 اولی بود که کسی اینطور نگاهم میکرد! 

 جوری که انگار با نگاهش هم نوازشم میکرد. 

 به نظرم بریم خونه شام بخوریم بهتره، هوم؟ - 

فقط سری تکون دادم که دستش دور دستم نشست و  

 جعبه رو با دست دیگه اش بیرون کشید. 

 قبولش کردی که گرفتیش اره؟ - 



و من الل شده بودم و چرا نمیگفتم که اون مرد مجبورم  

 کرد؟ 

 پس وقتی قبولش کردی اینم نشونه عشق توئه! - 

البته عشقی که تو نفرت دفن شده و میشه بیرونش  

 کشید. 

 تونم. می من 

اینو گفت و جعبه رو باز کرد و انگشتر رو بیرون  

 اورد.

 ما ثبت قانونی ازدواجمونو داریم. - 

ثبت شرعی نداریم و شناسنامه ای که اسم پدر خودت  

 توش باشه. 

 همه رو اوکی میکنم تو اولین فرصت و اما حاال... 

دستمو به سمت خودش نگهداشت و انگشتر رو توی  

گذاشت و همزمان با فیکس  انگشت حلقه دست چپم  

 کردنش گفت :

 من تا ابد ازت محافظت میکنم رهایش. - 

 از تو و هرچیزی مربوط به تو! 

نگاهم تا چشماش باال کشیده شد و من ادِم دووم اوردن 

 نبودم. 

دووم اوردن نگاهی که اونقدر قشنگ و پر احساس  

 روم بود. 



عاشقت  و روزی اگه بهم میگفتن، یه خالفکار معروف  

 میشه و اینقدر با لطافت نگاهت میکنه 

 میخندیدم و اون فرد رو به تیمارستان معرفی میکردم. 

 چون همچین عشقی رو از یه جانی توقع نداشتم 

 و چقدر درد داشت که جانی رو به شهریار بگم! 

شهریاری که برای من، از یه پسربچه هم معصوم تر  

 بود!

 ه شد. دستم تو دستش فشرده شد و باال کشید 

سرشو خم کرد و روی انگشت حلقه ام بوسه ای زد و  

 دستمو پایین کشید. 

 آقا..- 

 سرشو به سمت بادیگارد برگردوند که گفت :

 حببیب رو فرستادیم عمارت تیمسار. - 

 چی همراهش بود؟- 
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 هیچی آقا فقط یه کنترل که.. - 

 سریع بمب به یادم اومد و گفتم : 

 !بمب - 



نگاه جفتشون به سمتم برگشت و ابروهای شهریار باال  

 رفت و تکرار کرد :

 بمب؟ - 

 بادیگارد قبل از من جواب داد : 

 بله ریموت بمب دستش بود. - 

 بمب...خب کجا... - 

 زیر ماشینت.. - 

اینبار شهریار دستمو رها کرد و زودتر از بادیگاردش  

 به سمت بیرون رستوران رفت. 

حالتون خوبه خانوم و نتونستن شما رو  خوشحالیم که  - 

 ببرن. 

 دادم. نگاهی به بادیگارد کردم و سری تکون 

 باید لبخند میزدم؟! 

 لبخندم نمیومد.   نمیتونستم

 تواناییش رو نداشتم. 

این حد از اروم بودن و عالقه و تشکر تو وجود من ،  

 هضمش برای خودم هم زیاد بود. 

شهریار خوب  خودم نمیدونستم چرا دارم اینقدر با  

 برخورد میکنم. 

چرا دهنم جلوش بسته شده و زبونم مثل همیشه کار  

 نمیکنه! 



با صدای بدی به بیرون نگاه کردم و با دیدن اتیش و  

 دود، صدای بادیگارد بلند شد : 

 آقااااا..- 

 نمیتونستم وضعیتمو شرح بدم. 

اینکه با چه دلهره ای به سمت بیرون دویدم و نگاه پر  

د و شعله های اتیشی بود که دور ماشین  از ترسم به دو 

 بود. 

به عقب هل دادم و بیرون دویدم که دیدم  در رو محکم

بادیگاردها گوشه ای جمع شدن و به سوختن ماشین  

 نگاه میکنن. 

خواستم به سمت در ماشین بدوئم که دستی از پشت  

 گرفتم و صدایی دم گوشم بلند شد : 

 کجا رهایش؟ - 

ن بودم که مات سرم به  صدای شهریار بود و این م 

 عقب برگشت. 

سالِم سالم بود و من دیوونه بودم که برای این ادم  

 اینقدر نگران شدم؟ 

اون هم وقتی که ضربه های احساسی بدی از سمتش  

 خورده بودم؟ 

 و چیزی توی سرم میگفت نه. 

 تو فقط عاشقی! 
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 توجهی نکردم. نفسی کشیدم و به صدای تو سرم  

 شهریار اروم نگاهم کرد و گفت :

 من اینجام رهایش. - 

 خیله خب؟ 

 فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم

 که اروم منو رها کرد و خطاب به بقیه گفت : 

 میخوام فکر کنن ما تو ماشین بودیم. - 

 یه ماشین بهم بدین. 

رستوران  بادیگاردها نگاهی به هم کردن و اونی که تو 

بود جلو اومد و سوییج ماشینش رو  باهام حرف زده  

 داد.

 بفرمایید آقا. - 

 شهریار با نگاهی براندازش کرد و گفت :

 خونه میخوام. - 

شناسنامه و یه سند محضری که من و رهایش عقد  

 شرعی هستیم. 

 با تعجب نگاهش کردم که بادیگارد گفت : 



 اسم پدر!- 

 شهریار با نگاهی بهم جواب داد :

 شروین اصالنی. - 

 مسار چی؟ اما تی - 

اینو یکی دیگه از بادیگاردها گفت و شهریار دستی بین  

 موهاش کشید. 

 تیمسار میدونه اون کیه - 

میدونه برای شهریار فقط یه نفر مهمه و دست گذاشتن  

 رو اون یه نفر 

 یعنی دست گذاشتن رو نابودی خودشون. 

 من تا حاال کمکشون میکردم 

 از این به بعدم میکنم اما یه شرط داره

 و رسم رهایش بهش برگردهاسم  

 بدون هیچ نگرانی! 

 شما با حبیب اعالن جنگ کردین. - 

 اون مهم نیست - 

 مهم این پیام صلحه. 

 بهشون میرسونم. - 

 اینو گفت و سر خم کرد و عقب رفت.



شهریار نگاهی به سوییچ توی دستش کرد و بعد رو به  

با دست به ماشینی  بادیگارد ابرویی باال داد که اون 

 اشاره کرد 

 رهایش!- 

 شهریار منتظر صدام کرد که نگاهش کردم. 

با چشم و ابرو به ماشین اشاره کرد و من هم به سمت  

 ماشین قدم برداشتم. 

 دیگه نه نای درگیری داشتم و نه حوصله اشو. 

 فقط میخواستم برم تا چندلحظه بخوابم 
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برداشتم و شهریار جلوتر از  اروم به سمت ماشین قدم  

 من به سمتش رفت

در شاگرد رو باز کرد که نشستم و سرمو به صندلی  

 تکیه دادم. 

دلم میخواست بخوابم تا شاید چندثانیه ارامش داشته 

 باشم 

 تا نیازی نباشه به چیزی فکر کنم 

 چیزیو بسنجم 



 یا حتی غصه چیزیو بخورم 

 خوابت میاد؟ - 

 دن در رو شنیدم. چشم باز نکردم و صدای بسته ش 

 خواب نه...- 

 خسته ام. 

 روز سختی بود - 

صداش غیرمنعطف شده بود و حتما یادش اومده بود 

 که چه بالیی سرش اورده بودم. 

 فقط امروز نه!- 

 منظورت چیه؟! - 

 روزای مزخرفی داشتیم و داریم - 

 خیلیا هستن که ارومتر از ما زندگی میکنن 

 ما همش... 

 دنبال هیجان باشن اون خیلیا شاید  - 

 نیشخندی به لحن از خود راضیش زدم و گفتم : 

 هیچکی دنبال این نیست که جای من باشه. - 

 در حقیقت...

 بزاق دهنمو قورت دادم و گفتم : 

 همه ازش فراری ان.- 

 چرا دقیقا؟- 

 بهش برخورده بود؟!



 مگه چیزی جز حقیقت بود!!بر بخوره! 

 این کشکمش ها... - 

 به داییت بسپاره اینکه مادرت تو رو  

اینکه عاشق مردی بشی و بفهمی با نقشه اومده  

سراغت و یکی هم فرستاده سراغ مادرت تا جفتتونو  

 داشته باشه تو چنگ 

 این چیز قشنگیه؟ 

و چشم باز کردم و سرم رو به سمتش برگردوندم و  

 نگاهش کردم 

 موشکافانه خیره ام شده بود و حرفی نمیزد 

 ی زد و به جلو نگاه کرد ابرویی باال دادم که لبخند 

 جوابی نداری؟- 
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 شونه ای باال انداخت و گفت :

 بستگی داره.- 

 اونوقت به چی؟؟ - 

 به اینکه تو جواب بخوای یا نه! - 

 پوزخندی زدم و گفتم : 



 معلومه که جواب میخوام. - 

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت : 

 گمون نکنم . - 

میبینم اینه که تو دنبال جواب  یعنی چیزی که من  

 نیستی! 

 فقط دنبال تاییدی! 

 اینکه بهت بگم اره حق با توئه. 

 زندگی تو و اتفاقات توش چیز قشنگی نیس 

 اما اگه راستشو... 

 سری باال پایین کردم و حق به جانب گفتم : 

 اره راستشو میخوام. - 

 مکثی کرد و گفت : 

 اینکه یه مرد اینقدر دوستت داشته باشه - 

 اتفاق نادره و خیلیا دنبالشن!   یه 

 حتی اگه اون مرد، یه خالفکار باشه! - 

 حتی اگه اون مرد.. - 

 نگاهی بهم کرد و ادامه داد :

 خونخواری مثل شهریار اصالنی باشه. - 

 این فانتزیه خیلیاس. 

چشماش خیره شده بودم و به خودش گفته بود  تو 

 خونخوار؟ 



 میداد  خودشو خونخوار میدونست و به کاراش ادامه 

میدونست کارش چقدر وحشیانه اس و بازم انجام  

 میداد؟

 خودت ، خوب خودتو میشناسی. - 

 لبخندی زد و گفت : 

 الزمه کارمه. - 

 وقتی میدونی خونخواری چرا انجامش میدی. - 

 نگاهشو گرفت و گفت : 

 فکر کن عادت. - 

 گیج نگاهش کردم که نگاهم نکرد 

 درست نشستم و گفتم : 

 بودن عادت نمیکنه. هیجکس به بد  - 

 اما به خوب نبودن چرا. - 

 الزم نیس بد باشی تا خوب نباشی. - 

 میتونی سفید نباشی و سیاه هم نباشی - 

 میتونی تند نباشی و بی مزه هم نباشی 

 اما نمیتونی خوب نباشی و بد هم نباشی 
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 هیچی بین خوب و بد بودن نیست. - 

 صل این دوتا باشه هیچی نمیتونه حد فا 

 چون ادما یا خوبن 

 یا بد! 

 تک خنده ای کرد و خسته گفت :

 آدم بده ام. منم- 

 منم خسته گفتم : 

 از نوع خونخوارش. - 

نگاهش سر تا پامو رصد کرد و ابرویی باال داد و 

 گفت :

 شایدم رهایش خوارش! - 

 باید عصبی میشدم؟ 

 خوشم نمیومد؟! 

 اما خوشم اومده بود. 

همونطور که سرمو تکیه میدادم خیره  لبخندی زدم و  

 بهش گفتم : 

 از نوع رهایش خوارش!- 

 و چشمامو بستم. 

:::::::::::::::::: 

 اگه میخواستی من نخوابم که کارتو خوب انجام دادی. - 

 بار   زنگ   زدی   که   ۳۰بارش  حموم   بودم ۴۹



 به تو چه که چرا حموم بودم 

 مگه باید امار بدم بهت؟ 

 پول ابو تو میدی؟ 

 نترس زنعمو جان نه  

 با دخترت نبودم. 

 اخ ببخشید باید میگفتم مادرزن جان! 

 چیه؟ به دامادی قبولم نداری؟ 

 دیگه راه چاره ای هم نداری.

 همینه که هست. 

 آهاااا راه چاره داری؟

 چیه اونوقت؟ 

 صدایی ازش نیومد و بعد خنده پر از حرصش 

 طالق بگیری؟ - 

 سالگی فرار کردی ۱۲حاال درسته  

 خوندن نداشتیوقت درس  

 اما بعدش که داشتی 

 اخه وقتی عقدمون صحیح نیست 

 چه طوری میخوای طالقشم بگیری؟ 

 ثابت کنی عقدمون صحیح نیست؟ 

 خب که بهت گفته صحیح نیست؟ 

 من؟! من گفتم؟ 



 زنعمو من اصال یادم نمیاد باهات صحبتی کرده باشم. 

 از طرفی، به حرف من اعتماد نکن. 

 اد. از ده تا یکیش درست درنمی 
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 چشم باز کردم و نگاهش کردم 

که حوله ای دور کمرش بسته بود و موهای خیسش  

 توی صورتش ریخته بودن 

 راه میرفت و با تلفن حرف میزد  

و با هر حرکت، قطره های اب از گردنش روی کتف و  

 سینه اش میریختن 

 من همه حرفام فقط واسه یه نفر راسته - 

 اونم خودت خوب میدونی کیه. 

 پس تو بهم اعتماد نکن. 

میخوای شکایت کنی میخوای ثابت کنی میخوای طالق  

 بگیری میخوای باال سرمون قند بسابی 

 مختاری هرکار دلته بکنی. 

 من ادِم در افتادن با تو هستم 

 اما درافتادن با دخترت نه. 



 نگاِه چپ به تو یعنی نگاه چِپ دخترت به من. 

 و نمیخوام. و من این 

 اما یه جایی اگه ببینم داری موش میدوئونی زنعمو.. 

 ساکت شد و یهو صورتش به لبخندی بازشد : 

 زنعمو؟ چرا نگم- 

 اگه نیستی که دخترعموی منو چطور زاییدی؟ نیستی؟ 

 اون دخترعموی من نیس؟ 

نیس که سر اسم و فامیل اصالنی ریدی به اینده اش و 

 دادیش به من؟ 

 نبود؟ اون وقتا حواست  

 االن که فهمیدی ارثیه داری دیگه برات مهم نیس نه؟ 

 اروم روی تخت نشستم که توجهش به سمتم جلب شد 

 بار زنگ زدن موفق شدی اونم بیدار کنی. ۴۹بعد  - 

نمیدونم میترا چی بهش گفت که به سمتم اومد و  

 گوشیو به سمتم گرفت. 

 حوصله اشو ندارم. - 

 گوشیو گرفتم و الو گفتم. 

 حرصش تو گوشم نشست : صدای پر  

 بدوِن هیچی برداشته تو رو برده.- 

 ادعاش ک...خرو هم پاره میکنه. 

 زنم زنم! 



 زنعمو جان! مادرزن جان. 

 انگار واسش ده شکم زاییدی. 

 مکثی کرد و با حرص بیشتری گفت :

 حامله نشی ها - 

 این همین االنش تو رو گرفته تو مشت 

 حامله بشی کارت زاره

 ول نمیکنه   مادر بچه اشو بمیره 

 اما معشوقه اشو.. 

 میخوام بخوابم. - 

 و تماسو قطع کردم. 
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گوشیو با حرص کنارم روی تخت انداختم و سرمو  

 برگردوندم که نگاهم به شهریار خورد 

جوری با تعجب نگاهم میکرد که خودمم یه لحظه شک  

 کردم 

 نگاهی به خودم انداختم 

 پیدا نکردم پرسیدم : اما چون چیزی  

 مشکلی پیش اومده؟- 



 با چشم به گوشی اشاره کرد و گفت :

 میترا نگرانت بود. - 

 تو سریع... 

 سری کج کرد و ادامه نداد.

 پوفی کشیدم و واقعا باید میگفتم چرا؟! 

 سری تکون دادم و گفتم : 

 واسه صبح بخیر،صدای جالبی نداره.- 

 اوقات ادم تلخ میشه. 

 رفت و نگاهی به ساعت روی دیوار کرد. ابروهاش باال  

 صبح رو جزو صبح بدونی و تایم بیداری! ۳اگه تو  - 

 نگاهم به ساعت خورد و صبح نشده بود؟!

 گشنه ات نیست؟ - 

 نگاهش کردم و سری به نشونه تایید تکون دادم. 

میترسم چندوقت دیگه پیچ و مهره های گردنت شل  - 

 بشه مجبور بشیم داربست بزنیم. 

 د بخندم؟ االن بای - 

 نه تو میتونی هر طور بخوای رفتار کنی. - 

 میدی؟ به همه این فرصتو - 

 پر سوال نگاهم کرد که گفتم : 

تو همه حرفات به ادمای مختلف میگی مختاری  - 

 هرکاری میخوای بکنی. 



 نیشخندی زد و گفت : 

 درست میگم. - 

 چون هر ادمی اجازه داره هرکاری عشقشه بکنه. 

 رکاری دلم میخواد بکنم. و من میتونم در مقابلش ه 

 اخمی کردم و گفتم : 

 این بیشتر یه نوع تهدیده!- 

 تهدید اینقدر زیبا نیست!- 

 من فرصت میدم تا بهترین استفاده رو ببرن. 

 و پشت به من ایستاد و در تاشو کمدشو باز کرد 

نگاهم به ست کت شلوارهای توی کمدش افتاد و بعد  

 کفشهاش که تو طبقه های پایینی بودن. 

 دستاش به سمت کمرش رفت و حوله اش پایین افتاد. 

 نگاهمو گرفتم و سرمو پایین انداختم 

 اما تصویر برهنه اش و اون هیکل بی نظیرش... 

 چی سفارش بدم؟ - 

 تو همون حالت گفتم : 

 این وقت شب؟- 
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 به سمتم برگشت و کش شلوارکشو تنظیم کرد و گفت : 

 تایم نمیشناسه. گشنگی که  - 

 بعدشم.. 

 سر بلند کرد و گفت : 

 یه جاییو میشناسم که تا صبح بازه غذاهاشم.. - 

 ای بد نیست. 

 اشاره ای به وضعیتم کرد و گفت :

 بیرون نمیای؟ - 

 یاد پیراهنش که تنم بود افتادم و گفتم : 

 میخوام لباس عوض کنم. - 

 نیشخندی زد و گفت : 

 جای لباسامو که بلدی. - 

 اس...لباس دخترونه. ..یه لب نه - 

 ندارم من. - 

 تو اگه بخوای همین االن کل دنیا رو میخری. - 

 همین االن... 

اما چندروزه دو دست لباس نخریدی...اصال...زنگ بزن  

بگو ابراهیم لباسایی که تو ماشینشه و امروز خریدیمو  

 بیاره. 

ماشین مونده...ماشینم که    لباسا تو اوال که اون - 

 خداروشکر ترکید! 



 ا اگه به فرضم لباسی بود من نمیوردم. دوم 

 اخمی کردم و پر حرص گفتم : 

 چرا؟ - 

 به سمتم قدم برداشت و گفت :

 تو منو درست شناختی. - 

همین االن اگه طلب دنیا رو ازم داشته باشیش میدمش  

 بهت. 

 اما لباس نه رهایش. 

 سرتق تر گفتم : 

 چرا؟ - 

 دستش روی ملحفه نشست و عقب کشید و گفت :

 دلم میخواد لباسامو توی تن تو ببینم. چوم  - 

و ملحفه رو کامل عقب کشید و نگاهش با شوق روی  

 تنم نشست. 

پیراهن مشکی رنگش تنم بود و دوتا دکمه باالیی باز  

 بود و قسمتی از برهنگی بدنم رو به نمایش میذاشت.. 

چهارتا دکمه بعدی هم بسته شده بودن و پیراهن تا  

 وسطای رونم بود. 

باس من تو تن تو منو مشتاق میکنه که هربار  ترکیب ل - 

 کاری کنم که هیچ لباسی نداشته باشی 

 سر بلند کردم و نگاهش کردم. 
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 نگاه اونم به چشمام بود و گفت :

 اعتراف قشنگیه نه؟ - 

 عادت کرده بودم تهدید کنی. - 

 لبخندی زد و گفت : 

 خودم. جز  کنار من به هیچی عادت نکن - 

و دستشو نوازش گر روی برهنگی ساق پام کشید که  

 موهای تنم سیخ شدن و پامو سریع کشیدم. 

 صدای تک خنده اش اومد و بعد راست ایستاد 

 دستشو به سمتم گرفت و منتظر نگاهم کرد. 

 به دستش نگاه کردم و بعد به چشماش. 

 من... - 

 من دیدمت. هنوزم دارم میبینم. - 

دوتا شبی که باهم بودیم رو  اون هر لحظه هم دارم  

 تصور میکنم. 

 پس مزخرفه! 

 مات بهش نگاه کردم که شونه باال انداخت.

 را...راست میگی؟- 



 اخمی کرد و گفت :

 من بهت دروغ نمیگم. حداقل نه االن!- 

تو...چرا یه جور رفتار میکنی که انگار من اولین  - 

 دختری ام که باهاش بودی. 

اورد و مچ دستمو گرفت و  دستش رو به سمت دستم  

 گفت :

 چون تو اولین کسی هستی که دوستش دارم.- 

اولین جنس لطیف و من این فانتزی ها با تو رو  

 عاشقم! 

 شده تا حاال تو تهاجمی ترین موقعیت ممکن باشید؟ 

با یه جمله حتی با یه نگاه عقب نشینی  اما با یه کلمه، 

 کنید؟ 

 که کیش و مات بشید؟ 

 بودم.   من کیش و مات شده 

 من هنگ کرده بودم. 

این حرفها، این محبت ها از شهریاری که همیشه اخم  

 داشت...

 تو قبالً اینطوری نبودی! - 

منو از روی تخت بلند کرد و همونطور که به سمت در  

 میرفتیم گفت :

 قبالً زنم نبودی. - 



 االن...- 

 تو زن منی. خودتم میدونی که من بودم که زنت کردم - 

 و عرفم درست میشه. شناسنامه و شرع  
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 در رو باز کرد و منو به بیرون هدایت کرد.

 با بیرون گذاشتن پام توجهم به نور کم سالن جلب شد. 

 روشن کنم؟ - 

 نه نه. - 

 و دستمو از دستش بیرون کشیدم. 

یه حس موذی تو قلبم میخواست همچنان دستم تو  

 دستش باشه اما عقلم نه. 

همینجاشم که مغلوب خواسته های شهریار بودم بس  تا  

 بود. 

تا از خودم استقامت و محکم بودن نشون  

 انگار که افسارم دستش بودنمیدادم، 

 میکشوند.   و به هر طرفی که دلش میخواست منو 

 میتونی بگردی. - 

 ن... - 



 قبل جواب دادم امتحانش کن. - 

 اینو گفت و از کنارم رد شد. 

کردم که فقط با یه شلوارک روی  از پشت بهش نگاه  

 پارکت های سرد خونه راه میرفت.

خودم هم صندل به پا نداشتم و ترجیحم پابرهنه بودن  

 بود. 

 اتیشی تو قلبم بود که با هیچ سرمایی خاموش نمیشد. 

که  روش بشینمبه سمت ست مبلمانش رفتم و خواستم

 توجهم به یه تابلو جلب شد. 

 و پوشونده بودن.. تابلویی که با پارچه روش ر 

نگاهی به شهریار کردم که به اپن تکیه داده بود و 

 گوشی بیسیم دم گوشش بود. 

 قدمی به سمت تابلو برداشتم و بعد منصرف شدم 

 اگه میخواست بقیه ببینن پس چرا پارچه گذاشته بود؟ 

یه مسئله شخصی بود و نباید خودمو اینقدر خودمونی 

 میدیدم. 

 اسش تنم بود؟ خودمونی تر از منی که لب 

 این سوال قلبم بود و دومرتبه جلو رفتم. 

رو پنجه پاهام بلند شدم و پارچه رو کشیدم که یکمش  

 افتاد و گیر کرد به تاج باالی قابش.. 



تا همونقدرش هم که مشخص شد، گواه از خاص بودن  

 قاب میداد...

سر چندنفر مشخص شده بود و انگار یه عکس  

 خانوادگی بود... 

 شنیدم و بعد صدای خودش:صدای پاشو  

 منتظرم.   ۱۴۵۹بله اشتراک  - 

دستش روی پارچه نشست و پایین کشیدش که من مات  

 و مبهوت به تابلو خیره موندم. 
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 من ماِت تابلو بودم و صدای اون از بغل گوشم بلند شد: 

 میگفتن اصالنی ها خانواده با شرافتی بودن.. - 

 ادمای مزخرفشون پدر من بوده و شروین! فقط تنها  

 شاهین اصالنی زن داشته اما زن صیغه میکرده. 

یه روز زن صیغه ایش با خواهر کوچیکترش میاد و  

 شروین هم همراه شاهین بوده. 

شروین از خواهره خوشش میاد و مخشو میزنه و با  

 وعده وعید گولش میزنه 

 دختره همخوابش میشه و عاشقش.. 



میشه و وقتی گند بارداری دختر    شروین هم عاشق 

 درمیاد و شروین به قتل میرسه 

 اونم فرار میکنه.. 

زمانی که پِی اصل و نصبشو تیمسار میگیره به زن  

 صیغه ای شاهین میرسه و همه چی خراب میشه.. 

 این عکس...یه عکس دسته جمعیه! 

 پدِر من عالقه ای به خاله ات نداشت

 اما شروین عاشق میترا بود.. 

 ونم چرا و چه طوری نمید 

اما دختر تیمسار با اون مال و منال و موقعیت براش  

 بی اهمیت شده بود...

 فکر و ذکرش فقط میترا بود

 و عاقبتش شد موندن این عکس تو این خونه 

 به سمتش برگشتم که دیدم نگاه اونم به منه : 

 گفتم شاید دلت بخواد پدرتو ببینی! - 

 ات نیست!   پدری که حتی اسمش هم تو شناسنامه 

 دومرتبه به تابلو نگاه کردم.. 

 شاهین پدر شهریار و زنی تو اغوش هم.. 

 میترای نوجوون هم تو اغوش یه پسر دیگه.. 

پسری که من فرم چشمهام و ابروهام و لبهام به اون  

 رفته بود.. 



 پسری که اگه زنده بود باید پدر صداش میزدم...

 این...این... - 

 این شروینه! - 

 پدرت.

 خنده مبهوتی زدم و اشک از چشمام ریخت.. تک  

 این عکسو وقتی گرفتن که فهمیده بودن بارداری.. - 

 میترا کارو خراب کرد.. 

 هول پول و ارث باعث شد همه چیو خراب کنه 

 گرچه... 

 سال! ۱۲اونم بچه بوده فقط  

 اما قدم بزرگی برداشته بود... 
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 و روی پیراهن شروین کشیدم قدمی جلو رفتم و دستم 

 تصورش کردم 

 اینکه زنده بود و من تو آغوشش بزرگ میشدم 

اینکه وقتایی که ناراحت بودم منو تو آغوشش میگرفت  

 و بغلم میکرد 



اینکه سرمو روی قفسه سینه اش میذاشتم و صدای 

 قلبش رو گوش میدادم 

 اشکی از گوشه چشمم ریخت و آهی کشیدم

 میبرمت سر مزارش- 

 سری تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم سریع  

 نمیخوام برم - 

 چرا؟ - 

 اون...اون مال ما نبوده.. - 

 یعنی چی؟ - 

 اون سهم دختر تیمسار بوده. - 

 نباید میترا باهاش وارد رابطه میشد.. 

 صدای تک خنده ماتش اومد و بعد حرفش : 

 اما اون عاشق میترا بوده - 

 میترا هم همینطور. 

 تیمسار یه نامزدی بود تو خونه رابطه شروین و دختر  

 یه چیز تحت لفظی بین پدرهاشون 

 اما عشق مهم تره. 

 عشق مقدس تره.

 با چشم های اشکی به سمت شهریار برگشتم و گفتم : 

 حرفاتو چقدر قبول داری؟- 

 بین منو تو یه چیز تحت لفظیه. 



 اگه من عاشق یکی دیگه بشم 

 حق دارم برم؟ 

گره خوردن و  ابروهاش به طرز وحشتناکی تو هم  

 گفت :

 همه چیو باهم قاطی نکن. - 

 سر باال انداختم و تخس گفتم : 

 جوابمو بده.- 

 بین من و تو عشقیه که خودت نادیده اش میگیری - 

 بدن هاییه که باهم به اوج لذت رسیدن 

 هیچ نادیده ای بینمون نیست 

دختر، فقط به خاطر پیوندهای    اما رابطه شروین با اون 

 کاری بوده 

 به خاطر نفوذ سرهنگ 

 به خاطر قدرت تیمسار.. 

 سرهنگ؟؟ - 

 اره پدربزرگمون سرهنگ بوده.- 
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 تک خنده مبهوتی کردم و گفتم : 



 پدربزرگمون پلیس بوده - 

 اون سرهنگ بوده و بعد تو...تو یه خالفکار؟ 

 دختر؟ یه قاچاقچی  

 یه مرد عضو مافیا؟! 

 فکش سخت شد و نگاه گرفت 

 اینا به هم هیچ ارتباطی نداره. - 

 چرا...داره!- 

 نه نداره. راه و رسم هرکسی به خودش مربوطه. - 

 به منی که میخوای تا زنت بشم هم مربوط نیست؟ - 

 زیادی داری حرف میزنی. - 

 نیشخندی زدم و ابرویی باال دادم

 . هاع. االن شد حرف زیادی - 

 نگاهم کرد و گفت : 

هرچیزی که بهت ربطی نداشته باشه و ازش بگی  - 

 میشه حرف زیادی 

 متوجهی؟ 

 دستمو پایین کشیدم و گفتم : 

 نه فقط تو متوجهی. - 

 که با چهارتا جمله و حرف سر خودتو شیره میمالی. 

 که خیانت شروین رو با عشق توجیه میکنی. 



هیچ درک میکنی دختریو که تو یه حرکت خودشو  

 نامزدشو میکشه؟ 

 چرا چون دنیا براش به اخر رسیده. 

 همین االن اگه مرد مشکلی داشته باشه 

 میگن ایراد از زنه. 

پس اون سالها معلوم نیس که چقدر سرکوفت شنیده  

 بود 

 که چه قدر سرش منت گذاشته بودن. 

 تیمسار از عشق زیادش نمیخواد انتقام بگیره 

 نه! از شدت عذاب وجدانش میخواد یه کاری ک 

 اینو مطمئن باش. 

 چشم غره ای بهم رفت و گفت : 

 تحلیل کارهای تیمسار نه به من مربوطه نه تو! - 

 من بهت یه پیشنهاد کوچیک دادم همین. 

 دلت میخواد بری پیش پدرت یا نه. 

ازش رو برگردوندم و همونطور که به سمت مبلها  

 میرفتم گفتم : 

 تا وقتی اصل ماجرا رو نفهمیدم نه. - 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 133#عروسک_ 



 
صدای قدمهاش اومد و بعد دستم کشیده شد و خودم هم  

 به عقب برگشتم 

خیره تو نگاه عصبی و عصیانگرش بودم که صداش  

 به گوشم رسید : 

 این حرفت یعنی چی؟ - 

 یعنی اصل ماجرا چیز دیگه ایه؟ 

 نگاهم تو چشماش در نوسان بود و اره.

 باشه اصل ماجرا شاید همه اش این ن - 

 هنوز خیلی چیزای دیگه هست 

 و شاید مهم ترینشون اینه... 

 پدر روهام کیه! 

 انگار ضربه بزرگی بهش زده بودم

که مات نگاهم کرد و قدمی عقب رفت، خواستم دستمو  

از دستش بیرون بکشم که اجازه نداد و به خودش 

 مسلط شد. 

 این فکرا مسخره اس.- 

مسخره    نه مسخره نیست. چیزی که من حسش میکنم- 

 نیست. 

 چیزی که درکش میکنم مسخره نیست. 

 روهام هنوز مشخص نیست پدرش کیه... 



 از بین دوندونای به هم چسبیده اش غرید :

 پدر روهام منم! - 

 من پدر بیولوژیکیشو میگم...یا نکنه اونم تویی؟ - 

 با پوزخند و تمسخر این حرفو بهش زدم

 نگاهم کرد. اما چیزی از اتیش چشماش کم نشد و فقط  

 چیه جوابی نداری اقای اصالنی؟ - 

 مرد بزرگ؟ 

 چرا نمیگی که پدرش تویی؟ 

 چرا ساکت شدی،دیدی؟ 

 شناسنامه، کارت ملی، اوراق هویتی!

 همه و همه بگه اون روهام اصالنیه 

 اما وقتی نطفه اش از تو ن...

 مگه تو میدونی از کیه؟! - 

 اونقدر مطمئن گفته بود که ترسیده بودم. 

زا که بابا مواد میکشید، که مامانم نئشه  بعضی رو 

 میشد و من میموندم و روهام چندماهه. 

 حس میکردم دنیا به آخر رسیده.

حس میکردم درست جایی ام که نه راه پس دارم و نه  

 راه پیش

اون زمان ها دلم میخواست یه تفنگ داشته باشم و تو  

 مغزم ماشه اشو بچکونم 



 شم و از تموم فکر و خیالهام راحت ب 
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خودمو بکشم و دیگه نیازی نباشه تا به اینده روهام  

 فکر کنم 

 که نگرانی شیرخشک تموم شده اشو نداشته باشم 

 نگرانی زخم بین پاهاش و ختنه ای که هنوز نشده بود. 

نگرانی مای بیبی سایز کوچیکی که از سوپرمارکت  

 میشد. میدزدیدم و دیگه داشت تموم  

 من اون روزا همراه با روهام قد کشیدم

 بزرگ شدم و به جای جفتمون درد کشیدم. 

 حاال مردی به اسم شهریار اصالنی 

مردی که با یه بشکنش میلیاردها پول جلوی پاش  

 ریخته میشد 

 میگفت من خبر ندارم پدرش کیه! 

 و شاید اون باشه. 

 مادر! منی که قد سالها برای روهام هم پدر بودم و هم  

 پلکی زدم و تکونی به لبهای نیمه بازم دادم

 نه. - 



 گلوم خشک شده بود و چشمام مات بودن 

 این امکان نداشت. 

 امکان نداشت که شهریار پدر روهام باشه 

 که من با پدر روهام خوابیده باشم 

 با کسی که خواهرم عاشقش بود.. 

با کسی که خواهرم به خاطر بدنیا اوردن بچه اش،  

 ود.فوت کرده ب 

نفرو فرستادی  ۵ت...تو...تو اونی هستی که - 

 سراغش؟!

ی   که   تازه   بکارتشو   از ۵... ۵  نفرو   فرستادی   ساغ   دخی 
 دست   داده   بود؟ 

 جوابی نداد و فقط مچ دستم بین انگشتاش فشرده شد 

 درد داشت؟! به خدا که هیچ دردی نداشت

 روحم خراشیده شده بودمن 

 من باورهام خراب شده بود

 فکر میکردم و حاال چی نصیبم شده بود! امروز به چی  

 رهای... - 

 منو صدا نزننننننن - 

 جوری جیغ زدم که خودمم مونده بودم

 دستش بود خیره شدمکه تو با وحشت به دستم

 و محکم کشیدمش و عقب رفتم



 قدمی جلو اومد که دوباره جیغ زدم : 

 جلو نیااااا...جلو نیاااااا- 

 فت :جفت دستاشو جلوی بدنش نگهداشت و گ

 باشه نمیام. توام عقب تر نرو. - 
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نگاهم به چشمهاش بود که سفیدیش سرخ شده بود و 

 فکش سفت شده بود

 رهایش.. - 

 دستامو به سرم گرفتم و ناله کردم : 

 صدام نکن بی شرف.. - 

 صدام نکن کثافتتتتتتت  

 تو...تو بابای روهامی؟ 

بخش نوازادان تحویل  من...من خودم روهامو از  

 گرفتم... 

 من رفتم کیف زدم واسه پول بیمارستان.. 

ماشین نشستم و پسره...پسره دستمالیم کرد بعد  تو 

 من...من کیفشو زدم 

 میفهمی؟ 



 من از پاکیم گذشتم تا روهامو بگیرم.. 

 حاال...حاال میگی پدرشی؟ 

 سالش شده؟ ۸حاال که  

 اون روزایی که هیچی نبود بخوریم.. 

که از بوی منقل و وافور بابام نئشه میشد کجا  روزایی  

 بودی؟ 

 تو ..تو میدونی چندبار به خاطرش دعوا کردم؟ 

 چندبار لگد خوردم هوم؟  

میدونی به خاطر اینکه بتونه راه بره، خودم کفش 

 نداشتم؟ 

 اما برای اون از این کفشا خریدم که تاتی تاتی بره؟ 

مع  که با هر قدمش صدا میداد و اشک تو چشمام ج 

 میشد؟ 

 با پشت دست اشکهامو پاک کردم و با نفرت گفتم : 

 تو چی میدونی هاااااااان؟- 

 تویی که تو کاخت نشسته بودی 

 نفره به خواهرم لذت میبردی.. ۵و از تجاوز  

 تویی که.. 

 کار من نبود. - 

 دروغ نگووو. - 

 میگم کار من نبووووووود. - 



 نعره زده بود و رگ گردنش برجسته شده بود 

 فقط خواستم بسوزونمت من  - 

که هی از روهام نگی، از داشتنش، از اینکه من پدرش  

 نیستم. 

 نطفه اش از من نیست اما من براش پدری کردم. 

 اون با اعتبار من داره زندگی میکنه 
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با چنان حرص و نفرتی نگاهش میکردم که تو  

 چشمهاش ناراحتی و ترس رو میدیدم. 

 میتونستم این حس رو از خودم دور کنم اما ن 

اگر فقط یه درصد...یه درصد امکان داشت که اون پدر  

 روهام باشه 

من خودم با دستهای خودم اونو میکشتم و از بین  

 میبردم. 

 و هرگز هم بابتش تاسف نمیخوردم

چون من برای مرگ مظلومانه خواهرم هرگز داغم  

 التیام پیدا نکرده بود 

 نگاهم نکن. اونطوری  - 



تنها چیزی که میتونه مقابلت برای داشتنم بایسته و قد  - 

 علم کنه همینه! 

 اینکه تو پدر روهام باشی. 

 بعد پیشونیش رو فشرد.   عصبی چشم بست و 

 نیستم! - 

 نیشخندی زدم و گفتم : 

 بهتره که نباشی. - 

چشم باز کرد و با چنان عصبانیتی نگاهم کرد که اگه  

 حشت از مقابلش فرار میکردمتو حالت عادی بودم با و 

اما اون لحظه اونقدر خودم درگیر نفرت بودم که هیچ  

 ترسی ازش نداشتم. 

 پس عقب گرد کردم و به سمت مبل رفتم

روش نشستم و پاهامو تو شکمم جمع کردم و اونا رو  

 بغل گرفتم. 

هربار با هر حرفی قراره همه تالش های منو خراب  - 

 کنی؟! 

 منو ریسه کنی؟! که تموم بافته های  

 جوابی ندادم و سرمو روی زانوهام گذاشتم. 

 باتوام رهایش. - 

 زمزمه کردم : 

 با من نباش. - 



 منتظر جوابتم. - 

 این زندگی خواسته توئه. - 

 انتخاب توئه پس به من ربطی نداره.

 نشستنش جلوی پاهام رو دیدم اما توجهی نکردم. 

 میتونی نگاهم کنی و حرف بزنی!- 

 . خسته امنمیخوام- 

 مکثی کرد و گفت : 

 از سر و کله زدن با من؟ - 

 ی توی سرت؟ از فکرای مسخره 

 پوزخندی زدم که شونه هام تکونی خورد و چشم بستم. 
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 جوابی نداری؟- 

 تو جوابت عقالنیه؟ - 

فکرای تو سرمو مسخره میکنی و میگی فکرای  

 مسخره؟! 

 مطمئنی مسخره اس؟ 

فکر نمیکنی دلیل نمیشه که مسخره    چیزی که تو بهش 

 باشه. 



 خیله خب تو که فکر میکنی چی عایدت شده؟ - 

 وقتی که روهام زندگی خوبی داره

 وقتی منو داره، وقتی تو رو به عنوان مادرش داره..

 پس چرا ناراحتی؟ 

 چه مشکلی داری؟ 

 چشم باز کردم و درست نشستم. 

 با چشمهایی که برق میزد بهم خیره شده بود 

در حقیقت به برهنگی بدنم نگاه میکرد و از دیدنش 

 لذت میبرد. 

 عصبی دو دکمه باالیی لباسم رو بستم و تشر زدم : 

 میتونی نگاهتو باال بکشی و اینقدر هیزی نکنی - 

 اونم االن که من تو این وضعیتم 

 نگاهش تو کسری از ثانیه خندون شد و گفت :

 کدوم وضعیتی؟ - 

 نگاهش کردم و سریع بلند شدم. با ابروهای باال رفته  

 چه قدر تو پررویی. - 

صدای خنده اش تو خونه پیچید که لگدی به پاش زدم  

 و به سمت آشپزخونه رفتم 

 ممنونم که بلند شدی و رفتی - 

 آخه منظره زیبای جدیدی رو تو دیدم قرار دادی .



اول متوجه حرفش نشدم اما با یاداوری اینکه فقط  

 تنمه پیراهن اون 

 ی اولین مبل نشستم و خودمو جمع کردم سریع رو 

 و با حرص غریدم : 

 مردک هیز.- 

 بلند شد و خواست به سمتم بیاد  

 که صدای زنگ در اومد و راهش به سمت در کج شد 

 صدای باز شدن در اومد و بعد شهریار : 

 انالین پرداخت شده.- 

 بله جناب فیشش دستمه. - 

 بفرمایید. 

تم و با دیدن  در که بسته شد به سمت شهریار برگش 

 جعبه پیتزاهای توی دستش نگاهمو گرفتم. 
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 بیا تا سرد نشده - 

 سیرم - 

 از کنارم رد شد و گفت : 

 سوسول بازی ها و نمیخورما تاثیری نداره چون.. - 



 جعبه ها رو روی اپن گذاشت و به سمتم برگشت. 

گردنم  دست انداخت زیر پام و دست دیگه اشو پشت  

 انداخت و بلندم کرد 

 پر از سوال نگاهش کردم که ادامه داد :

 چون من میبرمت - 

و به سمت اپن رفت و منو روی صندلی پایه بلند کنار  

 اپن نشوند. 

نگاهی به جعبه ها کردم و با رسیدن بوشون به مشامم  

 دلم ضعف رفت. 

خوشمزه است. دیگه بعد سه سال باید سلیقه منو  - 

 بدونی. 

 ی بهش کردم و بدون منظور گفتم : نیم نگاه 

 امروز میگفتی رهایش خواری. - 

تک خنده ای کرد و مقابلم داخل اشپزخونه و اون سمت  

 اپن نشست و گفت : 

 اره درست فهمیدی- 

 منتها رهایش خودش منو میخوره 

 دیگه چه طوری من بخورمش؟ هوم؟ 

اینو گفت و جعبه اول پیتزا رو باز کرد و به سمتم هول  

 داد.

 سس رو هم برام باز کرد و به سمتم گرفت یه  



 با وجود گرسنگیم اما مقاومت کردم و گفتم : 

 سیرم - 

 و نگاهمو ازش گرفتم 

 تکونی به دستش که سس توش بود داد و گفت :

 تو یکی بخور اشتهاتم باز میشه. - 

نگاهی بهش کردم و سس رو با تعلل برداشتم و یه کم  

 روی یه برش پیتزا ریختم 

 اپن گذاشتم و برش رو برداشتمسس رو روی  

 و به دهنم نزدیک کردم و یه گاز کوچولو زدم 

 نمیدونم از گرسنگی بود یا مزه عالیش 

 که بی توجه به شهریار و نگاه سنگینش 

 گاز دیگه ای زدم و با لذت خوردمش

 خوشمزه اس اره؟- 

 نگاهی بهش نکردم و فقط سری تکون دادم. 

 خوبه. نوش جونت. - 
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 عصبی چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : 

 اگه اینقدر اشاره نکنی خوشمزه ترم میشه. - 



 که صدای خنده اش اومد و بعد با لحن مهربونی گفت : 

 باشه. - 

 و خودشم شروع به خوردن، کرد. 

 توی طول زمانی که صرف غذا خوردن کرده بودیم  

 هرازگاهی فکرم به سمت روهام میرفت و تنهاییش 

و اونقدر نپرسیده بودم که پیتزاها تموم شدن و  

 جفتمون روی کاناپه نشسته بودیم و فیلم میدیدیم. 

 روهام کجاست؟ - 

 سرش برای یه لحظه کوتاه به سمتم برگشت و گفت : 

 عمارته. - 

 کی پیششه؟ - 

 اینبار خیره به تلویزیون گفت : 

 همونایی که همیشه هستن. - 

 بیارش اینجا - 

 تنهاست. اونجا  

 روهام همیشه تو عمارته و همون ادما پیششن - 

 براش چیز جدیدی نیست 

 اما اینبار توام نیستی - 

 نباشم. من وقتی هستم هم زیاد وقت صرفش نمیکنم- 

 دلم میخواد پیشم باشه. - 



مکثی کرد و کامل به سمتم برگشت و با ابروی باال داده 

 نگاهم کرد 

 : که منم سری تکون دادم و طلبکار گفتم  

 چیه؟! - 

 چشم تنگ کرد و گفت :

 تو چی میخوای؟ - 

نیستی من    هی روهام تنهاست، روهام سختشه، تو 

 نیستم! 

 اصلشو بگو. 

 پوفی کشیدم و گفتم : 

 هیچی دلم میخواست فقط پیشمون باشه - 

 اونجا یعنی.. 

 نگاهمو به تلویزیون دادم و گفتم : 

 اونجا عمارته - 

 خدمتکارا هستن ابراهیم هست 

 بازم اونا خانواده اش نیستن اما  

 االن من و تو... 

 منو تو با وجود همه مشکالتمون کنار همیم 

 دوتایی داریم فیلم میبینیم و مثل.. 

 مثل...مثل یه... 

 خونواده ایم!- 
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 خونواده؟!

 داره نگاهم میکنه نگاهش کردم که دیدم اونم

 اعتراف سختی بود؟!

 وجود همه درگیری های بین ما اینکه با  

 با وجود همه مشکالتی که بود 

 تالش های شهریار   نخواستن های من و تموم

 برای پا گرفتن رابطه 

باالخره رابطه بوجود اومده بود و حاال ما درست شبیه  

 چیزی بودیم که هرکدوم به نوعی ازش فراری بودیم.. 

 خانواده. 

های خونی  یه جمع کوچیک اما صمیمی و شاد با نسبت  

 و عاطفی. 

 قبل از همه اتفاقا- 

 قبل از اینکه من بخوامت و تو ازم فرار کنی. 

 قبل از همه نقشه ها و طمع ها.. 

 من و تو از یه خونیم. 

 از یه نسلیم و دخترعمو پسرعموییم. 



شاید بارها کلمه دخترعمو رو به زبون اورده بود اما 

 هیچوقت اینقدر ملموس نبود برام

 ختری نیستم که باهاش خوابیده اینکه من فقط د 

 دختری نیستم که عاشقمه.. 

 من از خون پدرشم، من حتی از خون خودشم! 

 اینجا رو دوست داری؟- 

 با سوال نگاهش کردم که گفت : 

 این خونه، این ارامشو دوست داری؟- 

 اگه واقعیت رو میخواست اره دوست داشتم. 

 تو این خونه ارامش حکم فرما بود 

 یگارد نبود تو این خونه باد 

 قرارهای پنهونی 

 معامالت نحس و پر از کثافت نبود 

تو این خونه هیچ خبری از شغل پر از نجاست شهریار  

 نبود 

 فقط من بودم و اون... 

 فقط من و شهریار... 

 اره دوست دارم- 

 اینجا عین یه تیکه از بهشته. 

 میخوای اینجا بمونیم؟ - 

 کردم : به سمتش برگشتم و نگاهش کردم و تکرار  



 اینجا؟! - 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 141#عروسک_ 

 
 با آرامش لبخندی زد و گفت : 

 اره همینجا. - 

 جایی که تو توش راحتی  

 دلم نمیخواد اذیت بشی

 پ...پس...پس عمارت چی؟- 

 اونجا باقی میمونه.. - 

 روهام... - 

 روهام میاد اینجا - 

 برقی تو چشمام جهید و گفتم : 

 عمارتو ببند. - 

ود حرفی بزنه که بست و منتظر نگاهم  دهن باز کرده ب 

 کرد 

 عمارتو ببند - 

 ابراهیم و اصغر رو نگهدار 

 بقیه رو مرخص کن برن. 

 هرکی که تو عمارته.. 



دلم نمیخواست بگم دخترایی که دزدیده شدن، جنازه  

 هایی که هرگز به خونواده نمیرسه 

و بادیگاردهایی که بعضی از شبا صدای خنده های  

وحشتناکشون وقتی رو تن یه دختر زخمی و بیجون  

 مانور میدن تو عمارت میپیچه. 

 دلت میخواد فقط شهریار باشم نه؟ - 

 نه شهریار اصالنی. 

 با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم : 

 اره فقط شهریار باش - 

 دستش رو روی تاج مبل گذاشت و گفت :

 اگه فقط شهریار باشم چه طوری زندگی کنیم؟ - 

 ری زندگی میکنن؟ بقیه چطو - 

 تک خنده ای کرد و مهربون گفت :

 یعنی میخوای با من زندگی کنی؟! - 

مات نگاهش کردم و واقعا چرا به اینجاش فکر نکرده  

 بودم! 

 و اونقدر راحت جواب داده بودم. 

نگاهمو معذب ازش گرفتم که سرشونه ام توسط دستش  

 فشرده شد و به سمتش کشیده شدم. 

 از هم نگاهش نکردم که گفت : با افتادنم تو آغوشش ب 

 خب؟!- 



 وقتی دستور میدی عمارت خراب بشه 

 نمیگی به چه انگیزه ای؟! 

 که با چه امیدی خرابش کنم و بیام اینجا؟ 

 ادمای دورمو مرخص کنم بیام تو تنهایی؟ 
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 جوابی بهش ندادم که ادامه داد :

 من یه چیزی میخوام - 

 هدف یه انگیزه یه دلیل یه  

 چیزی که به خاطرش از همه چی دست بکشم 

 عشق انگیزه نیست؟ - 

 مکثی کرد و گفت : 

 عشق انگیزه اس اما عشق بی سرانجام نه! - 

 تو این حال رو بی سرانجام میبینی؟ - 

 غیرمستقیم جوابشو داده بودم  

 و دیگه با خودش بود. 

 اینکه متوجه جواب و حرفم میشد یا نه 

 خودش بستگی داشت.چیزی بود که به  

 بی سرانجام نیست اما سرانجامش هم مشخص نیست - 



 دیگه چی بیشتر از این که محکومم به تو؟ - 

 من محکومیتتو نمیخوام - 

 این سرانجام یه احساس پاک نیست 

من میخوام اگه یه روز روهام، پدرت مادرت میترا و 

 حتی بکارت پیش روت بودن 

 و من پشت سرت بودم

 کلی تالش نیاز بود و برای رسیدن بهم  

باز هم اونی که انتخاب میشه من باشم و راه رسیدن به  

 من. 

 این میشه سرانجامی که من دنبالشم. 

 مات نگاهش کردم اما نگاه اون پر از جدیت بود. 

 واقعا تو افکار شهریار یه همچین چیزایی بود؟ 

 این که واقعا دنبال یه عشق بود؟ 

 اون هم از طرف من؟! 

 شی زمان زیادی میبره چیزی که دنبال - 

 با اطمینان سری تکون داد و گفت :

 اما می ارزه.- 

 نگاهمو ازش گرفتم و به تلویزیون دادم. 

 تو خالف این فکر میکنی؟ - 

 نه. - 



صدام ضعیف بود و من واقعا خالف عقاید شهریار فکر  

 نمیکردم 

من هم میدونستم عشق ارزش خیلی چیزا و خیلی  

 کارها دو داره.

 میدونستم یه عاشق واقعی تالش میکنه من هم  

 صبر میکنه و در نهایت لذت میبره. 
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 بهش فکر نکن. - 

 نیم نگاهی بهش کردم و جوابی ندادم.

نمیدونم چرا و چه طوری اما سرمو روی شونه اش  

 گذاشتم و به تلویزیون خیره شدم

 شوکه شدن و یکه خوردن خودشو هم حس کردم 

 اما منم دختر بودم 

 من هم عواطف داشتم 

و بعد از همه اون حرفها شاید گاهی دلم میخواست  

 تکیه گاه داشته باشم 

 حتی اگه اون آدم، بدی های زیادی در حقم کرده باشه. 

 نفسی کشیدم و تو همون حالت چشم بستم 



که دست شهریار دور کمرم حلقه شد و بیشتر بهش  

 چسبیدم. 

::::::::::::::::::::::::::::::: 

چشم باز کردم که متوجه شدم توی اتاق روی تخت  

 خوابیدم. 

دستی به چشمم کشیدم و مالشی بهشون دادم و روی 

 تخت نشستم. 

نگاهم دور اتاق چرخ خورد که توجهم به کاغذ روی  

 پاتختی خورد 

 شلوارک بپوش و بیا بیرون. - 

 دست خط شهریار بود و نمیدونستم چرا اینو گفته بود. 

ی تخت بلند شدم و به سمت کمد لباس هاش  از رو 

 رفتم. 

از یکی از کشوها، شلوارک مشکی رنگ بیرون اوردم  

و پوشیدمش و کش رو تنظیم کردم و چندتا گره زدم که  

 کوتاه بشه و تو آینه به خودم نگاه کردم 

 موهامو مرتب کردم و نیشخندی به وضعیتم زدم 

دن و  شبیه پسرای نوجوون شده بودم که هر تیپی میز 

 براشون چیزی اهمیت نداشت.

 به سمت در رفتم و درو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم

 که صدای تلویزیون به گوشم خورد 



 که کارتون پخش میکرد 

متعجب قدمهامو تندتر برداشتم که صداشون به گوشم  

 خورد. 

 چرا اینقدر فلفل میزنی بابا؟ - 

 خب مزه اش به فلفلشه.- 

 بابایی. تنده اتیش میگیریم. گلوی ادم میسوزه  - 

 میشینیم زیر کولر میخوریم . - 

 بابا؟! - 

 نخوریم؟ - 

 اال چیزی بگم ابراهیمو دعوا نمیکنی؟ - 
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 ی شهریار اومد و بعد حرفی که زد : صدای تک خنده 

 بگو اینبار رو با ابراهیم کاری ندارم. - 

 خیلی شنگول میزنی امروز. - 

 ادم و با فاصله بهشون نگاه کردم سرجام ایست 

شهریار رکابی تن زده بود و روهام هم تیشرت  

شلوارک بن تن تنش بود و باهم تو اشپزخونه ایستاده  

 بودن. 



دست روهام یه مالقه بود و شهریار هم با ظرف ادویه  

 کنار گاز ایستاده بود. 

 حیف که گفتم کاری باهاش ندارم.  - 

 شنگول؟! 

تاسف تکون داد و به سمت گاز  سری به نشونه  

برگشت و ظرف ادویه رو باالی تابه گرفت که روهام  

 پرید و از بازوش آویزون شد. 

 نه نه بابا نزن این دیگه قابل خوردن نیست. - 

 شهریار دستشو اروم کشید و گفت :

 مامانت همیشه زیاد میزنه. - 

 روهام یکم به شهریار نگاه کرد و گفت :

 اون ظرفه نه این بابا.   اونی که مامان میزنه - 

 این همش شوره و تنده.

 اما اون زردچوبه اس.

شهریار ظرفو جلو چشماش گرفت و نگاهی به ظرف  

 روی میز کرد و گفت : 

 جفتشون زردن. - 

 روهام نالید : 

 اما باهم فرق دارن بابا. - 

 همین االنش کلی فلفل زدی

 کی میخواد بخوره. 



 عقب رفتشهریار سریع دستشو کشید و روهام  

 ظرف ها رو جمع کرد و سرجاش قرار داد و گفت :

 بیا تمیزش کنیم. - 

 چه جوری؟ - 

 اب میریزیم توش جوش میاد مزه اش میره.- 

 لیتر آب هم مزه اش نمیره.۱۰اونی که شما ریختین با  - 

 شهریار اخم بامزه ای به روهام کرد و گفت : 

 همین مونده بود توی الف بچه اینو بگی. - 

 ت سینک ظرفشویی رفت و گفت :و بعد به سم 

 یه پارچ بده روهام. - 

روهام به عقب برگشت که منو دید و چشماش برقی  

 زد. 

 مامان؟! - 

شهریار با شنیدن صدای روهام به عقب برگشت و با  

 دیدنم لبخندی زد. 
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روهام به سمتم دوید و بغلم کرد که منم کمرمو خم  

 کردم  



 سرش گذاشتم و محکم بغلش کردم   و سرمو روی 

نگاهم به شهریار خورد که مالقه رو کنار لبش گذاشته  

 بود و داشت مزه غذا رو میگرفت

به محض خوردن یه مقدار از غذا جوری اخماشو تو  

 هم کشید که خنده ام گرفت. 

 راست ایستادم و با شیطنت پرسیدم : 

 بدمزه اس؟؟ - 

 کرد مالقه رو پایین اورد و تک سرفه ای  

و بی توجه بهم دیگ رو از روی شعله گاز برداشت و  

 به سمت سطل اشغال برد  

 و مستقیم همه مواد داخلش رو تو سطل خالی کرد 

با دهن باز نگاهش کردم که روهام هم از بغلم بیرون  

 اومد و مات به شهریار نگاه کرد 

 و نالید : 

 بابا؟؟ - 

 شهریار به سمتمون برگشت و گفت :

 بود روهام حق با تو بود. خیلی تند  - 

و بعد نگاهی به ظرف ادویه ها انداخت و چشم غره ای  

 بهشون رفت. 

لبخندمو پشت لبام پنهون کردم و همونطور که به سمت  

 شهریار میرفتم گفتم : 



مردم چه اعتماد بنفسی دارن که فکر میکنن با دوتا  - 

تخم مرغ نیمرو زدن یا سیب زمینی سرخ کردن،  

 تن باقی غذاهام بربیان... میتونن از پس پخ 

 شهریار چشماشو تنگ کرد و سرتاپامو از نظر گذروند 

 و وقتی خواستم به سمت یخچال برم 

 آروم سر راهم قرار گرفت و به ارومی گفت :

 مردم اگه االن پسرشون تو اشپزخونه نبود - 

 به بعضیا نشون میدادن که از پس چه کارایی برمیان 

مکی زد و سرشو خم  با دهن باز نگاهش کردم که چش 

 کرد و دم گوشم گفت : 

 پس مردمو انگولک نکن تا حالی به حالی بشن - 

 و بوسه ای روی الله گوشم زد و عقب رفت.

اول یکم مات بهش نگاه کردم که برام ابرویی باال  

انداخت و با صدای چیشده روهام نگاه پر از لذتش رو  

 از روم برداشت

 ز کردم  منم به خودم اومدم و در یخچالو با 

 بیا بریم روهام - 

 مامانت میخواد ناهار درست کنه. 
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 اما دست پخت شما خوشمزه تر بودا - 

 دست پخت منو اخرشب گربه های محله میخورن - 

 مامان هنوز صبحونه نخورده - 

خانومای اشپز بلدن این ما مرداییم که بلد نیستیم  - 

 پسرم. 

 معروف به کارش برسه. بذار سراشپز  

 از حرص تو صداش خنده ام گرفت و لبمو گاز گرفتم 

 بخند راحت باش - 

 به هرحال نوبت خندیدن ما هم میرسه 

سر عقب کشیدم و بهش نگاه کردم که بیرون  

اشپزخونه ایستاده بود و با شوقی که تو نگاهش بود  

 نگاهم میکرد  

 با دیدن نگاهم سریع رو برگردوند و عقب رفت.

هم به روهام خورد که اون هم با خوشحالی نگاهم  نگا 

 میکرد 

 وقتی نگاهمو دید لبخند گشادی زد و گفت :

 دیگه به کیان میگم که مامان بابای من هم پیش همن - 

 که مامان من تو اشپزخونه برامون غذا درست میکنه 

 تازه... 



نیم نگاهی به پشت سرش که شهریار بود انداخت و 

 گفت :

 مامانمو خفت میکنه. میگم که بابام  - 

چشمام گشاد شدن که شهریار سریع به سمت روهام  

 برگشت و مبهوت گفت : 

 ؟؟ چی میکنه - 

 روهام شرمنده نگاهی انداخت و گفت :

 اینو دیگه ابی یاد نداده.- 

 من تو و اون ابی رو از سقف اویزون میکنم - 

 مرتیکه... 

نگاهش که به من و چشمام خورد عصبی سر تکون داد  

 گفت :و  

 پسرتو تحویل بگیر. - 

اخمی به شهریار کردم و بعد با حفظ همون اخم خطاب  

 به روهام گفتم : 

 اون کلمه مناسبی حتی برای سن ما نیست عزیزم. - 

 چه برسه برای تو گلم.  

 دیگه تکرارش نکن لطفا. 

 روهام سر پایین انداخت و اروم چشمی زمزمه کرد. 

 مشغول شدم. نگاهمو گرفتم و به کارم  من هم
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ناهار که خورده شد و ظرفهاشو روهام و شهریار  

 شستن 

همه کنار هم روی مبل نشستیم و به برنامه تلویزیونی  

 نگاه کردیم 

 من این قسمتشو خیلی دوست دارم - 

نگاهی به روهام کردم که با شوق به تلویزیون خیره  

 شده بود

 منم لبخندی زدم و گفتم : 

 اره جالبه. - 

 میدونی مامان؟ - 

 من جاناتان رو خیلی دوست دارم

 و همینطور میوی ویوی. 

 لبخندی به لحنش زدم و گفتم : 

 میوی ویوی؟ - 

 خندید و گفت :

 اره میوی ویوی- 

و بعد به سمتم برگشت و دستاشو مثل کنت دراکوال باال  

 برد و مچش رو به سمت پایین گرفت 



 و گفت :بین انگشتاش فاصله ایجاد کرد  

 -I never say it yeah bela bela bela 

با صدای بلند به اینکه دیالوگ کنت رو گفته بود  

 خندیدم و صدای شهریار رو شنیدم. 

 چرا این قسمت برات جالبه؟ - 

 روهام دستاشو پایین اورد و گفت :

 چون میوی ویوی عاشق دنیسویچه. - 

 حتی اگه یه ومپایر نباشه. 

 ومپایر باشه کنت دلش میخواد اون  

 خانواده جاناتان دلشون میخواد انسان باشه 

اما میوی ویوی و جاناتان دلشون میخواد هرچی که  

 هست شاد باشه. 

 میوی ویوی مثل مامانه. 

 همش مراقب دنیسویچه. 

 مثل مامان که برای من هرکاری میکنه. 

 و با قدردانی بهم نگاه کرد. 

 پسرک کوچولوی من! 

 سیدم. بغلش کردم و سرشو بو محکم

 و کی بهت گفته مادرت برای تو هرکار میکنه؟ - 

تو همون حالت که روهام تو بغلم بود سرم به سمت  

 شهریار برگشت 



 و با ابروهای باال رفته نگاهش کردم. 
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 توجهی به نگاهم نکرد و فقط لبخند کوچیکی زد 

 سوالیه دلم میخواست نگاهم کنه تا بهش بگم این چه  

 یعنی چی کی بهت گفته؟ 

 مگه من واقعا حاضر به انجام هرکاری نبودم؟! 

البته که بودم.پس چرا شهریار همچین سوالیو  

 میپرسید.. 

انگار که واقعاً من روهام برام کوچیکترین اهمیتی  

 نداشت!

 نگفتی روهام! - 

 کی بهت گفته این حرفو؟ 

 روهام از بغلم بیرون اومد و گفت :

 ا ابی صحبت کردممن یه بار ب - 

 گفتم که مامان یک ماهه سراغم نیومده 

 اونم گفت مامان خیلی دوستم داره

 همیشه حواسش به منه. 

 و برای من هرکاری انجام میده. 



 بهم گفت هیچوقت ناراحتش نکنم چون.. 

 خیره تو چشمام گفت : 

 اون بهترین مادر دنیاست.. - 

 باشه. و هرکسی دلش میخواد مادری مثل اون داشته  

با چشمای پر از اشک نگاهش کردم و ایکاش که واقعاً  

 من منتهای آرزوی هر بچه ای باشم! 

آدم درمورد مسائل خصوصیش با هرکسی صحبت  - 

 نمیکنه. 

 ابی دوستمه.- 

 تصحیح میکنم آدم با هم سن و سالهاش رفیق میشه.  - 

 اون تنها کسیه که دارم. - 

 شهریار از روی مبل بلند شد و گفت :

 نو داری و مادرتو. تو م - 

 همون مادری که میگی برات همه کاری میکنه. 

 پس ابراهیم تنها کسی نیست که داریش.

 و پشت کرد به ما و به سمت اتاق رفت. 

 بابا ناراحت نشد؟ - 

 نه عزیزم. - 

 جوابی نداد و به تلویزیون خیره شد. 

ی شهریار نگاه کردم و چش شده  من اما به راه رفته 

 بود!



ی روهام که هر بچه ای تو این  ساده   چرا از یه حرف 

 سن و سال امکان داره بزنه، ناراحت شده بود. 

 در صورتی که حرفش بد نبود 

بالعکس اون از بودن و داشتن من به عنوان مادر  

 خوشحال بود 

 و این برای من قدر دنیایی می ارزید..
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 من برم برمیگردم. - 

 چشم مامان. - 

لبخندی بهش زدم و بلند شدم و به سمت اتاق قدم  

 برداشتم. 

 اما چند قدم بیشتر نرفته بودم که ایستادم 

 واقعاً برای چی داشتم میرفتم؟! 

 اصالً چرا میرفتم؟! 

 اینکه برم بپرسم چرا رفته؟ از چی ناراحت شده؟ 

 و این پالس مثبت نبود؟! 

 این گواه از مهم بودن شهریار، برام نمیداد؟! 



تم عقب گرد کنم و به سمت روهام برم که نگاهم  خواس 

 به دست چپم خورد 

 و بعد حلقه توی انگشتم. 

 و صدای شهریار تو گوشم پیچید : 

 . قبول کردنش نشونه عشق توئه - 

من اون حلقه رو قبول کرده بودم پس عشق اونو قبول 

 کرده بودم

 و عشق خودم رو هم ابراز کرده بودم. 

 پس چه دلیلی داشت تا نرم؟ 

 نفسی کشیدم و محکمتر قدم برداشتم. 

 پشت در اتاق ایستادم و دو تقه به در زدم. 

 بیا تو. - 

درو باز کردم و وارد شدم که دیدم پشت میز نشسته و  

 لبتابش جلو روش بازه. 

 مزاحم شدم؟ - 

 نگاهم نکرد اما مکثی کرد و گفت :

 نه بیا تو. - 

 یه لحظه حس کردم مزاحمم و حس بدی بهم دست داد.

 ه همین یه قدم عقب رفتم و گفتم : واس 

 من...من میرم بعداً.. - 



به عقب برگشت و با عینکی که به چشم زده بود نگاهم  

 کرد 

چهره اش با اون عینک جذاب تر شده بود و لبخند  

 کمرنگی روی لبم نشست 

 بیا داخل و در رو ببند. - 

 قدم از قدم برنداشتم و از درون خودخوری میکردم  

 که خودش نچی کرد و بلند شد 

 به سمتم اومد و کنارم ایستاد 

 در رو بست و گفت :

 بیا کارت دارم. - 
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به سمت کاناپه، قدم برداشتم و روش نشستم و نگاهش  

گاهم  کردم که هنوز کنار در ایستاده بود و موشکافانه ن 

 میکرد 

 من هم نگاهش کردم و گفتم : 

 چیزی شده؟ - 

نمیفهمم چه طوریه که میای تو اما یهو پشیمون  - 

 میشی 



 نیا. اگر نخوام وارد بشی همون اول میگم

 بعدش هم من باید بیام به زور بشونمت. 

لبخندی که میرفت تا روی لبم بشینه رو سریع خوردم  

 و فقط سری تکون دادم. 

 تکون داد و گفت :اون هم سری  

 دقیقا همین حالت. - 

فقط میتونم سر تکون بدم تو جواب یه سری حرکتای  

 تو. 

و بعد به سمت میزش رفت و چندتا پوشه برداشت و از 

 همونجادست دراز کرد به سمتم و گفت : 

 تا من مشغولم تو اینا رو بخون. - 

نیمخیز شدم و از دستش گرفتم و دوباره روی کاناپه  

 نشستم 

روی صندلی نشست و دوبارع  پشت میزش،   اون هم

 شروع کرد به کار با لبتاب. 

 نگاهی به پوشه ها انداختم و پوشه اول رو باز کردم

با دیدن برگه ای که عنوانش انتقال زمین های شروین  

اصالنی بود سریع سر بلند کردم و به شهریار نگاه  

 کردم 

 این...این.. - 

 فت : به سمتم برنگشت و تو همون حالت گ



 اره.- 

 این برگه انتقال مالکیت زمین هاست. 

بلکه همه برگه های اون پوشه ها انتقال  نه فقط این، 

 مالکیته.  

 بخونشون و... فقط تنظیم شدن، 

نگاه بهم، خیره  وسط حرفش، به سمتم برگشت و بدون 

 به پوشه ای گفت : 

اون پوشه ابی رنگ رو باز کن و لیست اموال رو - 

 ببین. 

ا رو بخون. شاید بخوای یه زمینو نگیری  بعدش برگه ه 

 و یا یه زمینو کامل بگیری. 

شاید بخوای معاوضه کنی. هر کاری بخوای بکنی،  

 آزادی تا انجامش بدی. 

 و دومرتبه به سمت لبتابش برگشت. 

 اما...اما... - 

 بخونشون! - 
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خیلی محکم و دستوری گفته بود، برگه و پوشه رو  

 نار گذاشتم و پوشه ابی رنگ رو برداشتم. ک

به محض باز کردنش با لیست عریض و طویلی از  

دارایی های اصالنی ها روبرو شدم و شوکه برای یه  

 لحظه به شهریار نگاه کردم. 

 انگار نگاهمو حس کرد که گفت :

 اصالنی ها خاندان با آبرو و اعتباری بودن... - 

 مکثی کرد و اضافه کرد : 

 هنوزم هستن! و البته  - 

 ناخوداگاه زمزمه کردم : 

 اره اعتبارشون کامال ً از شغل تو مشخصه. - 

 یا حرفی رو نزن یا اونقدر بلند بزن که همه بشنون. - 

 سر بلند کردم و محکم گفتم : 

 باشه. - 

 و ادامه دادم :

 گفتم اعتبارشون از شغل شریف تو مشخصه. - 

حرکت دستش روی صفحه لپتاپ متوقف شد و دیدم که  

 سرشو باال گرفت اما به سمتم برنگشت. 

 . تو خودت هم یه اصالنی هستی - 

 من زن توام. - 



خودمم تو جمله ای که گفتم مونده بودم و مات به  

شهریار نگاه کردم که تک خنده ای کرد و دستشو پشت 

 گردنش کشید. 

اره تو زن منی و خیلی خوبه که خودت هم بهش  - 

 اشاره کردی 

 اما عزیزم، قبل از اون، تو دخترعموی منی. 

 یه اصالنی با خوِن اصالنی ها. 

 تو با شروین مو نمیزنی رهایش اصالنی.

جوابی بهش ندادم و شروع به خوندن لیست اموال  

 کردم. 

هر ازگاهی درمورد ادرس یکی از خونه ها چیزی  

 میپرسیدم که دیگه شهریار طاقت نیورد.

 قضیه چیه؟! - 

 بلند کردم و گفتم :   سرمو از برگه 

 هوم؟ کدوم قضیه؟! - 

 فقط داری ادرس خونه ها رو میپرسی. - 

شونه ای باال انداختم و دوباره سرمو فرو کردم تو  

 برگه توی دستم و گفتم : 

 خب تو خونه میشه زندگی کرد - 

 تو زمین که نمیشه. 

 چی کرد؟! - 
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کردم و نگاهش    با شنیدن صدای شاکی اش، سر بلند 

کردم که دیدم به سمتم برگشته و دستش روی تاج  

 صندلیشه و با اخم نگاهم میکنه. 

 جوابی بهش ندادم که دوباره پرسید : 

 چی گفتی؟!- 

 من حس میکنم خوب متوجه حرفت نشدم. 

این رو میگفت در صورتی که من مطمئن بودم اون  

 خیلی هم خوب و درست متوجه شده. 

در واقع چون متوجه منظورم شده بود اینطوری  

 عصبی بود. 

خب خودت گفتی میتونم معاوضه کنم اموالمو! مگه  - 

 نگفتی؟ 

 حرفتو بزن. - 

 خب...خب... - 

پوفی کشیدم و برگه رو روی کاناپه روی باقی پوشه ها  

 گذاشتم و گفتم : 

 خب من که نمیتونم تا ابد اینجا بمونم. - 



ال پایین کرد و خیلی  یکم نگاهم کرد و بعد سری با 

 مسخره گفت : 

 اره تو که نمیتونی تا ابد اینجا باشی. - 

 و روشو برگردوند و با نفرت گفت :

 از آدمایی که زیر حرف خودشون میزنن متنفرم. - 

 مات نگاهش کردم و متنفر بود؟!

چرا این کلمه عین یه گلوله آتیش توی قلبم نشسته بود  

 و داشت اتیشم میزد؟ 

 راحت شده بودم!چرا اینقدر نا 

 من... - 

اشک تو چشمام جمع شده بود صدام میلرزید و گفته  

 بود ازم متنفره؟! 

 من ِکی زیر حرفم زدم؟ - 

جوابی نداد که اینبار بغضم تو صدام نمایان شد و  

 گفتم : 

 با توام...شه...شهریار... - 

 خیلی خونسرد بدون نگاه بهم گفت :

 من با تو نبودم. - 

 چرا بودی - 

 راحتی فکر کن. هر طور  - 

 پوزخندی از حرص زدم و گفتم : 



عادت داری همش بگی هر طور راحتی، هر طور  - 

 ازادی، هر طور مختاری! 

 هه. 

منم از ادمایی که همش ادای روشن فکرا رو درمیارن  

 متنفرم. 

از اونایی که همیشه تز میدن، همیشه رگ گردنشون  

 واسه دور و بریهاشون کلفته. 
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هیچ واکنشی به حرفم نشون نداد و خیلی ریلکس به  

 کارش مشغول بود 

 انگار نه انگار که من حرف میزدم و اون داره میشنوه.

 حس ادماییو داشتم که به شعورشون توهین شده 

که غرورشون به بدترین وجه ممکن خورد شده و  

 هرگز نمیتونن فراموش کنن 

دست صورت خشکم  اشکهامو کنترل کردم و با پشت  

 رو پاک کردم و نفس عمیق و بلندی کشیدم 

از روی کاناپه بلند شدم و پوشه ها رو روش رها کردم  

 و با همون صدای لرزون گفتم : 



 تمام اینا مال خودت. همه اشون. - 

 من هیچ نیازی به اموال اصالنی ها ندارم. 

 نه حتی نیازی به اسم شروین تو شناسنامه ام. 

 پشت کردم و به سمت در رفتم.   و با ناراحتی بهش 

دستم که روی دستگیره نشست، دست اونم باالی سرم  

 روی در نشست و اجازه باز کردنش رو نداد

 میتونستم فاصله کم بدنش تا بدنم رو حس کنم 

 خودمو از جلو به در چسبوندم و با حرص گفتم : 

 دستتو بردار  - 

 برو سرجات بشین - 

 نمیخوام تو اتاقت باشم. - 

 ید خوشحال باشی که! توام با 

 کسی که ازش متنفری نمیخواد پیشت باشه. 

 دارم نجاتت میدم جناب. 

 چرت نگو رهایش. برو رو کاناپه - 

 همونجا و همون حالت مصر ایستادم و گفتم : 

 نمیررررممممممممم. - 

 دستتو بردار وگرنه.. 

سرشو پایین اورد و دم گوشم با لحنی فوق العاده  

 خواستنی گفت : 

 جیغ میزنی؟   وگرنه چی؟ - 



 خب بزن! کیه که به دادت برسه؟ 

 فقط منم. 

 روهام هست. جیغ میزنم تا بیاد. - 

 تو اینکارو نمیکنی. - 

گردنمو کج کردم تا هرم نفساش دیگه رو پوستم  

 نشینه. 

 و با حرص گفتم : 

 ازم فاصله بگیر. - 

 چرا؟ اذیت میشی؟- 

 بدم میاد ... - 

 از چی؟ از این؟ - 

 نشست. و بوسه اش روی گردنم  
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 نه اینکه تا حاال تو این موقعیت نبوده باشم 

 اما انگار اون بوسه با باقی بوسه ها تفاوت داشت

انگار تموم حسش تو لباش بودن و باهاش به گردنم  

 مهر زده بود

 خوشت اومد؟- 



 جوابی ندادم و فقط زمزمه کردم : 

 میخوام برم بیرون. - 

 اورد و دور کمرم گذاشت دستش رو پایین  

 تا خواستم بپرسم چیکار میکنی!

منو اروم به سمت خودش برگردوند و خم شد و با دقت  

 نگاهم کرد 

 تو نگاهش پر از شادی و خنده و لذت بود

بفهمم که از گیر انداختنم تو این وضعیت  میتونستم

 خیلی هم راضیه. 

 چیه؟ کبکت خروس میخونه؟ - 

 یخونه. کبک من، به وقتش همه چی م - 

 تو چرا اینقدر عصبی هستی؟ 

با یاداوری حرفش، اخم بدی کردم و نگاه ازش گرفتم و  

 گفتم : 

 به خودم مربوطه. - 

 من حرف بدی نزدم. - 

 خودت رو بذار جای من. 

من جای خودم هم ناراحتم. حاال خودمو بذارم جای  - 

 تو؟ 

 با تمسخر نگاهش کردم و گفتم : 

 نه قربونت، مرسی. - 



 همین مدلی اش هم کلی دارم عذاب میکشم. باور کن  

 چه برسه جای تو باشم! 

 و پوزخندی زدم. 

 نیازی نیست اینقدر تیکه بپرونی - 

توام باور کن که همین مدلی هم مشخصه چه قدر داری  

 حرص میخوری ازم! 

 نیازی نیست دیگه اینقدر زحمت بکشی تیکه بارم کنی! 

 و گفتم :   ابرویی باال انداختم و لبخند حرص دراری زدم

 حاال که معلومه پس بذار برم. - 

 لبخندی زد و گفت : 

 تا مشکلمون حل نمیشه نه نمیشه بری. - 

عاصی شده پوفی کشیدم و مردمک چشمامو تو کاسه  

 گردوندم. 

 خب؟ - 

 تموم عصبانیتت از اینه که گفتم 

 از ادمایی که میزنن زیر حرفشون متنفرم؟ 
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 جوابی بهش ندادم که نفسی کشید و گفت :



 من از تو متنفر نیستم رهایش. - 

 نیشخندی زدم و گفتم : 

 واقعا خوشحالم کردی - 

 داشتم از شدت ناراحتی غمباد میگرفتم. 

 حاال برو کنار. 

 بهم نزدیکتر شد و گفت : 

 من از رهایش اصالنی متنفر نیستم - 

 چون اون تنها زنیه که دوستش دارم 

 زنیه که من باهاش به ارامش میرسمچون اون  

 چون دوست دارم ازش صاحب چندتا بچه بشم 

 دوست دارم وقتی از سرکار برمیگردم خونه 

اون با یه پیراهن گل گلی چیندار بیاد در رو به روم باز  

 کنه 

 دو سه تا بچه قد و نیم قد هم کنارش باشن 

 که نتونم حتی یه لحظه با ارامش ببوسمش 

 ه ها به خودمون بخندم. و بعد به هجوم بچ 

 من با تو، با رهایش اصالنی رویا بافی میکنم 

وقتی که به من، به منی که میدونی رو هر ثانیه بودنت  

 تو زندگیم حساب باز کردم 

 میگی دنبال خونه ام. 

 که میخوام خونه پیدا کنم و برم



 که نمیشه تا ابد پیشت بمونم. 

 انتظار داری چی بگم؟؟ 

 بخندم و بگم چه خوب؟ 

 بگم باشه بهت یه خونه میدم تا بری توش زندگی کنی؟ 

که گور بابای من و تمام فکرام و خیاالیی که برا اینده  

 امون داشتم؟ 

 اونم وقتی که چند دقیقه قبلش میگی من زنتم. 

 تو حتی حرفای خودتو زیرپا میذاری

 تو یه برزخ نگه داری.   عادت کردی منو 

 اینکه نه قبولم کنی و نه ردم کنی. 

 لباس تنت رو ببین. 

 چرا تنته؟ اگه قبولم نداری پیراهنم

 رو یه تخت میخوابی؟؟ چرا با من 

این روشی که تو داری بهش میگن با دست پس زدن با  

 پا پیش کشیدن. 

 منم یه مردم. 

 یه جایی خسته میشم. 

 یه جایی ناراحت میشم، آزرده میشم 

 و میشه مثل امروز. 

 〖   @arosak_sho   〗 

 



 156#عروسک_ 

 
 تو چشمام نگاه کرد و گفت : 

 میشه حکایت امروز. - 

 که من یه چی میگم و تو ناراحت میشی 

 اگه میگم خودتو بذار جای من. 

 برای همینه. برای اینکه بفهمی منم اذیت میشم 

مرد باشم، محکم باشم، به قول تو بی احساس باشم  

 خالفکار باشم.. 

 وحشی...جانی...هرچی! 

 اما ادمی به امید زنده اس.

 و من ادم که هستم نیستم؟! 

 بی صدا فقط نگاهش کردم  

 چرا من تا حاال به این چیزا فکر نکرده بودم؟! 

چرا هیچوقت متوجه نشده بودم شهریار با حرفام و  

 کارام چقدر اذیت میشه 

 چرا همیشه اونو یه ادم سنگدل میدیدم؟! 

 فکر خودشه. ادمی که فقط به  

 که اگه منو میخواد باز هم یه خودخواهی تو کارشه. 

 من... - 

 من نمیگم ناز نکن نمیگم فقط بگو چشم - 



 نمیگم بیخیال خواسته هات شو 

 تو هرچی که بخوای میتونی ازم درخواست کنی 

 هرچقدر که بخوای میتونی برام ناز کنی 

مطمئن باش من دوست دارم که خواسته هاتو براورده  

 کنم 

 اما منو مضحکه نکن. 

من سی سالگیمو هم دارم رد میکنم و دلم نمیخواد  

 هنوز درگیر اره یا نه باشم. 

 دلم نمیخواد عقلم و شعورمو زیر سوال ببری. 

 بذار همه چی با ارامش طی بشه 

 زمان میخوای تا قبولم کنی؟ 

 باشه زمان میدم 

 پس تا اون موقع باهام روی یه تخت نخواب 

 پس پیراهنمو نپوش 

 پس تا کم میاری بهم تکیه نکن 

 نگو من شوهرتم. 

 وقتی خودت به دوثانیه نکشیده حرفتو پس میگیری. 

 من خودم این لباسو نپوشیدم! - 

 تک خنده ای کرد و گفت : 

 دنبال مقصر نیستیم - 



دنبال اینم که بهت فهمونم پوشیدن همین لباس یعنی  

 قبول کردن من.. 

 که تو توی قلبت قبولم کردی 

ه به زبون بیاری فکر میکنی دیگه سالحی  اما چون اگ

 درمقابلم نداری داری مقاومت میکنی 
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 و چقدر درست میگفت.

 چقدر حقیقت رو میگفت.

اون یه مرد بود با فامیل اصالنی، یه مرد با اون شغل  

 خطرناکش 

 و با اون همه دبدبه و کبکبه! 

مادرم بود و خودش هم  مردی که دوستش تو زندگی  

 سایه اش تا ابد تو زندگی خواهرزاده ام!

 مشخص بود که من هیچ شانسی دربرابرش نداشتم

 و از ته قلبم قبولش کرده بودم

 که پیروزیش به خودم و رویاهامو باور کرده بودم 

 اما اگه به زبون میوردم، اگه میگفتم باشه موافقم. 

 نیمه که قبول دارم با یه صیغه نصف و  



یه صیغه که حتی شرعی بودنش زیر سواله، باور دارم  

 که زنتم. 

 شخصیتم خورد میشد، غرورم از بین میرفت. 

 اون بهم دروغ گفته بود 

 منو با حیله و نیرنگ وارد بازیش کرده بود

با من صیغه خونده بود و حاال من چطور چشم میبستم  

 به روی دروغاش؟ 

داییم میشستم  متری  ۵۰به روی روزهایی که تو خونه  

 و به روزی فکر میکردم که شهریار بیاد خواستگاری. 

 رویاهام خجالت میکشیدم من از تموم اون 

از رهایشی که هنوز دلش میخواست شهریار بی گناه  

 باشه هم خجالت میکشیدم 

از داییم که به خاطر شهریار، باهاش دعوا افتادم هم  

 خجالت میکشیدم. 

 نگاهش کردم.   با لمس بازوم به خودم اومدم و 

 اروم منو کنار زد و در رو باز کرد و بیرون رفت. 

 من همونجا ایستادم و نگاهم به پوشه ها بود. 

پوشه هایی که قرار بود منو صاحب نصف مایملک  

 اصالنی ها کنه. 

 مامان؟ - 

 به عقب برگشتم و روهام رو توی چهارچوب در دیدم. 



 روی زانوهام خم شدم و گفتم : 

 جون مامان؟ - 

 ی باهم باقی فیلمو ببینیم؟ میا - 

 اره عزیزم. - 

راست ایستادم و دستمو روی شونه اش گذاشتم و باهم  

 بیرون رفتیم. 
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باهم به سمت تلویزیون رفتیم و سر جای قبلیمون  

 نشستیم. 

 نگاهم دور خونه گشت و شهریار کجا رفته بود؟ 

 اومده.بابا رفته بیرون. اخه ابی  - 

 نگاه کردم و گفتم : به روهام

 نگفت چیکار داره؟ - 

 نمیگه. نه مامان. ابی اینا رو بهم- 

لبخندی به لحنش زدم که یهو به سمتم برگشت و  

 سوالی صدام کرد :

 مامان؟! - 

 جون مامان؟ - 



 تو...یعنی... - 

یکم نگاهم کرد و بعد پشیمون شد و دو مرتبه به  

 تلویزیون خیره شد. 

ردم و وقتی واکنشی ازش ندیدم متعجب نگاهش ک

 صداش زدم :

 روهام؟ - 

انگار منتظر همین بود که سریع به سمتم برگشت و  

 گفت :

 تو فکر نمیکنی ابی یه جوری شده؟ - 

 گیج نگاهش کردم و اون از ابراهیم میگفت؟ 

 ابرااهیم؟؟ - 

 سریع سری باال پایین کرد که گفتم : 

 نه مگه چه جوری شده! - 

 اون...هیچی.- 

 دومرتبه روشو برگردوند که شاکی صداش کردم : 

 روهام؟؟ - 

 به سمتم برگشت و ناراحت گفت :

 خب شاید نباید بگم. - 

 شایدم باید بگی هوم؟ - 

 و ابرویی باال انداختم و منتظر نگاهش کردم. 

 یکم نگاهم کرد و بعد گفت : 



 ابراهیم لیزر کرده. - 

 گفتم : با چشمای گشاد شده نگاهش کردم و  

 چی کرده؟ - 

اون دوماهی که شما نبودین، یه مدت نبود و بعدش  - 

 که اومده بود وقتی ریششو زد متوجه شدم لیزر کرده 

 تو از کجا فهمیدی؟ - 

 خال نداشت. بهش گفتم خالت کو؟ - 

 گفت فکر کردی تا حاال کجا بودم؟ 

 لیزر. 
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ابراهیم بهش مات به روهام نگاه کردم و خب... 

 نمیخورد...یعنی... 

 خب...خب..عیبی نداره هرکی یه جوریه. - 

 حتما از خالش خوشش نمیومده.

این چه ربطی به عوض شدنش داره و اینکه یه جوری  

 شده. 

 به نظرت اون ادمی بود که لیزر کنه؟ - 

 با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و گفتم : 



 روهام؟! - 

 سر پایین انداخت و گفت :

 رت میخوام. معذ - 

 چیزی بگم که صدای شهریار به گوشم رسید : خواستم

 داریم میایم داخل. - 

 سریع بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و در رو بستم. 

 لباسی نبود که بپوشم پس ترجیح میدادم تو اتاق بمونم. 

 اما با حرفای روهام کنجکاو شده بودم ابراهیمو ببینم. 

دقت نکرده بودم و خدا انگار این چندوقته چهره اشو  

خدا میکردم ریش هاشو زده باشه تا متوجه تفاوتش  

 بشم. 

اروم در رو باز کردم و از الی در سرک کشیدم که  

 شهریار رد شد و پشت سرش ابراهیم. 

ریش هاش رو دوباره زده بود و چه قدر با قبالً  

 پیدا کرده بود.تفاوت 

گاهم  من تا حاال اونو بدون ریش ندیده بودم و فقط ن 

 بهش بود. 

چهره اش انگار خیلی جوون تر بود و توجهم به  

 ابروهاش جلب شد. 

 یادمه قبالً ابروهاش یکم کلفت تر بودن 

 و حتما اونا رو هم میگرفت. 



لبم به لبخندی باز شد و هرگز تصور نمیکردم این  

 اعمال از ابراهیم سر بزنه. 

و نگاهم به ابراهیم بود که سایه ای از جلوی در رد شد  

 بعد چهره عصبی شهریار رو دیدم. 

 برو تو - 

 این رو گفت و در رو محکم بست. 

 من هم مات پشت در موندم و چرا اینقدر عصبی بود؟!

 مگه چیکار کرده بودم؟! 

 شایدم ابراهیم خبر بدی بهش داده بود!
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عقب رفتم و اروم روی تخت نشستم و به اطرافم نگاه  

   کردم. 

هیچ چیزی برای خوندن یا نوشتن نبود و خدا  

میدونست ابراهیم قصد داره تا چه زمانی اونجا باشه و  

 با شهریار صحبت کنه. 

پوفی کشیدم و خسته دستامو باز کردم و خودمو طاقباز  

 روی تخت انداختم. 



نگاهم به طرحهای سقف جلب شد و یاد روزی افتادم  

 که شهریار منو برد دیدن میترا :

 لش_بک #ف 

نگاهی به خانوم ستاری کردم که داشت با مسئول خرید  

 روزهای زوج دعوا میفتاد. 

طی و سطل و گوشه رختشورخونه گذاشتم و دوباره به  

 سمتشون رفتم. 

خانوم ستاری اینجوری بود که اگه از دست کسی  

عصبی بود، تیر ترکشش به همه میگرفت پس عقب تر  

 با منم دعوا کنه.   ایستادم تا نکنه یهو بزنه به سرش و 

 مسعود، من چندبار بهت گفتم از حاج نادر چیزی نخر؟ - 

 نگفتم حتی اگه بارهاش نصف قیمت بازارم بود نخر؟ 

 نگفتم اگه کل دنیا بسته بود بازم از اون چیزی نخر؟ 

 تو باز رفتی ازش گوشت خریدی؟ 

 االن من با این گوشتای سبز و فاسد چیکار کنم هان؟ 

 میلیون   ریخت    تو   شکمش   که   تهش   بشه  این؟ ۵
 گفتم امشب مجلس داریم کل میزا رزروه.

گفتم باقالی پلو با ماهیچه میخواد رفتی از حاج نادر  

 خریدی؟ 

تومنو  ۵من االن یکی دیگه رو بفرستم خرید و بعد اون  

 چه کنم؟ 



 ها؟ از حقوقت کم کنم؟ 

 سر مسعود با ترس و ناراحتی باال اومد و با ناله گفت : 

 من قسط دارم خانوم. خانوم بخدا  - 

 خودتون میدونید این پیکان وانت واسم چند آب خورده.

 به خدا همه جا بسته بود. حاج نادر خودشم نبود. 

 گفتم میخرم میارم. 

 چه میدونستم چون بارهاش فاسده شما میگی نخر؟ 

 فکر میکردم باهاش مشکل دارین 

 خصومت شخصی دارین خانوم. 

 بعد ازش خرید کنم. به خداوندی خدا من غلط کنم بار  
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خانوم ستاری عصبی به پاوران گوشه دیوار تکیه داد  

 و گفت :

 همین؟! - 

 خداوندی خدا؟ من میگم االن چیکار کنم؟ 

 مگه من رییس رستورانم؟ 

 من خودم مدیر داخلی ام. 

 مگه من خودم چقدر پول دارم مسعود. 



گندها که شماها میزنید، صاحب  این کارا این اتفاقا این  

 رستوران از چشم من میبینه. 

ام میاد حسابشو    ۲۸ام به    ۲۸اون هر اخر ماه، هر  

 چک میکنه. 

حساب کتاب میکنه و بعد میگه فالنقدر باید تو حسابم  

 باشه. 

 کم رو من چیکار کنم؟ تومن ۵االن  

 حروم خوری کنم؟ 

 بگم اشپز گوشتو سوزونده دوباره خریدم؟ 

 اخراجش کنه؟ که  

 رو اخراج کنه؟ بگم تو خریدی تو 

 رو پول باقی وسایال؟ بذارم

 حساب کتاب میکنه درمیاره... 

 وسط حرفش با عصبانیت به سمتم برگشت و تشر زد : 

 زندگی نداری وایسادی اینجا هان؟ تو کار و - 

 هی پا میاری جلو هی میبری عقب؟ 

 حرفی داری بزن بهم. نداری برو بفرما. 

 مچش کرد و گفت : نگاهی به  

 ساعت کاریتم که تمومه. چته سرمدی؟ - 

 با خجالت پا پیش گذاشتم و گفتم : 

 خانوم قرار بود امروز چک مساعده منو امضا کنید. - 



یکم نگاهم کرد و بعد پوفی کشید و عصبی رو به  

 مسعود گفت : 

 بیا. - 

تومن از کفم  ۷ببین داستان منو. ببینننن که امروز داره  

 باید سرشو هم بیارم خدا میدونه. میره. چه طوری  

 تو دنبال من بیا. 

چشمام از شادی برق زدن و خانوم ستاری به سمت  

 اتاقش رفت که صدای مسعود بلند شد : 

تومن دیگه  ۵نمیشه رو چک مساعدت سرمدی بزنین  - 

 رو؟ 

خانوم ستاری به سمتش برگشت و نگاه بدی بهش کرد  

 و گفت :

ارش میگیره  خیر نمیشه. ته برگ داره میره گز - 

 مشخص میشه 

 مرد باش و پای کارت وایسا. 
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مسعود سرشو پایین انداخت و اروم چشمی رو زمزمه  

 کرد. 



خانوم ستاری هم یکم نگاهش کرد و بعد آخ بلند و پر  

 تاسفی گفت و دومرتبه به سمت اتاقش پا تند کرد. 

 اتاقش شدم.منم دنبالش رفتم و پشتش وارد  

 پشت میزش نشست و گفت : 

 دو تومن دیگه؟ - 

 قدمی جلوتر رفتم و گفتم : 

ب..بله خانوم. روهام مهد میره، برای یه سری  - 

 امکانات جدید واسه بچه ها درخواست کمک کردن. 

 نیشخندی زد و گفت : 

 تو خودت نیازمند به کمکی بعد... - 

 آخخخخخخ. 

چشم زد و  و دسته چکش رو باز کرد و عینک به  

 شروع کرد به نوشتن. 

 سه تومن مینویسم. - 

 با ترس گفتم : 

 تومن مسعوده؟ ۵یه تومن از  - 

حرکت دستش متوقف شد و سر بلند کرد و شماتتگر  

 نگاهم کرد. 

 اول اینکه مسعود نه خانلری - 

 دوماً خوبه گفتم که خودش باید گردن بگیره! 



  نه خیر. یه تومنم برا خودت. تو خیلی خوب کار میکنی 

 اینو بذار پای اضافه کاریات. 

 سریع لبخندی زدم و گفتم : 

 مرسی خانوم. ازتون ممنونم. - 

 خشک گفت :

داری براش زحمت میکشی پس نیازی به تشکر  - 

 نیست. 

 مسعود هم...موضوعش حل میشه. 

 اخراج میکنین؟ - 

 من نون کسیو نمیبرم. خودم میدونم چطور ادبش کنم. - 

 و چک رو کند و به سمتم گرفت. 

دو دستی چک رو ازش گرفتم و خم شدم و گفتم مرسی  

 و به سمت در رفتم. 

 فردا رو نیا. - 

 کنار در به سمتش برگشتم که گفت :

 یه روز خواهر برادری بساز - 

و عینکشو دراورد. با ذوق تشکر کردم و از در بیرون  

 زدم. 

به سمت اتاق رختشورخونه رفتم و در کمدم رو باز  

 کردم. 



و بعد از گذاشتن چک تو کیفم از    لباسامو عوض کردم

 رستوران خارج شدم. 
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دقیقاً مقابل در رستوران ماشین سیاه رنگ بزرگی رو  

 دیدم که مقابل پل پارک کرده بود. 

شیشه هاش دودی بودن و داخلش مشخص نبود، نگاه  

کنجکاومو گرفتم که مسعود از کنارم رد شد و به سمت  

 وانتش رفت. پیکان  

اونقدر چهره اش آشفته بود که دلم طاقت نیورد و به  

 صداش زدم :

 مسعود! - 

به سمتم برگشت و نگاهم کرد که قدمی سمتش رفتم و  

به عقب نگاه کردم و وقتی خانوم ستاری رو ندیدم  

 گفتم : 

 داره آدمت میکنه. - 

 گیج اخمی کرد و به سمتم اومد که با ترس گفتم : 

 ینه. نه از دوربین میب - 

 سرجاش ایستاد و پوفی کشید و گفت :



 چی میگی؟ آدم یعنی چی؟ - 

گفت خودش میدونه چطوری راست و ریستش کنه  - 

 فقط میخواد تو ادم بشی. 

یه لحظه چهره اش پر از شادی شد و لبخندی زد و    تو 

 گفت :

 خدا از بزرگی کمش نکنه. دمش گرم. من آدمم میشم. - 

 دمت گرم ابجی.   دست توام درد نکنه که گفتی 

که در ماشین سیاه رنگ باز شد و  لبخند مهربونی زدم

اول نگاهم به کفش های گرون قیمت مشکی رنگی  

خورد و بعد کت و شلوار دودی و پیراهن مشکی و  

 بعد... 

 شهریار اصالنی ! 

دستش تو جیب شلوارش بود و با سر باال نگهداشته  

 نگاهم میکرد. 

خداحافظی کردم و به سمت  خیلی سرد با مسعود  

 مخالف قدم برداشتم. 

 خانوم اصالنی. - 

 عصبی چشم بستم و به راهم ادامه دادم. 

چه غلطا! خانوم اصالنی! از خودش و هر چیزی  

 مربوط به اون متنفر بودم. 

 حتی اگه اون یه فامیلی بود! 



صدای قدم هایی رو پشت سرم شنیدم و بعد گرمای  

 دستی روی مچ دست چپم. 

 به سمتش برگشتم و تو صورتش توپیدم :   با حرص 

 به چه حقی بهم دست میزنی هان؟ - 

 از گوشه چشم حرکت مسعود به سمتمون رو هم دیدم 

 و دستمو محکم کشیدم که رها نکرد. 
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 با تعجب نگاهش کردم و تکرار کردم : 

 ولم کن ببینم. - 

ب کشید  دست مسعود روی شونه اش نشست و اونو عق 

 و گفت :

 ولش کن تا زنگ نزدم صد و ده!- 

 شهریار به مسعود نگاه پر تفریحی انداخت و گفت :

 جنابعالی؟ - 

 مسعود که بهش برخورده بود اخم بدی کرد و گفت : 

همکارشم جا داششم هستم. شما؟ برو داداش خدا - 

 روزیتو جای دیگه بده. 



شهریار دستمو به سمت خودش کشید که به سمتش  

 شدم و سکندی خوردم.   کشیده 

 نگه داشتم و کنارش ایستادم که گفت : به زور خودمو 

 من پسرعموشم.  - 

اگه شما جای داداششی من به حکم خون و نسبت، جا  

 باباشم. 

 پس برو من با دخترم کار دارم داداشش!

و پوزخندی زد و راه افتاد که دست مسعود از شونه  

 اش پایین انداخته شد. 

کردم که مسعود نچی کرد و سد راه عصبی تقالیی  

شهریار شد و جلوی چشمای مات من، چنان مشتی به  

 فکش زد که تا مغز استخون من تیر کشید. 

سر شهریار به سمت مخالف پرتاب شد و صدای باز  

شدن وحشتناک در ماشین اومد و بعد سه تا بادیگارد  

 شهریار به سمتمون اومدن 

هر خودشو حفظ  مسعود با ترس نگاهشون کرد اما ظا 

 کرد و داد زد :

 بار اخرت باشه مزاحم ناموس مردم میشی. - 

و دسته کیفمو گرفت و کشید که دنبالش کشیده شدم اما  

شهریار دستمو رها نکرد و اخی گفتم و بینشون  

 ایستادم و مسعود رو صدا زدم : 



 آییی مسعود. - 

سر شهریار با خشم به سمتم برگشت و دیدم که با  

خونی با حرص نگاهم کرد و به    همون لب و دهن 

 سختی لب زد : 

 بگو خانلری. - 

یه لحظه مات نگاهش کردم و اون از کجا فامیلی  

 مسعود رو میدونست؟! 
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نگاه شهریار از من به بادیگاردها رسید و با حرکت  

سرش، هر سه به سمت مسعود رفتن و دوره اش کردن 

که مسعود اول نگاه توام با هیجان و ترسی به هر سه  

 تاشون کرد و بعد صدای شهریار بلند شد : 

 دسته کیفشو ول کن. - 

 مسعود نگاهی بهم کرد و مصمم گفت : 

 نه - 

ها بهش رو دیدم و جیغ  که هجوم یکی از بادیگارد 

 خفیفی کشیدم که سر شهریار به سمتم برگشت 



و با چنان زوری منو سمت خودش کشید که دسته کیفم  

 پاره شد و تو اغوشش پرت شدم

مچمو رها کرد و سریع دستشو دور بدنم حلقه کرد و  

بی توجه به مسعود و بادیگاردها، منو به سمت ماشین  

 برد 

 م : که تقال کردم و بلند میگفت 

 نمیخوام بیامممممممم ولممم کنننن  - 

 خانوووم ستارییییی آقاااا اکبررررررر 

شهریار به ماشین که رسید با حرص نگاهم کرد و در  

 جلو رو باز کرد و منو به زور نشوند و در رو بست. 

تا خواست به اون سمت بره در رو باز کردم که عاصی  

 شده به سمتم برگشت  

اخر باز کرد و تا به خودم    و وحشیانه در رو کامل تا 

 بیام اومد داخل و در رو بست. 

با چشمای گشاد شده به اون که کنارم تو یه وجب جا  

نشسته بود و داشت لهم میکرد نگاه کردم که قفل در 

 رو زد  

 و بعد از جلوم اروم به سمت صندلی راننده رفت 

 و همزمان چندتا دستمال برداشت و توی دهنش گذاشت

 استارت زد و ماشینو روشن کرد و حرکت کردیم. و بعد  



مات به بادیگاردهاش نگاه کردم و مسعودی که  

بینشون ایستاده بود و اونم مبهوت به ماشین نگاه  

 میکرد 

قدمی جلو اومد که بادیگاردها بیشتر بهش نزدیک  

 شدن 

 با خانلری خیلی صمیمی هستی - 

 مسعود صداش میزنی!

اخم بدی کردم و فقط    لحنش اونقدر ناخوشایند بود که 

 سرم به سمتش برگشت 
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اون لحظه چنان نفرت عمیقی ازش تو دلم حس میکردم  

 که نمیتونستم بیانش کنم. 

فقط نگاهش کردم و امیدوار بودم نفرت و خشمم و رو  

 از نگاهم بخونه. 

 نیم نگاهی بهم انداخت و اونم اخمی کرد و گفت :

 اهو دوست ندارم. این طرز نگ - 

 برام اهمیتی نداره- 



تنها چیزی که برام اهمیت داره اینه که یه جوری از  

 دستتون خالص بشم 

 و مجبور نباشم هر روز ببینمتون. 

 نیشخندی زد و سری باال پایین کرد و گفت : 

 خوشم اومد که صادقانه صحبت میکنی - 

 اما متاسفانه قرار نیست هرگز رهایی داشته باشی 

 همینم!   من همیشه 

 همیشه دنبالتم و رهات نمیکنم. 

بهتره انرژیتو روی اتفاقات مثبت دیگه ای بذاری 

 رهایش اصالنی!

 اگه یه بار دیگه بهم بگید اصالنی.. - 

 چیکار میکنی؟ وقتی یه اصالنی هستی فرار نکن. - 

 تک خنده ماتی زدم و گفتم : 

 چطور میشه یهو یکی از اسمون بیفته وسط زندگیت - 

 سعی داشته باشه تو زندگیت دخالت کنه بعد همش  

 که بگه تو یکی هستی 

 که بخواد به زور یه اسم و فامیل دیگه بهت بده. 

 مگه میشه اخه! 

 من نخوام به قول شما خوشبخت باشم باید کیو ببینم! 

 جوابی بهم نداد و فقط نگاهش به خیابون بود 

 با شمام جناب! - 



 بگو شهریار - 

 گفتم : با حرص پوزخندی زدم و  

 خوبه دیگه! - 

به همکار چندساله ام بگم خانلری و به شما که سر  

 جمع دو روزه دیدمتون بگم شهریار؟! 

 دیگه چی؟ 

 نیشخندی زد و گفت : 

دیگه هیچی! ایرادی نداره خودت روال کار دستت  - 

 میاد. یکم فقط صبر چاره اشه. 

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم و خدایا! 

 د!این مرد چقدر پررو بو 
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 نگاهم که به خیابون های نا آشنا افتاد عصبی گفتم : 

 کجا میبرید؟   نگهدارید.دارید منو - 

 داریم میریم ببینیم واقعا کی هستی. - 

مات نگاهش کردم و جمله اشو زیر لب تکرار کردم و  

 بعد بلند گفتم : 

 یعنی چی که واقعاً کی هستم؟!  - 



 که با صدای بلندی توپیدم : جوابی بهم نداد  

 میشه بگید این مسخره بازیا یعنی چی؟ - 

 نگاهش که به سمتم برگشت ترسیدم 

اونقدر نگاهش تهی از حس بود که لرزی تو تنم  

 نشست و عقب کشیدم. 

 من شهریار اصالنی ام. - 

 نفر همراهمن. ۶هرجا که میرم،  

 برای اینکه امنیتمو تامین کنن. و حاال تو... 

 باهام حرف میزنی خانوم سرمدی. داری بد  

اگه تا االن حرفی نزدم، اگه اجازه دادم خشمت رو خالی  

 کنی قرار بر این نیست هرچی که میخوای بگی. 

 من اگه عصبی بشم 

من اگه بخوام جوابت رو بدم ترجیحت میشه اینکه  

 دیگه هرگز بهم نگاه هم نکنی پس حواست باشه! 

نگاه خالیش که  نمیدونم تاثیر لحن ترسناکش بود یا  

 ساکت شدم و چیزی نگفتم. 

 اون هم دیگه حرفی نزد و تو سکوت از شهر خارج شد 

با اینکه میترسیدم اما ته دلم اطمینان داشتم که اون ادم  

 هیچ بالیی سرم نمیاره! 

با وجود اخالق و رفتار متفاوتش اما ترسی ازش 

 نداشتم. 



با رسیدنمون به یه خونه کوچیک و نقلی اون هم  

 ون شهر ماشین از حرکت ایستاد. بیر 

 مات بهش نگاه کردم که از ماشین پیاده شد و گفت :

 پیاده شو و کیفتم داخل ماشین بذار. - 

 کاری که گفت رو کردم و پشت سرش ایستادم. 

زنگ در رو زد که صدای دمپایی اومد و بعد صدای یه 

 زن جوون : 

 بله؟ - 

 با میترا سرمدی کار داشتم. - 

 میترا؟! - 

اروم زمزمه کرده بودم و چقدر این اسم شبیه به اسم  

 عمه ای بود که باهاش تلفنی حرف میزدم. 

که میگفتن نمیتونه به دیدارمون بیاد و عالقه زیادی  

 هم بهم داره. 

 حرفای بار قبل شهریار رو جدی نگرفته بودم و حاال... 
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ستاد که من مات  در که باز شد زنی تو چهارچوب ای 

 بهش قدمی عقب رفتم. 



تو تموم این سالها یه عکسم ازش ندیده بودم و حاال  

 شباهت بی نظیرمون بهم منو ترسونده بود. 

 نگاه اون اول به شهریار بود و بعد به من .. 

با دیدن من ترس تو چشماش هویدا شد و مثل من  

 قدمی عقب رفت که صدای شهریار بلند شد : 

 رهایشه...منم... - 

 قدمی جلو گذاشت و گفت :

 شهریارم زن عمو! - 

نگاه میترا اینبار با ترس زیادی روی شهریار نشست و  

خواست در رو ببنده که شهریار دستشو روی در  

 گذاشت و به عقب هولش داد و گفت :

 اومدیم فقط حرف بزنیم زن عمو. - 

 تیسمار فرستادت مگه نه؟ - 

ذاشت و هلم داد داخل و شهریار دستشو پشت کمرم گ

 گفت :

 تیمسار اگه بدونه رهایش کیه و کجاست. - 

 به فرستادن سراغ تو نمیرسه. 

 مستقیم میفرسدش اون دنیا.  

 با ترس به سمت شهریار برگشتم و تیمسار کی بود! 

 با من چیکار داشت!  

 وارد که شدم نگاهم به دستای لرزون میترا خورد . 



ن باشه که بخواد  بهش میخورد خیلی جوونتر از ای 

 مادرم باشه. 

با بسته شدن در نگاهم به شهریار خورد که نگاهش  

 دور تا دور حیاط گشت و گفت : 

 امسال حاج نقی نیومد برا هرس؟ - 

 میترا با تعجب گفت : 

 تو از کجا میدونی؟   - 

 شهریار تک خنده ای زد و گفت :

 شاهین بدون اطالع من هیچ کاری انجام نمیده میترا. - 

 یگه کی بود! نکنه پدرم... شاهین د 

 شاهین...پدِر... - 

 نه . اون پدر منه و عموی تو! - 

 پس شوهر میترا.. - 

 شهریار دستی پشت گردنش کشید و گفت :

 خودت حلش کن میترا. - 

بعدها هربار منو دید یادش بیاد من بهش گفتم  نمیخوام

 کی بوده و چیشده!

 برای چی اوردیش؟؟ - 
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 شهریار مبهوت به عصبانیت میترا نگاه کرد و گفت : 

 چی؟ - 

 میترا عصبی جلو اومد و توپید :

 چرا اوردیش اینجا؟ میگم- 

 چرا اصل ماجرا رو بهش گفتی؟!

 شهریار اول یکم خیره نگاهش کرد و بعد گفت :

 فکر کردی تو قصر پادشاهی زندگی میکنه؟ - 

و به جای بچه  پسر اون دختِر بی مصرف داداشت ر 

 خودش نگه میداره 

 واسه دادن خرجش داره دوشیفت کار میکنه 

معلوم نیس با چه دیوث هایی واسه یه لقمه نون سرو  

 کله میزنه 

درحالی که میتونه با گرفتن اسم و فامیل اصالنی راحت  

متری و واسه خودش خانومی  ۵۰۰بشینه تو یه کاخ  

 کنه. 

 سختی بکشه؟   اجازه میدم هم خونمچرا فکر میکنی من 

 میترا نیشخندی زد و گفت :

 تو؟؟ تو مگه کی هستی؟ - 

جز همخون همون دوتا وحشی؟ جز اینکه تو هم یه  

 اصالنی هستی؟ 



 دخترتم یه اصالنیه میترا. - 

 یادت رفته؟ 

چشماش حلقه  فک میترا سفت شد و دیدم که اشک تو 

 زد و گفت :

 من دختری ندارم. برید بیرون. - 

بدترین لحظه عمرتون رو سپری  شده تا حاال حس کنید  

 میکنید؟! 

دلم سوخته بود.من از شباهت زیادمون، از حرفای بی  

 سر و ته شهریار فهمیده بودم میترا مادرمه. 

 اما اون منو پس میزد و میگفت دختری نداره.

 میترااااااا.- 

 میترا دستی پشت چشمش کشید و گفت :

 برو بیرون و این گنداب رو هم نزن. - 

سال اختالف سنی چیزی نیست که  ۱۲مادر با  داشتن یه  

 اون بهش عالقه داشته باشه. 

 زندگی با پدر مادر قبلیش.. 

 فکر کردی که خودش چی میخواد؟ - 
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میترا مات نگاهم کرد که شهریار دو مرتبه با عصبانیت  

 پرسید : 

 دارم میگم میدونی خودش چی میخواد؟ - 

 واد یا قاب عکس بابا؟ که خودش دایی میخ 

 که مامان میخواد یا زندایی؟ 

 متری؟؟ ۵۰۰متری یا  ۵خونه  

 میدونی؟ 

 تو چی میگی؟از طرف کی میگی؟ 

 میترا دستی به گونه اش کشید و گفت :

 متری ندارم بدم بهش. ۵۰۰من خونه  - 

مادر هم ندارم. کل روز درگیر کارای اون گلخونه ام  

 و ... 

 خودت که هستی!- 

جفتشون به من کشیده شد که با چشمای اشکی  نگاه  

 اینو میگفتم 

 صدام هم میلرزید و حق هم داشتم. 

مگه چندتا دختر مثل من بودن تا حاال که اومده باشن  

 گدایی محبت مادری! 

 گدایی مهر مادری و دست خالی برگشته باشن؟ 

 که مادرشون پسشون بزنه و بگه من چیزی ندارم؟ 

 قدم جلو گذاشتم و گفتم : 



 من...من فقط خودتو میخوام - 

 متری. ۵۰۰نه کاخ  

 خودت تو همین خونه درب و داغون. 

 سال ازش محروم بودم. ۲۱خودت با تموم مهری که  

 خودت با دست محبتی که به سرم میکشی. 

 نوازشهایی که عمری بهم بدهکار بودی. 

دستامو از هم باز کردم و با لبهایی که از شدت بغض  

 میلرزیدن گفتم : 

 دتو میخوام مامان. من خو - 

 فقط خودتو. میتونی؟ 

 سرمو کج کردم و با مظلومانه ترین لحن ممکن گفتم : 

 میشه بهم بدیش؟ - 

 یه اسمه فقط. 

 مادر! 

نگاه پر از اشکش روی من بود و دستای لرزونش مثل  

 خودم تو هوا بودن. 

دیدم که بزاق دهنش رو قورت داد و نفسی کشید و 

 قدمی به سمتم اومد 

 و بغلش کشید و گفت :منو محکم ت 

 میدمش بهت. یه اسمه اما میدمش بهت. دخترم!- 
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از پشت شونه های مامان نگاهم به شهریار بود که با  

 فک سفت شده نگاهم میکرد 

 نگاهش شاد نبود 

 ناراحت هم نبود! 

 بیشتر انگار یه نگاه موشکافانه بود 

میکرد و دنبال چیزی    انگار داشت با دقت زیادی نگاهم

 بود. 

نگاه منو که به خودش دید لبخند محوی زد و روشو  

 برگردوند. 

 #حال 

 با تکون های دستی به خودم اومدم و چشم باز کردم 

توجهم به روهام جلب شد که روی تخت نشسته بود و  

 تکونم میداد و سعی میکرد بیدارم کنه 

 روی تخت نشستم و لبخندی زدم و گفتم : 

 جونم؟ - 

 بابا و ابی میخوان ببرنمون بیرون. - 

 ابرویی باال دادم و گفتم : 

 االن؟- 



 بله برای شام. انگار قرار مالقات دارن و مارم میبرن. - 

 نفسی کشیدم و گفتم : 

 اینجا لباس داری؟ - 

 اره مامان. - 

 لبخندی زدم و لپشو کشیدم و گفتم : 

 چه خوب! اما من ندارم! - 

 گفت :  روهام متعجب نگاهم کرد و 

 امکان نداره خودم دیدمشون. - 

 اخم کمرنگی کردم و گفتم : 

 دیدیشون؟ - 

بله اتاق مهمان، پره از لباسای نویی که به گفته بابا  - 

 برات خریدن. 

 با دهن باز به روهام نگاه کردم و نالیدم : 

 چرا زودتر نگفتی؟ - 

 خب چه فرقی داشت مامان؟! - 

 تو که جایی نمیرفتی. 

 اسای باباتو نمیپوشیدم. اگه میدونستم که لب - 

 گیج گفت : 

 مگه خودت نپوشیدی؟ - 

 معلومه که نه! - 

 نگاهش رو لباسای تنم چرخ زد و گفت :



 اما بابا گفت تو خودت دوست... - 
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 عصبی بسه ای زمزمه کردم که روهام دیگه ادامه نداد

 مرتیکه زورگو! 

میخواد با لباسای  به من میگفت لباس نداری چون دلم  

 خودم ببینمت. 

 بعد یه خروار لباس میخرید میچپوند تو کمد  

تازه به بچه میگفت خود مادرت دلش میخواد لباسای  

 منو بپوشه! 

  ۳کدوم احمقی دلش میخواد لباساییو بپوشه که حداقل  

 سایز ازش بزرگترن؟!   ۴

 چه طور میتونست هرکیو یه طوری گول بزنه؟! 

 دمش! چرا دست کم گرفته بو 

 به هرحال اون شهریار اصالنی بود.

 کسی که یه باند بزرگ رو رهبری میکرد 

ساله و یه  ۸چه طور نمیتونست از پس یه پسربچه  

 و چندساله بربیاد؟!   ۲۰دختر  

 معلومه که میتونست! 



 مامان؟ - 

 به روهام نگاه کردم که اروم پرسید : 

 اماده نمیشی؟ - 

 ! گناه اون چی بود که شهریار گولم زده بود 

 لبخندی زدم و همونطور که میایستادم گفتم : 

 معلومه که اماده میشم. - 

 امشب یه گشت مادر فرزندی داریم. 

 چشماش برقی زدن و گفت : 

 چطوری؟ - 

 خم شدم تا هم قدش بشم و با هیجان گفتم : 

 وقتی اونا درگیرن مالقاتشونن - 

 ما اونا رو میپیچونیم و میریم درست همونطور که... 

 گفتم :   بشکنی زدم و 

 بابات ما رو پیچوند! - 

 و نیشخندی زدم که صدای کف زدن شنیدم. 

تو همون حالت سر بلند کردم که نگاهن به شهریار  

 خورد 

به چهارچوب در تکیه داده بود و ما رو نگاه میکرد و  

 کف میزد. 

راست ایستادم و روهام هم رو به شهریار ایستاد و  

 گفت :



 بابا! - 

 فت :دست از کف زدن برداشت و گ

 خوشم میاد فکرت در جهت تالفی خوب کار میکنه! - 
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 روهام گیج به شهریار نگاه کرد که شهریار گفت :

 برو و اماده شو پسرم- 

روهام هم چشمی گفت و به سمت شهریار رفت و از 

 کنارش رد شد. 

 میخوام اماده بشم. - 

ه دست به سینه  شهریار با ابروی باال رفته نگاهم کرد ک

 ایستادم و گفتم : 

 اتاق میهمان کدومه؟ - 

 اتاق بغلیه. - 

منم سری کج کردم و مثل خودش ابرو باال دادم و  

 گفتم : 

 مرسی جناب. - 

و به سمت در قدم برداشتم و بهش که رسیدم و  

 خواستم از کنارش رد شم



دستشو مانعم کرد و به در تکیه اش داد و تنه اش کج 

 شد. 

 دم که گفت : سوالی نگاهش کر 

 یه معلم مرد برای روهام گرفتم - 

 یه معلم زن هم برای تو! 

 گیج نگاهش کردم و پرسیدم : 

 چرا؟!- 

 نیشخندی زد و گفت : 

تا بهت یاد بده پیچوندن شوهرت کار خوبی نیست  - 

 عزیزم. 

 و تو هم حتما یادش بگیر. 

 چون اگه من با همچین اتفاقی روبرو بشم 

 نمیگیری عزیزم شک نکن که جواب خوبی  

 منم نگاهش کردم و گفتم : 

 خب این جواب کار خودته. - 

 کدوم کارم؟ - 

 به لباسام نگاه کنی متوجه میشی! - 

 تو هم اگه به اتاق مهمان نگاه کنی متوجه میشی. - 

 منظورش رو خوب نگرفته بودم و با یکم حرص گفتم : 

 اگه دستتو برداری فرصت متوجه شدن دارم. - 

 و راست ایستاد   تکیه دستش رو برداشت 



منم از کنارش رد شدم و به سمت اتاق سمت چپ رفتم  

 و در رو باز کردم و مستقیم به طرف کمدش رفتم. 

در رو که باز کردم با اویزهای پر از لباس زنونه  

 مواجه شدم. 

مات به لباسها نگاه کردم و حاال متوجه شدم که چرا  

 اینو گفته بود 

 نبود! تو خریدها یه لباس خونگی هم  
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نگاه ماتم هنوز به لباسها بود که صدای موذی شهریار  

 رو شنیدم : 

 متوجه شدی؟ -- 

 چشممو مالیدم و نفس عمیقی کشیدم 

ابرویی باال دادم و به سمتش برگشتم و نگاهی به  

 سرتاپاش انداختم 

 هنوز کشف نشده! - 

 چی؟ - 

 انداختم و گفتم : نگاهی به چشمهای خندونش  

 روش اندازه گیری موذی بازی های تو! - 



غیر از چشماش، لبهاش هم خندیدن و دستی بین  

 موهای جلوی پیشونیش کشید 

 خب؟! میخوای واست گیرش بیارم؟ - 

 باید بسازیش. - 

 سری باال پایین کرد و محکم گفت :

 میسازمش برات. - 

 مرسی واقعا. - 

 گشتم و گفتم : نیشخندی زدم و دومرتبه به سمت کمد بر 

 میخوام لباس بپوشم. - 

 از سمت چپ دومی.- 

 و در بسته شد. 

نگاهم به اویزی که گفت افتاد و کت و شلوار کرم  

شکالتی رنگی رو دیدم و دقیقا پایین کت و شلوار کفش  

 سانتی و کیف و روسریش.   ۵پاشنه  

 پس فکر همه جا رو کردی! - 

 اما این کجاست که همچین تیپی نیاز باشه! 

 ای باال انداختم و لباس رو بیرون اوردم  شونه 

اگه قرار بود تو زندگی شلم شوربای خودم دنبال دلیل  

 میگشتم به هیچ جا نمیرسیدم. 

 فقط باید از دقایقم لذت میبردم



چون با تمام وجود میدونستم که همچین زندگی ای اونم  

 کنار یه خالفکار میتونه در حد یه رویا باشه 

م که شهریار بهم عالقه مند  و من شانس بزرگی داشت 

 شد 

 یا اینکه باهام پیوند خونی داشت!

وقتی که لباس رو پوشیدم خودمو تو اینه گوشه اتاق  

 چک کردم  

 مثل یه خانوم باکالس شده بودم. 

 خانومی که سالهاست همچین لباسهایی میپوشه 

 که عادت داره همیشه شیک بگرده. 

دونه تنم  انگار نه انگار تا چند دقیقه پیش لباس مر 

 بود!
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 لبخندی به خودم زدم و به سمت در رفتم. 

 یه امروزو فقط ازش لذت ببر رهایش! 

 حِق تو یه روز از این زندگی هست!

در رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم که چشمم به  

 شهریار خورد. 



کت و شلوارو جلیقه ای دقیقا به رنگ لباس من تن زده  

بود و پیراهن سفیدش و دکمه سردست های نگین  

 دارش چقدر با نگین های روی تیشرت سفیدم مچ بود. 

ناخوداگاه با دیدنش لبخندی زدم که اونم سرشو باال  

 اورد و موهاشو با دست باال داد و نگاهش به من افتاد. 

از دیدنم تعجب نکرده بود و انگار از قبل منو تو این  

 لباس تصور کرده بود. 

 قدمی به سمتم برداشت که صدای روهام رو شنیدم : 

 مامان؟ بابا؟ - 

جفتمون به سمتش برگشتیم و اونو تو شلوار کرم رنگ  

 و جلیقه ستش دیدم. 

موهاشو باال داده بود و برق اونا نشون دهنده ژلی بود  

 که زده بود. 

 لبخندی بهش زدم و گفتم : 

 جون مامان؟ - 

در امروز  حضور شهریار رو کنارم حس کردم و چق 

 شبیه به یه خانواده بودیم. 

 بریم. - 

صداش بم تر از همیشه بلند شد و چقدر خوب بود که  

 اون حواسش به این جزییات بود. 



روهام جلوتر از ما به سمت در ورودی خونه رفت و 

من هم قدم برداشتم که دست شهریار روی مچم نشست  

و منو نگهداشت و وادارم کرد هم قدم با خودش راه 

 . برم

اون وقتا که شاهین میومد و من برا دیدنش زودتر از - 

مامان میرفتم دم در. سیمین با حرص میگفت حدیث  

 داریم هرکی جلوتر از پدر مادرش راه بره کره خره!

 با دهن باز به سمتش برگشتم و نگاهش کردم. 

 نگاهش به روهام بود و میخندید. 

 به نظرت اینو به روهام بگم، چه واکنشی داره؟ - 

 هول زده گفتم :

 فکر نکنم اصالً همچین چیزی باشه. - 

نمیدونم هست یا نیست. هیچوقت دنبالش هم نرفتم. اما  - 

میخواستم بدونی اگه برام مهمه جایی میریم لباسامون  

 اوکی باشه یا باهم و کنار هم باشیم. 

 خب...منم گذشته خوبی نداشتم. 

 چشمم به اینده ایه که قراره بسازم... 
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 نیم نگاهی سمتم روونه کرد و گفت :

 اونم با تو. - 

 دو مرتبه به جلو نگاه کرد و گفت :

 و روهام. - 

 نمیدونستم باید چی بهش بگم. 

نمیدونستم سیمین چرا باید همچین چیزاییو تو فکر  

 پسرش فرو میکرد. 

شاید چون خبر از خیانتهای همسرش داشت و این حد  

 ه شهریار به اون، ناراحتش میکرد. از توج 

 مادرت...- 

 مادرم ، زن خوبی بود اما مادر خوبی نه! - 

 این گویای همه چیزه! 

بزاق دهنم رو قورت دادم و خب حق با اون بود.  

سیمین همسر خوبی بود و تمام ناکامی هاش تو رابطه  

اشو با شهریار عقده گشایی میکرد و این خودش  

 بدترین اتفاق بود. 

ور یه ادم میتونه عاشق شوهرش باشه، عاشق  چه ط - 

کسی که بهش خیانت میکنه! عاشق کسی که عشقش  

رو نادیده میگیره. براش همه کاری کنه و از طرفی  

کسی که از جونشه، کسی که از گوشت و خونشه رو  



رها کنه. اونو ازار بده و براش مهم نباشه که چقدر تو  

 روانش اثر میذاره!

 ش داده بود رو باز کرد و گفت :در رو که روهام هول 

ادما میتونن خیلی پیچیده باشن. اون قدری که  - 

 خودشون هم تو کار خودشون بمونن. 

زیر نور افتابی که داشت غروب میکرد نگاهش کردم و  

 پرسیدم : 

 خودت نخواستی هیچوقت دلیلش رو بدونی؟  - 

اون هرچیزی که بود باعث شد تا من قوی باشم. تا  - 

هیچوقت هیچ کسی نمیتونه منو به توان  متوجه بشم  

بی نهایت دوست داشته باشه. چون اونی که مادرم بود  

 اونقدر دوستم نداشت.

 مات نگاهش کردم و گفتم : 

 نه...نه..این درست نیست! - 

نیشخندی زد و بهم نگاه کرد. همون نگاه از باال به  

 پاییِن لعنتیش! 

 چرا نه؟!  - 

مونی اینطوری  چرا داری تالش میکنی تا بهم بفه 

نیست؟ کسی هست که منو تا اون حد دوست داشته  

 باشه؟ 



که حاضر باشه ارامشش رو فدای من و خواسته هام  

 کنه؟ هوم؟! 
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با سوالی که پرسیده بود متوجه شدم دلسوزی برای  

این آدم یه کار بیخوده! اون بلد بود حتی تو بدترین  

 برای خودش برگ برنده پیدا کنه. لحظاتش هم  

من دلم به حال رفتار مادرش سوخته بود و اون دنبال  

 زیرزبون کشی بود تا بفهمه من دوستش دارم یا نه! 

 واقعاً چرا فریبش رو خورده بودم؟! 

اون حتی اگه هیچکسی رو هم نداشت، حتی اگه بدترین  

 گذشته رو هم داشت... 

 دیل شده بود!بازم مهم این بود که به چه کسی تب 

به یه مرد مغرور و خودساخته! درسته که درستکار  

نبود. که خالفکار بود و آدم ها رو مثل آب خوردن به  

رسوند و از سر راهش برمیداشت. اما در قتل می 

حقیقت طوری خودشو زندگیشو ساخته بود که نیازمند  

 به هیچ کسی نبود. 

 ساکت شدی! - 



هداشته بود کردم و  نگاهی به در ماشین که برام باز نگ 

 گفتم : 

 وقتی حرف میزنم پشیمونم میکنی. - 

 میتونی با دقت بیشتری حرف بزنی. - 

 چشم ریز کردم و با حرص گفتم : 

 تو همیشه از یه نقطه هم کوه میسازی. - 

 خب این ویژگی خاص منه. - 

و لبخندی زد. دلم میخواست میتونستم دستمو مشت کنم  

که نتونه  و همون مشت رو جوری تو فکش بکوبم  

حتی صحبت کنه! یه لحظه یاد مشتی که مسعود  

 خانلری تو فکش زده بود افتادم. 

کبودی فکش و دستمالی که وسط جاده به بیرون تف  

کرده بود و منی که اخم کرده بودم و به حرکت چندش  

 اورش فکر میکردم. 

از فکر بیرون اومدم و روی صندلی نشستم که در رو  

 فت. برام بست و به اون سمت ر 

نگاهی به ماشین ابراهیم انداختم و روهام رو روی  

 صندلی جلو دیدم که کمربند بسته بود و میخندید. 

لبخندی از شادیش زدم که در سمت راننده هم باز شد.  

به سمتش نگاه کردم که شهریار در رو بست و با چشم  

 اشاره ای به کمربند کرد. 



 ببندش. - 

د ماشین رو  کمربند رو بستم که خودش هم بست و بع

 روشن کرد. 
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اونجا من برای صحبت میرم سر یه میز دیگه و شما  - 

 و ابراهیم با سه تا میز فاصله از من میشینین. 

 سه تا؟ - 

 نمیخوام ببیننتون. - 

 کیه؟! - 

 فکر کن ادمای تیمسار - 

 اونا همشون منو دیدن. - 

 پس فکر نکن. - 

شونه ای باال انداخت و دهن باز  مات نگاهش کردم که  

 کرد تا حرفی بزنه که با حرص گفتم : 

اره من مختارم هرجوری که دلم میخواد فکر کنم.  - 

 میدونم. 

 خندید و سری تکون داد و گفت :

 درستو خوب یاد گرفتی خوبه! - 



و نگاهمو ازش گرفتم.    پشت چشمی براش نازک کردم

آره درسم رو خوب یاد گرفته بودم چون هر روز در  

 حال تکرار همون حرفها بود. 

 چون انگار این شعار شهریار اصالنی بود :

شما مختارید هر کاری که دوست دارید انجام بدید و  - 

 من هم آزادم تا هرطور بخوام واکنش نشون بدم. 

شت تا یه حرف  و این بیشتر شکل یک تهدید خفن رو دا 

 دوستانه! 

به رستوران که رسیدیم هر دو پیاده شدیم و سوییچ رو  

 به راننده سپرد تا ماشین رو جابجا کنه. 

ابراهیم هم پشت سرمون ماشینو متوقف کرد و اون ها  

هم پیاده شدن و به سمتمون اومدن. روهام کنارم  

 ایستاد و ابراهیم هم مقابلم. 

. حدودی یه ساعت  ببرشون سر میزی که رزرو کردی - 

 زمان میبره 

 مطمئنی نمیخوای من هم باشم؟ - 

 شهریار لبخندی زد و گفت : 

 خودم از پسش برمیام. - 

 ابراهیم هم چشمکی زد و گفت : 

 مطمئنم که میتونی! - 

 شهریار نگاهی بهم کرد و گفت :



مراقب باش. مشکلی هم اگه پیش اومد تو اون کیف،  - 

 ه. من و ابراهیم. یه گوشیه که فقط شماره دو نفر توش 

 و رفت.

مات به کیف توی دستم نگاه کردم و گوشی موبایل؟!  

حتی یادم نمیومد که چه بالیی سر گوشی موبایل خودم  

 اومده بود.

 بریم داخل. - 

 ابراهیم اینو گفت و باعث شد نگاهم از کیفم کنده بشه. 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 179#عروسک_ 

 
رستوران شدم و سعی  هم قدم با روهام و ابراهیم وارد  

کردم نگاهم دور تا دور فضا نگرده تا شهریار رو پیدا  

 کنم. 

 از این طرف.- 

نگاهم به سمتی که ابراهیم اشاره زد رفت و سری 

تکون دادم. عاقبت پشت میزی گوشه دیوار نشستم و  

 روهام هم کنارم و ابراهیم مقابلم. 

 سرکی کشیدم که ابراهیم گفت : 

 نگاه کن با سه تا فاصله. یه طرح ال فرض کن و  - 



کاری که گفته بود رو کردم و شهریار رو پشت میزی  

دیدم که یه پسر جوون و یه دختر جوون نشسته بودن.  

شهریار رو به من نشسته بود و میدونستم که متوجه  

 نگاهم هست اما توجهی بهم نمیکرد. 

 خیله خب! - 

 نگاهمو کندم و به ابراهیم دادم. 

 میدی؟ همیشه اینقدر دستور  - 

اول یکه خورده نگاهم کرد و بعد با تعجب از تلخی  

 کالمم گفت : 

 من دستور ندادم!- 

 لحنت شبیهش بود. - 

 گوشات اشتباه میشنوه. - 

 پس بهتره لیزرش کنم. - 

و ابرویی باال دادم و نیشخندزنان نگاهش کردم. با  

 چنان حیرتی نگاهم کرد که دلم سوخت 

 روهام نالید : 

 مامااااان.- 

دم و واقعاً چرا عین بچه ها رفتار کرده بودم؟!  لبمو گزی 

چرا چیزی رو به روش اورده بودم که اصالً ارتباطی  

 بهم نداشت! 

 ابی من..- 



 موردی نداره روهام! - 

 متاسفم. - 

صدای روهام پر از ناراحتی بود و من هم خجالت زده  

شده بودم. روهام به خاطر کار من، ابراز تاسف  

 میکرد. 

 میخوام. معذرت  - 

روهام لبخند کمرنگی بهم زد و ابراهیم هم سری تکون  

 داد.

 من.. - 

 مهم نیست. - 

نفسی کشیدم و نگاهمو به شهریار دادم که صدای  

 ابراهیم بلند شد : 

 اینقدر نگاهش نکن. - 

 اونا که متوجه نمیشن. - 

اما خودش متوجه میشه و سخته که توجهات قلمبه  - 

 بیاره! شده اتو هضم کنه و تاب  

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 180#عروسک_ 

 
 با چشمهای گشاد شده نگاهش کردم و گفتم : 



 چرا اینقدر با کینه حرف میزنی؟ - 

 گردشی به چشماش داد و گفت : 

 من با کینه حرف نمیزنم. تو خیلی حساسی. - 

 تو نه شما! - 

 یه لحظه مات نگاهم کرد و بعد گفت :

 . همه چی دوجانبه اس. من احترامی نمیبینم- 

 پس چشماتون مشکل داره!- 

 لبخند نرمی زد و گفت : 

 احتماالً. - 

 میشه دعوا نکنید؟ - 

 به روهام نگاه کردم که گله مند نگاهم میکرد. 

 من دعوا نکردم مامانی. - 

 چرا مامان شما دقیقا دارید... - 

 روی حرف مادرت حرف نزن روهام جان! - 

 روهام به ابراهیم نگاه کرد و لب فرو بست. 

تای ابروی باال رفته به ابراهیم نگاه کردم که  منم با یه  

 نگاهش با مهر روی روهام بود. 

 روابطتون با بچه ها خوبه! - 

 بدون انحراف حتی یک صدم اینچی نگاهش گفت :

 شاید چون دردسر کمتری دارن و همچین.. - 

 نگاهم کرد و ادامه داد :



 شعور بیشتری! - 

 با حرص بزاق دهنمو قورت دادم و گفتم : 

 که اینطور!  - 

 سری تکون داد و گفت :

 همینطور. - 

نگاهمو با عصبانیت ازش گرفتم و به شهریار نگاه  

 کردم. 

حاضر بودم سر اون میز نشسته باشم و به عنوان  

 همسر شهریار معرفی بشم تا اینجا و در کنار این ادم! 

 ادمی که انگار یه کپی دیگه از شهریار بود 

 نقدر حرص درار.همونقدر غد همونقدر مغرور همو 

 طوری که انگار دوتا برادر بودن! 

 نه نه برادرا هم چنین شباهتی نداشتن 

 این دونفر انگار یکی بودن. 

 نگاه.. - 

 نگاهمو گرفتم و دستامو باال بردم و گفتم : 

 خیله خب! نگاه نمیکنم. - 
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 لبخندی زد و گفت : 

 خوبه. - 

 بشورم. میخوام دستامو  - 

نگاهی به روهام کردم و خواستم بگم منم میام که  

 ابراهیم زودتر گفت :

 شما بشینید من میرم. - 

 نگاهش کردم و گفتم : 

 خودمم باید انجامش بدم. - 

بهتره میزو یهو ترک نکنیم. اول من و روهام. بعد من  - 

 و شما. 

با تعجب و ابروی باال رفته نگاهش کردم که توجهی  

 و گفت : نکرد و بلند شد  

 بیا روهام جان. - 

روهام صندلیشو عقب داد و بلند شد. لبخندی بهم زد و  

 بعد به همراه ابراهیم به سمت سرویس بهداشتی رفتن. 

سعی کردم نگاهمو کنترل کنم و دیگه به شهریار نگاه  

نکنم. پس کیفمو باز کردم و گوشیو بیرون اوردم و  

 نگاهی بهش کردم. 

 تو بازار بود   شاید از مدل گوشی های جدید 

وارد مخاطبینش شدم و در نهایت تعجب با دو اسم  

 مواجه شدم : 



 شهریار ، ابراهیم! - 

فکر میکردم این که گفته بود فقط دوتا مخاطب داره  

 شوخیش بوده 

اما شهریار همیشه بهم نشون میداد که همه حرفهاش  

 حقیقت داره و شوخی ای در کار نیست 

 کیفو بستم. گوشیو توی کیفم برگردوندم و در  

پوفی کشیدم و سر بلند کردم که نگاه شهریار رو به  

 خودم دیدم. 

با تعجب به اون دونفر نگاه کردم که دیدم در حال  

 خوردن چیزی هستن 

نگاهم دوباره سمت شهریار برگشت که دیدم سرش تو  

 گوشیه و در حال تایپ چیزیه. 

با صدای اعالن گوشی، کیفو باز کردم و گوشیو بیرون  

 . اوردم

 تو اصال ادم با تدبیری نیستی! - 

 متعجب نگاهش کردم و بعد تایپ کردم : 

 چرا؟ - 

 به محض ارسال شدنش نگاهش کردم. 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 182#عروسک_ 



 
 با خوندن پیام لبخندی زد و چیزی نوشت. 

نگاهم رو به گوشیم دادم که سریع تا پیامش رسید  

 بخونمش و همینطورم شد : 

 رکاری تایم مشخصی هست. چون نمیدونی برای ه - 

مثال برای اینکه منو با نگاهات درسته قورتم بدی باید  

 خونه برنامه ریزی کنی نه اینجا بین این همه ادم. 

 با حیرت، چندبار دیگه پیامشو خوندم و... 

 ی بز! مرتیکه...مرتیکه...مرتیکه 

 با حرص تایپ کردم : 

اگه راستشو بخوای در واقع من قصد خوردنت رو  - 

 ندارم. یعنی چیز قابل خوردنی هم نیستی. 

فقط برام جالب بود تو رو تو همچین موقعیتی ببینمت  

 همین. 

 حاالم بهتره کمتر گوشی دست بگیری نارسیس! 

و با حرص ایکون ارسال رو لمس کردم و گوشیو روی  

 میز انداختم و دست به سینه شدم. 

دیدمش که پیامو با ارامش باز کرد و به محض  

 جوری خندید که مات موندم.   خوندنش، 

البته نه فقط من، اون دو نفر هم با تعجب نگاهش  

 کردن و دیدم که پسره چیزی پرسید 



 و شهریار سری تکون داد و با خنده چیزی گفت. 

 گوشیو توی جیبش گذاشت و دستاشو تو هم حلقه کرد 

 و خودشو جلو کشید و شروع کرد به صحبت کردن. 

 رهایش!- 

راهیم رو دیدم که همراه روهام کنار  سر بلند کردم و اب 

 میز ایستاده بودن. 

روهام روی صندلیش نشست و ابراهیم منتظر نگاهم  

 کرد. 

 اروم بلند شدم و گفتم : 

باور کن من میتونم خودم برم توالت یعنی به اون  - 

 سن.. 

بله کامال مشخصه سنش رو رد کردید. اما خب عقلش  - 

 رو... 

 با تاسف سری تکون داد و گفت :

 فکر نمیکنم. - 

نگاه پر عصبانیتی به شهریار انداختم و بعد دستمو  

 مشت کردم و گفتم : 

خیله خب. بهتره یه توضیحی راجع به نحوه رفتارت با  - 

 من، به شهریار بدی. 

 حتما میدم. واقعا عالقه مندم ببینم واکنشش چیه. - 
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 چیزی توی دلم میگفت : 

ده درجه لجباز و سرتقی، این مرد بی نهایت  که اگه تو  

 سرتقه و لجباز! 

 بیشتر از این که ازش بترسم، باهاش چپ افتاده بودم. 

 نمیفهمیدم واقعاً چرا اینقدر بد باهام برخورد میکنه. 

انگار که عصبانیت غیرقابل کنترلی نسبت به من تو  

 وجودش بود.

 داریم جلب توجه میکنیم. بریم؟ - 

فقط جلوتر ازش راه افتادم. نگاهی به  نگاهش نکردم و  

 تابلو کنار پیشخوان کردم و مسیرو رفتم. 

 اروم تر برو باید ببینمت. - 

 داری میبینی!- 

 اگه اتفاقی بیفته نمیتونم واکنش خوبی نشون بدم. - 

وقتی دیدم به اندازه کافی تو دید نیستیم،دست به کمر  

 زدم و به سمتش برگشتم. 

 خب؟ - 

و بعد طرز ایستادنم کرد و    شوکه نگاهی به صورتم

 تکرار کرد : 



 خب؟ - 

 بهتره برگردی. نترس. - 

 تو راه توالت یه رستوران هیچ.. 

شاید کمتر از چند ثانیه بود که صدای شکستن شیشه  

اومد و هجوم چیزیو به سمتم دیدم که همزمان ابراهیم  

به سمتم دوید و خودشو پرت کرد روم و باهم به زمین  

 افتادیم. 

صدای کشیده شدن پایه های صندلی روی  صدای جیغ،  

کف زمین، صدای گریه و حرفهای نامفهوم ادمای توی  

 رستوران.. 

 خوبی؟ - 

به ابراهیم که با فاصله ازم روم خیمه زده بود نگاه  

 کردم و مات گفتم : 

 اون گلوله بود. - 

 سری تکون داد و اب دهنشو قورت داد و گفت :

 اره گلوله بود! - 

 های عرق روی پیشونیش رو ببینم. میتونستم قطره  

 خودشم مات مونده بود.  

 رهایش؟ ابراهیم؟- 



با شنیدن صدای شهریار.ابراهیم سریع ایستاد و عقب  

رفت. شهریار نگاهی بهم کرد و خواست به سمتم بیاد  

 که روهام پشتش قرار گرفت و با ترس گفت : 

 مامان؟ - 

 نگاه کردم. اروم روی زمین نشستم و به هر سه شون 
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شهریار با فک منقبض شده با چنان عصبانیتی نگاهش  

 به من بود که ترسیده اسمشو صدا زدم :

 شهریار! - 

ابراهیم هم متعاقب صدا زدنم به شهریار نگاه کرد و  

 قدمی سمتش برداشت

که شهریار روهام رو به سمت ابراهیم فرستاد و با قدم  

 بلندی روبروم نشست. 

 اهش روی جز جز صورتم گشت و به لبم رسید نگ 

 چیزی نشد باور کن. - 

نگاهش تا چشمام باال اومد و اینبار نگاه من به لبش  

 بود. 



نگاه پر از شیفتگی رو  من واقعا طاقت نداشتم که اون 

 ببینم. 

 نگاهی که انگار داشت جونم رو میگرفت.  

 بلند شو. - 

گاه  با تعجب به چشماش نگاه کردم که به کف زمین ن 

 میکردن. 

بلند شد و دستشو به سمتم دراز شده نگه داشت. 

 دستش رو گرفتم و با تکیه بهش بلندشدم. 

نگاهی به روهام کردم که از ترس اخم کرده بود و 

 پشت ابراهیم مخفی شده بود.

 ایکاش نمیومدیم. - 

 فعال که اومدیم. ابراهیم؟ - 

ابراهیم خم شد و روهام رو بغل کرد و به سمت میز  

م که متوجه شدم رستوران تقریبا خالی شده و فقط  رفتی 

 پرسنل باقی موندن. 

شهریار گوشی و کیفم رو از روی میز برداشت و 

نگاهی اجمالی بهش کرد و نگاهش چند ثانیه روی  

صندلی ای که من نشسته بودم قفل موند و بعد به سمت  

 در رفت و من هم دنبالش کشیده شدم. 

یم و متوجه گشت پلیس  در رو که باز کرد، بیرون رفت 

 رانندگی بیرون رستوران شدم. 



 اگه ببیننت.. - 

 ربطی به من نداشت. - 

شهریار سفت و سخت جواب ابراهیم رو داد که ابراهیم 

 گفت :

 نگفتم به تو ربط داره. - 

 اما تو شهربازی هم بودی! اینجا هم هستی. 

 این خودش.. 

رستوران  شهریار مکثی کرد و به عقب برگشت و وارد  

 شد. 
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 مات نگاهش کردم که دستمو کشید و منم داخل برگشتم. 

 داریم کجا میریم؟  - 

نگاهم به شیشه های شکسته و پیشخوان گلوله خورده  

 خورد و بزاق دهنمو قورت دادم. 

 چه قیامتی به پا شده بود. 

 در اضطراریش کجاست؟ - 

 شنیدم : صدای ابراهیمو از پشت سر  



الیاس میگفت بعد سرویس مردونه یه دره که زده  - 

 سرویس مردانه خراب است.

 اون در رو به کوچه پشتی باز میشه. 

شهریار قدمهای تندتری برداشت و من تو تعجب این  

بودم که چرا باید در اضطراری رو بزنن سرویس  

 مردونه! 

 مگه برای فرار تو موقعیت های حساس نبود؟! 

 میکردن! پس چرا مخفیش  

به دری که ابراهیم گفته بود رسیدیم و شهریار  

 دستگیره رو پایین کشید که در باز نشد. 

 نگاهی به ابراهیم کرد که ابراهیم سریع گفت : 

 به شاستیه بغل دستگیره - 

 . ۷  ۵  ۳فشارش بده بزن  

شهریار همینکارو انجام داد که صدای تیکی اومد و 

 صفحه کلید کوچیکی کنار دستگیره بازشد 

اعداد گفته شده رو وارد کرد و بعد قفل در باز شد و  

 صفحه کلید بسته شد 

شهریار در رو هل داد و وارد یه راهروی کوچیک و  

 تقریبا تاریک شدیم. 

 دارین شوخی میکنین؟ - 

 حس میکنم بین مافیام و نقشه هاشون. 



 گفت : شهریار چیزی نگفت اما ابراهیم

 و تا االن چه نظری داشتی؟ - 

 بین مافیا و نقشه هاشونی. تو دقیقا  

مات به شهریار نگاه کردم که فشاری به دستم وارد  

 کرد. 

 تو اینی که میگه نیستی نه؟ - 

 شهریار فقط با حرص گفت : 

 روهام! - 

 و بعد ساکت شد. 

 میدونستم این یعنی وقتی روهام اینجاست چیزی نگید. 

 که اون متوجه چیزی نشه! 
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در کوچیکی روبرومون بود که شهریار بازش کرد و  

نور شدیدی وارد شد و صدای خیابون...صدای  

 ماشین... 

با چشم تنگ شده نگاهی انداختم که متوجه شدم تو یه  

 خیابون تقریبا خلوتیم. 

 دستمو از دست شهریار بیرون کشیدم و گفتم : 



 بگو.. - 

و با حرص  انگشت اشاره اش رو روی دماغش گذاشت  

 نگاهم کرد. 

 برام االن فقط این مهمه که بدونم ما رو کجا اوردی. - 

 اوردی سر چه قراری!

 قراری که تهش عاقبتمون بشه یه قبر و تموم... 

 من نمیذاشتم اون اتفاق بیفته. - 

 مثل خودش داد زدم :

 چه طوری؟! - 

 تو ما رو ول کردی و خودت سر یه میز دیگه بودی! 

 بود، این بود. میبینیش؟ اونی که پیش ما  

 این بود که بهم گفت ازم دور نشو. نمیتونم کنترلت کنم. 

 این بود که خودشو انداخت روی من. 

 این بود که... 

اینی که میگی...اینی که همش ازش اسم میبری رو  - 

 من گذاشتم تا حواسش باشه. 

 پس ولتون نکردم رهایش. 

 توی چشماش زل زدم و گفتم : 

 ولمون کردی. چرا تو  - 

 ول کردن همینه که بعد اتفاق برسی بهمون نه بعدش. 



اگه یه ذره اهمیت داشتیم ما رو تو دهن شیری  

 نمیوردی! 

چنگی به جلوی موهاش زد و با حرص خندید و بهم  

 پشت کرد. 

 به ابراهیم نگاه کردم که با حالت خاصی نگاهم میکرد 

 انگار دنبال چیزی بود. 

 . اونم کسی مثل شهریار بود 

عصبی به سمتش قدم برداشتم و دست دراز کردم تا  

 روهام رو بگیرم که عقب کشید و گفت :

 نه! - 

 اخمی کردم و گفتم : 

 میخوام خودم بغلش کنم. شماها همتون نجسید. - 

 روهام مامان؟ 

 جوابی که بهم نداد باعث شد سر خم کنم تا ببینمش. 

 با دیدن چشمای بسته اش با وحشت تکونش دادم : 

 ؟ روهام؟ روهام- 
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 ابراهیم باز خودشو عقب کشید و صدا زد :



 شهریار! - 

 شهریار به عقب برگشت و صدای پاهاشو شنیدم 

 دستاش روی بازوهام نشستن و گفت :

 چته؟ ولش کن. - 

 با گریه گفتم : 

 ببین بیهوش شده.ببینش...نمرده باشه. - 

 نمرده ولش کن. - 

 کردم کردم و گفتم : با حرص نگاهش  

 بچه ام از ترس بیهوش شده و... - 

 بچه ات از ترس بیهوش نشده.. - 

 خودش بیهوشش کرده. میفهمی؟ 

 محض رضای خداااا.حاال ساکت شو. 

مات بهش نگاه کردم که بعد نعره ای که زده بود با  

 دهان بسته و فک سفت شده نگاهم میکرد. 

 بیهوش کرده بود؟ خودش؟

 .کیه؟ خ...خود...خودش.. - 

 منم. - 

 با حیرت به سمت ابراهیم برگشتم و گفتم : 

 ت...تویی؟- 

 نباید یادش میموند. - 

 اون هیجان، استرس، اضطراب تا ابد داغونش میکرد.



 چرا من حرفاشونو نمیفهمیدم؟ 

 سر کج کردم و گیج پرسیدم : 

 چی...چیک...چیکارش ...کرد...کردی؟ - 

 تزریق کردم. - 

 به شهریار نگاه کردم. وا رفته نگاهش کردم و بعد  

 به پسر من تزریق کرده بودن؟ 

 ساله؟! ۸به بچه  

 روهام منو هم درگیر بازیهای کثیفشون کرده بودن؟ 

 نمیدونستم چطوری و چرا.. 

 که اون قدرت از کجا اومد!

اما به سمت شهریار حمله کردم و سیلی محکمی به  

 صورتش زدم و جیغ کشیدم: 

 سالشه. ۸کثافتتتتت اون فقط  - 

 سالششششه. ۸می؟  میفه 

 چی میخواین ازش؟ 

 میارید؟ چرا بالهایی که سر بقیه میارید و سر اون 

 چرا بیهوشش کردییییی؟ 

 اون فقط یه بچه اس. یه پسر بچه.. 

 اون...اون...

انگار انرژیم ته کشیده بود که ناچار روی زمین وا  

 رفتم و به پاهای اویزون روهام نگاه کردم. 
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 خودمو تکون میدادم و زیرلب میگفتم : 

 مامان بمیره برات - 

 الهی بمیرم که این بال سرت اومد 

 که یه بار نشد بچگی کنی.  

 که هرکاری خواستن باهات کردن من الل موندم. 

 انگار یه اتیش تو وجودم به پا شده بود 

 کجا اومدیم. از وقتی فهمیده بودم که 

د جایی کرده بود که  که ما رو بدون ترس وار 

 خالفکارها قرار میذاشتن 

 که اصال شاید هدف گلوله من بودم! 

 شاید روهام بود. 

و بعد بدون شرمندگی راحت میگشتن و میگفتن حاال  

 که چیزی نشده. 

 که مراقبتون بودیم. 

اخرشم روهام رو بیهوش کردن و حتی عواقبش هم  

 براشون مهم نبود. 

 بود   سکان زندگی من از دستم در رفته 



 انگار دیگه هیچ کاره بودم. 

هیچ کاره زندگی خودم و کسی که قرار بود مادرش 

 باشم! 

 بلند شو. - 

 زانو زده بود و نگاهم میکرد. شهریار جلوم

 نگاه کردم. نگاهمو ازش گرفتم و به خیابون 

چرا یه ماشین رد نمیشد تا بدوئم سمتش و سوارش  

 شم. 

 چرا کسی نمیومد! 

 نمیومدن و در رو پیدا نمیکردن؟ چرا پلیس ها  

 چرا هیچی مثل فیلما نبود تا ادم بدها مجازات شن! 

 رهایش. - 

 من جایی نمیام. - 

 رهایش!- 

اینبار دستوری صدام کرده بود. اما باز هم اهمیتی  

 نداشت.

 بلند شدم و به سمت ابراهیم رفتم و گفتم : 

 هرجا میخواین برین. بچه امو بدین بهم. - 

 نکن. از این من رو عصبی تر  - 

فقط پوزخند زدم و دست دراز کردم که شهریار زیر  

 بازوم رو گرفت و منو کشید. 



 قدم از قدم برنداشتم و فقط گفتم : 

 ولم کن تا جیغ نکشیدم. - 

 با عصبانیت وافری نگاهم کرد و گفت :

 کاری نکن خودتم بیهوش کنم. خب؟ - 
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 م که خودمم باورم نمیشد با چنان حرصی نگاهش کرد 

اما اون خیره تو چشمام با ابروهای باال رفته تکرار  

 کرد : 

 راه بیفت رهایش.- 

 من لوت میدم. - 

مات نگاهم کرد و صدای چِی خفیف ابراهیم رو هم  

 شنیدم. 

 سر باال دادم و گفتم : 

من نمیتونم با جون و اینده و روان روهام شوخی کنم.  - 

خطره، بهتره اصال ما    وقتی اینقدر زندگیت پر از 

 پیشت... 

چنان چنگی به بازوم زد که از دردش لبمو گاز گرفتم و  

 اشک تو چشمام جمع شد 



 اون اما با دندونای رو هم کلید شده اش گفت :

 خب؟!- 

 بهتره پیشم نباشید اره؟؟ 

 بهتره تنها باشم؟ یا تو تنها باشی؟ 

حرفتو مزه مزه میکنی وقتی میزنی؟! یا نه کالً  

 بیخیالی. 

 اصال حواست نیست که چی میگی! 

 اتفافا من حواسم خوب جمعه. - 

 تو حواست نیست کی هستی. 

این که نخوام هر دقیقه نگران جون خودم و بچه ام  

 باشم عجیبه؟! 

 اون خواهرزادته. - 

 با حرص گفته بود.  

 مهم اینه من بچه ام میدونمش. - 

ی تو از وجود منه. من  بچه ات از منه. بچه - 

 ممم.  شوهرت 

اینبار صداش میلرزید، رگ گردنش برجسته شده بود و  

 چشماش سرخ. 

 براش سخت بود که مقابل ابراهیم، پسش میزدم؟! 

برای ادم مغروری مثل اون، همچین رفتاری میتونست  

 خود مرگ براش به حساب بیاد. 



 اما مجبور بودم. 

 ی روهام ببندم. من نمیتونستم چشم رو اینده 

 یکی از این عملیاتا بالیی سرش بیاد رو اینکه اگه تو  

 اگه به عمارت حمله کنن 

 اگه از مدرسه اش بدزدنش.
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 همین فکرها اذیتم میکرد 

 همین فکرها زندگیمو مسموم میکرد. 

 همینا اجازه نمیداد که من با شهریار خوب برخورد کنم. 

 چون مقصر تموم این جریانات اون بود.

 بود و خودخواهی هاش.اون  

برام مهم نیست وقتی اینقدر با نفرت نگاهم میکنی چی  - 

 تو فکرته. 

حتی اینکه تو این لحظه میتونی در حد مرگ ازم متنفر  

 باشی هم مهم نیست. 

 برام فقط این مهمه که من باید ببرمت و میبرمت. 

 باید تو توی خونه من باشی 

 بغل گوش من باشی و هستی. 



و گرفت و حرکت کرد و من رو وادار و بعد محکم دستم 

 به حرکت کرد. 

نگاهم به ابراهیم خورد که بدون نگاه بهم، حرکت کرد  

 و انگار زیادی توی فکر بود. 

 زنگ بزن به اصغر بیاد. - 

ابراهیم جوابی نداد که شهریار با چشمای به خون  

 نشسته نگاهش کرد و داد زد : 

 با توام ابراهیممممم. - 

ند کرد و به شهریار نگاه کرد که  ابراهیم سریع سر بل 

 شهریار تکرار کرد : 

 به اصغر بگو بیاد. - 

 ابراهیم باشه ای گفت و گوشیشو دراورد

خواستم به سمتش برم که شهریار به دستم فشاری  

 اورد عصبی پرسید :

 کجا؟ - 

 روهام رو ازش بگیرم اذیت میشه بچه ام. - 

 نمیخواد فعال فقط من اذیتم. - 

رید اما جوابی ندادم و نگاهمو  جفت ابروهام باال پ 

 برگردوندم. 

 اون اذیت بود؟!

 نکنه منظورش از اذیت بودن به خاطر حرفای من بود. 



 به خاطر اینکه گفته بودم رهاش میکنم. 

اینکه سالمت روهام برام ارزشش از همه چیز باالتر و  

 بیشتره! 

 پوفی کشیدم و سرمو تکون دادم

 ار فکر میکردم. نباید به دلیل کارها و حرفهای شهری 

اون ادمی بود که بلد بود چطور همه چیزو به نفع  

 خودش تموم کنه 

 〖   @arosak_sho   〗 

 191#عروسک_ 

 
 پس نباید گولشو میخوردم. 

 نفسی کشیدم که صدای ابراهیمو شنیدم : 

 الو؟ اصغر کجایی؟ - 

بیا رستوران احمد. خب یه چندمتر پایین تر یه کبابی  

 اونجا باش. نداره؟ تا نیم ساعت دیگه  

 و تماسشو قطع کرد. 

 کبابیش کجاست؟ - 

 دوتا مغاز جلوتر. از بوش میشه فهمید. - 

ابراهیم به شهریار که طلبکار اون سوالو پرسیده بود  

 کنایه زده بود  



و شهریار شاکی نگاهش کرد و بعد کجخندی زد و با  

 تاسف سری تکون داد 

 وقتی نزدیکام شمایید - 

 ! از غریبه و دشمن چه انتظاریه 

 عصبی گفتم : 

 مگه من چیکار کردم؟! حرفمم ناحق نبود. - 

 نگرانم. هرکی جای من باشه نگران میشه. 

 کیو دیدی جونش براش بی ارزش باشه؟ 

 کیو دیدی بگه اول عشق. اول شوهر بعد جون خودم؟ 

پس چرا من حاضر بودم من گلوله بخورم اما تو حتی  - 

  قد یه پرت شدن رو زمین و خاکی شدن لباسات هم

 چیزیت نشه؟! هوم؟! 

 مشکل از منه؟ 

 گولشو نخور رهایش. 

 گول نخورررررررر. 

 اون همیشه عادت داره حرفهای خرکنک بزنه. 

که زبونش چرب و نرمه و همه خواسته هاشو  

 همینطوری پیش میبره. 

چشم بستم و زمانی که باز کردم به خودم و عواطف و  

 احساساتم فائق اومده بودم. 



م که ناراحت به روهام نگاه کردم.  مقابل کبابی ایستادی 

 ابراهیم نگاهمو خوند که گفت : 

 اینجا تخت داره میخوابونمش. - 

 و وارد شدیم. 

روش نشستیم    به سمت یکی از تخت های خالی رفتیم و 

روهامو گوشه تخت گذاشت و زیر سرش یه که ابراهیم، 

کوسن گذاشت و شهریار کتش رو دراورد و روی 

 روهام انداخت
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کفشمو از پا دراوردم و عقب تر رفتم و به پشتی تخت  

 تکیه دادم و به روهام نگاه کردم. 

 سرش کنار من بود. 

 تم و موهاشو نوازش کردمدستمو روی سرش گذاش 

 عزیزدلمممم. - 

 خوابه باهاش ور نرو. - 

نگاهم به ابراهیم خورد که اینو گفته بود و شهریاری  

 که بی حوصله گفت : 

 درست حرف بزن. واقعا دیگه خسته شدم. - 



 اگه ادامه بدی دیگه اجازه ندادم باهاش صحبت کنی. 

 این یه کلمه عادیه. همیشه استفاده میشه. - 

 ت نگیر. اینقدر سخ 

 ی من نه. ساله ۸توی نره خر استفاده میکنی اما پسر  - 

اونقدر روی من تاکید کرده بود که انگار میخواست بهم  

 بفهمونه شناسنامه روهام به اسم کیه. 

 که پدرش کیه و قانونا کی حق حضانتشو داره. 

ابراهیم تک سرفه ای کرد و اشاره ای به من کرد و  

 گفت :

 باشه متوجه شد. - 

 شهریار هم نیشخندی زد و گفت :

 من که چشمم اب نمیخوره! - 

 با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و گفتم : 

 بله؟! - 

 چشمام گفت : با حفظ همون نیشخند خیره تو 

من که چشمم اب نمیخوره تو متوجه شده باشی که  - 

 هراندازه ای که تو حق داری درمورد روهام. 

 من دوبرابرشو دارم

 خونی تو همخونش محسوب نمیشی   چون حتی از نظر 

 و هیچ سببی نیست که شما رو بهم وصل کنه به جز... 

 محکم نگاهم کرد و گفت : 



 زن من بودن! - 

 چون من پدرشم! 

یکه خورده نگاهش کردم که یکم خیره نگاهم کرد و  

 بعد روشو ازم برگردوند. 

 که اینطور! 

 اون با نسبتی که خودم بهش داده بودم

داشتنش رو دو دستی بهش تقدیم که خودم فرصت  

 کرده بودم، خودمو ازار میداد؟! 

منو از چیزی میترسوند که خودم بوجودش اورده 

 بودم؟! 

 و قسمت جالب ماجرا اینجا بود!
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 با اصغر کل شهرو میگردین. - 

 پیدا میکنین امروز کی اینکارو کرده!

 مشخص نیست به نظرت؟ - 

 کافانه به ابراهیم نگاه کرد و گفت : شهریار موش 

 کامل بگو. - 

 ابراهیم سرجاش جابجا شد و گفت :



 اینکه تیمسار ادم بفرسته رهایشو ببرن - 

یا تو شهربازی یه ادِم مسموم به مواد رو جلوت  

 بذارن. 

 یا جایی که با زن و بچه ات هستی رو گلوله بارون کنن 

یب  همشون یعنی قصدشون کم کردن امنیت توئه و اس 

 به خانوادت. 

تو شهربازی تو رهایشو از خودت جدا کردی و ممکن  

 بود تو فاصله فرار رهایش، بالیی به سرش بیاد 

تنها خوبی ماجرا این بود که اون به پلیس مراجعه کرد  

 و خودش تاکسی نگرفت تا کاری کنه. 

 اینبار هم تو نبودی و من پیش رهایش بودم. 

 هایشو ببرن. با کشتن من خیلی راحت میتونستن ر 

اونا فکر میکردن تو هر کدوم اتفاقا تو رهایش رو ول  

 میکنی مثل بار اول تو شهربازی. 

اما تو اینکارو نکردی و این فکر کنم اخرین نقشه  

 ناموفقشون بود. 

وقتی نگاه خیره منو شهریار رو روی خودش دید 

 گفت :

 یعنی بعد این همه ناموفق بودن و شکست خوردن. - 

 اینبار مطمئن باشید که از پس هرکاری برمیان دیگه  

 چون برای بردن برنامه ریزی کردن. 



مات به شهریار نگاه کردم که چشم تنگ کرده بود و به  

 ابراهیم نگاه میکرد. 

 میخوای رهایشو بفرستم بره؟ - 

 چیییی؟ - 

ابراهیم توجهی به من و تعجبم نکرد و لبخندی زد و  

 گفت :

 تیمسار. رهایش و بفرست خونه  - 

 هیچ جایی مثل اونجا ازش مراقبت نمیشه. 

 تیمسار؟؟ اون که به خون من تشنه اس! 

 ام...اما اون که قسم.. - 

 ابراهیم با اطمینان نگاهم کرد و گفت :

 تیمسار بهترین فرد برای محافظت از توئه. - 

 شهریار! - 

 با ناراحتی صداش زدم که نگاهم نکرد. 

 ترسیده نگاهش کردم و گفتم : 

 .من جایی نمیرم که نمیشناسم. من.. - 
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 شهریار باز هم نگاهم نکرد 



تموم تنم حتی از تصور اینکه برم خونه تیمسار  

 میلرزید 

 نه برای اینکه خیال کشتن من رو داشت

 یا حتی اینکه سالها پیش قسم اش رو خوره بود

 فقط به خاطر اینکه من اونجا غریب بودم. 

 باهاش تماس میگیرم. - 

 مات به شهریار نگاه کردم که اینبار نگاهم کرد 

 با دقت، موشکافانه. 

 روهامو میفرستم استرالیا. با لیلی میفرستمش. - 

 اما تو رو نمیتونم اونقدر از خودم دورت کنم. 

 با ناراحتی به روهام نگاه کردم و گفتم : 

 من برم. - 

 منم نمیخوام بمیری. - 

گفته بود که تا چند ثانیه فقط بی  اونقدر تلخ و صریح  

 جواب نگاهش کردم. 

 و بعد زبونم باز شد : 

 تو حواست هست به من. - 

 تو کلی بادیگارد داری، کلی ادم داری. 

 مشکلی برام پیش نمیاد. 

 پوزخندی زد و گفت :

 تا یه ساعت پیش که من هیچی نداشتم! - 



 که حتی قدرت نداشتم محافظت کنم ازتون. 

 ری. االنم فکر کن خودت رفتی.تو که میخواستی ب 

 با چونه لرزون نگاهش کردم و چیزی نگفتم. 

 چطور متوجه نمیشد رفتن با فرستاده شدن فرق داره.

 من برم سفارش بدم. - 

ابراهیم بعد گفتِن این حرف بلند شد و از تخت پایین  

 رفت و ازمون دور شد.

 اروم زمزمه کردم : 

 نمیخوام بمیرم. - 

 بگو چرا؟! - 

 باید بدونم دلیلت چیه یا نه؟ من  

 نمیتونم. من...من - 

 گیج نگاهم کرد و اخمی کرد. 

 بازی درنیار رهایش. میری و تمام. - 

دستشو تو جیبش فرو برد و گوشیش رو بیرون و اورد  

و رفت تو لیست مخاطبینش که سریع دست روی  

 صفحه لمسش گذاشتم و صداش کردم : 

 شهریااااار.- 
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تو همون حالت که سرش پایین بود نگاهشو باال کشید  

 و به من دوخت. 

 منم ملتمس نگاهش کردم. 

 تا یک دقیقه بی صدا بهم نگاه میکردیم 

و من با نگاهم بهش التماس میکردم تا منو نفرسته و  

 حرفمو قبول کنه 

و اون موشکافانه و دقیق و سوالی نگاهم میکرد تا  

فهمه دلیل اینکه من نمیخوام برم خونه تیمسار واقعاً  ب 

 چیه! 

 نچی کرد و سر راست کرد و گفت :

 بگو رهایش. - 

 باید میگفتم و شاید ... 

 تو منو...نمیخوام منو ولم کنی. - 

 بعد گفتن حرفم، لبمو گزیدم که گیج گفت : 

 کی گفت من ولت میکنم؟؟ - 

 فقط میفرستمت خونه تیمسار. 

 یخوام برم یه جا دیگه. همین دیگه. من نم - 

 جایی که تو نیستی. جایی که تنهام. 

اونطوری انگار تو منو میدی دست یکی دیگه و یکی  

 دیگه باید حواسش بهم باشه. 



 من نمیخوام بار روی دوش کسی باشم. 

 سرمو پایین انداختم و اروم گفتم : 

 من نمیخوام کسی غیر از تو مراقبم باشه. - 

 و دیگه حرفی نزدم. 

 جاش هم زیادی حرف زده بودم. تا همین 

 اگر مطمئن نبودم که شهریار منو میفرسته 

 یا شهریار تو کارش مصمم و محکم نبود! 

 هرگز اینقدر رک و بی پرده باهاش حرف نمیزدم. 

 تو دلت نمیخواد از پیش من بری؟! - 

 بفرما رهایش خانوم! 

 دقیقا ماجرا شروع شد! 

 از این به بعد کالً داستان همینه! 

کوچیکترین مسئله ای این حرفات پتک میشه و  سر  

 کوبیده میشه تو سرت. 

 کافیه یه بار بگی میخوام برم  

اونوقت میگه من که میخواستم بفرستمت خودت  

 نرفتی!

به نظرم خیِر بودن پیش شهریار رو بخور و برو خونه  

 تیمسار. 

 به منت های بعدش نمی ارزه!
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 جوابی ندادم که گفت :

 رهایش با توام؟ - 

 نگاهش کردم و گفتم : 

 نه دلم نمیخواد. - 

اونقدر تخس گفته بودم که تک خنده مبهوتی کرد و  

 گفت :

 خب االن چته؟! - 

 چرا عصبی هستی! 

 پلک زدم و مصنوعی لبخندی زدم و گفتم : 

 عصبی نیستم. - 

 چت شده؟- 

 گفتن یه جمله از ته قلبت، اینقدر برات سخته؟ 

 نگاهش کردم و گفتم : 

 چون میدونم بعدها برام دست میگیری. - 

همینو میکنی پیراهن عثمان و خشتکشو دور گردنم  

 پاپیون میزنی. 

 اینکه بهم بگی دوست داری پیشم.. - 

 سریع پریدم وسط حرفش و با عجله گفتم : 



 من نگفتم دوست دارم پیشت باشم. - 

 من گفتم دلم نمیخواد از پیشت برم. 

 دستشو به حالت مسخره ای زیر چونه اش زد و گفت :

خب پس شاید دوست داشته باشی بری پیش تیمسار  - 

 نه؟ 

 عصبی نگاهش کردم که گفت : 

 با کلمه ها بازی نکن رهایش. - 

جلوی ابراهیم، باهام مثل یه دست و پا چلفتی رفتار  

 کردی. 

 مثل ادمی که نمیتونه از خانواده اش مراقبت کنه.

ی بری و من توانایی حفاظت ازت رو گفتی میخوا 

 ندارم. 

 حاال حتی ابراهیم هم نیست. 

 و ازت میخوام درست باهام حرف بزنی 

 همونطور رک و صریح! 

 هوم؟  

 فقط نگاهش کردم که سری تکون داد و گفت :

 حرفتو بزن تا باورم بشه من به دردت میخورم. - 

 که برای حفاظت ازت نیازی به بقیه ندارم. 

 میگیری؟   داری انتقام- 

 لبخندی زد و گفت : 



 دارم خودمو قانع میکنم - 

که برای نشون دادن نگهداری بقیه ادما ازت، تو رو از 

 خودم دور نکنم. 
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 گیج نگاهش کردم که گفت : 

 تو گفتی من ولتون کردم - 

 که سپردمتون به یکی دیگه و خودم عین خیالم نبود 

 بهت نشون بدم. میخواستم اینو  

 که سپردن دست یکی دیگه تو واقعیت چیه! 

 که من همچین کاری نکردم  

 اما اگه بخوام انجامش بدم چه جوری انجامش میدم. 

 متوجه شدی؟ 

 حاال تو یه دلیل بیار برام 

برام ثابت کن که چرا نباید بدمت دست تیمسار وقتی از 

 من راضی نیستی. 

 وقتی فکر میکنی امنیت نداری! 

 فرستمت جایی که امنیت داشته باشی خب می 

 که خیالت راحت باشه.. 



 باشه. بسه. - 

 منتظر نگاهم کرد که اروم زمزمه کردم : 

 معذرت میخوام. - 

 من معذرت نمیخوام. - 

 حرفمو کامل زدم و تو هم متوجه شدی اگه نمیتونی... 

گوشیش رو از زیر دستم کشید که اجازه ندادم و  

 عصبی نگاهش کردم 

 د که با حرص گفتم : اما توجهی نکر 

 خیله خبببب. - 

 اره من نمیخوام منو بدی دست یکی دیگه. 

 دلم نمیخواد که برم خونه یکی دیگه. 

 که تو مراقبم نباشی 

 من ...من دلم میخواد پیش تو باشم 

 ی تو. تو خونه 

 اونجا برای من از همه جای دنیا امن تره. 

 و نگاهش کردم. 

 نطور. چشماش پر از لبخند بودن و لبش هم همی 

 حس بدی تو نگاهش نبود. 

 فکر میکردم وقتی بهش بگم، کلی مسخره ام کنه 

 که دستم بندازه  



و یا حتی بگه که برام مهم نیست و تو باید بری پیش  

 تیمسار. 

 اما نگاه شهریار.. 

وقتی میتونی با چندتا جمله کلی حس خوب به ادم  - 

 بدی. 

 وقتی میتونی بهم با حرفات جون دوباره بدی 

 دریغش نکن. پس  
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گوشیش رو توی جیبش گذاشت و دستمو خواستم عقب  

 بکشم 

 که اجازه نداد و دستمو تو هوا گرفت

دستمو بین دوتا دستاش گرفت و با شست هر دوتا  

 دستش شروع کرد به نوازش کردن پوستم 

 ادما حتی اون قوی ترین ها - 

هیچی براشون اهمیت  حتی اونایی که میخوان بگن  

 نداره

 و حرف بقیه براشون کوچیکترین ارزشی نداره!

 باز هم همونا، عاشق اینن که یکی ازشون تعریف کنه 



 وقتی یکیو دوس داری

 وقتی یکی هست که برا خودت، برا قلبت عزیز شده 

 دلت میخواد اونم بهت بگه 

 که اونم همین حسو بهت داشته باشه 

 ندارن فقط خانوما نیاز به شنیدن  

 ما هم نیاز داریم که طرفمون بهمون بگه  

 که از داشتن ما خوشحاله. 

از تالش های ما برای راحتیش، برای آرامشش 

 خوشحاله. 

 من میخوام بشنوم رهایش. 

 تو چشماش که آروِم آروم بود نگاه کردم 

 شاید باور این حرفها از شهریار سخت بود 

 اما از ادمی که عاشقه، سخت نبود 

 شهریار در درجه اول عاشق بود.و  

اینکه عشقش رو رد میکردم یا بهش میگفتم که  

 باورش ندارم

همش یه سری حرف بی پایه و یه سری لفظ بیخود  

 بودن 

در حقیقت من باور داشتم که براش چه اهمیت باالیی 

 دارم

 برای همین با خیال راحت پیشش بودم



 چون میدونستم عشقی که شهریار به من داره 

 ع میشه تا بهم صدمه بزنه مان 

 که حتی اجازه نمیده بقیه بهم کوچیکترین اسیبی بزنن 

 چه برسه خودش!

 تا چند دقیقه دیگه میاره! - 

با شنیدن صدای ابراهیم معذب شده خواستم دستمو  

بکشم که شهریار اجازه نداد و منو به سمت خودش  

 کشید. 

بهش نزدیکتر شدم و تو فاصله کمی ازش نشستم که  

 ازش دستم ادامه داد.به نو 

یواشکی نگاهی به ابراهیم کردم که دیدم لبخند زده و  

 به دور و بر نگاه میکنه 
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 سرمو معذب پایین انداختم و لب گزیدم

همین مونده بود که ابراهیم بیاد و منو تو اون وضعیت  

 ببینه 

 اونم وقتی که شهریار از رفتنم گفته بود! 

 نزدی تیمسار؟ زنگ  - 



سریع سر بلند کردم و خواستم چیزی بگم که صدای  

 خندون و معترض شهریار رو شنیدم. 

 بسه دیگه کافیه. - 

ابراهیم هم با چشمای پر از شیطنت به شهریار نگاه  

 کرد و گفت :

 عه، کافیه داداش؟ - 

 ردیف شد؟ 

شهریار نگاه بامزه ای بهش کرد و بعد دستمو باال برد  

 گفت : و بوسید و  

 ردیفه ردیفه. - 

یه لحظه به خاطر حرکتی که جلوی ابراهیم و تو مال  

 عام انجام داده بود خجالت کشیدم

 و خواستم دستمو عقب بکشم که اجازه نداد 

 و اروم زمزمه کرد : 

 هییییش. اروم باش. - 

 و دومرتبه دستمو نوازش کرد. 

نفسی کشیدم و به هرجایی جز ابراهیم و شهریار نگاه  

 کردم. 

 طولی نکشید که سفارشات رو اوردن.

با ناراحتی به روهام نگاه کردم و بعد نگاهی هم به  

 ظرف غذا انداختم



 دستی بشقابم رو جلو کشید و صدایی بلند شد :

 بخور. - 

 نیم نگاهی به شهریار کردم و گفتم : 

 اشتها ندارم- 

توجهی نکرد و چند سیخ کباب رو تو بشقابم خالی کرد  

 ر به مشامم خورد که بوی جیگ 

 چندروزه میخوایم یه شام خوب بخوریم - 

 یه تفریح خوب بریم 

 اما همه اش کنسل میشه. 

 حداقل اینو دیگه دریغ نکن. 

 مکثی کردم و درست میگفت. 

انگار که ما نفرین شده بودیم تا کاری که میخوایم رو  

 نتونیم انجام بدیم. 

 ریم! تا یه شب،بیرون نریم و حتی اگر رفتیم هم لذتی نب 
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برای همین،دیگه چیزی نگفتم و فقط به آرومی،آهی 

کشیدم و با سر چنگال یه تیکه جیگر رو به دهنم  

 گذاشتم. 



تو طول صرف غذا، ابراهیم و شهریار از چیزی  

 صحبت نکردن و فقط مشغول خوردن بودن 

وقتی  در نهایت هم، دو پرس غذا برای روهام گرفتن و  

 که اصغر به موبایل ابراهیم، تک زنگ زد 

 از کبابی بیرون اومدیم. 

اصغر با دیدنمون از ماشین پیاده شد و ابراهیم، روهام  

 رو پشت روی صندلی عقب خوابوند 

و شهریار درب جلو رو باز کرد و منو نشوند و در رو  

 بست 

خودش هم سمت راننده نشست و اصغر و ابراهیم به  

 ن تا هم سر و گوشی اب بدنسمت رستوران رفت 

 و هم ماشین ها رو تحویل بگیرن. 

 شهریار بی توجه به اونا حرکت کرد که متعجب گفتم : 

 اگه ماشینا رو بهشون ندن چی!- 

 همونطور که فرمون رو میچرخوند گفت : 

 ماشینا رو میدن. - 

 اما اینجور وقتا پلیس پلمپ میکنه. - 

 لبخندی زد و گفت : 

 مپ میکنه اما پارکینگ رو نه. پلیس، رستوران رو پل - 

 اونم پارکینگی که اصال ارتباطی با رستوران نداره. 

 گیج نگاهش کردم که گفت : 



وقتی بدونی تو محل کارت پره از ادمای خالفکار و  - 

 خطرناک. 

 یه محیط میسازی که اگر تحت مراقبت قرار گرفت

 یا حتی اگر مثل امروز خطری تهدیدش کرد.

برای ادمایی که توش رفت و امد راهی باقی بمونه  

 دارن.

 خب؟ - 

 مکثی کرد و گفت : 

اون پارکینگ برای اون کالس اموزشیه بغل  - 

 رستورانه محسوب میشه 

 نه رستوران 

 پس ماشینهای توش ارتباطی ندارن. 

 اگه ارتباطی ندارن پس چرا همون اول..- 

من اگه میرفتم بیرون به عنوان شاهد پام به ماجرا باز  - 

 میشد 

 تو لیسته.   اسمم
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 سری تکون داد و گفت :



 کافی بود ببرنم اداره واسه ثبت اظهارات- 

اون موقع دیگه راحت اسمم از پرونده شهربازی هم  

 درمیومد 

 و داستان... 

 چرا؟ - 

بی صدا نگاهی بهم کرد و دوباره به جلو خیره شد که  

 گفتم : 

 میشه.. - 

 چرا؟ اره میشه. چی و  - 

 نگاهی بهش کردم که بیشتر توجهش به من بود  

 و حرفی که میخواستم بزنم. 

یه لحظه از گفتنش پشیمون شدم اما بعد تصمیم گرفتم  

 که سوالمو بپرسم 

 نمیتونستم تا اخر عمر تحملش کنم و عنوانش نکنم! 

 چراهربار که با مایی؟ - 

 ابراهیم درست میگفت؟!

 مشکل...اونا مشکلشون با منه؟  

 . نه - 

 همینو گفت و دست برد سمت ضبط 

 که با ابروهای باال رفته نگاهش کردم و گفتم : 

 من جوابمو کامل نگرفتم. - 



 جواب کاملی بود اتفاقا. گفتم نه. - 

 و اهنگی پلی کرد. 

از زیر بارش فرار نکن. بگو. اگه من باعث این  - 

 درگیری هام.. 

 در حقیقت تو فقط باعث درگیری های منی! - 

 که نگران پرونده هام باشم من به جای این 

 نگران جلسه هام، بارهام. 

 اتفاقاتی که تو معامله هام میفته 

جون دخترها که هروز یکیشون به یه دلیلی از لیست  

 خط میخوره. 

 فقط و فقط درگیر تو شدم. 

 باور کن رهایش !  

باور کن که تو فقط باعث مختل شدن روند کاری من  

 شدی و بس!

کلماتی که کوبنده به زبون  مات از لحن صریحش و  

 میورد نگاهش کردم 

 سنگینی نگاهمو حس کرد که گفت :

 حقیقت همینه!- 
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 موشکافانه نگاهش کردم و گفتم : 

اگه حقیقت همینه! پس چرا وقتی تنهایی کاریت  - 

 ندارن؟ 

 درست وقتی که کل خانواده پیش هم هستیم. 

 روهام... وقتی که هم من هستم هم  

 نمیخوان از من کسی باقی بمونه. - 

 با فک سفت شده گفته بود 

با نگاهی به جلو و حالی که انگار گفتن براش از جون  

 کندن سخت تر بوده 

 نمیخوان ازت کسی باقی بمونه؟ - 

 این..این یعنی چی! مگه ما ادامه توییم؟ 

 روهام پسر منه! - 

 با دهن باز و مبهوت به شهریار نگاه کردم. 

 م؟! روها 

سریع به عقب برگشتم و از بین فاصله دوتا صندلی به  

روهام که پشت دراز کشیده بود و هنوز بیهوش بود 

 نگاه کردم. 

روزی که به خاطر داشتنش، به خاطر اینکه ببینم جلوم  

 نفس میکشه 

 قد میکشه بزرگ میشه و به ارزوهاش میرسه 



 اونو وارد این بازی کردم 

نمیکردم که پسِر واقعی یه مرد  حتی فکرش رو هم  

 بودن 

که اسمی که بره تو شناسنامه یکی دیگه میتونه اینقدر  

 خطر افرین باشه! 

در حدی که باعث بشه فرصت یه زندگی درست و شاد  

 از ادم سلب بشه. 

 اگه...اگه یه روز تو این عملیاتا.. - 

 تو این حمله ها بالیی به سرش بیاد چی! 

 روهام نفس نمیکشید صدام میلرزید و اگه روزی  

 اگه چشم باز نمیکرد تا نگاهم کنه 

اگه مثل کل سالهایی که باهم بودیم یه روز فقط یه روز  

 میومد که روهام توش نباشه 

 اون موقع من دیگه رهایش سابق نبودم 

 من یه ادِم جدید بودم. 

 ادمی که باورهاش و زندگیش رو از دست داده!

 اجاره نمیدم اتفاق بدی بیفته. - 

 ام رو هم میفرستم استرالیا. روه 

 فقط با چشمای اشکی نگاهش کردم 

 〖   @arosak_sho 〗 

 



 203#عروسک_ 

 
یک سال تالش کردم تا به هر نحوی بتونم روهام رو  

 برای خودم داشته باشم 

 تا من کسی باشم که مادر صداش میزنه 

 تا بتونم هر روز هر دقیقه هر ثانیه 

 هر لحظه ای که اختیار میکنم ببینمش 

 چیشد؟!   اما 

 حاال برای اینکه سالم باشه 

 برای این که زنده باشه 

 که خوشبختیش رو ببینم ! 

که نگران نباشم ممکنه یه روز که میره مدرسه دیگه  

 برنگرده 

 باید عادت کنم به ندیدنش. 

 من روهام رو برای داشتن به شهریار باخته بودم 

 و حاال نداشتنش سهمم شده بود!

 اون...من...من نمیتونم بدون  - 

صدای نفس عمیقش تو ماشین پیچید و بعد اهنگی که  

 متوقفش کرده بود

گاهی وقتا برای داشتن یه سری چیزا باید رهاشون  - 

 کنی 



 اونجا برای تحصیل هم جای بهتریه 

در ثانی من همین االن نمیتونم بفرستمش باید اول  

 کارهاشو درست کنم 

 ده!خونه مدرسه کارگر خدمتکار رانن 

وقتی قرار نیست من پیشش باشم پس باید از بابت  

 امنیتش خیالم راحت باشه.. 

 نفرستش... - 

 رهایش!- 

 میریم روستای مادرم. - 

مکثی کرد و بعد با حرص دستش رو روی بوق فشار  

 داد

 جوابی نداد که صداش کردم : 

 شهریار! - 

 در مورد رفتن تو ما حرفامونو زدیم. - 

 مونه. روهام بچه اس نمیشه تنها ب - 

 منم نمیتونم تنها بمونم. - 

 تک خنده ماتی کردم و گفتم : 

 تو یه مردی که دهه سوم زندگیت هم داره تموم میشه - 

 اما اون چی؟ 

 یه پسر بچه که نیاز به خانواده داره.

 موقتیه! - 
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 دستمو به طرفش گرفتم و گفتم : 

 ببین. خودتم میگی موقتیه! - 

 یعنی چی؟! این  

 یعنی یه ماه دوماه سه ماه میریم و برمیگردیم 

 من که نباشم کارات هم بهتر پیش میره. 

 مگه نمیگی من که هستم نمیتونی؟ 

 که همش درگیر منی؟ 

 که من برات فقط دردسر دارم و توجهت رو میگیرم؟ 

 خب منم بفرست برم. 

 باور کن چندماه ندیدِن من هیچ بالیی سرمون نمیاره 

 ایدم من راحت تر با همه چی کنار اومدم. شاید...ش 

شاید وقتی برگشتم راحت قبول کرده باشم که چی  

 بینمونه. 

 هوم؟  

با امیدواری نگاهش کردم که دیدم اصالً حاضر نیست  

 نگاهم کنه 

 شهریار؟ تو رو به خاطر خدا.. - 



 من به خاطر خدا هیچ کاری نمیکنم. - 

 من برای خودم میکنم. برای دلم. 

چشمای  زندگیم که از بِد روزگار خالصه شده تو برای  

 تو. 

 هرکاری ازم برمیاد جز اینکه تو رو بفرستمت. 

 جایی نمیری مگه اینکه منم بیام. تو 

 من هیچوقت تو رو از خودم دور نمیکنم. 

 اروم صحبت کرده بودم

 تو تمام طول صحبتم اروم بودم

 و لحنم بیشتر پر از تضرع و زاری و ناله بود 

 م عواطفش رو قلقلک بدم میخواست 

 و بدون گردن کشی راضیش کنم به فرستادنم! 

 اما اون به هیچ وجه قانع نمیشد 

 پس مجبور بودم تهدید کنم 

 باید همه راه ها رو میرفتم 

 همه شیوه ها رو انتخاب میکردم  

 تا ببینم کدوم نتیجه میده! 

تا بفهمم با چه روشی میتونم خودم هم همراه روهام  

 برم. 

تنها فرستادن روهام شاید بزرگترین اشتباهی بود که  

 شهریار مرتکب میشد 



 اون بچه تو خارج از کشور اون هم دور از ما 

 عاقبت خوبی در انتظارش نبود 
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 روهام نمیتونه...اون.. - 

 ممنون میشم تمومش کنی. - 

 اونقدر روهام رو خطاب کردی که سرم درد گرفته 

 قبوله تو مادِر دلسوزی هستی   باشه 

 که طاقت نداری پسرت ازت دور بشه 

اما متاسفانه تو تمام حقوقش رو به طور قانونی به من  

 دادی

 پس من تصمیم میگیرم پسرم بره یا نه 

 که با کی بره و با کی نره! 

 اول ناراحت نگاهش کردم و بعد عصبی شدم 

 از غروری که بین حرفاش موج میزد عصبی بودم 

 ینکه براش مهم نبود حالم چطوریه عصبی بودم از ا 

 منو دوست داشت؟!

 ادعا میکرد که بهم عالقه داره و یا عاشقمه؟ 



ی معشوقش رو اجابت  مگه میشد یه عاشق خواسته 

 نکنه؟ 

 که معشوق ناله کنه التماس کنه 

 اما باز هم عاشق عین خیالش نباشه؟؟ 

 به خدا که نمیشد..که اصال امکان نداشت 

 اگه دوستم داشته باشی تو  - 

 اگه اونطوری که ادعاشو داری عاشقم باشی 

 نمیتونی ناراحتیمو ببینی  

 نمیتونی سردرگم بودنمو ببینی. 

 پس تو منو دوستم نداری. 

 پس واقعا عاشقم نیستی! 

 شاید حرفم بد بود شاید تلخ بود 

 شاید نباید عشق کسی مثل اونو به سخره میگرفتم 

 گفتم که ادعا داری که زیر سوال میبردمش و می 

 اما کی بود که منو درک کنه! 

 کدوم مادری میتونست بچه اشو رها کنه؟ 

 تو هر طوری که دوست داری فکر کن - 

 تو خیالت منو یه پر مدعا ببین که فقط حرف میزنه 

 که دوست داشتن بلد نیست  

با به چالش کشیدن پاک ترین احساساِت من نمیتونی  

 تصمیم رو عوض کنی. 



 حرف خودتو به کرسی بنشونی. یا بخوای  

 سال ازت بزرگترم. ۱۳من درست قد  

 من حتی از مادرت هم بزرگترم رهایش. 

 بازی های زیادی دیدم 

 زندگی های زیادی و در نهایت! 

االن اینجام. راههای زیادی واسه اثبات عشقم بهت  

 هست 
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 مکثی کرد و نیشخندی زد و ادامه داد :

 فکر نکن که من کنار میکشم   پس - 

 گفتم که. عشقم رو قبول نکن 

 من بعدها فرصت های زیاری دارم تا اثباتش کنم 

 مثل خودش نیشخندی زدم و گفتم : 

 البته اگه بتونی. - 

 مطمئن باش میتونم. - 

 در توانا بودن تو که شکی نیست - 

 میتونی اثباتش کنی امافقط به خودت. 

 بخوای اثبات کنی. چون من نیستم که دیگه  



 نیم نگاهی بهش کردم تا تاثیر حرفم رو ببینم 

 که دیدم ابرویی باال داد و خیره به جلو پرسید : 

 میشه بگی جنابعالی کجا تشریف میبرین؟ - 

 که نیستین تا ببینین؟ 

 تو پدر روهامی. - 

 تموم حقوقش دست توئه 

من به عنوان مادر شناسنامه ایش هیچ حقی در قبالش 

 ندارم

 همه رو میدونم اما..   اینا 

به سمتش برگشتم و خیره به نیمرخ کنجکاوش ادامه 

 دادم :

 تو هم هیچ حقی در برابر من نداری!- 

 به عنوان پدر روهام. 

من و تو یه صیغه بینمونه که توش قید شده به موجب 

 این صیغه تو هیچ حق و حقوقی نسبت به من نداری 

 که من فقط یه محرمم همین و بس. 

 حقوق یه زن به گردنم نیست حق و  

 و با رابطه ای که از سمت تو صورت گرفته 

 میتونم شکایت کنم و کارتو قانونی کنم. 

اون زمان خودم هم به راحتی میتونم از کشور خارج  

 بشم. 



 سناریوی خوبیه مگه نه جناب اصالنی؟ 

یه تای ابرومو باال دادم و با ارامش ظاهری نگاهش  

 چشمم اومد کردم که اخمهای شدیدش به  

حاضر نبود ثانیه ای به سمتم سر برگردونه و منو  

 نگاهی کنه 

 وقتی به خونه برگردم - 

 تنها بشیم وقتی روهام بره توی تختش و من و تو 

کاری میکنم که از تموم گفته هات پشیمون بشی  

 رهایش. 

 کاری که باید چندشب پیش میکردم و االن میکنم. 
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 دروغ بود اگه میگفتم از تهدیدهاش نترسیدم

 که نگران نشدم که چه کاری میخواد باهام بکنه 

 اما با وجود همه حرفهایی که زده بودم

 مطمئن بودم که شهریار ادمی نبود که ازارم بده 

 اون هیچوقت نمیتونست ناراحتیم رو ببینه 

 هرکاری هم که بکنی.. - 



ورای پدر مادر شناسنامه ای  وقتی رابطه امون چیزی  - 

 روهام باشه 

وقتی اون صیغه و شرطش هم نتونستن تو رو از شر  

 من دور نگه دارن 

 که من کاری کنم که ازم صاحب بچه بشی 

اون موقع متوجه میشی نظر دادن در مورد حق و 

 حقوق تو کار کیه! 

 که من میتونم یا نه. 

 اصال در توانم هست چنین کاری یا نه. 

 ار که میخوام بهت اعتمادکنم رهایش، هرب 

 که تهدیدت نکنم که فشارو ازت بردارم.

 خودت پشیمونم میکنی 

 تو تا رام من نشی خیالم راحت نمیشه 

 تا به عمارت من قفل نشی 

 تا با زنجیر به زندگیم وصل نشی راحت نمیشم 

 اینبار حتی خودت هم نمیتونی خودتو از من نجات بدی 

 کش حتی میلرزید با چنان حرصی صحبت میکرد که ف 

 دستاش حتی صداش..

 نگاهش پر از عصبانیت بود 

 انگار میخواست با چشماش جاده رو به اتیش بکشه 



اون همه حرف زده بود اما برنگشته بود تا یه ثانیه  

 حتی نگاهم کنه 

 ازش ترسیده بودم 

اونقدری که دلم میخواست این جاده طوالنی ترین جاده  

 دنیا باشه 

 کاش که هرگز به خونه نرسیم که دعا میکردم ای  

 که کاش عمارتش اتیش بگیره 

 یا بالیی سر اطرافیانش بیاد 

 کنه و بره   تا مجبور بشه رهام

منم به سرعت با روهام فرار میکردم به جایی که اثری  

 ازش نباشه. 
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با رسیدن به خونه نفس عمیقی کشیدم که از دیدش  

 دور نموند 

 ی کرد و دستشو رو بوق فشرد خنده ا 

از گوشه چشم تکون خوردن دست و پای روهامو دیدم  

 و با شوق به سمتش برگشتم و نگاهش کردم 

 پلکهاش تکون میخورد 



 صداش زدم :

 مامانم؟ روهام؟ - 

 هنوز خوابه! مونده تا به هوش بیاد - 

گفت و صاف روی صندلی نشستم  با صدای سردی اینو 

شد و اونم با سرعت زیادی  و دیدم که در عمارت باز  

 وارد حیاط شد. 

اینجا رو دوست نداشتم. اینجایی که همه چیزش پر از  

 کثافت بود.. 

 اینجا فقط بوی خون میداد 

 بوی وحشی گری، بوی حیوانیت، بوی طمع! 

با کراهت و ناراحتی دست به سمت دستگیره بردم که  

 گفت :

 تو بشین کارت دارم. - 

رگشت که دیدم در رو  تو همون حالت سرم به طرفش ب 

باز کرده و از ماشین پیاده شده و به سمت در عقب 

 رفت.

در سمت روهام رو باز کرد و خم شد تو ماشین و اونو  

اروم بغلش زد و در رو با پاش بست و به سمت  

 عمارت رفت. 

چندتا از بادیگاردها جلوی درب ورودی بودن و با  

دیدن شهریار به سمتش رفتن که چیزی گفت و  



یکیشون سریع در رو باز کرد و شهریار ، روهام به  

 بغل وارد ساختمون عمارت شد. 

 نفسی کشیدم و گیج به حیاط نگاه کردم. 

 چیکارم داشت که گفته بود بمونم! 

گوشیم رو کنار گوشی خودش دیدم و دست بردم به  

 سمتش و برش داشتم. 

 وارد پیامها شدم و با تلخند دوره اشون کردم. 

وران چقدر با حس و حالم تو این لحظه  حالم توی رست 

 متفاوت بود. 

 چطور میشد در عرض چند دقیقه همه چیز خراب بشه! 

 چرا هیچ خوشِی دائمی برای ما وجود نداشت!

 انگار که همیشه محکوم بودیم! 
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با بیرون اومدن شهریار از ساختمون،صاف نشستم که  

کرد و بعد سریع به سمتم قدم  دیدم نگاهی به اطرافش  

 برداشت.

با تعجب نگاهش کردم که در رو باز کرد و نشست و در  

 رو بست. 



به حرکاتش که در حال دنده عقب گرفتن بود نگاه کردم  

 و پرسیدم : 

 روهام کجاست؟ - 

 سر جاش. جایی که همیشه بود، تو اتاقش.- 

 کجا میریم؟ ما...ما - 

 د که پرسیدم : نگاهی بهم کرد و جوابی بهم ندا نیم

 ما کجا میریم شهریار؟ - 

 از عمارت خارج شد و توی کوچه دور زد و گفت :

 ما هم میریم سرجامون. - 

 گیج نگاهش کردم که بوقی زد و به سرعت حرکت کرد. 

با دست داشبورد رو گرفتم تا سرم به شیشه نخوره و  

 با حرص گفتم : 

 چته؟! - 

 جایی که باید بریم میبنده! - 

میبنده؟ چی میبنده! امروز بهمون حمله شده بعد  کجا  - 

تو شاد و خرم بچه ی بیهوش رو میبری تو عمارت  

 بین چندتا سیبیل کلفت 

 منم میبری جایی که حتی نمیخوای بگی کجاست. 

 مطمئنی عقلت سرجاشه؟ 

 نه مطمئن نیستم. - 



در واقع واقعا میدونم عقلم سرجاش نیست اما بهترین  

 ی هام همینه! راه واسه کم کردن درگیر 

 چیه؟ - 

 جوابی نداد که خودمو به سمتش کشیدم و گفتم : 

 به من بگو شهریار. - 

حرفات و تصمیمات وقتی برای خودتن، وقتی تو دلتن  

 که به خودت ربط داشته باشن 

االن ولی منم هستم. منم همراهتم. شاید من دلم نخواد  

 اصال.. 

 دلت میخواد! مطمئن باش دلت میخواد.- 

 بودن حرفش کردم و گفتم :   اخمی از گنگ 

 چی...چی دلم میخواد؟ - 

 ترمز کرد که پر از سوال به دور و برمون نگاه کردم 

و با دیدن چراغ راهنمایی و رانندگی و رنگ قرمزش  

 دومرتبه نگاهش کردم و گفتم : 

 چی دلم میخواد؟ - 

 اونم به سمتم برگشت و گفت : 

 بودن پیش مادرت!- 
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 با تعجب تکرار کردم : 

 پیش مادرم؟! - 

 نگاهشو با مکث ازم گرفت و دومرتبه حرکت کرد. 

 داری...داری منو میبری پیش میترا؟ - 

 جوابی نداد و دستی به لبش کشید. 

 شهریار، تو... - 

پشیمون کنی دهنت رو ببند  قبل از اینکه منو از کارم- 

 رهایش. 

 همینقدر راحت!

خونسردی ظاهری اون حرف  مات نگاهش کردم که با  

رو زده بود و من میدونستم که چه اتیشی تو درونش  

 برپاست! 

خودش داشت منو به دست میترا میداد و از من  

 عصبانی بود؟! 

 من نگفتم منو ببر پیش اون مرتیکه سپ.. - 

اون مرتیکه االن پدرت محسوب میشه و متاسفانه باید  - 

 پدرت هم سن منه! بگم

ار، شوهرت و پدرت هم سن هستن  و اینکه از بِد روزگ

 و از اون بدتر، رفیِق همدیگه هم هستن. 

 پس باید بهش اطمینان کنی. باید ازش خوشت بیاد. 



 پوزخندی زدم و گفتم : 

و این بایدها که به من مربوطه و نه به کس دیگه ای  - 

 رو کی تعیین میکنه؟! 

 به سمتم برگشت و گفت :

 مننننن... من تعیین میکنم،  - 

 که ماشین تکون شدیدی خورد و صدای برخورد اومد.

با دهن باز به سمت شیشه برگشتم و با دیدن ماشینی  

که باهاش تصادف کرده بودیم دستامو جلوی دهنم  

 گذاشتم و وای بلندی زمزمه کردم

 شهریار عصبی دستگیره رو کشید و گفت : 

 امروز قصد تموم شدن نداره.- 

شدنش به گوشیش چنگ زد و برش    و همزمان با پیاده 

 داشت و پیاده شد.

 به ماشینی که باهاش تصادف کردیم نگاه کردم. 

 تقریبا کل کاپوتش فرو رفته بود و جمع شده بود

شانس اوردیم که سرنشینش که فقط راننده اش بود 

 زنده بود و از ماشین بدون جراحت پیاده شده بود.

شیش حرف  شهریار بی توجه به غرغرهای مرد با گو 

 میزد 

مرد با اخم گاهی دست به ماشینش میکشید و بعد  و 

 دوباره غر زدنو از سر میگرفت. 
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شهریار تماسشو قطع کرد و دست کرد تو جیب  

شلوارش و کیف پولش رو بیرون کشید و رو به مرد  

 گرفت و چیزی گفت. 

ار حرف  مرد اول نیشخندی زد و رو برگردوند که شهری 

 دیگه ای زد 

و اینبار مرد مات و پر از حیرت به سمت شهریار  

 برگشت و نگاهی به کیفش کرد. 

دستشو جلو برد و مکثی کرد که شهریار خودش کیف  

 پولو تو دستش گذاشت و شونه ای باال انداخت.

مرد نگاه مرددی به شهریار کرد و دست کرد تو کیف و  

 تراول ها رو بیرون اورد و چیزی گفت 

که شهریار مطمئن سری تکون داد و مرد هم لبخندی  

 زد. 

کیفو دو دستی به شهریار داد و فاصله گرفت و شروع  

 کرد به شمردن تراول ها. 

نیشخندی به این طماع بودِن مرد زدم و من هم همین  

 بودم؟ 



نظر شهریار ، منی که برای داشتن اسم و فامیلی    از 

پدریم، حاضر بودم صیغه اش بشم و تن به بازیش بدم  

 هم همینقدر طماع بودم؟ 

 همین نگاِه از باال به پایینو به منم داشت؟ 

همین حس بد و مزخرف با پول خریدِن بقیه رو به منم  

 داشت؟

ر  تو همین فکرا بودم که دوتا جرثقیل اومدن و شهریا 

 به سمت ماشین اومد 

در رو باز کرد و خم شد داخل و همونطور که  

 وسایلهاشو میگرفت گفت : 

 جمع کن و پیاده شو. - 

گوشی و کیفمو دست گرفتم و نگاهی به صندلی که  

روهام خوابیده بود کردم و درو باز کردم و از ماشین  

 پیاده شدم و در رو بستم. 

 یدم : از ماشین فاصله گرفتم و صدای مرد رو شن 

 کجا ببرن اقا؟ - 

شهریار از کیف پولش، کارتی دراورد و به سمت 

 گفت :راننده جرثقیل گرفت و 

 اینجا و بگید از طرف اصالنی اومدید.- 

 کرایه اتون هم حساب میشه. 



دادن و یکیشون کارتو گرفت  هردوتا راننده سری تکون 

جیبش گذاشت و بعد ماشین ها رو به زنجیر وصل    و تو 

 کردن . 

 رثقیل خصوصیه؟ ج - 

 اینا یدک کشن. یه جورایی مثل امداد خودرو.- 
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خواستم چیزی بگم که توجهم به ماشین سیاه رنگ  

 اشنایی جلب شد و سپنتا رو دیدم که راننده اش بود

با حرص پوزخندی زدم و دست به سینه شدم که سپنتا  

پیاده شد و همونطور  پشت ماشین ایستاد و از ماشینش  

که به سمتمون میومد نگاهی به ماشین مرد انداخت و 

 سوتی زد. 

 کنار شهریار ایستاد و گفت :

 چه کردی رییس! - 

 و بعد نگاهی به من کرد و گفت :

 تو خوبی رها؟ - 

 جوابی بهش ندادم که شهریار گفت :

 اینا که رفتن ما هم میریم. - 



 حله کجا ببرمتون؟ - 

 خونه خودت. - 

عصبانیت بهشون نگاه کردم که سپنتا با تعجب  با  

 تکرار کرد : 

 خونه خودم؟ - 

 داد که سپنتا گفت : شهریار سری تکون 

 ولش کنی؟  - 

 اونقدر احمق به نظر میام؟ - 

 پس یعنی اره.وقتی داری میاریش خونه من! - 

 دارم میارمش تا پیش مادرش باشه. - 

 تا دهنشو ببنده و غر نزنه سرم. 

یم اخر بزنم و برینم به زندگی  تا کاری نکنه به س 

 جفتمون. 

 دم گوشش میمونم. حواسم بهش هست. خودمم

 منم نبودم تو حواست هست. 

 تو خوب بلدی ازش مراقبت کنی. 

 سه سال حفاظت کردی ازش بازم میتونی. 

 با نفرت به سپنتا نگاه کردم که لبخندی زد و گفت : 

 میریم. اگه فکرت اینه حله و اوکیه داداشم - 

ی به من کرد که با دیدن چشمام لبخند خسته ای  و نگاه 

 زد و گفت :



 نفرتت کی تموم میشه؟ - 

 میترا بارداره. میتونی کمکش باشی؟ 

با دهن باز نگاهش کردم که شهریار متعجب نگاهش به  

 سپنتا بود. 

 شوخی میکنی؟ - 

   نه. - 

جواب تک کلمه ای و محکمش نشون میداد که شوخی  

 نمیکنه. 

 ساله باردار بود؟ ۳۳میترای  باردار بود؟ مادرم

سالگی دخترشو پشت سر گذاشت و  ۱۲میترایی که  

 رفت؟

 این یکیو نگه میداشت؟ براش مادری میکرد؟ 

 چرا دلم سوخته بود.. 
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نمیدونستم قیافه ام چطوری بود که شهریار قدمی به  

 سمتم برداشت 

 ا نگاهش پر از حرف بود! چیزی نپرسیده بود ام 

 انگار با نگاهش میپرسید خوبی؟  



 ناراحتی؟ میدونم دلت میخواد گریه کنی! 

 میدونم االن چقدر احساس بی پناهی میکنی 

 اما ببین! من هستم، فقط من! 

 میتونستی خفه شی و دهنتو باز نکنی! - 

 سپنتا نفسی کشید و با ناراحتی جواب شهریار رو داد :

 به کجا میرسیدیم؟ خفه میشدم و  - 

 باالخره متوجه اش میشد. 

 میترا بهش احتیاج داره... 

شهریار وسط حرف سپنتا پرید و انگشت اشاره اشو به  

 نشونه تهدید باال گرفت و گفت : 

 چرت نگو. - 

چرت نیست. میترا واقعا تو این شرایط به رهایش  - 

 احتیاج داره 

ایش  میترا به تنها چیزی که نیاز داره قابله اس که ره - 

 اون قابلیت رو نداره.

 و نیشخندی زد. 

تو بهتره یکم از اون مواضع مزخرفت عقب نشینی  - 

 کنی و تو رابطه اشون دخالت نکنی. 

سال هرگز ندیده بودم که اونها باهم  ۳تو تمام این  

 بحثشون بشه 

 که سپنتا اینقدر عصبی شهریار رو خطاب کنه 



باهاش صحبت  که شهریار اجازه بده کسی اینقدر زننده  

 کنه 

نگاهی به شهریار کردم که پر از اخم به سپنتا نگاه  

 میکرد 

 من دخالت نکردم. - 

 چرا داری همین کارو میکنی - 

این دختر تو دهِن تو رو نگاه نمیکنه اما حرفات میره  

 میشینه تو مغزش! 

 میشه حرف خودش!

 نمیخوام پیش کسی باشه که رهاش کرده- 

 ه؟! چه اهمیتی داره میترا چه حالی 

 برای من تنها چیزی که اهمیت داره حال رهایشه. 

 د برای من اهمیت داره لعنتی - 

 برات من مهم نیستم؟ 

 بچه ای که از گوشت و خون منه؟ 

 اینقدر بازی کردی که خودتم یادت رفته؟ 

 هوم؟ یادت رفته من کی ام؟ من چی ام؟ 
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رفای سپنتا  گیج به شهریار نگاه کردم و چرا ح 

 مشکوک بود؟!  

 چرا جوری صحبت میکرد که انگار شخص مهمیه! 

 که شهریار بهش عالقه داره!

 که انگار شهریار وظیفشه که حواسش بهش باشه! 

 مگه اون چیزی بیشتر از یه رفیق بود؟

 یه زیردست که رفیق شده بود! 

 یا یه رفیق که زیردست شده بود؟!

تلخی کرد و دور    شهریار جوابی نداد که سپنتا خنده 

 خودش گشت و دستاشو باز کرد و گفت :

 زمین و زمان رو گول زدیم - 

 همه رو فریب دادیم. 

 رفتیم تو سرمدیا تا بتونیم سندها رو بگیریم. 

من رفتم تا مال و اموال به ناِم میترا شده رو پس 

 بگیرم. 

 رفتم تا مخشو بزنم..میدونی مخ کیو؟ 

گفتم چرا خودت  روزی که منو فرستادی سراغش و  

 نمیری! 

 گفتم تو ازم بزرگتری، حواست جمع تره!

گفتم من چندشم میشه به کسی که با ع...شروین بوده  

 حتی فکر کنم. 



 خندیدی گفتی بذار چندشت بشه. 

پولو حق  بذار اونقدر حس بد ازش بگیری که اون 

 خودت بدونی

 که اون زمینو حق خودت واسه تحملش بدونی 

 فشار باشی   گفتی هرچی بیشتر تحت 

 گشنه تر میشی طماع تر میشی!

 منو فرستادی سراغ یه زن یه سال از خودم بزرگتر 

 گفتم خودت برو. 

یادته؟ یادته سفت نگاهم کردی و گفتی که من از پس  

 دخترش برنمیام؟ 

 دختر مال من؟! که گفتی مادر مال تو، 

 گفتی مادره خودش امار میده بهت 

 خ دختره نیست! اما دختر نه. گفتی تو کارت زدن م 

 ولی بازم قانع نشدم، جفتشونو انتخاب کردم 

 سراغ جفتشون رفتم و میترا اولی بود 

 اوایلش اره نفرت داشتم

 با هربار لبخندی که بهش میزدم

هرباری که سپنتا صدام میکرد و تموم تنم میلرزید از  

 اسمی که تو بهم داده بودی!

لم  از اینکه لمسش میکردم و اون زن شروین بود حا 

 بهم میخورد! 



 ولی به خاطر تو موندم. 
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 نفسی کشید و تلخ گفت :

اون سندها ده برابرشون به نام منه اما به خاطر تو  

 موندم. 

 دیدم هرباری که میرم سراغ دخترش، توام دنبالمی 

 که دورادور حواست هست

 کشیدم کنار 

 گفتم از پس دختره بر نمیام. 

الشی باهاش حرف زدم تا کامال قطع امید کنه و  مثل یه  

 تو رو کشوندم تو رستوران. 

 یادته؟ 

حاال میخوام یه بارم که شده، یه باری که شاید تو  

 دوستش نداشته باشی 

 شاید نخوای بازم کسی بدونه اما.. 

 یه بار یادت بیار من کی ام! 

 من میتونستم راحت ادامه تحصیل بدم 



ر، جایی که پذیرشم کرده  میتونستم خارج از این کشو 

 بودن درس بخونم 

 حل بشم تو معادله های کوانتومی 

 اما موندم و نقشه کشیدم. 

 خودمو در حد سپنتا سارمی پایین اوردم. 

 اسم و رسممو بخشیدم تا تو راحت باشی. 

 تو به فکر راحتی من هستی؟! 

به فکر این هستی که دلم واسه یه نقطه توی شکم  

 میزنه؟ میترا داره پر  

به فکر منی که بهت گفتم سندها واسم مهم نیست  

 هستی؟ 

منی که یه قدم مونده به کشتن میترا، وقتی برقا رفت و 

 خزید تو بغلم دستم لرزید؟ 

 چشمام حلقه زد و اون هرکسی که بود که اشک تو 

 با هرکی که بود، مال من بود. 

 میفهمی منو؟! 

 با بیحالی و ازرده خندید و گفت :

 زنت رو میفهمی؟   مِن پدر - 

منی که ازت دوسال کوچیکترم اما پدرزنتم رو  

 میفهمی؟! 

 منی که... 



 بسسسسسسه! - 

شهریاد نعره زده بود اونم وقتی که با چشمای به خون  

 نشسته به سپنتا نگاه میکرد 

 خودت خواستی! اینو خودت خواستی.. - 

 با حرص میگفت، ازبین دندونای به هم قفل شده اش

 باد کرده اش!با رگ گردن  
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سپنتا با غرور سر باال داد و دیدم که سیبک گلوش باال  

 پایین شد. 

 اره خودم خواستم. تو چی؟ - 

دستشو به سمت من که مات و مبهوت بودم دراز کرد و 

 گفت :

 تو نخواستی؟   - 

توام همینو خواستی. اینو میخوای که همه بسیج شدن  

 مه شاهین بیرون بیاد. اسمش از شناسنا 

 زنی که باهاش بیرون بری که بشه زن شرعیت، 

خرید بری تفریح بری و باور داشته باشی برای  

 خودته. 



 منم همینو میخواستم... 

 میترا سهم من بود. نه زمینهاش. 

 اون چیزی بود که من از زندگی طلب داشتم! 

حتی اگه من اونی بودم که قرار بود با چاقو بکشمش و  

 و بندازم گردن دخترش! همه چی 

همیشه فکر میکردم ادمها به یه حدی از درد که  

 برسن، ِسر میشن.. 

فکر میکردم اینایی که شاهرگشون رو میزنن و  

 میمیرن 

لحظه های اخر که دردشون خیلی زیاد میشه دیگه بی  

 حس میشن 

 دردی رو حس نمیکنن 

 چون زمان زیادی تحت تاثیر اون درد بودن.. 

 ه بودم نه!اما امروز فهمید 

 درد در هرصورتی ادمو از پا درمیاره! 

 حتی اگه مدتها باهاش خو گرفته باشی! 

من تمام این سه سال میدونستم شهریار چه بالیی سرم  

 اورده

 که چرا بهم نزدیک شده 

 که قصدش چی بوده!



اما باز هم وقتی از یه نقشه بی سرانجام دیگه اش  

 مطلع شدم ناراحت شدم 

 رهایش نبودم. شکستم و دیگه  

میخواست میترا رو به قتل برسونه و بعد من اونی  

 باشم که دستگیر میشم؟ 

 فکر کرده بود چه مجازاتی در انتظارمه؟! 

 میدونست که اعدام میشم؟ 

 که تو اوج جوونی به خاطر گناه نکرده کشته میشم؟ 

تموم تنم میلرزید نه به خاطر اینکه فهمیده بودم نقشه  

 بود. شهریار چقدر تلخ  
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بلکه فقط به خاطر اینکه فهمیده بودم اون تا چه حد  

 میتونه پست باشه! 

که میتونه چه قدر بی رحم باشه و به دختری مثل من  

 هم رحم نکنه! 

چیزی توی وجودم میگفت مگه شهریار چیزی ورای  

 اینها بود؟ 

 مگه اون راحله رو نکشته بود؟ 



 ن باند مخوف نبود؟ مگه اون صاحب او 

مگه اون نبود که گفته بود باید نگران خط خوردن  

 دخترا از لیست باشه؟ 

 پس چرا باز هم فکر نمیکردم هیچوقت اینقدر بد باشه! 

 مگه میشد همچین ادمی با این شغل 

 اینقدر نقشه هاش و برنامه هاش سرسری باشه؟ 

 بازی بچگونه که نبود، مشخص بود که قربانی داشت.

 ضه همونم نداشتی! تو عر - 

این بار با چشمهای گشاد شده و ماتی که اشک توشون  

 حلقه زده بود به شهریار نگاه کردم 

 چنان زننده نگاهش به سپنتا بود که تنم لرزید 

 ناراضی بود؟ 

 ناراحت بود؟ از اینکه سپنتا، مادرمو نکشته بود؟ 

 از اینکه من مجرم معرفی نشده بودم؟ 

 طرفین تکون دادمتلخندی زدمو سرمو به  

 و اروم گفتم : 

 روی هرچی عاشقه سفید کردی شهریار اصالنی! - 

 جفتشون شنیدن که به سمتم برگشتن 

انگار حواسشون نبود که من گوش دارم که میشنوم  

 چی میگن. 



نگاهمو از سپنتا که ناراحت نگاهم میکرد گرفتم و به  

 شهریار دادم. 

 نگاهش چه طوری بود؟! 

 ت؟ عصبانی! خنثی؟ خوشحال، ناراح 

 نمیدونستم. 

 نگاهی به راننده ای که باهاش تصادف کردیم کردم. 

 هنوز اونجا بود.. 

 یدک کشها رفته بودن 

 اما انگار اون از بحث ما خوشش اومده بود

 نگاهش هنوز پی من بود. 

نگاهی به کیف پول خالی شهریار کردم و بعد به سمت  

 مرد رفتم. 

های توی دستش  متعجب نگاهم کرد که به یکی از تراول 

 چنگ زدم و همزمان با زمزمه کردن : 

 دوبرابرشو از اون بگیر. - 

 شروع کردم به دویدن! 
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 صدای نعره شهریار اومد و بعد سپنتایی که صدام میزد 



تو دلم به مخترع کفش پاشنه بلند هزاران بار لعنت  

 فرستادم  

که طوری اون کفشو ساخته بود که نمیشد باهاش یه  

 ذره دوئید

صدای روشن شدن ماشینو که شنیدم سریع نگاهی به  

 اطرافم کردم

با دیدن یه کوچه که طول و عرض کمی داشت و فقط  

 کردم میشد ادم واردش بشه راهمو به اون سمت کج  

 و وارد کوچه شدم و سریعتر دوییدم

 باید میرفتم. 

 دیگه حتی میترا هم نمیتونست امنیت منو تضمین کنه 

 اونم وقتی که کار به اینجا رسیده 

 وقتی که شوهر خودش قصد گیر انداختن منو داشته 

 قصد به قتل رسوندن خودشو! 

 اهی کشیدم و سری تکون دادم. 

 د اما قتل نه!شاید میشد با خیلی چیزا کنار اوم 

 اما صدای شهریار که سپنتا رو بی عرضه میخوند نه! 

 ادمی که پشیمون باشه، ادمی که ناراحت باشه 

 هیچوقت اونطوری صحبت نمیکنه! 

 هیچوقت از اون الفاظ استفاده نمیکنه! 

 شهریار پشیمون نبود از کاری که میخواست بکنه 



نگاه متعجب مردمو پشت سر گذاشتم.صدای سوت و  

پسرک که چیه؟ پولتو ندادن پلیسم انداختن به  متلک  

 جونت؟ 

 اون چه میدونست من کی ام؟! 

که من چرا با اون تیپ سانتی مانتال که خداتومن می  

 ارزید داشتم فرار میکردم؟!

با رسیدنم به یه خیابون، ایستادم و برای تاکسی دست  

 بلند کردم. 

چراغ زد که نفس نفس زنان دستمو تکون  تاکسی برام

 دم و به عقب نگاه کردمدا 

 هنوز نرسیده بودن! 

 تاکسی که ایستاد سریع در رو باز کردم و سوار شدم 

 راننده به سمتم برگشت که گفتم : 

 برو اقا بدو.- 

میخواستم رو برگردونم که شهریار و سپنتا رو دیدم و  

 با وحشت جیغ زدم : 

 توروخدا برو.- 
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 راننده با ترس نگاهم کرد و سریع حرکت کرد  

دیدم که شهریار با دیدن حرکت تاکسی دندون قروچه  

 ای کرد و بعد ایستاد و دستاش تو هوا تکون خوردن 

 سریع به خودم نگاه کردم و گوشیو دراوردم

 نگه داشتنش ریسک بود! 

 اگه توش چیزی کار گذاشته بود چی؟!

یو به بیرون پرت  سریع شیشه رو پایین کشیدم و گوش 

 کردم 

 توجهی به نگاه پر از تعجب راننده هم نکردم

حتما پیش خودش فکر میکرد من یه بچه پولدار  

 دیوونه ام

 که حتما با دوس پسرم قهر کردم و حاال برام مهم نیس 

 که قیمت اون گوشی چقدر بوده!

 انداختمش دور و بابام یکی دیگه برام میخره! 

 برم پیش دایی!  دلم میخواست 

 دلم میخواست بازم پیش اونا باشم. 

 پیش کسایی که برام پدر و مادری کردن! 

 اما نمیشد! 

 شهریار همه جا رو میگشت و تنها راهم رفتن بود.. 

 رفتن از این شهر! 

 اهی کشیدم و ادرس ترمینال رو دادم.



 راننده هم فقط سری تکون داد و به سمت مقصد رفت.

 یشه میدیدمادما رو که از پشت ش 

 اون بیخیالی و لذتی که داشتن انگار به دلم چنگ میزد! 

 چرا من این فرصتو نداشتم؟! 

 چرا من شانس این خوشبختیو نداشتم؟ 

عشق از سمت یه مرد که جامعه اونو یه قاتل میدونه  

 برام دوست داشتنی نبود!

 ایکاش یه نامزد ساده داشتم.. 

 ره مردی که کارگر باشه اما نون حالل دربیا 

 مردی که به خاطر کشتن یه حیوون هم ناراحت بشه 

نه اینکه ادما رو عین حیوون سر ببره و عین خیالشم  

 نباشه! 

 اهی کشیدم که صدای راننده بلند شد :

 جاییو دارید که برید؟ - 

 با سوال نگاهش کردم که از اینه به سمتم برگشت 

 من یه پانسیون میشناسم میتونید برید اونجا. - 

 من...من فقط... - 

 تراول توی مشتم رو باال اوردم و نشونش دادم

 همینو دارم!- 
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راننده نگاهی به مشتم و بعد تراول توش انداخت و 

 گفت :

 ایرادی نداره اونجا رایگانه - 

 یعنی خیریه اداره اش میکنه 

 چشمام برقی زدن که لبخندی زد و پرسید : 

 ببرمتون؟ - 

 له. ب - 

سری تکون داد و به سمت جاده نشست و دومرتبه  

 حرکت کرد 

 شاید این میتونست یه نشونه خوب باشه! 

 اینکه باالخره خدا یه نگاه هم به من کرده بود! 

هوا تاریک شده بود نگاهی به ساعت ماشین کردم و با  

 تعجب گفتم : 

 شده وااااای.  ۱۰- 

 راننده چیزی نگفت که خودمو جمع و جور کردم. 

ر واقع از اینکه احساس خودمونی بودن کرده بودن  د 

 خجالت کشیدم 

 با رسیدن به یه کوچه گفت : 

 پانسیون اینجاست. - 



 نگاهی به در کوچیک کردم که ادامه داد :

 من باهاتون میام. - 

 و ماشین رو پارک کرد و همراهم پیاده شد. 

 با ترس اول نگاهی به پشت سرم کردم 

 مشکلی پیش اومده؟- 

 مرد برگشتم و سرمو به طرفین تکون دادمبه سمت  

اونم نگاهش دور تا دور کوچه گشت و لبخندی زد و  

 گفت :

 من طول راه حواسم بود. - 

 کسیو ندیدم. 

چشمام برقی زد و اون فرشته ای بود که خدا رسونده 

 بود!

کسی که اگر نبود من قطعا بازهم تو چنگال شهریار  

 اسیر بودم

 تا من اعدام بشم! تو چنگال کسی که قصد داشت  

 خانوم؟ - 

نگاهی به مرد کردم که با دست به در پانسیون اشاره  

 زد 

 قدم برداشتم و به سمتش رفتم و وارد شدم 

از پله ها باال رفتم و تو پاگرد نگاهی به در کردم و به  

 عقب هلش دادم
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 صدای همهمه میومد سوت زدن . 

دیدن چندتا دختر با لباس    متعجب سرک کشیدم و با 

 های پاره و مندرس با تعجب سرجام ایستادم 

 سالم معاون کالنتر! - 

با شنیدن صدای یکی از دخترها، سرم تکون خورد که  

 صدای خنده راننده تاکسی رو از بغل گوشم شنیدم 

 اینطوری صدام نکن. آبرو برام نمونده. - 

 دختر نیشخندی زد و گفت :

 نترم اون فر...د خب معاونی دیگه. کال - 

 سالم اقای عابدینی. - 

خانومی با لباس فرم سرمه ای رنگ به سمتمون اومد  

 و اول از همه مطمئن به چشمام نگاه کرد 

 و بعد نگاهش روی لباس هام نشست 

 معذب خودمو جمع کردم و حق هم داشت!

 کدوم آدمی با همچین تیپی، اینکارو انجام میده؟ 

وقتی که قیمت کیف دستیم با قیمت یه ماشین ساخت  

 وطنم برابری میکرد 



 چه نیازی بود تا شب اونجا بخوابم؟! 

 اهی کشیدم و خواستم تشکری کنم و بیرون بزنم 

 که صدای زن بلند شد : 

 اتاق سیصد و دوازده. امیدوارم راحت باشی. - 

با تعجب و شادی نگاهش کردم که لبخند مهربونی زد و  

 گفت :

 شام خوردی شما؟ - 

 اروم گفتم بله که دستشو به سمتم دراز کرد و گفت :

 محمدی هستم. رعنا محمدی. - 

 دستمو تو دستش گذاشتم و گفتم : 

 رهایش اصالنی.- 

 سری تکون داد و دستمو رها کرد و گفت :

خاموشیه. تا اون موقع خوشحال میشیم تو    ۱۱ساعت  - 

 جمعمون باشی. 

 لبخندی زدم و گفتم : 

 ممنون. - 

و بعد نگاهی به اتاقها کردم با دیدن شماره مورد نظرم  

 با اجازه ای گفتم و به سمتش قدم برداشتم. 

 خسته بودم.  

حس میکردم دلم میخواد فقط یه جا تو تاریکی بشینم و  

 به اینده فکر کنم. 



 وارد اتاق که شدم المپ رو روشن نکردم 

بلو  تو تاریک روشنی که به خاطر نور هالوژنهای تا 

 پانسیون از پنجره داخل میومد روی تخت نشستم. 
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 نگاهم دور تا دور اتاق چرخ خورد و لبخندی زدم 

 آخ!

 رهایش سرمدی!  

متری یه شبه  ۵۰از خونه سرمدی ها و اون الونک  

 شدی رهایش اصالنی و صاحب کلی مال و منال! 

 االن هستی!بعدش هم باز رسیدی به اینجایی که  

 شدی رهایش سرمدی! 

شدی همونی که یه در اتاق جدا واسش همیشه ارزو  

 بوده

 ادما هرچقدر هم که گنده بشن! 

 هرچقدر معروف بشن و پر از پرستیژ! 

 باز یه وقتی یه جایی اصلش بروز میکنه 

من دختِر میترا بودم...دختِر کسی که به خاطر طمع پول  

 اینده اشو تباه کرد 



 ودم...نسل فقر و نگاه به ثروت! من نسل طمع ب 

 پس خودمم ذاتم... 

 با صدای در از فکر بیرون اومدم و بله ای گفتم. 

 در که باز شد، مسئول پانسیون توی چهارچوب ایستاد 

حتی اینکه چرا کلید برق رو نزدم هم باعث نشد تعجب  

 کنه 

 خیلی عادی نگاهم کرد و گفت : 

 راحتی؟ - 

 لبخند تلخی زدم و گفتم : 

 م خیلی. اوهو - 

 میتونستم از چشماش سوال هاشو بخونم اما نمیپرسید 

اینجا هرکسی، که میاد خب میریم سراغ سوپیشینه و  - 

 خانواده و ... 

 اخه خیریه اس و از قوانینه. 

 اون دخترای بیرونم چندشبی مهمونن و بعد میرن. 

 فردا یه نفر میاد و باهات صحبت میکنه 

ت بخوای اگر خداروشکر مشکلی نداشتی تا هروق 

 مهمون مایی عزیزم 

سری تکون دادم که شب بخیری گفت و رفت و در رو 

 بست 

 باید به اون یه نفر چه جوابی میدادم؟ 



 از چی میپرسید؟! 

 مثالً میپرسید که من خالفکارم؟ 

اگه میگفتم رییس خالفکارای شهر شوهرمه چیکار  

 میکرد؟ 
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 تکون دادمنیشخندی زدم و سری  

یک درصد نمیتونستم حتی تصور کنم چه واکنشی  

 نشون میداد وقتی میفهمید که من کی ام! 

 نفسی کشیدم و کفشامو دراوردم

کیفمو روی تخت انداختم و خودمم به پشت طاقباز روی  

 تخت افتادم و به سقف نگاه کردم

 االن شهریار کجا بود؟ 

 رفته بود خونه و بیخیال شده بود؟ 

 ل شهر رو دنبالم میگشت؟ یا داشت ک

 سپنتا برگشته بود خونه؟! 

 پیش میترا؟ 

 میترا باردار بود؟! میترایی که منو رد کرده بود 

 منو داده بود به برادرش!



 حاال با عشق برای بچه سپنتا مادری میکرد؟ 

 دستی به صورتم کشیدم و زمزمه کردم : 

 بیشعور نباش رهایش! - 

برای تو رو  اون تو دوازده سالگی موقعیت مادری  

 نداشت.

 اما االن همه چی داره!

 اینا قابل مقایسه نیستن دختر! واقع بین باش. 

 شالم رو از سرم دراوردم و کنارم انداختم و چشم بستم. 

 شاید فردا روز بهتری بود!

 با همهمه چشم باز کردم 

 مثل دیشب راهرو پر از سر و صدا بود.

 اروم روی تخت نشستم و خمیازه ای کشیدم 

 شالم رو روی سرم مرتب کردم و کفشامو پوشیدم 

 کیفمو اما روی تخت رها کردم و به سمت در رفتم. 

 در رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم 

جلوی پذیرش دخترهای دیشبی رو دیدم که به راننده  

 میگفتن معاون کالنتر! 

 با دیدنم لبخندی زدن و یکیشون گفت : 

 چه طوری خانوم خوشگله؟ - 

 دم و گفتم : لبخندی ز 

 خوبم شما خوبید؟ - 



بله که خوبیم. صدقه سری شما خود کالنتر امروز  - 

 صبح اومده االنم دوساعته داره با خانوم حرف میزنه 

 میدونی چندوقته کالنترو ندیدیم؟! 

مات به دور و برم نگاه کردمو کالنتری که گفت رو  

 ندیدم
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 رار کردم : به سمتشون برگشتم و تک 

 کالنتر؟! - 

 یکیشون خندید و گفت : 

 اره. پس فکر کردی کی ما رو... - 

با سقلمه ای که دوستش بهش زد و ساکت شد و یکم  

 نگاهم کردن و رفتن 

من هم گیج به رفتنشون نگاه کردم و بعد به سمت  

 سرویس رفتم

از کنار دفتر اتاقی رد میشدم که صدای مسئوب  

 پانسیون رو شنیدم : 

 این اتفاق بار اوله که افتاده. - 

 از لباسهاش هم چیزی مشخص نیست 



 یعنی نیازمند نیست یا بچه کار.. 

 من فکر میکنم اتو میزده که گیر افتاده و فرار کرده.

 مات نگاهی به در نیمه باز کردمو اتو زدن؟!

 اونم من؟! 

 گرچه با تیپ من باید هم همچین فکری میکرد! 

 محمد خیلی اشتباه کرده به هرحال اینبار  - 

 اینجا قرار نیست هرکسی بره و بیاد 

بارها گفتم فقط یه سری از افراد خودمون اون هم تحت  

 پوشش حق دارن وارد بشن.

 نه اینکه هرکسی بیاد و بعد یه نفوذی معرفی بشه 

 داستان راحله که هنوز یادتونه؟! 

مرد صحبت میکرد و من فقط با ترس و وحشت به در  

 دم نگاه میکر 

 امکان نداشت صدایی که میشنوم درست باشه 

 امکان نداشت کسی که فکر میکردم خودش باشه! 

 قطعاً من داشتم اشتباه میشنیدم! 

 وگرنه هیچ حالت دیگه ای جز این ممکن نبود! 

 باید فرار میکردم.. 

باید زودتر از اینکه منو میدید و برم میگردوند به اون  

 خراب شده فرار میکردم

 ستم! اما نمیتون 



 از راحله برای اون زن میگفت؟!

 و اون زن کی بود که اینها رو هم میدونست! 

 نیروهای تحت پوشش کی بودن! 

 چرا طوری صحبت میکرد که.. 

 به نظرم یه سر بهش بزن. - 

دختر ارومی به نظر میرسه و فک کنم ته خالفش  

 همونه که گفتم. 

سریع عقب گرد کردم و به سمت اتاقم رفتم تا تراول  

 اهیو از روی پاتختی بردارم و برم پنج 

 باید کیفمو هم برمیداشتم 
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 اگه کیفمو میدید و متوجه میشد که من اینجا بودم چی؟ 

سریع وارد اتاق شدم و کیف و تراول رو برداشتم و به  

 عقب برگشتم که صداشونو شنیدم

 اینجاست؟ - 

 اره فکر کنم خوابه - 

پرونده ها رو تکمیل کنی منتظر بیدار  خیله خب تا  - 

 شدنش میمونم. 



مات به در نزدیک شدم و دیدم که جفتشون به سمت  

 پذیرش رفتن 

 خدایا! خدایا! 

 باید چه غلطی میکردم! 

دیدم که همون جا جلوی پذیرش ایستادن و باهم صحبت  

 کردن 

 تموم تنم از تصور اینکه منو ببینه میلرزید 

 خوبی در انتظارم نبود! اینبار دیگه عاقبت  

 اینبار من به دستش به قتل میرسیدم! 

 وقتی همیشه قوانینش رو زیرپا گذاشته بودم 

 خدایا خودت کمکم کن! 

 دیدی که من دوست ندارم اینجا و اینطوری زندگی کنم! 

 دیدی که دنبال یه راه فرارم! 

 خودت نجاتم بده!

 پشت در ایستادم و با ناامیدی نگاهشون کردم 

دخترها به سمتشون رفت و چیزی گفت که زن    یکی از 

 خندید و سری تکون داد 

اما اون فقط نگاهش کرد و بعد دومرتبه به پرونده نگاه  

 کرد 

باز هم دختر چیزی گفت که اون عاصی شده نگاهش  

 کرد و بعد اخمی کرد و به سمت اتاقم برگشت 



 از ترس سریع پشت در پناه گرفتم و صلواتی فرستادم 

 اومد که دستم دور کیف محکم شد  صدای قدمهاش 

 با هر قدمی که میومد من هم عقب تر میرفتم 

 به تخت رسیدم که در باز شد و نگاهم بهش خورد 

با چنان تعجبی نگاهم میکرد که انگار یک درصد  

 احتمال نمیداده من اونجا باشم 

 بزاق دهنم رو با ترس قورت دادم که مات صدام کرد : 

 رهایش!- 

 ابراهیم!- 

 ن مصطفوی! سروا - 
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مسئول پانسیون پشت سر ابراهیم ایستاده بود و گفته  

 بود سروان مصطفوی؟! 

 چرا نگاهش به ابراهیم بود؟ 

 مگه اون با سروان مصطفوی کار نداشت؟ 

 اومده بود تا اونو صدا بزنه! 

 پس چرا ابراهیم رو نگاه میکرد!



اون قدمی جلوتر اومد و وقتی ابراهیم جوابش رو نداد 

 گفت :

 جناب سروان، یکی از پرونده ها... - 

 ابراهیم دستشو باال گرفت و سخت گفت :

 برید بیرون. - 

مسئول نگاهش بین من که وحشت زده به ابراهیم نگاه  

میکردم و ابراهیمی که پر از شوک نگاهم میکرد،  

 حرکت کرد که ابراهیم تاکیدی و دستوری گفت :

 انوم! برید بیرون خ - 

مسئول نگاهی بهم انداخت و عقب رفت که ابراهیم  

خیره به من جلو اومد و بدون گرفتن نگاهش از من،  

 در رو بست و همونجا ایستاد. 

اون فامیلی با درجه ای که زن بهش اضافه کرده بود 

 توی گوشم میپیچید 

 و این ممکن نبود! 

 امکان نداشت که راننده شهریار، یه پلیس باشه! 

 .ت...تو. - 

 شهریار داره کل شهر رو دنبالت میگرده. - 

دهنم که برای زدن حرفی باز شده بود بسته شد و  

 نفسی کشیدم. 

 روهام هم خیلی نگرانته. - 



در واقع از وقتی که به هوش اومده همه اش سراغتو 

 میگیره 

 این اولین باریه که کسی نمیدونه کجایی. 

 به سمت در برگشت و گفت : 

 خونه. اماده شو ببرمت  - 

 قدمی برداشت که پرسیدم : 

 تو پلیسی نه؟ - 

 دستش که به سمت دستگیره میرفت از حرکت ایستاد 

 اما جوابم رو هم نداد. 

 میترسید؟ صد در صد میترسید. 

 کافی بود تا من به شهریار لوش بدم! 

کافی بود تا بگم چیا دیدم تا شهریار یه گلوله حرومش  

 کنه! 

 من ابراهیمم. - 

 مصطفوی!بهت گفت  - 

 من ابراهیمم رهایش! - 
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 اینو گفت و با تمانینه به سمتم برگشت و نگاهم کرد 



 نگاهی به جای خالی خالش انداختم

 به ابروهاش، به مدل موهاش... 

 با ابراهیم چیکار کردی جناب سروان مصطفوی؟ - 

 یکم نگاهم کرد و بعد پوزخندی زد 

 و گفت :  دستی بین موهاش کشید 

 سروان مصطفوی؟! - 

 میخوای جلوی شهریار هم اینطوری صدام کنی؟ 

 امیدواری زنده بمونی از این به بعد؟ - 

 فکر نمیکنی که لوت بدم؟ 

 دستش پایین افتاد و نگاه راحتش پر از اخم شد 

 به سمتم قدم برداشت و گفت :

 چه طوری میخوای منو لو بدی؟ - 

 بگی تو یه پانسیون بودی؟ 

 انسیون منو جناب سروان صدا زده؟!که مسئول پ 

 برو بگو. 

فکر کردی اگه ازت میترسیدم حاضر بودم برت  

 گردونم؟! 

 نه. تو رو هم مینداختم پیش ابراهیم رسولی  

 یه جایی که عقل جن هم بهش نرسه! 

 اما ببین.. 

 دستاشو از هم باز کرد و گفت : 



 ببین که دارم میبرمت پیش شهریار! - 

 پیش شوهرت!

 نگاهش کردم و چه قدر هنوز امید داشت!مات  

چه قدر رو داشت، چه قدر نترس بود که باز هم با من  

 دستوری حرف میزد 

 که حتی یه ذره عقب نشینی نکرده بود!

 که نترسیده بود!

جوری که انگار حتی شهریار هم میدونست که اون  

 کیه! 

 شهریار میدونه؟ - 

 لبخندی زد و گفت : 

 نمیدونم. - 

 نمیدونه تو بهش بگو رهایش. اگه  

 با حرص و دندونای هم رو هم کلید شده گفتم : 

 صدام نکن. - 

 وسایلتو جمع کن ببرمت. - 

 قدمی عقب کشیدم و نگاهش کردم

 ابرویی باال داد و اون هم منتظر بهم نگاه کرد. 
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وقتی دید واکنشی نشون ندادم با همون ابروی باال رفته  

 راندازم کرد و گفت :ب 

 خب؟!- 

 دستامو پشت سرم بردم و گفتم : 

 نمیام. - 

 و یه پامو پشت اون پام گذاشتم و نگاهش کردم 

 یکم نگاهم کرد و بعد خندید و گفت :

 جالب بود. - 

 و بعد جدی شد و گفت : 

 راه بیفت.- 

 اخمی کردم و گفتم : 

 نمیام. - 

 نگاهی به سقف کرد و بعد به من. 

 شهریار نمیتونم نازتو بکشم من مثل  - 

 در واقع از اون لطیف ترم اما خب عالقه ای بهت ندارم

 روش من با زور همراهه!

 دلت میخواد خودت بیای 

 یا من با دستام ببرمت؟! کشون کشون؟ 

 با حرص گفتم : 

 پام برسه به اون خونه میگم که تو کی هستی! - 



 بیخیال خندید و گفت : 

 کار خوبی میکنی! - 

 ی بابتش مژدگونی دریافت کنی. میتونی حت 

مثال میتونی برای همیشه حضانت روهام رو بگیری  

 نه؟ 

مات بهش نگاه کردم که با خباثت نیشخندی زد و  

 گفت :

 هوم؟ - 

اگه منو به شهریار لو بدی میتونی روهامو داشته  

 باشی؟ 

 میتونی اینده اشو تضمین کنی نه؟ 

 اما اگه راز منو پیش خودت نگهداری 

 همه من کی ام! اگه کسی نف 

 شهریار دیر یا زود دستگیر میشه و بعد تو میمونی 

و شناسنامه ای که اسم روهام به اسم فرزند توش ثبت  

 شده. 

 تو میمونی و مال و اموالی که از شروین بهت رسیده. 

 و البته مال و اموالی که شهریار به نامت میزنه 

 باقیش خب توسط دولت مصادره میشه. 

 عمارت نفرین شده رو هم نمیبینی رهایش. دیگه اون  

 هوم؟! 
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 فقط نگاهش کردم و واکنش دیگه ای نشون ندادم. 

 چی باید میگفتم وقتی اینقدر دقیق منو میشناخت! 

 وقتی میدونست که من چه خواسته هایی دارم. 

 مگه میشد از روهام اسم ببره و من بیتفاوت باشم؟ 

 لوم که حضانتشو بدن بهم؟ از کجا مع- 

 خودت بگو. - 

وقتی شهریار زنده اس و صحیح و سالمت تو شهر  

 میگرده 

 تو میتونی روهامو با خودت ببری؟ 

 یا وقتی که اون تو زندانه و حکم اعدامش اومده

و تو به عنوان قربانیش و مادر پسرش، میتونی  

 سرپرستی پسرتو به عهده بگیری؟ 

 گذاشتم چشمام برقی زدن و قدمی جلو  

 میشد؟ این امکان داشت که روهام رو به من بدن؟ 

که پسرکم با من دور از تموم این خونخواری ها و  

 وحشی گری ها زندگی کنه؟ 

 که اسم اصالنی فقط یه فامیلی برامون باشه 



نه یه طناب که ما رو ته چاهی بفرسته که شهریار  

 برامون کنده؟! 

 و لو ندی همه اینا به یه شرط محقق میشه که تو من - 

میدونی هرکسی جای من بود بالفاصله تو رو منتقل  

 میکرد به بازداشتگاه 

 تا نقشه هاش خراب نشه. 

اما من میدونم سوسابقه واسه تو اجازه این که روهام  

 رو نگهداری ازت میگیره

 پس وقتی من به دلت راه میام

 توام راه بیا و بدقلقی نکن. 

روزگار به هم  ما جفتمون هدفهاییو داریم که از بد  

 پیوند خورده 

 پس سنگ ننداز. 

همیشه ابراهیم رو یه مرد تخس میدونستم که خودشو  

 عقل کل میدونه 

امروز اما وجهه دیگه ای از خودشو به نمایش گذاشته  

 بود 

 اون براساس موقعیت رفتار میکرد 

و موقعیتی که ما امروز توش بودیم اون رو مجاب  

 ه. میکرد تا با من با نرمش رفتار کن 

 اون نمیتونست نسبت به من بی توجه باشه 



حتی طبق گفته های خودش نمیتونست اونقدر راحت 

 منو بازداشت کنه! 
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ابراهیم فقط میخواست منو خیلی راحت بترسونه و  

 مجبورم کنه تا باهاش همکاری کنه 

 یه روش که صد درصد روی من جواب میداد

 میکرد و میخواست که فکر کنم؟! منتظر نگاهم  

 مگه داشتن همیشگی روهام نیازی به فکر داشت؟! 

 اما یه چیزی توی دلم گفت 

 از دست دادن شهریار و مرگ اون چی؟ 

 نیازی به فکر نداره؟

چه طور میتونستم به شهریاری که به خاطرم دست به  

 هرکاری میزد پشت کنم؟ 

روم    چه طور میتونستم به مردی که حتی یکبار دست 

 بلند نکرده بود خیانت کنم؟ 

به مردی که ورای همه خلق و خوی تندش و کارهای  

ناپسندش، همیشه دنبال این بود تا بهم ارامش بده و 

 واسم خوشبختی به ارمغان بیاره؟ 



کسی که به خاطر خوشحالِی من، حاضرشد اسم  

 روهامو تو شناسنامه اش بزنه! 

 اشتباه نکن رهایش! 

 قشه قتل مادرتو داشتاون همون کسیه که ن 

 که تو رو محکوم نشون بده و بفرسدت پاس جوبه دار!

 یادت نره که این آدم اگر االن واست جونش رو هم میده

 به خاطر عالقه ای هس که بهت داره

وگرنه قبل از شکل گیری اون عالقه، اون حاضر بود  

 برای پیشبرد انتقامش هر بالیی به سرت بیاره 

 دریغ نمیکرد! و از هیچ کاری  

 بهتر نیست بگی چی به همت ریخته؟ - 

 نگاهش کردم و چیزی نگفتم 

اما اون حرف ناگفته امو از نگاهم خوند که اول پر از  

 تعجب نگاهم کرد و بعد سری تکون داد 

 دلسوزی برای شهریار؟ - 

 یا شاید هم هنوز تتمه عشقی ازش تو دلت مونده اره؟

 کن به نظرم تو این موقعیت به خودت فکر  

چون سرنوشت شهریار از روزی که پاشو تو این کار  

 گذاشت مشخص شده!

 هیچ کسی نمیتونه قاتل روزهای خوب بقیه باشه 

 و برای خودش خوشبخت زندگی کنه! 



 اینو هیچوقت یادت نره

 تو هم که نباشی باز هم برای گرفتنش دلیل هست 

 فقط تو شانس داشتن پسرتو از دست میدی!
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نیازی بود تا بگم ابراهیم داشت حقیقتی رو میگفت که  

 من خودم هم ازش اطالع داشتم؟ 

 فقط من یه دختر بودم.. 

 کسی که روزی کلی رویا داشت...کلی آرزو و تفکر.. 

کسی که کلی خیال پردازی کرده بود و حاال باید  

 پارتنرش رو لو میداد 

رفت و به  اخِر همه داستان ها همیشه آدم بد لو می 

 سزای کارش میرسید 

ادم خوب هم تو ارامش و غرق در خوشبختی زندگی  

 میکرد 

 اما داستان من فرق داشت..

 ما ادم خوبی نداشتیم.. 

 من هم طمع کرده بودم...من هم فریب خورده بودم... 

 ی ماجرا نبودم پس ادم خوبه 



چه بسا اگر داستان زندگی ما، فیلمنامه بود و یا یه  

 کتاب  

من به عنوان شخصیتی منفورتر از شهریار شناخته  

 میشدم 

 چون من به عشق پشت کرده بودم

 به یه عاشق خیانت کرده بودم... 

 کاری که حتی شهریار هم اونو انجام نداده بود... 

 میای خونه یا ببرمت پیش مافوقم؟ - 

نگاهی به ابراهیم انداختم و اخر سر هم عقلم  ناراحت  

 برنده شد :

 ببرم خونه. - 

برای یه لحظه خیلی کوتاه ابروش باال رفت و برق 

 لبخند رو روی لبش دیدم 

 اما سریع لبخندشو خورد و نفس عمیقی کشید و گفت :

 خوبه. خیلی خوبه. - 

 و به سمت در برگشت و گفت : 

 اگه اماده ای دنبالم بیا. - 

 از اتاق خارج شد. و خودش  

 من اما به عقب برگشتم و به اتاق نگاه کردم. 

این اتاق شاید حتی بیست و چهار ساعت هم پذیرای  

 من نبود 



اما اتفاقاتی ته توش رخ داده بود زندگیم رو دستخوش  

 تغییرات زیاد و بزرگی کرده بود 

 اتفاقاتی که اینجا رخ داده بود  

ت ما رو  حرفهایی که اینجا زده شده بود سرنوش 

 مشخص کرده بود! 
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 نفسی کشیدم که شونه هام باال و پایین شدن 

تراول پنجاهی رو محکم توی مشتم فشار دادم و به  

 سمت در اتاق قدم برداشتم

بود و    ابراهیم رو دیدم که کنار مسئول پانسیون ایستاده 

 چندتا پرونده رو ازش گرفت

 با صدای پاشنه کفش هام به سمتم برگشت و گفت : 

 صبر کن میام. - 

 زن با ابروهای باال رفته نگاهمون کرد و پرسید : 

 ببرینش؟ - 

 ابراهیم لبخندی زد و گفت : 

 غریبه نیست.. - 

 به سمتم برگشت و با حفظ همون لبخند گفت :



 خواهرمه. - 

تا چه حد شوکه شد و چندبار    دیدم که مسئول پانسیون 

دهن باز کرد چیزی بگه که نگفت و فقط سری تکون  

 داد.

ابراهیم به سمتم اومد و دستش رو با فاصله پشتم قرار  

 داد و گفت :

 بریم رهایش. - 

نگاه اخر رو به فضا و مسئول پانسیون انداختم و پلکی  

زدم و به نشونه تشکر لبخند زدم و سری خم کردم که  

 ندی زد و گفت : اونم لبخ 

 خدانگهدار.- 

 و به ما پشت کرد. 

از پله های پانسیون پایین رفتم و با راهنمایی ابراهیم  

 به سمت ماشین مدل باالی سفید رنگی رفتیم. 

در صندلی عقب رو باز کرد و منتظر نگاهم کرد که  

 نیشخندی زدم و گفتم : 

 عاداتت رو خوب حفظی.- 

م در رو بست  بی حرف نگاهم کرد که نشستم و اون ه 

 و به اون سمت ماشین رفت. 



توی ماشینش بوی خوبی میومد و با کنجکاوی سرکی  

کشیدم که در راننده باز شد و ابراهیم روی صندلی  

 نشست. 

در رو بست و پرونده ها رو روی صندلی شاگرد  

انداخت که یکیشون باز شد و برگه توش روی پام  

 افتاد.

 انداختمخم شدم و برش داشتم و نگاهی بهش  

عکس یه دختر جوون روش بود و مشخصاتش و در  

 نهایت زیرش اسم مسئول پانسیون بود و امضاش. 

 چیزی نیست که ازش سر دربیاری. - 
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بی توجه به دست دراز شده اش، برگه رو روی پرونده  

 گذاشتم و دو مرتبه عقب رفتم و به صندلی تکیه زدم 

 چیه؟ اسمت  - 

همونطور که ماشینو روشن میکرد از اینه جلو نگاهی  

 بهم انداخت و گفت :

 ابراهیم.- 

 اسم واقعیت.- 



 نمیخوام وسط دعوا یهو با اسم اصلیم صدام کنی - 

 چشم غره ای رفتم و گفتم : 

 اونقدرام خنگ نیستم. - 

 خب ولی من نگرانم که باشی. - 

 فقط نگاهش کردم اونقدر که نچی کرد و گفت :

 یار! سام - 

 گیج اخمی کردم و گفتم : 

 چرا همتون اینطوری این! سامیار، شهریار، سپنتا... - 

 اسماتونو انگار یه نفر انتخاب کرده 

 نگاه خیره ای از اینه بهم کرد و گفت :

 چرت نگو. - 

 و بعد نگاهشو ازم گرفت 

اما هنوز خیره به آینه بودم و چطور میتونست  من 

 اینقدر بی نزاکت باشه. 

 اهام بهتر صحبت کنی!میتونی ب - 

 ابراهیم همینه! - 

 تو گفتی سامیاری. - 

 من همیشه ابراهیمم، اصالنِی جوان. - 

از نحوه خطاب کردنم توسطش، حرصم گرفت که با  

 عصبانیت گفتم : 

 منو درست صدا کن. - 



 اصالنی جوان دیگه! یا نکنه پیری؟ - 

 تو در هر حالتی ادم نچسبی هستی. - 

 ورده پاست چه یه راننده که یه خالفکار خ 

 چه یه پلیس مخفی! 

 صدای خنده اش بلند شد که با حرص زهرماری گفتم  

 اون هم بی توجه بهم به رانندگیش ادامه داد.

 وقتی رسیدیم اونجا، میگم که خودت بهم زنگ زدی. - 

 من گوشیمو انداختم دور. - 

 میدونم وگرنه تا حاال خونه بودی. - 

 شک میکنه چرا به تو.. - 

 میدونه تو ازش میترسی!شک نمیکنه چون  - 
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خودمو جلو کشیدم و دستامو روی صندلی شاگرد حلقه  

 کردم و سرمو بهش چسبوندم و گفتم : 

 و بعدش؟ - 

یه لحظه خیلی کوتاه سرش به سمتم برگشت و نگاهم  

 کرد و گفت :

 برو عقب و به صندلی تکیه بده.- 



بودن نگاهش کردم که  با دستایی که شل شده  مات 

 تاکیدی گفت : 

 درست روی صندلی بشین. - 

دستامو از دور صندلی برداشتم و عقب رفتم و تکیه  

 دادم 

 که گفت : 

خب، بعدش میشه اینکه میگم تو زنگ زدی حال  - 

 روهام رو بپرسی 

 که ردت رو زدم و اومدم بردمت 

 خوش خوشانت نمیشه؟ - 

 شهریار باور نمیکنه که خودت برگشتی. - 

 عصبی باش، ناراحت باش و یکم پشیمون..   پس 

 و از آینه نگاهی بهم کرد و گفت :

 گرچه همه اینا رو تلفیقی هستی - 

 انگار کشتی هات غرق شده

 تو نون و نمکش رو میخوری! - 

 چطوری اینقدر راحت بهش خیانت میکنی؟ 

 چطوری عین خیالت نیست؟ 

 نون و نمکش رو میخورم تا بتونم نفوذ کنم - 

 مردم چه بدی در حقش کردن؟ اون چی؟  

 که دخترا رو اینطور به کام مرگ میفرسته؟! 



 که خانواده های زیادی رو عزادار میکنه؟! 

 به تو چه ارتباطی داره؟- 

 هر روز قراره همین بساط باشه؟ - 

 میخوای اونجا تیکه بندازی؟! 

اونو مشکوک کنی؟ تکلیف رو مشخص کن تا تصمیم  

 بگیرم. 

 نزدمتو جواب لحن تندش حرفی  

 و خودم هم نمیدونستم که چم شده!

 که چرا اینقدر از شهریار طرفداری میکردم

 اون هم وقتی که حق با ابراهیم بود! 

 بگو رهایش. - 

 اگه قراره...

 نه. - 
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دیگه حرفی نزدم که اونم جوابی به آخرین حرفم نداد و 

زد و در جایی تو یه کوچه خلوت پیچید و ریموت رو  

 گاراژی باال رفت و وارد شدیم 

 با تعجب نگاهی کردم که گفت : 



 پیاده شو. - 

از ماشین پیاده شدم که اون هم پیاده شد و پرونده ها  

 تو ماشین موندن. 

دزدگیر ماشینو زد و به سمت ماشین دیگه ای رفت که  

 پارک شده بود 

نگاهم به ماشین خورد که متوجه شدم ماشین  

 شهریاره. 

راننده رو باز کرد و نگاهی به من کرد که هنوز  در  

 ایستاده بودم و گفت : 

 بیا سوار شو. - 

اروم به سمت ماشین رفتم و در رو باز کردم و سوار  

 شدم و در رو بستم. 

 تراولو بده بهم. - 

 گیج نگاهش کردم که تکرار کرد و تراولو دادم دستش. 

سوار شد  اون هم تراولو پاره کرد و کف گاراژریخت و  

 و در رو بست. 

تو طول راه من ساکت بودم و اون هم هر ازگاهی با  

 تلفن حرف میزد. 

 و اخرین تماسش با شهریار بود :

 الو ؟ کجایی؟ - 

 خیله خب برو سمت خونه. 



 عمارت نه خونه. اره خبری شده.

 برو من تو راهم. 

تماس که قطع شد نفس عمیقی کشیدم و به بیرون  

 خیره شدم 

 رو از اینه حس میکردم  سنگینی نگاهش 

 اما نیاز داشتم تا نفسی بکشم 

شیشه رو پایین کشیدم و نفسهای بلند و پی در پی  

 کشیدم 

 با رسیدن به خونه با ترس صلواتی فرستادم . 

 ابراهیم هم نفس بلندی کشید 

 و چند دقیقه بعد پشت در ایستاده بودیم

در که باز شد و شهریار تو چهارچوب قرار گرفت با  

 ر بلند کردم ترس س 

 و نگاه ماتش رو به خودم دیدم

 پیراهن ساتن مشکی و شلوار کتان مشکی تن کرده بود 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 236#عروسک_ 

 
نگاهش فقط روی چشمام بود و حتی یه میلی متر هم  

 پایین تر نیورده بود. 



قدمی که به سمتم برداشت رو من عقب رفتم و آستین  

دمو پشتش کشیدم که  پیراهن ابراهیم رو گرفتم و خو 

 ابراهیم یکم جابجا شد و گفت : 

 خودش زنگ زد بهم. - 

صدایی از شهریار نیومد و بعد فقط صدای قدمهاش بود 

 که ازمون دور میشد 

سرکی از پشت ابراهیم کشیدم که دیدم شهریار رفته و  

 در رو باز گذاشته. 

 رفت؟- 

 مات پرسیده بودم که ابراهیم سری تکون داد و گفت :

 فعال که انگار رفته. - 

 توام برو داخل. 

و خودشو کنار کشید که محکم تر استین پیراهنشو  

 گرفتم و گفتم : 

 نه. - 

 و بعد به چشماش نگاهش کردم و گفتم : 

 توام بیا. - 

 زده به سرت؟- 

 نه نزده اما من برم تو دیگه زنده بیرون... - 

با اومدن شهریار با پوشه کوچیک بنفش رنگی که  

م بسته شد و ناخوداگاه عقب رفتم که  دستش بود دهن 



ابراهیم نگاهی به شهریار کرد و بعد دوباره مقابلم  

 قرار گرفت.

شهریار فقط از خونه بیرون اومد و در رو قفل کرد و 

 بعد به سمت اسانسور رفت. 

 ابراهیم دستشو کشید و گفت : 

 راه بیفت.- 

با وحشت نگاهش کردم که پلک رو هم گذاشت و سری  

 پایین کرد و لب زد : باال  

 نترس. - 

 چه طور نمیترسیدم؟! 

 شد از خشم شهریار نترسید؟ مگه می 

نگاهی به شهریار کردم که تو آسانسور ایستاده بود و  

 غریب نگاهم میکرد 

 انگار بار اولی بود که منو میدید!

 انگار تا حاال هیچوقت منو ندیده بود.
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از من به سمت آسانسور رفت که من هم  ابراهیم جلوتر  

 رفتم و مقابل شهریار ایستادم.  



 در که بسته شد نفس عمیقی کشیدم. 

 کجا میخوای بری؟ - 

سر شهریار به سمت ابراهیم که این سوال رو پرسیده  

 بود برگشت و عمیق نگاهش کرد. 

نمیدونستم چی اذیتش میکرد...یه نگاه خیلی  

 انداخت...موشکافانه بهش  

 میدونی یه قبیله ای تو کشورهای دور افتاده هست؟- 

که به خاطر یه زن، مردها باهم دوئل میکنن و اونی که  

 زن؟ زنده موند میشه شوهر اون 

گیج به شهریار نگاه کردم که خونسرد و با سر  

 برافراشته به ابراهیم نگاه میکرد. 

ابراهیم چندلحظه مکث کرد و بعد نیشخندی زد و  

 :  گفت 

اره میدونم. میخوای اسلحه دربیارم و سر رهایش  - 

 باهات دوئل کنم؟ 

 بیخیال پسر. اون مال خودته! 

شهریار باال تنه اش رو به دیواره داخلی اسانسور  

 تکیه داد و گفت :

 من میتونم سر اسم و رسمم.. - 

سر چیزی که سالها به خاطرش جنگیدم و اداره اش 

 کردم 



 و انسانیت بستم سر مقامی که به خاطرش چشم ر 

 باهات دوئل کنم.  

 ابراهیم نگاه کوتاهی بهم انداخت و گفت :

 متوجه... - 

شاید چتد ثانیه طول کشید که شهریار دست راستش رو  

پشت کتش برد و اسلحه اشو بیرون اورد و به سمت  

ابراهیم گرفت و همزمان دست منو گرفت و به سمت  

 خودش کشید. 

کشیدم که صدای  با کشیده شدن یهویی دستم جیغی  

 مبهوت ابراهیم بلند شد : 

 چیکار میکنی شهریار؟ - 

 چرا منو، آقا صدا نمیزنی ابراهیم؟ - 

 این همه صمیمیت اصالً خوب نیست! 

ابراهیم نگاه نگرانی به من کرد و دستشو جلوی بدنش  

 گرفت و گفت :

 باشه آقا. حق با شماست. - 

 من اشتباه کردم نباید باهاتون صمیمی میشدم. 
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 شهریار منو بیشتر به سمت خودش کشید که گفتم: 

 چی..کار میکنی؟ د...دا...داری... - 

 رو...رو...ادم خودت اسلحه میکشی؟ 

شهریار اما حتی نیم نگاهی هم به من نکرد و خیره به  

 ابراهیم گفت :

 میتونم رو تو هم اسلحه بکشم. - 

 ابراهیمه. اما فعالً الویت با  

 شما بگید چی شده...من بدونم چرا اخه یهو... - 

 ما خانواده خیلی پولداری بودیم. - 

 یعنی نبوده بین ما که چشم به اموال بقیه داشته باشیم! 

 یه روزی شروین میره دزدی و همسایه میگیردش 

 میاردش خونه و جلو سرهنگ کلی حرف بارش میکنه 

 یذاشته. از اون روز سرهنگ واسه شروین مراقب م 

 منم میگن نوه اول سرهنگم! 

 نوه ای که همه اخالق هام به خودش رفته. 

 دم و دستگاه تو خونه ام همینو میگه. 

که من اگه یه ردیاب تو گوشی کار بذارم و گوشی  

 بشکنه... 

مکثی کرد و به سمتم برگشت و نیم نگاهی بهم کرد و  

 نیشخند زد. 

 م.. فهمیده بود...میدونست که گوشیو پرتاب کرد 



 نگاهشو با ارامش ازم گرفت و به ابراهیم داد :

 یه شنود هم وصل میکنم تا دستم خالی نمونه! - 

ابراهیم رسولی هرجایی که هست برش میگردونی  

پیشم. اطالعاتش مال خودت چون ادمای من، از من  

 اسمی نمیبرن. 

هرچیزی ام که میخوای بهش وصل کنی، وصل کن  

 چون پیش من نمیاد. 

 انواده ای که االن دوساله دنبالشونی. میره پیش خ 

 دوسال بهت فرصت دادم که انتخاب کنی 

 که ببینی من یا شغلت. 

 دوسال تو هر ماموریتی تو رو با خودم بردم 

 راحله رو دادم تا تو دفنش کنی.  

خودم تو اون کلبه موندم و بعدشم اون حمله از سمت  

 رهایش. 

کلبه و  هیچوقت فرصت کردی کسیو بفرستی سراغ اون  

 اون قبر؟ 

 تا راحله دربیارن؟ 

 تا خبر مرگش رو به خانواده اش بدن؟!
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 فرصت نداشتی چون اطمینان داشتی- 

 چون یه نفوذی زرنگ بودی. 

 چون سالها تعلیم دیده بودی و اما... 

 متاسفانه کسی که پدربزرگش سرهنگ بوده.. 

بوده چون نتونسته  کسی که خودش یه تعلیقی از نظام  

 ماموریتشو خوب انجام بده 

 میتونه دستتو بخونه! 

 تو اون لحظات هیچی به ذهنم نمیرسید.. 

 حتی نمیتونستم رو حرفهایی که شهریار میزد فکر کتم 

فقط با چشمهای گشاد شده بهشون خیره شده بودم و  

 حرفها رو میبلعیدم.. 

د و  شهریار دستمو رها کرد و احترام نظامی داد و خندی 

 گفت :

 ستوان یکم شهریار اصالنی! - 

 باورت نمیشه نه؟ 

 حاِل ابراهیم اما، حالی رو به مرگ بود.. 

 میشد حس کرد که نیازی به شلیک گلوله نداره 

 اون همین حاال هم ُمرده بود 

 شهریار با نفرت دستشو پایین انداخت و گفت :



من کنار گذاشته شدم چون نتونستم یه خالفکار رو  - 

 دستگیر کنم. 

 چون وقتی مافوقم تیر خورد و بیهوش شد 

تا رسیدن نیروهای امنیتی، زن باردار اون مجرم رو  

فراری دادم و اگر تالشهای سرهنگ و تیمسار نبود من  

 چندسال حبس هم داشتم! 

من فقط دلم به حال بچه ای سوخته بود که باید تو  

 زندان بدنیا میومد 

 و اصل اول تو این کار! 

 دلسوزی ممنوع! 

 تو موظفی کاری رو انجام بدی که ازت خواسته شده. 

 چون تو حافظ دین و مال و ناموس جامعه ای. 

 به تو هم اینا رو گفتن نه؟ 

 حافِظ ناموس؟ 

 تو که داشتی از ناموِس من مایه میذاشتی پس فطرت!

و خیز برداشت و با پشت تفنگ ضربه ای به باالی  

م و دستامو جلو دهنم  شقیقه ابراهیم زد که جیغ زد 

 گرفتم. 

ابراهیم ولی خم شد و اون قسمت از سرش رو که خون  

 ازش میریخت رو با دست محکم گرفت 



دکمه اشو نزنم تو رفت و  این آسانسور تا وقتی که من - 

 امد بین طبقه هاس. 

پس فکر نکن کارمون تموم شده سروان سامیار  

 مصطفوی. 
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حرف شهریار، نگاهی به دکمه های اسانسور  با این  

 انداختم و بعد متعجب به سقف نگاه کردم. 

چراغ هر سه طبقه باهم روشن بود و اسانسور متوقف  

نمیشد و درش هم باز نمیشد بلکه فقط تو رفت و امو  

 بین طبقات بود. 

شهریار خم شد و سر کج کرد و به ابراهیم نگاه کرد که  

 و پوزخندی زد : به دست خونیش خیره بود  

آمارتو دارم. گفتن تا حاال تو ماموریت هات شکست  - 

 نخوردی. 

گفتن تو حتی یه بار مافوقت شهید شده و خودت زخمی 

 اما بازم کم نیوردی. 



الیق ستاره های پُر روی شونه ات بودی سروان اما 

بسوزه پدر بازی تو اداراتو دم و دستگاه های دولتی،  

 مگه نه؟ 

نگاه کردم که حرفی نمیزد و فقط    نگران به ابراهیم

 خیره به دستش بود. 

عاقبت سر بلند کرد و راست ایستاد. نگاه پر از خونش  

اول به من افتاد و سری تکون داد و بعد به شهریار  

 نگاه کرد. 

 راحله کجاست؟ - 

 شهریار نیشخندی زد و گفت : 

 راحلههههه!- 

 و دستشو زیر چونه اش گذاشت و با تمسخر گفت : 

 ین اسمو نمیشناسم؟! نمیدونم کیو میگی سروان. چرا ا - 

ابراهیم اخم کرد که انگار دردش گرفت پس سریع 

 اخمش رو باز کرد و غرید : 

 راحله کجاست؟ - 

خون از محل زخمش روی صورتش ریخته میشد و از  

زیر چونه اش قطره قطره روی لباسش و نوک کفشش  

 و زمین... 

 راحله همونجاییه که باید باشه. - 



خونه فرار کرده بود و قربانی خشونت خانوادگی  از  

 شد. 

پدرش هم متاسفانه که این قتل رو برعهده داشته 

 فراریه جناب سروان. 

 برای تکمیل پرونده باید یه سر مزاحمشون بشی. 

 ادرس روبدم یا ازبرادران اگاهی اینکار برمیاد؟! 
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 شهریار انداخت و گفت :ابراهیم نگاه بدی به  

 پس تو...ستوان یکم بودی؟ - 

 مافوقت کی بود؟

 شهریار نگاه تیره و تاری به ابراهیم کرد و غرید: 

پدرت! اخرین ماموریتش که منجر به فلجیش شد با  - 

 من بود. 

 ابراهیم انگار با همون جمله به قهقهرا رفته بود..

 کیش و مات شده بود.. 

 گار خودش اونجا بود.. نگاهش به شهریار بود اما ان 

درد گلوله هم اونو اینطور از پا در نمیورد که حرف  

 شهریار... 



 تو شهریار اصالنی نیستیییییی... - 

 پر از ترس اینو گفته بود...پر از وهم.. 

 انگار قرار بود حقیقت های وحشتناکیو بفهمه... 

انگار قرار بود با گفتن هر کدوم مرگ رو به جون  

 بخره... 

 . تو...تو.. - 

شهریار اسلحه اشو به سمت ابراهیم گرفت و پر از  

 حرص با چشمایی که مردمک هاش میلرزید گفت : 

 من شهریار اصالنی ام. - 

 هیچکی قادر نیست تا اسم و رسممو ازم بگیره. 

 فهمیدی سروان مصطفوی؟! 

ابراهیم دهن باز کرد حرفی بزنه که شهریار سر اسلحه  

بزنم گلوله ای به پاش  رو پایین گرفت و تا پلک به هم  

 شلیک کرد 

ابراهیم آخی گفت و با جفت دستاش پاشو از رون  

 گرفت و منم جیغ کشیدم.. 

 شهریار اما اسلحه اشو روی زمین پرت کرد و گفت : 

 برای توئه. - 

 قبل اینکه بیای از کشوی میز کاِرت درش اوردم.

 و تن جلو کشید و دکمه اسانسور رو زد.



به ابراهیم نگاه میکردم که  دستام جلوی دهنم بود و  

سرش رو پایین انداخته بود و نگاهش اما به شهریار  

 بود 

 میشد فهمید که دیگه نگاهش اونقدر عصبی نبود

 که انگار بیشتر شوکه شده.. 

اینکه زیردست پدرش، حاال یه خالفکار کله گنده شده  

 بود... 

 اینکه... 
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قبل باز شدن درش، شهریار دست    اسانسور ایستاد که 

انداخت زیر بغل ابراهیم و اونو کنار کشید وبه دیوار  

 تکیه اش داد

خودش بیرون رفت و مقابل درب اسانسور ایستاد و  

 گوشیشو از جیبش بیرون اورد 

نگاهمو از شهریار گرفتم و به ابراهیم دادم که  

 باافسوس به شهریار نگاه میکرد 

مین رسید و اگه  رد نگاهم به تفنگ روی ز 

 ورمیداشتمش چی؟!



 اگه باهاش به شهریار شلیک میکردم و فرار میکردم؟! 

 اگه خودمو نجات میدادم و ابراهیم چی؟ 

 روهام؟! 

 اصالً من دِل شکلیک کردن به شهریار رو داشتم؟! 

 اگه اسلحه میخوای بیا.. - 

نگاهمو باال کشیدم و به شهریار دادم که دست برد پیش  

 اسلحه ای دراورد و به سمتم پرت کرد شلوارش و  

اسلحه جلوی پام روی زمین افتاد و صداش تو اتاقک 

 اسانسور و راهروی خالی پیچید 

 ابراهیم سر کج کرد و به شهریار خیره شد 

 شهریار ولی خیره به من کجخندی زد و گفت :

من بی دفاع بدون حرکت می ایستم تو دونه دونه  - 

 خالی کن. گلوله هاشو تو بدنم  

 رهایش، تو مختاری هرکاری میخوای انجام بدی. 

مثل دیشب و منم مختارم با روش های خودم جوابتو  

 بدم. 

 مثل امروز که هنوز ندادم. 

 بزن...معطل چی هستی؟ 

 قول میدم یه اینچ هم تکون نخورم. 

 و دستاشو از هم باز کرد و لبخندی زد. 



  به ابراهیم نگاه کردم که عرق و خون از صورتش 

 میچکید... 

چشماش رو به زور باز نگهداشته بود و روی زمین  

 نشسته بود 

 سرشو به عالمت نفی تکون داد که قدمی عقب رفتم

 نمیخوای بزنی؟ - 

 این تنها فرصتی بود که بتونی خودتو نجات بدی. 

 میتونستی اون لَش رو هم با خودت ببری. 

 و همینطور روهام. 

 و خانوم تویی.   من که نباشم نفر دوم عمارت ابراهیمه 

 نگران چی هستی؟ 

 بزن رهایش. 
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 قدمی جلو رفتم که صدای بیحال ابراهیم رو شنیدم : 

 گولش رو نخور. - 

 میخواد اثر انگشت تو بیفته رو تفنگ 

 گیج نگاهم روی دستای شهریار گشت و دقت کردم.. 



دستی که تفنگ رو باهاش به سمتم پرت کرده بود  

 کش بیرنگ داشت. دست 

 خدای منننننن.. 

با ترس به اسلحه نگاه کردم و لگدی بهش زدم که به  

 سمت جلو پرت شد و به لبه اهنی اسانسور خورد 

 شهریار خندید و گفت : 

 خب گویا مغزت خوب کار میکنه - 

 اما خب فرقی هم نمیکرد. 

 اون به من شلیک میکرد و من ازش شکایت میکردم 

 کوچولو در انتظارش بود همین. فقط یه زندان  

 زن...زندان؟!- 

 چشماش برقی زدن و خبیث گفت :

 تو نشون دادی دوری از ما رو ترجیح میدی - 

منم بهت مکانیو هدیه میدم که دور از ما توش 

 خوشحال باشی رهایش اصالنی!

 مات نگاهش کردم و عقب عقب رفتم. 

 .. این ادم...نه آدم نه 

 قطعاًبویی از انسانیت نبرده بود..این موجود  

 اون خوِد خوِدشیطان بود 

 با همون حیله ها، با همون مکرها 

 خدای مننننننن.. 



 این مرد اصالً لیاقت اسم انسان رو داشت؟

صدای قدمهای تندی اومد و بعد بادیگارد هاش پشت  

 سر ایستادن 

 حمله شد بهمون و ابراهیم متاسفانه تیر خورد - 

 و ببرینش باال  دکترو خبر کنین  

حالش که بهتر شد میره دنبال کاری و شما هم دنبالش  

 میرید خب؟ 

بادیگاردها سری تکون دادن و دونفرشون به سمت  

 ابراهیم اومدن و بلندش کردن 

شهریار جلوتر اومد و خم شد و اسلحه اش رو برداشت 

 و گفت :

 مراقبش باشید اون دست راست منه. - 

 :   و بعد به من نگاه کرد و گفت 

 نمیای عزیزم؟ - 
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مات به بادیگاردهایی که ابراهیم رو بلند کرده بودن و  

 حالش رو میپرسیدن نگاه کردم و بعد به شهریار. 

 با نگاهی عاری از حس نگاهم میکرد 



جوری نگاهش ُمرده بود که انگار خودش هم نفسی  

 کشه نمی 

 تکونی نخوردم. بزاق دهنم رو قورت دادم و  

میدونستم امروز اگر زنده بودم دیگه هیچوقت از سمت  

 شهریار اصالنی گزندی بهم نمیرسه. 

 فقط امروز!

 خانومو راهنمایی کنید بیرون. ترسیدن. - 

یکی از باریگاردها به سمتم اومد و با رعایت فاصله  

 کنارم ایستاد و گفت : 

گران  ما حواسمون هست ن خانوم لطفاً بفرمایید بیرون. - 

 نباشید. 

با ترس نگاهش کردم که لبخندی زد و نگاهشو ازم  

 گرفت. 

دستشو با فاصله پشت کمرم قرار داد که نفس عمیقی  

 کشیدم و به سمت در اسانسور حرکت کردم. 

از اسانسور که بیرون رفتم، شهریار اسلحه اش رو  

پشت شلوارش جا داد و کتش رو مرتب کرد و نگاهی  

 بهم کرد. 

 رهایش. چیزی میخوری؟ رنگت پریده  - 

 ... نمیخواستم نگاهش کنم...یعنی نه که نخوام...نه 

 من نمیتونستم نگاهش کنم... 



 اون ابراهیم رو زده بود، بهش شلیک کرده بود 

 تهدیدش کرده بود...

 خواست منو بندازه زندانمی 

 گفته بود تا بهش شلیک کنم و بعد... 

 رمان کنن بعد از بادیگاردها خواسته بود ابراهیم رو د 

 که حواسشون باشه چون اون دست راستشه 

 و بعد نگراِن پریدگی رنگ من بود؟ 

 مگه میشد این همه تضاد تو یه ادم جا بشه؟! 

مگه میشد کسی هم ازت متنفر باشه و هم نگرانت  

 باشه؟ 

 بریم آقا؟ - 

 بریم. - 

شهریار قدم اول رو برداشت که من هم کنارش شروع  

 به قدم زدن کردم. 

 ماشین خودتون دست آقا ابراهیم بود. کدوم؟ - 

 مهم نیست حواستون بهش باشه. - 
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 حواسمون هست اقا.- 



 هر ماشین مشکوکی رو که دیدین معطل نمیکنین - 

 میدونین که ابراهیم برای من چقدر اهمیت داره!

پس مراقب باشید و به محض اینکه گلوله از پاش  

 شد خبرم کنید. باشه؟   بیرون اورده 

 چشم اقا. - 

ناخواسته پوزخندی روی لبم نقش بست که سر  

شهریار به سمتم برگشت. سریع پوزخند رو از روی  

 لبم جمع کردم و به قدمهام سرعت بخشیدم. 

 دستش دور بازوم مشت شد و به عقب کشیده شدم. 

صورتش به سرم چسبید و لبش دقیقا مماس با موهای  

 بود :   بیرون زده از شالم

دختر بدی نشو...آخ...یادم نبود دیگه دختر  - 

 نیستی...زن بدی نشو رهایش. 

 من با خانومای بَد، کارای خیلی بَدی میکنم عزیزدلم. 

کی گفته واسه ترسیدن حتما باید تو چشم اونی که  

 تهدیدتون میکنه نگاه کنین؟ 

 که حتما باید گارد بگیره یا حالت حمله داشته باشه؟! 

 یه نفر باشی اما بترسی.   میشه تو بغل 

 میشه یکی بغلت کرده باشه اما نفست بند بیاد. 

یکی تو رو به خودش چسبونده باشع اما وحشت داشته  

 باشی از حرکت بعدیش.. 



میشه یکی بهت بگه عزیزدلم اما تو بخوای با تمام  

 وجود ازش فرار کنی. 

لرزیدم؟! نه فکر نکنم. اون لرزی که به تنم افتاد در  

 لج شدن زبونم تو جوابش چیزی نبود. مقابل ف 

فقط نگاهش کردم که سر عقب برد و اون هم عمیق  

 نگاهم کرد. 

 گفته بود شنود کار گذاشته! 

 پس همه حرف های من و ابراهیم رو شنیده بود. 

 دلزده بود؟ ناراحت بود؟ متنفر بود؟ 

اگه کسی که عاشقش بودم با معاونم نقشه براندازی  

 داشتم؟ منو میکشید، چه حسی  

 اگه عشقم منو میفروخت تا راحت زندگی کنه؟! 

نمیدونم...من هم به نوبه خودم یه بار فروخته شده  

 بودم

 با من و حسم بازی شده بود.. 

 پس چرا من باز هم میترسیدم؟ 

 ما تازه بی حساب شده بودیم. 
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سمت  فشار مالیمی به بازوم وارد کرد و اروم و نرم به  

 جلو هلم داد . 

 نفسی کشیدم و حرکت کردم. 

ایکاش میتونستم بگم که دستشو برداره و رهام کنه تا  

 خودم بیام 

 اما واقعا نمیتونستم باهاش حرف بزنم 

 یه جور ترس عمیقی ازش داشتم 

 همیشه من کسی بودم که تو این رابطه بی گناه بودم 

 و اون کسی که بهم نیرنگ زده بود

 گفته بود سرم رو شیره مالیده بود که دروغ  

 و حاال همه چی برعکس شده بود 

 من گناهکار بودم.. 

 اون میدونست من میخواستم به پلیس معرفیش کنم و... 

 در ماشین رو باز کرد و نگاهم کرد 

اروم دستمو کشیدم که رهام کرد و سوار ماشین شدم و  

 روی صندلی نشستم. 

 اون هم در رو بست. 

که پوشه بنفش رنگ رو یکی از  از پنجره دیدم  

باریگاردهاش به سمتش گرفت و شهریار هم اونو  

 گرفت و به اون سمت ماشین رفت.



نگاهم به ماشین ابراهیم بود و خودش هنوز تو خونه  

 منتظر دکتر بود. 

اهی کشیدم که در باز شد، سریع نگاهم رو از ماشین  

 ابراهیم گرفتم و به جلو دادم. 

رو بست و از گوشه چشم دیدم که  شهریار نشست و در  

 پوشه رو روی داشبورد انداخت و سری تکون داد.

 ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد. 

 طول راه جفتمون ساکت بودیم... تو 

همیشه شهریار سکوت رو میشکست و انگار اینبار  

 اون هم حال صحبت نداشت.

در کمال تعجب من جلوی دفتر خونه ایستاد و از ماشین  

 د. پیاده ش 

وقتی که به سمتم اومد خودمو عقب کشیدم روی  

 صندلی. 

اما اون در رو باز کرد و دستمو کشید که از ماشین  

 پیاده شدم. 

بدون اینکه دزدگیر ماشینو بزنه، از پله های دفترخونه  

منو باال برد و وقتی وارد محضر شدیم با دهن باز به  

وکیلش نگاه کردم که روی یکی از صندلی ها نشسته  

 د. بو 
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وکیلش با دیدن ما، سریع کیفش رو روی صندلی  

 کناریش گذاشت و بلند شد و ایستاد و گفت : 

 آقای اصالنی.- 

 شهریار دستشو باال برد و سری تکون داد و گفت :

 برگه رو میخوام. - 

 اما اقا...- 

 برگه رو بده جمالی و وقتمو نگیر. - 

که معنیشو نفهمیدم و بعد به  وکیلش نگاهی به من کرد  

سمت کیفش رفت و برگه ای بیرون اورد و به سمت  

 شهریار گرفت 

 شهریار هم ضمن گرفتن برگه پرسید : 

 همه چیو توضیح دادی؟ - 

 بله اقا همه چیو گفتم. قبول کردن. - 

سری تکون داد و خوبه ای گفت و بعد به سمت در  

 کوچیکی رفت. 

ه کیفشو از روی  پر از سوال به وکیلش نگاه کردم ک

 صندلی برداشت و دنبالمون اومد. 



در که باز شد، شهریار در رو تقریبا به عقب هل داد و 

 گفت :

 یاعلی حاجی. - 

پر از تعجب به شهریار خیره شدم که ذکر یاعلی از  

 دهنش بیرون اومده بود

مرد سر بلند کرد و نگاهی به شهریار انداخت و  

 لبخندی زد. 

نگاه کردم که مرد ایستاد و دستاشو  مات به جفتشون  

 باز کرد و گفت : 

 کجایی پسر؟ خیلی وقته خبری ازت ندارم.- 

 بابابزرگ خرفتت هم که به خوابم نمیاد. 

شهریار خندید و میز رو دور زد و تو اغوش مرد فرو 

 رفت.

مرد چند ضربه بین کتفش زد و شهریار رو از اغوشش  

 بیرون اورد 

 برای چهره مردونه ات تنگ شده.ببینمت من که دلم  - 

 شهریار سر کج کرد و گفت : 

 نکن حاجی اینطوری.  - 

 و برگه تو دستش رو روی میز گذاشت و گفت :

 ازت یه چیزی میخوام. - 



مرد کنجکاو نگاه گذرایی به برگه کرد و بعد به  

 شهریار : 

 جونمو هم بخوای میدم نوه سرهنگ. - 

 شهریار کجخندی زد و گفت : 

 م. جون نمیخوا - 

 اینو میخوام. 

و بعد پوشه بنفش رنگی که همراهش بود رو به مرد 

 داد و عقب تر ایستاد. 
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 مرد نگاهی به پوشه کرد و بعد بازش کرد 

 چندتا برگه بیرون اورد و شروع کرد به خوندنش 

 برگه ها رو پایین گذاشت و نگاهی به شهریار کرد. 

 مطمئنی پسر؟ - 

سری تکون داد و دست تو جیب شلوارش برد   شهریار 

 و گفت :

 اره حاجی. - 

 اینکاری که تو داری میکنی...فکر میکنی .. - 



حاجی من اصالً فکر نمیکنم بعضی وقتا و نتایج همون  - 

 کارام قابل قبول تره. 

 وقتی فکر کنم شهریارم! 

 و شونه ای باال انداخت.

اشاره ای گیج به جفتشون نگاه کردم که مرد با دست  

 به صندلی ها کرد و گفت : 

 بشینین. دخترم بشین. - 

عقب رفتم و روی یکی از صندلی ها نشستم و شهربار  

 هم به سمتم اومد کنارم نشست. 

 مرد نشست و نگاه عمیقی بهم کرد. 

 دخترم، صیغه تو و همسرت دو روزه که باطل شده. - 

تحت وکالتی که به همسرت داده بودی، اون صیغه رو  

 رده و امروز طالب عقد دائمه. باطل ک

مات به شهریار نگاه کردم و اون صیغه رو باطل کرده  

 بود؟! 

 پس چرا بهم نگفته بود! 

 مشخصه که چرا! چون میدونست فرار میکنی!

چون میخواست دست و بالت بسته باشه و نتونی از  

 پیشش بری! 

نیشخندی زدم که مرد تک سرفه ای کرد و نگاهشو ازم  

 گرفت. 



ناسنامه تو با مندرجات جدیدی تو دست منه.  االن ش - 

 رهایش اصالنی فرزند شروین، نام مادر میترا! 

 اسم شاهین از شناسنامه ات خط خورده. 

دلم میخواست با صدای بلندی بخندم و بگم چه  

 خووووب!

 که خودم نیستم اما تمام کارهام راه میفته. 

که شناسنامه منه، زندگی منه اما من اخرین نفر  

 ر میشم! خبردا 

و سومین مطلب در مورد اسمیه که میخوای بهش  - 

 محرم بشی، در واقع اون.. 

 حاجی بخون. - 
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 اما شهریار... - 

 بخون حاجی . - 

گیج نگاهشون کردم و خواستم چیزی بگم که شهریار  

 گفت :

 عقد عقده طرفشم که منم. چه فرقی داره؟- 

 خودمم. شهریار یا امیر؟! مهم  



 ی...یعنی چی؟ - 

 با این حرفم، شهریار تیز نگاهم کرد و گفت : 

 فکر نکنم تو شانس پرسیدن داشته باشی! - 

 با کاری که کردی تموم شانسها رو از خودت گرفتی!

 و رو به حاجی گفت :

 تمومش کن سر جدت که باید بریم. - 

حاجی نیم نگاهی به من که معذب و ترسیده بودم کرد و 

 گفت :

 باطله! نباشه،   راضی - 

 شهریار نیشخندی زد و گفت : 

 مگه میشه راضی نباشه؟! بچه اش مال منه. - 

 مات بهش نگاه کردم که حاجی گفت :

 اسم اون بچه... - 

اوکیش کردم اونو حاجی. اگه شما دست بجنبونی اینم  - 

 اوکی میشه. 

 و بعد خندید و گفت : 

 بدو حاجی تا در نرفته. این خانوم ما خیلی بد قلقه. - 

دستش باشه همین االن از پنجره خودشو پرت میکنه  

 پایین و بعد فرار. 

مرد پر از تعجب و یکه خورده نگاهم کرد که لب گزیدم  

 بست؟! و چرا شهریار دهنش رو نمی 



 صدای نفس عمیقی اومد و بعد این حرف مرد :

 خیله خب برید تو اتاق عقد االن میام. - 

 قامتش کردم   شهریار سریع بلند شد که فقط نگاهی به 

اون هم نگاهم کرد و وقتی دید هنوز بلند نشدم ابرویی  

 باال داد و گفت :

 چیزی میخوای؟! زیرلفظی چیزی! بلند شو دیگه. - 

 اروم بلند شدم که دستمو گرفت و صدای مرد بلند شد :

 تو دیگه عقد میخوای چیکار باباجان؟ - 

حاجی من خودم که به حرومشم راضی ام، طرفم  - 

 نیست. 

 تغفرهللا برو پسر. شیطون رفته تو جلدت. اس - 

شهریار بلند خندید و راه افتاد و منو هم به دنبال  

 خودش کشید. 
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توی اتاق عقد روی صندلی عروس و داماد که نشستیم  

 نگاهم به تزییناتش خورد و صندلی های مهمون ها... 

 نیورده بودم. نیشخندی زدم و من حتی از اینم شانس  

 دلت مهمون میخواد؟  - 



 نگاهش کردم که خم شد و سرشو پایین اورد 

تو فاصله کمی از صورتم متوقف شد و با شیطنت  

 گفت :

 عروسی میخوای عروس فراری؟! - 

 با غیظ نگاهش کردم و رو برگردوندم که بلند خندید. 

اگه قول بدی دیگه فرار نکنی برات عروسی هم - 

 میگیرم. 

 گفتم : با حرص  

 بخوره تو سرت. ازت کوفت هم نمیخوام. - 

 برو بمیررررر. 

 یه تای ابروش باال رفت و با دقت نگاهم کرد. 

 شجاع شدی! - 

 دیدی ابراهیم پلیسه ذوق کردی؟! 

 اما سرنوشتش رو دیدی که! همینه! 

 هرباری که بخواد با تو تبانی کنه یه گلوله میخوره. 

کاری    دو سال کاری به کارش نداشتم چون با تو 

 نداشت.

 اگه بخواد تو رو بکشه وسط... 

 نگاهش روی صورتم گشت و لب زد :

 کل خانواده اشو میکشم وسط. - 



هوم؟ تو که دلت نمیخواد خواهر و مادرش بشن مثل  

 راحله؟ 

با یاداوری راحله چونه ام لرزید و به یاد حرف شهریار  

 به ابراهیم افتادم. 

 نگاهم رنگ خشم گرفت و با حرص گفتم : 

تو چه پستی هستی که پدرشو خریدی و اون چه ادم  - 

 لجنیه که قتل دخترشو به گردن گرفته. 

شهریار نگاهی بهم کرد که معنیشو نفهمیدم اما سریع  

 نگاهش عوض شد و نیشخندی زد و گفت :

 پول...پول... - 

 این چیزیه که همیشه جواب میده عزیزدلم! 

 خیلیا به خاطر پول حاضرن هرکاری کنن  

 حتی اگه طرف مقابلشون بچه اشون باشه. 

 خیلیا نه...فقط ادمای پست و حقیری مثل تو! - 
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شهریار با خنده سری تکون داد و خواست چیزی بگه  

که مرد به همراه کیفی وارد شد و روی صندلی عاقد  

 نشست. 



 ریار کرد و گفت :نگاهی به من و شه 

 مرد مومن میگفتی به دخترا بگم بیان. - 

میدونی چقدر ارزو داشتن رو سر داداششون قند 

 بسابن؟ 

 شهریار پر از حس خندید و گفت :

حاجی کارمون راه بیفته من بعدش یه عقد نمادین  - 

میگیرم هم دخترا رو سرم قند بسابن هم زیرلفظی بدم  

 ه که این خانوم اینقدر بد نگاه نکن 

 مرد نگاهی به من کرد و لبخندی زد.

واقعاً فکر میکردن دلیِل حاِل بِد من اینه که دارم  

 اینطوری عقد میکنم؟ 

 من مشکلم با شهریار بود. 

که اینقدر پست بود، اینقدر ادم خطرناکی بود که حتی  

 نکرد به پلیسی که بین ادماش نفوذی بور هم رحم

 حتی از بازداشت شدن نترسید 

اون بال رو سرش اورد و با ارامش با    خیلی راحت 

 ادماش فرستادش رفت

این ادم که یه پدر رو با پول میخره تا قتل دخترشو به  

 عهده بگیره 

 ادمی که براش پیوندهای خونوادگی ارزشی ندارن



به زندان بندازه و به خاطر  که یه روز قصد داشت منو 

 تهمت به قتل مادرم پامو تا چوبه دار ببره 

ی بار سوم میپرسم وکیلم شما سرکارخانوم  خب...برا - 

رهایش اصالنی را به عقد و نکاح دائم جناب امیر  

شاهرودی با مهریه معلوم و خوانده شده دربیاورم؟  

 وکیلم؟! 

 مات به شهریار نگاه کردم و امیر شاهرودی؟! 

چرا حس میکردم نگاهش اینبار با همیشه متفاوت  

 بود؟! 

 که نگاه یه قاتل نبود؟! 

 باید بله میگفتم؟ 

 اگه بله نمیگفتم چی؟! چیکارم میکرد؟ 

 حاجی گفتم بهت که پسرمون چه بزرگ شده؟ - 

فردا اردو داره و قراره باهم بریم. سه تایی. البته اگه  

 مادرش به من بله رو... 

 بله. - 
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سر پایین انداختم و به کسی نگاه نکردم اما دلم سوخته  

 بود 

 لم از اینکه اینطوری بله داده بودم سوخته بود د 

که شهریار با کشیدن پای روهام وسط داستان، ساکتم  

 کرده بود سوخته بود. 

 دلم نمیخواست اینطوری بشه 

 که بشم زن عقدی کسی که حتی...امیر شاهرودی؟!

 کی میتونست باشه! 

 چرا این اسم اینقدر برام عجیب بود..

 ب کرده بود!چرا شهریار اون اسمو انتخا 

 بله. - 

با صدای بله شهریار، نفس عمیقی کشیدم و به عاقد  

 خیره شدم 

 لبخند میزد و نگاهمون میکرد 

 نگاهش که بهم خورد گفت : 

 از مادرت چه خبر؟ - 

 مات نگاهش کردم که گفت : 

پدرت اونوقتا واسه پیدا کردن مادرت خیلی کارا کرد  - 

 تهشم که کشته شد و ... 

 میترا رو دوست داشت؟!  شروین؟! یعنی اینقدر 

 جوابی ندادم و سر پایین انداختم. 



هیچکی نمیدونه اما...پدرت تو همین محضر مادرتو  - 

 صیغه کرده بود 

 سر بلند کردم و پر از سوال نگاهش کردم. 

 اونا صیغه بودن؟؟! یعنی...یعنی.. 

 من... - 

اون چیزی که بقیه میگن همیشه قرار نیست درست  - 

 باشه 

 واقعیت پیش روته اما بعضی وقتا  

 تو چشماتو روشون بستی. 

 شهریار به یکباره بلند شد و گفت :

 شناسنامه ها رو کی میدی حاجی؟ - 

دفترو امضا کنین، شناسنامه ها و قباله رو غروب بیا  - 

 ببر. 

و دفتر بزرگی رو روی میز گذاشت که شهریار به  

 سمتش رفت و شروع کرد به امضا زدن. 

 و روی میز گذاشت و گفت :عاقد هم سند ازدواج ر 

 شمام اینو امضا کن فعال - 
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بعد از امضا زدن وفتر و سند ازدواج، شهریار تشکری  

 کرد و خواست هزینه اشو بده

 که مرد دستش رو رد کرد و گفت :

 از شهریار میگرفتم اما امیر... - 

 خیلی وقته منتظرم واسه امیر کاری انجام بدم . 

 شهریار لبخندی زد و گفت : 

 اینقدر به امیر بها نده حاجی. - 

 ادما همه لنگ همن. 

 عاقد هم خندید و دستی به شونه شهریار زد و گفت : 

همه؟! امیر فرشته ای بود که هیچوقت لنگش پیدا  - 

 نمیشد  

 پیداش کنی و بهش بگی که برگرده. سعی کن 

 خیلیا منتظرشن. 

و فقط سری    دیدم که فک شهریار سفت و سخت شد 

 تکون داد 

 عاقد نگاهی به من کرد و گفت : 

 مراقب همدیگه باشید - 

 بریم. - 

 شهریار اینو گفت و منتظر نگاهم کرد 

 حسم بهش چی بود؟! 

 حاال که زن شرعی و قانونیش بودم! 



 حاال که واقعا طبق قانون و عرف زنش بودم

 از پله ها پایین میرفتیم که گفتم : 

 نکردی؟ چرا منو زن خودت  - 

 یه لحظه مکث کرد و بعد خندید 

 االن زِن کی هستی؟- 

 زِن امیر شاهرودی. - 

 امیر شاهرودی یه اسمه فقط - 

 منم که بهش واقعیت میدم. اون 

 چند تا شناسنامه داری؟ - 

 نگاه تفریح واری بهم انداخت و گفت :

 یه ده بیست تایی دارم . - 

 با حرص نگاهش کردم که خندید و گفت :

 چیه ؟ - 

 میخندی.   زیاد - 

 تیز نگاهم کرد و گفت : 

 زیاد داری حرف میزنی!- 

 میدی بهش؟ اگه امیر برگرده...منو - 

 زنشی! اگه برگشت اره خب تو - 
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مات و با دهن باز نگاهش کردم که از محضر بیرون  

رفت و وقتی صدای قدمامو نشنید به سمتم برگشت و با  

 خنده ای کرد و گفت :دیدن قیافه ام  

 نگران نباش - 

 امیر که برگرده، شهریار میمیره. 

 تو خودتم ترجیح میدی بری پیش اون تا پیش من. 

 من...من عقد توام. - 

به سمتم اومد و بازومو تو دستش گرفت و همونطور  

 که منو پایین میکشید گفت : 

 خب اونم عقدت کنه. - 

 من ادمم ارث و میراث نیستم - 

جو غیرت نداری اینقدر راحت از این میگی  اصال تو یه  

 که یکی دیگه باهام ازدواج کنه؟ 

 بد نگاهم کرد و در ماشینش رو باز کرد و گفت : 

 دو جو غیرت دارم و گفتم هروقت من ُمردم. - 

 ادم ُمرده هم کاری از دستش برنمیاد 

 اما وقتی زنده ام دست هیچ احد الناسی بهت نمیرسه 

 سوار شو. 

د نشستم که در رو بست و خودشم  روی صندلی شاگر 

 به اون سمت ماشین رفت. 



تازه سوار شده بود که گوشیش زنگ خورد و جواب  

 داد :

 بله؟ - 

 خیله خب اره . بهت که گفته بودم اوکیه تو راهم. 

 تو داری خودتو به کشتن میدی 

 روزانه خیلیا همین حال تو رو دارن.

زن تو  صدبار گفتم رهایش قابله نیست که بخواد کارای  

 رو بکنه 

 براش پرستار بگیر. 

چند لحظه ساکت شد و بعد نیشخندی زد و به  

 مسخره ای سر تکون داد : حالت 

 داره؟اها عذاب وجدان - 

 میخواست قرص بخوره که نداشته باشه. 

توام سر شیرفلکه رو محکم میگرفتی که همه رو  

 اینطوری به گ...ا ندی 

 من میفهمم چی میگم تو نمیفهمی 

 ناموس بابا.   گور بابای 

هی ناموسته ناموسته. من اونو به زِن تو بودن قبول  

 ندارم

حاال هی بگو. اگه قطع کنی حرکت میکنم اقای ناموس  

 پرست 
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 با حرص تماسو قطع کرد و ماشینو روشن کرد 

 هی ناموسته ناموسته - 

 میترا.. من ریدم به تو و خودم که ناموسم بخواد  

 داری راجع به مادر من حرف میزنی. - 

 نگاه خنده داری بهم انداخت و گفت :

 آخ عزیزم چرا نگفتی؟ یادم نبود. - 

 و بعد چشم غره ای رفت و رو برگردوند. 

 کجا میریم؟ - 

 خیلی حرف میزنی برات گرون تموم میشه - 

ادمی که شوهرشو به مرد غریبه میفروشه که اینقدر  

 حرف نمیزنه  

 رش هر لحظه میتونه قصد کشتنش رو کنه. چون شوه 

 نگاهم کرد و تکرار کرد : به سمتم برگشت و محکم

 هوم؟ - 

 چیزی نگفتم بیصدا و صامت فقط نگاهش کردم و 



گفته بود اما میدونستم به  شاید فقط برای بستن دهنم

بدترین روش ممکن زهرش رو برای فروختنش به  

 ابراهیم بهم میریخت 

 این خیانتو تحمل کنه اون ادمی نبود که  

 با رسیدن به خونه میترا و سپنتا نفسی بیرون دادم 

 حداقل تنها نبودیم 

 تو پارکینگ که پارک کرد باهم وارد اسانسور شدیم 

تو اسانسور یاد اتفاقات صبح و ابراهیم افتادم که به  

نگاه اونو روی خودم دیدم و  شهریار نگاه کردم و 

 سریع سر پایین انداختم. 

سور که باز شد بیرون رفتم و سپنتا رو جلوی  در اسان 

 در دیدم

نگاهش نگران روی من بود و با دیدنم لبخند زد و  

 گفت :

 حالت خوبه رهایش؟ - 

نمیفهمیدمش! جوری رفتار میکرد که انگار عالقه  

 زیادی بهم داره 

واقعا نقش یه پدر رو بازی میکرد و کدوم پدری  

 سال از بچه اش بزرگتر بود؟ ۱۰

و تو حالش بهتره که گیر این دوتا مادر و دختر  از من  - 

 افتادیم. 



 نسلمون تباه شده پسر. بفهم. 

 سپنتا نگاه بدی به شهریار انداخت و گفت :

 نسلت تباه شده بود عقد دائمش نمیکردی. - 

 دیدم تو تا خرخره تو لجنی نتونستم طاقت بیارم. - 
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 دی بهش انداختمبه سمتش برگشتم و نگاه ب 

 لجن؟! سپنتا تا خرخره تو لجن بود؟ 

 اگه زندگی با میترا برات مثل مردابه - 

 پس لطف کن و از زندگیش برو بیرون. 

 من و اون بدون شماها زندگی سالم تری داریم. 

 سپنتا اخمی کرد و گفت : 

 من چیزی گفتم؟! - 

غیر از ابراز عالقه و نگرانی واسه مادرت چیزی از  

 ی؟ دهن من شنید 

 حرفای اونو چرا به ریش من میبندی؟ 

 و به شهریار نگاه کرد و ادامه داد :

وقتی نزده میرقصه تو دیگه براش بندری نزن برادر - 

 من که اونم بره رو ویبره! 



 دهن باز کردم چیزی بگم که بازوم تو دستش اسیر شد 

 و صداشو شنیدم : 

 تو و مادرت زندگی سالم تری دارین؟ - 

 شیم؟! اونم وقتی ما نبا 

 همین ما دوتا شما رو به هم نزدیک کردیم. 

 من نبودم هنوز نمیدونستی میتراسرمدی کیه. 

 ته تهش یه عمه که گاهی وقتا زنگ میزنه 

 و به هزارتا بهونه باهاش تلفنی حرف میزنی. 

 نمک نشناس نباش رهایش. 

 و منو به جلو هل داد که سپنتا کنار رفت 

 وارد شد و کنارم ایستاد و وارد شدم، اونم به دنبالم  

 خم شدم و کفشمو دراوردم  

 که صدای میترا رو شنیدم : 

 رهایش؟ - 

 سریع ایستادم و خواستم به سمتش برم  

 که چون شهریار بازومو نگه داشته بود نمیتونستم 

با ابروی باال رفته نگاهم  عصبی نگاهش کردم که اونم

 کرد 

 باهم اومدیم باهم میریم داخل. - 

 اینجام قانون داره؟ - 



سپنتا دستشو روی ساعد دست شهریار گذاشت و  

 گفت :

 بیخیال پسر حداقل امروز رو زهر نکن - 

زهر نکنم؟! منو فروخته به پسر دوزاری سرگرد  - 

 مصطفوی.  

 سپنتا گیج اخمی کرد و به شهریار خیره شد. 
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 من اما به سپنتا خیره شدم 

ر جوری از ابراهیم حرف زده بود که انگار  چرا شهریا 

 اونو میشناخته 

 حتی قبل از اینکه وارد باندش بشه!! 

 سپنتا اخمش باز شد و با تعجب گفت :

 سامیار؟! - 

مات بهش نگاه کردم و اونا ابراهیمو از کجا  

 میشناختن! 

اصال چرا باید شهریار و سپنتا اینقدر خاطرات مشترک  

 داشته باشن؟! 

 دیالقش.اره خود - 



 دوساله داخلمونه و لو ندادم قضیه رو 

 بلکه ادم بشه و کاری نداشته باشه 

 اما شده موی دماغ و حاال خانوم که معرف حضورته 

همونی که بعضی روزا میگی دخترته و برات مهم نیس  

 من کی ام 

 منو بهش فروخت. نباید اذیتش کنم، 

 قول و قرار کردن مچمو بگیرن بندازن زندون 

 هام و طالق برسه این به رو 

 اونم به ترفیع درجه. 

 پوزخندی زد و گفت :

 جوجه دو روزه دنبال ستاره های پُره. - 

 خبر نداره زیرپاشو ناجور خالی میکنن! 

 کافیه بفهمن دنبال... 

 برو تو رهایش. - 

پر ازسوال به سپنتا که حرف شهریار رو قطع کرده  

 بود نگاه کردم که لبخندی مصنوعی زد 

 و رها کرد  شهریار هم دستم 

 که نیم نگاهی بهش کردم

 و دیدم با اخم نگاهم میکنه 

 محلی ندادم و از راهرو خارج شدم



با دیدن میترا روی کاناپه لبخندی زدم و به سمتش  

 رفتم

 منو که دید اونم لبخندی زد و دستاشو از هم باز کرد 

 بیا عزیزدلم. - 

اون لحظه حس کردم تنها کسی که واقعا و بی هیچ  

 چشمداشتی دوستم داره میتراست. 

 اون بود که پای بی ابرویی موند و منو به دنیا اورد 

 که خودش رفت اما حق زندگی رو ازم نگرفت 

 خم شدم و محکم بغلش کردم 

 اما حواسم بود به شکم تختش فشاری نیارم 
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بلند  بین دوتا کتفم رو مالید و صداش از کنار گوشم  

 شد : 

 خوبی مامان؟ دردت بجونم ببخشید. - 

مات عقب رفتم و نگاهی به چشمای پر از اشکش  

 انداختم

 با دیدن نگاهم چونه اش لرزید و بغضش شکست 

 به خدا من... - 



 چرا اینطوری میگی؟ چیو ببخشم اخه؟ - 

 این بچه رو من گفتم سقطش کنیما - 

 اما سپنتا نذاشت. 

 اال بال گفت باید بدنیا بیاد 

 ه خدا من شرمندتم تو رو ول کردم و حاال.. ب 

 دلم سوخته بود اما نباید ناراحتش میکردم 

 زن باردار بود مادر بود و از همه مهمتر... 

 مادِر من بود! 

 چرا باید سقطش میکردی اخه؟ - 

 این بچه نعمت خداست. برای چی بکشیش؟ 

 چون منو تو دوازده سالگی باردار شدی؟

 چون نتونستی منو بکشی؟ 

 ونستی آبروتو نگهداری با کشتن من؟ نت 

 چرا اخه مامان. 

 نگهش دار بزرگش کن مادری کن براش. 

 منم...منم.. 

 سخت بود اما باید میگفتم. 

 باید یه بارم که شده نقش درست رو بازی میکردم 

 منم براش خواهری میکنم - 

 به وقتش مادری هم میکنم. 

 قلبم لرزید، لبم لرزید، چونه ام هم لرزید 



 گفتمش. اما  

 گفتم تا بفهمه حاال که اون بچه هست 

 باید براش عمرشو بذاره

 عمری که پای من نذاشته بود! 

 دستاش صورتمو لمس کردن و نگران پرسید : 

 تو خوبی مادر؟! - 

 جات خوبه؟ زندگیت خوبه؟ 

همه اش با خودم میگم بزرگترین غلط زندگین  

 فرستادنت تو زندگی شهریار بود. 

 ل و ثروت رو میکردمچرا باید طمع اون ما 

 که پرپر شدن تو رو ببینم! 
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 تلخندی روی لبم جای گرفت و چیزی نگفتم 

میترا تحت تاثیر وضعیتش بیش از حد مهربون و پر  

 عاطفه شده بود 

 چیزی که هیچوقت نبود 

 اون همیشه محکم بود 



همیشه اون بود که رابطه اش با سپنتا رو هدایت  

 میکرد 

 و حاال... 

 مثل همه زنهایی شده بود که ضعیف بودن 

 که تکیه گاه میخواستن! 

 شده بود خوِد من!

 اینقدر صورت زن منو فشار نده. - 

میترا با شنیدن صدای شهریار عصبی اخمی کرد و  

 گفت :

 کی اینو راه داد تو؟- 

 میترا جان، عزیزم قرار بود عصبی نشی. - 

 میشم. هربار اینو ببینم عصبی  - 

 زشته که به مادرزنم بگم ادب داشته باش اما.. - 

عاصی شده به سمت شهریار برگشتم که دیدم یه تای  

 ابروش باال رفته و خیره اس به نگاهم 

 تو همون حالت گفت: 

 حیف که خانومم گفته بسه. - 

 اونقدر مسخره اون جمله ها رو به زبون میورد 

 که دلم میخواست مغزش رو بترکونم. 

 ازش بهم میخورد.   حالم داشت 



ادمی مثل اون که بی توجه با شرایط، فقط میخواست  

 برتری خودشو اثبات کنه. 

 چی میخورید بیارم؟ - 

 آب خنک بیار که عطش این مادر دختر بخوابه سپنتا. - 

 اینو گفت و دستمو کشید و به سمت مبل دونفره برد.

 بسه شهریار. چی میخوری عزیزم؟ - 

ده بود نگاه کردم و سری  به سپنتا که این سوالو پرسی 

 تکون دادم. 

 دیدی که گفتم آب یخ. - 

پر از حرص دستمو از دست شهریار بیرون کشیدم و با  

 فاصله ازش روی مبل نشستم 

 که اونم کنارم نشست و دستشو روی تاج مبل گذاشت 

 به حالتی که انگار تو بغلش فرو رفتم. 

 شربت میارم. - 

 . برام شیرینی میاری سپنتا؟ یکم حالم.. - 
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 هنوز حرف میترا کامل نشده بود  

 که عقی زد و زرداب ریخت.



 سریع از روی مبل بلند شدم و به سمتش دوییدم 

 سپنتا هم از اشپزخونه بیرون اومد

 دستپاچه نگاهی کردم و گفتم : 

 چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ - 

شهریار عصبی چشم غره ای رفت و کنارم نشست و  

 گفت :

 دستتو از باالی شکمش بردار - 

 بذار پشتش و بمال. 

 و بعد ضربه ای به پای سپنتا زد و گفت :

 توام برو یه شربت بیار براش. - 

 خوبی میترا؟ 

 میترا بیحال سری تکون داد که یهو دوباره عق زد 

 و اینبار روی پیراهن شهریار باال اورد.

 هیععععععععع - 

 نگاه کردم با دهن باز به فضاحت پیش اومده  

 شهریار بی هیچ واکنشی فقط خیره به میترا بود 

 به سپنتا که کنار اپن ایستاده بود  

 و مات به ما نگاه میکرد نگاه کردم. 

 نمیدونستم اگه شهریار قصد کشت میترا رو کنه 

 باید چه واکنشی نشون بدم.. 

 من...من... - 



 شهریار سری تکون داد و گفت :

 حامله ای دیگه!  - 

 انجامش میدادی تیکه تیکه ات میکردم   اگه از عمد 

 ولی خب حامله ای. 

 بلند شد و با صدای بلندی گفت :

 میرم حموم. - 

 و نگاهی بهم کرد و گفت : 

 برام لباس بذار. - 

 و به سمت حموم رفت. 

همونطور که پشت میترا رو میمالیدم زیرلب صلوات  

 میفرستادم. 

 سپنتا با سینی حاوی سه تا جام شربت اومد 

 اولیو به طرف دهن میترا گرفت و گفت :

 بخور عزیزم. - 

 دیگه چی موند تو اون معده ات اخه. 

 بخور یکم جون بگیری. 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 261#عروسک_ 

 
 میترا با ناراحتی گفت : 



 گند زدم به لباسش. - 

 متعجب بهش نگاه کردم. 

اون برای اینکه روی شهریار باال اورده بود، ناراحت 

 بود؟ 

 ینکه اون دونفر از هم متنفر بودن! مگه نه ا 

 پس چرا نگران هم میشدن! 

 چرا شهریار هم مثل من تا میترا عق زد

 بلند شد و به سمتش اومد. 

 چرا داشت کمک میکرد بهش؟ 

 چرا میترا خجالت زده شده بود. 

 براش...براش لباس ببر. - 

 میبرم تو شربت بخور. - 

 ب...ببر. - 

 سپنتا خورد عاصی شده پوفی کشیدم که نگاهم به  

 شونه ای باال انداخت و سری تکون داد 

 تو کمدم کلی لباس هست. - 

 منم تو جوابش سری تکون دادم و بلند شدم 

 به سمت اتاق خوابشون رفتم و در رو باز کردم 

 وارد شدم و کلید برق رو زدم

 نگاهم رو عکسایی موند که روی پاتختی بود 

 تازه اونا رو اونجا چیده بودن 



 حاال چشمم بهشون نخورده بود.چون تا  

 جلوتر رفتم و به عکس شهریار و سپنتا نگاه کردم 

 خیلی جوون تر از االن بودن.. 

 جفتشون از چهره هاشون شور و شیطنت میبارید 

 دوتا پسر بیست و یکی دوساله تو عکس بودن 

 که داشتن میخندیدن 

 و دستاشون دور گردن همدیگه بود 

 یترا بود قاب عکس دیگه هم برای من و م 

 اوایل که فهمیده بودم مادرمه 

روزهای خوب و خوشی رو  جدا از سایه این دو مرد، 

 میگذروندیم. 

 با باز شدن در به عقب برگشتم. 

شهریار با نیم تنه برهنه تو قاب در سرویس ایستاده 

 بود 

 حوله سفید رنگی دور کمرش بسته شد 

 و موهاش هم مرطوب بود. 

 هاش کشید و گفت : نگاهی بهم کرد و دستی بین مو 

 یه پیراهن و شلوار بده. - 
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 اگه نگاه میترا از بیرون اتاق روی ما نبود 

 تو اتاق رهاش میکردم و میرفتم 

 اما حیف که توجه میترا به ما بود 

 و من نمیخواستم مشکلی براش پیش بیارم 

 به سمت در کمد رفتم و بازش کرد 

 دنبال پیراهن و شلواری بودمرگال ها  تو 

 که باهم، همخونی داشته باشن که در بسته شد 

به سمت در برگشتم و با دیدن شهریار با اون لبخند  

 رو قورت دادم کنج لبش بزاق دهنم

 نگاهمو دوباره به کمد دادم

 در واقع از زیر نگاهش در رفتم و گفتم : 

 در رو باز کن. - 

 میخوام لباس بپوشم. - 

 بعد. من برمصبر کن  - 

و اولین پیراهن و شلواری که دستم اومد رو برداشتم  

 و روی تخت پرت کردم

پایین انداختم و در کمد رو بستم و به سمت در  نگاهمو 

 رفتم

 که مقابلم ایستاد و مانع شد  

 باز هم سرمو بلند نکردم و نگاهم به پایین بود 



 کجا؟ - 

 برم پیش میترا. نیازم داره. - 

 زت داره منم! تنها کسی که نیا - 

 میترا االن سپنتا کنارشه. لباساتو دربیار. 

 مات و با چشمای گشاد شده سر بلند کردم 

 و نگاهش کردم که دیدم جدی بهم خیره شده. 

 داری...داری شوخی میکنی؟ - 

 تو صورت من ردی از شوخی هست؟- 

 درشون بیار تا خودم دست به کار نشدم.. 

 قدمی عقب رفتم و گفتم : 

ال هم برو کنار وگرنه جیغ میکشم همه  درنمیارم حا - 

 بفهمن میخوای چیکار کنی؟ 

 نیشخندی زد و گفت : 

 جیغ بکش خب. چون ولت نمیکنم. - 

 به سمتم قدم برداشت که رفتم روی تخت 

 تا ازش پایین برم و شهریار رو هم دور بزنم 

 که سریع خیز برداشت سمتم و بازوم رو گرفت 

 روم خیمه زد روی تخت افتادم و خودش هم اومد  

 پر از ترس نگاهم به وضعیتمون بود که گفت : 

 از من فرار میکنی؟!- 
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 چی باید میگفتم؟! 

 من شوهرتم رهایش - 

 خیلی بده که مادرت بیشتر از تو شوهرداری بلده

 اگه تو هم بلد بودی االن ما هم یه بچه داشتیم.. 

 گفت :  دستش روی شکمم نشست و زمزمه وار 

 اینجا! - 

 وجود یه بچه رو میشد حس کرد. 

 نمیخواستم حتی به چیزی که میگفت فکر کنم 

 یه بچه از من و اون؟؟ 

 چه طور این اجازه رو میدادم! 

 غیرممکن بود. 

 هیچوقت تا این حد بدبخت و بی اختیار نمیشدم 

 که آینده خودم و روهام رو خراب کنم

 کنم. که همه پل های پشت سرم رو نابود  

 من همیشه امید به رهایی داشتم 

 چون ازش باردار نبودم! 

چون بچه ای این بین نبود تا به خاطرش زمین گیر این  

 رابطه بشم. 



 حاال اون از داشتنش میگفت؟! 

 هوم رهایش؟! تا حاال بهش فکر کردی؟ - 

 سفت و سخت گفتم : 

 امکان نداره.- 

 لحن نرم اون هم سرد و سخت شد : 

 میکنی؟ اینو تو مشخص  - 

 اون بچه قراره تو شکم من باشه - 

 اونجا رشد کنه و بزرگ بشه 

 پس کی مشخصش میکنه؟! تو؟ 

 پس خودت بدنیاش بیار. 

و دستامو روی قفسه سینه اش گذاشتم تا به عقب  

هلش بدم که با با یه دست مچ هر دوتا دستمو گرفت و  

 باالی سرم برد و نگهشون داشت. 

 نگاهش بین چشمام تو نوسان بود 

 من اگه بخوام...خوب گوش کن رهایش اصالنی.. - 

 اگه بخوام میتونم همین لحظه باردارت کنم 

میتونم کاری کنم که شکمت چندماه بعد باال بیاد و  

 نتونی از بین ببریش 

 اما دارم از تو نظر میخوام. 

 به تو فرصت میدم تا انتخاب کنی. 

 تا خودت بخوایش و تو برام زیر و رو میکشی؟! 
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 آره حق با شهریار بود! 

 دونستم کافی بود بخواد تا من باردار باشم می 

 که اراده کنه و بالی آخر رو سرم بیاره 

 اما فکر میکردم هنوز خیلی وقت داریم. 

 که مونده تا اون روز! 

 با توام رهایش!  - 

 جوابمو بده. 

 فقط نگاهش کردم و گفتم : 

 کن.. هر کاری که دلت میخواد ب - 

 چشماش برقی زدن که ادامه دادم :

 تو مختاری تا هرکاری که دلت میخواد انجام بدی - 

 منم مختارم تو جواب کارت.. 

 ابرویی باال دادم و اضافه کردم : 

 هرکاری که دلم میخواد بکنم. - 

 میدونی که...ادما حق انتخاب دارن.

 جفت ابروهاش باال رفته بود

 به خودش پس بدم!و فکر نمیکرد که حرف خودش رو  



 سری کج کرد و نگاه ازم گرفت 

 و خیره به میز نیشخندی زد و سری تکون داد 

 خیله خب. - 

 و بعد نگاهم کرد و گفت : 

 پس تو بازی دوست داری؟ آره؟ - 

 فقط بازی من یکم خشن و وحشیانه اس! 

 نگاهی به لبم کرد و گفت : 

 امیدوارم طاقت داشته باشی. - 

 منتظر موندم. فقط نگاهش کردم و  

سر خم کرد و لبش تو فاصله چند میلی متری از لبم  

 بود که به لبهام فاصله ای دادم

 اونم با دقت نگاهم کرد 

 وفتی دیدم تمام توجه اش جلب شده

 اروم پامو باال اوردم و محکم به بین پاهاش کوبیدم 

 دستش که دور مچ دستم شل شد 

دادم   دستامو کشیدم و روی شونه هاش گذاشتم و هلش 

 عقب 

 برام مهم نبود که حتی حوله اش کنار رفته 

 و تن برهنه اش مقابلمه. 

روی تخت نشستم و به اون که با صورت کبود نگاهم  

 میکرد نگاه کردم 



با چنان خشمی نگاهم میکرد که میدونستم اماده اس 

 بهم حمله کنه 
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 بچه که بودم... - 

یعنی نود و نه درصد مواقع،    ...همیشه که میگمهمیشه  

 من از اونایی بودم که میرفتیم جایی مهمونی 

 همه بچه ها میپیچیدن به پام 

 شاید پدر مادراشون میگفتن حرومزاده ام...

 نمیدونم.. 

 دوست نبود اما هیچ بچه ای باهام

 هرجا میرفتیم مهمونی و بهم میگفتن بدو حیاط 

 کن بدو برو با بقیه بازی  

 اما من که میرفتم بازی کنم  

 همه اشون باهام چپ میشدن 

 بازی نمیکردن و فقط مسخره ام میکردن 

 خیلی وقتا حتی کتک هم خوردم... 

 با یادآوری اون روزا تلخندی زدم و ادامه دادم :

 حتی یه بار پام پیچ خورد وقتی داشتم فرار میکردم- 



 اما همه اینا وقتی بود که میرفتم مهمونی 

 ونه مردم اروم بودم تو خ 

 تو سری خور بودم 

 ساکت بودم! 

 اما همونا که میومدن خونه ما 

 این من بودم که میزدمشون. 

 سرمو باال گرفتم و با غرور نگاهش کردم 

 خشم صورتش کمتر شده بود 

 مثل یه آدم خونسرد نگاهم میکرد 

 چون اونجا خونه ما بود - 

 چون اونجا قلمرو من بود. 

 اونجا منو بزنه کسی حق نداشت  

 هرکسی اختیار خونه خودشو داشت.

 هنوزم همینم. 

 اینجا خونه مادرمه، اینجا خونه منه شهریار. 

 تو حق نداری اختیار خونه منو داشته باشی. 

 و نیشخندی زدم. 

ابرویی باال داد و حوله باز مونده رو کال از دورش باز 

 کرد 

 و بی توجه به برهنگیش عقب رفت و ایستاد

 اخمی کرد از درد و گفت :



 یادم میمونه. - 

گیج نگاهش کردم که خم شد و از کشوی کمد لباس  

 زیری برداشت
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 همونطور که میپوشید گفت : 

 میدونی رهایش؟- 

 این ادمهان که بهت نقشه میدن. 

 این ادم هان که سر نخ میدن  

 ی کن چه طور اذیتشون کنی چه طور خوشحالشون 

 مثالً من یاد گرفتم و یادم میمونه... 

لباس زیر رو پوشید و راست ایستاد و نافذ نگاهم  

 کرد : 

 من هیچوقت به تو جایی به اسم خونه نمیدم. - 

 من هیچ چیزی بهت نمیدم تا قلمروت حساب بشه 

 و منو ازت دور کنه. 

 نگاهش کردم که اینبار اون نیشخند زد و خم شد.   مات 

 و پوشید شلوارش رو برداشت  



و بعد پیراهنشو پوشید و جلوی اینه دکمه هاش رو  

 بست 

موهاشو با دست مرتب کرد و رو به من که هنوز روی  

تخت نشسته بودم و به حرفش فکر میکردم ، کرد و  

 گفت :

 لباساتو عوض کن. ترجیحم اینه که دوش هم بگیری! - 

 و به سمت در اتاق رفت و بازش کرد 

 بست. از اتاق خارج شد و در رو  

 من اما هنوز رو تخت نشسته بودم

 جمله ای که گفته بود میتونست یه تهدید باشه 

 میتونست حتی ابراز عالقه هم باشه! 

 سری تکون دادم و بلند شدم.  

به سمت سرویس رفتم و خم شدم حوله خیس رو  

 برداشتم و وارد حمام شدم 

رختکن گذاشتم و شروع کردم به دراوردن  حوله رو تو 

 لباسهام 

 عد از دوشی که گرفتم از حمام بیرون اومدم  ب 

 و حوله پیچیدم دورم و وارد اتاق شدم. 

تیشرت تنگی و شلوار جین ابی رنگی از لباس های  

 خودم که تو کشوی سوم میترا بود برداشتم  

 و تن زدم. 



 موهامو با گیره ای باالی سرم گوجه ای جمع کردم 

 و از اتاق بیرون رفتم. 

میترا دور هم نشسته بودن و با هم  شهریار و سپنتا و  

 صحبت میکردن. 

 سپنتا با دیدنم لبخندی زد و گفت :

 بشین عزیزم. - 
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 لبخند معذبی زدم و کنار میترا نشستم 

میترا با شادی نگاهم کرد و دستشو روی دستم گذاشت  

 و گفت :

 خوبی مادر؟ - 

 سری تکون دادم و گفتم : 

 که کالً سرحال شدم.   اره با دوش - 

 برات چایی میارم. - 

 سریع به سپنتا نگاه کردم و گفتم : 

 نه نه. خوبم. - 

لبخندی زد و همونطور که می ایستاد اشاره ای به  

 موهای خیسم کرد و گفت : 



 حموم بودی می چسبه. - 

 بی حرف نگاهش کردم که رفت. 

 این سپنتا با اونی که تو عمارت دیده بودم فرق داشت.

 سپنتا همونی بود که میترا از خواستنش میگفت. این  

 اما اونی که تو عمارت به تن و بدنم تیکه مینداخت 

 یه عوضی بود که شهریار ساخته بود. 

 یه قاتل که همه ازش میترسیدن 

کی باورش میشد که این ادم اینقدر خوب نقش یه 

 کثافت رو بازی کنه؟ 

 اره؟! زندگی واقعیش، برای دختِر زنش چایی بی اما تو 

چرا شهریار میخواست همه از سپنتا یه شخصیت بد تو  

 ذهنشون داشته باشن؟! 

به شهریار نگاه کردم که دیدم دوتا دکمه باالی یقه اش  

 بازه 

 و داره نگاهم میکنه. 

 نگاهم به بین پاهاش رفت و یاد لگدم افتادم 

 لبخند کوتاهی زدم و به صورتش نگاه کردم. 

 میکنه.   داره با تفریح نگاهمکه دیدم

 میخوای دوباره امتحانش کنی؟ - 

 فقط ممکنه اینبار گازت بگیره! 

 چه قدر بی شخصیت بود! مات نگاهش کردم و 



 چیشده؟ کی گاز بگیره... - 

شهریار تو جواب میترا به پشتی مبل تکیه داد و با  

 تفریح گفت : 

 در واقع چ... کی که نه، - 

 سریع پریدم بین حرفش و گفتم : 

 . چرت میگه. ولش کن - 

 چشم غره ای رفتم. و 
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 میترا با تعجب نگاهی بینمون رد و بدل کرد 

 و سرآخر رو به من پرسید : 

 روهام خوبه؟ - 

 چی باید میگفتم؟! 

 وقتی که از دیروز ندیده بودمش!

 چه طور رهاش کرده بودم و رفته بودم! 

 اهی کشیدم و گفتم : 

 اره خوبه. - 

 گفت : لبخندی زد و  

 پسر خوبیه. - 



 شبیه به مادرشه. حیف اون دختر و... 

 به هرحال به عمه اش کشیده بود. - 

 پر از نفرت به شهریار نگاه کردم

 که ابرویی باال داد و اون هم نگاهم کرد. 

 چیه مگه دروغ میگم؟ - 

 حاللزاده ها یا به دایی میرن یا عمه! 

 حرف دهنت رو...- 

 میترا دستمو فشرد و گفت :

 باش. اروم  - 

 و بعد رو به شهریار پرسید : 

 تو به کی رفتی اینقدر الشخور شدی شهریار؟ - 

 حتی خود شاهین هم مثل تو نبود!

 نگاه شهریار تیره شد که گیج به میترا نگاه کردم 

 تو پی عمه ات رفتی؟!!- 

 شهریار عین شیر زخمی تن جلو کشید  

 که سپنتا با سینی چایی اومد 

 دوباره به پشتی صندلی تکیه بده و شهریار مجبور شد  

 میترا لبخندی به سپنتا زد و گفت :

 ممنون عزیزدلم. - 

 سپنتا هم چشمکی زد و سینی رو روبروم گرفت 

 اروم تشکر کردم که به سمت شهریار رفت 



 اون هم فنجونی برداشت و روی میز گذاشت. 

 دلم میخواست از میترا بپرسم مگه عمه شهریار کیه! 

 هنوز ندیده بودمش  من تو این چندسال 

و برام جالب بود که بدونم چرا اون همچین واکنشی  

 نشون داده!

صدای زنگ موبایلی اومد که سپنتا به سمت اپن رفت  

 و گوشی شهریار رو برداشت و بهش داد

 الو؟ - 

 تویی ابراهیم؟ همه چی خوبه؟ 

 خیله خب. باشه میام سراغت. 

 باشه. 

 تماس رو قطع کرد و رو به سپنتا گفت :

 بپوش بریم. - 
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 میترا اعتراض کرد :

 کجا بیاد؟ - 

 شهریار نیمخیز شده به میترا نگاه کرد و گفت : 

 باید به تو بگم؟ - 



 قرار بود بذاریش کنار! - 

 میبینی که گذاشتمش کنار - 

 دقیقا ور دل تو.

که چایی بریزه و عین عروس خانوما با لبخند ملیح  

 تعارف کنه 

 دردت چیه هان؟ پس  

 و چشمکی زد و سری تکون داد و گفت :

 دردت چیه میترا؟ هوم؟ - 

 من یه زندگی آروم میخوام. - 

 چیزی که... 

 شهریار راست ایستاد و پوفی کشید. 

 د االن مگه زندگیت اروم نیس زن؟ - 

روم باال اوردی کاریت نداشتم چون ناموس این نره  

 خری 

 از این ارومتر؟!

 ش اومده که االن فاز برمیداری؟ چه بالیی تا حاال سر 

 اتفاق یه بار میفته! - 

 ببین منو... - 

 نگاه همه امون به شهریار بود 

 که سری تکون داد و قانع کننده گفت :

 اره اتفاق یه بار میفته اما... - 



 خوب گوش کن...اما... 

 من اجازه نمیدم همون یه بار هم واسه عزیزام بیفته 

 اگه شوهر توئه، برای من رفیقه.. 

 برادره...همپاست!

 پس فکر نکن عین خیالم نیست. 

 که برام مهم نیست بالیی سرش بیاد 

 از تو... 

 انگشتش رو به سمت میترا نشونه رفت و گفت :

 از تو بیشتر براش نگرانم! - 

پس تز نده. االنم بشین این چایی های عروس خانومو  

 بخور 

 ایراداشو بگیر شب بگو 

 بار بعدی بهتر دم بده! 

 غره ای رفت و به سمت در رفت.و چشم  
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 نگاه خندون و مبهوتم به سپنتا خورد 

 که با دقت به فنجون های چایی نگاه میکرد 

 شهریار هرچه قدر که خواسته بود 



 بهش متلک انداخته بود! 

 سپنتاااااااا!- 

سپنتا با شنیدن داد شهریار سریع به سمت اتاقشون  

 رفت 

 که صدای میترا رو شنیدم : 

 یه روزمون بی استرس نمیگذره - 

 میخوای بگم تنها بره؟ - 

 خنده کوتاهی کرد و گفت : 

 نه که به حرفت گوش میده!- 

 شونه ای باال انداختم و گفتم : 

 امتحانش ضرری نداره.- 

 نمیخواد بذار برن. - 

 خیالم جمع تره. باهم باشن  

 سپنتا که از مقابلمون رد میشد گفت :

 مراقب هم باشید. - 

 میترا سری تکون داد که لبخندی زد

 در که بسته شد گفتم : 

 میترا؟ - 

نگاهم کرد و با تموم عشقی که یه مادر میتونست  

 داشته باشه گفت : 

 جونم دخترم؟ - 



 عمه شهریار کیه؟ - 

 خورده نگاهم کرد که سریع گفتم :   یکه 

 خودت گفتی به عمه اش رفته. - 

 اونم عصبی شد. 

 عمه اش کیه؟! 

 سری تکون داد و گفت :

 مهم نیس. - 

 میت... - 

 بین حرفم پرید و ابرویی باال انداخت و گفت :

 برو تو اتاقم داروهامو بیار. - 

 گیج نگاهش کردم که تکرار کرد :

 برو تو کشوی اول قرصامو بیار. - 

 درد داری؟- 

 پلکی زد و گفت : 

 نه. تو بیار. - 

 سریع بلند شدم و به سمت اتاق دویدم. 

در کشو رو باز کردم و هرچی دنبال قرص گشتم پیدا  

 نکردم. 
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گیج به عقب برگشتم تا از چهارچوب در به میترا نگاه  

 کنم  

رچه  نگاهش به منه و با دستاش چیزی مثل دفت که دیدم

 رو نشون میده. 

 دومرتبه کشو رو وارسی کردم که دفترچه ای رو دیدم. 

 خودکار کنارش رو برداشتم و کشو رو بستم. 

 همونطور که به سمتش میرفتم گفتم : 

 خب االن اینو...- 

 بیارش و حرفی نزن. باید بخورمشون. - 

 متحیر بهش نگاه کردم و میخوردشون؟! 

 دفترچه رو؟ بخوره؟ چیو میخواست  

کنارش نشستم که سریع دفترچه رو گرفت و خودکارم  

 گرفت 

چیزی نوشت که دلم میخواست میمردم اما  

 نمیخوندمش : 

 تو خونه شنوده، توی بدن تو هم هست!- 

 بدن منم هست! 

 پس چیزی نگو. 

 چه طور یادم رفته بود!  

 چه طور حواسم نبود! 

 بودابراهیم بهم چی گفته! شهریار همینطوری فهمیده  



 سقلمه ای بهم زد که دومرتبه یادداشتش رو خوندم : 

 شهریار و سپنتا یه نسبتی با تیمسار دارن. - 

 اینو چند وقته فهمیدم

 اما نمیدونم چه نسبتی! 

 خودکار رو ازش گرفتم و روی برگه نوشتم : 

 بگو فامیلی تیمسار چیه - 

 کمکت کنم. شاید بتونم

 ی تکون داد.نگاهی بهم کرد و سر 

 نچی کردم و نوشتم : 

 نترس خودمو به خطر نمیندازم- 

 گرچه خطری بیشتر از اینکه گیر اینا افتادیم؟ 

 یکم نگاهم کرد و بعد خودکارو از دستم گرفت :

 به خدا حق نداری بری دنبالش - 

 من فقط بهت میگم و تو هم انگار که نشنیدی. 

 بسپارش به من تا خودم حلش کنم فهمیدی؟ 

کون دادم که کلمه ای رو نوشت که از صبح بعد  سری ت 

 دفترخونه درگیرم کرده بود :

 اسمش اینه؛ امیرهوشنگ شاهرودی!- 
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 امیرهوشنگ شاهرودی؟! 

 من...من زن عقدی امیر شاهرودی شده بودم...

 نکنه منظور از امیر... 

 همون امیرهوشنگ بوده باشه!!!

 سریع از دست میترا گرفتم و نوشتم : خودکار رو  

 امروز عقد رسمیم کرد - 

 زن امیر شاهرودی شدم! 

 نگاه پر تعجب میترا رو روی خودم دیدم. 

 خودکار رو گرفت و نوشت : 

 برو سراغ شناسنامه ام. - 

 نگاهی بهش کردم و بلند شدم 

 به سمت اتاق رفتم و کشو رو باز کردم 

 کردمکیف مدارک رو برداشتم و بازش  

 متعجب به سه تا شناسنامه ای که اونجا بود خیره شدم 

 اولیو باز کردم : 

 سپنتا سارمی فرزند سینا و رها 

 گذاشتمش پایین  

 و شناسنامه بعدی رو باز کردم : 

 ایلیا شاهرودی فرزند ابراهیم و سیمین 

 با دهن باز به اسمای توش خیره شدم



 ایلیا شاهرودی؟! 

 ابراهیم و سیمین؟!!! 

 مه بعدی رو باز کردم شناسنا 

 میترا سرمدی  

 سریع به سمت صفحه دومش رفتم

 نام همسر ایلیا شاهرودی! 

 شناسنامه رو پایین انداختم و به اطرافم نگاه کردم 

 شدم! متوجه نمی 

 شه آخه! مگه می 

 مگه ممکنه اینطوری باشه! 

 سرمو با دستام گرفتم و فکر کردم! 

 سیمین و ابراهیم 

 سیمین و شاهین! 

 سینا و رها. 

 تیمسار امیرهوشنگ شاهرودی بود 

 سپنتا ایلیا شاهرودی بود 

 شهریار، امیر شاهرودی بود.. 

 باید شناسنامه امیر شاهرودی رو میدیدم

 باید میفهمیدم قضیه چیه! 
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 چه طور میتونستم به شناسنامه شهریار دست پیدا کنم 

 اسم شهریار اصالنیه   اونم نه شناسنامه ای که به 

 بلکه اونی که به اسم امیر شاهرودیه 

 باید میفهمیدم دلیلش چیه 

 دلیل اینکه اونا یه شناسنامه با فامیلی تیمسار دارن 

 که میخواستن منو بدست تیمسار بسپاره 

 که چرا اسم مادرش تو شناسنامه سپنتاست 

 چرا ایلیا و امیر شاهرودی 

 صالنی! شده بوده سپنتا سارمی و شهریار ا 

 یا شایدم بالعکس! 

 گاز رو هم روشن کن مادر - 

 با شنیدن صدای میترا سریع به سمت هال رفتم 

 از اتاق بیرون رفتم و وارد هال شدم

 که دیدم پلکی زد و سری تکون داد

 اهی کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم 

 باید این کالف سردرگم رو چه طور باز میکردم؟! 

 سپنتا اومده بودن.دوساعت بعد شهریار و  

 نگاهم بهشون تغییر کرده بود 

 وقتی که سپنتا دستی به شونه شهریار زد و خندید 



 لحظه ای جلوم مجسم شد که سپنتا تو عمارت 

 شهریار رو رییس صدا میزد. 

 که طوری رفتار میکرد انگار زیردستشه 

 اما حاال باهاش یه فامیلی مشترک داشت

 تک نفره نشست : شهریار نگاهی بهم کرد و روی مبل  

 بیا ببینم - 

 نگاهی به سپنتا که به سمت اتاق میرفت کردم

 و بعد به سمت شهریار رفتم 

 روی مبل تک نفره کنارش نشستم که گفت : 

 خوبی؟ - 

 با ابروی باال داده نگاهش کردم و گفتم : 

 از احوال پرسی شما- 

 تک خنده ای کرد و گفت : 

 چی پختی برامون؟ - 

 همبرگر سرخ کردم... - 

 ین همه هی شعله زیاد کن ا - 

 برنجو فالن کن اینا همبرگر؟ 

 چه قدر شما مادر و دختر مظلومید 

 رو هم بلد نیستید. که سر ادم شیره مالیدن 
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 مات نگاهش کردم که خبیث سری تکون داد و گفت :

 هوم؟! فکر نمیکردی چک بشه؟! - 

 شه می اما متاسفانه باید بگم چک  

 کمتر واسه گیج کردن من حرف مفت بزنید 

 و یه جوری خودش رو رها کرد 

 و به پشتی صندلی تکیه داد 

 که پر از نفرت سر عقب کشیدم و رو برگردوندم 

 تونست اینقدر نفرت انگیز باشه.... چه طور می 

 بلند شید جمع کنیم بریم - 

 حتی نگاهش نکردم که گفت : 

 تیمسار دعوتت کرده مادرزن جان - 

 گفته میخواد برای باردار بودنت شیرینی بده 

 مات به میترا نگاه کردم 

 کرد که با چشم های پر از ترس به شهریار نگاه می 

 ده.تیمسار برای کشتن من شیرینی می - 

 تیمسار ادم خوبیه. - 

 نه من نه رهایش هیچکدوم نمیایم! - 

 شهریار خندید و گفت : 

 . من که زنمو میبرم سپنتام که زنشو میاره - 



 شما اگه میتونی و میخوای نیا! 

 گیج نگاهی به شهریار کردم  

 و بعد رو به میترا گفتم : 

خواست بالیی سرمون بیاره تا  نگران نباش. اگه می - 

 االن میورد

 کنه به هرحال ادم که به فامیلش حمله نمی 

 کنه ادم که فامیلش رو عزادار نمی 

 و نیشخندی زدم 

 دیدم که ابروهای میترا باال پرید  

 نگاهش پر از نگرانی شد و 

 ابرویی باال دادم و به سمت شهریار برگشتم 

 کنه که دیدم با نیشخندی کنج لبش داره نگاهم می 

 یکم خیره نگاهم کرد و بعد تک خنده ای زد 

 نگاهی به میترا کرد و سری تکون داد و گفت :

 نه بابا خوشم اومد - 

 فایده نیستید   پس خیلی هم بی 

 و بعد به سمتم مایل شد 

 سرشو بهم نزدیک کرد و گفت : 

 اره ادم فامیلشو عزادار نمیکنه - 

 به هرحال مام فامیل تیمساریم 
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 سپنتا از اتاق بیرون اومد 

 که شهریار بلند گفت : 

 عموی ما قرار بود با دخترش ازدواج کنه - 

 که متاسفانه نشد 

 در واقع...یعنی  

 من هم مثل خودش متمایل بهش نشستم 

 و دستمو روی دسته مبل گذاشتم و گفتم : 

 یعنی شما نسبت دیگه ای ندارید نه؟ - 

 فقط همینه؟! 

 شهریار اخمی کرد 

 و دیدم که سپنتا یه لحظه ایستاد 

 و بعد دومرتبه به سمتمون راه افتاد.

 منظورت چیه؟ - 

 نیم نگاهی به میترا کردم 

 کنه با استرس نگاهمون می که دیدم  

 احساس میکردم اماده است تا با هرحرفی 

 تا با کوچیکترین واکنشی غش کنه! 

 خوبی میترا؟ - 



 نگاه سپنتا به سمتش کشیده شد 

 اما شهریار فقط به من خیره شد و گفت :

 خب؟ - 

 ادامه بده؟!

 با رفتن سپنتا کنار میترا نفسی کشیدم 

 و دومرتبه به شهریار خیره شدم : 

 حرفمو صریح زدم.   من - 

 نه دیگه نزدی - 

 من از این جور حرف زدنا خوشم نمیاد 

 اگه حرفیه رک بزن 

 رو راست!

 زیر و رو کشی جواب نیست 

 اونم وقتی که بهم خیانت کردی! 

 با شنیدن واژه خیانت فکم سفت شد

 و گفتم : 

امیر شاهرودی و ایلیا شاهرودی چرا باید بشن  - 

 اصالنی و سارمی؟ 

 دربزرگی به عظمت تیمسار دارن؟ اونم وقتی که پ 

 تیمسار امیرهوشنگ شاهرودی؟! 

 چرا باید پسر یه نیروی بازنشسته نظام رو بشناسن؟ 

 اما اون پسر اونا رو نشناسه؟ 



 چرا باید نفوذی تو باند رو به حال خودش رها کنن؟! 
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 دیدم که با اتمام حرفم ابروهای شهریار باال رفت 

 با اخم بدی نگاهم کرد 

سرم به سمت سپنتا چرخید که دیدم مات روی مبل کنار  

 میترا نشسته 

 و به من و شهریار چشم دوخته 

 به میترا که وضعی بدتر از سپنتا داشت نگاه کردم 

 دونستی من فقط دخترت نیستم؟ می - 

 دونفر..من به خاطر نقشه های بی نظیر اون 

 جاریت هم محسوب میشم میترا. 

 شخندی زدم. و نی 

 مطمئن نبودم حرفی که زدم درسته یا نه 

اما با شواهدی که دیده بودم چیزی غیر از این  

 درنمیومد 

 این که سپنتا و شهریار... 

 دوتا برادر بودن در واقع ایلیا و امیر، 

 امیر شاهرودی بزرگتر بود 



 و ایلیا شاهرودی برادر کوچیکتر.. 

میترا نیورده  برای همین تیمسار این سالها بالیی سر  

 بود 

برای همین سپنتا میگفت از دست زدن یا فکر کردن به  

 شد!زن شروین چندشش می 

 گفت که شهریار ببینندش برای همین می 

 که یادش بیاد کیه! 

 سال ها مثل زیردست کار کرده بود

 و در حقیقیت برادر بودن!

 خب؟!- 

مات به سمت شهریار برگشتم که با خونسردی ظاهری  

 رد. کنگاهم می 

 پر از حیرت تکرار کردم : 

 خب؟!- 

 حس میکنی راز مثلث برمودا رو کشف کردی؟ - 

 یا مثالً به جادوی سیاه دست پیدا کردی رهایش؟ 

 تک خنده ای کرد و گفت : 

این پیش پا افتاده ترین چیزی بود که میتونستی  - 

 بفهمیش 

 فقط من با اون اسم عقدت کردم

 عقد کردهوقتی سپنتا با اون اسم مادرت رو  



 انتظار داشتی بهت بابت فهمیدنش غبطه بخورم؟ 
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 اخم کرده نگاهش کردم که خندید 

دختر کوچولو چیزای جالب تر و جذاب تری هست که  - 

 بخوای از من و خانواده ام بهش دست پیدا کنی

 چیزی خیلی بیشتر از ارتباط من و سپنتا 

 تیمسار. یا نسبت خونی بین من و  

 اشتباهت همینجاست امیر شاهرودی!- 

 با شنیدن اسمش اخمی کرد که گفتم : 

 تو یه اصالنی نیستی! - 

 تو نسبتی با شاهین یا شروین نداری.

 اما چرا اونا تو رو بزرگت کردن؟ 

 چرا به تو اسم و رسم یه اصالنی دادن؟

 کرد رو کردم به سپنتا که ناراحت به شهریار نگاه می 

 و گفتم : 

 ا تو رو نبردن پیش خودشون؟! چر - 

 چرا تو رو دست ادمای دیگه ای سپردن؟ 

 ؟ چرا سارمی 



 زنی رهایش. داری بیشتر از چیزی که باید حرف می - 

 نگاهش کردم که دیدم دستاشو تکیه گاه کرده 

 و از روی صندلی بلند شده. 

 بدون نگاه به من و خیره به مقابلش گفت : 

 میکنی. داری خیلی زیاده روی  - 

 منم مثل خودش بلند شدم و ایستادم 

گی زیاده روی وقتی که اینا به من  چه طور می - 

 مربوطه؟ 

 من یه اصالنیم امیر شاهرودی! 

 در واقع...

 نیشخندی زدم و گفتم : 

 تنها اصالنی به جا مونده منم. - 

 و اونوقت تو...

 بهتره اینقدر به اسم و رسمت امیدوار نباشی.- 

وقت ادم های خوشنامی نبودن رهایش  اصالنی ها هیچ  

 اصالنی! 

 مخصوصا به جا مونده هاشون! 

 و بلند خندید. 

 گیج نگاهش کردم که سپنتا بلند شد و گفت :

 بهتره موضوع رو... - 

 حرفت رو کامل بزن - 



 منظورت چی بود؟ 

 شهریار لطفاً! - 

 شهریار نگاه بدی به سپنتا کرد و گفت :

 لطفاً چی؟! - 
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 دست تو جیب شلوارش کرد و گفت :

 لطفاً نگم بهش؟! - 

 خواست که حقیقت رو بدونه؟!مگه خودش نمی 

 خواست بفهمه چی شده؟ مگه نمی 

 سپنتا قدمی جلوتر اومد و گفت :

 اون خودش یه بچه است. - 

 مات خندیدم و گفتم : 

 کنی. داری در مورد من صحبت می - 

 جدی نگاهم کرد و گفت : 

 دارم به عنوان پدرت این حرف رو... اره و - 

 غریدم : 

تونی  سال اختالف سنی با من، هیچ وقت نمی ۱۰تو با  - 

 پدرم باشی سپنتا! 



 فعال که قانون بهم.. - 

 خیله خب. - 

 شهریار به سمتم برگشت و گفت :

 به اسم و رسم اصالنی ها عالقه داری؟- 

 شروین اصالنی به عنوان پدر برات برازنده تره؟ 

 ارمی؟ تا سپنتا س 

 با ریشخند گفتم : 

 تصحیحش کن؛ ایلیا شاهرودی! - 

 شهریار هم نیشخندی زد و گفت :

دونسته های امروزت میشه یه طناب و میپیچه دور  - 

 گردنت. 

 دونسته های امروزت از رو زمین محوت میکنه. 

 و باز هم میخوای بدونی؟ 

نیم نگاهی به میترا که با ترس نگاهش بینمون میگشت  

 به شهریار : کردم و بعد  

 اره. - 

سپنتا قدمی جلو اومد که شهریار دستش رو از جیبش  

 بیرون اورد و به سمتش گرفت. 

 اجازه بده.- 

 این مشکل بین من و همسرمه. 

 و مشتاقم خودم حلش کنم... 



 نگاهی بهم کرد و ابرویی باال داد و گفت :

 البته یکبار برای همیشه! - 

 بلند کرد : و به سمت در قدم برداشت و صدا  

 دنبالم بیا. - 

سریع به سمت اتاق میترا و سپنتا رفتم و مانتو و شالی  

 برداشتم و تن زدم و از خونه خارج شدم. 

وقتی سوار ماشین شهریار که جلوی در بود شدم،  

 گفت :

 کمربندت رو ببند. - 
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کاری که گفت رو طبق خواسته اش انجام دادم که  

 ن رو روشن کرد و حرکت کردیم. ماشی 

حدود یک ساعت بعد که تو سکوت مسیر رو گذرونده  

 بودیم وارد ارامستانی شد 

 و جلوی یکی از ارامگاه های خانوادگی ایستاد. 

 مات نگاهی به اون ارامگاه مجلل کردم که پیاده شد . 

به دنبال شهریار پیاده شدم که با یه کلید کوچیک که  

 مگاه رو باز کرد توی جیبش بود در ارا 



 و منتظر نگاهم کرد. 

سرم رو خم کردم و وارد شدم که اون هم پشتم وارد  

 شد و کلید برق رو زد. 

 هشت تا قبر تو ارامگاه بود.. 

هشت قبری که سه تاش هنوز صاحب نداشتن و خالی  

 بودن... 

 نمیخواستم به نوشته های روشون دقت کردم. 

راس همه    شهریار به سمتشون رفت و باالی قبری که 

 قرار داشت ایستاد :

 سرهنگ! - 

 جد پدریت. یه اصالنی پر از اقتدار و عطوفت!

 به سمت راستش نگاهی کرد و نیشخند زد : 

 شاهین پدر شهریار اصالنی و... - 

 سر بلند کرد و با نگاه تیزی گفت :

 ناپدری من! - 

 مات بهش نگاه کردم که نگاهش رو ازم گرفت.

 سیمینه مادرم. قبر کنارش جایگاه  - 

 به قبر سمت چپ قبر سرهنگ اشاره کرد و گفت :

 شروین پدرت. - 

 و قبر نامزدش. دختر تیمسار و عمه من! 



بزاق دهنم رو قورت دادم که اشاره ای به یه قبر که  

 بین قبر شروین و قبر نامزدش بود کرد و گفت :

این قبر برای توئه رهایش...بیا جلوتر تا اسمت رو  - 

 هایش اصالنی!روش ببینی. ر 

 سرم. انگار یکی با پتک کوبیده بود تو 

 با دست به قبری باالی قبر من اشاره کرد و گفت :

اون شهریار اصالنیه، برخالف تمام قبرها، قبرش  - 

دوطبقه اس. چون اونجا دوتا شهریار دفن میشن  

 عزیزم! 

شهریاری که سالها پیش بعد تجاوز به دخترداییت به  

شبانه اش خودکشی کرد و  خاطر کابوس های  

شهریاری که بعد اون متولد شد تا امپراطوری اصالنی  

 ها سرنگون نشه. 

که اون منم عزیزم، امیر شاهرودی یا همون شهریار  

 اصالنی! 
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 گیج نگاهش کردم 

 شدم؟! چرا متوجه منظورش نمی 



شاهین به خاطر خودکشی برادرش از مادرت کینه  

 داشت

 اون رو نزدیک خودش نگه داشت 

 تا همیشه ازش خبر داشته باشه 

 فاصله سنی دخترداییت و تو خیلی کم بود 

 اونقدر هم تو رو بیرون نمیفرستادن خونواده ات

 که اونا دخترداییت رو به جای تو گرفتن 

 شهریار اصالنی قرار بود بهت نزدیک بشه 

 باردارت کنه و بعد تو خودکشی کنی 

 عکس شد. اما همه چی بر 

 اون اشتباهی به دخترداییت نزدیک شد 

 رابطه برقرار کردن نه یه بار نه دوبار 

 بار اخر تجاوز کرد و بارداری بعدش... 

 وقتی دخترداییت سر زایمان از دنیا رفت 

 شهریار هم تازه فهمید تو کی بودی 

 به خاطر عذاب وجدان بعدش خودکشی کرد 

 بوداونوقتا سپنتا بورسیه تحصیلی شده  

 باید میرفت اونور. 

 اما شاهین یه روز منو برد کارخونه.. 

من رفاقت خوبی با شهریار نداشتم حتی با اینکه  

 شد برادرم محسوب می 



 گشتیم. سپنتا همیشه تو خونه تیمسار می من و 

 دوتا از سه تا نوه هاش بودیم در واقع...

 شاهین بهم گفت اسم و رسم اصالنی رو میده بهم 

 داشته. ن همیشه ارزوش رو برای من چیزی که سیمی 

 بهم گفت من میشم شهریار اصالنی 

 تمام مایملک به من میرسه 

 حتی یه قبر تو مقبره خانوادگی 

 در ازاش...

 حرفش رو قطع کرد و نگاه دقیقی بهم انداخت :

 در ازاش خواست تا به تو نزدیک بشم - 

 و باهات رابطه داشته باشم 

 و تموم کنم. خواست کار ناتموم خانواده اش ر 

 این قبر برای وقتی اماده شده بود که حامله بشی 

 و از ابروریزی بعدش خودکشی کنی. 

 مات نگاهش کردم و چرا اینقدر شاهین پست بود؟ 

 رابطه نمیخواستم . اما من - 

یعنی غرورم قبول نمیکرد پس سپنتا رم کشیدم تو  

 بازی 

 گفتم مخ میترا رو بزنه  

 بندازه گردن تو. اونو بکشه و بعد  
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 مزه کرده بود  اصالنی بودن زیر زبونم- 

 خیلی مزه کرده بود که به راه شهریار ادامه دادم 

 که مثل خودش خالفکارشدم 

 تونستم انتقام خودمم بگیرممی 

 منی که از کار اخراج شده بودم

منی که عشقم یه زمانی ستاره های روی شونه ام  

 بودن... 

 تو کارم از شهریار هم جلو زدم. 

 همه جا دنبالت بودم میخواستم ببینم کی میمیری 

 اما تو همین رفت و امدا

 ازت خوشم اومد

 سپنتا بیاد سراغت اما اومدنخواستم

 تو وا ندادی و همینو بهونه کردم

 خودم اومدم جلو. 

 میترا بمیره سپنتا نمیخواست 

 د دیگه نمیخواست اونم دل داده بو 

منم ازت خوشم اومد و خواستم حاال من با شاهین بازی  

 کنم 



 بهت گفتم کی هستی 

 گفتم کی هستم و کشوندمت وسط بازی 

 شناسنامه شاهین تا واسش انگ بشه   اسمتو بردم تو 

 تا نتونه هیچ وقت تو رو بکشه 

 خودم محافظت شدم تا زنده بمونی 

 میترا که پیش سپنتا بود 

ه صاحب این قبر برگرده  و اخرین کار فقط این بود ک 

 سر جاش 

نگاهی به اشاره ش کردم و به قبری که زیر قبرم بود  

 نگاه کردم. 

 این مقبره خیلی سال پیش چیده شده.- 

 نقشه رابطه تو و شهریار بود و بچه ای که بوجود میاد 

 قبر شهریار به عنوان شوهرت 

 به عنوان زن شهریار و فرزند شروین    قبر تو 

 و قبر پایین پات به عنوان بچه ات.

 بچه ای که االن اسمش تو شناسنامه منه! 

 روهام اصالنی! 

شهریار گفته بود بعد شنیدن حرفهاش از زمین محو  

 میشم؟ 

 راست گفته بود. 

 دنیام تقسیم شده بود من 
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قبل و بعد ورود به ارامگاه تقسیم شده  دنیای من به  

 بود. 

 روهام...روهام واقعا یه اصالنی بود؟!

 روهام اسمش اومد تو شناسنامه شهریار اصالنی، - 

 تمام مایملک اصالنی ها رو به نامتون کردم 

 تا به ارثتون برسید. 

کسی تا حاال به جز ابراهیم تقلبی، شهریار اصالنی رو  

 ندیده

 همه فقط ازش یه اسم شنیدن! 

 پس نیست و نابود کردنش هیچ ترسی نداره

 و در نهایت اگر دنبالش باشن 

 این قبر هست و شناسنامه باطل شده اش.

میشم امیر شاهرودی و زندگی با همسرم  اخرش من 

 رهایش اصالنی 

 اصالنی! و پسر همسرم، روهام

 میتونستم اسمتون رو وارد شناسنامه خودم کنم 

 اما میخواستم اسم و رسم اصالنی ها باقی بمونه. 



 سرهنگ پدربزرگ بدی نبود 

 حتی با اینکه ما نوه هاش نبودیم. 

گناه شاهین و شهریار نباید به پای سرهنگ نوشته  

 شد. می 

 وقتی دیگه حرفی نزد ساکت که شد، 

میگفت قبر خریده شده برای کنار همون قبر که  

 روهامه نشستم. 

 مقبره خونوادگی؟! 

 من کدوم از ادمای این مقبره رو دیده بودم؟

 شروین؟! 

 از خانواده چی دیده بودم؟ 

از مردی که میخواست بهم تجاوز کنه و اشتباه کرده  

 بود 

 حس میکردم تا حاال تو یه حباب بودم... 

 که همه چی زندگیم دروغ بوده 

فته پسرعمومه در واقع هیچ نسبتی باهام  کسی که میگ 

 نداشته 

 فقط داشته از عشقی که بهم داشته محافظت میکرده 

 مردی که با مادرم ازدواج کرده هم همینطور! 

ش...شما دوتا برادر کی میخواستید دست از بازی - 

 کردن بردارید؟ 



 زدنش کنارم   صدای قدمهاش رو شنیدم و بعد زانو 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 283_ #عروسک 

 
اگه شهریار اصالنی بودنم باعث میشد دوستم داشته  - 

 باشی 

 تا ابد برات شهریار میموندم 

 اما دلم میخواست بفهمی من تو رو دوستت داشتم

 اگه صیغه ات کردم 

 اگه مجبورت کردم کنارم باشی 

 رو ازت دور نگه داشتم اگه روهام

 تکیه کنی فقط میخواستم بهم

 دم. هنوزم همون روند رو ادامه می 

 تا بمونی هنوزم اجبارت میکنم

 چیزی هستی که از سرنوشت غنیمتت گرفتم تو چون 

 تو سهم اصالنی ها بودی 

 من یه شاهرودی! و 

سالها قبل یه مرد اصالنی یه زن از شاهرودی ها رو  

 کشته بود 

 کشته بود   رو شروین قلب و روح عمه ام



 اومده بودم تا یه اصالنی رو بکشم من 

 روحت رو بکشم تا منم قلب و  

 اما نمیدونم ِکی قلبم بهت پیوند خورد 

 من چیزیو از اصالنی ها گرفتم که برای خودم بود 

 سهم من بودی از همون اول اولش   تو 

 وگرنه چرا شهریار پیدات نکرد؟ 

 چرا به دخترداییت تجاوز کرد؟! 

 برای من بودی رهایش. تو 

 شاید از اولش این تقدیر نوشته شده بود. 

 نگاه کردم دیدم که برق میزنن که   به چشمهاش 

 بار اولی بود که چشماش از خباثت برق نمیزدن 

 جمع شده توشون بود که برق میزدن بلکه از اشک 

 با چونه ای که میلرزید لبخند زدم : 

 کنی؟ گریه می - 

 اون هم خندید و گفت :

 نه. فقط دارم لذت میبرم. - 

 از چی؟- 

 سرشو به سرم نزدیک کرد و گفت :

 نکه باالخره به روم خندیدی از ای - 

 از اینکه باالخره بدون بحث بهم گوش دادی

 من چندسال عذاب اور گذروندم



 تا برسم به این نقطه. 

 خوبه که تهش این شد. 
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مسخره بود اگه میگفتم اشک از چشمهام روی گونه  

 هام میریخت؟! 

این حد احساس عشق  اگه میگفتم اولین باری بود که تا  

 میکردم؟ 

 شاید درک من تو اون لحظه سخت بود... 

 اما این که کسی این قدر نگرانت باشه 

 که به خاطرت از تصمیماتش منصرف بشه 

 میتونست هر ادمی رو وسوسه کنه 

 گم که عاشق شهریار شدم. نمی 

 که بدی هاش رو بخشیدم یا چشم روشون بستم؛ نه! 

ازه اون برام دوست فقط اون لحظه هیچ موجودی اند 

 داشتنی نبود. 

 گرفتم اما... شاید یک دقیقه بعد باز هم ازش کناره می 

اما امیر شاهرودی لیاقت یک دقیقه عشق خالص رو  

 داشت.



خودم رو به سمتش متمایل کردم که سایه ای توی  

 ارامگاه افتاد.

سرم به سمت سایه چرخید که مرد چهارشونه ای رو  

 دیدم. 

 شهریار هم بهش افتاد که اروم بلند شد. نگاه  

 سر بلند کردم و به شهریار نگاه کردم  

 که بدون نگاه به من خیره به مرد بود 

به خاطر هیکل بزرگش که جلوی قاب در بود نور 

 نمیومد و نمیشد چهره اش رو ببینم. 

 سالم داداش!- 

 داداش؟! صداش که به شهریار شبیه بود. 

 که لبخندی زد و گفت : سرم به سمت شهریار برگشت  

 سالم پسرررررر. کجا بودی؟ - 

و خودش رو جلو کشید که پسر هم وارد شد و چهره 

 اش رو دیدم.

 برخالف سپنتا که شباهت زیادی به شهریار نداشت. 

اما اون پسر که تو آغوش شهریار فرو رفت و نگاهم  

 کرد... 

 نگاهش اون قدر شبیه به شهریار بود  

اونقدر تو نگاهش اقتدار بود که دستامو جمع کردم و  

 بلند شدم و ایستادم. 



عقب رفت و نگاهشو ازم گرفت و به صورت شهریار  

 داد :

 تیمسار نگفت اینجایی! - 
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 شهریار نیشخندی زد و گفت : 

 تیمسار میگیری اهورا؟از کی تا حاال امار منو از  - 

 مرد خندید و دستی به موهاش کشید و گفت : 

از وقتی که زنگ میزنم خونه ایلیا، بعد یه زن جواب  - 

 میده میگه حمومه. 

 ناموساً کف بُر شدم حاجی وقتی شنیدم. 

 ایلیا رو چه به این کارا آخه. 

 بزاق دهنم رو قورت دادم و این برادرشون بود؟! 

 مادر منه...   اگه میفهمید زن ایلیا، 

 زنشه، مزخرف نگو. - 

دیدم که پسر با چشم های گشاد شده به شهریار نگاه  

 کرد و گفت :

 زنشه؟! - 

 حاجی این رسمشه؟ 



 زن گرفتین براش؟ 

 .. . یعنی تیمسارم

 همه میدونن توام بدون. - 

 در ثانی منم زن گرفتم. 

 نگاه پسر روی من نشست و سر تا پامو نگاه کرد. 

 عرفتید. هه. شما دوتا خیلی بی م - 

و برگشت به سمت در مقبره که شهریار دستش رو  

 گرفت 

 و اونو به سمت خودش کشید : 

 هنوز همونما. فکر نکن ناز کشی در راهه- 

 خبرت نمیرفتی اونور تا ببینی داداشت داماد شدن. 

 من تازه دامادم، ایلیا که دیگه بابا شده. 

 گرفت. پسر جوری به شهریار نگاه کرد که خنده ام  

 انگار خبر بارداری شهریار رو شنیده بود  

 که این قدر تعجب کرده بود. 

 بگو مرگ اَهو؟- 

 شهریار اخمی کرد و گفت : 

 اَهو چه مرگیه! اهورا.- 

 خدایی عمو شدم؟ - 

 شهریار نیشخندی زد و سری تکون داد. 

 ای من ک...- 



 نگاهی به من کرد و ای بابایی گفت. 

 گفت :شهریار هم نگاهی بهش کرد و  

 واسه چی اومدی؟- 
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 اهورا نیشخندی زد و گفت :

 سال برگشتم. ۸اومدم به مادرم بگم بعد  - 

 شهریار لبخند کوچیکی زد و گفت :

 برو. من بیرون منتظرتم. - 

و نگاهم کرد که جلوتر از خودش از در بیرون رفتم و  

 ایستادم. 

قبر شروین رفت    شهریار بیرون اومد و پسر به سمت 

 که شهریار دستمو گرفت و منو از اونجا دور کرد. 

 تیمسارم مقبره داره؟- 

 اره - 

 بعد تو اونجام قبر داری؟! - 

 شونه ای باال انداخت و سری تکون داد. 

 فقط شما چهارتا؟ - 

 اخمی کرد و با سوال نگاهم کرد که گفتم : 



 تیمسار.اهورا. تو و سپنتا. - 

 سپنتا. جلوی اهورا نگو  - 

 چیزی هم از میترا نگو. 

 چرا؟ - 

 چون اون در جریان هیچ چیزی نیست. - 

 خوام اونم درگیر بشه! نمی 

 کجخندی زدم و گفتم : 

 چه برادر خوبی! - 

 نگاهش سر تا پامو رصد کرد و گفت :

 هنوز مونده برادری های منو ببینی اصالنی کوچولو! - 

 با حرص نگاهش کردم و زیر لب زمزمه کردم : 

 نفرت انگیزی. خیلی  - 

 خندید و گفت :

 مایه افتخارمه - 

حدوداً نیم ساعت بعد اهورا از مقبره بیرون اومد و  

 شهریار کلید رو به سمتش پرت کرد. 

 فهمم چرا تو کلید مقبره اصالنی ها رو داری!نمی - 

 فکر کن چون سرهنگ وصیت کرده.- 

 سرهنگ پدربزرگ خوبی برات بوده.- 

اهورا کلید رو مثل  شهریار چپ چپ نگاهش کرد که  

 خودش به سمتش پرت کرد و گفت :



 میای؟ میرم خونه ، - 

 شهریار به سمت ماشینش راه افتاد و گفت :

 میریم خونه ایلیا. تو میای! - 

 من کار... - 

 نمیخوام چیزی بشنوم اهورا. - 
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اهورا سرجاش ایستاد و نگاه پر از حرصی به شهریار  

 انداخت.

از طرز نگاهش لبخندی زدم که بدون نیم نگاهی به من  

به سمت ماشین شهریار رفت و خیلی راحت صندلی  

 شاگرد نشست. 

نگاهی به جفتشون کردم و خدا خوب در و تخته رو  

 جور کرده بود. 

 انگار که اهورا یک کپی از شهریار بود. 

 به سمت ماشین رفتم و در عقب رو باز کردم و نشستم. 

 یار که ماشین رو روشن کرد شهر 

 اهورا پرسید :

 رفیق بودین؟ - 



 دیدمش خوشم اومد.- 

 اها خب از اون لحاظ. - 

 و چشم غره ای به شهریار رفت. 

 رفیق بودین خانوم؟ - 

 از آینه نگاهش کردم که دیدم مصمم نگاهم میکنه. 

 اسمش رهایشه! - 

 رهایش! عجب اسمی!- 

 ه!اینو باید به اونی بگی که براش انتخاب کرد - 

 و کی انتخاب کرده؟! - 

شهریار نگاه عمیقی به اهورا انداخت و دیگه چیزی  

 نگفت 

 اهورا هم گیج نگاهی بهش کرد و پرسید : 

 این االن یعنی چی اخه. - 

شهریار چیزی نگفت که اون هم پخش ماشین رو  

 روشن کرد. 

تا رسیدن به خونه سپنتا، به برخوردی که میترا  

 بده فکر کردم  میتونست با دیدن اهورا نشون  

 قطعا اون هم نمیدونست که اونا یه برادر دیگه دارن! 

وقتی حدود یک ساعت بعد جلوی در خونه بودیم و  

سپنتا در رو باز کرد، دیدم که با دیدن اهورا اول با 

 تعجب زیادی به شهریار نگاه کرد 



 و بعد لبخند گشادی زد و بغلش کرد. 

 چطوری ته تغاری؟ کی برگشتی اخه. - 

 صبح زود پروازم نشست. - 

 زنگیدم بهت زنت برداشت. 
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 سپنتا اهورا رو از اغوشش بیرون اورد و گفت :

 جانم؟!  - 

 اهورا تک خنده ای کرد

 به شونه اش ضربه ای زد و گفت :و محکم

 بن بسته ورودیشم دارن شن خالی میکنن. - 

 گفت :گیج نگاهش کردم که سپنتا خندید و  

 بیاین داخل.   هنوز همونی - 

 و کنار رفت. 

 همینطور که وارد خونه میشدم اروم پرسیدم : 

 اهورا کجا رو میگفت؟ - 

 دست شهریار پشت کمرم نشست و گفت :

 کوچه علی چپ! - 

 مات به سمت عقب برگشتم و نگاهش کردم 



 که شونه ای باال داد و نگاهم کرد. 

 ممنون میشم سریع تر بری داخل. - 

 از منتظر موندن.   متنفرم

 اوه یادم نبود شما شاهزاده تشریف دارید شه... - 

 کمرم بود دور پهلوم چفت شدن انگشتای دستی که پشت 

 که آخ کوتاهی گفتم.  

 رهام کرد و اروم گفت : 

 حواست به حرفات باشه! - 

 نگاهش نکردم و فقط پر از حرص وارد راهرو شدم.

شهریار به سمت  کفشم رو دراوردم و بدون نگاهی به  

 هال رفتم. 

 نگاهم دور تا دور هال گشت و میترا رو ندیدم

 از سپنتا که توی اشپزخونه بود پرسیدم : 

 کجاست؟   خانومت - 

اهوراکه روی صندلی پایه بلند نشسته بود به سمتم  

 برگشت و گفت : 

 چه جاری خوبی! به به! - 

 نیشخندی زدم که به سمت سپنتا برگشت و گفت : 

 هم شدی! شنیدم بابا  - 

 این همه سرعت واقعاً قابل تامله داداشم. 

 گویا خیلی تحت فشار بودی. 



 سپنتا با حرص نگاهش کرد و خفه شویی گفت. 

 من هم لبمو گاز گرفتم و رومو برگردوندم. 
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 رفتی اونور ادب و احترامت هم رفت؟ - 

 . اهورا به سمت شهریار برگشت و تک سرفه ای کرد 

 داداش...- 

 داداش و زهرمار. - 

 طرف زن داداشته ناموسته. 

 چه طرز حرف زدنه؟! 

 شوخی بود به خدا. - 

 شوخی هاتو عوض کن. - 

اهورا نیم نگاهی بهم کرد  و بعد به سمت اشپزخونه  

 نشست  

 و رو به سپنتا گفت : 

 خوام. معذرت می - 

 سپنتا ابرویی باال داد و بعد لبخند کوچیکی زد. 

 پسر. چی میخوری؟ بیخیال  - 

 اهورا بلند شد و وارد اشپزخونه شد. 



من هم روی مبل تک نفره نشستم که شهریار هم به  

 سمت اشپزخونه رفت. 

نگاهم به در اتاق سپنتا و میترا بود که میترا بیرون  

 اومد و نگاهی بهم کرد. 

 چه طوری عزیزدلم؟ - 

 لبخندی زدم که صدای اهورا بلند شد : 

 ره این همه راهو!اوههههه بابا کی می - 

 عزیزدلم! 

 میترا اخمی کرد و جلوتر اومد. 

مات به نگاهی به اشپزخونه کرد و با دیدن اهورا، 

 شهریار نگاه کرد. 

 شهریار نیشخندی زد و گفت : 

 اهورا شاهرودی!- 

 برادرم! 

میترا اما با چشم های گشاد شده به قد و باالی اهورا 

 کرد. نگاه می 

 بهش نگاه کردم.   جوری که من هم تعجب کردم و 

 دنبال دلیل این نگاه میترا بهش بودم. 

 سپنتا تک سرفه ای کرد و به اهورا گفت :

 همسرم میترا در واقع...- 

 خندید و گفت :



 رفیقمه! قبل همسرم بودن، - 

 اهورا لبخندی زد و بله ای گفت. 

متوجه شدم که به خاطر تذکر شهریار اونطوری  

 صحبت کرده. 

 : پس لبخندی زدم و گفتم  

 بشین میترا سر پا نایست. - 
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 اهورا با دست به مبلها اشاره داد و گفت :

 اره میترا جانش بشین عزیزم. - 

 میترا برعکس من که خنده بلندی کردم

ساکت به اهورا نگاه کرد و بعد بلند و خیره به شهریار  

 گفت :

 میخوام باهات صحبت کنم ! - 

 نگاهش کردم با تعجب  

 که شهریار ابرویی باال داد و خندید و گفت :

 خب. - 

و از اشپزخونه بیرون اومد و به سمت میترا قدم  

 برداشت



 میترا هم به سمت اتاقش برگشت 

 و شهریار هم دنبالش رفت و در رو پشت سرش بست.

 جا رهایش. بیا این - 

 بلند شدم و به سمت سپنتا رفتم. 

 به اپن تکیه دادم و نگاهی به جفتشون کردم  

 که اهورا گفت :

 چه طوریایی؟ - 

 شه باهات دوکلوم حرف زد؟ می 

 ذاری کف دست شوهرت؟یا نه زرتی میری می 

 سپنتا ضربه ای به بازوی اهورا زد و گفت :

 هوی! درست باهاش حرف بزن! - 

 اهورا مات نگاهی کرد و گفت : 

 د بیا هیچی نشده شروع شد که! - 

 خندیدم و گفتم : 

 نه راحت باش. - 

 دونستم چرا این قدر حس خوبی بهش داشتم. نمی 

 که نه خوب صحبت میکرد با وجود این 

 و نه خوب شناخته بودمش! 

 شد اما چیزی توی قلبم باعث می 

 نسبت بهش مرحمت داشته باشم. 

 اهورا خندید و رو به سپنتا گفت :



 به خدا خودش اوکی تره تا شماها. - 

 ندیده های بدبخت! زن  

 سپنتا ضربه ای به پس گردنش زد و گفت :

 کمکم میکنی ساالد درست کنم عزیزم؟ - 

 خواستم جواب بدم که اهورا گفت :

 حاجی چه دل و قلوه ای میدینا. - 

 و بعد رو به من گفت :

 مشخصه خودتو خوب جا کردی. - 

 عزیزدلم و عزیزمو! 
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 اره. به تو ربطی ند - 

 این رو سپنتا بهش گفت که اهورا گفت :

 زکی شانس ما رو ببین. - 

 رفتی خارج تحصیل کنی این بشی؟ - 

 هی زکی و دکی و دوکلوم! 

 کنه! امیر بشنوه خفت می 

 اهورا خندید و گفت :

 گیرم. من تحت تاثیر محیط قرار نمی - 

 گیره!در واقع محیط تحت تاثیر من قرار می 



 پاش کرد و گفت :  سپنتا هم نگاهی به سر تا 

 مشخصه کامالً. چه ظاهری چه باطنی! - 

 و بعد با سر بهم اشاره زد : 

 بیا کمکم. وگرنه باید سحری بخوریم. - 

به سمت یخچال رفتم و سبدی که توش مخلفات ساالد  

 بود رو بیرون اوردم و روی سنگ گذاشتم. 

شروع کردم به  چاقو، دستامو شستم و بعد از برداشتن 

 درست کردن ساالد. ریز کردن و  

 چه جوری اشنا شدین؟ - 

اول فکر کردم از سپنتا پرسیده اما بعدش وقتی یه برگه  

 کاهو جلوی چشمام تکون خورد 

 و سر باال بردم و صاحبش رو دیدم. 

 متوجه شدم که با من بوده و از من پرسیده. 

 گفت که بهت. - 

 نه گفتن اون اصال قبول نیست. - 

 خندیدم و گفتم : 

 ه؟ من بگم قبول - 

 برگه کاهو رو خورد و  گفت : 

 از داداشم بیشتر قبولت ندارم. - 

 اما اون هنوز سن منو مناسب خیلی چیزا نمیدونه. 

 نبین پسرم از یه دختر پاستوریزه ترم. 



 سری تکون دادم و با شیطنت گفتم : 

 اره معلومه. - 

 جون رها! - 

 نگو رها. - 

 چرا؟ - 

 بدم میاد. - 

 حله پس رها! - 

 گاهش کردم  با چشمای پر از حرص ن 

 که بلند خندید و گفت : 

 چیه رها جون! - 

 خواستم بگم مرگ اما دلم نیومد 

 پس فقط چشم غره ای بهش رفتم. 
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 خیله خب حاال. - 

 صدای کشیده شدن پایه صندلی اومد

 و بعد روبروم نشست. 

 اعصاب نداریا توام- 

 هم نشینی با امیره به خدا! 



 بهش کردم و گفتم : نیم نگاهی  

 چند سالته؟ - 

 تو چندسالته؟ - 

 . ۲۷  ۲۶حول حوش  - 

 منم تو همین حدودا.- 

 با ابروهای باال رفته نگاهش کردم که سر تکون داد : 

 هوم؟!- 

 چرا این حرفش با تفکراتم جور درنمیومد... 

هم سن و سال من میشه وقتی که همه فهمیدن میترا  

 کیه! 

 اونوقتام سیمین زن شاهین بود... 

 چرا هیچوقت نپرسیده بودم؟! 

 چرا دقت نکرده بودم؟

 که امیر حتی از شهریار واقعی سنش بیشتره؟! 

 پس چه طور اهورا میشد هم سن و سال من! 

 گیج بهش نگاه کردم 

 که اونم سر خم کرد و نگاهم کرد :

 هوم چیه؟! - 

 سنتو دروغ نگو. - 

 ام. ۲۷دروغ نگفتم من  - 

 سپنتا برگشتم... نفس بلندی کشیدم و به سمت  



 نگاهش به ما بود اما باالی سر گاز ایستاده بود 

 نگاه منو که متوجه خودش دید نفسی کشید 

 و رو برگردوند. 

 نمیشد...یه جای این داستان غلط بود 

 یه جاش نمیخوند و من دربدر دنبالش بودم. 

 باید میفهمیدم چه طوری اهورا هم سن من بود. 

 شاهرودی بود.. که چه طور اصال یه  

باید متوجه میشدم پشت سیاست های کثیف این خانواده 

 چی بود 

 نباید اینقدر ساده ازش رد میشدم

 من دومین وارث اصالنی ها بودم

 و نباید از کنار... 
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 ایلیا جان میای چند لحظه؟ - 

 به میترا نگاه کردم 

 تا بود که بدون نگاه به اهورا، خیره به سپن 

 جوری نگاهشو میدزدید که میترسیدم 

 از این دست پاچگیش میترسیدم



 از اینکه خودشو گم میکرد میترسیدم 

 این یعنی کاسه ای زیر نیم کاسه بود! 

 یعنی داستانی بود که من ازش خبر نداشتم! 

 و من حافظ منافع روهام هم بودم... 

 ... نوه اصالنی ها 

 پسر شهریار اصالنی! 

شهریار، نمیتونستم کسی به جز امیر رو    وقتی میگفتم

 تصور کنم 

 اسم امیر برام غریبه بود 

 شاید اون پسرعموم نبود 

 اما اون اسم، اون ابهت همش الیق خودش بود.

 خب داداش خانومت که اب از دستش نمیچکه - 

 تو بگو! 

 و ضربه ای به پشت شهریار زد. 

 که شهریار تک خنده ای کرد و گفت :

 یاد گرفته. از اقاشون  - 

 عه! نه بابا نچایی داداشم!- 

 و برو بابایی گفت و نگاهم کرد 

 سر کج کرد و گفت : 

 اون ادم نیست!- 

 تو ادم باش خدا وکیلی. 



 خندیدم از لحن پر از تضرعی که به کار برده بود 

 نگاهم با لبخند بهش بود 

که شهریار با کف دست ضربه ای به پشت گردن اهورا 

 زد و گفت :

 خوای ادم بشی. تو کی می - 

 اهورا با دست پشت گردنش رو گرفت 

چشمامو بست و پلک هاش رو به هم فشرد و سر کج  

 کرد. 

 حاجی دیگه اگه هم میخواستم بشما - 

 عمرم دیگه کفافشو نمیده. 

 اینجوری که تو زدی نصف عمرم پرید. 

 شهریار چشم غره ای رفت و کنارش نشست. 

 من هم نگاهی به جفتشون کردم. 

 ی بهم داشتن. شباهت زیاد 

 اونقدر که نمیشد به برادر بودنشون شک کرد. 
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 اما این چند وقت اینقدر چیزای عجیب دیده بودم



اینقدر تصوراتم خراب شده بود که به همه چیز شک  

 داشتم

 شهریار نگاهی بهم کرد 

 که صاف نشستم و نگاهمو ازشون گرفتم. 

 نزدی؟! به خانومم حرفی که  - 

 اهورا اوهوعی گفت و نگاهشو گرفت 

 مردک زن ندیده همچین خانومم خانومم میکنه - 

که ادم مجبور میشه بره زن بگیره بیاد ببردش اتاق  

 خواب و...

 با دهن باز به اهورا نگاه کردم

 که شهریار غرید : 

 بعدش منم میام تو اتاق خواب و...- 

درشت    مات نگاهش کردم که بی توجه به من و چشمای 

 شده اهورا ادامه داد :

 اول یه دست تو رو مفصل میزنم - 

 بعد اونو میکوبونم و میفرستم خونه اش. 

 گرفتی داداشم؟! 

لبمو گاز گرفتم و با ابروهای باال رفته به اهورا نگاه  

 کردم 

 زنمو بزنی کالهمون میره تو هم. - 

 تو زن بگیر روی چشمام میذارمش.- 



له اش انگار قلبم رو از  جم نمیفهمیدم چرا با گفتن اون 

 جا کنده بود... 

 یه حس بدی بهم دست داده بود... 

 چیزی مثل حسودی... 

به دختر دیگه ای توجه کنه حالم بد  انگار از اینکه اون 

 میشد 

 طاقت نداشتم بهش فکر کنم 

 و حتی نمیخواستم تصورش کنم 

 سنگینی نگاه شهریار رو حس میکردم

 کردن ساالد شدماما اخمی کردم و درگیر درست  

 تا اخر کارم دیگه توجهی بهش نکردم. 

 وقتی ساالد درست شد و کارم تموم شد 

 ایستادم و باز هم توجهی به شهریار نکردم 

که میترا رو دیدم که جلوی اپن ایستاده و با دقت  

 نگاهمون میکنه 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 295#عروسک_ 

 
 داشتمبا تعجب نگاهش کردم و ظرف ساالد رو بر 

 اونو روی اپن قرار دادم و سرمو جلو بردم 



 و اروم پرسیدم : 

 خوبی؟ - 

 نگاه ماتی بهم کرد و گفت : 

 اره.- 

 اما اینطور فکر نمیکنم مامان. - 

 یه جوری انگار سردرگمی! 

 لبخندی مصنوعی زد و گفت :

 خوبم. بیا بشین. - 

 و به سمت کاناپه رفت. 

 من هم نیم نگاهی به شهریار و اهورا کردم 

 بعد از اشپزخونه بیرون رفتم.   و 

 به سمتش رفتم و روی کاناپه نشستم 

 نگاهش هنوز پی ادمای تو اشپزخونه بود 

 نه فقط اون لحظه ها! 

بلکه تمام دقایقی که در حال خوردن غذا بودیم هم  

 نگاهش پی اهورا بود...

 این خودش به شک من دامن میزد 

اخرشب که میترا حال بدش رو بهونه کرد و رفت  

 وابید خ 

 اهورا به شهریار گفت :

 یه سر میای پیش تیمسار؟ - 



 فکر کنم خوشحال بشه. 

 شهریار نگاهی به من کرد و بعد خطاب به اهورا گفت :

 میام. - 

 و به سمتم برگشت : 

 میخوای بمونی بیام... - 

 چرا اونو نمیاری؟ - 

 شهریار با ابروی باال رفته به سمت اهورا برگشت.

 متوجه منظورت نشدم. - 

 اهورا کجخندی زد و گفت :

 چرا تنها؟ میگم- 

 تیمسار ، زنتو میخوره؟! 

 دلم میخواست بگم اره تیمسار زنشو میخوره! 

 اما چیزی نگفتم 

 در عوض شهریار جواب داد :

 اگه بخوره تو جوابمو میدی؟ - 

 اهورا یکه خورده نگاهش کرد 

که شهریار لبخند گنده ای زد و سری تکون داد و  

 گفت :

 هوم؟!- 
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اهورا نیم نگاهی به جمع کرد و بعد روی مبل جابجا  

 شد 

 تک سرفه ای کرد و در کمال تعجب همه گفت : 

 اره! اگه خورد جوابتو میدم. حله؟ - 

 این بار من بودم که یکه خورده نگاهش کردم. 

 واقعا با شهریار مو نمیزد! 

 ه بودن! جفتشون خودخواه و مغرور و بی کل 

شهریار ابرویی باال داد و دستشو تو جیب شلوارش  

 گذاشت و تکیه اش رو به مبل داد و گفت :

 اوکیه. - 

 و بعد رو به من چشمک زد : 

 برو اماده شو.- 

 مات نگاهش کردم که نگاهشو گرفت. 

به اهورا نگاه کردم که لبخند زده بود و به شهریار  

 خیره بود . 

 با حس سنگینی نگاهم به سمتم برگشت و نگاهم کرد 

 که اینبار من نگاهمو گرفتم و راست ایستادم

 و به سمت اتاق خواب رفتم. 

 لباس هام رو عوض کردم و از اتاق بیرون رفتم. 



 در حقیقت شاید ظاهرم چیزی رو نشون نمیداد. 

 اما از درون پر از استرس و اضطراب بودم. 

 دیدار با تیمسار... 

 که مادرم باعث مرگ دخترش شده بود...  کسی 

 حرفهایی که شاید میزد 

 و اهورایی که متوجه همه چیز میشد! 

 میترسیدم...شاید چیزی بیشتر از ترس..

من تازه از نفرت سپنتا و شهریار از خودم رها شده  

 بودم

 تازه خالصی پیدا کرده بودم. 

خواستم اهورا هم بخواد انتقام گذشته رو ازم  نمی 

 . بگیره 

 اهی کشیدم و گفتم : 

 بریم. - 

 و اروم نیم نگاهی به در بسته اتاق انداختم.   

 تمام مدتی که لباس عوض میکردم میترا بیدار بود. 

 اما ساکت و صامت فقط به حرکاتم چشم دوخته بود 
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اهورا و شهریار به من نگاه کردن و از جاشون بلند  

 شدن. 

 سمتم برگشت و لبخندی زد. سپنتا هم به  

 برمیگردین اینجا؟ - 

 نه امشب کار داریم. - 

 شاید اون جمله معنی بدی نمیداد

 اما برای منی که شهریار رو لو داده بودم

 و میخواستم با پلیس همکاری کنم 

 و بهش خیانت کنم اونم در صورتی که اون شوهرم بود 

 برام جمله خطرناکی بود! 

 ه کرده بودم رو بگیره. اون میخواست انتقام کاری ک

 لبخندی مصنوعی زدم و به سمت در حرکت کردم. 

توی راه، فقط چندبار اهورا و شهریار هم صحبت  

 شدن. 

 با رسیدنمون به یه عمارت بزرگ، شهریار بوق زد 

که چند دقیقه بعد  در باز شد و دیدم مردی لنگه بعدی  

 در رو هم باز کرد 

 و برای ما دستی تکون داد. 

 چراغ زد و وارد شدیم.   شهریار هم

دوطرف جاده چراغ بود و ساختمون اصلی یه  

 ساختمون دوبلکس بود که نمای طالیی رنگ داشت. 



 اینجا خونه ای بود که شهریار بزرگ شده بود

 نه اون عمارت منحوس با ادمای توش! 

 اهورا همونطور که درو باز میکرد گفت : 

 چندکیلو باشه؟ - 

 گیج نگاهش کردم که گفت : 

 ه پیاده نمیشید. اخ - 

 برم گوسفند بیارم قربونی کنم براتون. 

 چشم غره ای بهش رفتم که ندید 

 و از ماشین پیاده شد. 

من هم در رو باز کردم و پیاده شدم و اهورا در رو 

 همزمان با من بست. 

شهریار هم پیاده شد و به سمتمون اومد که صدای  

 قدمهای با عجله مرد رو شنیدیم. 

 برگشتیم که اون هم بهمون رسید به سمتش  

 یه مرد میانسال بود با قد متوسط. 

 سالم آقا. رسیدن بخیر - 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 298#عروسک_ 

 
 شهریار سری تکون داد که مرد با خوشحالی گفت : 



 خیلی وقته سر نزده بودین! - 

 تیمسار خیلی تنها بودن امیرخان! 

 شهریار نفسی کشید و گفت : 

 االن که اومدم.- 

د با شعف سری تکون داد و حتی نگاهی هم بهم  مر 

 نکرد 

 شب بخیری گفت و به سمت اتاقک کنار دروازه رفت.

شهریار دست دراز کرد و مچ دستمو گرفت و به دنبال  

 خودش کشید. 

 از پله ها باال رفتیم و در رو باز کرد و وارد شدیم. 

 تو نگاه اول همه چیز باشکوه بود. 

 انگار شکوه و ابهت زیادی داشت.با وجود سادگی اما  

روبروی در، مردی رو دیدم که روی ویلچر طالیی  

 رنگ نشسته بود و نگاهش به ما بود. 

اون مرد، تیمسار نبود بلکه با جرات میتونستم بگم از  

 اینده اومده بود

 و میانسالی شهریار بود 

مات به سمت شهریار برگشتم که دیدم با لبخند و سر  

 کنه. یمسار نگاه می باال داده به ت 

 سللللللالم پاپا بزرگ. - 



تیمسار نگاهش رو به اهور داد که سمت چپ من  

 ایستاده بود. 

 تو ادم نمیشی! - 

اهورا خندید و صدای تیمسار هم فرقی با شهریار  

 نداشت.

 اروم لب زدم : 

 مطمئنی پیری های خودت نیست؟ - 

 پیری شوهرته خانوم- 

 بزن. راجع به پاپابزرگم درست حرف  

 با دهن باز به اهورا نگاه کردم

 و بعد خجالت زده سر پایین انداختم. 

 بیا جلو نوه سرهنگ! - 

 نگاهی بهش کردمسر بلند کردم و نیم

 که دیدم مستقیم نگاهم میکنه. 

 برو جلو. - 
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 دستم رو اروم کشیدم که شهریار رها نکرد 

 و همراهم اومد.



 از تیمسار ایستادیم  تو فاصله کمی  

 که نگاهش روی جفتمون گشت. 

فکر نمیکردم شاهرودی ها و اصالنی ها باز هم درگیر  - 

 عشق و عاشقی بشن! 

 اصالنی ها؟!- 

 کی اینجا اصالنیه؟! 

 صدای اهورا بود که باتعجب اینو میپرسید 

 تیمسار نگاهی به اهورا کرد و گفت :

 زنی که کنار برادرت ایستاده! - 

 وین اصالنیه! اون دختر شر 

 کنم تا واکنشش رو ببینم نمیخواستم به اهورا نگاه 

 نمیخواستم ببینم که شعله های نفرت توی چشماشه! 

 ا....اون...اون یه اصالنیه؟ - 

 دختِر شروین؟! 

 چشم بستم که صدای قدمهای باعجله اش اومد

 و بعد بازوم کشیده شد 

 به عقب کشیده شدم 

 نگاهم بود نگاه پر از سوال اهورا به  

 انگار منتظر بود تا رد کنم 

 اما فقط نگاهش کردم که نگاهی به سرتاپام کرد. 

 دستمو رها کرد و عقب رفت.



 نمیفهمیدم این همه تعجبش از چی بود... 

 این همه ترس! 

 نیم نگاهی به شهریار کرد و بعد به تیمسار 

 نفسی بیرون داد و دستی به سرش کشید. 

 م...من...این... - 

 ی اتاقت اهورا.بهتره بر - 

 اهورا سر عقب داد و پر حرص خندید و گفت :

 اره میرم. - 

 چشمممم مثل همیشه میرم. 

 چشم. 

 من میرم اما این... 

 دستشو به سمتم نشونه رفت که قدمی عقب رفتم. 

اون هم دستشو عقب انداخت و عصبی به سمت اتاقش  

 رفت.
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 بشین نوه سرهنگ! - 

نو نوه سرهنگ خطاب میکرد حس میکردم هیچ  وقتی م 

 هویتی ندارم



که دلیل زنده بودنم، اصال دلیل بودنم اینه که نوه  

 سرهنگم 

 انگار خودم هیچ چیزی نیستم. 

فقط خیره به اتاق اهورا بودم که شهریار دستمو کشید  

و منو به سمت مبلی تو نزدیکی تیمسار برد و منو  

 نشوند. 

 خاندان اصالنی؟ خب؟ چه خبرا از  - 

اول فکر کردم با منه خواستم سر بلند کنم و بگم که  

 هیچ خبری ندارم. 

 بگم تنها اصالنی ای که میشناسم نوه خودشه! 

 امیر شاهرودی یا همون شهریار اصالنی! 

 اما وقتی شهریار دهن باز کرد 

 فهمیدم تیمسار با اون بوده : 

 چیز خاصی نیست. - 

 برده بودیش مقبره؟ - 

 میدید که براش چه سرنوشتی رقم زده بودن!   اره باید - 

 و سرنوشتی که تو رقم زدی براش بهتره؟- 

 من چیز بدی براش نخواستم. - 

 فقط بهش دروغ گفتی!- 

 اروم سر بلند کردم و به شهریار و تیمسار نگاه کردم. 

 شهریار ابرویی باال داد



 و با حرص نگاه کرد : 

 من کاری به ضررش انجام ندادم.- 

 است ارثش رو باال بکشه. شاهین میخو 

روهام رو فقط میخواست اما من کاری کردم بدون  

 دستش به روهام نرسه. رهایش، 

 اما خیلی کارای دیگه ام نکردی. - 

 خیلی حرفا رو نزدی و... 

 بعدا راجع بهش صحبت کنیم تیمسار! میتونیم- 

 من پدربزرگتم. میتونی چیز دیگه ای صدام کنی! - 

داشتم دیگه حس خوبی نسبت بهش  اینقدر پدربزرگ - 

 ندارم. 

 گیج به شهریار نگاه کردم. 

 حرفی که زده بود چشماشو تیره کرده بود 

 و چهره تیمسار رو هم در هم برده بود.
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 بریم. - 

شهریار اینو گفت که نگاهی بهش کردم و خواستم بلند  

 بشم که صدای تیمسار بلند شد : 



 امشب بمونید. - 

 سریع نگاهش کردم که تیمسار ادامه داد :

 از این جا به بعد رو به قلبت پیش برو امیر! - 

 تا اینجاش عقل بوده. 

 قلبم، سیگنال های غلطی دریافت میکنه. - 

 کار قلب همینه پسر. - 

 وگرنه دختر قاتل دردونه ام، تو این خونه جا نداشت. 

رچشمی نوه  جا داره چون قلبم اینو میخواد.چون نو 

 هامه. 

 شهریار جوری به تیمسار نگاه کرد 

 که انگار اون حرف عجیبی زده. 

 شاید قسمت اخر حرفش یکم عجیب بود 

اما من میدونستم شهریار و سپنتا عالقه زیادی بهم  

 دارن.

 فقط اهورا بود که گویا با حضورم مشکل داشت. 

 نباید میگفتید یه اصالنیه! - 

 از حقیقت نمیشه فرار کرد.- 

 ما بیست و هفت ساله فرار کردیم. - 

 یه جایی باید با گذشته روبرو شد. - 

 ما کاستی نداشتیم. 

 همیشه خوب عمل کردیم امیر. 



 باید با سر برافراشته روبرو بشیم. 

 باورهاشون خراب میشه. - 

 دوباره دچار تنش میشیم. 

 من تنش در خانواده رو دوست دارم.- 

 باشی بهش عالقه مند  در ثانی کسی که تو 

 و حاضر باشی براش دست از اموال اصالنی ها بکشی 

 میتونه تنش رو مدیریت کنه! 

 چه به عنوان عروس و چه به عنوان دختر خانواده!

 هیچی از حرفاشون نمیفهمیدم 

 و فقط نگاهم بینشون جابجا میشد. 

 اما میتونستم بفهمم که چیزایی هنوز ناگفته مونده بود. 

حقیقت هایی رو بفهمم که ممکن  که قرار بود باز هم  

 بود ازارم بده.
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حقایقی که شهریار میگفت با فهمیدنشون خانواده دچار  

 تنش میشه 

 که باز بینمون درگیری پیش میاد 

 که باز منو شگفت زده میکرد 



 اتاقت اماده اس امیر.- 

 شهریار نگاهی کرد و بلند شد : 

 بیا. - 

 هی به تیمسار کردم : ایستادم و نگا 

 شبتون بخیر تیمسار. - 

 نگاهی با دقت بهم انداخت و سری تکون داد. 

 شبت بخیر عروس. - 

 و دکمه ای روی دسته ویلچرش رو زد

 که ویلچر عقبگرد کرد و اروم رفت.

 بریم باال. - 

 اهورا هم باالست؟ - 

 مکثی کرد و بعد گفت : 

 اره کنار اتاق من. - 

 اون هم ازم متنفره. - 

 اون ازت متنفر نیست! فقط براش سخته. - 

 چی؟! اینکه من بدنیا اومدم و عمه اش ُمرد؟- 

 بهتره وقتی چیزی نمیدونی قضاوت نکنی - 

 برای خودتم داستان نساز 

 تا اذیت نشی. 

 و باهم از پله ها باال رفتیم. 

 دلم میخواد برگردم به روزهایی که نمیدونستم کی ام. - 



 میام سراغت.   متاسفانه اگه برگردی هم باز - 

 نگاهی بهش کردم که توجهی نکرد! 

 تو عجیب ترین ادم روی زمینی! - 

 چرا؟ - 

 چون بین اون همه نفرت، بهم دل بستی. - 

من ازت متنفر نبودم. فقط میخواستم اموالت رو بدست  - 

 بیارم که خب... 

 در اتاقی رو باز کرد و کنار رفت و گفت :

 خودتو بدست اوردم. معامله خوبیه نه؟ - 

 شمکی زد که داخل اتاق شدم. و چ 

 خودش هم پشتم وارد شد و کلید برق رو زد .

این اتاق با اتاقش تو عمارت اصالنی ها تفاوت زیادی  

 داشت.

نگاهم به عکسهاش با لباس نظامی روی میز توالتش  

 افتاد.

 خالفکاری که یه روزی نظامی بوده؟!

 بزرگترین پارادوکس دنیا! 
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 هیچ وقت دلت خواست دوباره پلیس باشی؟ - 

 در بسته شد و صداش رو شنیدم : 

به همون اندازه که دلم خواست سالها قبل میترا رو  - 

 پیدا کنم و بیارمش اینجا. 

 گیج نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت :

 دلم میخواست تو تو بغل خودم بزرگ بشی. - 

 که اینقدر غریبه نباشی. 

بهش خیره شدم که همونطور که دکمه های  مات  

 لباسش رو باز میکرد گفت : 

 لباسات رو دربیار. راحت بخواب.- 

 و به سمت کمدش رفت.

 خم شد و در کشو رو باز کرد. 

 تاپی به سمتم گرفت و گفت :

 بپوشش. - 

با سرانگشتام تاپو ازش گرفتم و به سمت سرویس  

 رفتم. 

نم بود عوض  وقتی لباسامو با تاپش که تا وسطای رو 

 کردم و از سرویس بیرون اومدم. 

 اون هم فقط یه رکابی تنش بود و یه شلور گرم کن. 

 لباسامو تا شده روی میز توالتش گذاشتم

 و بدون توجه به نگاه خیره اش به سمت تخت رفتم 



 به تاج تخت تکیه دادم و پتو رو روی خودم کشیدم. 

 با ریموت سیستم سرمایش کولر رو تنظیم کرد 

 عد گوشیش رو برداشت و مشغول کار باهاش شد. و ب 

 میخوای روهامو ببینی؟ - 

 با تعجب نگاهش کردم و بعد با خوشحالی لبخند زدم : 

 اررررره.- 

 نیمچه لبخندی زد و تکیه اش رو از صندلی برداشت.

 و به سمتم اومد و کنارم روی تخت نشست. 

 گوشی رو به طرفم گرفت. 

 یده بودعکسی از روهام که روی تختش خواب 

 و پیام زیرش : 

 خیالتون تخت آقا. مثل چشمام مراقبشونم. 

 دستی روی عکسش کشیدم و لب زدم : 

 پسر کوچولوی من. - 

 گوشی رو عقب کشید و صفحه اشو خاموش کرد. 

 پسر کوچولوی ما! - 

 اون مال جفتمونه. 
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 تو چشمهاش که نگاه کردم دیگه تیره نبودن 

 انگار حاال میشد توشون امید دید، مهربونی!

 روهام میتونه جای تو رو بگیره؟ - 

 گیج نگاهم کرد که گفتم : 

روهام! یه اصالنیه. اون برای تو و اموالی که  - 

 میخواستی. 

 برای قدرتی که داری، تهدید محسوب نمیشه؟ 

 تک خنده ای کرد و گفت : 

 اره باید بکشمش. - 

وقتی اثر شوخی رو تو  مات بهش نگاه کردم و  

 چشماش دیدم 

 مشتی به بازوش زدم. 

 و شاکی گفتم : 

 خیلی مسخره ای. - 

 نگاه پر از لذتی بهم انداخت و گفت :

من به عنوان یه شاهرودی به اندازه خودم مال و  - 

 اموال دارم

به عنوان شهریار اصالنی اما هرچیزی که داشتم، بین  

 نوه های اصالنی ها تقسیم کردم. 

 خاطر پول اومدم اما خب...   اولش به 



حکایت من حکایت ادمیه که اول اومد ماشین بخره بعد  

 صاحب ماشینو دید 

باهاش ازدواج کرد. حاال هم ماشین مال منه هم  

 صاحبش. 

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : 

 نه ماشین مال توئه نه صاحبش. - 

 ماشین قابل صاحبش رو نداره. اما تو که مال منی. - 

هم...روهام اینجا بزرگ نمیشه که ترس اینو  روهام  

 داشته باشی نکنه بشه رییس باند. 

 روهام میره مدرسه شبانه روزی تو خارج از کشور. 

 من برای اینده اش برنامه دارم. 

 من...من نمیخوام چیزی از اموال شهریار... - 

 شاکی به سمتم برگشت و نگاهم کرد. 

 اون اموال شهریار نیست. - 

 مایملکی که حق توئه   اموال پدریته. 

 از اموال شهریار هرچی بهت رسیده من بهت دادم.

 اون هم حقت بوده.

 تو برای پسرش مادری کردی . 

 مرد خوبی بود؟ - 
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 نیشخندی زد و گفت : 

 درگیر یه انتقام کورکورانه شد. - 

 شاهین اونو انداخت جلو. 

ت دخترداییت، و دیدن وگرنه اگه ادم اینکاره بود با فو 

 تو، از عذاب وجدان خودکشی نمیکرد. 

راست میگفت. اگر شهریار واقعا مثل شاهین بود،  

 خودش رو نمیکشت. 

 اما پس اون دم و دستگاه! 

 پس اون باند چی؟ - 

 سرکرده باند بود اما عمالً بی هیچ حرکتی. - 

 همه چی زیر نظر شاهین بود. 

 با دقت نگاهش کردم و گفتم : 

 بپرسم؟   یه چیزی - 

 تا االن که خیلی چیزا پرسیدی. - 

 لبخند کوچیکی زدم و گفتم : 

 خب... شاید ناراحت بشی. - 

 جدی شد و گفت :

 بپرس؟ - 

 تو...از...تو از شاهین متنفری؟ - 



 جفت ابروهاش باال پرید که نگاهمو دزدیدم. 

 چطوری به این نتیجه رسیدی؟ - 

هر...هروقت ازش حرف میزنی چهره ات سخت - 

 میشه. 

 هم میره! تو  

نگاهمو باال اوردم و به چشماش دادم که دیدم خیره به  

 تخته. 

 شاهین ناپدری بدی نبود. - 

حتی پدر بدی هم نبود. اما اون با انتقامش همه چیو  

 سخت تر کرد. 

 راهو روی ما بست. مجبور شدیم... 

 وقتی دیگه ادامه نداد گفتم : 

 خب؟ - 

 نگاهم کرد و گفت : 

 چیز مهمی نیست همین دیگه. - 

 از همون حرفایی که تیمسار میگفت بزن - 

 و تو میگفتی تنش میاره؟ از هموناس؟ 

 که قطعش کردی؟ و ادامه ندادی! 

 خندید و گفت :

 اره از همون حرفهاس. دیگه هم سوال و جواب بسه. - 

 باید بخوابیم. 
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چیزی نگفتم و خودمو پایین کشیدم و سرمو روی  

 کردم. بالشت فیکس  

 اون هم تو فاصله کمی ازم دراز کشید و نگاهم کرد. 

 اون نگاه، اون تب و تابی که تو نگاه بود. 

اون بیتابی خاصی که داشت و بی قراری ای که توی  

 چشماش موج میزد. 

نگاه حریص و بی پرده اش روی تنم، همه اشون گواه  

 از چیزی بودن که منو میترسوندن. 

 نه! - 

نمیخواستم وقتی که ازم یه خاطر  لب زده بودم نه و  

 فرارم کینه داره باهاش رابطه داشته باشم. 

 جدی گفت :

 چرا؟ - 

 نامحسوس خودمو به سمت دیگه تخت کشیدم و گفتم : 

 تو ازم ناراحتی. - 

 بابت دیشب و فرارم. 

 من نمیخوام که... 



 دستش دور مچ دستم حلقه شد و گفت :

 گیر. وقتی داری با من حرف میزنی، ازم فاصله ن - 

عصبیم میکنه. در ثانی من رابطه رو اهرم فشار  

 نمیدونم . 

 میخوام جفتمون لذت ببریم. پس اذیتت نمیکنم. 

نگاهم بین چشماش تو نوسان بود با نزدیک اومدن  

 سرش، بزاق دهنمو قورت دادم که لبخند کوچیکی زد : 

 من ترسی ندارم رهایش. - 

 بدم. میخوام چندساعت به جفتمون ارامش و لذت  

 میخوایش یا نه؟ 

 فقط نگاهش کردم که محکم تکرار کرد : 

 میخوای با من باشی یا نه؟ - 

 اره - 

 شاید اون اره ای که گفتم صدایی از اعماق قلبم بود 

 وگرنه من ِکی همچین جراتی داشتم. 

 خودش هم فهمید از جوابم تعجب کردم 

 چون لبخندی زد و گفت : 

 خیلی خوبه که رو راستی. - 

 همینو دوست دارم. من  

و سرش تقریبا به سرم چسبید و داغی لبهاش رو روی 

 لبم حس کردم. 



چشم بستم که بوسه هاش شدیدتر شد و روم خیمه زد  

و دستش دور کمرم نشست و با دست دیگه اش گلوم  

 . رو گرفت 
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 زدن اهورا و شهریار بیدار شدم. صبح با صدای حرف 

باز کردم متوجه شدم پتو رو تا باالی سرم  چشم که  

انداخته و اجازه نداده حتی یه سانتی متر از تنم  

 مشخص باشه. 

 با خیال راحت چشم بستم و به حرفاشون گوش کردم. 

 من نمیتونم امیر. - 

 تو چیو نمیتونی؟ - 

من...من نمیتونم باهاش کنار بیام.  - 

 نمیخوام...من...من... 

 برمیگردم. 

 که برگردی.   تو بیخود میکنی - 

 این همه سال دورت کردم که اینطوری گند بزنی؟ 

 گند؟! من اگه مادرشو ببینم زندگیشو خراب میکنم. - 

 حاضرم خودم با پای خودم برم و زنده زنده چالش کنم. 



 زن ایلیاست؟! حتی اگه بگم مادرش، - 

 ؟ د...داری...داری شوخی میکنی - 

ایلیا    نه من شوخی نمیکنم.اون تو رو شناختت که منو - 

 رو کشوند تو اتاق 

اما من به عنوان برادرشوهر و دامادش بهش این  

 اطمینان رو دادم که بالیی سر دخترش و خودش نمیاد. 

 من اونقدر بیشرف نیستم که بالیی سر ناموسم بیارم! - 

 خیله خب...اگه رهایش ناموسته. - 

 پس مادرش هم باید برات مهم باشه. 

ابیده جونمو میدم  من برای دختری که زیر پتوت خو - 

 امیر اما برای مادرش نه. 

 چرا چه فرقی بین زن های برادراته؟- 

 داری مسخره ام میکنی؟ - 

 میخوای خودمم یادم بره کی هستم، اره؟ 

 رهایش زن برادرمه؟ اره امیر؟ 

 اون فقط همین نسبت رو باهام داره؟

 اگه اره بگو تا بدونم. 

 خیله خب.   خیله خب.. - 

برادرم بود تا خرخره نمیپوشوندیش که  اگه فقط زن  - 

 غیرتم باد نکنه. 



اگه داداش تو بودم فقط از اینکه دیشب خبری بوده داغ  

 نمیکردم امیر. 

 تو خودتم میدونی نسبت ها پا برجان. 

 سال ندیدمش اما بازم برام اهمیت داره.۲۶که  
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 میدم.. نمیفهمیدم...من هیچی از حرفاشون نمیفه 

 گیج شده بودم...قاطی کرده بودم... 

 هرلحظه ای که از حضورم تو زندگی شهریار میگذشت 

 چیزهای جدیدی میفهمیدم 

 حقیقت هایی که .... 

 میتونی ارومتر صحبت کنی! - 

دیشب دیر وقت خوابیده نمیخوام ساعت خوابش بهم  

 بخوره. 

 در ضمن، ازتو نترسیدم که پوشوندمش بچه! 

 رمزنمه روش غیرت دا 

 میخوای هر کسیش باشی. 

 شیرفهم شدی یا جور دیگه شیرفهمت کنم؟ 

 همیشه عادت داری زور بگی نه؟ - 



 کسی چرت بگه زور میگم. - 

 توام شرت کم میخوام بخوابم. 

 چیه نکنه توام دیروقت خوابیدی؟ - 

 ماه بعدم قراره عمو بشی. ۹اره خوابیدم.  - 

 حاال گم میشی اهورا؟

 بیشعور. ناموس سرت نمیشه که  - 

 خجالت بکش کثافت. 

صدای خنده شهریار بلند شد و بعد قدم های اهورا و 

 باز و بسته شدن در. 

 خیله خب میتونی از زیر پتو بیای بیرون. - 

 چشمامو باز کردم و با تعجب به پتو نگاه کردم. 

 یکم عقبش دادم و سر بلند کردم و دنبال شهریار گشتم. 

 دقت نگاهم میکرد.   پایین پام روی مبل نشسته بود و با 

 داشتم سعی میکردم بخوابم. - 

 اما متاسفانه سعی ات نتیجه ای نداشت.- 

 بده کنار تا ابپز نشدی. 

 پتو رو کناردادم که متوجه شدم چیزی تنم نیست. 

سریع باالتر کشیدم تا زیر گلوم که شهریار نیشخندی  

 زد. 

 خوبه شبا یه رهایش، روزها یکی دیگه! - 

 میشه؟   جاهاتون دیگه ِکی عوض 



گیج نگاهش کردم که با سر به وضعیتم که تا خرخره  

 زیر پتو بودم اشاره کرد و گفت :

 شبا جلوم لخت مانور میدی - 

 روزا تا خرخره پتو پیچی! 

 چندتا شخصیت داری؟ 
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 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : 

 ربطی نداره سردم میشه. - 

 تمسخر اهانی گفت. ابرویی باال داد و با  

 خودم هم میدونستم حرکتم مزخرفه اما خب سختم بود. 

یه  شب نور کافی نبود و به خاطر لذت و شهوت، 

 جورایی عقلم تعطیل میشد. 

 اما االن تو این نور و این حد از اگاهی...

با کشیده شدن یهویی پتو، جیغی کشیدم که دست  

 کرد. شهریار روی دهنم نشست و با خنده نگاهم  

با چشمای گشاد شده بهش که باالی سرم بود نگاه  

 کردم 

 نگاهشو از چشمام پایین برد اما اون 



 و کم کم به تمام بدنم نگاه کرد 

جوری انالیزگر، نگاهشو روم میگردوند که از نگاهش  

 گرم شدم 

 و پر از شرم و خجالت. 

پاهامو جمع کردم و دستامو روی باالتنه برهنه ام  

 گذاشتم  

 از روی دهنم برداشت   که دستشو 

 و روی دستام گذاشت و اونا رو پایین کشید. 

 همش تو تاریکی نمیشه که. - 

 شاید جنس بنجول بهم انداخته باشن 

 یه چک کنم. 

 با حرص نگاهش کردم و گفتم : 

 بنجول بود پسش بده خب. - 

 بیخیال گفت : 

 باید چک کنم خب ببینم بنجوله یا نه. - 

وجهی نکرد و دست  پر از عصبانیت نگاهش کردم که ت 

 دیگه اش رو روی بدن برهنه ام کشید. 

خجالت زده نگاهمو  از دیدن نگاهش و شعف توش، 

 گرفتم. 

 نمیتونستم این حد از بی پروایی رو طاقت بیارم 

 برای همین زیر لب گفتم : 



 یکی میاد داخل. - 

 هیچکی نمیاد وقتی ما تنهاییم. - 

 اهورا اومده بود.- 

 انداختمش بیرون دیدی که. - 

 و سر خم کرد و زیر نافم رو بوسید. 

یه لحظه حس کردم خون جوری به صورتم دوید که  

 سرخ شدم. 
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یکی نبود بگه َمرد، این همه جا چرا اونجا رو  

 بوسیدی. 

 مگه جا قحط بود اخه! 

 اما من قدرت گفتنش رو نداشتم. 

چشمای خندون و پر  نگاهم به شهریار که افتاد، دیدم با  

 از مهربونی نگاهم میکنه. 

 تک سرفه ای کردم و نگاهمو ازش گرفتم

 ولم میکنی لباس بپوشم؟ - 

 بگم نه، باز جیغ میزنی؟ - 

 بی حواس گفتم : 



 نه جیغ نمی...چیییی؟ - 

 تک خنده ای کرد و گفت : 

 مشخص بود جیغ نمیزنی - 

 چی گفتی؟ - 

 نمیخوام لباس بپوشی - 

 بخوابیم دوباره میخوام  

 تو اتاق دنبال ساعت گشتم و با دیدنش گفتم : 

 صبحه. بیدار شیم دیگه.   ۷- 

ابرویی باال داد و رهام کرد که سریع پتو رو روی  

 خودم کشیدم. 

 اون هم لبخندی زد و به اون سمت تخت رفت.

رکابیش رو جلوی چشمام دراورد و انداخت روی زمین  

 که استغفراللهی گفتم 

ید و پتو رو باال داد و خودش هم اومد زیر اون هم خند 

 پتو. 

 با چشمای گشاد شده نگاهش کردم و گفتم : 

 شهریار؟ - 

دستشو دراز کرد و منو روی دستش خوابوند و بغلم  

 کرد و گفت :

 هوم؟ بخواب. - 

 گیج نگاهش کردم و گفتم : 



 چته؟ - 

 چشمام گفت : خیره تو 

 چشماتو ببند رهایش و بخواب. - 

 بستم اما نخوابیدم. بی حرف چشم  

اما میتونستم بفهمم که اون چند دقیقه بعد راحت به  

 خواب رفت.

چون حرکات منظم قفسه سینه اش نشون دهنده این  

 بود. 

 با دقت به جزییات چهره اش دقت کردم  

 تو این مدت چیزی که برام سوال شده بود این بود 

 که چرا اون به شاهین هم شباهت داشت!
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و جواب این بود که اصالنی ها حتما نسبتی با  

 شاهرودی ها داشتن 

وگرنه بعد خیانت شروین، تیمسار حاضر نمیشد  

 عروسش زن شاهین بشه 

 پوفی کشیدم که صدای خش دار شهریار بلند شد : 

 چیه؟ - 



 بیداری؟- 

 وقتی نگاهت هی رومه نمیتونم بخوابم. - 

 خطاب به اون گفتم :   خاک تو سری به خودم گفتم و بعد 

 توهم زدی چشمام بسته بود. - 

 کجخندی زد و گفت :

 اره حق با توئه. - 

 و سریع چشم باز کرد که مچمو گرفت. 

 ابرویی باال داد و گفت :

 مشخصه چشمات بسته اس. - 

 چشم غره ای رفتم و حرفی نزدم. 

 توی کشوی کمد یه سری لباسه. - 

 میتونی بپوشیش. 

 گیج نگاهش کردم که گفت : 

 اهورا برات اورده.- 

 از کجا؟ - 

 خونه سپنتا. - 

اوهومی گفتم و خواستم بلند بشم که اجازه ندادبا تعجب  

 نگاهش کردم و گفتم : 

 برم لباس بپوشم دیگه. - 

نگاهی به لبم کرد و دستی که زیر سرم بود رو دور  

 گردنم حلقه کرد و سرم جلو کشید. 



 لبش روی لبم نشست و بوسه ای زد

 شید. و بعد سر عقب ک

 چشماش ستاره بارون ترین شب دنیا بودن. 

 حاال برو. - 

و دستش رو روی تخت گذاشت و دست دیگه اش رو ام 

 از دورم برداشت.

 چشم که بست، اروم لبخندی زدم

 و از جام بلند شدم و به سمت کمد رفتم. 

در کشو رو باز کردم و با دیدن چندتا پاکت و لباس  

 های توش لبخندی زدم. 

اسهامو که یه تیشرت سبز رنگ و لگ  با ارامش لب 

 همرنگش بود پوشیدم . 
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 نمیخوام هیچوقت از دستت بدم- 

 راست ایستادم و طوری که انگار توهم زدم 

 به اطرافم نگاه کردم که دوباره صداشو شنیدم : 

 به من نگاه کن. - 



به سمتش برگشتم که دیدم دستشو زیر سرش روی  

 کرده   بالشت جک 

 و داره نگاهم میکنه. 

 انگشتمو به سمتش گرفتم و پرسیدم : 

 تو بودی؟ - 

 کس دیگه اینجاست؟ - 

 دستپاچه خندیدم و گفتم : 

 نه فقط...یعنی یهویی بود. - 

 و خواستم به سمت کمد برگردم که سریع گفت : 

 برنگرد. - 

 راست ایستادم و نگاهش کردم که نفسی کشید. 

 من جدی گفتم رهایش - 

 منظور گفتم : بی  

 بهت عشق و عاشقی و قربون صدقه نمیاد. - 

 بهم خیلی چیزا نمیومد - 

من طمع پول داشتم طمع ثروت و اسم و رسم اصالنی  

 ها 

 اما االن...

 چرا قبول کردی شهریار باشی؟ - 

 اخم کمرنگی کرد و گفت : 

 یعنی چی؟ - 



 جرات پیدا کردم و جلوتر رفتم : 

 تو به خاطر پول، شهریار نشدی - 

 خاطر انتقامم نشدی به  

 قصدت یه چی دیگه بود 

 یه چیزی که دیر یا زود همه میفهمن. 

 تک خنده ای کرد و گفت : 

 اینجوری که تخته گازمیری - 

 یه وقت تسمه تایم پاره نکنی شما. 

 چپ چپ نگاهش کردم که با خنده گفت :

 لباستو بپوش. - 

 جوابمو بده.- 

 نگاهش رو با جدیت بهم دوخت و گفت :

 خب؟ - 

 من جواب سواالی چرتو پرتو نمیدم. 

 سوال تو چرت و پرته که جوابی براشون ندارم. 
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 ابرویی باال دادم و گفتم : 

 عه؟! - 



 تا حرف حقیقت میشه سواالی من چرته؟ 

 بگو نمیخوام جوابی بدم. 

 سری باال داد و راحت گفت :

 اره نمیخوام جواب بدم. حله؟ - 

 و خوابوند و چشمامو بست. و بعد دستش 

 مات و پر از حیرت نگاهش کردم

 چه طور میتونست اینقدر بیخیال باشه؟ 

 انگار نه انگار که ازش سوال پرسیده بودم. 

 شهریار؟ - 

 میخوام بخوابم. - 

 جلوتر رفتم و شاکی صداش زدم : 

 شهریارررررر؟ - 

 اونم با لحنی جدی و شمرده شمرده گفت :

 میخواممممم بخوابمممممم. - 

 پس دیگه نگو باهام حرف نمیزنی - 

 چون وقتی میخوام حرف بزنم خودت جواب نمیدی.

 گفتم چرت و پرت نپرس. - 

 حقیقته. - 

 یهو چشم باز کرد و کالفه نگاهم کرد 

 چی میخوای بگم؟ - 

 چیزی که تو ذهنم بود به زبون اوردم. 



 اهورا کیه؟ - 

 دادمبا ابروهای باال رفته نگاهم کرد که منم ابرو باال  

دستامو روی سینه ام چلیپا کردم و سر کج کردم و  

 پرسیدم : 

 کیه که از بودن من ناراحته؟ - 

 از بودنت ناراحت نیست.- 

 رفتارش که اینو نمیگه. - 

 چرا دقیقا رفتارشم همینو میگه! - 

 و خب چیز دیگه ای مونده؟! 

 به سمتش رفتم و روی تخت کنارش نشستم 

 نه. سرشو عقب تر برد تا بتونه نگاهم ک 

 من هم بهش خیره شدم که گفت :

 خب؟ - 

 اینبار لحنم شاکی نبود...حتی متوقع هم نبودم.. 

 گه! فقط میخواستم بدونم چرا به من چیزی نمی 

 چرا هیچوقت با من حرف نمیزنی؟ - 
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 فکر کن چون هنوز نوبت فهمیدن تو نشده. - 



 هنوز برات زوده که بفهمی چی به چیه! 

 که چرا همه چی به اینجا رسیده

 من نمیتونم تو رو با گفتن حقایق فراری بدم. 

 از کجا میدونی فرار میکنم؟ - 

 نیشخندی زد و گفت : 

 تا االن که همیشه فرار کردی. - 

 من دیشب باهات.. - 

 تو عقل شاهین رو به ارث بردی - 

و اصالنی ها معتقدن دشمن رو باید نزدیک تر از  

 دوست نگه داشت.

نمیتونی منو که سالها خودم هم اصالنی بودم گول  تو  

 بزنی رهایش. 

 من خوب میدونم برق نگاه تو، برق شادی نیست. 

 برق افکاریه که تو ذهنته. 

 من تو تمام این سالها فقط به رام کردن تو فکر کردم. 

 به حربه هایی که میتونستم بزنم 

 و به روش های جذب کردنت.

م به عکست زل زدم  ساعت تما ۲۴تو نمیتونی منو که  

 تا نگاهت یادم بمونه دروغ بگی. 

دستایی که روی قفسه سینه ام چلیپا بودن بی جون  

 شدن 



 چشمام، فروغشون رو از دست دادن 

 اون مرد، منو حتی از خودم بهتر بلد بود 

 اون میدونست که من جا خالی میدم 

 که گاهی بنا بر مصلحت ساکت میشم 

و امانه تا راحتم    که میخواستم فکر کنه همه چی امن 

 بذاره. 

من حتی از وقتی فهمیده بودم که شنود توی بدنم کار  

 گذاشته شده با خودم فکر هم نمیکردم 

 چون حتی ازفکر کردن هم میترسیدم 

 از بلند فکر کردن 

از رد شدن سیگنال ها و رسیدنشون به دست شهریار  

 و افرداش

 و حاال اون میگفت که شکست خوردم. 

فهمیدن من، برای دست یابی به چیزی که من  برای  - 

 هستم، زمان زیادی الزمه. 

تو هیچوقت مجبور نبودی که زندگی خوب بقیه رو  

 ببینی و حسرت بخوری. 

 اما من لبخندهای شهریار رو دیدم

 عشق سمین بهش رو دیدم و حسرت خوردم. 

 چندسالته؟ - 
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 کشید. نگاهی بهم کرد و نفسی  

 سالمه . چندسالته؟ ۲۵من  - 

 نیشخندی زد و گفت : 

 اونقدری هست که بتونم جای پدرت هم باشم. - 

 مات نگاهش کردم که نیشخند زد. 

 سالمه. ۴۰- 

ساله باشه برام غیرقابل  ۴۰شاید باور اینکه شهریار،  

 باور بود 

اما اینکه امیر شاهرودی که نوه اول خاندان شاهرودی 

 ال هم منطقی بود. بود چهل سالش باشه کام 

 باید چه واکنشی نشون میدادم؟! 

 تعجب؟ ماتی؟ بگم باور نکردم؟ 

 بهت نمیخوره. - 

 خودمم میدونم چون ورزش میکنم. - 

 من ازت ...- 

میتونستم پدرت باشم اما خب    سال کوچیکتری ۱۵ازم  - 

 نیستم. 

 نیازی به یاداوری نیست رهایش 



 یاداوری نکردم فقط... - 

 کرد روی تخت نشست و نگاهم  

 خب؟ قصدت چی بود؟- 

 سالمه. ۲۵خواستم بگم فقط  - 

 چرا ازش خجالت میکشیدم؟ 

چرا حاال که سن واقعیش رو متوجه شده بودم معذب  

 بودم؟ 

 اون با هر اسمی، با هر سنی، همسر من بود. 

 ساله، فاصله سنی زیادی بود. ۱۵اما خب فاصله سنی  

 یه روز تمام حقیقت رو متوجه میشی. - 

 . سپنتا ، اون.. - 

 اون هم سن میتراست. - 

 خدای من. 

 دلم میخواست سرمو بکوبم تو دیوار.

 نمیتونستم تحمل کنم. 

 شهریار حتی از میترا هم بزرگتر بود... 

 شوهر من، از مادرم هم سن دار تر بود. 

 تو از میترا هم بزرگتری - 

 و خندیدم. 

 جدی نگاهم کرد که گفتم : 

 این مسخره اس.- 



 تایید کرد و گفت : 

 استثنا. و    - 
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 استثنا! 

 خوبه که اینقدر خودش رو قبول داشت.

 فقط خیره نگاهش کردم. 

 سال از من بزرگتر بود و شوهرم بود ۱۵به مردی که  

 کسی که برادرشوهر مادرم محسوب میشد 

 و باز هم شوهرم بود. 

 نفسی کشیدم و اروم بلند شدم. 

 میرم بیرون. - 

 هاست باهاش... خوبه تیمسار تن - 

 مکثی کردم و راه رفته رو برگشتم. 

 نگاهش کردم که دیدم با تعجب نگاهم میکنه. 

 چته؟ - 

 لبخند دستپاچه ای زدم و گفتم : 

 هیچی. نمیخوام برم اصال. - 

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و سر خم کرد. 



 با چشم به بیرون در اشاره داد و اروم گفت :

 تیمسار؟ - 

 دادم و گفتم : بیرون نفسی  

 ترسناکه. - 

 خندید و گفت :

 پدربزرگ مهربونیه. - 

 من که فقط اخم و تخمشو دیدم. - 

 البد فرصت دیدن بقیه چیزا رو نداشتی.- 

 چپ چپ نگاهش کردم که خودشم روی تخت نشست. 

 خم شد و رکابیش رو برداشت از روی زمین و گفت :

 روز تعطیل هم نمیشه از دستت خوابید. - 

 می نازک کردم و گفتم : پشت چش 

 نه که باقی روزا اداره کارمندی. - 

 رکابیش رو پوشید و گفت : 

 پس چی؟ - 

 چون رییس شرکتم دیر برم؟ 

 اونوقت کارمندام هم یاد میگیرن و دیر میان 

 من زود میرم که اونان ان تایم باشن. 

به حالت تمسخر امیزی سر باال پایین کردم که دست  

 دراز کرد

 وهامو که روی شونه ام بود کشید و گفت : و دنباله م 



 هوی.بار اخرت باشه ها - 

 یه بار دیگه مسخره ام کن ببین چیکارت میکنم 

 و موهامو کشید که اخی گفتم و اون هم ولش کرد. 
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 راست ایستاد و گفت :

 بیا بریم. - 

 با خوشحالی به قد و باالش نگاه کردم 

 که نچ نچی کرد و سری تکون داد.

باهم از اتاق خواب بیرون رفتیم و بعد از شستن دست  

 و صورتمون وارد هال شدیم. 

تیمسار روی کاناپه نشسته بود و به دقت روزنامه  

 میخوند. 

 سالم تیمسار. - 

تیمسار با صدای شهریار سری بلند کرد و نگاهمون  

 کرد. 

 گفتم.   تحت تاثیر نگاهش سریع سالم و صبح بخیر 

 سالم صبح بخیر - 

 دیدم که داشت لبخند میزد 



 اما اونو خورد و سری تکون داد.

 به اشپزخونه با سر اشاره کرد و گفت :

 برید صبحونه بخورید. - 

 اهورا بیدار نشده؟

 شهریار منو به سمت اشپزخونه هدایت کرد و گفت :

 صبح رفت لباس اورد برای رهایش. - 

 دوباره خوابی... 

 ابیدمممم. نه خیررر نخو - 

 داشتم تمرین سکوت میکردم 

 به سمت صداش برگشتم که دیدم روی اخرین پله است 

 و به ما خیره شده. 

 گیج نگاهش کردم و گفتم : 

 تمرین سکوت؟ - 

 اما خیلی جدی نگاهم کرد و گفت :اون 

 اره سکوت.- 

 که یاد بگیرم وقتی چیزی بهم مربوط نیست 

 ازش نپرسم. 

 میگیرم دروغه وقتی میدونم جوابی که  

 بازم چیزی نپرسم. 

 که وقتی منو ادم حساب نمیکنن 

 هنوز منو یه بچه میدونن 



 بازم چیزی نپرسم. 

 احساس میکردم این حرفا همش درمورد منه.

 در مورد رابطه شهریار و من. 

 در مورد اصالنی بودِن من!

 باید به اهورا میگفتم که حسم چیه. 
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 باید میگفتم که من نمیخوام بینشون مشکلی پیش بیاد 

 که به عنوان یه اصالنی زندگی نکردم

 فقط یه شناسنامه بهم رسیده 

 و سیاهی یه سری اموال. 

 من... - 

 دستم توسط شهریار کشیده شد 

 به سمتش برگشتم که دیدم منو نشونده پشت میز. 

 خودشم کنارم نشسته و بی توجه به اهورا 

 و به خدمتکار خونه میگه : ر 

 برای خانوم اب پرتقال بیار اول. - 

 خدمتکار سری تکون داد که اروم گفتم : 

 شهریار؟ - 



هیچ توجهی بهم نکرد و در عوض خیره به روبرو  

 گفت :

 جوابشو نده. - 

 نمیخوام خودتو توجیه کنی. 

 نمیخوام در موردم فکر بد کنه. - 

 مهمه؟ - 

 بی صدا و گیج نگاهش کردم 

 گفت : که  

 بگو دیگه. مهمه برات که فکرش چیه؟ - 

 اون...اون برادرته.- 

 من حتی به خومم حسودیم میشه سر داشتن تو. - 

 و حاال میگی برادر؟ 

 تک خنده ماتی کردم و گفتم : 

 اون جای برادر منم هست. - 

 با حلوا حلوا گفتن دهن ادم شیرین نمیشه - 

 چته شهریار؟ - 

 محکم نگاهم کرد و گفت : 

 اد چیزیو بفهمونی که نمیخواد بفهمه دلم نمیخو - 

 حضور تو برای ما مهمه 

 برای هرکسی مشکل زاست 

 تنش میاره 



 بره تو اتاقش.

صدای قدمهای اهورا رو شنیدم و بعد صدای حرف  

 زدنش

 اون هم از فاصله نزدیک : 

 خوبه دیگه. - 

 هر کسی شدم. هرکسی مشکل داشت
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 نیشخندی زد شهریار  

 که شونه هاش باال پریدن 

 اهورا هم محکم و عین خود شهریار، نگاهش میکرد 

 واقعا این همه شباهت اونا غیرقابل باور بود 

 اونم وقتی که میدونستم 

 یه چیزی این وسط درست نیست 

 که سن اهورا غلطه 

 یا رابطه شاهین و سیمین. 

 پوفی کشیدم که اهورا صندلی کناریمو عقب کشید 

 ونطور که میشست روش گفت :و هم 

 خب داشتی نطق میکردی؟ - 



 من میفرمودم. - 

 نه داش من.- 

 داشتی زر میزدی.

 یکه خورده به طرزصحبت کردنشون خیره شدم 

 واقعا خدا از شهریار کپی گرفته بود 

 و اسمشو گذاشته بودن اهورا. 

 با امیر درست صحبت کن. - 

 اون برادر بزرگترته. 

 پاپا بزرگ همین نوه گلت - 

 ا یه اصالنی وصلت کرده میفهمی؟ ب 

 نمیفهمیدم چرا حرفاش ضد و نقیض بود.

 بار اول باهام خوب بود 

 بعد جا موند و حاال... 

 انگار میخواد حفظم کنه. 

 برادرت هرکاری کرده - 

 با هرکی بوده حرفی زده

 رفتاری کرده برای خودشه. 

 زندگی خودش و عملکرد خودشه. 

 الستیک امیر تو به جای شیشه شدن تو  

 براش  راه باز کن 

 مات به تیمسار نگاه کردم 



شاید هیچ جمله مستقیمی، نمیتونست جواب خوبی  

 باشه. 

جمله و گفتم از اون نسبت خونی باعث شد تا  اما اون 

 راحت از خودم بگم. 
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اهورا همونطور که قالب کره رو از جلوم میکشید  

 سمت خودش گفت :

 اگه پسر نبودم فکر میکردم پسر دوستی پاپا بزرگ. - 

 اما دوصد حیف که خودمم پسرم. 

 بهم نگو پاپابزرگ. - 

 میتونی درست صدام کنی. 

 اهورا نیشخندی زد و گفت :

 پس همون پاپابزرگ. - 

 و بلند خندید. 

 زهرمار. اذیتش نکن. - 

ابروهای اهورا باال رفت و سرش به سمت شهریار  

 چرخید 

 براندازش کرد و گفت :با نگاهش  



 چه نوه خوبی. - 

 چقدر دل رحم شدی تو امیر جان. 

شهریار اما چشم غره ای بهش رفت و بعد رو به من  

 گفت :

 صبحونه اتو بخور باید بریم جایی. - 

 کجا؟ - 

مات به اهورا نگاه کردم که سریع اون سوالو پرسیده  

 بود 

 به تو چه که کجا. - 

 مگه گفتم اهورا؟

 به شهریار نگاه کرد و گفت : اهورا ولی جدی  

 کجا امیر؟ - 

 خونه جدید گرفتم میخوام ببرم اگه پسندشه بریم داخل. - 

 با دهن باز به شهریار نگاه کردم. 

 خونه خریده بود؟! 

 پس ساختمون خودش چی! 

 به همین زودی میخواست منو از روهام جدا کنه؟ 

 روهام چی؟ - 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت : 

 د؟ چی؟! تا االن کجا بو - 

 از این به بعد هم همونجاست 



 با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم : 

 میخوای ازم دورش کنی؟ - 

جوری طلبکار بهم زل زد که ناخوداگاه به سمت اهورا  

 مایل شدم 

 و این از چشمش دور نموند. 
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 من دورش کنم؟ - 

 تو راه براه ازم فرار میکنی!

 کاریتون ندارم.   چه دور کردنی؟! من که 

 بردمت تو یه خونه باهاش فرار کردی. 

 اگه به فکرش بودی وقتی بیهوش روی دستای... 

حرفشو قطع کرد و دستی بین موهای جلوی سرش  

 کشید و روشو برگردوند. 

 شماها از کی حرف میزنین. - 

 نمیدونستم باید جواب اهورا رو چی بدم. 

 بزاق دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم 

 دیدم اخم کرده و بهم خیره شده. که  

 نگاهش اونقدر محق بود که باعث تعجبم شد. 



 قضیه چیه رهایش؟ - 

 گفتم؟ چرا باید بهش می 

 کرد که انگار خبر خاصیه! چرا باید طوری بهم نگاه می 

 که انگار من موظفم بهش جواب پس بدم. 

 اصالً مگه فرق بین من و اون چی بود. 

 نمیفهمیدم...واقعا نمیفهمیدم... 

 بیا کمکم کن برم جکوزی. - 

 اهورا نگاهشو نگرفت و بلند تو جواب تیمسار گفت : 

 امیر کمکت میکنه. - 

 من تو رو خواستم. - 

 اهورا یه لحظه چشم بست و بعد نفسی بیرون فرستاد. 

 سری تکون داد و چشمی گفت. 

 چشم باز کرد و نگاهشو ازم گرفت و ایستاد.

 ام اهورا هیچی از روهام بدونه خب؟ نمیخو - 

 گیج به سمت شهریار برگشتم. 

 اینقدر از ما متنفره؟- 

 از هیجکدومتون متنفر نیست - 

فقط تاریخ ثابت کرده اصالنی ها بدترین ظلمو به  

 شاهرودی ها کردن. 

 با رابطه شروین و میترا. 



اونم نمیشه ازش انتظار داشت وقتی مرگ عمه اشو 

 دیده خوب رفتار کنه. 

 جلوی شماها خودکشی کرد؟ - 

 شهریار سرد نگاهم کرد و بلند شد. 

 باید بریم زود باش. - 

 و بدون اینکه جوابی بده از اشپزخونه بیرون رفت. 
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 زمانی که از مرگ میگفت 

 وقتی که از خودکشی عمه اش میگفت 

 چشماش رو هاله ای از غم و اندوه گرفته بود

 اونقدر اون اتفاق تو روحیه اش تاثیر داشت 

 اونقدر هنوز براش غیرقابل حل بود 

 که نتونسته بود بهم جوابی بده. 

 وگرنه شهریار ادمی نبود که سکوت کنه 

 که حتی فرار کنه! 

 اما این بار فرار کرده بود. 

اهی کشیدم و میز رو جمع کردم و بعد از شستن ظرفها  

 به طبقه باال رفتم. 



 و اتاق نبود، اول میخواستم وارد اتاق بشم شهریار ت 

 اما با دیدن نور از پایین در اتاق اهورا به سمتش رفتم. 

 اروم و پاورچین قدم برداشتم 

 پشت در ایستادم و حواسم بود 

 که پاهام زیر در سایه درست نکنه. 

 روهام چندسالشه؟ - 

 هشت.- 

 خیلی وقت بود ندیده بودمش. خیلی بزرگتر شده. - 

 نمیخوام بازم ببینیش. - 

 چرا نبینم؟! نمیتونید از من جداش کنید - 

 این همه سال ازشون جدا بودم

 االنم که میخوام کنارشون باشم

 تو و تیمسار اجازه نمیدین؟ 

 به صالحت نیست. - 

 اون داره میره لندن تو مدارس شبانه روزی 

 نمیخوام با دیدنت هوایی بشه. 

 رهایش چی؟ - 

 زندگی منه. اون سنجاق شده به  - 

 هوایی نمیشه. جایی هم قرار نیست بره 

 اما کار منو خراب نکن. 

 نمیخوام پشت دربیای نمیخوام تکیه گاه دربیای. 



 میخوای کاری کنی در حق من کن. 

 به خاطر همتون از همه چیزم گذشتم 

 از امیال مسخره اتون بگذرین 

 تا من به عشقم برسم. 

 خیلی سخته؟ 

 رو داری؟  هنوز عادت گند منت گذاشتن - 

 تو و ایلیا گربه کوره این.باید منت بذارم- 

 باید یاداوری کنم تا یادتون نره 
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 ما یادمون نمیره - 

 فقط از بس که میگی دایورتت میکنیم 

 باور کن خبر دیگه ای نیست 

 نیت دیگه ای هم نداریم. 

 زبون دراوردی- 

 اهورا شاهرودی. چیه؟ رو دادم بهت؟ 

 واال توام زبون دراوردی شهریار اصالنی؟ - 

 رو دادم بهت؟

 وقتی اسم شهریار رو از زبون اهورا شنیدم



 اون هم وقتی که شهریار چندبار گفته بود 

اهورا از قضایای این سالها دوره و از چیزی خبر  

 نداره

وقتی گفته بود اسم شهریار و اصالنی ها رو جلوش  

 نیارم. 

 شهریار بهم خیانت کرده حس کردم دوباره  

من تنها چیزی که باور داشتم عشق اون نسبت به  

 خودم بود 

 که انگار قرار نبود هرگز باورم بهش پایدار بمونه. 

 اهی کشیدم و خواستم در رو باز کنم 

 خواستم جلوتر برم 

 دستمو رو دستگیره بذارم و در رو باز کنم 

 برم داخل و بگم همه چیو شنیدم

 دارید چه نقشه ای میکشید؟ که بپرسم باز  

 باز میخواید باهام چیکار کنید. 

 اما نرفتم 

 به جاش چند قدم عقب رفتم و چشم بستم 

 باید خودم میفهمیدم که چه خبره 

 اونا هرگز قرار نبود کمکم کنن 

 هیچوقت هم حقیقت رو نمیگفتن 

 خودم باید پیداش میکردم 



 به سمت اتاق شهریار رفتم و در رو باز کردم 

 دم و در رو بستموارد ش 

 نگاهمو دور اتاق گردوندم و اهی کشیدم

 این زندگی...این دروغها...این پنهان کاریا 

 میتونست نهایت نخواستن باشه 

 شاید خیلیا عالقه داشتن جای من باشن 

 اما من نه. 

 من راضی نبودم کسی که اسم شوهرم رو یدک میشه 

 بهم دروغ بگه 

 که ازم حقایقی رو پنهون کنه 
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 تقه ای به در خورد که جلوتر رفتم و لبخندی زدم. 

 در که باز شد خودمو بی توجه نشون دادم

 و به سمت کمد رفتم. 

 رهایش؟ - 

 در کمد رو باز کردم و هومی کردم. 

 چرا آماده نشدی؟- 

 مانتوی سبز رنگ رو بیرون کشیدم و گفتم : 



 داشتم ظرف میشستم. - 

 کوتاهه. اینو نپوش  - 

 مانتو رو که باال گرفته بودم پایین کشیدم 

 و با دقت نگاهش کردم. 

 تو وسایالمه. - 

 میدونم اما نپوشش. - 

 اوردی که بپوشمش. - 

 من نیوردم اهورا اورده.- 

 خب به هرحال اورده شده تا... - 

ادامه حرفم با کشیده شدن مانتو از دستم، نیمه کاره  

 موند. 

 تخت : مانتو رو گرفت و انداختش روی  

 شوهرت منم نه اهورا- 

 اون چندتا لباس که میترا انتخاب کرده بود اورده برات.

 همین و بس. 

 با سر اشاره ای به پالستیک لباس ها کرد و گفت : 

 بگرد یه مانتو دیگه پیدا کن. - 

 نیست. - 

 با ابروی باال رفته نگاهم کرد 

 که منم مثل خودش نگاهش کردم و دستامو باال بردم! 

 کشید و سری تکون داد. پوفی  



 پس نمیریم. - 

 چپ چپ نگاهش کردم و مانتوی دیگه ای بیرون اوردم

 اها!- 

 جوری با تمسخر، آها گفت که سرم به سمتش برگشت 

 و با یه تای ابروی باال رفته و طلبکار زل زدم بهش. 

 نیشخندی زد و گفت : 

 اجی مجی هم بلد بودی؟ - 

 اخه گفته بودی مانتو نیست. 

 از اسمون دراومد. جالبه واقعا.   بعد این یهو 

توجهی بهش نکردم و مانتو رو پوشیدم و یه پامو  

 جلوتر بردم. 

 ببینش. - 
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 نگاهی به صورتم و بعد پام کرد 

 که گفتم : 

 ببین. قدش تا زیر زانوئه. اوکیه؟ - 

 لبخندی زد و گفت : 

 دیگه ناچارم. - 



 میخوای چادر بذارم؟ - 

 زد و گفت :   نیشخندی 

 به قول سامیار، سیست به این حرفا نمیخوره. - 

 منم مثل خودش نیشخندی زدم و گفتم : 

خوبه. یه خالفکار بزرگ از تیکه کالمهای یه پلیس  - 

 استفاده میکنه. 

 نیازیه که بگم به خودم مربوطه؟ - 

 جمله اش برام ثقیل اومد که گفتم : 

 لباس پوشیدن منم به خودم مربوطه. - 

 راست کرد و در کشو خودشو باز کرد.   سری چپ و 

 متاسفم اما به من به عنوان شوهرت مربوطه. - 

 نمیخوام فکر کنن سیب زمینی ام. 

پر از خشم نگاهش کردم که پیراهنی همرنگ مانتوی  

 من بیرون اورد و بعد یه شلوار جین مشکی. 

 ست کردن دوست داری؟ - 

 گفته بودم دوست دارم همه بدونن یه خانواده ایم. - 

 این واسه شهریار اصالنی بود - 

فکر نمیکردم امیر شاهرودی هم این تفکرو داشته  

 باشه 

 سخت نگاهم کرد و گفت : 

 بهت گفته بودم هرچی از خودم بگم - 



 از اخالقم از فکرم رفتارم 

 همه و همه اش برای خودمه.

 برای شخصیتی که وابسته به هیچ اسمی نیست. 

 و امیدوار بودم متوجه شده باشی 

اما گویا تو مقاومت زیادی در مقابل فهمیدم و باور  

 کردن من داری رهایش. 

لحنش، صحبتش همه و همه اون رو به  طرز نگاهش، 

 شهریاری که بار اول دیده بودم نزدیک میکرد. 

خواست دوباره اون آدم با اون غرور جلوم  دلم نمی 

 قرار بگیره. 

 . پس جوابی بهش ندادم و سعی کردم زودتر آماده بشم

اون هم جلوی چشمهای من لباس هاش رو عوض کرد 

 و به پشت کردن من نیشخند زد. 

جفتمون که آماده شدیم ، نگاه انالیزگری از سر تا پام  

 انداخت

 و دوباره به چشمام نگاه کرد. 

 اجازه هست؟ یا نه باید باز تغییر لباس بدم؟ - 
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فرو کرد و دست دیگه اشو  دستشو تو جیب شلوارش  

 به سمتم دراز کرد 

 دستمو تو دستش گرفت و گفت :

 اوکی ای شما. میتونیم بریم. - 

 پشت چشمی براش نازک کردم که درو باز کرد 

 از در بیرون رفتم که اهورا رو کنار دیوار دیدم

 لباس بیرون تنش بود و اماده بود. 

ویی شهریار از اتاق بیرون اومد و با دیدن اهورا ابر 

 باال داد و گفت :

 به سالمتی؟ - 

 اهورا تکیه اشو از دیوار گرفت و جلو اومد :

 میخوام باهاتون بیام. - 

 دقیقاً بیای چیکار کنی؟ - 

 میخوام بیام خونه اتونو ببینم. - 

 اهورا برو سر تیمسار خراب شو - 

 میخوام سر تو خراب بشم. - 

 و لبخند گنده ای زد که خنده ام گرفت. 

 نگاهی بهم کرد و گفت :   شهریار عصبی نیم

 ماشاهلل اتون باشه. - 

 و بعد رفت و منم دنبال خودش کشید. 

 نگاه پر از سوالی به اهورا کردم



 که تو جوابم چشمکی زد و خندید. 

 اون چشمک زدن...خندیدنش... 

 چرا یه لحظه خیلی برام آشنا اومد 

 انگار که جای دیگه ای هم دیده بودم. 

 تم : سری تکون دادم و با خودم گف 

 دیوونه شدی رهایش. - 

 از بس با اینا نشست برخاست داشتی

 از بس اینا پر از معما و پیچیدگی بودن 

 توام مثل خودشون شدی. 

 برای ناهار برمیگردید؟ - 

شهریار دهن باز کرد جواب بده که اهورا پیشدستی  

 کرد : 

 مشخص نیست تیمسار. - 

 زهرمار و تیمسار. - 

 بیرون رفتیم. اهورا خندید و از خونه هم  

برام جالب بود که چرا تیمسار با شهریار همیشه با  

 احترام صحبت میکنه 

 یه جوری که انگار بزرگتر خانواده اونه 

 اما با اهورا، رفتاری مثل بچه ها داره.
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 در صورتی که اهورا حتی سن پایینی هم نداشت. 

 ار داشت و رفتارش هم شباهت زیادی به شهری 

 اما اون و تیمسار انگار کلکل زیادی داشتن. 

شهریار در شاگرد رو برام باز کرد که نگاهی به اهورا 

 انداختم

 اما شهریار منو نشوند روی صندلی و غرید : 

 مهمون اجباری جاش پشت سر ادمه. - 

 و در رو محکم بست. 

اهورا هم همونطور که در صندلی عقب رو باز میکرد  

 با خنده گفت : 

 شما گلی برادر. - 

 گل هم که پشت و رو نداره خان داداشم.

اروم به این زبون بازیش خندیدم که شهریار که تازه  

 نشسته بود در رو محکم بست و غرید : 

 خوب جور شدین باهم - 

 این میگه تو میخندی. 

 خنده ام رو قورت دادم و گفتم : 

 خب.. - 

 چیه حسودیت میشه امیر جان؟ - 



 ذره هم جدی نبود اما نگاهش.. صدای اهورا حتی یه  

 وقتی از آینه نگاهم به نگاهش افتاد

 یه لحظه تنم لرزید 

اونقدر پر از حرص به شهریار نگاه میکرد که بزاق  

 دهنمو قورت دادم و منتظر یه دعوا موندم. 

 اما شهریار با ارامش اینه رو تنظیم کرد و گفت : 

 اره حسودیم میشه حرفیه؟ - 

 گفته بودم که. 

یگه حرفی نزد اما فکر من به سمت جمله اخر  اهورا د 

 شهریار رفت. 

 گفته بودم که! 

حس میکردم اون جمله اشاره به حرفهای توی  

 اتاقشون داشت.

 وقتی که گفته بود از امیال مسخره اتون دست بردارین

 که بذارید به عشقم برسم. 

اون امیال...اون چیزایی که شهریار فکر میکرد باعث  

 بشم چیا بودن. میشن که ازش دور  

 چرا اون هنوز ترس از دست دادن منو داشت؟ 

 چرا برادراشو مسبب این دوری میدونست. 

 دوری ای که هنوز پیش نیومده بود

 اما پیش بینی شده بود 
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ناموساً به سیست نمیخورد که زن بگیری ما رو ول  - 

 کنی امیر. 

 باشید فقط. گم ادم  ولتون نکردم می - 

 داداشمی که ادم نیستی دیگه اگه من ادم نیستم توام- 

 ارنج هاشو روی صندلی گذاشت و گفت :  و جلو اومد و 

 مگه نه؟ - 

به این حرفش لبخندی زدم که شهریار چشم غره ای  

 بهم رفت. 

 کنی براش؟ چیه هی چشم چپ می - 

 به تو چه ربطی داره؟ زنمه دوست دارم.- 

 من دوست ندارم.- 

 نیشخندی زدم و تو دلم گفتم : 

 بخور جناب اصالنی. - 

 شه؟! حقته! یکی هم باشه حریف تو بشه مگه چی می 

 اما برام این رفتار اهورا جالب بود 

 رفتار حمایتگرانه داشت 

 یه جورایی انگار که اون از اتفاقات بینمون خبر داشت 



 برای همین در مورد رفتار شهریار با من نظر میداد.

ک کرده بودم که شاید از همه چیز اطالع  گرچه یکم ش 

 داشته باشه 

اما شهریار رو آدمی نمیدیدم که از مسائل خصوصی  

 زندگیش براش بگه. 

 تیمسار گفت که میخواد مهمونی بده- 

 برای بچه سپنتا! 

اهی کشیدم و جریان مهمونی و حتی اردوی روهام  

 کامل از یادم رفته بود. 

خرابش کرده  پسرکم چه ذوقی داشت و من چه طور  

 بودم! 

 واقعا باید به محض دیدنش ازش عذرخواهی میکردم

 رو به من میداد. البته اگه شهریار فرصت دیدنش 

 میدونم. - 

 و مهمونی فرداشبه - 

 اینم میدونم. - 

 خوب با تیمسار جیک تو جیکی امیر. - 

 خب؟ اجازه ات الزم بود؟ که نگرفتمش؟ - 

 نه اما جالبه که سال به سال همو نمیبینین - 

 اما خبر از کارهای هم دارن. 

 تلفن عزیزم چیزیه که خیلی وقته اختراع شده - 



 خدا پدر مادر بل رو بیامرزه که اینکارو کرد. 

 خدا پدر مادر همه رو بیامرزه. - 
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خدا رحمت کنه ای گفتم و هنوز نمیدونستم پدرشون چه  

 طوری فوت کرده!

 پ...پدرتون چه طور فوت کرد؟ - 

 تا حاال سنگین شدن فضا رو حس نکرده بودم

اما اون لحظه وقتی حتی انگار صدای نفس هاشون به  

 زور بلند میشد فهمیدم سنگین شدن فضا یعنی چی! 

 وقتی که انگار نگاه جفتشون بی فروغ به من بود. 

 تصادف. - 

 تو جواب شهریار گفتم : 

 متاسفم. - 

 فوت کرد؟ پدر تو چه طور  - 

 مات به سمت اهورا برگشتم که دیدم تیز نگاهم میکنه. 

 من...پدرم... - 

عاجزانه به شهریار خیره شدم که با اخم وحشتناکی  

 نگاهش از اینه به اهورا بود.



 کشته شده! تو که بهتر میدونی. - 

اهورا سری تکون داد و ضربه ای با کف دست به  

 پاهاش زد و سر کج کرد و گفت :

 خودش بگه.   میخواستم- 

 خودش چیزی نمیدونه - 

 اهورا ابرویی باال داد و تو همون حالت نگاهم کرد : 

 چرا؟ - 

 چون حتی نمیدونستم یه اصالنی ام! - 

 برادرت منو پیدا کرد و به مادرم رسوند. 

 اهورا خیره به من پوزخندی زد و گفت :

 برادرم؟ - 

 و بعد با دست به شهریار اشاره کرد. 

 کون دادم که خوبه ای گفت. سری به نشونه تایید ت 

 این مزخرفاتو... - 

 میخواستیش؟ - 

گیج به اهورا نگاه کردم که بین حرف شهریار اومده  

 بود. 

 سپنتا هیچوقت احترام شهریار رو زیرپا نمیذاشت 

 همیشه گوش به حرفش بود 

 اما اهورا نه!

 انگار یه سری جاها شهریار رو حساب نمیکرد 



 نسخه دوم خود شهریار بود 

 دقیقاً مثل اون خواسته دیگران براش اهمیتی نداشت.

 بس کن. - 

 مگه دارم چیکار میکنم پسر؟ - 

 〖   @aroosak_sho   〗 

 
 330#عروسک_ 

 
 رو کرد به من و پرسید : 

 ناراحتت کردم؟ - 

 جسارتی کردم؟ فضولی چیزی؟ 

 من فقط پرسیدم تو رو میخواسته یا نه. 

 باهم اشنا شدیم. - 

 لبخند زد اهورا سری تکون داد و  

 اما سنگینی نگاه شهریار رو حس کردم. 

 خب؟ تو یا اون؟ - 

اون منو...یعنی مدل عشق مردها میدونی چه جوریه  - 

 که. 

 اهورا بیجون خندید و گفت :

 زورکیه. - 

 منم مثل خودش خندیدم که شهریار اعتراض کرد :



این یه چیز خصوصیه نیازی نیست توضیح بدی  - 

 رهایش. 

 برادرته.- 

 گرفتم. نگاهم کرد که جوابمو گزنده  

حتی نمیخواست برادرش بفهمه که چه طور وارد  اون 

 زندگیم شده. 

 زورکی نبوده باشه!   امیدوارم- 

 من برای امیدهای تو زندگی نمیکنم. - 

 اما من برای امیدهام جون میدم داداش.- 

 ناسالمتی اهورام!

شهریار نگاه سنگینی از اینه به اهورا کرد و بعد  

 گفت :

 ن دادن راحته. جو - 

 من به وقتش جون هم میگیرم. - 

 دست پرورده خودتم!

 تیکه ای که اهورا به شهریار انداخت

 دیدم که چطور عصبیش کرد. 

 دندون قروچه اش اخمی که کرد، 

و فشار انگشتاش دور فرمون تا مرز سفید شدن  

 بندهای انگشتش. 

 پسرا؟  - 



سر جفتشون به سمتم برگشت که به زور لبخندی زدم  

 گفتم : و  

 دعوا که نمیفتین؟ - 

 اهورا خندید و گفت :

 دعوا؟ اونم من و شهریار؟ - 

 ما فقط باهم صحبت میکنیم همین. 

و ضربه ای روی شونه شهریار زد که اون هم لبخندی  

 زد. 
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 لبهاشون میخندید اما چشم هاشون 

 دن. دوئل سختی باهم بو   تونستم ببینم که انگار تو می 

 نگاه جفتشون به هم نگاه های هشدار دهنده بود

 هیچ لطافت یا رئوفتی تو نگاهشون نبود 

با رسیدن به یه خونه بزرگ ویالیی که دورش نرده  

  داشت و تو حیاطش چمن و استخر بود شهریار ماشینو 

 متوقف کرد. 

 پسر اینجا کجاست؟ - 

 خونه ما. - 



 و در ماشین رو باز کرد و پیاده شد.  

اهورا هم همونطور که سوت میکشید در رو باز کرد و  

 پیاده شد 

 من اما نگاهی به ساختمون خونه کردم. 

 اینجا قرار بود برای خودمون باشه؟ 

 من و شهریار؟ 

 دور از عمارت و ادماش؟

 شاید هم برای من و امیر! 

با برگشتن سر شهریار به سمتم از ماشین پیاه شدم و  

 در رو بستم 

 رفتم. و جلوتر  

 پسر این عالیههههه - 

 از کجا پیداش کردی؟ 

 محله اش یکم ساکته و خب در واقع خیلی - 

 اما خونه های محشری داره 

 یه چیزی از محشر هم اونورتر. 

 شک نکن که محشره. - 

 اینجا جون میده فوتبال بازی کنی 

 شهریار چشم غره ای به اهورا رفت

 و من هم با تعجب نگاهش کردم

 ش نبود و کلید رو ازشهریار گرفت اما اون عین خیال 



 و نرده رو باز کرد و وارد شد. 

خودشو روی چمن ها انداخت که با صدای بلندی بهش  

 خندیدم. 

 چل خنده داره؟دیدن یه خل و - 

 خیلی باحاله. - 

 چون ازت دفاع میکنه؟ - 

 گیج نگاهش کردم و گفتم : 

 دفاع میکنه؟ - 

 میفهمید. هر بچه ای معنای حرفای تو ماشینش رو  - 

 شونه باال انداختم و گفتم : 

 من نفهمیدم- 

 اما در واقعیت فهمیده بودم!
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 فهمیده بودم اما نمیخواستم شهریار متوجه بشه 

 دلم نمیخواست که فکر کنه اهورا دشمنشه 

 دلم نمیخواست اونو به چشم دیگه ای ببینه 

 نداشتم   تو تمام این مدت دل خوشی از سپنتا 

 مقصر اینکه کنار شهریار بودم



 و زندانیش بودم رو سپنتا میدونستم 

 اما تازه فهمیده بودم که اون تقصیری نداشته. 

 که اگه مشکلی پیش اومده بود  

 اگه من تو دستای شهریار بودم

 همه اش نقشه از پیش تعیین شده بود.

 نه چیزی که سپنتا خودش خواسته باشه. 

 میترا اینقدر باهاش ارومه   از طرفی وقتی میدیدم

 منم نظر خوبی نسبت بهش پیدا میکردم. 

 اون بهترین مردی بود که میتونست نصیب میترا بشه. 

 من چی؟ - 

 گیج نگاهش کردم که سری تکون داد و گفت :

 سپنتا بهترین مرده! - 

 من چی؟ منم هستم؟ 

 اون چه طور شنیده بود! 

 چشم تنگ کردم و پرسیدم : 

 کردم؟! بلند فکر  - 

 خندید و گفت :

 از بلند اونورتر!- 

 حاال من چی؟ 

 نگاهی نثارش کردم و چیزی نگفتم. 

 اما واقعاً اون چی؟! 



 بهترین مرد بود؟! 

 بهترین مرد برای من؟ 

 نفس عمیقی کشیدم و دهن باز کردم  

 که دستی منو کشید . 

با دهن باز به اهورا نگاه کردم که خندون منو همراه  

 د خودش وارد حیاط کر 

 سرم به سمت شهریار برگشت که دیدم 

 با لبخند محوی نگاهمون میکنه. 

 نگاهمو که دید لبخندش رو خورد 

 اما چشماش...چشماش هنوز میخندیدن! 

 اینجا رو ببین دختر. - 

 به سمتی که اشاره کرده بود نگاه کردم. 

 یه لونه سگ بود. 

با دیدنش ناخوداگاه لبخند زدم و یاد لونه سگی افتادم  

 کارتون تام و جری بود. که تو  

 سگم داره؟ - 
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 نگاهم دور تا دور گشت و گفتم : 



 نه بابا اینجا که... - 

 از مادرت چه خبر؟ - 

 مات نگاهش کردم که نیشخندی زد 

 و خیره به همون لونه سگ گفت :

 کسی بهت گفته پدرت چطوری به قتل رسیده؟ - 

 چشماشو تنگ کرده دقیق نگاهش کردم که دیدم  

 نه نگفتن. - 

 نفس عمیقی کشید و پوزخندی زد :

 خوبه! - 

 باید یه دستی میزدم : 

 از کی میتونم بپرسم؟ - 

 ابرویی باال داد و اما باز هم نگاهم نکرد. 

 مادرت که فرار کرد.- 

 از شهریار بپرس شایدم از تیمسار. 

 رو برگردوند و خواست بره که گفتم : 

 اگه مادرمو ببینی... - 

 به سمتم برگشت که پرسیدم : 

 بالیی به سرش میاری؟ - 

 نگاهش دریای خون شد 

اونقدر عصبی شده بود که انگار بدترین اتفاق ممکن  

 براش افتاده بود.



 مادرت...هیچوقت نمیتونه زندگی خوبی تشکیل بده - 

 همیشه نگاه من دنبالشه. 

 ال اون و زندگی که از لیدا گرفت. دنب 

 ایدا؟!- 

 با فک سفت شده گفت :

 دختر تیمسار. - 

 باید بهش میگفتم؟ 

 زن داداشته؟ میگفتم که مادرم ، 

که کسی که به خونش تشنه ای عروس شاهرودی  

 هاست؟ 

 اون بهت نزدیکه. - 

 گیج نگاهم کرد و بعد اخم کرد. 

 ؟ نزدیکه - 

 برداشت و پرسید : اینو گفت و به سمتم قدم  

 منظورت چیه! - 

 قدمی عقب رفتم و زمزمه کردم : 

 هیچی!- 
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 عصبی نگاهم کرد و گفت : 

 فرار نکن. پای حرفی که زدی بمون. - 

 یعنی چی که نزدیکه؟ 

 من...کسیو... 

 حرفشو قطع کرد و مات نگاهم کرد. 

 تو نگاهش پر از شوک و ناباوری بود. 

 ود اگه میگفتم که دلم سوخته بود؟! مسخره ب 

 انگار بزرگترین ضربه زندگیشو خورده بود. 

 زن...زن...زن ایلیا؟ - 

 چی باید میگفتم؟ 

 وقتی اینقدری دورش خالی بود 

 که با یه حرف به طرف مورد نظر رسید 

 باید چه طور میگفتم نه؟! 

 بعد هم من خودم خواستم تا لو بره. 

 ر متوجهش بشه. خودم خواستم قبل از گفتن تیمسا 

 پوزخندی زد و دست چپش مشت شد 

 که جلوتر رفتم : 

 میخوای چیکار کنی؟ - 

 نگاه خونبارش رو به چشمام داد.

 نگاهش تو چشمام تو نوسان بود 

 با فک سخت و صدای سردی گفت :



 فعال هیچی اما به وقتش انتقام میگیرم. - 

 اون مادرمه. - 

 برای اولین بار اهورا با حرص نگاهم کرد 

 ایدا هم برای من مادر بود. - 

چی میگفتم وقتی که عمه اش رو تا این حد دوست  

 داشت؟

 کدوم کلمه میتونست اهورا رو اروم کنه. 

که قانعش کنه خودکشی عمه اش یه تصمیم یهویی  

 بوده

 که اره حق با اونه. 

حق با اونه که مادر من باعث به هم زدن نظم  

 خانوادگی شد. 

 اشونو میدونستم   اینا رو میدونستم همه من 

 اما گفتن تو این شرایط واقعا هیچ فایده ای نداشت

 وقتی که چشمای اهورا رو خون گرفته بود. 

 دلیل و منطق و هر روش دیگه ای روش جواب نمیداد.

 موفق شدی که اونو از منطقه امنش بیرون بیاری؟ - 

به سمت شهریار برگشتم که با افسوس به اهورا نگاه 

 میکرد. 
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 برای اولین بار تو عمرم خجالت زده بودم 

 از کاری که حتی با فکر انجامش داده بودم.

 واقعاً چرا یه لحظه به سرم زد 

 تا اون بدونه میترا کیه! 

دونستن یا ندونستن اهورا چه فرقی تو اصل ماجرا 

 داشت؟

 رابطه ها تشکیل شده بودن! 

 باردار بودمیترا زن سپنتا بود و ازش  

 با این کار فقط سالمت اونو به خطر انداختم. 

 چطور ایلیا باهاش ازدواج کرد؟ - 

 نیم نگاهی به شهریار کردم 

 که دیدم با ناراحتی به اهورا نگاه میکنه. 

 عاشق شد. - 

 اون قدر راحت و بی تکلف اون جمله رو به زبون اورد 

 که خودم تعجب کردم! 

 همین! عاشق شده بود. 

 شدن برای شهریار یه دلیل بزرگ بود انگار عاشق  

 دلیلی که به خاطرش هرکاری بشه انجام داد 

 اهورا پوزخندی زد و گفت :



 عشق؟! - 

 عاشق شده بود؟ 

 سرش سالمت که عاشق قاتل... 

 مادرم قاتل نیست. - 

سر اهورا به سمتم برگشت و دیدم که چطور با حرص  

 نگاهم کرد 

 قدمی برداشتقدمی به سمتم برداشت که شهریار هم  

 و مقابلم ایستاد 

 اهورا کجخندی زد و گفت :

 هی پسر. جلو من وایمیستی؟ - 

 شهریار بی حوصله گفت : 

 نمیخوام باهم درگیر بشید. - 

 یا نمیخوای باهم حرف بزنیم؟ - 

 نمیدونم شهریار قیافه اش چه شکلی شد 

 یا چه حالتی به اهورا نگاه کرد 

 داد و عقب رفت.که اهورا نفسی بیرون 

 االن به خواسته ات رسیدی؟- 

 به چی دست پیدا کردی؟ 

 به اینکه اون بدونه میترا کیه؟ 

 با دونستن اون چی تغییر میکرد؟ 
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 با ناراحتی گفتم : 

 من...من... - 

 شهریار به سمتم برگشت و دقیق نگاهم کرد. 

 بگو رهایش - 

 برای کاری که کردی دلیل بیار. 

 االخره بهش میگفت. تیمسار ب - 

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و بعد خندید 

 نه از خوشحالی و شعف 

 بلکه چنان با حرص خندید 

 جوری هیستریک خندید که با ترس عقب رفتم

 تیمسار؟ همین؟ - 

 دلیلت همینه؟ تو پیش دستی کردی؟ 

 پیش دستی کردی تا از تیمسار عقب نیوفتی؟ 

 ه برن سراغ میترا؟ شایدم میترسیدی گروه بزنن شبون 

 خفه اش کنن اره؟ 

 دستی به موهای جلوی سرش کشید و تقرییا نالید : 

 تو چه فکری کردی رهایش؟ - 

 میخوام برم سراغ ایلیا. - 



مات به اهورا نگاه کردم که با فک سفت شده نگاهمون  

 میکرد. 

با ترس جلو رفتم که شهریار اجازه نداد از مقابلش 

 عبور کنم 

 تکونی به دستم دادم و گفتم : با عصبانیت  

 ولم کننن ولم کن باهاش حرف بزنم. - 

 نمیخواد. - 

 گندت رو که زدی. 

 میخواد بره پیش مادرم. ولمممم کن. میفهمی؟ - 

اهورا تلخندی زد که خودمو از دست شهریار خالص  

 کردم 

 و سریع مقابل اهورا ایستادم

 با غصه نگاهش کردم. 

 میفهممت میخواستم بگم

 میدونم کسی که باهات نسبت خونی داره چقدر عزیزه

 اما اون ادم مادر منه. 

 اون ادم زن برادرته.

 اون بارداره..ایلیا خوشحاله... - 

 میخوای بری چی بگی؟ 

 ایلیا با قاتل ایدا خوشحاله؟ - 

 من تو غربت پرپر زدم تا ایلیا بره سراغ میترا؟ 



 اره امیر؟ قرار این بود؟

 〖   @aroosak_sho   〗 

 
 337روسک_ #ع 

 
 گیج به سمت شهریار برگشتم و نگاهش کردم 

 که دیدم نگاهش به جفتمونه. 

 قرار ما این بود؟- 

 قرار بود شما تا ابد یادتون بره 

 اصال اصالنی هایی وجود داشتن 

 قرار بود تو حتی طرف رهایش اصالنی هم نری. 

 اون همه حرف...اون همه نصیحت... 

 اون همه خواهش...

 میترا زن ایلیاست؟ تهش ببینم  

 که خوش و خندونن؟ 

 شهریار چیزی نگفت که دهن باز کردم 

 من باید بهش میگفتم که برادراش بهش خیانت نکردن 

 که اولش هیچی اینطوری نبود. 

نههه باور کن باور کن اونا دوستمون نداشتن اصال  - 

 امیر... 

 صدای بلند شهریار که به گوشم رسید ساکت شدم. 



 چشم تنگ کرد    اما دیدم که اهورا 

 و نگاهم کرد. 

 دوستتون نداشتن؟ - 

 انگار جرات گرفته بودم 

 باید بهش حقیقت رو میگفتم. 

 اره نقشه اشون بود- 

 ایلیا میخواست میترا رو بکشه و بندازه گردن من. 

 اینا نقشه های امیر بود. 

 خود امیرم به زور باهام را... 

 ی بس کن شهریار تو فضا پیچید صدای نعره 

 برگشتم و گفتم : به سمتش  

 نمیخوام بالیی سر مادرم بیاره - 

 میخوام حقیقت رو بدونه. 

 سیبک گلوی شهریار باال و پایین شد  

 و فقط به اهورا نگاه کرد. 

 بیا کنار من رهایش. - 

 نمیدونستم چرا شهریار همچین چیزی گفت 

به اهورا نگاه کردم که دیدم رگ کنار گردنش برجسته  

 شده 

جلوی چشمشون عزیزشون رو  شبیه ادمایی بود که  

 کشتن. 



 همونقدر مات و مبهوت 

 دلم برای قیافه وا رفته اش میسوخت 

جوری گنگ نگاه میکرد که انگار خبر خیانت  

 همسرشو شنیده! 
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اهورا مات دستی به دو طرف صورتش کشید و به  

 شهریار نگاه کرد. 

 نگاهش اونقدر تیز بود 

 اونقدر تیغ داشت که میتونستم حس کنم 

 شهریار داره جون میده زیر اون نگاه. 

 تو برادرم بودی امیر.- 

 چطور تونستی؟ 

 رفتی سراغ رهایش؟!   تو...تو 

 من چقدر بهت گفتم؟! 

 .. چقدر نصیحت کردم...خواهش کردم

 من گفتم مال و اموال شاهین برای خودش 

 گفتم سیمین هرکاری کرد تو نکن. 

 یمسار بابابزرگ بهتریه تا سرهنگ. گفتم ت 



 تو...تو رفتی سراغ رهایش؟ 

 اینطوری امانت نگه میداری؟ 

 اینطوری منو سربلند میکنی؟ 

 اهورا!- 

 اهورا نه! من یه چی ازت خواستم نوه تیمسار. - 

 نمیگم نوه سرهنگ. 

 از بس بهت گفتن واست عادی شده 

 رفته تو مغزت که تو پسر شاهینی. 

 نی هستی. که تو نوه سرهنگ اصال 

 نه! تو نوه تیمساری. 

 تیمسار امیرهوشنگ شاهرودی. 

 از نقشی که تموم زندگیتو به لجن کشیده بیا بیرون 

 از نقشی که رگ غیرتمو...غیرتمو... 

 اهورا ساکت شد و عصبی چندبار سر تکون داد 

 و بعد محکم زد تو سر خودش 

 نه یه بار که چندبار..و نعره زد 

 شهریار سریع به سمتش دوید با ترس عقب رفتم که  

 محکم مچ دست هاشو گرفت و سرش داد زد :

 نکن روانی. نکنننن - 

 اما اهورا با تمام قدرت بازم تو سرش می زد :

 خاک تو سر من...خاک تو سر بی غیرتم... - 



شهریار دستای اهورا رو به زور کشید و بند به یقه  

 اش کرد.

 تکون خورد. و محکم دستاشو تکون داد که خودشم  

 ببین منو بزن یقه منو بگیر  - 

 مگه من مقصر نیستم؟ 

 مگه نمیگی رگ غیرتت باد کرده؟
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 باز هم تکون محکمی داد و نعره زد :

 منو بزنننن غیرتتو ندیده گرفتممممم - 

 منو بزننن برادری نکردم منو بزنننن 

 خودتو نزن...خودتو نزن... 

 بشه دل یه ایل ُمرده درد میاد.  تو که چیزیت 

 نذار بگن تیمسار نتونست امانت داری کنه. 

 اهورا نیشخند پر از حرصی زد و گفت :

 تیمسار نتونست امانت داری کنه. - 

 تو نتونستی. ایلیا نتونست. 

 هیچکدومتون نتونستین. 

 خواهش کردم ازت...به پات افتادم به پای تیمسار افتادم 



 دختر ننویسن که گناه مادرو پای  

 که گفتم رهایش نه. 

 گفتم این دختر نه. 

نگاهش بین حرفهاش به من خورد که پر از تعجب  

 نگاهش میکردم 

 اون از چی حرف میزد؟ 

 چرا اینقدر براش اهمیت داشتم؟ 

نگاهشو از من گرفت و به دستاش که دور یقه شهریار  

 بود داد 

 خسته نیشخندی زد و گفت :

 بزنمت؟ - 

 ش بزرگم کرد؟ تورو؟ کسی که خود 

 چیکارت کنم امیر؟ 

 چیکارت کنم برادر؟ دلم میخواد...دلم میخواد... 

 هرکاری دلت میخواد انجامش بده- 

 خودتو خالی کن. 

 اهورا زل زد تو چشمای شهریار و گفت : 

 دلم میخواد طالقش رو بگیرم . - 

 یه لحظه انگار زمان ایستاد 

 انگار متوجه حرفش نشدم. 

 ه اون چه ربطی داشت!طالق کیو بگیره؟ اصال ب 



 اهورا چرا همش از من اسم میبرد؟ 

 چرا همه اشونو قسم داده بود کاریم نداشته باشن! 

 میخواست خودش بیاد سراغم؟! 

 چرا اهورا...اهورا...

به خون آیدا میبرمش. به خون اون مرتیکه شروین  - 

 میبرمش. 

 به جون خودت امیر...میبرمش. 
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شهریار پر از حرص و آز به اهورا نگاه کرد و دندون  

 رو هم سابید 

 اما اهورا تو همون حالت نیم نگاهی به من کرد 

 و بعد یقه شهریار رو رها کرد 

و خواست عقب بره که اینبار شهریار محکم یقه اش  

 رو گرفت 

 و جوری اونو جلو کشید که سرش به جلو پرتاب شد 

 ت زده به طغیان شهریار نگاه کردم با دهن باز و وحش 

 اون حواسش بود که کسی که جلوشه برادرشه؟! 

 نمیتونستم باور کنم... 



برام ممکن نبود که باور کنم شهریار با اهورا همچین  

 رفتاری داره...

 به خون آیدا...به جون تیمسار.. - 

 به جون باباش...به جون بابام... 

ه اینچ ازم  من امیر شاهرودی نیستم اگه اون دختر ی 

 دور بشه... 

 میخوای هرکاری بکن 

 هر تصمیمی بگیر اما... 

 قبلش یادت بیار من کی ام! 

 غیرت اتیش گرفته اتو با اتیش زدن غیرتم بسنج 

 نه عشقم! 

 من سر عشق جونم میدم اهورا!

 گیرم... می جونم

هنوز دلت نسریده واسه کسی که بفهمی میشه کوه هم  

 جابجا کرد 

 ه رو دوشم نذاشتم پس تا خم نشدم و کو 

 خودتو کنار بکش. 

 بیای وسط...میام وسط... 

حرفش که تموم شد پر از حرص به چشمای اهورا نگاه  

 کرد 

 انگار نگاهش حکم تایید حرفاش بود



 بعد یقه اش رو رها کرد و عصبی به سمتم اومد 

دست انداخت مچ دستم رو گرفت و منو به سمت در 

 برد. 

 شاهرودی! من وسطم امیر  - 

 وسط تر از اونی که تو فکرشو کنی. 

 اگه تو سر حرف شاهین اومدی وسط 

 اگه مادرت سیمین بود و اومدی تو اصالنی ها 

 داشتی... اگه عرضه داشتی جنم
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شهریار ایستاد و اروم به سمتش برگشت که منم به  

 سمتش برگشتم و نگاهش کردم

 شهریار به دستش رسید نگاه اهورا از  

 گرفته بود  دستی که باهاش مچ دستمو 

 و پوزخندی زد 

 دومرتبه نگاهشو باال کشید و گفت :

 اگه تو زورگوی خوبی بودی - 

 بلد بودی از بچگی نقش بازی کنی و سناریو بنویسی 

 اگه تعلیق از خدمت شدی



 اخراجت اومد دم خونه! و یهو حکم

 اگه تشنه انتقام بودی از پلیسا... 

 بذار بگم برات... 

 اهورا قدمی جلو اومد و سر کج کرد. 

 من همون موقع هم وسط معرکه بودم! - 

 یادت که نرفته؟ 

مچ دستم بین انگشتای بلند و قوی شهریار محسور  

 شده بود

 کردم و دردی که به خاطر فشار انگشتاش حس می 

 شد. هر لحظه داشت بیشتر و بیشتر می 

 یادت نره امیر!- 

 معرکه شدی تا من سالم بمونم. تو وارد  

 حاال من میام تا زنت سالم بمونه. 

 گفتم زنت که بفهمی چیکار باهام کردی. 

 که نََسب اونی نیست که تو نمایشش دادی

 اونیه که تو قلب من داره پرپر میشه.... 

 آی...- 

 سر شهریار سریع به سمتم برگشت 

 و با نگاهش سرتا پامو برانداز کرد 

 بود دستم تو دستشه انگار یادش رفته  

 دستم... - 



 سریع دستش رو عقب کشید که دستمو باال اوردم

 و با دست دیگه ام ماساژش دادم

 به تیمسار بگو... - 

 انگار بغض کرد که صداش لرزید و حرفشو قطع کرد 

 تلخندی زد و سری تکون داد

 دیدم که بزاق دهنشو پر سر و صدا قورت داد و گفت :

 یدات سوختی یه عمر واسه ا   بهش بگو - 

 مام سوختیم. 

 حاال بازم منو سوزوندی. 
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 نمیفهمیدم چرا دلم رفته بود 

 برای نگاه پر از ناراحتیش 

 برای اشک هایی که توی چشم هاش جمع شده بودن 

 برای لبی که به زور باال کشیده بود

 شد. برای سیبک گلویی که تند تند باال پایین می 

 فهمیدم... نمی 

 اینبار بازوم کشیده شد و از در بیرون رفتیم 

 در ماشین رو باز کرد و منو نشوند و در رو بست 



 خودش هم سمت دیگه ماشین رفت 

 و نشست و در رو بست. 

 نگاهی بهش کردم که دیدم دستاش دور فرمونه 

 و نگاهش به اهوراست..

اون هم فکش سفت شده بود و رگ های کنار پیشونی  

 برجسته شده بودن اش  

 گوش هاش قرمز بود

کنه تا داد  و مشخص بود که داره خودشو کنترل می 

 نزنه! 

 نچی کرد و چندتا نفس عمیقی کشید 

 و بعد بوق زد. 

 اون هم نه یه بار که چندبار 

 توقع داشتم حرکت کنه اما اونقدر بوق زد

 که اهورا به خودش اومد و از محوطه خارج شد 

 با کلید به سمتمون اومد   در رو قفل کرد و همراه 

 در صندلی عقب رو باز کرد و نشست و در رو بست. 

صدای نفس های عمیق جفتشون تو اتاقک ماشین  

 میپیچید 

 و سوال من این بود : 

 چرا شهریار، اهورا رو رها نکرد! - 

 اون هم بعد از اون دعوا و درگیری 



 چرا باز هم منتظرش موند! 

 چرا اهورا سوار ماشینش شد 

 بودم   گیج شده 

 اگه تا حاال رفتارای شهریار گیجم میکرد 

حاال اهورا هم بود و اون و حرفاش از شهریار و  

 رفتارهاش هم گیج کننده تر بودن. 

 تو طول راه صحبتی نکردیم 

 اما هنوز اخم های شهریار باز نشده بود 

 حتی اخم های اهورا هم تو هم رفته بود. 

از تعجب  شهریار که مقابل یه رستوران ایستاد پر  

 نگاهش کردم. 

 اینجا غذاهاش حرف نداره رهایش! - 
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 اینو اهورا با شور و شعف گفته بود 

 و حس میکردم که من دختر مشکل داری هستم 

که مبتال به یه بیماری روانی ام و تحت تاثیر اون  

 توهمات جالبی میزنم 



ونفر نرمال  اگر من سالم بودم پس چرا رفتارهای این د 

 نبود! 

کدوم دوتا مردی بعد دعوای به اون شدیدی و اون همه 

 قسم خوردن و اولتیماتوم دادن باهم میرن رستوران؟ 

 پیاده شو. - 

با صدای شهریار که خطابم کرده بود پیاده شدمو 

 بهشون نگاه کردم 

 اثرات دعوا هنوز تو چهره هاشون بود. 

 گفت : شهریار سمت چپم ایستاد و خیره به جلو  

 یقه اتو درست کن. - 

 دستم به سمت یقه ام رفت که صدای اهورا بلند شد :

 خیله خب تو خودت بدتری. - 

 مات به اهورا نگاه کردم که یقه پیراهنشو درست کرد 

 شهریار هم همینکارو کرد 

 که تکونی به سرم دادم و ذکری گفتم. 

با اشاره شهریار، جلوتر از اونا حرکت کردم تا از پل  

 وچیک جلوی رستوران رد بشم چوبی ک

 وارد که شدیم به سمت اخرین میز ردیف اول رفتم

 و کیفمو روی صندلی کناریم گذاشتم و نشستم 

 شهریار هم سمت چپم و اهورا هم مقابلم نشست. 



طوری محاصره شده بودم که به جز پنجره هیچ راه  

 ارتباطی نداشتم. 

 میشه برید اونورتر؟ - 

منم نفسی به بیرون فوت  جفتشون توجهی نکردن و  

 کردم. 

گارسون که برای گرفتن سفارشات اومد نگاهی به  

 اهورا کرد و لبخندی زد.

 خوش اومدید جناب شاهرودی. - 

اهورا سری تکون داد که گارسون با دیدن شهریار هم  

 لبخندی زد و گفت : 

 شما هم همینطور امیر خان! - 

 کج کرد. و برای منم سری به نشونه احترام

 ی همین میگفت غذاهاس معرکه اس. پس برا 

 چون پاتوقشون بود 
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 گارسون تبلتش رو دراورد و گفت :

 لطفا سفارشاتتون رو بفرمایید. - 

 اهورا نگاهی به شهریار کرد و گفت :



 همون همیشگی. - 

 گارسون سری کج کرد و رو به من گفت : 

 و شما خانوم؟ - 

 ریار گفت :خواستم چیزی بگم که شه 

 تفاوتی نداره.- 

 برای همسرم هم همونو بیارید. 

 گارسون چشمی گفت و رفت. 

 نگاهم دور تا دور فضای داخلی رستوران گشت. 

 هم دیزاینش قشنگه هم مدیریت خوبی داره.- 

 به سمت اهورا برگشتم که نگاهم به شهریار خورد 

ابرو باال داده بود و با حالتی که انگار میخواد بخنده  

 نمیتونه به اهورا نگاه میکرد.   اما 

 حالت خوبه؟ - 

 شهریار بدون نگاهی به من، خطاب به اهورا گفت :

 اره خیلی دیزاینش خوبه. - 

 مخصوصا طبقه باالش چندساله که دست نخورده. 

 همونطور نوستالژیکه. 

 اهورا اخمی کرد و با حرص به شهریار نگاه کرد 

 کردم. که شهریار بلند خندید و من مات نگاهش  

 این مدت ندیده بودم اینقدر از ته دل بخنده. 



اروم نگاهی به اطراف کردم و سر جلو بردم و صداش 

 زدم : 

 شهریار؟ - 

و دست جلو    توجهی نکرد که با حرص نگاهش کردم

 بردم و نیشگونی از ساعد دستش گرفتم 

 که حتی ککش هم نگزید . 

 ولش کن بذار با خاطراتش حال کنه. - 

 خاطراتش؟ - 

ه اهورا نگاه کردم که دیدم مثل چندلحظه قبل من  گیج ب 

 با حرص به شهریار و خنده هاش نگاه میکنه. 

 نَمیری یه وقت امیر جان داداشم. - 

 میگم زنده اتو نیاز داریم یه نفس بگیر وسطش. 

شهریار چندتا نفس عمیق کشید و دیگه خنده اشو بند  

 اورد.

 اهورا چشم غره ای رفت و گفت :

 خب خداروشکر. - 
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 نگاهی بینشون رد و بدل کردم و پرسیدم : 



 قضیه چیه؟! - 

 شهریار راست نشست و گفت : 

 بذار خودش بگه.- 

 و بعد با سر به من اشاره زد و خطاب به اهورا گفت :

تعریف کن اولین و اخرین ماجرای عشقیت چی بوده و - 

 با چه هیجانی. 

کردم که با حرص به شهریار  مشتاق به اهورا نگاه  

 نگاه کرد و بعد به من. 

 تک سرفه ای کرد و گفت : 

 اینجا قبالً برای ما بود یعنی... - 

 یعنی...بماند ما اینجا رو فروختیمش 

 بعد دختر خریدار اینجا میخواست ازمون کمک بگیره 

 من جلو افتادم و پیشنهاد کمک دادم

 ازش خوشم اومده بود

 نجیبی بود  اونم خدایی دختر خوب و 

 چندتا خدمتکار و کارگر استخدام کرد 

 دیزاین باال رو یه غروب قرار بود چک کنیم 

 دختره نرسید بیاد 

 من جاش رفتم 

حاجی نگو طرف همجنسگرا بوده و چندوقتی تو کف 

 من 



 هی چشمک میزد سر کار من نمیفهمیدم 

 همه که رفتن مهندس پروژه گفت بیا بریم یچی بخوریم 

 کن که وسایل پایین هست   بعد گفت درو قفل 

 ما باالییم کسی نیاد بخوره 

 حاال من با دختره رل بودما 

 خالصه منو کشوند باال قهوه ریخت و نشست کنارم 

 هی پامو سیخونک کرد  

 دستمو گرفت دست انداخت دور شونه ام 

 کم کم دیدم حاجی اوضاع داره ناجور میشه 

 یچیزی سفتیش داره به کمرم فشار میاره 

 کجا کجا اون پاشدم اما من 

 ساله ریقو ۱۹من  

 ساله   ۲۸  ۲۷اون بدنساز  

 خالصه زورش چربید و تا دراوردن پیراهنم رفت 

که نازلی رسید و صدای جیغش و بعدم با چوب زد تو  

 سر مهندسه. 

 با دهن باز نگاهی به قد و قواره اش کرد

 نمیشد داشت بهش تجاوز میشد باورم
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 جوری با ناباوری نگاهش کردم که عصبی گفت: 

 حاجی من باالترما - 

 کجا رو مینگری؟ 

 مات نگاهش کردم و گفتم : 

 خدایی داشت بهت تجاوز میشد؟ - 

 صدای خنده شهریار دوباره بلند شد 

 اهورا با حرص گفت :

 زهرماااااار- 

 و بعد نگاهم کرد و گفت : 

 لیه؟ همینه دیگه پس تجاوز چه شک - 

 زن و مرد هم نداره.

 ن...نازلی چیشد؟ - 

خنده شهریار شدیدتر شد که اهورا خیز برداشت و یه 

 دستشو پشت گردن شهریار گذاشت

و دست دیگه اشو روی دهنش و سرشو بهش چسبوند  

 و گفت :

 تورو به ناموست قسم خفه شو - 

 اگه اینجا باشه منو ببینه باید برم بمیرم. 

داد که اهورا نگاه مطمئنی  ار سر تکون شهریار چندب 

 بهش کرد و دستاشو برداشت و کنار شهریار نشست. 



 کات کردین؟ - 

 شهریار نگاهم کرد و با ته مونده خنده گفت :

 دختره گفت نمیتونم با کابوسات زندگی کنم. - 

 کابوسات؟ - 

اهورا سری تکون داد و قیافه اشو کج و کوله کرد و  

 گفت :

 خیلی حساس بود - 

 میگفت ازدواج کنیم هربار لخت ببینمت 

 یادم میاد اوبی تشریف داشتی.

 البته نه با این غلظت اما همینو گفت. 

 اینبار حتی من هم خنده ام گرفت و پقی زدم 

 که اهورا شاکی نگاهم کرد 

 خجالت زده دستمو جلوی لبم گرفتم 

 و نگاهمو به در و دیوار دادم.

 بنده خدا اومد.خدایا این چه مصیبتی بود آخه سر  

 هوی بذار بخنده چیکارش داری. - 

 آبرو دارم المصب نمیفهمی؟- 

 اگه... 

 سالم آقایون شاهرودی. - 

با شنیدن صدای دختری سر بلند کردم و دستمو پایین  

 اوردم



دختر خوشگلی رو دیدم که چادر سرش نبود اما  

 حجابش رو کامل رعایت کرده بود 
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طرحدار خوشرنگش رو کامل و به طور زیبایی  شال  

 دور صورتش پیچیده بود 

و مانتوی بلندی به تن داشت و چکمه ای هم پوشیده  

 بود. 

از روی صندلی بلند شدم و از گوشه چشم بلند شدن  

 شهریار و اهورا رو هم دیدم. 

لبخندی به دختر زدم که اون هم لبخندی زد و برام  

 دست دراز کرد.

 هستم. مدیر رستوران.   نازلی فراهان - 

 اوه! این دوست دختر سابق اهورا بود.

 لبخندمو حفظ کردم و گفتم : 

 رهایش اصالنی همسر امیر جان. - 

 حواسم بود که اون امیرو شاهرودی خطاب کرده بود. 

 دستمو فشار مالیمی داد و رها کرد 

 سالم جناب شاهرودی مشتاق دیدارتون بودیم. - 



 جدی مثل همیشه گفت : شهریار سری تکون داد و  

 سالم خانوم فراهان. کم سعادتی از بنده بوده- 

نازلی مودبانه " نفرمایید" ی گفت و بعد به اهورا 

 نگاه کرد. 

 سالم اهورا خان. - 

 اهورا خیلی عادی به نازلی نگاه کرد و گفت : 

 سالم. - 

متعجب به رفتار جفتشون نگاه کردم که نازلی دوباره  

 لبخند زد و گفت : 

یکی از پرسنل گفتن شما رو اینجا دیدن خیلی    وقتی - 

 خوشحال شدم. 

 چرا اینجا چرا نیومدید وی ای پی. 

 اهورا سریع گفت :

 میترسیدیم شما ما رو ببینین کابوس بیاد خدمتتون. - 

 با دهن باز به اهورا و بعد به شهریار نگاه کردم. 

 اهورا حق به جانب نگاه میکرد 

د و با لبخند کنترل شده  اما شهریار ابرویی باال داده بو 

 ای به اهورا نگاه میکرد 

 آمممم...بله...هرجور راحتید. - 

 نگاهشو از اهورا گرفت و به من داد و گفت :

 امیدوارم لذت ببرید از پذیرایی ما. - 



 روز خوش. 

 اینو گفت و با قدمهای سریعی ازمون دور شد.

 خیلی بیشعوری اهورا.- 

پر از اضطراب من هم اینو خیره به قدمهای بلند و  

 نازلی فراهان گفتم. 
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 به من چه! - 

 گفت من یادآور کابوسم براش.  خودش می 

 وگرنه من که عین اسکال میخواستمش. 

 خواستم باهاش ازدواج کنم. می 

 کرد. نگاهمو به اهورا دادم که عصبی به من نگاه می 

 تو بهش تیکه انداختی. - 

 کرد اون برات معرفت خرج کرد. بهت سالم  اون 

 اهورا نیشخندی زد و گفت :

 معرفت؟!- 

 معرفتو وقتی باید خرج میکرد که گفتم میخوامش 

 که گفتم شبا تو خوابم بهش رسیدم 

 وقتی که بهش گفتم جنس مونث تو زندگیم ن... 



 بسه. - 

شهریار کف دوتا دستش رو به طرف جفتمون گرفت و  

 گفت :

 بسه خیله خب؟ - 

 به اهورا گفت :و بعد رو  

 اون از رفتار تو ناراحت شده. - 

چون با حرفای ما فکر کرده تو هنوز نازلی رو دوست  

 داری.

 و بعد رو کرد به من و جدی نگاهم کرد. 

 نمیتونی با چهارتا حرف قضاوت کنی که چی شده! - 

 بهتره دخالت نکنی و نظر هم ندی. 

 بعد هم نفس عمیقی کشید و نگاهشو ازم گرفت. 

دستایی که به سمتمون گرفته بود دستامونو    با همون 

 گرفت و ما رو با فشار نشوند روی صندلی. 

 بسه. اروم باشید تا غذا برسه. - 

 چیزی نگفتم فقط نگاهمو گرفتم و به اهورا دادم. 

 اون هم بی حرف به شهریار نگاه می کرد. 

خواست بیشتر از این برای اثبات نادرست بودن  دلم نمی 

 کارش اصرار کنم 

 دونست که بد رفتار کرده قطعاً خودش هم می 

 و شاید هم خواسته این طوری تالفی کنه. 



من نباید به خاطر دختری که شاید هرگز دیگه  

 دیدمشنمی 

 کردم. با کسی که برادِر شوهرم بود بد رفتار می 

 اما چیزی که ذهنمو مشغول کرده بود اینا نبود 

 تمام اینا با زمان حل میشد 

 بود که اهورا به کار برده بود.. مسئله جمله ای  

 اینکه تو زندگیش یه جنس مونث هم نداشته 

 و این عجیب بود! 
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درست بعد از گفتن این جمله، شهریار پریده بود بین  

 حرفش 

 و حرفش رو قطع کرده بود. چرا؟! 

چون اون هم متوجه شده بود که اهورا حرف بی ربطی  

 زده

 اهورا ناراحت و عصبی بود چون  

و تمرکزی روی حرفهایی که میزد و کارهایی که  

 میکرد نداشت. 

 اما شهریار حواسش بود که اهورا...



 که اهورا بندو به آب نده!

 سر بلند کردم و نگاه دقیقی به جفتشون انداختم. 

 چه رازی بینشون بود؟ 

 چی بود که اهورا هرازگاهی بین حرفاش ازش می گفت

ار مراقب بود تا حتی اهورا ناخواسته هم  اما شهری 

 ازش نگه. 

 چی بود که اگه من میفهمیدم اتفاق ناگواری میفتاد؟ 

 چی که با فهمیدنش شهریار رو رها میکردم؟ 

 مگه تو کجا زندگی میکردی؟ - 

 اهورا نگاهم کرد و سر تکون داد.

 با منی؟ - 

 اره.- 

 نشدم. یعنی چی کجا زندگی میکردم!   منظورتو متوجه - 

 و بعد نگاه پرسشگرایانه ای به شهریار انداخت. 

نیم نگاهی به شهریار کردم و بعد خونسرد به اهورا  

 نگاه کردم. 

 یعنی چرا تو زندگیت جنس مونث ندیدی- 

 سیمین که بود! 

 یه لحظه کوتاه یکه خوردن اهورا رو به چشم دیدم 

 گفت :  بعدش سریع لبخند کوتاهی زد و 

 اونو همینطوری گفتم. - 



خوب نیست ادم زحمتای مادرشو هیچ کنه تو  - 

 عصبانیت. 

و لبخندی اخر حرفم بهش زدم که ناچار اونم لبخندی  

 زد. 

 اره خوب نیست- 

 اما من مغزم گرینپاچ میکنه یهو چرت میگم 

 جدیم نگیر زیاد. 
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 راش.اهانی گفتم و ابرو باال دادم ب 

 اون هم نگاهشو ازم گرفت و به شهریار داد 

 من هم به شهریار نگاه کردم 

 که دیدم با فک سفت شده به اهورا نگاه میکنه. 

 برم دستامو بشورم. - 

اهورا اینو گفت و بلند شد که با نیشخند به فرارش  

 نگاه کردم. 

 اون دختر هنوز اهورا رو دوست داره.- 

 گشت و نگاهم کرد سر شهریار با طمانینه به سمتم بر 

 اهورا هم هنوز دوستش داره- 



 پس چرا یه فرصت نمیدن؟ - 

 نیشخندی زد و جواب داد :

 گاهی اوقات کار از فرصت گذشته - 

 اونقدر ادما دور میشن از هم که هیچی نمیتونه  

 بهم نزدیکشون کنه 

 یا به هم برشون گردونه 

 وقتی عاشقن - 

 چرا نه؟ وقتی هنوز قلبشون برای همدیگه میتپه پس  

 بذار به پای اینکه وقتی قد عاشقیت زیاده و  - 

 طرفت نمیخوادت

 غرورت کم کم میره باال 

 مرد میخواد از دیوار غرور باال رفتن 

 و برداشتن تک تک اجرهاش تا خراب کردنش. 

 هرکسی حریف غرورش نمیشه؟ 

 تو میشی؟ - 

 نگاهش تو چشمام گشت و کجخند زد. 

 به نظرت چی ام؟ - 

 یا یه عاشق مغرور؟ یه مغرور عاشق؟  

 گیج نگاهش کردم و گفتم : 

 جفتش که یکیه. - 

 نه دیگه فرق داره.- 



 اولین صفتی که به چشمت میاد مهمه. 

 نگاه دقیقی بهش انداختم و فکر کردم. 

 اون واقعا چی بود!

 یه مرد عاشق که غرور داشت؟ 

 یا یه مرد مغرور که عاشق بود. 

 .. نمیدونم. تو ولی انگار بیشتر مغروری تا. - 

 من بیشتر عاشقم. اما غرورم هم قده عشقمه. - 

 بعضی وقتا غرورم تصمیم میگیره 

 بعضی وقتا عشقم. 

 بسته به موقعیتش داره...

 و ادمش!
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 باید ازش میپرسیدم که بسته به آدمش یعنی چی! 

 که موقعیتش یعنی چی! 

 اما با رسیدن اهورا حرفی نزدم. 

بالفاصله بعد اهورا گارسون به همراه میز حاوی  

 سفارش های ما رسید. 

 اهورا به پشتی صندلیش تکیه داد



 و با ریشخند نگاهی به میز کرد و گفت :

 عاشق این قسمتشم. - 

 جوری با فخر به میز نگاه میکرد 

که انگار صاحب کل رستوران اونه و حاال داره به کار  

 کنه. پرسنلش نظارت می 

 از حالتش زدم لبخندی  

 با چیده شدن و تکمیل شدن میز 

گارسون عقب رفت و دستاشو پشت سرش گذاشت و 

 گفت :

 امر دیگه ای ندارید؟- 

 شهریار گفت : 

 نه ممنون. - 

 گارسون سری تکون داد و گفت :

 امیدوارم نهایت لذت رو ببرید. - 

 و بعد به همراه میز رفت.

 اهورا به محض رفتن گارسون خودشو جلو کشید 

 غذا رو بویید و  

 و با لذت هووووومی کرد.

 پسر درست مثل همیشههه. - 

 بوش عالیه. درجه یک. 

 شهریار به حالت شگفت زده اهورا خندید و گفت :



 یکم جلوی شکمت رو بگیر باشه؟ - 

 اهورا چشم غره ای رفت و جواب داد :

 ملت میان رستوران تا شکمشونو سیر کنن - 

 چرا من باید جلوشو بگیرم پسر؟ 

 بعد به غذا حمله کرد. و  

 شهریار با تاسف به اهورا نگاه کرد 

 من اما هنوز لبخند به لب داشتم 

 در واقع این بُعد از شخصیت اون برام جالب بود. 

 اینکه اونقدر از خوردن لذت میبرد. 

 اگه دیر کنی یا تاخیر داشته باشی تو انتخاب غذا - 

 مونه که بخوری. مطمئن باش چیزی نمی 

 انتخاب کن.   به نظرم زودتر 

 شهریار با خنده اینو گفته بود و منتظر نگاهم میکرد. 

 گفتدر حقیقت راست هم می 

خورد که شک نداشتم توانایی  اهورا جوری با اشتها می 

 خوردن کل میز رو داشت. 
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نگاهی به غذاهای روی میز کردم و چشمم روی چلو  

 کباب ثابت شد 

 دم که شهریار قبل من دست دراز کرد دست دراز کر 

 و دیس رو برداشت و به سمتم گرفت. 

 لبخندی از توجهش زدم و دیس رو ازش گرفتم

برای خودم ریختم و بعد هم اون برای خودش غذا 

 ریخت. 

 ناهار که تو رستوران صرف شد 

 به سمت خونه تیمسار حرکت کردیم 

 بین راه بودیم که صدای اهورا به گوشم رسید : 

 بریم خونه ایلیا. - 

 متعجب به سمتش برگشتم و نگاهش کردم. 

 شهریار هم تعجب کرده بود که شگفت زده پرسید :

 چی؟!- 

 اهورا نگاهی به من کرد 

 و شمرده شمرده توضیح داد :

 بریم خونه ایلیا! - 

 تو رو چه به اونجا؟ - 

 تو رو اصالً اونجا چیکار؟ 

 مات به شهریار نگاه کردم 

 اپلیکیشن زبان اموزی نصب کنم؟! داداش واست - 



 این چه وضع حرف زدنه! 

 شهریار عصبی نگاهی از اینه به اهورا کرد و غرید :

 ریم اونجا. به تو ربطی نداره. نمی - 

 خوام برم خونه داداشم. می - 

 تو غلط میکنی مرتیکه کره خر. - 

 دونم میخوای بری یه ِکرمی بریزی اخه من که می 

 خودم بزرگت کردم. 

 زم چی میشه مگه؟ خب بری - 

 چون کرم میریزم خونه داداشم نرم؟ 

 اون بارداره. میفهمی؟!- 

نیازیه تا برات بشکافمش و بفهمی نباید حرص و  

 جوش بخوره 

 نباید استرس بگیره؟ 

 اون موقع که با شروین خوابید به اینجاش... - 

 در دهنتو گل بگیر اهورا.- 

 اون االن زن ایلیاست.  

گذشته اس االن ناموس  هر غلطی کرده بود مال  

 برادرته. 

 ناموس میفهمی یعنی چی؟ 
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 نه من نمیفهمم ناموس یعنی چی. - 

 چون تو بچگی ناموسم رو ازم گرفتن 

 فقط تو میفهمی...تو و ایلیا... 

شماها که عادت کردین واسه یه ملت ناموس نگهداری  

 کنین. 

 .و پوزخند بلندی انتهای حرفش زد.. 

نمیفهمیدم چرا اینطوری میگه اما انگار کینه زیادی  

 داشت

 انگار که تو دلش مونده بود تا این حرفا رو بزنه... 

 بیشتر حرفش حالت کنایه داشت 

 تا یه گفتگوی عادی... 

 دهنتو ببند اهورا...- 

 خوام ببندم... نمی - 

 گی ببند؟ هربار خودت و ایلیا بازش میکنید بعد می 

 ونم فهمیدی؟ کاری نکن برت گرد - 

 نذار دوباره دورت کنم... 

 حاال که اوردمت ادم باش اهورا. 

 و بعد نگاه بدی از اینه بهش انداخت

 مات به شهریار نگاه کردم 



طوری صحبت میکرد که انگار صاحب اختیار اهورا  

 بود 

انگار اون تعیین میکرد که اهورا کجا باشه و کجا  

 نباشه 

 برگردونی... نمیتونی دوباره منو  - 

 من هرکاری که الزم باشه انجام میدم - 

 هرکاری که ثبات رو به خانواده برگردونه 

 هه.  - 

 ثبات؟! بودن من اینجا ثبات رو میگیره؟ 

 آره آقاااااای خانوادددددده؟

 نگاهی به اهورا انداختم 

 که با حرص به شهریار نگاه میکرد 

 شهریار دهن باز کرد با عصبانیت جوابشو بده 

سریع دستمو روی دستش گذاشتم که روی کنسول  که  

 بود 

 نگاهش به سمتم برگشت  

 که به زور لبخندی زدم 

 خوشحال نبودم اما مجبور بودم

 نگاهش روی لبم ثابت موند. 

 لب زدم : 

 آروم باش برادرته. - 



 اون خانواده ای که دنبال ثباتشی 

 برادرت جزوشه. 

 خانواده ات برادرته!
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 نگاهشو از لبم به چشمام داد 

 و بعد نفس عمیقی کشید. 

نگاهشو از آینه به اهورا داد و همزمان که نفسشو به  

 بیرون فوت میکرد 

 گفت :

بعضی وقتا فکر اون جزو خانواده به حفظ خانواده  - 

 نمیرسه... 

 پس مجبوری از خودش بگذری 

 خانواده هرچی که باشه عزیزه... - 

 اما... خانواده عزیزه  - 

 نه...اما نداره...- 

 من حاضر بودم برای مادر روهام جونم رو هم بدم 

 میگی دخترداییمه.. 

 میگی یه عمر اشتباه فکر کردم



 اما خب بازم برام عزیزه... 

 بازم برام ارزش داره و دلم براش تنگ میشه 

برای دایی و زندایی ای که حتی هنوزم مامان و بابا  

 صداشون میزنم... 

 اها که درد چشیدین شماها...شم 

 که میدونین غم از دست دادن چیه... 

 باید بیشتر حواستون به هم باشه... 

 چونه ام بعد از گفتنش لرزید... 

 دلمم لرزید...اهی کشیدم و حرفمو خوردم.. 

 دستمو خواستم عقب بکشم 

که شهریار دستمو رو هوا گرفت و محکم انگشتاشو  

 دور دستم حلقه کرد... 

ندادن یه چیزی گاهی مجبوری از چیز  واسه از دست  - 

 دیگه بگذری... 

 چشمای اشکبارم رو بهش دادم و گفتم : 

 خانواده نه... - 

 هیچی ارزش از دست دادن خانواده ات رو نداره...

 حتی عشق؟! - 

 سر به عقب برگردوندم و اهورا رو دیدم 

 جدی نگاهم میکرد... 

 حتی عشق! - 



 ریشخندی زد و عقب رفت و سر باال داد

 گاهی از زیر چشم به شهریار کرد. و ن 

 شهریار اما دستمو محکم تر گرفت و بغلش کرد.. 

 سر خم کرد و بوسه ای بهش زد و گفت :

 عشق ارزش هرچیزیو داره.- 
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 اون لحظه شاید باورش نکرده بودم

شاید برام تعجب اور بود که چرا خانواده رو به خاطر  

 نادیده میگیره عشق  

 که مگه ادم عاشق نمیشه تا خانواده تشکیل بده 

 دادپس چطور اون عشق رو ترجیح می 

 اما بعدها... درست روزایی که امیدی نداشتم

بهم فهموند برای اون در هر حالتی عشق ارجحیت  

 داره

 حتی اگه خانواده مقابلش بایسته... 

 تو سکوت به سمت خونه سپنتا رفتیم  

میترا با سوییتشرتی که تنش بود در    درست وقتی که 

 رو باز کرد 



 و به جای سپنتا با ما روبرو شد 

با دهن باز نگاهمون کرد و نگاهش از من و شهریار  

 رد شد 

 و روی اهورا نشست

زیر چشمی به اهورا که سمت چپم ایستاده بود نگاه  

 کردم 

 با سر باال داده و خونسرد به میترا نگاه میکرد 

 ... دقیقا مثل شهریار 

 میترا نگاهشو گرفت و عقب تر رفت

نگاهی به شهریار کردم که دستش رو پشت کمرم  

 گذاشت

 و منو به ارومی به جلو هل داد 

 وارد شدم و مقابل میترا با فاصله ایستادم و لبخند زدم. 

 خوبی مامان؟ - 

 نگاهش پر از شوک از من روی شهریار نشست 

 که شهریار سری تکون داد

 صدای پوزخند اهورا اومد.و پشت بندش  

 اهورا وارد شد و در رو پشت سرش بست 

 ایلیا کجاست؟ - 

 رفته واسم توت فرنگی بخره. - 



لبخندی بهش زدم که دیدم ابروهای اهورا و شهریار  

 باهم باال رفته 

 متعجب نگاهشون کردم 

 که جفتشون نگاهی به هم انداختن وشونه باال دادن 

 گفتم خیلی ذلیل زنه. - 

 خودت رفته جون تو. به  - 

 شهریار چشم غره ای به اهورا رفت

که اهورا بی اهمیت بهش به سمت مبلمان رفت و  

 همونطور که میشست 
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 با صدای ناراحتی گفت : 

 ای بابا حاال که خانوم خونه نیست چیکار کنم؟ - 

 اروم لبمو گاز گرفتم تا نخندم 

 ه ای بهش نگاه کرد میترا با لبخند فروخورد 

 و خواست به سمت اشپزخونه بره 

 که سریع گرفتمش و گفتم : 

 من میرم مامان. - 

 تو نگران نباش بشین استراحت کن. 



 میترا لبخند مهربونی بهم زد و به سمت مبل ها رفت 

با فاصله از اهورا نشست و سعی کرد به سمت  

 تلویزیون متمایل بشه 

 ا بودنمیدونستم دلیل این فرارش از اهور 

 وقتی که هنوز بینشون حرفی هم پیش نیومده بود 

 اون همیشه جلوی شهریار ایستاده بود 

 دوستش داشت میتونستم ببینم 

 اما هیچ وقت ازش نترسیده بود 

 اما از اهورا میترسید 

 کشید از اهورا انگار خجالت می 

 وارد اشپزخونه شدم و مانتو و شالم رو دراوردم 

 گذاشتم روی دسته صندلی  

 و بعد از مرتب کردم موهام و شستن دستام 

 براشون چایی اماده کردم.  

 با سینی چایی که به سمتشون رفتم

 و جلوی اهورا خم شدم چشمکی زد و گفت :

 واو. چه خانوم خوشگلی. - 

 و بعد رو به شهریار گفت : 

 پسند شد داداش. عاقد خبر کن. - 

 با دهن باز به شهریار نگاه کردم



ی به اهورا گفت و با سر به خودش اشاره  که خفه شوی 

 زد. 

بیار اینور اون گوساله اب هم زیادیشه. چه برسه  - 

 چایی. 

 گوساله خودتی مرتیکه. - 

 بی تربیت به بابام چیکار داری اخه. 

به سمت شهریار رفتم و همونطور که چایی برمیداشت  

 گفت :

 حله منم اگه برات توفیری داره البته. - 

 باش توفیری هم نداشته باشه اره همون تو  - 

 تو گوساله باشی بهتره. 

 سینی رو روی میز گذاشتم و کنار میترا نشستم. 
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 خم شدم و دوتا فنجون برداشتم

 یکیو به سمت میترا گرفتم که از دستم گرفت 

 بعدیو هم تو دستای خودم گرفتم 

 خب شما چه طوری؟ - 

 اومد و به اهورا نگاه کرد سر میترا باال  



 کرد... اهورا هم خیلی ریلکس به میترا نگاه می 

 خوبم ممنون. - 

 اهورا فقط نگاه به میترا کرد و بعد سری تکون داد 

 و گفت :

 خداروشکر حداقل شما خوبی. - 

 ماها که هیچ خوب نیستیم. 

 جابجا شدن معذب میترا رو روی مبل دیدم

 و با اخم به اهورا نگاه کردم. 

 اون توجهی بهم نکرد و دوباره پرسید :   اما 

 چندسالتونه شما؟ - 

 سال بزرگتره. ۱۲از من  - 

 ابروهای اهورا باال رفت و جدی گفت :

 شهریار به زنت ادب یاد بده- 

 وقتی دوتا بزرگتر حرف میزنن بچه نمیپره وسط. 

 و بعد رو به میترا گفت : 

 چه جالب! از من پس سه سال بزرگترید. - 

 درسته؟! 

 فس عمیقی کشید و به شهریار نگاه کرد میترا ن 

 من هم به شهریار نگاه کردم 

 که اروم به میترا خیره شده بود 



با دیدن نگاه ما کف دستی که روی دسته مبل بود رو  

 باال اورد و پلک رو هم گذاشت 

 میترا نگاهشو دوباره به اهورا داد و گفت :

 بله. - 

 چه مادر جوونی واقعا. - 

هستی ماشاهلل. ایلیا هم سنته  چه زن داداش جوونی هم  

 دیگه! 

 میترا چیزی نگفت که اهورا تن جلو کشید و گفت : 

 اما سپنتا ازت دوسال کوچیکتر بود. - 

 مات به اهورا نگاه کردم و بعد شهریار. 

 نگاه پر از خشم شهریار به اهورا بود

 باالخره گفته بود...باالخره گفته بود... 

اهورا با خونسردی ادامه  میترا نفس عمیقی کشید که  

 داد :

 پسر خیلی خوبی هم بود - 

 منتها زود ُمرد...با اسم ایلیا شاهرودی کشته شد... 
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 سپنتا سارمی کشته شده بود؟ 



 اهورا نگاه مات منو که دید لبخندی زد و گفت :

 چه طور تو خبر نداری... - 

پسرای شاهرودی  یه مدت تیمسار عالقه داشت یکی از  

 یا اخرین دختر اصالنی ها ازدواج کنه 

 موندم تو چطور بزرگ شدی که اینقدر بی خبری... 

و بعد رو کرد به شهریار که با خشم زیادی نگاهش  

 میکرد و گفت : 

 اینقدر زنتو بی خبر نگه ندار مرد... - 

 اونم حق داره بدونه دور و برش چه خبره! 

قفسه سینه اش باال  شهریار چنان نفس عمیقی کشید که  

 پایین شد... 

 دهنتو ببند اهو...- 

 بگو... - 

تن جلو کشیده بودم و با صدایی که میلرزید ازش  

 حقیقت رو میخواستم.. 

 نفسی کشید و ابرویی باال داد و رو به من گفت : 

 وقتی فهمیدن ایلیا تو خطره جاشو با سپنتا پر کردن... - 

دی ها بود  سپنتا به خاطر اینکه یه عمر مدیون شاهرو 

 اینکارو کرد 

 اما نمیدونست همین میشه عامل قتلش 

 اینکه اونو یه شاهرودی بدونن 



 و برای انتقام از تیمسار بکشنش... 

 ش...شناسنامه... - 

 اون قتل هیچ جا ثبت نشده... - 

 یه مقبره کوچیک تو یه روستای دورافتاده..

یه دفن و تشییع شبونه و گریه های کسی که هیچ  

 باهاش نداشت...نسبتی هم  

 یادته؟ 

 رو کرد به شهریار گفت و گفت :

 جفتمون بودیم...هم تو هم من.. - 

 گریه میکردیم تا فکر کنن ایلیاست... 

اما ایلیا با بارونی سیاه باالی قبر ایستاده بود و نگاه  

 میکرد 

 ام...امکان... - 

 داری خیلی شوکه میشی نه؟ - 

 تو که میدونستی اون یه اصالنیه... 

 ن حد از رذالت چرا برات تعجب اوره؟!االن ای 

 من... - 

 آخخخخخخ.... - 
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 سرم سریع به سمت میترا برگشت 

 و وقتی صورت تو هم رفته از دردش رو دیدم

 بازوش رو محکم گرفتم و فنجون رو پایین گذاشتم 

 نگران نگاهش کردم و پرسیدم : 

 خوبی؟ - 

 اورددست دیگه اشو باال  

 و به دستم که روی بازوش بود چنگ زد و گفت : 

 درد..درد دارم... - 

 و نفسهای عمیقی کشید 

با وحشت به شهریار خیره شدم که بلند شد و به  

 سمتمون اومد 

قبل از اون اهورا از روی مبل بلند شد و با قدمهای  

 سریعی کنارمون رسید 

مقابل میترا روی دوزانوش نشست و دستشو پیش  

 اورد

 روی شکم میترا گذاشت و فشاری داد

 درد داری؟- 

 میترا سری به نشونه منفی تکون داد

اهورا خیلی ریلکس دستشو روی شکمش حرکت داد و  

 بعد جایی مکث کرد و دستشو کشید. 



 از ِکی تا حاال یه گوشه کز کرده؟- 

 نم...نمیدونم...من..من.. - 

اهورا دستاشو جلو برد و صورت میترا رو تو دست 

 گرفت 

 و سرشو باال اورد و تو چشماش نگاه کرد. 

 ببین منو...استرس نداشته باش! خب؟- 

 ما اینجاییم...منم که دانشجوی همین رشته ام. 

 پس نگران نباش خب؟ 

 میترا بزاق دهنشو فرو داد و فقط نگاهش کرد 

 اهورا ولی عقب نکشید و خیره تو چشمای میترا گفت : 

 ان؟ ماشینو روشن میکنی ببریمش بیمارست - 

 بچه...براش... - 

 نگاه اهورا روی من نشست و لبخند زد. 

 نه فقط معاینه بشه. - 

شهریار که تا حاال باالی سرمون ایستاده بود به سمت  

 در حرکت کرد. 

 اهورا هم خطاب به من گفت : 

 براش لباس بیار. - 

 بلند شدم و به سمت اتاقشون رفتم. 

ی  وقتی از اتاق بیرون میومدم اهورا رو دیدم که رو 

 صورت میترا دست میکشید. 



 با حضور من هم همون کارو تکرار کرد و بعد گفت : 

 من میپوشم.تو خودت لباس بپوش. - 
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 شاید...شاید سختش باشه... - 

اهورا توجهی نکرد و صورت میترا رو رها کرد و اونو  

 اروم به جلو کشوند 

مانتو رو اروم تنش  و خودش روی زانوهاش ایستاد و  

 کرد 

 دلیل سکوت میترا رو نمیفهمیدم

 دلیل جا خالی دادن شهریار رو... 

ی  تونست با دندون خرخره چند دقیقه پیش اهورا می 

 میترا رو بشکافه 

 االن براش تا این حد نگران بود 

نمیفهمیدم چرا...االن عین یه مرد داشت اونو اماده 

 میکرد 

 میترا هم هیچ اعتراضی نداشت.. 

اما چطور میتونست اینقدر در مقابل برادرشوهرش 

 ریلکس باشه... 



 نمیخوای باهامون بیای؟ - 

 با تذکر اهورا سریع به سمت اشپزخونه رفتم 

 مانتو و شالمو پوشیدم و از اشپزخونه بیرون رفتم. 

 میتونی راه بیای؟ - 

میترا اروم سری به نشونه مثبت تکون داد که اهورا 

 ایستاد 

 بایسته   و اروم کمکش کرد 

منم کلیدهای خونه رو برداشتم و برای سپنتا روی اپن  

 یادداشت نوشتم. 

میترا به کمک اهورا از در خارج شد که در رو بستم و  

 کلید رو تو قفل چرخوندم. 

 از پله ها پایین رفتم و در ساختمون رو هم بستم. 

 میترا صندلی عقب دراز کشیده بود.

به صندلی جلو و    نگاه مرددی کردم که اهورا با اشاره 

 کنار خودش گفت :

 بیا بشین. - 

نگاهی به شهریار کردم که بی اهمیت داشت درصندلی 

 عقب رو میبست 

 نفسی کشیدم و به سمت صندلی شاگرد رفتم. 



روی صندلی نشستم و خودمو جمع و جور کردم که  

اهورا خودشو به سمتم کشید و یه دستشو از پشتم رد  

 کرد و 

 رو گرفت و محکم بست. با دست دیگه اش در  

دست دیگه اش پشت سرم موند و من خودمو جلو  

 کشیدم. 
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برو بیمارستان امیر...سمت مطب نرو..سونوگرافی  - 

 الزم داره..

 اتفاقی افتاده؟- 

با ترس پرسیده بودم...دلم نمیخواست برای بچه اشون  

 کوچیکترین اتفاقی افتاده باشه... 

 ن خودم مهر و محبت میترا رو تو بچگی نداشتم من...م 

 منو رها کرده بود 

اما حقش نبود بچه ای که با این عشق منتظرش بود  

 رو از دست بده

اهی کشیدم که سرش به سمتم برگشت و با ارامش  

 نگاهم کرد. 



 نگران نباش مشکل مهمی نیست. - 

 مشکل که هست... - 

ند  نگاهش روی چونه لرزونم ثابت موند و بعد لبخ 

 کمرنگی زد 

انگشت شستش روی چونه ام نشست و نوازشی کرد و  

 گفت :

 مشکل هم نیست. - 

 و بعد دستش رو پایین کشید و به روبرو خیره شد. 

 من اما مات همون نوازش چندلحظه ای بودم 

 نوازشی که توش میشد محبت و عالقه رو حس کرد 

نگاهم به شهریار خورد که لبخند محوی روی لبش  

 بود. 

 رسیدن به بیمارستان همه پیاده شدیم. با  

 اهورا در صندلی عقب رو باز کرد و میترا رو صدا زد.

 میترا سرش رو باال اورد و بیحال نگاهی بهمون کرد. 

 لبخند مضطربی بهش زدم که اونم بیجون لبخند زد. 

 اهورا و شهریار کمکش کردن تا از ماشین پیاده بشه 

 و بعد از قفل درهای ماشین، دوطرف میترا ایستادن و  

 بازوهاشو گرفتن و اروم حرکتش دادن. 

 یه لحظه نگاهم بهشون خیره شد. 



کی باورش میشد که اونا به کسی که باعث قتل عمه  

 اشون شده بود اینقدر کمک کنن؟! 

 میشد مردونگی رو هنوز توشون پیدا کرد... 

دم که به سمت  دنبالشون قدم برداشتم و متوجه ش 

 اسانسور رفتن. 

 من هم به اون سمت قدم برداشتم. 

تو بخش زنان تا نوبت معاینه میترا بشه چند دقیقه ای 

 طول کشید. 
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وقتی هم که نوبتش شد و خواستم باهاش برم شهریار  

 مچ دستمو گرفت 

 با تعجب به سمتش برگشتم که کنارم نشسته بود 

 هاش. برم با - 

 اهورا میره.- 

 خیلی ریلکس گفته بود...مات نگاهش کردم. 

نامحرمه میخوان معاینه اش کنن سونو گرافی  اهورا؟ - 

 میترا سختشه. 

 شهریار دستمو کشید و منو روی صندلی نشوند. 



 اون درسشو خونده بهتر بلده چی بگه. - 

نگاهم پی اهورا رفت که کمک میکرد میترا بره داخل  

 اتاق پزشک. 

 برادرشوهرشههه میفهمی؟ اون  - 

 شهریار خونسرد نگاهم کرد و گفت :

 خب باشه! برادرشوهر ها نمیتونن کمک کنن؟ - 

برادرشوهری که تا یه ساعت پیش میخواست خودش - 

 هم قاتل میترا باشه؟ 

 یه ساعت نظرش عوض شد.   فکر کن تو - 

 با حرص نگاهش کردم که لبخند زد. 

 دستمو کشیدم و گفتم : 

 از پشت در ببینم چه خبره... حداقل برم  - 

 شماتت گر نگاهم کرد و بعد دستمو ول کرد. 

 ایستادم و به سمت در رفتم. 

 پشت در که نیم باز بود ایستادم. 

 سرکی کشیدم و دیدم که میترا روی تخت دراز کشیده 

 و دکتر کنارش ایستاده. 

 اولین بارداریتونه؟ - 

 میترا دهن باز کرد که اهورا جواب داد :

 سال پیش اولین بارداریشون بود. ۲۴میه.  خیر دو - 

 دکتر لحظه ای مکث کرد و بعد گفت :



 االن چندسالشونه؟ - 

 سال. ۳۶- 

 سالگی. بچه سالم بود؟ ۱۲اوه  - 

اهورا بزاق دهنش رو فرو داد و با صدای خشداری  

 گفت :

 بله. - 

ی میترا چرخوند  دکتر دستگاه رو روی شکم ژل خورده 

 و گفت :

 ایشون رو باردار میکردین. نباید اینقدر زود  - 

 احتماال تو زایمان اول مشکلی داشتن. 

بله در جریانم به خاطر بزرگ بودن بچه زایمان  - 

 طوالنی مدتی داشت.

 شما که گفتید رشته اتون اینه چرا جناب؟ - 

 اهورا سکوت کرد که زن ای بابایی گفت. 

 چرا نمیگفت که کیه؟ چرا نمیگفت که شوهرش نیست! 
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 مشکل خاصی که نیست؟ - 



زن دستگاه رو دوباره چرخوند و خیره به مانیتور  

 گفت :

 نه فقط وزن همسرتون و جنین مطابقت نداره. - 

 خانومتون باید بیشتر به فکر خودش باشه. 

 و بعد نگاهشو از مانیتور به میترا داد و جدی گفت :

خونه پیدا  به خودت میگم چون مردها رو نمیشه تو  - 

 کرد 

 اونم وقتی زن باردار دارن

 یه افعی میخواد اموالشونو بخوره فکر میکنن 

 پس فقط کار میکنن تا درامدشون بیشتر بشه... 

 تو دختر...دقیقاً تو باید به فکر خودت باشی 

اگه نزایی و سقط هم بشه بازم به خودت میبندنش  

 میفهمی؟ 

 میگن تو عرضه نداشتی نگهش داری!

 جمع کن   پس حواستو 

 به خودت برس. 

 چه دنیا بیاد چه نیاد تو باید زنده بمونی.

 میترا هول پرسید : 

 زنده نمیمونه؟ - 

دکتر چشم غره ای رفت و دستگاه رو کنار گذاشت و به  

 سمت میزش رفت.



 زنده میمونه اما خودت مهم تری. - 

میترا اروم روی تخت نشست و چند برگ دستمال  

 برداشت

 اسش رو پایین کشید. شکمش رو پاک کرد و لب 

 جناب حواست به خانومت باشه - 

 میدونی که ضعیف بودن مادر چه خطراتی به بار نیاره. 

 بله میدونم. - 

 میترا اروم از تخت پایین اومد 

 که اهورا وسط حرف دکتر بلند شد و به سمتش رفت

 دستش رو دراز کرد و بازوش رو گرفت. 

تیز    میترا اروم زیرلبی چیزی گفت و اهورا نگاهشو 

 بهش داد.

 با شمام اقای نگران! - 

 اهورا سر بلند کرد و نگاهشو به دکتر داد 

 زن برگه ای رو به سمتش گرفت و گفت :

 بخرش براش تقویتش کن - 

 رو نیازشون داره. پشت گوش ننداز که همه 
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اهورا دست دراز کرد تا بگیره که دکتر کاغذو باال داد  

 گفت :و  

 تو نگاهش بهت ترسه... - 

 کل وقتی که تو رو سونو میکردم نگاهش ترسیده بود 

 به تو نگاه میکرد 

 بچه رو نمیخواستی یا هرچیز دیگه ای 

 االن استرس برای این مادر سمه! 

 متوجهی؟ 

اهورا فقط به دکتر نگاه کرد و بعد اروم میترا رو به  

 جلو هدایت کرد. 

 ش گرفت دکتر هم دومرتبه کاغذو به سمت 

 اهورا هم کاغذو گرفت و سری تکون داد 

دکتر ولی به پشتی صندلیش تکیه داد و دستاشو روی  

 دسته صندلیش گذاشت 

 چشم تنگ کرد و با دقت به اهورا خیره شد 

 عقب رفتم و به سمت شهریار رفتم

 بهش که رسیدم متوجه شدم با تلفن حرف میزد. 

 نه ما دیگه آخرای کارمونه میایم. - 

 با سپنتا! ایلیا و مرگ! نچ ای با 

 میترا همه چیو فهمید بابا 

 میدونن اهورا میدونه. 



 ولم کن واسه من داد و بیداد نکنا  

 هنوز ازم کوچیکتری... 

 چه سپنتا چه ایلیا تو همخون منی و من برادر بزرگتم 

 پس در دهنتو گل بگیر تا خودم نگرفتم... 

 مات به شهریار نگاه کردم 

 اینطوری حرف میزد؟ با سپنتا  

 مگه چی شده بود که اینقدر عصبی بود! 

 باشه باشه باشه - 

 میخوای دهن اهورا رو صاف کنی؟ 

 صاف کن ! اما... 

 اما قبلش چشم باز کن ببین کیه. 

 اگه میترا چندساله تو زندگی توئه 

 برای اون... 

 رهایش!- 

 به سمت اهورا که صدام زده بود برگشتم 

 کرد که به سمتشون رفتم اشاره ای با سر به میترا  

کنارشون که رسیدم دست میترا رو به سمتم گرفت و  

 گفت :

 بگیرش من برم داروهاشو بگیرم - 
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 دست میترا رو گرفتم که اهورا رهاش کرد و رفت.

 سر خم کردم و به چهره بیحال میترا نگاه انداختم 

 خوبی؟ - 

 لبخندی زد و گفت : 

 قربونت برم.آره  - 

نگاهی به شهریار انداختم و دومرتبه رو به میترا  

 گفتم : 

 چرا ازش میترسی؟- 

 گیج و یکه خورده نگاهم کرد 

 دوباره تکرار کردم : 

 چرا از اهورا میترسی؟ - 

 شهریار که خطرناک تره! 

 نگاهشو ازم گرفت و به شهریار داد

اما من تکونی به دستش که توی دستم بود دادم و  

 گفتم : 

 توروخدا میترا...تورو به قران قسم مامان.. - 

 یه بار درست جوابمو بده 

چی بینتونه که حتی شوهرت هم نمیتونه جلوی اهورا  

 دربیاد؟! 



 مامااااان. 

میترا توجهی بهم نکرد و با صدایی که میلرزید شهریار  

 رو صدا زد.

 شهریاااار- 

به سمت شهریار برگشتم که دیدم متعجب به میترا خیره  

 شده 

 و بعد نگاهش به دستم رسید و پشت گوشی چیزی گفت 

 تماسو قطع کرد و گوشیش رو پایین اورد 

با قدم های سریعی به سمتمون اومد و کنار میترا  

 ایستاد 

 اهورا کجاست؟ چیشده؟ - 

یعنی اونقدر حواسش به سپنتا و تماسشون بوده که  

 نفهمیده اهورا کجا رفته! 

 . اهورایی که همیشه آمارش دستشه اونم

 رفته واسه میترا دارو بگیره... - 

 شهریار نگاهی به میترا کرد و گفت :

 خب چته اآلن؟ تو خوبی؟ - 

میترا با دست دیگه اش ساعد دست شهریار رو گرفت  

 و سری به نشونه منفی تکون داد

شهریار هم با هر دو دست بازوی میترا رو گرفت و رو  

 به من گفت : 



 ولش کن تو...داری ازش حرف میکشی - 

 یا مراقبت میکنی؟ 
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عصبی به شهریار نگاه کردم و دست میترا رو رها  

 کردم 

 دادین نه به خونه که داشتین درسته قورتش می - 

 نه به اآلن که از دخترش براش بیشتر نگرانید. 

خجالت نکشیدا...اصالً هم نگید دلیل رفتارای مزخرف  

 باشه؟! و ضد و نقیضتون چیه  

شهریار، میترا رو روی صندلی نشوند و بعد سر خم  

 کرد و پرسید : 

 حالت خوبه دیگه؟ - 

 میترا فقط سری تکون داد که شهریار خوبه ای گفت 

 و رهاش کرد 

 به جاش قدمی به سمتم اومد و دستمو گرفت 

 و منو به سمت دستگاه خودپرداز بود و عصبی گفت :

 چته؟! - 

 چرا هی شلنگ تخته میندازی؟ 



 تو از اینکه میترا برای ما مهمه ناراحتی؟ 

 سر باال دادم و با حرص گفتم : 

 نه از اینکه نمیدونم چرا براتون مهمه ناراحتم   - 

 از اینکه دهن شوهرش جلوی شما بسته اس ناراحتم 

 از اینکه چرا اهورا میره داخل اما من نه.. 

از اینکه چرا میدونه بارداری اول میترا چه طوری  

 تم... بوده ناراح 

 من...من... 

 قفسه سینه ام تند تند باال پایین میشد 

 حس میکردم تموم صورتم قرمز شده از عصبانیت 

 نفسی کشیدم و گفتم : 

 من...از این ندونستن ها ناراحتم امیر شاهرودی! - 

 امیر صداش زده بودم؟!

 بارهای قبل به خاطر تمسخر صداش میزدم 

 .اینبار مخاطبت امیر بود اما اینبار. 

 ی که با زن اول پدرم نسبت خونی داشت.کس 

 چهره ی خشمگینش باز شد 

 ابروهاش از هم فاصله گرفتن و باال رفتن. 

چشماش از اون حالت تنگ دراومدن و گشاد شده  

 نگاهم کردن 

 امیر؟!- 



 با کلی تعجب گفته بود... 

 امیرو انتخاب کردی؟ - 

 قدمی عقب رفتم و به تته پته افتادم

 ک...کس...کسیو انتخاب نکردم. من...من  - 
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 نگاهش مات به چشمام بود 

جوری که انگار هیچ وقت انتظار نداشت که اونو امیر  

 صدا بزنم

 میترا؟! - 

 با صدای اهورا سریع نگاهم به سمت میترا برگشت 

 دستاشو روی قفسه سینه اش جمع کرده بود 

 و سرش پایین بود 

 برداشتم که اهورا سریع کنارش نشست به سمتش قدم  

 سر خم کرد و پرسید : 

 چته؟! - 

 میترا اروم سر بلند کرد و نگاهش کرد

 سردمه. - 

 اهورا نچی کرد و نگاهی به شهریار کرد 



 کتت رو دربیار. - 

 شهریار سریع کتش رو دراورد و به سمتش پرت کرد 

 اهورا هم رو هوا گرفتش

گذاشت و بعد دستشو  و اونو روی شونه های میترا  

 گرفت و گفت :

 بلند شو. - 

 میترا به کمک اهورا بلند شد . 

نگاهی به پالستیک داروهای میترا که روی صندلی جا  

 موند کردم 

 رفتم برش داشتم و به دنبال اونا روونه شدم 

 تا زمانی که به خونه برسیم، حرفی تو ماشین زده نشد 

شونه من  من کنار میترا نشسته بودم و اون سرش رو  

 بود 

 گاهی فقط شهریار و اهورا به عقب برمیگشتن 

 و نگاهی به میترا کردن 

 هنوز هم عصبی بودم...هنوز هم ناراحت بودم.. 

هنوز هم دنبال این بودم که بفهمم چرا اونا اینقدر یهو  

 برای میترا ارزش قائل میشن 

 به خونه که رسیدیم 

 سپنتا جلوی در ساختمون منتظر بود 



ماشین چشم تنگ کرد و بعد سریع به    با دیدن توقف 

 سمت ماشین اومد 

 میشد ترس و اضطراب رو تو نگاهش حس کرد 

 ناامید سری تکون دادم و در که باز شد 

 میترا اروم سرشو از شونه من برداشت 

 سپنتا پر از نگرانی نگاهش کرد 

 دستاشو دو طرف صورتش گذاشت و صداش کرد :

 میترا عزیزم؟ - 
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میترا دستش رو اروم بلند کرد و روی دست سپنتا که  

 روی صورتش بود گذاشت و بیجون لبخند زد 

 خوبم عزیزدلم. - 

سپنتا نگاهشو رو تن میترا گردوند و بعد دستاشو  

 برداشت

 اروم بازوش رو گرفت و اونو پایین کشید. 

 وقتی دیدم پسرها هیچ تالشی واسه پیدا شدن نمیکنن 

 اروها رو که روی پام بود  پالستیک د 

 به محض ایستادن میترا به سمت سپنتا گرفتم. 



 اینم داروهاشه. - 

سپنتا قدر دان نگاهم کرد و دست پیش اورد که دست 

 اهورا از صندلی جلو به عقب اومد

 پالستیک رو گرفت و گفت : 

 من دارم میرم باال. - 

 میخواین بیاین میخواین نیاین. 

 پیاده شد و در رو بست.و بعد در رو باز کرد و  

 میترا زیرچشمی نگاهی بهش کرد و حرکتی نکرد. 

 من هم از اینه به شهریار نگاه کردم

 پوفی کشید و سری تکون داد و گفت :

 پیاده شو. - 

سپنتا با شنیدنش کنار رفت و میترا رو اروم به سمت  

 خونه برد 

 من هم پیاده شدم و در رو بستم. 

 بود اهورا دست تو جیبش کرده  

و قدمهای اهسته ای رو به سمت ساختمون  

 داشت.برمی 

نفسمو بیرون دادم و به شهریار که داشت پیاده میشد  

 نگاه کردم. 

 و بعد اروم اروم حرکت کردم. 

 اهورا صدای قدم های منو که شنید ایستاد  



بهش که رسیدم بدون نگاه به من همگام با من قدم  

 برداشت.

 چرا ازت میترسه؟ - 

 نکرد و گفت : توجهی بهم  

 از همه اینو میپرسی؟ - 

 یکه خورده نگاهش کردم که گفت :

 بعد من نوبت سپنتاست؟! - 

 بی صدا نگاهش کردم  

وقتی هیچکی جوابت رو نمیده پس یعنی فکرت  - 

 سوالت واقعیت نداره.

 واقعیت داره.- 

 خیلی عادی نگاهم کرد : 

 پس پیداش کن خودت.- 

 〖   @aroosak_sho   〗 

 
 369#عروسک_ 

 
اگه میتونستم پیداش کنم هیچوقت از خودتون - 

 نمیپرسیدم 

چیزی که نمیتونی پیداش کنی رو چطور بهش  - 

 رسیدی؟ 



 چیزی که خودت نمیتونی دست بهش پیدا کنی

چطور به عنوان سوالی که جواب هم داره مطرحش  

 کردی؟ 

 نگاهش کردم و گفتم : 

 تلخ حرف میزنی. - 

 کشید تا اول من وارد بشم  شونه ای باال انداخت و عقب 

 شاید چون خسته شدم. - 

 از چی؟!- 

 از اینکه میترا ازم بترسه. - 

گیج نگاهش کردم که دستشو از جیبش بیرون اورد و  

 پشت کتفم گذاشت 

 و اروم هلم داد داخل و خودش هم پشت سرم وارد شد. 

 پس خودتم میدونی... - 

  من خیلی چیزا میدونم اما قرار نیست بابت همشون به - 

 بقیه جواب بدم. 

 نمیدونستم تحت چه واکنشی تو مغزم گفتم : 

 من هم بقیه ام؟ - 

 یه لحظه ایستاد و خودم هم به سمتش برگشتم. 

 یه پله ازش باالتر بودم  

 نگاهی بهم کرد و خندید : 

 تو بقیه نیستی برام. - 



اما یه سوالت اگه جواب داده بشه جنگی راه میفته اون  

 سرش ناپیدا. 

 خیلیا همه چیو میدونن االن که  

 اما ساکت موندن تا زندگی اروم بگذره قشنگ تره... 

 چرا؟ چه جنگی؟! - 

 نمیرید باال؟ - 

 نگاهم از سپنتا به شهریار که تو چهارچوب بود خورد 

 سپنتا دومرتبه منو به جلو هل داد و گفت :

 اولین نفری که جنگو شروع میکنه شوهرته! - 

بی حرف نگاهمو از شهریار کندم و قدمهای تندتری  

 برداشتم

در رو به عقب هل دادم و کفش هامو دراوردم و وارد 

 شدم. 

 سپنتا؟! - 

 تو اتاقیم. - 
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باشه ای گفتم وشال و مانتوم رو دراوردم و روی دسته 

 مبل گذاشتم 



 نفسی کشیدم و به سمت اشپزخونه رفتم 

ال رو باز کردم و وسایل موردنیاز برای تهیه  در یخچ 

 شام رو بیرون اوردم

 دلم میخواست خودمو مشغول کنم و به چیزی فکر نکنم 

 دلم میخواست چیزی یادم نیاد 

 اینکه چیشده 

 اینکه حتی اهورا چی گفته 

 که چه اشاره ای به شهریار داشته 

 سری تکون دادم و چندلحظه چشم بستم 

 خوبی؟ - 

 ردم و در یخچال رو بستم سریع چشم باز ک

بدون برگشتن به سمت شهریار لبخندی زدم و  

 میدونستم که میبینه 

 خوبم. - 

 گیجی! - 

 حرف زیاده کسی هم نمیگه واسه همین... - 

 حرفای زیاد واسه ماهاست - 

 نمیگیم که گیج نشی که ارامشت به هم نخوره. 

 اگه قراره...

 سریع به سمتش برگشتم و گفتم : 

 پس بگو - 



 گیجم ارامشم هم به هم خورده...من  

 مگه حرفت همین نبود؟ 

بخوره گفتن و نگفتنش  که اگه قراره ارامشم به هم

 فرقی نداره؟

 داشت. نفس عمیقی کشید و نگاهش تو چشمام نوسان 

 حرفم همین بود اما... - 

 ترجیحم همین نیست رهایش. 

 ترجیحم اینه هنوزم ندونی. 

 ناراحت نگاهش کردم 

نمیخواستن بگن؟ نمیخواستن به قول خودشون ارامشم  

 بخوره؟ به هم

 باشه نمیگفتن... 

 منم دیگه اصراری نمیکردم 

 وقتی چیزیو زیاد درخواست کنی 

 بقیه فکر میکنن چقدر که اهمیت داره برات

 و از سر دوئوندنت لذت میبرن! 

 باشه نگو..منم دیگه اصراری نمیکنم - 

 جفت ابروهاش باال رفت و گفت :

 امیدوارم.- 
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 لبخند مسخره ای زدم و سری تکون دادم

 آره امیدوار باش.- 

 چشم تنگ کرد و نگاهم کرد 

و وقتی دید واکنشی نشون نمیدم و حرفی نمیزنم از  

 اشپزخونه بیرون رفت. 

 شام که اماده شد به جمعشون پیوستم. 

واقعاً بارداری  میترا روی کاناپه دراز کشیده بود و  

 همین قدر سخت بود؟ 

خواست من باید اینقدر تحملش  اگر شهریار هم بچه می 

 کردم؟! می 

 یه لحظه از فکری به ذهنم رسید مات موندم! 

 خواست؟! شهریار بچه می 

 یعنی واقعاً من حاضر بودم به خاطر اون بچه دار بشم؟ 

 زندگیش داشت؟اونم وقتی که ناگفته های زیادی تو 

 دون رازهاش، زندگی با شهریار اصالً ب 

 با وجود خالفکار بودنش 

 ترسناک بودنش چطور ممکن بود؟ 

 بستم من نباید چشم روی عقل می 

 کردم! و روی قلب باز می 



 تونست بزرگترین اشتباهم تو این رابطه باشه. این می 

 شنیدی که دکتر چی گفته - 

 یکم اروم باش یکم استرس نداشته باش 

 ا. به چیزی فکر نکن میتر 

نگاهم به سپنتا خورد که با چهره ناراحتی به میترا  

 گفت خیره بود و این ها رو می 

 تن جلو کشیدم و گفتم : 

 خواد استرس داشته باشه خودش که نمی - 

 حتماً چیزی دلیلشه. 

سپنتا نگاه کوتاهی به شهریار انداخت و بعد به من  

 نگاه کرد 

 نفس عمیقی کشید و به میترا نگاه کرد. 

 خیالت تخت چرا قانع نمیشی؟ گفتم که  - 

 خب... - 

 اهورا بین حرفم پرید و گفت :

 من آدمخور نیستم میترا. - 

 من حوصله خراب کردن زندگی ایلیا رو هم ندارم. 

 پس فکر نکن حاال که اومدم خبریه. 

 یا قراره گند بزنم تو همه چی. 

 حق من یه خونواده بود و هست. 

 فقط اومدم دنبال حقم. 
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 خانواده؟! 

اهورا تن جلو کشید و آرنج دستاشو روی زانوهاش  

 گذاشت و با نگاه خیره ای به میترا گفت : 

 تا وقتی نوک پیکان به سمتت کج نشده اروم باش - 

 هنوز وقت داری تا بخوای توضیح بدی 

 کسی که ازت توضیح بخواد هم فقط منم 

 پس تا وقتی که من کنارتم 

تا وقتی من توی تیم توام قرار نیست کسی بازخواستت  

 کنه 

 اهورا!- 

اهورا در جواب اعتراض سپنتا تک خنده ای کرد و  

 گفت :

 چیه پسر؟ - 

 دارم راستشو میگم. 

 کی جز من حق داره که بخواد چیزی بهش بگه! 

 شهریار نیشخندی زد و کامل به پشتی مبلش تکیه داد . 



و تیز نگاهش    اهورا سرش به سمت شهریار برگشت 

 کرد. 

 شهریار اما محلی به نگاهش نگزاشت و گفت :

 شام آماده اس؟ - 

 سری تکون دادم و گفتم : 

 اوهوم. فقط یکم زود... - 

بلند شد و همونطور که به سمت آشپزخونه میرفت  

 گفت :

 بیارش. - 

 روز خسته کننده ای بود. 

 زودتر بخوریم و هرکی بره پی کار خودش. 

 اهورا بیا کمک. 

 اهورا هم بلند شد و من هم به تبع اونا بلند شدم 

 و رو به میترا گفتم : 

 غذای تو رو میارم اینجا. - 

 میتونه بخوره؟ - 

 خواستم چیزی بگم که صدای اهورا بلند شد :

 محدودش نکن.  - 

 تونه بخوره!هرچی که بخواد می 

 هرچیزی! 

 پس بیخود چرت نگو! 



 فشار خون. وزنش کمه باید بره باال. نه چربی داره نه  

 سپنتا باشه ای گفت و رو به من گفت : 

 پس لطفا بیار براش عزیزم. - 

 لبخندی به سپنتا زدم و به سمت اشپزخونه رفتم. 
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 وارد اشپزخونه شدم و به سمت فر رفتم. 

 دستکش دستم کردم و در فر رو باز کردم. 

 خونه پیچید. استیک ها رو بیرون اوردم که بوشون تو  

 اهورا سر جلو اورد و هووومی کشید 

 و پر لذت گفت :

 پسر این عالیه! - 

 من دیگه همیشه تلپم تو خونه اتون. 

لبخندی بهش زدم که شهریار همونطور که بشقاب ها  

 رو جمع میکرد گفت : 

 گه نخور باشه؟ - 

مات به شهریار نگاه کردم که اهورا با پا لگد محکمی  

 به باسنش زد و گفت :

 نه نگران نباش نمیخورم - 



 میخوام فقط دست پخت رهایشو بخورم. 

 با دهن باز به بلبل زبونیش خیره شدم

 الحق که برادر بودن و خوب هم از پس هم برمیومدن 

 من چقدر ساده بودم که مات میموندم از حرفاشون. 

 واقعاً برای خودم متاسف بودم. 

 پوفی کشیدم و دستکش ها رو دراوردم 

 دیس چیدم.   رو دونه دونه تو و استیک ها  

سس مخصوصی که اماده کرده بودم رو هم ریختم  

 روش

 و بعد دیس رو روی میز گذاشتم. 

 بیا اینجا میترا. - 

 به سمت اهورا برگشتم و گفتم : 

 اونجا بشینه... - 

 تنهایی بیشتر بهش اضطراب میده - 

 چرا تو جمعمون نباشه؟ 

 روم نمیشد بگم چون از تو میترسه 

 از نگاهم خوند که گفت :اما انگار  

 خودم میارمش. - 

 و از اشپزخونه بیرون رفت. 

 خودم سریع به سمت اپن رفتم و نگاهشون کردم 

 پاشو بریم. - 



 سپنتا که فکر کرد اهورا با اونه گفت : 

 نمیام کنار میترا میخورم. - 

 اهورا لگدی به باسنش زد و گفت :

 گمشو بابا چه خودشو مهم میدونه - 

 میترام. پاشو من با  

 سپنتا با تعجب پرسید : 

 کجا برید؟ - 
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اهورا که دید ، سپنتا تکون نمیخوره و همونطوری  

 نشسته 

 عصبی خم شد و دستشو کشید و بلندش کرد 

 بعد هم خم شد سمت میترا و دقیق نگاهش کرد. 

 بلند شو. - 

میترا با مکث روی کاناپه نشست که اهورا اروم 

 بازوش رو گرفت. 

 خب نشسته دیگه همینجا. - 

 اهورا همونطور که میترا رو بلند میکرد گفت : 

 من نمیخوام بشینه - 



 مگه مهمونتون نیستم؟ 

 صاحبخونه تو هال و مهمون تو اشپزخونه؟ 

 ریدی داداشم با این پذیراییت. 

 درست حرف بزن اهورا.- 

 اهورا توجهی به شهریار نکرد و به میترا کمک کرد. 

 نجا راحت تر بود. او - 

 سپنتا اینو گفت و ناراحت به شهریار زل زد 

 ترسید بیشتر انگار می 

 خواست که شهریار آرومش کنه. دلش می 

نمیدونم شهریار چیکار کرد که سپنتا چشم بست و  

 نفسی کشید 

 و بعد خودش به دنبالشون قدم برداشت.

 اهورا با سر به صندلی اشاره زد و گفت :

 بده عقب.- 

سریع صندلی رو عقب کشیدم که میترا رو روش  

 نشوند. 

 خودشم صندلی کناریش رو برداشت و نشست.

 رو به نگاه متعجبمون نیشخندی زد و گفت :

 ریختمو نبینه بهتره. - 

شهریار چشم غره ای براش رفت و بعد خطاب به سپنتا  

 گفت :



 کمک کن. - 

 و تو بشین رهایش. 

 بقیه رو... - 

 جدی گفت :

 و ایلیا میاریم بقیه رو من - 

 تو بشین . 

 من هم صندلی کنار اهورا رو انتخاب کردم و نشستم. 

اول میخواستم کنار میترا بشینم اما اجازه دادم سپنتا  

 اونجا بشینه. 
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 شهریار و سپنتا کم کم میز رو چیدن 

کردم زیاد به اهورا توجه  و تو این فاصله من سعی می 

 نکنم 

 این که دست زیر چونه اش زده بود به  

انگشتش  و خیره به میز بود و هرازگاهی هم با نوک 

 طرحی روی میز میکشید 

 و نگاهشو سمت میترا روونه میکرد 

 اما نگاه میترا خیره به اهورا بود 



و باهر بار برخورد نگاهشون اهورا ابرویی باال میداد 

 و میگفت : 

 االن شوهرت میگه زنم میترسه - 

 وهللا اینطور تو منو نگاه میکنی من باید بترسم نه تو! 

 داد. و نفسشو بیرون می 

 سپنتا هم چشم غره ای به اهورا میرفت

 و برای میترا لبخند روونه میکرد. 

 میز که چیده شد شهریار و سپنتا هم دور میز نشستن. 

 اهورا دیس رو برداشت و به سمت میترا گرفت. 

 بخور که باید چاق بشی - 

دیدم که یه لحظه سپنتا خواست دستشو جلو ببره که  

 شهریار سریع بازوشو گرفت 

 دست سپنتا هم مشت شد و نگاهم به چشماش خورد 

 کشت که اروم باشه. که داشت خودش رو می 

 اهورا زیر چشمی نگاهی به سپنتا کرد 

و بعد خیلی بیخیال خودش برای میترا یه استیک  

متم میگرفت  گذاشت و همونطور که دیس رو به س 

 گفت :

 واست اونی که سسش کمه رو گذاشتم - 

 نمیخواستم اذیت بشی. 

 تا اسالیس اخرشو میخوری میترا. 



 ببینم بشقابت خالیه... 

 شاید... - 

 اهورا خیلی جدی سر باال اورد و به سپنتا نگاه کرد. 

 میذاری کارمو بکنم یا نه؟ - 

 اذیتش نکن. - 

 چاقو زیر گلوشه؟ - 

 میکردم گفت :و رو به من که نگاهشون  

 بکش. - 

یه استیک برای خودم گرفتم و خودمو باهاش مشغول  

 نشون دادم. 

اهورا هم برای خودش کشید و بعد به سمت سپنتا  

 گرفت. 
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 سپنتا نفس عمیقی کشید و برای خودش کشید. 

 االن که چی؟! میشه بگی بدونم؟ - 

 نگاه کردم. شاکی سر بلند کردم و به اهورا  

 انگار نگاهم رو حس کرد که به سمتم برگشت. 

 ببینش توروخدا یه جور رفتار میکنه - 



 انگار من میترا رو به زور نشوندم. 

 مگه نشوندی؟ - 

 دلم خواست اینجا غذا بخوره مشکلیه؟ - 

 سپنتا با حرص خندید و گفت :

 دلت خواست؟- 

 داری راجع به ادم حرف میزنی 

 منه! ادمی که از قضا زن  

 چشمای اهورا تنگ شد و گفت :

 نیازیه منم دهن باز کنم؟ هوم؟ - 

 و بعد رو به شهریار کرد و گفت :

 دهن باز کنم یا نه داداشم؟ - 

 خودت بگو بهم چیکار کنم.  

 شهریار پوفی کشید و فقط نگاهشون کرد. 

به میترا نگاه کردم که سرش پایین بود و استیک رو  

 برای خودش تقسیم میکرد. 

 ن میترا تو بخور. افری - 

اهورا با چنان خونسردی ای و حس رییس مابآنه ای  

 اینو گفت 

 که اگه شهریار، سپنتا رو نگرفته بود  

 مشتش تو دهن اهورا میخوابید. 

 اهورا نیشخندی زد و با ابروی باال داده نگاهش کرد



 که سپنتا دستش رو محکم کشید و گفت :

 ولم کن امیر. - 

 ولم کن این جوجه رو من... 

 ایلیااااا!- 

 خیله خب خیله خب. - 

دستمو ول کن کاریش ندارم. به جون خودش کاریش  

 ندارم. 

 شهریار مردد نگاهش کرد و بعد رهاش کرد. 

سپنتا لبخند مهربونی به میترا زد و نشست روی  

 صندلی. 

 اهورا با ارنجش ضربه ارومی به بازوم زد و گفت : 

 غذاتو بخور. - 

 خونسرد نگاهم میکرد شهریار کردم که  نگاهی به 

با دیدن نگاهم به بشقابم اشاره کرد و خودش هم 

 استیک برداشت و تو ظرفش گذاشت
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تا صرف غذا تموم بشه دیگه صدایی جز برای  

 درخواست وسایل روی میز از کسی بلند نشد. 



به محض تموم شدن غذای اهورا، سپنتا جوری بلند  

 تکون محکمی خورد   شد که صندلیش 

 و اگه خودش نمیگرفتش میفتاد. 

 لبخندی به همه زد و به سمت اهورا اومد

دست انداخت دور بازوش و همونطور که بلندش  

 میکرد گفت : 

 بیا کارت دارم - 

 اهورا هم نیشخندی زد و گفت : 

 چششششششم بابا جون. - 

 سپنتا با شنیدن کلمه ای که اهورا گفته بود 

 نگاهش کرد و کشیدش. با چشمای گشاد شده  

 اگر خوردی به میترا کمک کن بره بشینه رو کاناپه. - 

 خودتم پیشش باش. 

 ظرفا. - 

 شهریار ایستاد و گفت :

 کنم اهورا میشوره. من جمع می - 

 جوابی ندادم و به میترا نگاه کردم. 

 پلکی زد و گفت : 

 بریم. - 

 لبخندی بهش زدم و ایستادم و به سمتش رفتم 

 بایسته و با هم به سمت سالن هال رفتیم. کمکش کردم  



اونو روی کاناپه نشوندم و بلند طوری که شهریار هم  

 بشنوه گفتم : 

 برم برات پتو بیارم. - 

 و این رو بهونه کردم و به سمت اتاق رفتم. 

اروم و پاورچین پاورچین پشت در ایستادم و گوشمو  

 چسبوندم بهش. 

 تو خل شدی مرتیکه؟ - 

 ه. درست حرف بزن. مرتیکه باباته نفل - 

 این دری وری ها چیه میگی؟ - 

 این جان فشانیا چیه؟ 

 نمیدونی هربار تو رو میبینه میره تا دم مرگ؟ 

 نمیفهمی ازت نمیترسه؟ 

 ازت شرم داره...خجالت میکشه.. 

 به خاطر کاری که باهات کرده؟ 

 خب منم چیزی گفتم؟ - 

 میخوام شرمش بریزه ناسالمتی زنداداشمه. 

 را...اهورا...اخ اهورا...اهو - 

 اخ سپنتا...ایلیا...سپنتا! - 
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 صدایی که از سپنتا درنیومد 

 اهورا با شیطنت گفت :

 جون تو قافیه رو حال کردی! - 

 چه اسمات قشنگن کنار هم پسر. 

 تو اصال به اینده هم فکر میکنی؟ - 

 اره فکر میکنم چطور؟ - 

 باباجون؟ فکر میکنی و صدام میزنی  - 

 واقعا... 

 خب چه عیبی داره اخه... - 

 تو که بابای بچه میترا هستی... 

 البته بچه تو شکمش! بابای رهایشم که هستی 

 فقط عارت میاد بابای من باشی؟ 

 باشههههه باششششه جناب ایلیا شاهرودی 

 دارمممم برات.

 یه بارم که شده مسخره بازیو بذار کنار. - 

 به میترا فک... 

 کر میکنم که دهنم بسته اس به میترا ف - 

 به میترا فکر میکنمممم که االن تو اتاقم 

 که وردست رهایش نیستم. 



به میترا فکر میکنم که مثل شماها اسم و رسمم عاری  

 ایه. 

 میگی اهورا شاهرودی؟

 میگم قبوله من اهورا شاهرودی ام! 

 سالته؟ ۲۵میگید  

 سالمه. ۲۵میگم قبوله من  

 بگید دیگه. دیگه چی میخواین ازم؟  

 دیگه چقدر به میترا فکر کنم؟ 

 تو فکر کردی به من؟ 

 گفتم نرو سمت اینا...به من فکر کردی؟! 

 گفتم دور و بر میترا سرمدی 

 دور و بر رهایش اصالنی نرید. 

 شماها بهم گوش دادید؟

نه خیر منو دایورت رو تخمای داشته نداشته اتون  

 کردین. 

ن...اهورا فکر حاال هی اهورا فکر کن...اهورا فکر ک

 کن... 

 حاجی اهورا پاره شد از بس فکر کرد 

 یه بارم شماها فکر کنین. 

 سر یه میزنم نمیتونم کنارش بشینم؟ 

 زن شهریاره ها اما با خواست خودش نه. 



 دلم چقدر بسوزه که گفتم با رهایش کاری نداشته باشید 

 اما عدل دست گذاشتین روش 

دست رو بزرگتر  خدا شاهده خیلی خودمو کنترل کردم  

 بلند نکنم 

 دست رو کسی که برام مثل بابا بود چون... 
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 داری امپر میچسبونیا - 

 حواست هست که چی میگی؟ 

 که چیو راجع به کی میگی؟ 

 حواسم هست داداش من...حواسم هست... - 

 حواس شما بود؟ 

 حواس شما بود دارین چیکار میکنین؟ 

 کار میکنین؟ دارین با کی چی 

 شنیدم قرار بوده میترا رو بکشی اره؟

صدایی از سپنتا درنیومد که صدای خنده بیجون اهورا 

 رو شنیدم 

 بگو داداشم.- 

 بگو بدونم از این خبرا بود؟ 



 که میترا بمیره؟ اره؟ 

 ببین ا... - 

 فقطططط بگو اره یا نه.. - 

 مات به خروش یه دفعه ای اهورا گوش میدادم 

 ضعیفی گفت :  که سپنتا با صدای 

 اره.- 

 و بعد صدای برخورد چیزی اومد و اخ بلندی که گفت 

 دستم رفت تا روی دستگیره بشینه 

 که خودمو کنترل کردم 

 نباید لو میرفتم باید خودمو کنترل میکردم. 

 اینو..اینو زدم تا بفهمی دیگه از این گه ها نخوری - 

 که یادت بمونه ناموس چیه 

 چیه.. احترام چیه اعتماد  

 که بفهمی وقتی یه بیناموسی مثل من بهت میگه 

 ناموسم دستت امانت 

 تا برم و بیام یعنی چی! 

 که بفهمی قول شرف یعنی چی! 

 د اخه بی شرف تو قول داده بودی 

 همین؟! 

 چه جوری یادت رفت؟

 چه جوری همه چیو خراب کردی اخه.. 



 خدایا خدایا خدایا... 

 یه...یه لحظه...بر پدرت... - 

 و...نگوووو میفهمی؟ نگووو - 

 نگوووووو 

 ترسیده عقب جهیدم و به در اتاق نگاه کردم 

 اهورا نعره زده بود؟!

 با صدای شهریار به عقب نگاه کردم

 تو ورودی اشپزخونه ایستاده بود و نگاهم میکرد 

 بیا اینور ببینم. - 
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 یه قدم عقب رفتم که خودش به سمتم اومد 

 نیم نگاهی به میترا کرد  

 و بعد که بهم رسید بازوم رو گرفت 

 محکم به عقب هل داد و رهام کرد منو 

 کنارش میشینی و جم نمیخوری فهمیدی؟ - 

 اینو درست با استایل شهریار اصالنی گفته بود 

 همون مرد خودخواه که همیشه عصبی بود. 

 فقط نگاهش کردم که چشم تنگ کرد و گفت : 



 حرفم هم بها ندی رهایش   منتظرم به این - 

 اون وقت دالیل زیادی برای دور کردن رهام ازت دارم. 

 و به سمت در گام بلندی برداشت 

 و در رو عصبی باز کرد 

یه لحظه نگاهم به اهورا خورد که یقه سپنتا رو گرفته  

 بود 

 و بعدش شهریار وارد شد و عین روانیا در رو بست. 

 چیشده؟ - 

 میترا تکون دادمدستمو تو هوا بدون نگاه به  

 که عصبی پرسید : 

 چیشده؟ اهورا بود؟- 

 پلکی زدم و به سمتش برگشتم. 

 نه دعوای خانوادگیه. - 

 نفس عمیقی کشید و گفت :

 برو داخل بیین چشونه. - 

 با تعجب نگاهش کردم که تشر زد :

 چیو نگاه میکنی برو داخل ببینم - 

 مثل ابنکه نشنیدیا - 

 روهامو نمیبینم. گفت اگه برم داخل دیگه  

 یه وقت بالیی سرش نیارن.. برو تو - 

 مات نگاهش کردم. 



 بال؟؟ کیا! 

 میترا تو نگران کی هستی؟ - 

 از پس شهریار که یه ایل برنمیان 

 سپنتا هم که با داداشاش داخله 

 اهورا هم که سوگلی شهریاره 

 از چی میترسی؟ 

 سر کی بال بیارن؟ 

 اخمی کرد و ازم رو گرفت

 شقیقه هاشو با دستاش محکم گرفت  

 که قدمی به سمتش برداشتم و گفتم : 

 حالت خوبه؟ - 

 نه خوب نیستم سرم گیج میره. - 

 اهورا رو صدا...- 
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به خداوندی خدا اهورا دست از این مسخره بازیا  - 

 برنداری 

 خودم همه چیو میگم! 

 رو چه حسابی؟ منو تهدید میکنی؟! 



 چه فکری واقعاً اینطوری برخورد میکنی؟   با 

 با چهار تهدید میخوای منو بترسونی؟ 

 قبل تو...من خودم میگم 

 چرا فکر میکنی صبر میکنم تا تو برینی تو نقشه هام؟ 

 چرا فکر میکنی صبر میکنم تا تو بشی راه نجات! 

 بشی منجی...بشی قهرمان.. 

 تا اینجاشم کارنامه ام سیاهه 

 باشه   از این جا به بعدم

 برام هیچ اهمیتی نداره فهمیدی؟ 

 مات به در بسته خیره شدم 

 شهریار از چی حرف میزد... چی شده بود؟ 

 چرا خب یه همچین اتفاقی افتاده بود...

اصالً چرا یهو و ناگهانی اینطور به همدیگه پیچیده  

 بودن؟ 

 اونم سه نفری که فکر میکردم برادریشون... 

ای باز شد سریع عقب  در که با صدای بدی و عجله  

 پریدم. 

شهریار با چشمایی که سفیدیشون سرخ شده بود بهم  

 خیره شده بود 

 من هم نگاهش کردم و یه قدم عقب رفتم

 حرف نزده ام : پرید تو که اون دهن باز کردم حرف بزنم



 میدونستی میترا... - 

 چشم تنگ کردم و منتظر موندم حرفش تموم بشه 

 شد اما یهو شهریار به جلو پرت  

 و اهورا با موهایی که توی صورتش ریخته شده بود 

 و بهش سر و وضع اشفته ای داده بود

 از سمت چپ شهریار بیرون اومد و گفت :

 چیز مهمی نمیگه در واقع... - 

 داره زر میزنه پس ولش کن. 

 شهریار با خشم فروخورده ای به اهورا نگاه کرد 

 و قدمی برداشت که بیشتر شبیه به خیز بود 

 هم برای تیکه و پاره کردن اهورااون  

 اما سپنتا دستش رو روی شونه اش گذاشت

 توجهم به یقه کج شده سپنتا جلب شد 

 اونا دعوای بدی باهم افتاده بودن 

اونقدر بد که شهریار قبول کرده بود تمام حقیقت رو  

 بگه 

 یعنی اهورا اونو با چی تهدید میکرد 

 که شهریار خسته شده بود؟ 
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 خوبی میترا؟ - 

 اره.- 

 براش یه نوشیدنی شیرین بیار رهایش. - 

سریع به عقب برگشتم و با دیدن صورت زرد شده 

 میترا به سمت اشپزخونه دویدم. 

 چیشدی میترا جان؟ عزیزم؟ - 

 خوبه فقط یکم فشارش افتاده. - 

مثقال هوا میگرفت همونم تو جلوشو  برو کنار چس 

 گرفتی که . 

 خوبه یعنی؟ - 

 رو نبینه بهترم میشه. ریخت تو - 

 اب پرتقالو به سمت میترا گرفتم 

 که اهورا ازم گرفت و خودش به خورد میترا داد

 نگاهم با دلواپسی به میترا بود 

 که سنگینی دستی رو دور بازوم حس کردم 

 نگاهم به سمتش برگشت و شهریار رو دیدم

 با صورتی که مشخص بود درگیره فکره 

کرد و با صدای خشداری که مطمئن بودم در اثر    نگاهم

 دادهاش بوجود اومده گفت :

 بپوش بریم. - 



 با تعجب نگاهش کردم و گفتم : 

 میترا!- 

 پلکی زد و عصبی سری تکون داد و گفت :

 بریم رهایش. - 

 و نفسشو محکم بیرون فرستاد. 

 به سپنتا نگاه کردم که خیره به شهریار گفت : 

 خوب نیست بمون امیر. حالت  - 

 اعصابت خرابه این طفل معصومم نگران میکنی بخدا. 

 و بعد لبخند مثال ارومی بهم زد. 

 میریم رهایش م... - 

 اره بذار برن منم میرم. - 

نگاهم به اهورا جلب شد که خیلی جدی لیوان خالی رو  

 به سمتم گرفت و نگاهم کرد. 

 بپوش چون امیر باید منم برسونه. - 

 خیلی وحشتناک عصبی بود شهریار که انگار  

 لیوان رو از اهورا گرفت

 و همونطور که روی میز میکوبوند گفت :

 نیااااااا دور و بر زن من نیااااااا- 

 نمیخوام ببینمت. 

 اهورا با خونسردی گفت :

 منو اوردی منو میبری. - 
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 شهریار نگاهشو با حرص از اهورا گرفت و به میز داد

 خیره به میز چندبار نفس عمیق کشید 

چشم بست و بزاق دهنش رو تند تند و پشت هم قورت  

 داد

 بعد سری تکون داد و چشم باز کرد. 

 به اهورا نگاه کرد و گفت :

 داری صبرمو محک میزنی؟ - 

 دارم وظایفت رو یاداوری میکنم. - 

 یادت که نرفته؟ بیخودی نشدی شهریااااار!

 د بهشون عمل میکردی یه سری وظایف بود که بای 

 اگه االن که خرت از پل گذشته. 

 انگشتای شهریار دور بازوم محکم شدن 

 و منو کشیدن عقب. 

با چنان زوری منو عقب کشید که با تعجب نگاهش  

 کردم 

 اما توجهی نکرد و هلم داد به سمت اتاق خواب.

 بپوش بریم. - 



 فقط نگاهش کردم که اینبار خیره شد تو چشمام  

 و با حرص غرید : 

 اماده میشی یا همینطوری بندازمت رو کولم و ببرمت؟ - 

 مات نگاهش کردم و به سمت مبل رفتم. 

دهن باز کرد که با دیدن مانتو و شالم روی مبل سری  

 تکون داد و دهنش رو بست.

 همونطور که خم میشدم و برشون میداشتم 

 نگاهی به اهورا کردم

 که با خونسردی ظاهری به شهریار نگاه میکرد 

 اما میشد فهمید که اون هم عصبیه 

که اون هم مثل شهریار االن میتونه بالیی سر کسی  

 بیاره. 

 رو که پوشیدم صدای قدمهای شهریار رو شنیدم مانتو 

 شالو از دستم قاپید 

 و همونطور که رو سرم مینداخت گفت :

 طولش ندهبندازشششش  - 

و بعد دستمو گرفت و انگشتاشو بین فاصله انگشتام جا  

 داد

 نگاهی به سپنتا کرد و گفت : 

 مشکلی داشتی زنگ بزن. - 

 و بعد بی توجه به اهورا به سمت در حرکت کرد. 



 فقط با سوال نگاهشون کردم که هرسه بهم لبخند زدن. 

از در خونه که بیرون رفتیم شهریار نفس عمیقی  

 کشید. 
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دهن باز کردم چیزی بگم که بدون نگاه به من با  

 عصبی ترین لحن ممکن گفت : 

 ساکت شو. فقططط ساکت شو. - 

 مات نگاهش کردم...چرا با من اینطوری رفتار میکرد؟ 

 مگه من حرفی بهش زده بودم؟ 

 نیشخندی به خودم زدم و تو دلم گفتم 

 تو چقدر ساده ای رهایش!

 کردی برای ادم خودرای ای مثل اون مهمه؟ فکر  

 اصالً اهمیت داره که کی اذیتش کرده

 کی بی گناه بوده؟ 

 اون چون حرفش رو زمین مونده 

 چون اولین باریه که بقیه حرفشو گوش ندادن

 عصبیه و براش اهمیت نداره تو مقابلشی! 

 سری تکون دادم که صداشو شنیدم : 



 تو مغزت داستان نباف. - 

 رهای منو تجزیه تحلیل نکن با عقل ناقصت هی هم رفتا 

 و بعدش باهام بد رفتاری نکن. 

متنفرم از اینکه با یه حرکتم یه طومار تصور و رویا و  

 خیال توی مغزت بوجود میاری 

 و بعد واسه خودت حکم میدی 

 و نتیجه میگیری ازم دوری کنی. 

 من مغزم نمیکشه خب؟ خودت حواست باشه. 

هش کردم که در ماشین رو  با چشم های گشاد شده نگا 

 باز کرد و منو هل داد داخل

 روی صندلی نشستم که در رو بست. 

 خودش هم سریع سوار شد و در رو بست. 

 مشتی به فرمون زد و گفت : 

 کمربندتو ببند. - 

 حرفشو گوش دادم که خواست ماشین رو روشن کنه 

 که چشمش به در خونه خورد. 

 تنگ کرد مکث کرد و چشم

 کردم و نگاه کردم  که منم سر کج 

اهورا بود حاضر و اماده و دست به سینه نگاهمون  

 میکرد. 



شهریار نیشخندی زد و ماشینو روشن کرد و نگاهشو  

 ازش گرفت

 اما دیدم که اهورا هم نیشخندی زد 

 و مطمئن تر نگاه کرد 

با صدای ویراژ ماشینهایی سر عقب بردم و از شیشه  

 عقب به ته خیابون نگاه کردم 
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 این...اینا کین دیگه؟ - 

 کورسه؟! 

 اینو گفتم و متعجب به شهریار خیره شدم 

 که از اینه وسط ماشین با دقت به عقب نگاه میکرد 

 نمیدونم چی دید که پوزخند زد 

 و زیرلب گفت :

 لعنتی! کور خوندی! - 

و بعد شیشه سمت من رو پایین داد و به محض پایین  

 اد زد :د رفتنش 

 بدوووو بدوووووو- 



گیج و وحشت زده نگاه کردم که دیدم اهورا یکه  

 خورده به شهریار نگاه میکنه. 

 بدووووو - 

 اهورا نگاهی به ته خیابون کرد 

و انگار تازه فهمید چه خبره که سریع به سمت ماشین  

 دوید

شهریار خودشو دراز کرد و از داخل در عقب رو براش 

 باز کرد 

 پرید داخل و تا در رو ببنده   اهورا هم سریع 

 شهریار حرکت کرد 

مات به اهورا نگاه کردم که نفس نفس زنان به عقب  

 نگاه میکرد 

 این...اینا کی بودن؟ - 

 اهورا به سمتمون برگشت و رو به من گفت : 

 یه سری دوست که زیاد هم دوستم ندارن. - 

 گیج نگاهش کردم که خنده بی جونی کرد. 

 محافظت کنن میخوان ازم  - 

برای همین اول میخوان تا حد مرگ بهم شلیک کنن و  

 بعد نجاتم بدن. 

 یع...یعنی چی؟ - 



یعنی فکر میکنن من جام پیش شوهر عزیزت امن - 

 نیست 

 و هرلحظه ممکنه بزنه زیر قولش 

 و منو بکشه! 

پس میخوان با زدنم نشون بدن اون نمیتونه رو حرفش  

 بمونه 

 ببرن پیش خودشون و از طرفی با همین بهونه منو  

 و نجاتم بدن. 

 گرفتی؟! 

 باید میگفتم که نگرفتم؟! 

 که گیج تر هم شده بودم. 
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 اینجا چه خبر بود... 

 .. یع...یعنی چی که تو امن نیستی - 

 و بعد به شهریار نگاه کردم. 

 چه قولی دادی؟- 

 اصالً به کی قول دادی؟!

 پدرش... به مادر و  



 به عموم قول داده.- 

 به سمت اهورا برگشتم که دیدم جدی نگاهم میکنه. 

 عموت؟! خب برو به عموت بگو که شهریار... - 

 مسئله اینه عموم ُمرده و معلوم نیست اینا کار کیه! - 

 اما میدونم تنها نیستم. 

 عموش؟! چرا حواسم نبود؟ 

 مگ...مگه تو...تو برادرشون نیستی؟ - 

 شهریار...یعنی امیر... عموی تو و  

 اهورا نیشخندی زد و کامل عقب رفت

 و تکیه داد. 

 به شهریار نگاه کردم که بی حرف رانندگی میکرد. 

 گوشیش که زنگ خورد برداشت و تماسو جواب داد :

 بله؟ - 

 تو کدوم گوری هستی اصغر؟ 

 ابراهیم؟! چیشده؟ 

 اومده عمارت؟ خیله خب...خیله خبببببب 

 نگهش دار تا بیام 

 ندنفرم بفرست سراغ گاراژ.. چ 

 چندتا هیکلی میخوام برن سراغ اکبر راسته.. 

 جوری ُمقُِرش بیارن که همه چی دستم بیاد. 

 عمارتم خالی نکنین 



 محافظت دو برابر. روهام کجاست؟ 

 سریع نگاهش کردم که بی توجه بهم گفت : 

 از عمارت ببرینش. - 

  یه سریو میفرستی سراغ نیلوفر و بهش میگی تا زمان 

 پرواز حواسش بهش باشه. 

نمیخوام هیچکی بفهمه روهام از عمارت خارج شده  

 خب؟ 

 رهایش و اهورا هم تو عمارتن. 

 برای جفتشون محافظ میخوام اصغر. 

 نمیخوام حاال که رسیدیم به تهش 

 چیزی مانع بشه. 

 و تماس رو قطع کرد 

 روهام کجا میره؟ - 

 طبق قرار استرالیا. - 

 ببریش. تو نمیتونی بدون من  - 

 من پدرشم! - 
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 با حرص و آز نگاهش کردم 



انگار قرار نبود ما هیچ وقت از این بحث مسخره  

 بیرون بیایم 

تا ابد قرار بود شهریار کاری که کرده بودم رو توی  

 سرم بزنه 

 روهام رو نفرست. - 

 به سمت اهورا برگشتم و یادم اومد

 هام رو ندیده!که اون میگفت چندوقته رو 

 که دلش براش تنگ شده! 

 البته این حرفها رو یواشکی زده بود

 داد.حاال داشت لو می 

 نفرستم که بمونه؟ - 

 تو و رهایش درگیرم کردید به حد کافی. 

 نمیتونم اونو هم بیارم وسط. 

طوری حرف میزد که انگار من و اهورا بچه های  

 خردسالی بودیم 

 که نیاز به مراقبت داشتیم. 

 ری درمورد دوتا ادم گنده صحبت میکنی! دا - 

 نه دوتا بچه یه ساله. 

 شهریار با نیشخند نگاهم کرد و گفت :

 باور کن کار اونا فقط پوشک عوض کردنه - 

 هر از گاهی هم یه غذایی میخورن 



 اما شما دوتا عمر منو نابود کردید 

 خودکشی واقعا برازنده منه! 

 مات نگاهش کردم... 

 عاصی شده بود؟واقعا اینقدر  

 خودم مراقبشم نفرستش. - 

 تو خودتم ده نفر دیگه میپان بعد واسه من زر میزنی؟ - 

 باور کن که شما دوتا برام کافی هستید.. 

من دیگه حوصله سر و کله زدن با یکی دیگه رو  

 ندارم. 

 عجب زبون نفهمی هستیا - 

 دارم میگم خودم نگهش میدارم

 تو اتاق من باشه پیش من باشه. 

 ش رهایشه. اون میره پیش رهایش.مادر - 

 بره خب.- 

 پس نمیتونه پیش تو باشه وقتی هم پیش تو نباشه! - 

 پیش رهایشه و رهایش متاسفانه از پسش برنمیاد 

 من هم نمیتونم ریسک کنم 

 جون جفتشونو به خطر بندازم. 

 الویت قلبم رهایشه 

 الویت مغزم روهامه. 



انتخاب  پس اگه گیر هم بیفتن بین عقل و قلبم یکی  

 میشه و ... 

 خب؟ حاال متوجه شدی اهورا
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 الویت مغزش روهام بود؟! 

 و الویت قلبش من بودم؟! 

 مامانشم بیاد پیش من. - 

با چنان سرعتی به عقب برگشتم و نگاهش کردم که  

 دهن خودمم باز موند. 

 ابرو باال داده بود و با لبخند گنده ای نگاهم میکرد. 

 با دیدن نگاهم چشمکی زد و گفت :

 جون تو توی خواب لگد نمیزنم... - 

 اگه بترسی هم محکم بغلت می... 

نتونستم تحمل کنم که با اون چشمای شیطون نگاهم  

 کنه 

 و همچین حرفایی رو بزنه! 

 اهورا منو بغل کنه؟! 

 منو؟ شب کنارش بخوابم؟ 



 شهریار چطور اجازه میداد اون همچین چیزایی بگه؟ 

 شمی به شهریار نگاه کردمزیرچ 

 که دیدم پر از حرص و اخم نگاهش میکنه 

 خفه بشی بد نمیشه! - 

 دارم شرح حال میدم بهش!چیه؟ - 

 خفه شو اهورا.- 

 دستی به صورتم کشیدم و دیگه به جلو نگاه کردم 

ترجیح دادم بحثم با شهریار رو هم جای دیگه ای ادامه  

 بدم. 

 یاده شدم به عمارت که رسیدیم سریع از ماشین پ 

 اما با جلو اومدن چندتا محافظ با دهن باز عقب رفتم. 

 بردینش؟ - 

 بله اقا. ابراهیم هم منتظر شماست. - 

 شهریار سری تکون داد و اهورا سرشو باال گرفت 

 و نگاهش دوتا دور عمارت و محوطه گشت. 

 با نیشخند نگاهی به محافظ ها کرد و سری تکون داد 

 و احترام گذاشت.اصغر با دیدنش سریع جلو اومد  

 سالم اقا. رسیدن بخیر. - 

اهورا سری تکون داد و مچ دستم رو گرفت و منو  

 همراه خودش کشوند.

 نگاه محافظ ها هیچ تغییری نکرد 



 شهریار اما بلند گفت : 

 ببریدشون تو سالن. - 

 صدای قدمهای چند نفر دیگه رو هم شنیدم. 

سرمون  وارد ساختمون عمارت که شدیم کسی از پشت  

 گفت :

 از این طرف اقا.- 
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اهورا نیم نگاهی به پشت سرش انداخت و به سمتی که  

 گفته بود رفت 

 عقب ایستاد تا کسی در رو باز کنه 

 یکی از محافظ ها سریع جلو اومد و در رو باز کرد. 

 اهورا وارد شد و من رو هم به دنبال خودش کشید. 

 اتاق نشسته بود ابراهیم نبود!کسی که توی  

 سامیار بود...سامیار مصطفوی! 

روی ویلچر نشسته بود و نگاهم اول از صورتش به 

 سمت پاهاش رفت.

 با دیدن اهورا با دهن باز نگاهمون کرد. 

 اهورا اما در رو بست و دستمو رها کرد. 



 نیشخندی زد و جلوتر رفت. 

 چطوری سامی؟! - 

 اَ...اَهورا شاهرودی؟- 

 با نیشخند نگاهش کرد و سری تکون داد.   اهورا 

چندسال پیش که دوره امون تموم شد با خودم گفتم  - 

 دیگه نمیبینمت. 

 چیشد سر از اینجا دراوردی! 

 اونا همدیگه رو میشناختن. 

 تو...تو بین اینا چیکار میکنی؟ تو.. - 

 چ...چرا دست رهایش...

 هییییش. - 

 ید : نگاهم کرد و پرس سامیار با تته پته و نگران 

 این...این...نسبتتون چیه؟ - 

 بی صدا یه قدم عقب رفتم.

 نباید چیزی میگفتم تا شاید دستشون رو بشه 

 شاید امروز میفهمیدم چه خبره!

 د حرف بزننن لعنتی. - 

 اهورا سریع قدمی جلو اومد و با حرص گفت : 

 رفیق بودی درست!- 

 تو بودی که از اصالنی ها گفتی 

 سختی هات گفتی. که از فکرت گفتی از  



 گفتی داداش بزرگتر من الگوت بوده.

گفتی بابات همیشه اسم امیر شاهرودی ورد زبونش 

 بوده.

گفتی الگو کردیش تا واسه شرف و وجدانت هم که  

 شده 

 اگه ُمردی سربلند باشی! 

 نمیدونستی داداش من رو...وجدانشو سر بریدن؟ ! 

 نمیدونستی وقتی بابات رو تخت بیمارستان بود 

 داش من تو بازداشتگاه کتک خورد؟ دا 

 کارش به جراحی کشید تا بگه بی شرف بوده؟

 که به خاطر وجدانش زن حامله فراری نداده
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 تو...تو برادر شهریاری؟! - 

 اهورا با ارامش سر تکون داد و گفت :

 من برادر امیرم! - 

 شهریار...جفتشون.. امیر یا  - 

 دهنتو نبندی رفیق...میبندمش. - 

 واسه کسی که بیست و خورده ای سال بزرگم کرده 



 خوب بلدم پسری کنم! 

 سامیار مات نگاهش کرد و بعد نیشخند زد. 

 یه پدر که فقط چندسال بزرگتره؟ - 

 اهورا هم با اطمینان پلک زد. 

 شرفش حداقل خیلی بزرگتره. - 

 پسر..من...من باور نمیکنم.. بیخیال  - 

 چیو؟ - 

 سامیار با دست اشاره ای به هیکل اهورا زد و گفت :

 اینکه با اینا از یه قماش باشی!- 

 اینا؟! - 

 سامیار با چشم بهم اشاره کرد 

 که اهورا بلند خندید. 

 با اون خیلی تو یه قماشم. - 

 خیلی خیلی خیلی! 

 یعنی حتی بیشتر از قماشم با امیر. 

 تنگ کرد و براندازش کرد.سامیار چشم  

 بعد یهو پوزخند زد : 

 اون ادم سر رهایش...حاضره جون تو رو هم بگیره. - 

 نمیگیرم داشی! - 

 عاشقش شدی؟ - 

 یکه خورده به سامیار نگاه کردم



 میترسیدم به اهورا نگاه کنم. 

 میترسیدم ببینم که تایید کرده!

 حرفی که توی ماشین زده بود...لمسش... 

 صمیمیت هاش... 

 تو طویله شما...ادم با خواهرش کاری میکنه؟! - 

 چی؟ - 

 عین خواهرمه.. زن برادرمه...زن پدرمه! - 

 دهنتو ببند سامی. واسم ناموسه. 

 که اینبار من گلوله شلیک نمیکنم به پات 

 مستقیم میخوابونم تو قلبت. 

 اسمشو یه بار دیگه که میاری فکر کن 

 به قبل و بعدش فکر کن 

 الیقش هستی؟ ببین اصال تو  

 ببین واسه دهنت بزرگ نیست؟! 
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سامیار با تعجب به اهورا که با نفرت حرف میزد نگاه  

 کرد 

 صدای قدمهایی اومد و در یهو باز شد 

 که اهورا سریع منو به سمت دیگه هل داد



 تا در بهم برخورد نکنه. 

داخل اتاق در که کامل باز شد شهریار سر داخل اورد و 

 رو گشت 

 با دیدن من پشت در نفسی کشید  

 و کامل وارد اتاق شد و در رو بست. 

 کنارم ایستاد و سر خم کرد و اروم پرسید : 

 حالت خوبه؟ - 

 بزاق دهنمو قورت دادم و سری تکون دادم. 

نگاهش روی صورتم گشت و بعد به سمت اهورا 

 برگشت 

 کرد.   اهورا فقط پلکی زد که شهریار به سامیار نگاه 

 اول نگاهش روی پاش ثابت موند و بعد نگاه باال کشید. 

 از اینورا سروان مصطفوی؟ - 

 تو کی هستی؟ - 

گیج نگاهش کردم که شهریار نیشخندی زد و دست  

 دراز کرد به سمت دو طرف بدنش و گفت :

 شهریار اصالنی...   من همینم- 

 شهریار اصالنی یا امیر شاهرودی؟!- 

 هرکدوم.  مغلطه نکن مصطفوی جون.  - 

 توفیرش واسه تو چیه؟ 

 توفیرش اینه که میفهمم چرا مافوقم وقتی اسمتو شنید - 



 در رو بست و خفه ام کرد. 

که چرا بهم گفت اگه یه بار دیگه اسم شهریار اصالنیو  

 بیارم 

 خلع درجه ام میکنه! 

 با دهن باز نگاهش کردم... 

 خلع درجه؟! 

 شهریار پوزخندی زد و گفت :

 همون مافوقت بپرسی اینو باید از  - 

 نه از من، مصطفوی! 

 در هرحال اگر حرف دیگه ای داری بگو 

 و اگه نداری خوشحال میشم بری و مستفیضم کنی. 

 دلم نمیخواد جمع خونوادگیم با حضورت الوده کنی. 
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 اینو گفت و یکی از دستاشو به سمت در گرفت.

 سری تکون داد و گفت :

 خوش جناب... روز  - 

 اما نگفت با رهایش اصالنی کاری نداشته باشم. - 

 شهریار چشم تنگ کرد و من قدمی عقب رفتم. 



 نگاه شهریار خیلی اروم روی من نشست. 

 یکی از دستاشو پایین اورد و به سمتم گرفت 

نگاه سامیار به دست باز شده و دراز شده شهریار به  

 سمتم بود. 

 دستمو جلو بردم. بزاق دهنم رو قورت دادم و  

 دستش گذاشتم که محکم گرفت دستمو تو 

 و با انگشتاش فشار مالیمی بهش وارد کرد.

 به کال.. رهایش اصالنی باید باهام- 

 شهریار قدمی جلو رفت که سامیار ساکت شد. 

پوزخند صدا دار شهریار باعث شد تا سامیار سر باال  

 بده 

 دیدم سیبک گلوش حرکت کرد. 

 شهریار نه! مافوقت گفته  - 

 اما رهایش اره؟

 سامیار به اهورا نگاه کرد و سری تکون داد 

 اهورا نگاهی به من کرد و بعد به سامیار. 

 مافوقت نگفته ما بی ناموس نیستیم؟ - 

 دخترمونو نمیفرستیم تو کالنتری ال دست شماها؟ 

 در ثانی چیزی ازش بپرسین؟ 

 مگه چیزی میدونه اصال؟ 

 در مورد فعالیت های... - 



 هی هی. سامی!  هی - 

 یه بار دیگه ام بعد ورودم گفتم بهت.   چرت نگو 

 یه چی بگو قانع بشم. 

 وگرنه حرفی که فقط دربیاد که راحته. 

 یه کاری کن بعد دراومدن از دهنت تو مغزمم بشینه. 

 سامیار نفسی کشید و گفت : 

اون برای اومدن و جواب دادن به یه سری سواالت - 

 هیچ محدودیتی نداره

 فظت میره و میاد. تحت محا 

 شهریار سر کج کرد و نگاهش کرد. 

 میاد که به چه سواالیی جواب بده؟- 

 نیازی نمیبینم... - 

حرفش تموم نشده بود که شهریار دست ازادش رو 

 پشت کمرش برد  

 و اسلحه اش رو دراورد و به سمتش گرفت. 
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اسلحه شهریار  حرف سامیار نصفه کاره موند و به  

 نگاه کرد 



 شهریار هم سر باال داد و تکونی به اسلحه اش داد.

 من یکم مدلم فرق داره.- 

 مثال بچه که بودم اسمونو یه بار ابی میکشیدم 

 یه بار سفید یه بار زرد یه بار مشکی 

 یعنی یکار رو دوبار نمیکردم. 

 یه بار زدم تو پات...پس بار بعدی پا خبری نیست. 

 تو مغزت تا اوضاع تحت کنترلم باشه.   مستقیم میزنم

 هنوزم نیازی نمیبینی؟! 

 سامیار نگاهی به اهورا کرد و بعد گفت : 

به عنوان بازمانده اصالنی ها برای توضیح و پرس و  - 

 جو باید بیاد. 

 پرونده مرگ شاهین اصالنی هنوز بازه. 

 اون پدر منه. - 

 اون پدرت نیست...باید بیاد و بگه.. - 

 همه سال کجا بوده بگه که این  

 چرا خودشو قایم کرده...چرا هیچوقت نبوده...

 نه تو مراسمای خاکسپاری و نه حتی... 

 دنبال گمشده ای ؟! - 

 سامیار به اهورا گیج نگاه کرد . 

 اهورا شمرده شمرده تکرار کرد :

 دنبال گمشده ای؟ - 



 دنبال بهونه ای یا واقعا یه اصالنی بازمانده میخوای؟ 

 هش کرد و گفت :سامیار یکم نگا 

 برای بسته شدن پرونده نیاز داریم به ورثه و کسی... - 

 من بهت میدمش. - 

مات به اهورا نگاه کردم که محکم به سامیار نگاه  

 میکرد. 

 خواستم قدمی به سمتش بردارم که شهریار اجازه نداد 

 و اروم و زیرلب صدام کرد: 

 رهایش. - 

 کشیدم. با چشمای اشکی نگاهش کردم و دستمو  

 ولم کن ببینم چی داره میگه. - 

 اهورا؟

 اهورا توجهی نکرد و رو به سامیار گفت : 

 من بهت یه اصالنی میدم. - 

 یه اصالنی که ورثه محسوب بشه. 

 که باهاش صحبت کنی و بتونی امار دربیاری 

 یکی که بیاد کالنتری. 

 دیگه؟! 
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 پر حرص صداش زدم :

 ا؟اهورااا - 

 رهای... - 

 رهایش چیه؟! چی داری میگی تو اهورا!- 

 اصالنی میدم.اصالنی میدم. 

 اصالنی تحویل میدم به کالنتری. 

 مگه روهام میتونه؟! 

 چی با خودت فکر کردی؟ تو 

با حرص با دست دیگه ام به استین لباس شهریار  

 چنگ زدم و گفتم : 

 داره چییی میگه برای خودش. یه چیزی بهش بگو. - 

 زه نمیدم روهامو بفرستی. من اجا 

 به جون مامانم نمیذارم

 به جون خودت شهریاررررررررر. 

 شهریار از اینکه اسمشو اورده بودم

 و جونش رو قسم خورده بودم تعجب کرده بود. 

 اما به خودش اومد و دهن باز کرد چیزی بگه  

 که اهورا بلند گفت :

 من روهامو نمیگم من... - 

 شهریار عصبی نعره زد : 



 خفه شو اهوراااااا خفهههه شوووووو - 

 گیج لب زدم : 

چ...چی میگی...یعنی چی...اگ...اگه روهامو  - 

 نمیگییییی 

 ...پس...پس... اگه منو نمیگی 

 کیو میگی؟ 

 شهریااااار؟!

 شهریار یه لحظه چشم بست و نفس عمیقی کشید. 

 اهوراااا...- 

 سامیار... - 

 چی داره میگه این؟ - 

.مگه اصالنیه دیگه ای هم  به جز من و روهام مگه. 

 وجود داره؟!

 منو نگاه کن رهایش. - 

 نگاهمو مصمم به اهورا دوختم که توجهی بهم نداشت. 

 برووو بیرون مصطفوی - 

 اهورا؟!- 

 دستمو محکم کشیدم که صدای محکم اهورا بلند شد : 

 من! - 

 مگه یه اصالنی نمیخواستی؟! 



من باهات میام. به عنوان بزرگترین اصالنی به جا  

 مونده، باهات میام. 
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 شده تا حاال از شنیدن حرفی انگار حتی قلبتون بایسته؟ 

 کل دنیا رو یه سکوت وحشتناک فرا بگیره

 و توی گوشتون به جز صدای سوتی که میشنوین 

 فقط اون جمله تکرار بشه؟! 

 شده تموم دنیا براتون بایسته؟ 

 باشید... اما شما قادر به حرکت  

 انگار زمان بعد اون جمله های اهورا ایستاده 

 و فقط من توانایی حرکت داشتم... 

قفسه سینه اش  دلم میخواست برم جلو و مشت تو 

 بکوبم و بپرسم چرا؟ 

 که چرا زودتر نگفت! 

 اصالً اون کدوم اصالنیه.. 

دیگه اصالنی ای نمونده بود تو مقبره به جز من روهام  

 و شهریار! 

 د!اون کی بو 



 نکنه...نکنه... 

 ت..تو؟!- 

 اهورا سر باال داد و نیشخند زد. 

 گفتم که بزرگترین اصالنی منم. - 

 سامیار هم با تعجب نگاهش کرد و بعد به من. 

 مات بودن من رو که دید رو کرد به شهریار. 

 نقشه جدیدته؟ - 

 سر منم به سمت شهریار برگشت 

 محکمتر فشار داد. نفس بلندی کشید و دستمو 

برای اینکه تو رو گمراه کنم نیازی نیست از  من  - 

 خانواده ام مایه بذارم. 

 خانواده؟!- 

اینجا اونطور که مشخصه کسی نسبتی با امیر  

 شاهرودی نداره...

 اونی که کنارمه... - 

 دیگه نمیتونستم...توانایی نداشتم... 

 دستمو کشیدم که شهریار به سمتم برگشت. 

 لب زدم : 

 اون...اون کیه؟ - 

 طوری باور کنم؟! هوم؟ چه  - 

 ببرمت کالنتری و بیای و بازی باشه چی؟ 



 یه مدرک بده که تو اصالنی هستی. 

 ..شناسنامه کارت ملی هر اوراق هویتی 

تو همکالسیم بودی میدونی تو شناسنامه اهورا  - 

 شاهرودی ام. 

 پس... 

 پس رهایش اصالنی با من میاد. - 
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 و پس کشید و رهام کرد  شهریار دستش 

پست فطرت به سمت سامیار حمله  و همزمان با گفتن 

 کرد 

 اهورا سریع اونو گرفتو مقابلش ایستاد 

 هی هی پسر! - 

 شهریار تقالیی کرد و گفت : 

ولم کن بیناموسو. هی جلو روم میگه  - 

 رهایش... رهایش.. 

 اوم اسمی که میاری رو لبت ناموس منه! 

 زن منهههه زن منننننننن 



امیار با چشمای گشاد شده نگاهش کرد و بعد به  س 

 سمت من برگشت. 

انگار داشت با نگاهش میپرسید که شهریار حقیقت رو  

 میگه یا نه! 

 د کثافت اونطوری نگاهش نکنننن - 

 نگاهش نکن بیشعوررررر غیرت میفهمی یعنی چی؟ 

 به اهورا بودسامیار نگاهشو گرفت اما نگاه من 

 رفتاری زیادی به شهریار داشت اون شباهت های  

 طوری که انگار جوونی های خودش بود...

 حاال میگفت یه اصالنیه؟ 

 اگه بازی بود که بازی کثیفی بود 

 اما اگه حقیقت داشت که هیچی.. 

 اگه حقیقت داشت...من...

 خانوم اصالنی برای... - 

اهورا شهریار رو رها کرد و پشت بهش و دقیقا 

 ایستاد. روبروی سامیار  

 چندسال پیش عموی من از وجودم اطالع پیدا کرد  - 

 و با ازمایش دی ان ای همه چیو مشخص کرد. 

 مدارکش وجود داره البته.. 

 نیم نگاهی به شهریار کرد و باالجبار گفت : 

 تو گاوصندوق شهریاره! - 



 عموش؟! 

شهریار دستی به موهاش کشید و لعنتی ای زمزمه  

 کرد. 

 عموت؟!- 

 م...با صدای ضعیفی پرسیده بودم من پرسیده بود 

 عموش کی بود!

 مگه کی زنده مونده بود ازشون؟! 

 من برای توضیح به مافوق... - 

 شهریار طاقت نیورد و حمله کرد 

فاصله داد سامیار و خیمه زدن شهریار روش و گرفتن  

 یقه اش چند صدم ثانیه بود 
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 یک بار میگم برای همیشه یادت بمونه! - 

ر میکنی میتونی اینو دستاویزی کنی و بالیی  اگه فک 

 سر اهورا بیاری 

 باید بهت بگم که من کسی ام که بزرگش کردم 

 من هیچوقت اجازه نمیدم بالیی سر پسرم بیاد! 

 سامیار نیشخندی زد و بدون ترس گفت :

 یه اصالنی پسرته.. - 



 حتما بعدی هم دخترته!   یکیشون زنته 

تو چشماش خیره  شهریار نفس عمیقی کشید و فقط  

 موند. 

 به سمت اهورا برگشتم و قدمی جلو رفتم. 

 نگاهش به سمتم برنگشت 

 متوجه نگاهم شده بود اما فراری بود.. 

 نمیفهمیدم...نمیفهمیدم... 

 کنارش ایستادم و گفتم : 

 اگ...اگه اصالنی باشی اگه راست گفته باشی... - 

 چرا ازم فرار میکنی؟ 

 دوتا بهم جلب شد. توجه اون 

 ا باز هم نگاهم نکرد اهور 

 اما دیدم که سیبک گلوش باال پایین شد. 

 کنارت نبودم. چون...وقتی که باید، - 

 مگ...مگه تو کی هستی؟ - 

 بغض کرده بودم...چشمام پر از اشک شده بود.. 

 خیره به روبرو بود... 

به سمت شهریار برگشتم که دیدم با درد به اهورا نگاه  

 میکنه. 

 باز نگاهش کردم.   اهورا نفس عمیقی کشید که 

 من... - 



 به سمتم برگشت و نگاهم کرد... 

 خیره تو چشمام بود...شباهتی بهم داشت؟ 

 برادرتم!- 

 برادر؟!

 خنده هیستریکی کردم و به هر سه شون نگاه کردم. 

 چشماش هزارتا حس بوداهورا خیره بهم بود...تو 

 شهریار با ناراحتی نگاهم میکرد 

 میکرد..با دلهره... اما سامیار با ترس نگاه  

 برادر؟!

 اصال برادر یعنی چی؟! 

من همیشه یه خواهر داشتم که جونم برا بچه اش  

 میرفت 

خواهری که فهمیدم قربانی انتقامی شده بود که قرار 

 بود از من گرفته بشه! 
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 اونوقتا که بهم میگفتن رها ساقی!

 ارزوی یه برادر داشتم... 

 ری که بیاد و نجاتم بده براد 



 که بزنه تو دهنشون و اونا رو خفه کنه 

 که اجازه نده نگاه هرزشون روی من و بدنم بچرخه.. 

اونوقتا هرشب گریه میکردم که چرا خدا بهم برادر  

 نداده

 چرا پشت و پناه نداده..

وقتی گیر شهریار افتادم دلم بازم کسیو میخواست که  

 نجام بده 

 نجاتم بدهکسی که از سر غیرت  

 که توقع نداشته باشه براش کاری انجام بدم.. 

 که خودمو...تنمو...بدنمو...بکارتمو تقدیمش کنم.. 

 حاال اون برادرم بود؟ 

 دنبال چرا و چطوریش... 

امکان نداره...میترا یه دختر داشت...نامزد شروین هم  - 

 که خودکشی کرد...پس... 

شمای  اهورا رو به سامیار نکرد و نگاهش خیره تو چ 

 من بود 

 اما با فک سفت شده جواب داد :

 میترا دوقلو باردار بود- 

 تیمسار وقتی دید یه بچه پسره واسه انتقام... 

 واسه گرفتن یه نسل چون دخترش رفته بود

 منو گرفت... 



 منو گرفت به شرط نکشتنم... 

 قرار بود بعد بدنیا اومدنم اگه پسر بودم بمیرم 

ببره و به اسم خودش  اما تیمسار گفت اگه منو  

 کنه بزرگ 

 .. شایسته شاهرودی ها میشم

 پوزخندی زد و خیره تو چشمام ادامه داد :

 منو بزرگ کرد.. - 

 منو در اصل امیر شاهرودی بزرگ شد 

 اون برام پدری کرد مادری کرد برادری...خواهری...

 اون تکیه گاه شد 

 کل بچگیم طوری گذشت که همه از مادرم بد میگفتن 

 میدونستم مادرم تو یه خرابه زندگی میکنه که  

 و خواهرم رو رها ساقی صدا میزنن... 

 اما تیمسار گفته بود قدم از قدم بردارم

 جونشونو میگیره! 
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 دیگه دلم نمیخواست چیزی بشنوم 

 دلم نمیخواست حتی یه لحظه صدای اهورا رو بشنوم



 دستامو جلوی گوشام گذاشتم 

 و محکم فشارشون دادم. 

 چشم بستم و شروع کردم زیرلب اهنگ خوندن. 

 میگفت رها ساقی! 

 میدونست بهم میگن رها ساقی و نمیومد؟ 

 میدونست میترا خدمتکار خونه مردمه و نمیومد؟ 

 میدونست من تو خونه دایی امم؟ 

 که شهریار اصالنی میخواست منو قربانی کنه؟ 

 قسم خورده؟ میدونست تیمسار خون دخترشو  

 که منو نابود کنه؟! 

 همه اینا رو میدونست؟! 

 اما تهش چی شد!

 ِکی اومد!

 وقتی که همه چی انجام شده بود 

 شهریار انتقامش رو گرفته بود 

 الینا قربانی شده بود... 

 قربانِی اینکه با من تو یه خونه بزرگ شده بود

 قربانِی اینکه زندایی از ترس اینکه بالیی سرم بیاد 

 منو بیرون نمیفرستاد دیگه  

 قربانی اینکه مادرم عاشق پول بود 

 پدرم عاشق مادرم بود 



 و دختر تیمسار عاشق پدرم! 

 وقتی رسیده بود که روهام بدنیا اومده بود

 که روهام مدرسه میرفت 

 خوندن بلد بود نوشتن بلد بود 

 روهام حتی دلداری و مهربون بودن بلد بود 

 دشو کرده بود وقتی رسیده بود که شهریار کار خو 

 که سپنتا اومده بود سراغمون 

 من عاشق شده بودم 

 من عاقل شده بودم و... 

 در نهایت من همسر شده بودم! 

 دیر اومده بود...خیلی دیر..

 اونقدر دیر که حتی قبر سهراب هم خاک گرفته بود... 

 دستی روی دستم رو لمس کرد 

 چشم باز کردم و نگاهم به اهورا افتاد

 چشماش...اون چشما همیشه مهربون بودن.. 

 لب زد :

 متاسفم. - 

 〖   @aroosak_sho   〗 

 
 400#عروسک_ 

 



 تاسف! 

کوتاه ترین واژه ای که عمقش به اندازه صدتا کلمه  

 اس...

اوح بیچارگی...پشیمونی...پریشونی...حسرت تو همون  

 یه کلمه پنهان شده... 

 ت اما غالباً وقتی به زبون میاد که دیگه راهی نیس 

 که دیگه هیچ راهی برای جبران نیست! 

 راهی برای جبران نیست... - 

 دیگه هیچ راهی نیست.. 

 نفسی بیرون داد با اتمام حرفم 

 و سرشو پایین انداخت. 

 بد گفته بودم؟! ناجوانمردانه گفته بودم؟! 

 اما حقیقت همین بود! 

 نگاهمو از اهورا گرفتم و به سامیار دادم 

 مات نگاهم میکرد.. 

 ود تا با بردن من، شهریار رو تسلیم کنه اومده ب 

 اومده بود تا به قول خودش یه اصالنی ببره 

 میخواست زلزله بندازه تو عمارت! 

 اما زلزله رو تو دل من انداخت... 

 منو تسلیم کرد...اهورا رو تسلیم کرد... 

 نگاهمو به شهریاری دادم که راست ایستاده بود



 صاف ایستاده بود و نگاهش به من بود 

 نگاهش نه مات بود 

 نه توش تاسف داشت!

 فقط خیره به من دوخته شده بود 

 نگاهش کنجکاو بود...دقیق بود 

 موشکافانه بود...اون دنبال حرکت بعدیم بود... 

 داد؟! فریاد؟ گریه؟!زاری و تضرع؟! ناله کردن؟ جیغ؟! 

 شایدم نفرین پدربزرگش! 

 شاید هم هیچ کدومشون. 

 وم رو نداشتم. تو این موقعیت توانایی هیچکد 

 خسته تر از اینا بودم 

 قلبم روحم مغزم جسمم خسته بودن 

 اروم عقب کشیدم که دست اهورا پایین افتاد 

 نگاهی به هر سه تاشون کردم و عقب رفتم

 در رو باز کردم و از اتاق خارج شدم و در رو بستم 

 به سمت راه پله دویدم... 

 خانوم؟ - 

 اهمیتی ندادمصدای یکی از محافظ ها بود اما  

من فقط دلم میخواست میرفتم یه جای خلوت و فکر  

 میکردم 

 یه جایی که فقط خودم باشم...فقط و فقط خودم... 
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 از راه پله باال رفتم و به سمت اتاقن دویدم

 در رو باز کردم و خودم رو داخل پرت کردم 

 در رو بستم و بهش تکیه دادم 

 نان خیره به روبروم بودم.. نفس نفس ز 

 اولین روزی که اهورا رو دیدم به ذهنم اومد 

 جلوی مقبره اصالنی ها 

 ...چرا متوجه نشدم؟ میگفت اومده سر بزنه 

 چرا فکر میکردم برای قبر عمه اش اومده؟

 چرا وقتی که اینقدر باهام خوب رفتار میکرد 

 که همه اش اسم منو میورد   چرا وقتی 

 همش راجع به میترا میگفت... 

 چرا پرس و جو نکرده بودم

 چرا از نگاه های فراری میترا نفهمیده بودم

 اونقدر از دست خودم شاکی بودم

 اونقدر از زمین و زمان عصبی بودم

 که نمیدونستم باید چه رفتاری نشون بدم! 

 نفس عمیق و بلندی کشیدم و سر تکون دادم. 



 ..برادِر تنی...هورا برادر من بود...برادِر خونی ا 

 برادر هم خوِن من رو شهریار بزرگ کرده بود 

 شهریار مسئول زنده موندنش شد... 

 چقدر بین من و شهریار نقطه اشتراک بود

 چقدر نزدیک بودیم در عین اون همه دوری! 

 نیشخندی زدم و با افسوس تکیه امو از دیوار برداشتم

 نفر به هم گره خورده بودسرنوشت ما دو 

یه جورایی انگار هرگز قرار نبور رهایی داشته  

 باشیم... 

 نرسیده به تخت در اتاقم باز شد 

 عصبی به سمت در برگشتم تا چیزی بگم 

 که شهریار تو چهارچوب ایستاد 

 گرفتم. عقب رفتم و نگاهمو 

 میگفتم برو بیرون؟!برو از اتاق خودت بیرون؟ 

 م؟ برو چون میخوام فکر کن 

 چون خسته شدم از این همه راز و پنهان کاری؟ 

 میخوام استراحت کنم. - 

 مشکلی نیست. - 

 به سمت تخت رفتم و گفتم : 

 تو که هستی نمیتونم. - 

 اینو گفتم و روی تخت نشستم و ملحفه رو کنار زدم 



 اروم خزیدم زیرش  

 پاهامو دراز کردم و ملحفه رو روی خودم کشیدم 

 هنوز همونجا ایستاده بود. به شهریار نگاه کردم که  
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 نگاهی بهم کرد و جلوتر اومد. 

 در رو با ارامش بست و کامل داخل اومد

 نگاهی به اتاق و وسایلش کرد 

 فکر میکرد که چیزی رو میشکونم؟! 

 من عصبی بودم...خسته بودم...ناراحت بودم.. 

 اما دیگه انگار عادت کرده بودم.. 

 همش انتظار روزی رو میکشیدم انگار  

 که بفهمم اهورا چرا اینقدر روی من حساسه.. 

 چرا اینقدر ازم اسم میبره به عنوان ناموسش.. 

 و حاال بهش رسیده بودم

 اما یه سوال تو ذهنم بود 

 روزایی که نقشه کشیده بودی تا گولم بزنی - 

 تا به اسم شهریار اصالنی باهام وارد رابطه بشی 

 و ادامه بدیتا راه نصفه اش 



 عاشقم کنی باردارم کنی رهام کنی 

 اصال روزی که خواستی میترا بمیره 

 و من بشم قاتلش! 

 اون روز...اون روز امیر شاهرودی 

 به اهورا فکر کردی؟!

 به اونی که میگفتی جای برادرته! 

 که میگفتی خودت بزرگش کردی!

 به اون و دلش فکر کردی؟! 

مادرشون روونه  به اون و خواهری که به جرم قتل  

 زندان میشد؟ 

 نگاهش روی چشمام ثابت شد.. 

 انگار که میخواست با نگاهش بپرسه : 

 برای چی این سوالو پرسیدی؟! - 

 همونقدر رنجیده نگاهم کرد... 

 اما من اینبار سر باال دادم

 امروز سِر من باال بود نگاه من باال بود 

 چون این من بودم که امروز محق بودم

 کردی یا نه؟! به اهورا فکر  - 

 یا وسطای این انتقام مزخرفت یادت اومد چه خبره 

 که ما کی هستیم و چه نسبتی داریم... 

 باز هم جوابی نداد و به نگاهش ادامه داد.



 نیشخندی زدم. 

معلومه که حواست نبود وگرنه ادم با خواهِر برادرش - 

 ازدواج میکنه؟ 

 اونم زوری؟! 

 نداشتن کسی ادم زنشو تهدید میکنه به  

 اونم وقتی که یه برادر به اون بزرگی داره!

 برادری که اومده تا طالق خواهرشو بگیره؟ 
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 سر کج کرد و نیشخند زد. 

 طالق؟! - 

 مطمئنی تصوراتت درسته از اومدن اهورا؟!

 من هم نیشخندی زدم و گفتم : 

 شنیده هام درسته... - 

 صاف کرد تنگ کرد و سر  چشم

 قدمی جلو اومد و آمرانه گفت : 

 پس تو حرفامونو شنیدی! - 

 با اینکه ترسیده بودم اما گفتم : 

 باید بیشتر مراقب پشت سرت باشی امیر شاهرودی! - 



 نگاهی به ملحفه که تو دستام مچاله شده بود انداخت

 و با تاسف سری تکون داد. 

 کشی؟!ترسی و باز هم عقب نمی این قدر می - 

 ادر مرگه!ترس بر - 

ترسم اما هر روز دارم به موعدش  از مرگ هم می 

 نزدیکتر میشم. 

 سری باال پایین کرد و نچی کرد. 

 خوره حرفای فلسفی به درد من نمی - 

 کنه اونم... کالً عقلم رو یه مدار کار می 

 تا به خودم بیام خم شد و با دست ملحفه رو گرفت 

 و محکم کشیدش 

 شد   که جیغی زدم و از بین دستام ول 

 اونو پرت کرد و سریع خودش روی تخت اومد

من هم به عقب برگشته بودم تا از اون سمت تخت  

 پایین برم 

 که سریع بازومو گرفت و منو کشید 

 که به پشت افتادم روی تخت 

خودش هم سرشو اورد جلو و تو فاصله کمی ازم  

 نگهداشت. 

با ترس و قفسه سینه ای که تند تند حرکت میکرد  

 نگاهش کردم 



 اون هم نگاهش بین چشمام نوسان داشت.. 

 مدار عقل من همینه! - 

 زور!!

 به دست بیار تا از دستت نره حتی شده با اجبار. 

 من منتظر گذشتن ساعت نمیمونم 

 ساعتو میکشم جلو! 

 پس با همچین آدمی از حرفای پنهونی داداشت نگو. 

 گیرم! چون پاش بیفته سر همه رو چال می 

 داد :چشمکی زد و ادامه  

 گرفتی که؟ - 
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 با حرص نگاهش کردم و جواب دادم :

 نه نگرفتم! - 

 چون تو سر هر کیسو بتونی جدا کنی 

 با اهورا نمیتونی هیچ کاری داشته باشی! 

 نیشخندی زد و گفت : 

 دخترک کوچولوی من! - 

 عروسک من! 



 اهورا معاون شرکتیه که من دایرش کردم

 اد داره تا چندسال اینده سر کارش بمونه با من قرارد 

 رسه!وگرنه ضرر مالی بزرگی بهش می 

 تخس گفتم : 

 برای نجات دادن من از پولش میگذره... - 

اصالنی ها برخالف شاهرودی ها ناموس رو به پول  

 ترجیح میدن... 

 دیدم که خون تو چشماش دوید.. 

 دیدم که با عصبانیت دندون رو دندون سابید. 

 شی شاهرودی ها رو ِکی دیدی اصالنی؟!ناموس فرو - 

 ِکی دیدی که واسم زبون دراز کردی؟! 

 ترسیده خواستم عقب تر برم 

 که به تاج تخت خوردم 

 حرفی که از دهنت درمیاد رو مزه اش کن - 

 وگرنه من حرف اندازه دهنت بهت یاد میدم. 

 اینو گفت و عقب رفت

 دستمو رها کرد و تا خواستم بلند بشم 

 جلوی بدنم حایل کرد دستشو  

 و خودش هم کنارم دراز کشید. 

 دستشو عقب کشید و گفت : 

 دراز بکش.- 



 نمیخوام اینجا باشم نیاز به فکر دارم. - 

 فکر کن. - 

 اینجا تنها نیستم باید.. - 

 باید یه جا تنها باشی تا بتونی فکر کنی؟ - 

 آره.- 

 خیله خب. - 

 اینک گفت و به سمتم چرخید. 

 د و محکم بغلم کرد یه حرکت منو جلو کشی تو 

 پاش رو هم روی پام گذاشت 

 و گفت :

 حاال دیگه تو بغلمی.. - 

 اونجا هم فقط خودتی، تنها! 

 خوب فکر کن! 
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 خدای من! 

 این دیگه چه کاری بود! 

 باید تکونی به خودم دادم

 دماغم به قفسه سینه اش چسبیده بود



 تکون بخورم. و نمیتونستم حتی یه سانت  

 به زور میکشم اینطوری نفس هم- 

 چه برسه که بتونم فکر کنم. 

 اذیت کن شهریار. 

چیه؟ تا چند دقیقه بهش که همش امیر شاهرودی  - 

 بودم! 

 االن شدم شهریار؟! 

 جالبه واقعاً برام! 

 یه وقت کم نیاری از زبون شما! 

 عصبی پوفی کشیدم و سعی کردم تکونی به دستم بدم 

باال کشیدم و مشتی به قفسه سینه اش  به زور دستمو  

 زدم

 البته مشت که نه! 

فقط انگشتامو جمع کردم و به حاال مشت از فاصله دو  

 سانتی به قفسه سینه اش کوبیدم

 میخوام برم پیش اهورا.- 

 اون داره با رفیق شفیقش اختالط میکنه! - 

 باید برم... - 

 باید بدونم چرا این همه سال بیخیال ما زندگی کرده! 

 بیخیال بیخیالم نبوده - 

 مجبور شده اینطوری وانمود کنه 



 تا شما رو از شر تیمسار نجات بده

 پوزخندی زدم و تکرار کردم : 

 شر تیمسار! - 

 نجات بده؟ و تونست 

 طلبکار گفت : 

 اره. به نظرت االن شری گردن تو رو گرفته؟! - 

 تویی که عین چی دورم پیچیدی! شر نیستی؟! - 

 یکم حصار دستشو شل کرد سرشو پایین اورد و  

 چشمام گفت :که خیره تو عقب رفتم

 که من شرم دیگه؟ - 

 چشماش چقدر تو اون لحظه زالل و پاک بودن 

اونقدر قشنگ که دلم میخواست ساعت ها توشون  

 غرق بشم 

 از غفلتم سواستفاده کرد و خم شد 

 دماغمو گاز گرفت و عقب رفت. 
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 گفتم و دماغمو به قفسه سینه اش مالیدم آخی  

 نکن داری اب دماغ پاک میکنی با لباسم؟ - 



 با حرص گفتم : 

 دارم میمالمش تا دردش کمتر بشه.   نه خیر - 

 یه گاز بود فقط دختره! - 

 دندون نیست که از انبر بدتره!- 

 تخس نگاهش کردم که سر عقب داد و بلند خندید. 

 کوفت - 

 ه گفت :خواستم دوباره مشت بزنم ک

 دوستت دارم. - 

 دهن باز شده ام و دست مشت شده ام همونطور موندن 

 سر پایین اورد و با اشتیاق نگاهم کرد 

 نگاهش اول به چشم چپم بود و بعد چشم راست. 

 وقتی شگفت زدگیم رو دید دوباره گفت : 

 دوستت دارم رهایش. - 

 من خیلی دوستت دارم دختر کوچولوی من! 

 لرزید و رو برگردوندم. چونه ام از بغض  

 شد... شد...اینطوری نمی نمی 

 خیلی...اون... 

 قورت بدم. نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو 

 هی هی! نگام کن ببینم! - 

نگاهش نکردم و سریع سرمو به قفسه سینه اش  

 چسبوندم 



 تند تند بزاق دهنمو قورت دادم

 گفته بود دوستت دارم! بهم

 ولوی من! گفت خیلی خیلی دوستت دارم دختر کوچ 

 چقدر این جمله به دلم نشسته بود 

 چه قدر لذت برده بودم از این جمله. 

 باالخره تو یه شرایط عادی به زبونش اورده بود.

 دوست داره...باالخره گفته بود که منو 

 رهایش!- 

 نگاهت نمیکنم. - 

 صداش خنده موج میزد :تو 

 با توام ها دختره! - 

 نمیخوای یه نگاهی کنی؟! 

 تیه اخه. این چه وضعی 

 رو میگیری؟   دارم اونوقت تو دوستت بهت گفتم

 االن باید بپری روم. 

 خودت زحمتشو کشیدی دقت کن ببین کجایی. - 
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 بلندتر خندید و محکم تر بغلم کرد 



 سرش رو روی سرم گذاشت و گفت :

 میخوام بخوابم تکون نخور. - 

صدای نفس هاش چیزی نگفتم و طولی نکشید که  

 پیچید. 

 اون روز تا ساعتی که شهریار از خواب بیدار بشه

 تو همون حالت...همون حالتی که تو بغلش بودم 

 به روزهایی که از سر گذرونده بودیم فکر میکردم 

 به اتفاقاتی که برامون رخ داده بود

 به تموم سرگذشتی که داشتیم... 

 گاهی به این فکر میکردم 

 ین قول نمیدادکه اگه هرگز به شاه 

 که ادامه راه شهریار رو بره االن کجا بود 

 شد گاهی هم به اینکه اگه عاشقم نمی 

 شد یا اگه سپنتا عاشق میترا نمی 

 من االن کجا بودم 

 توی زندان منتظر حکم اعدامم؟! 

یا شاید هم تا به حال به جرم قتل مادرم اعدام شده  

 بودم! 

 خوامبه این فکر کردم که چه آینده ای رو می 

 حاال که کسی نبود.. 

 حاال که نیازی به مخفی کاری نداشتم! 



 کردمباید راحت فکر می 

 من هنوز به شهریار عالقه داشتم 

 مردی که روزی به زور منو همراه خودش کرد

 تا مادرم رو بهم نشون بده... 

 تا منو وارد نقشه های پلیدش کنه! 

 منو عاشق کرد تا بتونه راحت انتقام بگیره... 

 هنوزم عاشق بودم... من  

 هنوزم مثل قبل دلم میخواست بخنده 

هنوز هم وقتی که عصبی میشد و رگه های سرخ توی  

 سفیدی چشماش میشستن 

 لبخند روی لبم مینشست 

 هنوزم دوست داشتم تا لمسم کنه 

 با دیدن نگاه خیره اش به خودم

 و توجهش به من لبخند روی لبم مینشست. 

 مفتضحانه ترین حالت ممکن ... آره...من در  

با وجود تمام رفتارهام که سعی میکردم شهریارو پس  

 بزنم 

 اما هنوز دوستش داشتم

 هنوز عاشقش بودم و راهی برای نجات هم نمیدیدم! 
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 اینکه اهورا برادرم بود یا نه... 

اینکه اون حرفها رو شاید حتی برای گمراه کردن  

 ار به زبون اورده بود سامی 

یا نه حقیقت داشت، هم فکرم رو به خودش مشغول  

 کرده بود 

 جایی خونده بودم 

 شوک اول، شوک وحشتناکیه... 

 شه شوکی که تا ابد فراموش نمی 

 و برای پذیرش اتفاقی که افتاده هم زمان زیادی نیازه! 

 اما به مرور زمان وقتی اتفاقات عجیب زیادی رخ بده 

 بار یه اتفاق نادر باعث بشه شوکه بشی وقتی هر  

 کنی... کم کم دیگه خودت هم عادت می 

 من این بار زیاد شوکه نشده بودم

 من مادری داشتم که فقط دوازده سال ازم بزرگتر بود 

 پس داشتن یه برادر از همون مادر 

 برام خیلی هم تعجب آور نبود! 

 اون روز وقتی که شهریار از خواب بیدار شد 

 غرق در افکارم دید   و من رو 

 بیصدا بلند شد و قبل از رفتنش بوسه ای به سرم زد.. 



 دقیقه های بعدی وقتی در اتاقم باز شد 

 من خودمو بیشتر تو ملحفه قایم کردم 

 و شخصی پشت سرم روی تخت نشست. 

 شه نمیدونم چه طوریه...چه طوریه که هرچی می - 

 شه گذره همه چی عجیب تر می هرچی بیشتر می 

 جای کم شدن سوال هام... به  

 شن. سوال های من دارن دوبرابر می 

 شن دغدغه هام دارن بیشتر می 

 تا قبل از آشنایی با تو یه مادر داشتم یه پدر 

 روهام بود و منی که دوشیفت کار میکردم 

 تموم فکرم این بود که کار کنم 

 کنم تا مامان منت نذاره کار 

 ی تا نگه روهام رو میخواستیم بدیم بهزیست 

 تموم فکر و ذکرم روهام بود 

 بعدش...بعدش تو اومدی...

 تو اومدی و شدی یه دغدغه 

 واسه فرار کردن از دستت خیلی تالش کردم

 بعدش تو میترا رو اوردی

 گفتی مادرمه...منو بزور بردی ببینمش.. 

 رابطه ام با میترا خوب شد 

 باز هم تو اومدی 



 اومدی و از ارث و میراث اصالنیها حرف زدی 
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 نیشخندی زدم و دومرتبه ادامه دادم :

 اونقدر گفتی که ارث و میراث اونا حق منه - 

 اونقدر از سهم االرث گفتی

 که میترا رو هوایی کردی 

 گفتی اگه دختر شاهین بشم 

اگه به جای دخترخاله ای که فوت شده اسمم بره تو  

 شناسنامه شاهین 

 محرمیت به شاهین اگر برای  

 محرم تو بشم تا بتونم تا ابد بهش محرم باشم 

 منو زنت کردی 

 وقتی سپنتا با میترا ازدواج کرد 

 وقتی روز عقدشون فهمیدم اون کیه 

 فهمیدم همه کارات نقشه داشته 

 وقتی دنبال فرار بودم 

 اما تو اخرین ضربه رو زدی! 

 روهام رو فرزند خودت کرده بودی... 



 شدم اونی که هفتگی و ماهیانه   راهمو بستی و من 

 مهمون عمارتت شدم 

 تا بتونم پسرمو ببینم... 

 حاال...حاال برام یه داداش اوردی.. 

 یه داداش از خون خودم.. 

 یه داداش که منو مثل جونش دوست داره

 االن ببین دغدغه هام چقدرن 

 میترا...بچه اش...سپنتا...روهام... 

 تو...اهورا...خودم..

 ای من زیادیه... این همه فکر بر 

 این همه استرس برای نداشتن... 

 برای از دست دادن...اینا واقعاً برای من زیادیه! 

 من...من دنبال ارامش بودم

 نگرانی بخوابم دنبال اینکه یه شب بدون 

 کار نکنم که یه روز فقط دوشیفت  

 اما حاال...حاال کلی پول دارم...کلی ثروت 

 ..حتی بیشتر از قبل!نگرانمولی هنوز  

 نمیدونم چیکار باید کنم 

 نمیدونم چطور از همه دوست داشتنی هام مراقبت کنم 

 نمیدونم چرا حتی نمیرم سراغ اهورا

 چرا.. نمیرم تا بهش مشت بزنم و بگم



 چرا تا حاال منو به حال خودم رها کرده! 

 چرا االن اومده تا یه بار بشه روی دوشم! 
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 نفس عمیقی کشیدم و اهی پشت بندش...

 من نیومدم تا بار روی دوشت باشم - 

 اومدم تا تنها نباشی...تا تنها غصه میترا رو نخوری 

 غصه بچه اشو نخوری 

 اومدم تا ببینم میخندی...تا... 

کجایی..خیلی وقت بود که امیر دورم  من نمیدونستم تو 

 کرده بود 

 فرستاده بود استرالیا که منو  

 من فقط از روهام خبر داشتم 

 فقط و فقط اونو میدیدم و با اون کانکت بودم 

 من نمیدونستم میترا زن ایلیاست 

 نمیدونستم امیر چه نقشه ای داره

 اگه بودم...اگه...لعنت بهت! 

 با چشمای گشاد شده به مقابلم خیره شده بودم

 اومده بود.شهریار نیومده بود تو اتاق بلکه اهورا  



 اروم ملحفه رو پایین تر دادم 

 و به سمتش برگشتم. 

 روی تخت نشسته بود، دقیقاً پشت سرم 

 دو طرف سرش رو گرفته بود با دستاش، 

 کرد و کالفه به جایی اون طرف تر از تخت نگاه می 

 دونستم باید چیکار کنم! نمی 

 لمسش کنم؟! صداش بزنم؟!  

بتونه خودش رو جمع  یا فقط نگاهش کنم تا زمانی که  

 و جور کنه! 

 نفس عمیقی کشیدم و یه لحظه کوتاه چشم بستم

 " از عقلت استفاده کن رهایش! "

 چشم باز کردم و دستمو پیش بردم به سمت دستش 

 و لمسش کردم و پایین کشیدمش 

 که سرش به سمتم برگشت. 

چشماش سرخ شده بودن و نوک بینی اش قرمز شده 

 بود 

 فکر کنم که بغض کرده.. خواست حتی  دلم نمی 

 که اون سرخ شدن برای این بود که کم اورده 

 مات پرسیدم : 

 گریه میکنی؟! - 

 نفس لرزونی کشید که دستشو کامل پایین کشیدم 



 و بین دو دستم گرفتم. 

 اهورا؟!- 

 نیشخندی زد و به چشمام نگاه کرد. 

 ازم چقدر متنفری؟! - 
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 ردم ناراحت نگاهش ک

 کرد؟! چرا همچین فکری می 

 کی گفته بود که ازش متنفرم؟! 

 مگه اصالً میشد آدم از هم خوِن خودش... 

از برادر خودش...از کسی که باهاش نه ماه تو شکم  

 مادرش بوده

 متنفر باشه؟! 

 شد... به خدا که نمی 

 من حتی وقتی نمیشناختمش هم دلم براش رفته بود 

 چه برسه به االن... 

 دونم اون کیه.. می االن که  

 چه طور بهش نفرت بورزم؟! 

 به مردی که چشماش با اشک بهم دوخته شده.. 



 من ازت متنفر نیستم... - 

 لبخند تلخی زد 

 من اگه میومدم...اگه به شنیده هام اعتماد نمیکردم... - 

 منم به شنیده هام اعتماد کردم. - 

 منم باور کردم که داییم پدرمه 

 ور کردم فقط یه قل بودم که میترا عمه امه. حتی با 

 باور کردم شهریار دوستم داره 

 که سپنتا فقط یه مزاحم بود 

 باور کردم که روهام رو دو دستی سپردمش به شهریار 

 که اسمش رفت تو اون شناسنامه. 

 منم مقصرم...منم اسیِر چیزایی ام که شنیدم. 

 پس...پس توام ازم متنفری؟! 

 اره؟

 دم. سر کج کردم و با دلهره نگاهش کر 

 ما...میترا حتی سراغت رو هم نگرفت - 

 تو رو داد به تیمسار! 

 توام متنفری؟! 

 چیزی نگفت و فقط نگاهش رو گرفت 

 اما من جوابش رو گرفته بودم 

تو دلم گرفته بودم...اون جواب رو با مغزم بهش رسیده  

 بودم



 وقتی که میترا اینقدر ازش میترسید 

اونا رو با  وقتی که اینقدر ازش هراس داشت و کسی  

 هم تنها نمیذاشت 

 وقتی با دیدنش کارش به بیمارستان کشید 

 پس میدونست که اهورا ازش نفرت داره

 که منتظره تا بهش زخم بزنه! 
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 دلم میخواست فقط چند دقیقه جای میترا باشم 

جای اون باشم تا ببینم اون چطوری میتونه اینقدر  

 ه تحمل داشته باش 

که با دخترش هرچندوقت یکبار به بهونه حال و احوال  

 پرسی یه عمه و برادرزاده حرف بزنه 

 و پسرش رو هم سپرده باشه دست بزرگترین دشمنش 

 دلم میخواست بدونم این حجم از خود داری..

این حجم از صبوری و دل فراخی رو از کی به ارث 

 برده بود...

 پس چرا من قلبم برای روهام میرفت 

 ای روهامی که چندروز ندیده بودمشبر 



 و میترا بچه هاشو اینقدر راحت دور انداخته بود. 

 اون ما رو دور انداخت، اهورا؟ - 

 با اتمام سوالم به اهورا نگاه کردم 

 که دیدم سر بلند کرده و با افسوس نگاهم میکنه. 

 تلخندی زدم و گفتم : 

 دور انداخت نه؟ منو تو رو...و حاال... - 

 بچه داره! شوهر داره. زندگی... حاال یه  

 اون بچه...اون تو دامن پر مهر مادرش بزرگ میشه 

 باباش دست نوازش رو سرش میکشه 

اون بچه واسه خاطر خوردن ترشی های سفارشی  

 رستوران از مادرش کتک نمیخوره 

 نه؟! 

 اهورا با دلسوزی نگاهش تو صورتم گشت 

پایین ریخت  و همراه با اولین قطره اشکی که از چشمم  

 نچی کرد. 

 عزیزدلم! - 

 دستشو از دستم بیرون کشید 

 و بازومو تو دست گرفت و منو به سمت خودش کشید 

 محکم بغلم کرد و سرشو روی سرم گذاشت 

 دخترک من! - 

 خواهر کوچولوی من. باور کن...باور کن که میترا... 



 چنگی به پشت لباسش زدم و گفتم : 

 میترا ما رو دوست نداشت- 

 کشیدو با صدای خشداری گفت :  اه عمیقی 

 اون ...اون مجبور بود یعنی... - 

 یعنی ما بدموقعی اومدیم! 

 ما... 

 تک خنده ای پر از غم کرد و ادامه داد :

 سالش بود رهایش. ۱۲اون فقط  - 
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 میدونستم.. 

خودم هم میدونستم که سن میترا برای بارداری اون هم 

 بوده   دوقلو خیلی کم

 که خطرات زیادی هم کشیده 

اما تموم این چندسال که حقیقت رو فهمیده بودم ساکت  

 بودم

 تموم این چندسال به روش نیورده بودم 

 نه روی اون...با هیچ کس صحبتی نکرده بودم 



چون هیچ کس دردی که من کشیده بودم رو نکشیده  

 بود 

 هیچکسی نمیتونست درکم کنه 

 نه...اهورا خوِد خودم بود اما اون  

همون قل دیگه ای از من که درست مثل خودم رها شده  

 بود 

 اهورا هم حسرت مادر داشت

 اهورا هم به شکم میترا با ناراحتی نگاه میکرد 

 اون هم حس میکرد که در حقش اجحاف شده 

 دعا میکرد که ایکاش جای اون بچه باشه؟ 

 دلم میخواست جای اون بچه باشم. - 

 ه همه برای اومدنش شادن...همه خوشحالن بچه ای ک

 بدموقعی اومدیم... ما تو 

 حتی کسی از اومدنمون هم خوشحال نشد! 

 نفس عمیقی که کشید رو حس کردم 

 حس کردم که با کلی درد نفس کشید 

 با حسرت با غم و اندوه! 

 رهایش؟!- 

 ناراحت خندیدم و گفتم : 

فقط  االن که دیگه نیست...االن که کسی نیست و  - 

 خودمونیم 



 پس چرا حرف نزنم؟! 

 من دلم داره میترکه اهورا!

 دستش بین دو کتفم رو نوازش کرد 

 بگو ...اگه فکر میکنی خالی میشی - 

 که دیگه خیالت راحت میشه بگو 

 اما جلوی من نگو دلت داره میترکه 

 چون طاقت ندارم دیگه.. 

 دیگه نمیتونم وقتی بهت رسیدم رهات کنم. 

 عمیقی کشیدم لبخندی زدم و نفس  

 اشک از چشمام پایین ریخت 

 و صورتمو به لباسش مالیدم. 
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 شروع رابطه خواهر برادری ما از همون روز بود 

 شروع تماس ها، لبخند ها، صمیمیت ها 

 و این میون چیزی که دلمو میشکست 

 رفتِن روهام به استرالیا بود 

 بود... اینکه من دلم براش تنگ شده  

 شهریار هنوز همون آدم قبل بود 



 داد من حتی با روهام تماس بگیرم. هنوز اجازه نمی 

 با میترا دیدار کرده بودم

 اما چیزی به روش نیورده بودم

یعنی ازم خواسته بودن که به خاطر موقعیتش چیزی  

 نگم 

 که مجبور به توضیح باشه 

 دادممن هم فقط تو جواب سپنتا سری تکون 

 غضم رو فرو خوردم. و باز هم ب 

 سهم من از مادرم قد پرسیدن یه سوال هم نبود  

 و این قسمت دردناک ماجرا بود!

 رابطه خوب و من اهورا باعث شده بود

 شهریار با خیاِل راحت تری درگیر کارهاش باشه 

 چون اهورا نسخه دوم خودش بود 

 و حواسش خیلی خیلی خیلی به من بود. 

یار و اهورا نگاه  روی مبل نشسته بودم و به شهر 

 میکردم 

 درگیر کارهاشون بودن  

 و سرشون تا قفسه سینه خم شده بود تو لپ تاپ 

 پاروی پا انداختم و گفتم : 

 امروز میترا نوبت دکتر داره! - 

 توجهی بهم نکردن که نچی کردم



 پامو پایین اوردم و تن جلو کشیدم 

 امروز میترا نوبت دکتر داره.- 

 چشم ایلیا روشن. - 

 چپ چپ به اهورا نگاه کردم  

 و بعد به شهریار نگاه کردم که اخم کرده بود 

 و نگاهش با جدیت و دقت به مانیتور بود 

 ازم خواست باهاش برم. - 

 یه تای ابروی شهریار تو همون حالت باال رفت

 اما نگاهم نکرد 

 اهورا یه لحظه نگاهم کرد  

 و دومرتبه نگاهشو به لپ تاپ داد.

 ؟ شنیدین چی گفتم- 

 گفتم میخوام با میترا برم دکتر 
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 اهورا سر بلند کرد و خواست چیزی بگه 

 که شهریار تک سرفه ای کرد و تو همون حالت گفت : 

 شنیدن شنیدم. اما خب قرار نیست جایی بری! - 

 با چشم های درشت شده نگاهش کردم



 که دیدم اهورا لبخندی زد و سر پایین انداخت 

 یعنی چی که قرار نیست؟! - 

 مادرمه! میخوام باهاش برم دکتر. تنهایی... 

 یه نره خر شوهرشه با اون بره. - 

 با حرص گفتم : 

 اون نره خر کار داره نمیتونه. - 

شهریار سری تکون داد و همونطور که خم شده بود و  

 چیزیو تو دفتر یادداشت میکرد گفت :

 توام نمیتونی. - 

 بیار تا قانع بشم. یه دلیل منطقی  - 

 دلیل از این منطقی تر که شوهرت اجازه نمیده؟- 

 پوفی کشیدم و گفتم : 

 اون وقت دلیل منطقی شوهرم چیه؟ - 

 شوهرت منطق نداره پس دنبال چیزی نباش. - 

 نالیدم : 

 شهریااااااااااااار.- 

 جوابی نداد که با عصبانیت گفتم : - 

 حداقل نگاهم کن نترس کارت عقب نمیفته. - 

 کرد و خودکار رو روی دفتر انداخت  مکثی 

 سر بلند کرد و جدی و خاموش نگاهم کرد 

 عصبی شده بود؟! منم شده بودم! 



 نباید میفهمیدم چرا اجازه نمیده با میترا برم؟ 

 خیره تو چشماش شمرده شمرده و محکم گفتم : 

 من...می...خوام...با..میترا...برم...دکتر! - 

 منم اجازه نمیدم. - 

 وقتی جوابی ندادم و فقط با حرصو آز نگاهش کردم 

 ابرویی باال داد و پرسید :

 تموم شد؟! - 

 عصبی به اهورا نگاه کردم 

 که خموش و با لبی که روش لبخند نقش بسته بود 

 به دوئل بین ما نگاه میکرد 

 تو نمیخوای چیزی بگی؟ - 

 ناسالمتی مادرته! 

 دستاشو باال برد و گفت : 

 منو قاطی نکن حوصله غرغرهای شوهرتو ندارم. - 

 هرچی هست خودتون حلش کنین! 
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 با عصبانیت زیادی گفتم : 

 برات متاسفم اهورا!- 



 خندید و سری تکون داد و گفت :

 آخه شما تاسفت هم قشنگه! - 

 کردم و رو به شهریار گفتم : چپ چپ نگاهش  

 با اصغر میریم و میایم. - 

 فقط بی صدا نگاهم کرد که خودمو جلوتر کشیدم. 

 خیره به من گفت : 

 اهورا برو بیرون چند لحظه. - 

 اهورا نگاهی به من و بعد به شهریار کرد 

 در حالی که سعی میکرد لبخند نزنه بلند شد 

 و گفت :

 خوش بگذره عزیزانم. - 

 رفت.و به سمت در  

 مات نگاهش کردم که بیرون رفت و در رو بست.

 شهریار هم بلند شد و به سمتم اومد 

 عقب رفتم و به پشتی مبل تکیه دادم 

که شهریار مقابلم ایستاد و دستاشو روی دسته مبلی  

 که روش نشسته بودم گذاشت 

 خم شد روم و بادقت نگاهم کرد. 

 منم فقط نگاهش میکردم که گفت :

 و بزن. خب! حاال حرفت - 

 کجا میخواستی بری و چرا؟! 



 واقعاً فکر میکرد وقتی اینقدر بهم نزدیکه 

و اینطوری نگاهم میکنه میتونم دوباره اون حرفا رو  

 عنوان کنم؟ 

 چه قدر باید پرجرات میبودم تا انجامش میدادم! 

 خب؟ منتظرم رهایش! - 

 اروم خواستم از زیر دستش در برم 

و بلند بشم که روم خیمه زد و صورتش تو فاصله کمی  

 از صورتم قرار گرفت.

 م...میترا تنهاس...سپنتا کار داره..- 

 اونم...اونم باید بره چکاپ. 

 خب این به تو ارتباطی نداره.  - 

نتونستم جلو گشاد شدن چشمام و طلبکاری لحنم رو  

 بگیرم. 

 اون مادرمه! - 

 ابرویی باال داد و گفت :

 ن منی. انتظار داری رهات کنم بری؟ توام ز - 

 میخوام فقط باهاش.. - 

اون بیرون ادمای زیادی منتظرن به من ضربه بزنن  - 

 میفهمی؟ 
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 تخس گفتم : 

 اون مادرمه میفهمی؟!- 

 نیشخندی زد و نگاهش بین چشمام جابجا شد 

 ابرویی باال دادم و گفتم : 

 هوم؟ میفهمی؟ - 

 فهم و شعور من شکی داری؟  تو میزان - 

 جوری عنوانش کرده بود 

 که انگار برای جوابش هزارتا فکر داشت

 بزاق دهنمو قورت دادم و نگاهمو گرفتم 

 هی هی تا کم میاری نگاهتو نگیر. - 

 نگاهمو سریع به چشماش دادم و گفتم : 

 کم نیوردم من. فقط... - 

 فقط فهمیدی حریف من نمیشی  - 

 همین! 

 جوابی ندادم و پوفی کشیدم

 اعتماد به نفسی که اون داشت 

 شاید میشد گفت هیچ آدمی تو دنیا نداشت 

 وقتی دیدم هنوز روم خیمه زده  

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : 



 خیله خب حاال تو بلند شو. - 

 بلند بشم ؟! - 

 اوهوم- 

 چرا؟ - 

 داد.مات نگاهش کردم که سری تکون  

 چرا بلند شم؟ جام خوبه! - 

 تو حلق من جات خوبه؟! - 

 سرشو جلوتر اورد و با لحن مرموزی گفت : 

 کالً چسبیده به تو...داخِل تو... - 

 با شنیدن کلمه ای که گفت چشمام گشاد شد 

 سریع نگاهمو گرفتم و  

 بیشعوری زیرلب نثارش کردم. 

 مردک نفهم! این چه وضع حرف زدنش بود!

 خجالت هم خوب چیزی بود یکم  

 صدای بلند قهقهه اش اومد.

 چی شد؟ گرخیدی که شما! - 

 نگاهش نکردم و فقط خیره به فرش گفتم : 

 میخوام برم. - 

 جات خوبه! - 

 پوفی کشیدم و باز هم نگاهش نکردم. 

 رهایش؟ - 
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 واقعاً فکر میکرد نگاهش میکنم؟ 

 اونطوری حرف زده بود؟اون هم وقتی  

 حاال هرچقدرم که با ناز صدام کنه 

 یا بخواد منتم رو بکشه! 

 نگاهم کن شما ببینم. - 

 تو خیلی بی تربیتی!   نمیخوام- 

 د اخه دختر کوچولو. من انجامشم دادم- 

 اونوقت تو از حرفش خجالت میکشی؟ 

 وای خدایا!

 این چه چرندیاتی بود که اون میگفت 

 ت اینقدر منحرف باشه! واقعا چه طور میتونس 

 هوم؟! نکنه یادت میره اخرشبا کجایی و... - 

 چشمامو بستم و گفتم : 

 محض رضای خدا ساکت باش. - 

 من برای رضای خدا کاری نمیکنم. - 

 با حرص تو همون وضعیت گفتم : 

 پس گربه ای!- 



 وقتی نفساش دم گوشم نشست  

 خواستم گردن کج کنم که اجازه نداد.

 . کورم هستماره دقیقاً گربه ام- 

 باید لمس کنم تا بفهمم چه خبره!

 اینو که گفت طاقت نیوردم و به سمتش برگشتم 

 که بینی ام به بینی اش برخورد کرد 

 دیدم که صورتش تقریبا چسبیده به صورت منه 

 و نگاهش پر از شیطنت روی لبامه. 

 اهورا میاد برو عقب.- 

 نگاهشو باال کشید و خندون گفت :

 میخوام چیکار کنم؟ خب بیاد! مگه  - 

 یه لحظه به خودم لعنت فرستادم

 این چی بود که من گفتم آخه! 

 ..هیچی...کلی گفتم بهم چسبیدی! هی. - 

 نه دیگه راستشو بگو. چه فکرایی تو سرته؟ - 

 به هرحال توام واسه خودت حق انتخاب داری

 حق تایم حق مکان. 

 اگه فانتزیت تو هال و... 

 قفسه سینه اش گذاشتم دستامو روی  

 و هلش دادم عقب که یه ذره هم تکون نخورد. 

 برو عقب ببینمممم. -- 



 گفتم که جام خوبه! توام حرفتو بزن. - 

 جای من بده! - 
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 دلت میخواد کجا باشی؟! عه؟! - 

 با خجالت نگاهش کردم و نالیدم : 

 شهریاااار.- 

 جون دلم؟  - 

 کنار اهورا میاد ما رو میبینه. اذیتم نکن. برو  - 

 سر جلو کشید که وحشت زده نگاهش کردم 

 لبش رو روی گونه ام گذاشت و منو بوسید 

 چشمام نگاه کرد بعدش سر عقب کشید و تو 

 وقتی دید نگاه منم خیره بهشه لبخند زد 

 عقب رفت و دستاشو از روی دسته مبل برداشت 

 صاف ایستاد و چند قدم عقب رفت

 دستاشو تو جیب شلوارش فرو کرد و گفت :

 به اصغر میگم ببردت.. - 

 بین حرفش ایستادم و با خوشحالی گفتم : 

 واااای...من...- 



 اما... - 

 گیج نگاهش کردم که تکرار کرد :

 تا اینجاش اوکیه؟! - 

 سری تکون دادم و منتظر نگاهش کردم. 

 خب...اما بعدش...چندوقتیه که فاصله گرفتی... - 

 ت هست؟اینو حواس 

 مات نگاهش کردم که اینبار اون منتظر نگاهم میکرد. 

 حواست هست رهایش؟- 

 اروم سری تکون دادم. 

 میتونی یه کم حواستو جمع کنی؟ - 

 که یادت بیاد من کی ام خودت کی هستی؟ 

 چه نسبتی بینمونه؟ 

 چه وظایفی نسبت به هم داریم؟ 

 داشت غیرمستقیم میگفت... 

 میورد... داشت غیرمستقیم به روم  

 چاره ای هم جز قبول کردنش نداشتم

 نه برای میترا بلکه برای خودمون 

 اون واقعا تو رابطه نشون داده بود مرد صبوریه 

 من هم دیگه از اون حس اولم فاصله گرفته بودم 

 حضور اهورا و گفتنش از گذشته اشون 

 باعث شده بود تا نسبت به شهریار باز هم دل گرم بشم 



 باهاش رویا بافی کنمتا باز هم  

 و یادم بیاد اون هم یه ادمه 

 یه ادم که میتونه عاشق باشه 

 میتونه دوست داشته باشه...میتونه عشق بده 

 و عشق بگیره! 
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 با اطمینان نگاهش کردم که دیدم

 نگاه اونم جدی به چشمامه. 

 وقتی نگاه من و اطمینان داخلش رو دید

 د و به اتاقم اشاره کرد لبخندی ز 

 من هم با شوق به سمت اتاقم رفتم. 

 ********************** 

 همونطور که از مطب دکتر بیرون میومدیم 

 رو به میترا گفتم : 

 دیدی که!- 

 دکتر هم گفت استرس نداشته باش. 

 نفسی بیرون داد و جوابمو نداد. 

 حس میکردم میخواست چیزی در رابطه با اهورا بگه 



 فکر میکرد من خبر ندارم  اما چون 

 پس توانایی گفتنش رو نداشت. 

 سری با افسوس تکون دادم و دکمه اسانسور رو زدم 

 اخ میترا! میترا! میترا!

 چه کاری بود که تو نوجوونیت کردی 

 که هنوز هم نمیتونی ازش صحبت کنی 

 چه جور دل از بچه هات کندی! 

 مگه نمیگن بچه پاره تنه! 

 گوشت و خون آدمه مگه نمیگن بچه از  

 من قلبم برا روهامی که بچه ام نبود میرفت 

 تو چرا بچه هاتو رها کردی ! 

 من اگر روزی صاحب بچه میشدم. 

 حاضر بودم بمیرم اما ازشون جدا نشم.. 

یه هوس...طمع ثروت...تورو سالها از همه چی دورت  

 انداخت...

 شروین اصالنی ارزششو داشت؟ 

این همه سال تنهاییو  مایملک اصالنی ها ارزش  

 داشت؟!

 همه چی خوبه؟ - 

 از فکر دراومدم و نگاهش کردم

 نگاهش به زمین بود 



 اما با حس کردن سنگینی نگاهم، به سمتم برگشت 

 لبخندی زد و دوباره تکرار کرد :

 خیلی تو فکری! پرسیدم همه چی خوبه؟ - 

 شونه ای باال انداختم و گفتم : 

 ... تقریبا همه چی خوبه. یعنی چیزی - 

 با شهریار خوشبختی؟ - 

 چه قدر سوال سختی بود. 

 شهریار!! 

 〖   @aroosak_sho   〗 

 
 421#عروسک_ 

 
 باید میگفتم اره؟! 

 یا میگفتم نه؟!  

 اصالً خوشبختی چی بود! 

 چی رو میشد خوشبختی، معنا کرد! 

 اینکه صبح با خستگی و کسلی بری سر میز صبحونه 

 بعد کسی باشه که بهت برسه 

 بشقابت غذا بریزهبرات تو  

 حواسش باشه چی میخوری 

 چی دوست نداری بخوری، چی دوست داری بخوری!



 یا حتی اینکه صبح با شادی پاشی 

 بری سر میز تنها بشینی چون تنهایی! 

 کدومشون خوشبخت بودن؟ 

 از نظر من هردوشون خوشبخت بودن!

 خوشبختی قاعده و قانون نداشت.. 

ه دو حتما میشه  اینطوری نبود که بگیم دو به عالو 

 چهار! 

 بیدار شی   ۹که اگه صبح قبل  

 حتما خوشبختی! 

 بار بخندی خوشبختی. ۳۰یا اینکه اگه روزی بیشتر از  

 خوشبختی رو باید میشد لمس کرد 

 تو اون لحظه ای که پر از غمی 

 پر از استرسی اما وقتی یه نفر باعث میشه لبخند بزنی 

 و تو توی اوج دردها و مشکالت 

 خنده باز میشه  هنوز لبت به  

 پس خوشبختی! 

 رهایش؟!- 

 به میترا نگاه کردم که بیرون اسانسور ایستاده بود 

 و نگاهم میکرد. 

 ِکی رسیده بودیم؟! 

 پوفی کشیدم و از اسانسور بیرون رفتم. 



 باهم به سمت در خروجی ساختمون رفتیم. 

 اصغر مقابل پل ایستاده بود 

 با دیدنمون به جلوتر اشاره کرد 

 تکون دادم و دست میترا رو گرفتمسری  

 و همونطور که به سمتی که اصغر اشاره کرده بود 

 میرفتم گفتم : 

 اروم بیا زیاد عجله نکن. - 

 نگران نباش. - 

 نمیتونم! لبخندی بهش زدم و دلم میخواست بگم
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 که شاید بتونم نگران خودم نباشم 

 خودم میفته نباشم که نگران اتفاقاتی که برای  

 اما برای تو...نه! برای تو رو نمیتونم. 

 سخت ترین کار دنیا هم همینه! 

با رسیدن به ماشین اصغر، در صندلی عقب رو باز  

 کردم 

 و همونطور که میترا رو هدایت میکردم  

 تا داخلش بشینه  



 دفترچه میترا رو از کیفم بیرون اوردم

 از سقف ماشین به سمتش سُر دادم 

 م : و گفت 

 داروهاشو بگیر لطفاً. - 

 سری تکون داد و همونطور که دفترچه رو میگرفت 

 چشمی گفت و رفت.

 من هم نشستم و به در رو بستم. 

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و نفسی کشیدم 

 چشمامو بستم و گفتم : 

 آخییییییییییش. - 

 خسته شدی؟ - 

 تو همون حالت گفتم : 

 همه! چندوقتیه همه چی انگار تو  - 

 ارامش...ارامش...نیست.

 و تلخندی زدم. 

 ارامشو باید ساخت. - 

 اینو گفت و دستشو روی دستم گذاشت 

 لبخندی زدم که امیدوار بودم ببینه 

 با چی باید ساخت؟! مواد الزمش چیه؟ - 

 اینکه جایی باشی که دوس داری! - 

 همیشه ممکن نیست! - 



 جایگاهت رو دوست نداری؟!- 

 بود؟!  فکری کردم و جایگاهم کجا 

 زندگی شهریار باشی رو دوست نداری؟!  اینکه تو - 

صدای باز شدن در که اومد دیگه چیزی تو جوابش  

 نگفتم 

 ببخشید شما؟! - 

 با صدای پر سوال میترا چشم باز کردم 

و نگاهم به مردی خورد که روی صندلی راننده نشسته  

 بود 

 تو کسری از ثانیه فهمیدم کی بود!

رستوران میخواست منو  همونی که اون روز توی  

 ببره. 

 دستم به سمت دستگیره رفت 

 که قفل مرکزی رو زد. 

 رهایش؟ - 

 میترا ترسیده بود...استرس داشت.. 

 دکتر گفته بود هربار که استرس میگیره 

 انگار که داره بچه اشو هل میده تا بدنیا بیاد 
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 لبخند پر استرسی زدم و گفتم : 

 میترا! ایشون اشنان نگران نباش - 

 میترا پر ترس نگاهش بین من و مرد رد و بدل شد

 مرد اما لبخند قدرشناسانه ای زد 

 و به سمتم برگشت و نگاهم کرد 

 سالم خانوم. - 

 توجهی نکردم و بزاق دهنمو قورت دادم 

 نگاهی به بیرون انداختم 

 چرا اصغر نمیرسید!! 

 آقا میخوان شما رو ببینن. - 

 میقی کشیدم و تیمسار... نفس ع 

 تیمسار که ترسی نداشت...هیچ ترسی نداشت

 چرا باید استرس میگرفتم؟! 

 نیم نگاهی به صورت رنگ پریده میترا انداختم

 و رو به مرد گفتم : 

 ایشون نمیتونه. - 

 نمیخواست بگم مادرمه. دلم

 میترسیدم که اگه بفهمه کیه بالیی سرش بیاره 

 مرد هم نگاهی به میترا کرد 

 و با دیدن حالش گفت :



 شما با من میاین.   ایشون تو ماشین میمونن - 

 ناچار و ناراضی نگاهش کردم. 

 تنها راهی که صدمه ای به میترا نمیزد همین بود 

 بی حرف دستم رو باز روی دستگیره گذاشتم 

 که اینبار قفل رو باز کرد 

 دررو باز کردم که دست میترا روی پام نشست 

 االن اصغر... کجا میری؟ بمون  - 

 لبخندی زدم و گفتم : 

 مجبورش نکن که از اسلحه اش استفاده کنه - 

 هیچی نیست میترا. 

 من میرم و تو منتظر باش تا اصغر بیاد. 

 میترا سری تکون داد و گفت : 

 نه. نمیذارم. اجازه نمیدم ازم بگیرنت. - 

 اینو گفت و با هر دو دستش بازومو گرفت. 

 دارید مجبورم.. خانوم؟ متاسفم اما  - 

 میترا که انگار روانی شده بود 

یه حرکت دور  کیفش رو برداشت و دسته کیفش رو تو 

 گردن مرد انداخت

 و همونطور که میکشید جیغ میزد. 

 وقتی دیدم دست مرد به سمت دستی رفت

 سریع میترا رو عقب کشیدم 
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 دسته کیف از دستاش رها شد 

 خودشو جلو کشید و مرد هم  

 اگه میترا رو عقب نمیکشیدم 

 مرد دستی رو میکشید و صندلی میخوابید 

 حتی تصور خوابیدن اون روی شکم میترا 

 و فشار وارده به بچه.. 

 قبل از اینکه میترا حرکتی کنه پیاده شدم 

 و مرد هم سریع پیاده شد و قفل رو قبل بستن فعال کرد 

 زد   میترا با شوک به پنجره چندبار ضربه 

 وقتی دید در باز نمیشه 

 ناراحت نگاهم کرد  

 مرد به سمتم اومد و پشتم ایستاد 

تفنگش رو دراورد و خیلی نامحسوس پشت کمرم قرار  

 داد

 معذرت میخوام اما مجبورم. - 

 نمیخوام بعد این همه وقت آقا رو منتظر نگه دارم. 

 میتونستم حدس بزنم که میترا اون اسلحه رو دیده 



 همراهم...- 

 نگرانشون نباشید االن راننده اتون برمیگرده. - 

 با هدایت مرد به سمت ماشین مدل باالی سفیدی رفتم

 امیدوار بودم شهریار حواسش به شنود 

 و ردیاب باشه 

 و بتونه منو ردیابی کنه. 

 توی ماشین که نشستم مرد در رو بست 

 خودش به سمت صندلی راننده رفت 

 رو دیدم    به عقب برگشتم و اصغر 

 که از داروخونه بیرون اومد 

 و همراه پاکت داروها

 به سمت ماشین رفت 

 نفس عمیقی کشیدم که مرد در رو بست 

 و سریع ماشینو روشن کرد 

 اصغر نگاهی به دور و بر کرد 

سریع دستشو پشت کمرش برد و  و با دیدن ماشین ما، 

 اسلحه اشو دراورد

 که مرد پیچید توی کوچه دیگه ای. 

لطفا کمربندتون رو ببندید نمیخوام اتفاق بدی براتون  - 

 بیفته و آقا ناراحت بشه. 
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 درست روی صندلی نشستم و به جلو نگاه کردم. 

 رییست کیه؟ - 

 بهم گفتن چیزی بهتون نگم. - 

 تیمساره مگه نه؟! - 

 جوابی نداد که به سمتش برگشتم و تکرار کردم : 

 رییست تیمساره؟! - 

 امیدوار بودم که بگه آره 

 یعنی واقعا هم همینطور بود 

از حرفای سامیار و شهریار اون روز همینو متوجه  

 شده بودم

 که اون ادم از سمت تیمسار اومده بود

 ... چرا جوابمو - 

 چرا اینقدر به خودتون سخت میگیرید؟ - 

 چشماتو ببندین و از سکوت لذت ببرید 

 رو پشت سر گذاشتین   شما روزهای سختی 

 این ارامش حق شماست. 

 با حرص نگاهش کردم که توجهی نکرد 

 فقط موسیقی بی کالمی رو پلی کرد 



 و خودش هم با ارامش شروع کرد به رانندگی. 

 برای اولین بار توی عمرم 

 دلم میخواست که شهریار زودتر از هرکسی پیدام کنه 

 دلم میخواست با همون اخالق گندش 

 همیشگیش بیاد و نجاتم بده.   همون دعواهای 

 اما انگار اینبار همه چی متفاوت بود

این رو وقتی متوجه شدم که ماشینش توی مکانیکی  

 بزرگی ایستاد 

 متعجب به مکانیکی و اون همه مرد نگاه کردم 

 همونطور که پیاده میشد گفت : 

 همراهم بیاین. - 

 تیمسار اینجا بود!!؟ 

 قدم برداشتممتعجب پیاده شدم و به دنبالش  

به سمت ماشین بزرگی رفت که روش رو با چادر  

 پوشونده بودن 

میتونستم سنگینی نگاه مکانیک ها و مشتری ها رو  

 روی خودم حس کنم. 

 مرد چادر رو برداشت و در جلو رو برام باز کرد 

 ماشین مشکی رنگ مدل باالیی بود

 نشستم که در رو بست.   روی صندلی شاگرد 

 اونها همشون زرنگ بودن. 



 همشون از ماشین های متفاوتی استفاده میکردن 

 مثل کاری که سامیار کرده بود. 
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 خودش که نشست نگاهی بهم کرد. 

 کمربندتون لطفا! - 

 نفس عمیقی کشیدم و با حرص کمربند رو بستم. 

ییسش و دستوراتش  دیگه حالم داشت از خودش و ر 

 بهم میخورد. 

 متاسفم اما باید اینو بو کنید. - 

به سمتش برگشتم که دیدم دستمال پارچه ای و شیشه  

 دی اتیل اتر دستشه. 

 با ابروهای باال رفته نگاهش کردم 

 که لبخندی زد و گفت : 

 آقا گفتن خودتون انجامش بدید. - 

 مخالف ارتباط فیزیکی هستن. 

 . و خب امیدوارم درکم کنین 

 من چشمامو میبندم. - 

 بیهوشی خواستن! - 



با حرص نگاهش کردم و دستمال و شیشه رو از  

 دستش کشیدم 

 دستمالو برداشتم و در شیشه رو باز کردم 

 دستمالو روش گذاشتم و سریع برعکسش کردم 

 و بعد دستمالو روی صورتم گذاشتم

 و شیشه رو به سمتش گرفتم. 

نمیکردم که  نفس های عمیقی کشیدم و هرگز فکر  

 خودم خودمو بیهوش کنم. 

 چشمام بسته شد و دستم پایین افتاد.

 ************************** 

 از ِکی بیهوشه؟ - 

 بعد از تعویض ماشین آقا. - 

 گمونم دوز زیادی مصرف کرده!- 

 بله متاسفانه. - 

 میخواید جناب تیموری رو خبر کنم؟! 

تیموری نگاهش هرز میپره مناسب این موقعیت  - 

 . نیست 

 به سرابندی خبر بده. 

 چشم قربان. - 

 میز رو هم بگو کم کم آماده کنن و بیارن باال - 

 خوام وقتی به هوش اومد ضعف داشته باشه! نمی 



 چشم قربان. - 

 سیروس.. - 

 بله قربان؟! - 

 میدونم تو یکی از وفادارترین ها هستی اما.. - 

 لمسش که نکردی؟ 

 نه قربان همه چی طبق خواسته خودتون بود. - 

 خوبه! میتونی بری! - 
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چشم که باز کردم سقف ابی رنگ اتاق توجهمو جلب  

 کرد 

 چندباری پلک زدم تا دیدم واضح شد 

 سرمو به سمت چپ برگردوندم

 پنجره و میز تحریر کنارش 

 یه لحظه حس کردم تو عمارتم. 

 نحوه قرارگیری میز و پنجره... 

 شدی! پس باآلخره بیدار  - 

 صداش...اون صدای تیمسار نبود... 



صدای یه مرد جوون بود...یه مرد حدودی سی و چند  

 ساله! 

 سرم به سمت راست چرخید 

 اولین چیزی که تو دیدم قرار گرفت 

 پیراهن ساتن مشکیش بود. 

 یقه ای که دوتا دکمه اولش باز بود 

 فک زاویه دار و لبهای... 

 ام...امکان نداره.- 

 ز شد و گفت : لبش به لبخندی با 

 خوشحالم که اینجا میبینمت. - 

 تو قلمروی خودم! 

 خودمو همونطور دراز کشیده عقب کشیدم 

 و نالیدم : 

 ُمردی! ام.امکان نداره...تو...تو - 

 ن...نباید...نباید زنده باشی! 

 حاال که هستم رهایش! - 

 ت...تو...اون...- 

 داشتم از پشت میفتادم که سریع به سمتم خیز برداشت 

 مو گرفت و نگهم داشت مچ دست 

 با ترس به چشماش نگاه کردم که با ولع نگاهم میکرد 

 دستمو کشیدم که منو جلو کشید 



 روی تخت نشستم که رهام کرد. 

 عقب کشید و دوباره روی صندلی نشست. 

 از دیدنم شوکه شدی و البته حق هم داری - 

 اما فرار!

 زنم رهایش. من آسیبی بهت نمی 

 تو...ُمرده...- 

 و خب حاال زنده ام.- 

 روزانه آدمای زیادی میمیرن  

 و ادمای زیادی هم متولد میشن. 

 دوباره متولد شدم. چرا اینطور نگاهش نمیکنی؟ که من 

 اینو گفت و دستاشو باز کرد. 
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 چقدر...چقدر حرکاتشون شبیه به هم بود.. 

 خواب بود این...این عین یه  

 ادمی...ادمی که مقابلم بود... 

 اینجا از امنیت باالیی برخورداره  به فرار فکر نکن - 

 توام بعد از استفاده از اون ماده بیهوشی 

 یکم گیجی و وضعیت مناسبی نداری.



 زیرلب زمزمه کردم : 

 دارم توهم میزنم. داری توهم میزنی رهایش - 

 از خواب بیدار شو چشماتو باز کن 

 ماشین نشستی...نشستی تا بری   هنوز توی 

 پیش تیمسار... 

 اخمی کرد و سر جلو اورد تا حرفامو بهتر بشنوه 

 اره من...من دارم میرم پیش تیمسار.. - 

 این فقط یه خوابه مزخرفه.. 

 باور دارم که تیمسار... 

 تیمسار؟! - 

 پرسید که نگاهش کردم. پر از سوال اینو 

 عقب کشید و ناراضی تکرار کرد:

 واقعاً اینقدر انتظارتون پایین بود؟ - 

 این عمارت...این امپراطوری.. 

 این جالل و شکوه...اونوقت تیمسار؟ 

 من کوچیکترین بی احترامی بهت نکردم

 همونطور که الیق یه اصالنی بود اوردمت پیش خودم. 

 به نظرت رفتار شاهرودی ها اینطوریه؟ 

 اون هم با دختر میترا؟! 

 ه گفت : مات بهش نگاه کردم ک 

 میترا تو ماشین بود درسته؟! - 



 همونی که به خاطرش حاضر شدی بیای! 

 با ترس نگاهش کردم .. 

 اگه میفهمید...اگه متوجه هویت... 

 از من نترس رهایش.- 

 من برای هرکسی خطرناک باشم 

 برای تو مشکلی ایجاد نمیکنم! 

قرار بود روزی باهم صاحب بچه  به هرحال من و تو 

 بشیم. 

که برای زندگی باهام انتخاب شده بدرفتاری  من با کسی  

 نمیکنم. 

 من انتخاب شدم تا فقط بچه اتو بدنیا بیارم - 

 و بعدش تو رهام کنی! 

 کاری که با دختردایی من انجام دادی شهریار اصالنی! 
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 جفت ابروهاش باال رفت و دقیق نگاهم کرد : 

 ننداختن! چیزیو از قلم  - 

 اون قبالً اینقدر رک نبود!

 همه چیزو برای همه توضیح نمیداد



 در واقع اون از یه اصالنی هم اصالنی تر بود. 

باور کنم کسی که حتی من بعضی وقتا ازش پیروی  

 میکردم 

 اینطور در مقابل تو خلع سالح شده... 

 سری کج کرد و نگاهشو به انتهای تخت داد 

طره رو روایت میکنه  طوری که انگار داره یه خا 

 گفت :

 اخرین بار که دیدمش... - 

 اخرین بار که قرار بود من زنده باشم... 

 یادمه داشتم گریه میکردم. 

 تو دستم کلی دیازپام پیدا کرده بود 

 قرصهایی که با بدبختی خریده بودم

 خریده بودم تا به زندگی خودم پایان بدم 

 چون یه شروع اشتباه با دخترداییت داشتم... 

 بین حرفش پوزخندی زد و گفت :

 هنوزم ضعیفم... - 

 ضعیفم که حتی نمیتونم اسمشو به زبون بیارم 

 اونروز امیر نجاتم داد 

 بهم گفت اشتباه کردم قبوله 

 اما قرار نیست تاوانش زندگی من باشه 

 گفت اون دختر با اون وضعیت حقش همین هم بوده 



گفت حق هر دختری که به عشق اطمینان میکنه  

 ! همینه 

 نگاهشو به من داد و به صورت ماتم خیره شد. 

 ریشخندی با دیدن حیرتم زد و گفت :

 تو چی؟! - 

 تو رهایش اصالنی!  

 تو هم به عشق اعتماد کردی؟ 

 توهم تاوان این اطمینانت رو پرداخت کردی؟

 یا تو زرنگ بودی و گول نخوردی. 

تکونی به سرش داد و نگاهش از اون بی حسی مطلق  

 دراومد

 نبودم...چندسال استرالیا بودممن  - 

 اگه بودم این فرصت نصیب اون نمیشد 

 سهم من بودی اما... 

 اما اون روز ضعفم تو رو ازم گرفت!
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 نیشخندی زد و گفت : 

 نمیتونم بگم خوش قیافه تری - 



 یا حتی اینکه از اون جذاب تری 

 نه! 

 تو حتی ازش پایین تر هم هستی 

پاکی...چیزی که شرط میبندم امیر رو هم به    تو اما  

 سمتت کشیده 

 چیزی که باعث شده ایلیا دل به میتراببنده رو نمیدونم 

 اما تو...میشه از چند فرسخیت هم تشخیصش داد 

 سر جلو اورد و چشماشو بست و بو کشید : 

 میشه استشمامش کرد - 

 دست جلو اورد و روی دستم گذاشت

 میشه لمسش کرد - 

 ز کرد و بهم خیره شد چشم با 

 که دستمو عقب کشیدم 

 اون هم جفت دستاشو باال اورد و گفت :

 قصد کاری ندارم. - 

 دیگه دلم نمیخواست حرفاشو بشنوم 

 من خوب میدونستم نقشه امیر برام چی بود 

 خوب میدونستم اون برای انتقام اومده بود سراغم

 یادم بود که قرار بود طعمه باشم 

 کردم و قرار شد قاتل مادرم باشم که عشقش رو باور  

 نمیخواستم از زبون جالدی مثل اون بشنوم. 



 رهام کن تا برم. - 

 تو زندانیم نیستی.میتونی بری. - 

 رو به زور و اجبار نگهت نمیدارممن تو 

 در واقع زن عقدی برادرم برای من... 

 ببین من فقط خواستم بیارمت تا منو ببینی. 

 سالها از اصالنی ها شنیدی 

 ثروت از مالشون از  

 اما دیدی تهش چی شد؟

 هر کدوممون یه گوشه دنیا تحت حفاظتیم. 

من استرالیا...تو تو خونه داییت..روهام تو مدرسه  

 یه عمارت... شبانه روزی...و اهورا تو 

 اون همه رو میشناخت... 

 من اومدم تا فقط تک به تک اصالنی ها رو ببینم - 

 داشته باشیم   اومدم تا بگم میتونیم زندگی خودمونو 

 یه امپراطوری برای خودمون 

 بدون حضور تیمسار! 
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 مات بهش نگاه کردم.. 



 اون چی گفته بود؟! بدون حضور تیمسار؟ 

تیمسار برای میترا یعتی یه قتل که دیر یا زود رخ  - 

 میده 

 یعنی یه خون که باالخره ریخته میشه 

 بعدها چه االن که حامله اس چه  

اما اگه نباشه...اگه ما برای خودمون قدرت داشته  

 باشیم 

 اگه شاهرودی ها توی زندگیمون... 

 امیر شاهرودیه! - 

 ابرویی باال داد و با دقت نگاهم کرد. 

 هنوز تاوان عشقت رو پس ندادی؟- 

 یعنی هنوز امیدی هست که بخوای بهش پایبند باشی؟ 

 نگاه ماتم رو ازش گرفتم. 

 از پیش تیمسار؟! امید!! رفتن  

 واقعا دیگه نقش تیمسار برای همیشه محو میشد؟ 

داری بین جون میترا و زندگی با امیر یکیو انتخاب  - 

 میکنی؟ 

 داری میسنجی نه؟ 

 فقط نگاهش کردم که تکونی به سرش داد

 منم یه روز بین جنازه پسرم و جنازه خودم - 

 ترجیح دادم خودم کشته بشم اما نشد. 



 ش؟ ترجیح تو چیه رهای 

 پرسید و نگاه دقیقی بهم انداخت.اینو 

 ترجیح من؟! بین تیمسار و امیر؟! 

 من؟! اصال تا حاال کسی نظر منو خواسته بود؟ 

 نیشخندی زدم و اروم و زیرلب گفتم : 

 من؟! رهایش؟ - 

یعنی حاال مهمم؟! کسی هست که بخواد ببینه من چی  

 میخوام؟ 

 و از بخت بد اون ادم شهریار اصالنیه! 

 ت میدم فکر کنی بهت وق- 

به سیروس میگم ببردتت البته بعد معاینه ای که دکترم  

 ازت میکنه 

 نمیخوام کوچیکترین مشکلی برات پیش بیاد 

چون حدس میزنم برام بیشتر از اسم یه اصالنی اهمیت 

 داری!

 منو...منو ولم میکنی؟ - 

 خندید و گفت :

 انتظار داری نگهت دارم و در ازاش پول بخوام؟- 

 متاسفم اما من شهریار اصالنی ام!
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 فقط نگاهش کردم 

 چرا این آدم اینقدر متفاوت بود 

 شد؟! چرا هیچ کسی شبیه بهش پیدا نمی 

 مگه منو ندزدیده بود! 

پس چطور رهام میکرد...اصالً برای چی منو به اونجا  

 برده بود!

 فقط برای اینکه ببینه منو؟ 

 ه؟! اون میتونست بهم تلفن بزنه یا حرف بزن 

 تا چندساعت دیگه ردتو میزنن - 

 شاید ناراحت بشی با فهمیدنش 

 اما خب...من راحتت کردم! 

 گیج نگاهش کردم که دستشو تو جیبش برد 

 یه دستمال تا شده رو بیرون اورد و به سمتم گرفت 

 نگاهی به دستمال و بعد به چشماش کردم 

 خونسرد نگاهم کرد 

 دست جلو بردم و ازش گرفتمبا ترس  

 وقتی تو دستم گرفتم و بازش کردم 

 مات بهش موندم...واقعاً...واقعاً اینکارو کرده بود؟ 

 ک...کجا بود؟! - 



 نگاهشو برداشت نگاهی به پشتم کرد و سریع هم

 کتفت!- 

 نفس عمیقی کشیدم و دستمو بردم عقب 

 کتفم رو لمس کردم 

 یه برش نازک بود و یکم خون! - 

 واست چسبش زدم. حاال میتونی راحت هرجایی بری 

 من...من جایی ندارم! - 

لبخندی زد که فهمیدم این مرد با شهریاری که بهم  

 نشون داده بودن فرق داشت.

 همیشه رو میگم...هرجایی که دلت میخواد!- 

 بیصدا نگاهش کردم و بعد نگاهمو به اون ردیاب دادم 

 چطور درش اورده بود!

 ...خب خودش یه اصالنی بود از کجا میدونست 

 حتما این روش تو خونوادشون بود 

 حتما خودش هم داشت!

 نگاهمو باال کشیدم و به شونه اش دادم 

 دستش رو بلند کرد و پشت گردنش گذاشت

 اینجا بود ...اونم درش اوردم. - 

 با تعجب نگاهش کردم 

 ما ربات نیستیم...ادمهای بالغیم - 

 یم. ما نیاز به کنترل بی نهایت ندار 
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 اینکه هرچی میگیم بشنون - 

 هرجایی میریم بدونن... 

 ما باید از خودمون اختیار داشته باشیم 

 باید حرف ناگفته داشته باشیم 

 یه مکان مخفی فقط برای خودمون! 

 اما نداریمش میدونی چرا؟

 چون تو وهله اول چیزی به اسم امنیت رو نداریم 

 شخصی نداریم! چون حریم  

 اصالنی فقط یه فامیلی نیست 

 ... شبیه به اسمه برای همه 

 هرکی داشته باشدش باید برای بقاش تالش کنه 

 مهم نیست میخواد یا نه 

 که اصالً راضیه از اون اسم یا نه. 

 من بی عرضه بودم.. 

 من اون اسم و فامیلو به جبر پدرم میخواستم.. 

 دوری کشید اجبار بود که تهش به این همه سال  

 که شناسنامه ام دست امیره!



 که پسرم منو نمیشناسه! 

 که امیر منو قایمم کرده و به همه گفته ُمرَدم! 

 اون لحظه...لحظه ای که گفت امیر خبر داشت 

 شاید بدترین لحظه عمرم بود 

 اینکه بفهمم اونم خبر داشته.. 

 که اون روز وقتی منو بُرده سر قبرش

 ه چیو میدونسته وقتی منو بُرد ارامگاه هم 

 میدونسته اون زنده اس

 اما به من دروغ گفته! 

 عشق، واقعاً این بود؟! 

 این که اینقدر راحت به ادمی که عاشقشیم دروغ بگیم؟ 

 به ادمی که بهمون اطمینان داره 

 ادمی که بهمون اعتماد کرده رو فریب بدیم؟! 

 آخ...آخ...آخ!

 دستی به صورتم کشیدم و چشم بستم. 

خواستم اعتماد کنم...هربار که امیدوار  هربار که می 

 میشدم... 

 چیزی رو میفهمیدم که باز ناامیدم میکرد! 

 من میرم و تنهات میذارم- 

چندساعت دیگه پیدات میکنن بعد نهایت استفاده رو  

 ببر 



 اگر بخوای... 
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 گوشیش زنگ خورد که حرفشو قطع کرد 

 با دیدن صفحه لبخند زد. از جیبش بیرون اورد و  

 تماس رو جواب داد و روی اسپیکر گذاشت :

 سالم داداش!- 

 ِکی برگشتی؟ - 

 صدای خودش بود...صدای امیر! 

 میخواستی بیای استقبالم؟! - 

 اما یکم دیر شده داداشی.

 میخواستم بهت ادرس و عکس رهایشو بدم- 

 تا بگم نری طرفش 

 بگم دست نذاری رو نقطه ضعفم! 

 تو کاری ندارم فقط... من نقطه ضعف - 

 فقط با دخترعموم یه دیداری داشتم. 

نظرت چیه از اسپیکر برش داری تا راحت تر و بهتر  - 

 حرف بزنیم؟! 

 نگاه کرد شهریار خندید و بهم



 سرمو به عالمت منفی تکون دادم 

 که نفسی بیرون داد و گفت :

 زن و شوهرا که از این حرفا باهم ندارن - 

 اینجا نیست! راحت باش غریبه  

 امیر هم با حرص خندید و گفت :

 کجایی شهریار؟! - 

 جای دوری نیستم...جایی هم نمیرم - 

 و صد البته جایی هم نمیبرمش. 

 یه گپ و گفت دوستانه بود 

 دکترم معاینه اش کنه... 

 چیکارشششش کردی؟ - 

 شهریار با ابروهای باال رفته به من نگاه کرد و گفت : 

 خونه زندگی میکنی! چطور باهاش تو یه  - 

 اون میتونه اسیب جبران نشدنی به گوشت برسونه! 

 بیصدا نگاهش کردم که صدای نفس عمیق امیر اومد:

 دکتر برای چی؟! - 

 بیهوشش کردیم...یعنی خودش استشمام کرد - 

 و دزش دستش نبود

 زیاد استفاده کرد و زمان برد تا به هوش بیاد 

 برای همین میخوام معاینه بشه 

 ن اصالنی ها شوخی ندارم!من سر جو 



 میکشمت شهریار میدونی؟! - 

 کاریو بگو که بتونی! - 

تو منو به عنوان برادرت میبینی...قابیل بودن رسم تو  

 نیست! 
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نمیتونستم باور کنم که این حد از عالقه بین شهریار و  

 امیر جریان داشته باشه 

 باشه! امیدوارم که دستت بهش نخورده  - 

 متاسفم اما باید بگم خورده! - 

صدایی از اون سمت خط نیومد و بعد انگار چیزی  

 شکست. 

 شهریار لبخند زد و گفت : 

 اینقدر عصبانیت... - 

یا آدرس رو میدی یا وقتی که اومدم جوری کتکت  - 

 میزنم که تا چند هفته نتونی راه بری شهریار اصالنی! 

 انتخاب با خودته! 

 نگاه کردم مات به گوشی  

 شهریار خندید و رو به من گفت :



 این وحشی بازی هاش رو ندیده بودی هنوز؟- 

 امیر همیشه یه رگش واسه دیوونه بازی فعاله. 

 موندم چطور جلوی تو خودشو کنترل کرده! 

 و تو برادر عزیزم

 هرجور که راحتی! دلم برای دعوا باهات تنگ شده. 

 در واقع...

 امیر تماس که قطع شد از سمت  

 . شهریار لبخندی زد و گوشیو باال گرفت 

 خب گفتم که! دیوونه بازیو دوست داره!- 

چند تقه به در خورد که شهریار صاف نشست و بلند  

 گفت :

 بله؟ - 

 سرابندی هستم اقا. - 

 بفرمایید داخل. - 

 در باز شد و نگاهم به مرد میانسالی خورد 

که با کیف سامسونت و کت و شلوار کرم رنگ وارد  

 شد 

 بدون نگاه به من و خیره به شهریار گفت : 

 سالم خانوم.   سالم اقا - 

 شهریار لبخند رضایت بخشی زد و ایستاد. 

 خوش اومدی دکتر سرابنده!- 



 اما چرا اینقدر زود!؟

 از بیمارستان برمیگشتم که باهام تماس گرفتن. - 

 میدونید که نزدیک به اینجاست!

 ت : ابروهای شهریار باال رفت و خیلی جدی گف 

 اوه بله! یادم نبود. - 

 و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت :

 بفرمایید راحت باشید - 
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 برام جالب بود 

 شاید بیشتر از جالب بودن برام تعجب اور بود

 اینکه شهریار اینقدر با همه خوب رفتار کنه 

 جدیت رفتار امیر رو نداشت

 نداشت... بیخیالی اهورا رو هم  

 حتی شیطنت سپنتا رو هم نداشت!

دکتر سرابندی روی صندلی نشست و خودشو جلو  

 کشید 

 نگاهی بهم کرد و پرسید : 

 مشکلتون چیه خانوم؟ - 

 چی باید میگفتم؟! 



 بیهوش شده بود و خب زمان برد تا به هوش بیاد - 

 میخوام بدونم دز رو زیاد مصرف... 

 اینطوری زیاد مشخص نمیشه - 

 عمومیشون که خوبه. اما خب حال  

 دست جلو اورد و نبضم رو گرفت.

 نبضشون هم تقریبا مرتبه.. - 

 چرا تقریبا؟! - 

 با ترس به شهریار که جلوتر اومده بود

 و طلبکار نگاه میکرد نگاه کردم. 

 دکتر سرابندی خندید و گفت : 

 چون میترسه! طبق شواهد هم از شما وحشت داره!- 

 کرد و گفت :شهریار با تعجب زیادی نگاه  

 از من؟!- 

 بعد به من نگاه کرد و پرسید : 

 از من میترسی؟! من که کاریت ندارم.- 

 الزم بود بگم وقتی آدمهات تو روز روشن منو دزدیدن 

 یا خودت اینقدر عجیب غریبی 

 باید ازت بترسم؟! 

هر ادم سالمی تو همچین موقعیت هایی ترسو تجربه  

 میکرد 

 دارید؟ اسمتون رو به یاد  - 



 بله. - 

 دکتر لبخندی زد و چندتا سوال دیگه پرسید 

 ری اکشن هام رو هم بررسی کرد و عقب کشید 

 همه چی مرتبه جناب اصالنی! - 

 خیالتون راحت باشه. 

 شهریار لبخندی زد و گفت : 

 ممنونم دکتر سرابندی! - 
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 دکتر سرابندی کیفش رو جمع کرد و ایستاد 

 رای من کج کرد سری ب 

 و بعد به شهریار نگاه کرد. 

 بیشتر از اینها به گردن من حق دارید جناب اصالنی - 

 شهریار لبخندی زد و دستشو به سمت در گرفت. 

 باهم قهوه بخوریم؟ - 

 خیلی وقته با ادم جدیدی مصاحبت نداشتم. 

 دکتر سرابندی لبخندی زد و گفت :

 با کمال میل. خدانگهدار خانوم. - 

 خداحافظ. - 



 با هدایت دست شهریار به سمت در رفت

 و شهریار در رو باز کرد و دکتر بیرون رفت. 

 خودش هم به سمتم برگشت و با دقت نگاهم کرد. 

 استراحت کن تا امیر بیاد دنبالت... - 

 از در داشت بیرون میرفت

 که توی چهارچوب از حرکت ایستاد 

 و به سمتم برگشت و نگاهم کرد. 

 رس! من خطری برات ندارم!از من هم نت - 

 ر...روهام؟! - 

جیب شلوارش فرو  لبخند خسته ای زد و دست چپشو تو 

 برد 

 و یه طرفه ایستاد و گفت : 

 اون فقط یه ادمه که بیش از حد دوستش دارم - 

 و ترجیح میدم همیشه از دور نگاهش کنم. 

 همینقدر اروم و بی خطر! 

 من نیومدم تا بالیی سرتون بیارم

بگم تیمسار هم میتونه جایی تو زندگیمون  اومدم تا  

 نداشته باشه 

 حتی امیر! 

 مگه...مگه بهش نمیگی داداش؟ - 

 من بهش میگم و پیشنهادم اما به سمت توئه. - 



 با خودته که بخوای باهاش بمونی یا نه! 

 من فقط پیشنهادش رو میدم

 حتی اگه قبول هم کنی مطمئن باش امیر رهات نمیکنه 

 نه تو و نه منو! 

 نطور که االن به سمت اینجا حرکت کرده. همو 

 و داره تموم حرفامونو میشنوه!

 با دهن باز و وحشت زده نگاهش کردم. 

 با دیدن صورتم اروم خندید. 

 هنوز شوهرت رو نمیشناسی! - 
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 و حقیقت رو هم عنوان کرده بود!

 من هنوز امیر رو نمیشناختم! 

نمیشناختم که تا قبل پیدا شدن شهریار، اون رو  اونقدر  

 شهریار خطاب میکردم 

 با اینکه میدونستم اسمش امیر شاهرودیه! 

 اما... 

 از دیدنت خوشحال شدم رهایش. - 

 مات نگاهش کردم که باز لبخندی زد و گفت :



 امیر که بیاد فکر نکنم مجالی بمونه - 

 اونقدر ضربتی که... 

 لوی موهاش زد : تک خنده ای کرد و چنگی به ج 

 مهم نیست...بریم دکتر سرابندی!- 

 در که بسته شد نگاهم به اون ردیاب افتاد

 چطوری درش اورده بود!

 اگه امیر میدیدش چه واکنشی نشون میداد! 

 اونو تو دستم گرفتم و محکم فشارش دادم

 نفسی بیرون دادم و به شهریار فکر کردم. 

کی مهمی  نه اجباری کرده بود و نه حتی تماس فیزی 

 برقرار کرده بود

 خیلی اروم حرف زده بود 

 اما تمام فکر و ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود!

 شاید ترفندش همین بود... 

 همین که اینقدر راحت برخورد کنه 

 و ادم رو درگیر کنه! 

 هنوز هم برای من باورش سخت بود 

 باور اینکه اون پدر روهام بوده باشه... 

 همیشه برای من یه اسم بود شهریار اصالنی  

 اوایل اسم یه مرد که گاه و بیگاه تو زندگیم 

 نقشی ایفا میکرد و میرفت 



 بعدها اسم مردی که بهم ابراز عالقه کرده بود 

 که حاضر بود اسم روهام بره تو شناسنامه اش... 

 که برام از ارث و میراث حرف زده بود

 یکم بعد کسی بود که شوهرم شده بود

 هرطور دیگه ای... صوری یا  

 و بعدها کابوسی که همیشه برام یاداور حماقتم بود 

 در نهایت شد اسمی که وجود خارجی نداشت 

 و حاال... 

 حاال صاحب اون اسم... 

شهریار اصالنی...کسی که سالم و سالمت مقابلم  

 ایستاده بود 

 برگشته بود! 

 کسی که روهام متعلق به اون بود!
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 ساعت های بعدی تو سکوت مطلق گذشت  

 شهریار اصالنی دیگه بهم سر نزده بود

 نه تنها خودش بلکه افرادش هم نیومده بودن.. 



من هم هنوز روی تخت نشسته بودم و اون ردیاب توی  

 دستم بود. 

 در که به طرز بدی باز شد سرم به سمت در چرخید 

نگاهم  امیر توی قاب در ایستاده بود و نفس نفس زنان  

 میکرد 

نگاهم روی لباس سفیدش نشست که سرخی خون  

 روش نشسته بود. 

 درگیر شده بودن؟! 

 پس چرا من هیچ صدایی نشنیده بودم!

 نگاهش روی بدنم گشت و به دست مشت شده ام رسید

 نفس عمیقی کشید و به سمتم اومد.

 پشت سرش سیروس بود و بعد ایلیا... 

شهریار اصالنی  اسلحه اش روی سر سیروس بود و  

 گوشه ای دست به سینه ایستاده بود

 و انگار که در حال تماشای فیلم بود 

 امیر مقابلم ایستاد و خم شد سمتم. 

 میتونی راه بیای یا بغلت کنم؟ - 

 با چشمای خسته ام نگاهی بهش کردم و گفتم : 

 درش اورده!- 

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد 

 که دوباره تکرار کردم : 



 وقته درش اورده!خیلی  - 

 گیج نگاهی روونه ام کرد و مثل خودم اروم گفت : 

 چیو؟! - 

 دستمو باال بردم و مقابل چشماش گرفتم 

 بازش کردم و گفتم : 

 اینو!- 

 نگاهش از چشمام به دستم رسید 

 روی ردیاب زوم شد و بعد دیدم که نفس عمیقی کشید 

 سیبک گلوش باال پایین شد 

 کرد. چشم بست و با حرص باز  

 کی درش اورد؟- 

 چطوری بازم پیدام کردی؟ - 

بی توجه بهم به سمت شهریار برگشت و نگاه بدی  

 بهش انداخت

 شهریار اما لبخندی زد و گفت : 

 دخترمون میپرسه چطوری پیداش کردی!- 
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 لفظ دخترمونی که به کار برده بود 



 اومده بودانگار برای امیر خیلی ثقیل  

 که به سمتش حمله کرد و تا ایلیا و سیروس بگیرنش 

 یقه شهریار رو گرفت 

 و اونو به دیوار کوبید و غرید : 

 میتونی دهن گشادتو ببندی یا نه؟ - 

 شهریار هم خونسرد جواب داد :

 میتونم اما نمیخوام! - 

 بسه امیر! - 

 آقا...- 

شهریار بی توجه به ایلیا و سیروس که سعی میکردن  

 و اروم کنن جو ر 

 گفت :

 خیلی بد عصبی میشیا. - 

 اونقدر که اصل ماجرا یادت میره 

 سوال ازت پرسیده خب جوابشو بده!

 چی میشه مگه؟! 

 امیر پر از خشم به شهریار نگاه کرد 

 مکثی کرد و بعد یقه اشو رها کرد 

 قدمی عقب رفت و سرش به سمت من برگشت 

 جدی نگاهم کرد...نیشخندی زد 



کرد و ناگهانی سرش به سمت    و سری باال پایین 

 شهریار برگشت 

 و دست باال برد و مشت محکمی به پای چشمش زد 

 سیروس و ایلیا به سمتشون پریدن 

 و شهریار دستشو به زیر چشمش کشید 

 و سر خم کرد و نفسشو بیرون فرستاد 

 تو همون حالت نگاهی بهم کرد 

امیر دستشو از دست ایلیا کشید و به سمت شهریار  

 نشونه رفت 

 از این به بعد... - 

 خم شد با دیدن نگاهش به من، 

 و دستشو دور یقه اش محکم گرفت و اونو باال کشید 

 نمیتونی چشماتو نگه داری؟ - 

 میتونم اما نمیخوام! گفتم که! - 

 ایلیا عصبی به شهریار نگاه کرد 

 اما سیروس با تعجب نگاهشون کرد. 

 رو نشونت میدم من. خواستن - 

 فقط! صبر کن  
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 شهریار عین ادمای مست خندید و گفت :

 عاشق تهدیداتم! - 

 اینکه دهن پر میکنی و تهش... 

 سر باال داد و نچی کرد 

 تهش هیچ کاری نمیکنی ! میدونی چرا؟- 

 چون ضعفت خونواده اس!

 چون از وقتی مامان اومد تو خونه زندگیمون. 

 بهت گفتن برادر بزرگه ای 

گفتن حواست باشه که من با اومدن مادرت ناراحت  

 نشم 

 که دلم نشکنه. 

 که اگه برادر ایلیایی برادر منم باشی! 

 که اگه عموم عمه اتو جوون مرگ کرد 

 ربطی به من نداره! 

 عین همینارم به من گفتن! 

 به من گفتن جوری نباشم که ناراحت بشی 

 نگم اینجا خونه منه بگم خونه امون! 

 نکنم فکر کنید برادرم نیستید! کاری  

 از اینکه عمه اتون عموی منو کشت حرف نزنم! 

 میبینی؟! 



جفتمون رو با کلی نصیحت پر کردن و بعد رو در روی  

 هم قرارمون دادن

 اما من برادر کوچیکه بودم 

 من همون داداش سر به هوا بودم  

 که حتی ایلیا هم مراقبم بود! 

 یکنی واسه همین هنوزم احساس مسئولیت م 

 هنوزم داداش بزرگه ای!

 وگرنه که دلت نمیسوخت...منو فراریم نمیدادی

 میذاشتی بمیرم و همه چی تموم بشه! 

 حتی...حتی...اگه همین االن رهایش بگه 

 اونو بکش چون...چون دختردایی امو کشت

 تو نمیکُشی! 

 حتی اگه بگه بین من و اون...یکیو... 

 یکیو انتخاب...انتخ... 

 ه نشد و تو دستای امیر از حال رفت. باقی حرفش گفت 

 با تعجب نگاهش کردم 

 که امیر تکون محکمی به شهریار داد

 و صداش زد :

 هی! هی! شهریار؟ - 

 بیا پایین رهایش. 
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سریع از روی تخت پایین رفتم که امیر دست انداخت 

 زیر پای شهریار و زیر گردنش 

 سمت تخت اومدن اونو بلند کرد و به  

 قرصاشو مگه نمیخوره؟ - 

 نگاهشون کردم که امیر اونو روی تخت گذاشت مات 

 و نبضش رو گرفت. 

 عصبی تکرار کرد : 

 مگه قرصاشو نمیخوره؟! با توام سیروس. - 

 م...میخورد...من... - 

 ناامید ادامه داد :

 نمیدونم. - 

 امیر با حرص نگاهش کرد و بعد گوشیشو بیرون اورد. 

 فت و گوشیو تو بغل ایلیا انداخت. شماره ای گر 

 ادرس بده بگو بیاد. - 

 و بعد شروع کرد به باز کردن دکمه های لباس شهریار 

 و همزمان باهاش حرف زد : 

 هی پسره! با توام. - 

 اومدی زنمو دزدیدی رفتی



 االن فکر کردی بیهوش بشی دلم میسوزه؟ 

 یه کتک عین سگ ازم طلب داری 

 میدونم چه بالیی سرت بیارم! 

 بار آخرتم باشه قرصاتو نخوردی 

 خداتومن پولشو ندادم که تو بذاریش رو طاقچه و... 

 داره میاد. - 

 به تیموری گفته بودی؟! 

 امیر فقط سری تکون داد که اروم گفتم : 

 تیموری هیزه!- 

 سر همشون به سمتم برگشت  

 امیر اخمی کرد و گفت :

 چیه؟! تو مگه دیدیش؟! - 

 گفتم : به شهریار نگاه کردم و  

 اون گفت تیموری نیاد...گفت اون هیزه !- 

 خوشش نمیاد اون بیاد... 

 خیله خب! - 

 امیر با حرص گفت و بعد براندازم کرد. 

 سیروس لبشو گاز گرفت و سر پایین انداخت 

 ایلیا هم نگاهش دور اتاق گشت. 

 قرصاش کجاست؟ اگه بدین بهش...- 

 امیر به سمتم برگشت و طلبکار بهم زل زد. 



 خب؟!- 
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 نگاهش کردم و قدمی عقب رفتم 

 به جای اینکه من طلبکار باشم اون طلبکار بود؟! 

 امیر!- 

 امیر با ندای هشدار دهنده ایلیا سرشو برگردوند 

 و پوفی کشید. 

 دومرتبه نبض شهریار رو گرفت و گفت :

 اون دکتر المصب داره...- 

 زل زدمحرفش قطع شد که متعجب بهش  

 و دیدم که نگاهش به شهریاره و مات مونده

به صورت شهریار نگاه کردم و با دیدن خونی که از  

 بینی اش جریان گرفته بود ترسیده نگاهشون کردم. 

 امیر سریع اونو دومرتبه بغل کرد  

 و با عجله به سمت در رفت و تقریبا نعره زد :

 بدو. ماشینو روشن کن سیروس. - 

 شده!دوباره شروع  

 سیروس و ایلیا وحشت زده دویدن و  



 من همونجا با ردیابی که توی دستم بود ایستادم. 

 بیا رهایش! - 

با داد ایلیا من هم از اتاق بیرون رفتم و به دنبالشون  

 حرکت کردم. 

 سیروس تندتر از امیر دوید و ازش جلو زد

در ماشینش رو باز کرد و بعد خودش رفت صندلی 

 راننده نشست. 

ا شهریار صندلی عقب نشست و ایلیا هم جلو  امیر ب 

 نشست. 

 کنار امیر نشستم و در رو بستم. 

 سیروس سریع حرکت کرد و از عمارت خارج شدیم. 

 نگاهم به جای اینکه به منظره بیرون باشه 

 به امیر بود که چطور شهریار رو تو اغوش گرفته بود 

 و با نگرانی به رد خون روی صورتش زل زده بود

 ادمی بود که بهش مشت زده بود؟اون همون  

 صدای شهریار تو مغزم میپیچید : 

 واسه همین هنوزم احساس مسئولیت میکنی 

 هنوزم داداش بزرگه ای!

 وگرنه که دلت نمیسوخت...منو فراریم نمیدادی

 میذاشتی بمیرم و همه چی تموم بشه! 

 حتی...حتی...اگه همین االن رهایش بگه 



 امو کشتاونو بکش چون...چون دختردایی  

 تو نمیکُشی! 

 حتی اگه بگه بین من و اون...یکیو... 

 یکیو انتخاب " 

 اون حقیقت رو گفته بود... 

 شهریار اصالنی نقطه ضعف امیر شاهرودی بود! 
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 انگشتانو بیشتر کف دستم فشردم

 باز دم عمیقی بیرون دادم و نگاهمو ازشون گرفتم. 

 بعد نمیخواستم فکر کنم... از اینجا به  

 میخواستم تماشا کنم! 

 چندوقته نخورده؟ - 

نمیدونم...من همون نسخه ای که دکتر جدیدشون  - 

 تجویز کرده بود 

 رو تهیه کردم براشون. 

 صورتحسابم خودم براتون فرستادم. 

 میدونید که اقا تازه دیشب وارد خاک ایران شدن! 

 ایلیا با تعجب به سیروس نگاه کرد 



 و گفت :

 دیشب؟!- 

 پس روز حمله به رستوران... 

 خواسته خودشون بود اما وقتی درست انجام نشد - 

 برگشتن و دستور دادن منم کاری انجام ندم. 

 از اینه به من نگاهی کرد 

 و اضافه کرد : 

 حداقل تا دستور بعدی! - 

 اهورا ...پس حمله به اون... - 

 فقط دستورشو داش...- 

 م. نمیخوام صدای هیچکدومتونو بشنو - 

 به جای حرف زدن پات رو بیشتر فشار بده 

 متوجهم که نمیتونی همزمان دوتا کار انجام بدی 

 و دلم هم نمیخواد تاوانش بشه... 

 پوف بلندی بین حرفش کشید و غرید : 

 تندتر برو. - 

 چشم. - 

 به محض رسیدن به بیمارستان در رو باز کردم 

 و بیرون پریدم که امیر هم سریع پیاده شد 

 سمتش اومد و دونفری شهریار رو بلند کردن ایلیا به  

 سیروس هم ویلچر جلوی بیمارستان رو برداشت 



 شهریار رو روش گذاشتن  

 و هر سه به سمت ورودی اورژانس دویدن.

 قدم اولو برداشتم اما همونجا ایستادم. 

 نگاهی به سر در بیمارستان کردم

 و قدم برداشته رو عقب رفتم

 به سینه شدم   به در ماشین تکیه زدم و دست 

 اونجا برای من...اون ادما برای من... 

 تکون محکمی به سرم دادم. 
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 اونا فقط ضرر بودن!- 

 اونا فقط بهم ازار میرسونن. 

 حریم شخصی براشون اهمیتی نداره.

 براشون مهم نیست که حسم چیه 

 که دلم میخواد چطور باشم 

 چطور نفس بکشم! چطور زندگی کنم...حتی  

 به اسم خاندان اصالنی هر بالیی سرم میارن! 

برای بقای نسلی که اعضاش دور تا دور دنیا پراکنده  

 ان 



 که حتی تو کشور خودشون ارامش ندارن

 که امنیت ندارن! 

 مجبورم میکنن طبق خواسته اشون رفتار کنم! 

 متعلق به اینجا نیستم. من...من 

 مشتم فشرده شد. ردیاب تو 

 ازاد بودم. رها ساقی بودم... من  - 

 اما باز هم ازاد بودم! 

 دو شیفت کار میکردم اما ازاد بودم! 

 من مثل اسمم رها بودم! 

 حاال اما چی ام؟! 

 امروز تو دست یه نفر و فردا رفیقش

 امروز شهریار و فردا امیر

 یه روز سپنتا و بعد ایلیا! 

 من میترا نیستم! 

 ینکه... عشق برای من کافی نبود...اینکه...ا 

 اگه کسی دوستم داره پس هرکاری کنه 

 دوستم داره پس هرچی بگه... اگه 

 نمیره! اینجور حرفا تو کت من 

 من ازادیمو میخوام...پسش میگیرم. 

 دست بردم به سمت در صندلی جلو و بازش کردم 

 ردیاب رو با دستمالی که دورش پیچیده شده بود



 روی داشبورد گذاشتم و عقب کشیدم. 

 م و لبخند زدم. در رو بست 

 اینبار دستامو توی جیب لباسم فرو کردم

 به سمت مخالف بیمارستان قدم برداشتم 

 با هر قدم که دور میشدم لبخندم بیشتر میشد 

 بزرگتر میشد و من پر میشدم از حس ازادی!

 **************** 

 برای بار چندم ایفون رو فشار دادم.

 اینبار که برداشت سریع گفتم : 

 رهایشم میترا. - 

 هایش؟!ر - 
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 اره رهایشم. درو بزن بیام باال. - 

 در که باز شد سریع هلش دادم و وارد شدم 

 از پله ها باال رفتم و جلوی درش ایستادم. 

 چندتا ضربه محکم زدم که در رو باز کرد 

 با همون لباسایی که دیده بودمش پشت در ایستاده بود

 نگران و دلواپس نگاهش روی من میگشت 



 لبخندی زدم که به راه پله نگاه کرد. 

 کجان؟! اونا - 

 ابرویی باال دادم و گفتم : 

 فرار کردم.- 

 با تعجب و حیرت نگاهم کردم که خندیدم. 

 گفتم بیام سراغ تو...با خودم فکر کردم ... - 

 بخوای بیای. یعنی گفتم شاید توام

 کرد و نالید : با چشمهای گشاد شده نگاهم  

 ف...فرار؟! شه...شهریار میدونه؟ - 

 کدوم شهریار؟ اصلی یا قالبی؟ - 

 پایین انداختمنگاهم کرد که سرمو گیج 

 نفسی کشیدم و سر بلند کردم. 

 میای؟! با من - 

 بی صدا نگاهش کردم که جوابی نداد.

 گرفت. سری باال پایین کردم که سریع مچ دستمو 

 ک...کجا میخوای بری؟ - 

 شوهرت اینجاست...برادراش اینجان. 

 اینجام و تو... من...من 

 دستمو اروم کشیدم که رهاش نکرد 

 لبخند تلخی زدم و گفتم : 

 رهایش اینجاست روحم اینجا نیست...جسماما - 



 اما روحش اینجا نیست. 

 میخوام برم دنبالش... 

 میخوام برم دنبال روحم! 

 . دیوونه شدی؟! کجا بری! بیا داخل تا برگردن - 

 اصال چطور... 

 میای؟ تو به اینا فکر نکن. فقط بگو - 

 با دخترت میای؟! 

 نگاه کرد بی حرف فقط بهم

 حرف نگاهشو میخوندم...اینبار خوب میفهمیدمش.. 

 دست دیگه امو روی دستش گذاشتم و اونو عقب روندم

 دستمو کشیدم و گفتم : 

 متوجه شدم. بازم انتخابت من نیستم! - 
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 میترا اخمی کرد و قدمی جلو اومد 

 دست دراز کرد تا دوباره دستمو بگیره 

 پشت کمرم قایم کردم که سریع دستمو 

 و گفتم : 

 اومده بودم تا ببرمت اما خب... - 



 قدم بلندی برداشتم و محکم بغلش کردم 

 نه اونقدر محکم که به شکمش فشار بیاد 

 یادم نمونه! و نه اونقدر شل که خاطره اش  

 نفس عمیقی کشیدم و بوش رو به خاطر سپردم. 

 بویی که متعلق به مادرم بود. 

 دستاش خواستن دورم حلقه بشن 

 که عقب کشیدم و لبخندی زدم. 

 لبخند زدم اونقدر بزرگ که که چشماش جمع بشن 

 که حلقه اشک توشون معلوم نشه. 

 که بغض تو صدام فرصت داشته باشه محو بشه. 

 فهمه امیدم ناامید شده. نمیخواستم ب 

 که اهورا حق داشته..

 ما هیچوقت انتخابش نبودیم! 

 من...من... - 

 سریع از پله ها سرازیر شدم و بلند گفتم : 

 هروقت جاگیر شدم بهت زنگ میزنم. - 

 رهای... - 

 نموندم تا صداشو بشنوم سریع از در بیرون رفتم

 بستمش و فقط دویدم... 

 ماون وقتا که دو شیفت کار میکرد 

 که داییم پدرم بود...زنداییم مادرم... 



که رها ساقی بودم و تو محل میدوییدم تا دست پسرا  

 بهم نرسه 

 آرزوم بود تا بزرگ بشم 

 دهنشون تا قد بکشم و بکوبم تو 

 با خودم میگفتم میرم کالس کاراته...جودو...کونگفو... 

 یه چیزی یادم میگیرم و یه روز همه اشونو میزنم 

بون هر پسریو که یه دخترو اذیت کنه  که دیگه تو خیا 

 میزنم 

 فانتزیم بود تو همین درگیریا با یه مرد اشنا بشم 

 با یکی اشنا بشم و بعد... 

 بعد عاشق هم بشیم... 

 تا سالیان سال خوب و خوش زندگی کنیم 

با بچه های قد و نیم قدی که همشون کاراته  

 بلدن..جودو...کونگفو...هرچی! 

 〖   @arosak_sho   〗 

 
 448#عروسک_ 

 
 اما...حاال... 

 حاال که دوباره اینجا بودم.. 

 دوباره تو محله ای بودم که بچگیم توش گذشته بود 



حاال میدیدم همون بچگی...همون روزای رهاساقی  

 بودن هم خوب بوده.. 

 لذت بخش بوده..

 که بازم لبخند روی لبم بود 

 قلبم هم پر از محبت بود اما حاال چی؟! توی  

 زده ایستادم و نفسی کشیدم مقابل دروازه زنگ 

 اینجا چیکارداری دخترجون؟ - 

میشناسیش مرضیه خانوم؟ لباساش که میگه واس  - 

 اینجا نی. 

 به سمتشون برگشتم که هر دوشون با دیدنم عقب رفتن 

 واه واه بال به دور.- 

کردی ننه باباتو  ی خراب اومدی چیکار؟ فرار  دختره 

 دق دادی که چی بشه؟ 

 چیشده خاله؟ - 

ببینش دختره ی...خواااااهر...خواهههههر بیا ببین  - 

 کی اومدهههه

 رد نگاهشو گرفتم و به عقب برگشتم 

 زندایی بود...خیره خیره نگاهم میکرد. 

 باید چیکار میکردم؟! لبخند میزدم؟ 

 غصه میخوردم یا گریه میکردم؟ 



ش محکم فشرده شد و فکش  سبد خریدهاش توی دست 

 سفت شد

حق داشت...به سمتم قدمهای تندی برداشت و مقابلم  

 ایستاد. 

 م... - 

سیلی محکمی به صورتم زد که صدای سوتی از پشتم  

 بلند شد. 

 جووون دمت گرم خاله..حقش بود..این همه وقت...- 

باقی حرفشو نشنیدم چون دستمو گرفت و در خونه رو  

 باز کرد 

 داخل و خودشم پشت سرم وارد شد منو هل داد 

 در رو محکم بست که به سمتش برگشتم 

 با شرمندگی نگاهش کردم. 

 سبد خرید رو زمین گذاشت و نگاهم کرد 

 دهن باز کردم که دستشو پشت کمرم گذاشت 

 و منو محکم به سمت خودش کشید و بغلم کرد. 
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منو...ببخش که    دختر قشنگم...دختر نازم...ببخش - 

 زدمت

 اونا اونا از هیچی خبر ندارن 

 فکر میکنن فرار کردی...اگه بدونن ما میدونیم... 

 از بغلش بیرون اومدم و گیج نگاهش کردم. 

 م...میدونین؟ - 

 با دستاش دو طرف صورتمو قاب گرفت و گفت :

اره...میترا زنگ زد...هر هفته از تلفن عمومی زنگ  - 

 میزد 

 از احوالت میگفت.

 ما...ما باهات بدبودیم اما بازم دخترم بودی... 

 دخترمون بودی. 

 دیگه اومدی بمونی نه؟ اره؟ 

 اینو گفت که اشک از چشماش بیرون ریخت 

عاشق که نشدی؟ مادرت...مادرت از اصالنی ها کم  - 

 زخم نخورد 

 تو...تو که با شهریار... 

 لبخندی زدم وسرمو سریع تکون دادم

 عاشق نشدم! هیچی نشد. من  نه نه. - 

 نفس عمیقی کشید و پیشونیمو بوسید 

 گونه ام جایی که سیلی زده بود رو بوسید 



 و دوباره به گریه افتاد. 

 دستامو دور شونه اش حلقه کردم و گفتم : 

 من عاشق نشدم مامان. باور کن. - 

 اومدم بمونم اما اینجا نه! 

 پیدام میکنن. من فرار کردم. 

 ادامه دادم :  سریع اونو از خودم فاصله دادم و 

باید برم مامان. اومدم چندتا وسیله بردارم و  - 

 یکم...یکمم... 

 نگفته فهمید که گفت :انگار حرفمو 

 حساب بانکیت دست نخورده اس. کارتشم هست. - 

 خودمم دارم. میدم... 

 . مامان میتونی بری پوالی کارتمو خالی کنی؟ نه نه - 

 پوالی کارت خودتم خالی کن. 

 نقد میخوام. 

 خطرناکه. اگه دزدا...  نقد - 

مامان کارت خطرناکه. کارت دستم باشه با هر تراکنش  - 

 انگار محل مخفی شدنمو لو دادم. 

 سری به نشون تایید تکون داد و گفت :

 باشه. االن...االن برم؟ - 

 یا صبر میکنی تا بابات هم بیاد؟ 

 دلش...دلش برات...



 لبخندی زدم و گفتم : 

 صبر میکنم. - 
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 لبخندی بهم زد و خم شد سبد رو برداشت

 پشت کمرم گذاشت و منو به جلو فرستاد دستشو 

 برو مادر. برو داخل. - 

 چندوقته دلمون برای صدات تنگ شده بود 

 لبخندی زدم و نفسی کشیدم 

 من هم دلم برای این خونه تنگ شده بود 

مسخره بود اما...دلم برای هوایی که بوی افیون  

 پیچیده بود توش 

 برای منقل گوشه گاز تک شعله... 

 برای اون سیخ ها یا قلیون و ذغال کنارش 

 برای بسته طعم های قلیون... 

برای شیشه های مشروب و کشمش هایی که باید عرق  

 میشدن.. 

 من تو یه قصر زندگی کردم اما.. 

 متری تنگ شده بود. ۵۰اما دلم برای این خونه  



 لبخندم عمق گرفت وارد که شدم  

 تو این خونه میتونستم ارامش رو حس کنم... 

 شاید مثل عمارت اصالنی ها نبود 

 یا خونه ای که امیر خریده بود.. 

 روهام، مامان و بابا عمر گذرونده بودیم اما اینجا من ، 

 و هنوز صدای خنده هامون رو از البالی اجرهاش 

 میشنیدم. 

 د و بغلم کرد وقتی خونه رو دیدم...وقتی بابا اوم 

 وقتی اونطور گریه کرد و گفت 

 که فکر نمیکرده کار به اینجا بکشه 

 بیشتر مصمم شدم تا فرار کنم! 

 تا خودمو نجات بدم و همراه خانواده ام برم! 

 نگاهی به پالستیک مشکی که دست مامان بود انداختم 

 و اون هم به کوله ام نگاه کرد. 

 چمدون من.. کوچیکه. - 

 جلب توجه میکنه.   نه مامان. چمدون - 

 اینو گفتم و پالستیکو ازش گرفتم. 

 بسته پول ها رو بیرون اوردم و شمردمشون. 

 لبخندی زدم و سه تا بسته رو پیش خودش گذاشتم. 

 اما... - 

 نه مامان. من...باید بیشتر هم میدادم اما... - 



 واقعا نیازشون.. 

 اخمی کرد و گفت :

 فقط برو و خودتو نجات بده. - 

 میتونیم خرج خودمونو دربیاریم ما  
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 قدردان نگاهش کردم که به سمت اشپزخونه رفت. 

 شام میخوری؟ - 

 بسته ها رو تو کیفم جا دادم و گفتم : 

 باید برم تا متوجه نشدن. - 

 هرچی بیشتر سرشون تو بیمارستان گرم باشه 

 دیرتر یاد من میفتن گرچه... 

 جه شده باشن. تا االن باید متو 

 کوله رو برداشتم و مقنعه ام رو مرتب کردم. 

کوله رو انداختم روی دوشم که صدای پشت هم زنگ  

 اومد.

ترسیده به در نگاه کردم که مشت های محکمی به در  

 خورد. 



دستی به بدنم کشیدم و شهریار که ردیاب رو دراورده 

 بود 

 بابا اروم بلند شد و رو به ما گفت :

 اال پشت بوم. برید. ببرش ب - 

 مامان سریع به سمتم اومد و دستمو گرفت 

 درو باز کنید. از طرف جناب اصالنی اومدیم. - 

مامان دستمو کشید که به دنبالش راه افتادم و از  

 نردبون باال رفتیم. 

 باالی بوم ایستادیم که جلوتر رفتم و سرکی کشیدم 

 اصغر بود که بیرون در ایستاده بود

کرد که از سر کوچه ماشین دیگه ای هم  بابا در رو باز  

 داخل پیچید 

 و پشت ماشین اصغر ایستاد 

 بابا نگاهی کرد و پرسید : 

 بله؟ چه خبرتونه... - 

 در باز شد و امیر پیاده شد. 

 بابا با دیدن امیر یکه خورد و بعد جلو رفت 

 سالم اقای اصالنی چیشده؟ نکنه رهایش کاری... - 

 فشرده شدامیر بابا رو کنار زد که قلبم  

 بابا به دنبالش وارد خونه شد 

 مامان دستمو کشید و اروم گفت :



 برو اون سمت. میدونی که میرسه به راه اهن. - 

 برو. 

 تاکسی خطی بگیر یچیزی که... 

 نمیخواید بگید چی شده؟ - 

 مامان هولم داد سمت بوم همسایه و دستمو ول کرد. 

  نگاهی به عقب انداختم که مامان عصبی با سر اشاره 

 زد و من هم پریدم. 
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 کوله روی دوشم بود و قدمهامو نامطمئن برمیداشتم 

 اینبار یه فرار واقعی بود

 گذاشته بودمفراری که همه رو در جریانش 

 فراری که همه به نوعی توش دخالت داشتن 

 دستامو توی جیب هودیم فرو کردم و  

 سر پایین بردم. 

 میرفتم؟! کجا باید  

 با اون همه پولی که تو کوله ام بود! 

 به راه اهن که رسیدم وارد سالنش شدم 

 روی صندلی های انتظار نشستم و پاهامو دراز کردم



 خوابیدن اینجا بد نبود؟! 

 نگاهم به مردمی بود که میرفتن و میومدن 

 کدومشون مثل من داشتن فرار میکردن؟! 

 ده اش؟ کدومشون اما داشت برمیگشت پیش خانوا 

 من اگه میرفتم ِکی برمیگشتم! 

 پسر ادامس فروشی به سمتم اومد که پوفی کشیدم 

 روهام هم اگه شهریار اصالنی باباش نبود 

 اگه اخرین وارثشون نبود 

 همچین سرنوشتی داشت!

 زندگیشون نداشتن کدومشون امیر تو 

 تا حواسشون بهشون باشه و نجاتشون بده! 

 براشون پر کنه! تا جای خالی پدرو  

 جیبم کردم بلند شدم و دست تو 

 یه ده هزارتومنی دراوردم و بهش دادم. 

 جعبه ادامسو به سمتم گرفت  

 که دوتا ادامس گرفتم و گفتم : 

 بقیه پولو پس نده. میشه برام دعا بخونی؟ - 

 فقط دعا کن نجات پیدا کنم! 

 گیج نگاهم کرد که لبخندی زدم  

 و به سمت در سالن رفتم. 



هودیمو جلوتر کشیدم و دستمو روی دستگیره در    کاله 

 گذاشتم. 

 خانوم رهایش اصالنی به اطالعات.. - 

 خانوم رهایش اصالنی به اطالعات! 

 مات سرجام ایستادم و سرم به سمت باجه برگشت 

 کدومشون منو صدا میزد؟! 

 جلوی همشون کلی ادم ایستاده بود.

پیراهن  نگاهم به چهارتا مرد کت شلواری خورد و  

 سفید امیر... 

 چیزیو از جیبش دراورد و به سمت زن گرفت. 

 دوتا بود...دوتا شناسنامه! 
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 زن شناسنامه رو گرفت و بررسیشون کرد 

 دستگیره در تو دستم فشرده شد 

 امیر یه قدم عقب رفت و دستشو روی گوشش گذاشت 

 سر کج کرد و بعد شونه هاش باال رفتن 

 رش به عقب برگشت س 

 ایرپاد توی گوشش بود؟! 



 خانوم ببخشید... - 

 نگاهم به امیر بود که نگاهش توی سالن گشت میزد 

 به سمت زن برگشتم که گفت : 

 میخواستم برم بیرون میشه... - 

 امیر...امیر صدای منو اطرافیانمو میشنید 

 سرم به سمت امیر برگشت  

 که دستش کنار گوشش بود و نگاهش به من. 

 ریزی کرد و با دقت نگاهم کرد   اخم

 قدمی به سمتم برداشت که سریع در رو باز کردم 

 و بی توجه به اینکه زن ایستاده

 به زن خورد و افتاددرو کشیدم که محکم

 خودم هم بیرون دویدم... 

 باید چیکار میکردم! 

 چطور باید فرار میکردم و حرفی هم نمیزدم!  

 اون شنود کجا بود! 

 چطوری قطعش میکردم! 

با تموم قدرتم میدوییدم و حتی به عقب نگاه هم  

 نمیکردم 

 چون ممکن بود منو عقب بندازه.. 

صدای دویدنهاشون و فرود اوردن پاهاشون روی  

 زمین میومد. 



 تا   مرد   دنبالم   بودن ... نگاه   مردم   بهم   اونقدر   عجیب ۵
 ... بود   که 

 همه فکر میکردن من ازشون دزدی کردم

 اما اونا قرار بود منو بدزدن!

 به نفس نفس افتاده بودم اما بازم میدوییدم 

 اگه اینبار تسلیم میشدم 

 اگه اینبار کنار میکشیدم تا ابد حسرت میخوردم 

 من هنوز میتونستم تحمل کنم 

 هنوز میتونستم تالش کنم تا پیروز بشم! 

 با دیدن یه موتور و پسری که داشت پشتش میشست  

 فکری به ذهنم رسید 

 به سمتش دویدم و سریع روی ترکش نشستم 

 پسر با تعجب به سمتم برگشت. 
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 سریع ضربه ای به شونه اش زدم و گفتم : 

 برو. پول یه روز کاملتو میدم. - 

 برو. 

 داد و حرکت کرد.   نگاهی به پشت سرم کرد و بعد گاز 



 دستامو دو طرف کاپشنش محکم کردم  

 و گرفتمش. 

 چرا داری فرار میکنی؟ - 

مطمئن بودم که داشت میشنید  داشت میشنید؟ 

 حرفامونو. 

 دارم زندگیمو نجات میدم. - 

 به لباسات نمیخوره... - 

 چی؟ - 

 به لباسات نمیخوره اینقدر باکالس حرف بزنی - 

 واقعا چیز میزی ندزدیدی؟ 

 اونی که لباس سفید داشت شوهرمه. - 

 کلی مال و امالک داره اگه همین االن... 

 همینجا بزنی رو ترمز و منو بدی بهش

 و ازش طلب پول کنی بهت نمیده.

چون فکر میکنه وظیفه ات بوده..چون اینطوری تربیت  

 شده 

 پس منو ببر به جایی که میگم و در عوضش... 

 . منم پول درامد یه روز رو بهت میدم

 به سمتم برگشت و نیم نگاهی بهم کرد. 

 میخواستیش؟ - 

 نیشخندی زدم و گفتم : 



 یه زمانی اره اما... - 

 سفت بچسب میخوام الیی بکشم. - 

 آقاتون زیای کنه اس پشتمونه. 

 محکم گرفتمش و خودمو بهش چسبوندم. 

 صدای موتوری که پشت سرمون بود اونقدر زیاد بود

 که به عقب برگشتم. 

گشاد شده به امیر که روی موتور گرون  با چشمای  

 قیمتی نشسته بود نگاه کردم. 

 اونو دیگه از کجا اورد...هیععع... - 

 به خاطر سبقت ناگهانی ، جیغی کشیدم و درست نشستم 

 سرمو به پشتش چسبوندم که صدای خنده اش بلند شد

 هی هی یکمم عفتو حفظ کن - 

 بگیرنمون مستقیم بازداشتگاه! 
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 عقب کشیدم و با فاصله نشستم

 اما محکم دو طرف کاپشنش رو گرفتم. 

 صدای گاز موتور نزدیکتر شد و بعد صدای:

 چقدر میخوای تا بکشی کنار خیابون؟ - 



 نگاهش نکردم. 

 چشمم اب نمیخوره تو پولی بهم بدی! - 

 مطمئن باش بیشتر از حقوق یه روزته! - 

 پس شنیده بود!

 مثال دو روز؟! خب!- 

تو که تونستی تو یه دیقه همچین موتوری جفت و جور  

 کنی 

 بهتر از این دخترم میتونی جور کنی! 

 پس ما بدبخت بیچاره ها رو بذار برای خودمون

 از طبقه خودت دنبال جفت باش. 

 اینو گفت و گاز داد و سبقت گرفت.

 لبخندی روی لبم نقش بست اما چیزی نگفتم. 

حواس جفتمون بود که امیر ما رو تعقیب  باقی راه رو  

 نکنه. 

 و ادرس رو هم تیکه تیکه داده بودم. 

با رسیدن به پانسیونی که بار قبل سامیار رو اونجا  

 دیده بودم لبخند زدم. 

 اینجاست. - 

 نگاهی بهش کرد و توقف کرد. 

 ازش فاصله گرفتم و پیاده شدم. 

 همونطور که زیپ کیفمو باز میکردم گفتم : 



 ممنو... - 

 بین حرفم گاز داد و رفت که متعجب داد زدم :

 پ...پولت؟!- 

 به سمتم برگشت و خندید و بلند گفت :

 بعدا از شوهرت میگیرم. - 

خندیدم و با قدردانی نگاهش کردم و براش دست تکون  

 دادم 

 اون هم بوقی زد و سریع رفت. 

 نگاهی به در پانسیون کردم و نفسی کشیدم 

رسیدن به اتاق ها نگاهی به بقیه  واردش شدم و با  

 کردم.هیچ کسی اشنا نبود. 

 جانم؟ - 

 به سمت زن برگشتم جدید بود. 

 اون خانوِم قبلی... 

 ببخشید خانومی که قبالً اینجا بودن، نیستن؟ - 

 لبخندی زد و گفت : 

 عطیه استعفا داده. - 
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 ته بودم روی تخت توی یکی از اتاق های پانسیون نشس 

 نگاهم به روبرو بود  

 و پاهامو تو بغلم جمع کرده بودم. 

 باقی حرفام به زن رو نوشته بودم توی کاغذ 

 و ازش خواسته بودم اونم بنویسه! 

 تعجب نگاهش و اینکه فکر کرده بود خل و چلم... 

 نیشخندی زدم و به کارم فکر کردم. 

 ازش خواسته بودم با سامیار مصطفوی تماس بگیره 

 اس بگیره و بگه رهایش اصالنی اینجاست که تم 

 گفته بودم وقتی من دور و برش نیستم انجامش بده 

 در اتاق محکم باز شد 

 که با تعجب سر بلند کردم و به در نگاه کردم 

با دیدن سامیار مصطفوی اونم بدون ویلچر توی قاب  

 در 

 سریع درست نشستم و از تخت پایین اومدم 

 دستمو جلوی بینی ام گرفتم دهن باز کرد حرفی بزنه که  

 فقط نگاهم کرد که سریع دفترچه رو برداشتم 

 خانوم ترابی اونو بهم داده بود 

 خودکار رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن 

 و بعد دفترچه رو به سمتش گرفتم. 

 شروع کرد به خوندن و بعد اخم گنگی کرد 



 نگاهم کرد و بعد نگاهش روی تنم گشت 

 اینطوری پیداش کنه؟ فکر کرده بود میتونه  

 من حتی توی حموم هم همه جا رو لمس کردم! 

 چرا شهریار اون رو هم درنیورده بود!

 در رو بست و به سمتم قدم برداشت

 دفترچه رو ازم گرفت و شروع کرد به نوشتن : 

 چرا اینجایی؟! - 

 ازش گرفتم و منم نوشتم : 

 فرار کردم.- 

 همونطور که روبروم بود سر جلو کشید 

 خوند و سری تکون داد  

 دستشو روی شونه ام گذاشت و منو نشوند روی تخت 

 خودشم کنارم نشست و خودکارو گرفت 

 همونطور که دفترجه دستم بود اون توش نوشت :

 بار قبل هم همین رو گفتی - 

 اما به خاطرش ویلچرنشین هم شدم. 

 چجوری اعتماد کنم؟! 
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 ابروی باال رفته ای نگاهش کردم با چنان  

 که اونم شاکی نگاهم کرد. 

 خودکار رو گرفتم و نوشتم : 

 جاهامون عوض شده؟ - 

 اون تویی که همه اش میخواد منو بدزده

 ببره و دستگیرم کنه! 

 اونوقت من بهت اعتماد کردم و زنگ زدم بیای سراغم 

 بعد تو حاال مطمئن نیستی؟ 

 زیاد نیاز نیست؟ واقعا برای عضو پلیس شدن شجاعت  

 اخه تو یه ذره اشم نداری نگار! 

 چپ چپ نگاهم کرد که دوباره نوشتم : 

 دیر یا زود پیدام میکنن. - 

 میتونی از این فرصت استفاده کنی 

 و فوقش دوباره یه مدت رو ویلچر بشینی 

 میتونی هم کاریم نداشته باشی 

 اونوقت اگه تا ابد گیر نیفتم حسرت میخوری. 

 دستمو پس بزنی چون اگه یه بار  

دیگه دستتو نمیگیرم حتی برای کمک به من هم اگه  

 دراز شده باشه!

 پوزخندی زد و شونه باال انداخت. 

 خودکار رو گرفت و نوشت : 



 گویا کم کم ژن اصالنی ها داره بروز میکنه - 

 خودرای شدی مغرور شدی شجاع شدی! 

 با ابروی باال داده فقط نگاهش کردم. 

 پوفی کشید و نوشت : 

 خیله خب امشبو... - 

 سریع خودکار رو گرفتم که با تعجب نگاهم کرد. 

 نوشتم : 

 امشب نه! میترسم میان...بریم. - 

 چندثانیه به جمله ام نگاه کرد 

 سری کج کرد و پشت هم پلک زد. 

 پوفی کشید و بعد به من نگاه کرد 

 خودکار رو گرفت و نوشت : 

 من تنهایی زندگی میکنما. - 

 نگاهمو گرفتم. تک سرفه ای کردم و  

 خب چیکار میکردم!؟ مجبور بودم. 

 انگار فهمید خودم خجالت کشیدم که دوباره نوشت : 

 اوکیه پس جمع کن و... - 

 با صدای زنگ گوشیش سریع پرید و درش اورد

 صداشو قطع کرد و به صفحه خیره شد 

 مات نگاهش کردم که گوشیو به سمتم گرفت. 
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 صفحه انداختم که اسم تماس گیرنده رو دیدم. نگاهی  

 شهریار اصالنی. - 

 اون که خبر از زنده بودن شهریار نداشت 

 پس اون امیر بود!

 چرا زنگ زده بود...یعنی فهمیده بود کی پیشمه؟ 

 صدای زنگشم که پخش شد 

 اخی گفتم و با درد نگاهش کردم. 

 گوشیو سمت خودش گرفت 

سمتش رفتم و کنارش  و شروع کرد به نوشتن. به  

 ایستادم 

 و خوندم : 

 میاد اونجا خونه من نمیشه بریم. - 

 میبرمت جایی که تحقیق میکنم توش 

 زیاد راحت نیست اما...به بعدش فکر کردی؟ 

 امشب پیش من و بعد بهاشو بدی... 

 بعدش چی؟ 

 نیشخندی زدم و بدون گرفتن گوشیش نوشتم : 

 اگه به بعدش فکر میکردم اینجا نبودم - 



 ن تو عمارت نشسته بودم با امیر و بقیه اال 

 داشتم فیلم میدیدم. 

 بعد فکر کن! به بعد، 

 با ابروی باال رفته نگاهم کرد و لبی کج کرد. 

 الیکی بهم نشون داد که اروم خندیدم. 

 وسایلمو جمع کردم و باهم از اتاق بیرون رفتیم. 

 سامیار به سمت خانم ترابی رفت

 نشنوم.   و من هم فاصله گرفتم تا چیزی 

 عه...تو؟! - 

 سرجام ایستادم و به عقب برگشتم 

 یکی از دخترایی که بار قبل دیده بودم. 

 لبخندی زدم که سامیار نگاهی به جفتمون کرد 

 و بعد روشو گرفت. 

 دختر به سمتم دویید و گفت : 

 بابا دست خوش. با معاون میای با کالنتر میری. - 

 تنها میتی با کالنتر میری. خبریه؟ 

 چشمکی بعد حرفش زد که فقط نگاهش کردم 

 چی میگفتم! 

 الل شدی؟ یا بهت گفت با ماها حرف نزنی؟ - 

 اخه همیشه میگه ما دخترای بدی هستیم 

 پس همون خانومشو نصیحت کرده!



واو! ماشاهلل عجب خانوم حرف گوش کنی! کالنتررررر  

 دمت گرم. 
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 هامو محکم به هم فشار دادم چشمامو بستم و پلک  

 داشت میشنید! امیر داشت میشنید! 

 و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. 

فقط خدا خدا میکردم که اسمشو نگه که کسی اسم  

 سامیارو نگه... 

نگاهم به دختره بود که با تعجب به ری اکشن هام نگاه  

 میکرد 

قدمی جلو اومد که سامیار با قدمهای محکمی به  

 سمتمون اومد 

دست اورد و بازوم رو گرفت و منو همراه خودش 

 کشید. 

 دختر مات نگاهمون کرد که سامیار محل نذاشت. 

 باهم از پانسیون خارج شدیم و دستمو رها کرد 

 دنبالش راه افتادم تا به ماشینش رسیدم

 صندلی عقب نشستم و دراز کشیدم 



 از شدت فشاری که روم بود داشتم بیهوش میشم... 

 نفس عمیقی کشیدم. چشمامو بستم و  

 مزخرفه...مزخرفه...مزخرفه! - 

 صدای نفس عمیق اونم شنیدم... 

چه حالی داشت که برای نجات جونش و رسیدن به  

 خواسته اش 

 حتی توانایی صحبت هم نداشت؟!

 ماشینو روشن کرد و حرکت کردیم. 

جلوی یه خونه دوطبقه قدیمی ایستاد و از اینه نگاهم  

 کرد. 

 ده شدمدر رو باز کردم و پیا 

نگاهی به اطراف کردم که اونم پیاده شد و دزدگیر رو  

 زد. 

 به سمتش دراز کردم و نگاهش کردم دستمو 

نگاهی به دست دراز شده ام کرد و بعد گوشیشو  

 دراورد

 کف دستم گذاشت و منتظر نگاهم کرد 

 نوشتم : 

 امیر تعقیبت کرده بود این چندسال. - 

 به نظرت اینجا رو بلد نیست؟ 

 گرفت و نوشت :ازم  



 تازه خریدمش! - 

 بازم... - 

 اینکه تو به من پناه بیاری! - 

اینکه از من کمک بخوای مطمئن باش اخرین فکر  

 امیره!

 تا وقتی اون فکر به ذهنش برسه ما رفتیم. 
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 فقط نگاهش کردم که با اطمینان پلک زد. 

 گذاشت سری تکون دادم که دستشو پشت کمرم  

 و منو به جلو هل داد. 

 در رو با کلید باز کرد و نگاهم کرد. 

 نفسی کشیدم و وارد شدم. از پله ها باال رفتم. 

 به پاگرد که رسیدم دستمو کشید و ایستادم. 

 در رو با کلید باز کرد و نگاهم کرد. 

 وارد شدم و اون هم پشت سرم اومد 

 یه خونه مجردی بود. 

 بودن و نور کمی داشت.  وسایلش همه اشون تقریبا نو 

 خودمو روی مبل انداختم که به کفشام اشاره کرد 



تو همون حالت به زور درش اوردم و پرتشون کردم دم  

 در 

 که محکم به در خوردن. 

با تاسف نگاهم کرد و سری تکون داد و به سمت  

 اشپزخونه رفت. 

 صدای روشن کردن گاز اومد. 

 میداد. سر برگردوندم و دیدم که داشت چایی دم  

 کوله ام رو دراوردم و کنارم گذاشتم

 زیپش رو باز کردم و به پولهای توش نگاه کردم. 

 باید کجا میرفتم؟!  

 وقتی شناسنامه ام دستش بود! 

 اون سمت کوله ام نشست و نگاهی بهش کرد 

 با دیدن پوال ابرویی باال داد و خندید. 

 شاکی نگاهش کردم که دستشو زیر گلوش کشید 

 رون انداخت و سر کج کرد. و زبونشو بی 

 مسخره! فکر میکرد از امیر دزدیدم؟ 

 گوشیشو ازش گرفتم و نوشتم : 

 پوالی خودمه. این همه سال دو شیفت کار کردم - 

 کار کردم تا با روهام یه زندگی خوب داشته باشم. 

 اونوقت االن به دردم خوردن!

 خوند و بعد سر بلند کرد 



 یکم خیره نگاهم کرد و بعد نوشت :

 برادرت کمکت نمیکنه؟ - 

 فکر کنم اون بیشتر برادِر امیر باشه! - 

 همه ادمای دور و بر من بیشتر طرف اونن. 

 حتی میترا باهام نیومد... 

 چند دقیقه چیزی نگفت و بعد ضربه ای به بازوم زد. 

 نگاهش کردم. دستمو روی محل ضربه اش گذاشتم و 
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 خودش اشاره کرد. خندید و به  

 گیج نگاهش کردم که نوشت : 

 من که طرف توام! - 

 لبخندی زدم و نوشتم : 

 نه که برات سودی هم نداره!- 

 منو میبری بازجویی میشم و توام ترفیع میگیری 

 منم فرار میکنم. البته.. 

 البته اگه زیر حرفت نزنی! 

 اخمی کرد و سریع نوشت : 



بازجویی هم  زیرش نمیزنم. هوا هم پس باشه  - 

 نمیبرمت. 

 با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد :

 اونجا خیلیا با امیرن! - 

 نمیتونم این ریسکو کنم و اینطوری از دستت بدم. 

 پس فراریت میدم و تو بهم مدیونی 

 به وقتش میارمت تا بازجویی بشی. 

با چشمای گشاد شده نگاهش کردم و بعد گوشیو ازش  

 کشیدم 

 که با تعجب نگاهم کرد 

 میدی؟ واقعا فراریم- 

 فراریم میدی بدون اینکه بازجوییم کنین؟ 

خوند و سری تکون داد. با تاسف نگاهم کرد و  

 نوشت : 

 اره من اینقدر فرصت طلب نشون میدم؟ - 

 باشه تو یه زنی! هرچی هم

 موقعیت خطرناکی بندازمت.  تو نمیتونم

 فقط نگاهش کردم که خودش هم بهم نگاه کرد. 

 ره ام سری تکون دادبا دیدن نگاه خی 

 که نگاهمو ازش گرفتم و سر باال دادم. 

 پوفی کشید و نوشت : 



 نمیخوای یچی درست کنی بخوریم؟ - 

 گشنمه به قران. 

 نوشتم : 

 ساعتو دیدی؟ بعد این تایم کسی غذا نمیخوره! - 

 تخس نگاهم کرد و نوشت : 

 من میخورم پس درست کن. - 

 اوردیم کلفتی کنم؟ - 

 فود بخورم. اوردم کمتر فست  - 

 چپ چپ نگاهش کردم و بینی امو چین دادم. 

با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و به اشپزخونه اشاره  

 زد. 

 هوففففف. بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم. 
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کنار اپن به سمتش برگشتم و با انگشت اشاره ام  

 تهدیدش کردم:

 .هی! یه هزاری از پوالم.. - 

 سریع دستمو جلوی دهنم گذاشتم و چشمامو بستم. 

 شنودو یادم رفته بود. خدایا! خدایا! 



 نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز کردم. 

با ابروهای باال رفته و چشم و لبهای خندون نگاهم  

 میکرد. 

 کوله امو باال اورد و زیپشو کشید. 

از چند جهت نشونم داد و بعد انداختش روی مبل تک  

 نفره 

 دستاشو باال اورد. و  

 با حرص نگاهمو ازش گرفتم و وارد اشپزخونه شدم

 شانس اوردم اسمشو صدا نزدم! 

واقعاً خیلی مزخرف بود که کسی غیر خودم هم  

 میشنید! صدامو 

اخه ِکی همچین کاری باهام کرده بود که خودمم خبر  

 نداشتم! 

 چطور میتونست اینقدر عشق کنترل باشه! 

یخچال کردم و واقعا حوصله ام  نگاهی به وسایل توی  

 نمیکشید چیز خاصی درست کنم. 

 یه بسته همبرگر اماده از فریزر دراوردم 

 و خیارشور و گوجه رو شستم و ریزشون کردم. 

همه رو روی میز چیدم و بعد ازسرخ شدن همبرگرها  

 بشکن زدم. 

 حواسش اینجا نبود. 



 خیره به میز به چیزی فکر میکرد. 

 ست زدم که نگاه کرد. چندبار بشکن زدم و د 

 عصبی بلند داد زدم :

 هی!- 

 سریع به سمتم برگشت و گیج خواست داد بزنه 

 سریع حرفشو خورد و دهنشو بست. که با دیدن من، 

سری با حرص تکون داد و گوشیشو چنگ زد و بلند  

 شد. 

به سمت اشپزخونه اومد که من نون رو روی میز  

 گذاشتم 

 و خودم روی یه صندلی نشستم. 

 ی خودم شروع کردم به درست کردن ساندویچ. برا 

 نگاهی به میز کرد و به سمت یخچال رفت. 

 دوتا بطری نوشابه و یه سس بیرون اورد . 
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وسایلی که بیرون اورده بود رو روی میز کوبید و بعد  

 در یخچال رو بست. 



بهش گفته بودم هی و عصبی بود که نمیتونست حتی  

 ب بده!جوا 

 هیچوقت فکر نمیکردم روزی بیاد  

انتقام رفتارهای ابراهیم رو اینطوری ازش  که بتونم

 بگیرم. 

 ابراهیم! هه. پوزخندی زدم و تو دلم گفتم : 

 ابراهیم اصلی که نه! - 

 دلم میخواست از سامیار مصطفوی انتقام بگیرم 

 روز رسیده بود. و حاال اون 

کارهام کوچیکترین حرفی  اینکه نمیتونست در جواب  

 بزنه... 

 سکوت خورده شد. بلند شدم تا جمعش کنم شام تو 

 که دستشو روی بشقابی که گرفته بودم گذاشت 

 سر بلند کردم که به خودش اشاره کرد. 

 گیج نگاهش کردم که پلک رو هم گذاشت 

 و به خودش اشاره کرد و بعد چشم باز کرد. 

 خودش میخواست بشوره!

 اشاره کردم که سر تکون داد به سینک  

 بشقابو رها کردم و دستمو عقب کشیدم. 

 لبخندی زدم و از اشپزخونه بیرون رفتم. 

 کوله امو برداشتم و روی مبل تک نفره نشستم. 



 کوله رو روی پاهام گذاشتم و زیپو باز کردم. 

 پوال رو بیرون اوردم و کش دورشون رو برداشتم 

 همه رو دور مچم گذاشتم 

 دم به شمردنشون. و شروع کر 

 بین کارم سامیار هم اومد و بهم کمک کرد. 

گوشیشو که روی میز بود برداشتم و اعداد رو وارد 

 کردم 

اونم وارد کرد و نتیجه اش شد رقمی چند میلیونی که  

 میشد باهاش یه کاری کرد. 

 نفسی کشیدم و عقب رفتم 

 به پشتی مبل تکیه دادم و آخی گفتم. 

 میار نگاه کردم دستم کشیده شد که به سا 

کش رو از دور مچم برداشت و دور یه بسته ای  

 تایی پولها کشید. ۱۰۰

 دونه به دونه کش ها رو دراورد و دورشون کشید. 

 دوباره همه اشونو وارد کوله ام کرد و زیپشو بست. 

 گوشیشو برداشت و چیزی نوشت 
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 گوشیو به سمتم گرفت : 

 میشناسم که کارتش بال استفاده اس.یکیو  - 

 حمل این مقدار پول واقعا مشکل زاست. 

 سری تکون دادم و نوشتم : 

 خب...استفاده از کارت!- 

 نوشت : 

 طرف اشنا نیست. یعنی شهریار فکرشم نمیکنه - 

 باهاش ارتباط داشته باشم. که من 

 اون پولو میدیم بهش اونم بزنه به کارتش. 

 کارتشو بده به ما. 

 ه صفحه گوشیش خیره شدم و سری تکون دادم. یکم ب 

 گوشیو عقب کشید که ازش گرفتم و نوشتم : 

 خب کی بریم پیشش؟ - 

 نوشت : 

 دو سه ساعتی بخوابیم و بعد راه می افتیم. - 

 راه سراغ اونم میریم. تو 

 منو کجا میبری؟ - 

 داد.نگاهشو از صفحه گوشی گرفت و به چشمام

 نگاه..گ نگاه...اون اون 

 همون حالت که گوشی دستم بود نوشت : تو  

 جایی که فقط اهورا ازش خبر داشت.- 



 مات نگاهش کردم و سریع نوشتم : 

 اگه...اگه بازم بیاد چی؟ - 

 اگه به امیربگه؟! 

با نگرانی نگاهش کردم که جوابش شد اطمینانه تو  

 نگاهش 

 یادش نمیاد بعد هم فقط گفتم خبر داره. - 

 هیچکی نفهمه تو کجایی اونجام اینقدر بزرگه که  

 شایدم اهورا طرف ما بود. 

فقط نگاهش کردم که گوشیو کشید و کوسن رو  

 برداشت و انداخت تو بغلم. 

 توی گوشیی نوشت : 

 برو تو اتاق بخواب. من رو کاناپه میخوام. - 

 ساعت   دیگه   بیدارم   کن  اگه  بیدار   نشدی۳
 من بیدارت میکنم. 

 گشادی زد. عاقل اندرسفیهه نگاهش کردم که لبخند  

 پوفی کشیدم و بلند شدم. 

 کوسن رو از بغلم کشید و روی کاناپه انداخت. 

 خودشم به سمتش رفت و روش دراز کشید.

 کوسن رو زیر سرش گذاشت و به سقف خیره شد. 
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 نگاهمو ازش گرفتم و به سمت اتاق خوابش رفتم 

 در رو باز کردم و برقو روشن کردم 

ولی بود...مشخص بود که اینجا کار تحقیقاتی انجام  معم 

 میداد

 نفسی گرفتم و سری تکون دادم. 

 به عقب برگشتم و نگاهی به سامیار کردم 

 هنوز به سقف نگاه میکرد. 

 نگاهی به در کردم ... 

 مسخره نبود؟ باید در رو قفل میکردم؟! 

اهی کشیدم و در رو بستم. برقو خاموش کردم و به  

 . سمت تخت رفتم

 روش نشستم و اباژور رو روشن کردم 

 با همون لباسا روی تخت افتادم  

 و من هم به سقف خیره شدم. 

 کار دیگه ای بود که بشه انجام داد؟!

 میتونستم با خودم حرف بزنم؟ 

 ساعت دیگه دیگه تو این شهر نبودم ۵کمتر از  

 داشتم روهام رو رها میکردم؟! 

 چرا حس میکردم شبیه میترا شدم! 



و چندسال پیش همین    ۲۰فکر میکردم میترا هم  چرا  

 حسو داشت 

 حس رها کردن عزیزانش... 

 پس اونم درد کشیده بود...اونم دودل شده بود...

 مردد بود اما جون خودشو ترجیح داده بود!

درکش میکردم...حاال و تو این وضعیت من میترا رو  

 درک میکردم. 

 چیزی حتی بیشتر از درک!

 حسش میکردم! با گوشت و خون  

 چشمامو بستم و صلوات فرستادم. 

 مامان میگفت صلوات بفرست دلت اروم بشه. 

 با تکونهایی که خوردم چشم باز کردم. 

 نگاه خواب الودی به باالی سرم انداختم 

 که سامیار رو دیدم که کنار تخت خم شده 

 و بازومو گرفته و تکونم میده. 

 نشست.   دهن باز کردم حرفی بزنم که دستش روی دهنم

 چشمام کامل باز شدن و با ترس و تعجب نگاهش کردم. 

 چشماشو تو کاسه گردوند و نفس عمیقی کشید. 

 یکم خیره نگاهم کرد که پلکی زدم و همه چی یادم اومد 
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 دستمو روی دستش گذاشتم و اونو اروم پایین کشیدم 

 مردد نگاهم کرد که سری تکون دادم

 پوفی کشید و دستشو برداشت 

 رهاش کردم و روی تخت نشستم. 

 نگاهی به ساعت کردم و بعد به پنجره! 

 هوا گرگ و میش بود ...سرد هم بود 

 اونقدر که یهو لرزیدم و پتو رو روی خودم کشیدم 

 نور گوشیشو تو تاریکی اتاق دیدم

 و به سمتش برگشتم : 

 . همه چیو اماده کردم. تو بیدار شو برو سرویس - 

 میذارمشون تو ماشین. تا من 

 کوله اتم تو ماشینه. 

 با ابروهای باال رفته نگاهش کردم! 

 اونقدر نگاهم مسخره بود که نیشخندی زد و بلند شد 

 اخه واقعا من همچین چیزی ازش انتظار نداشتم! 

 گوشیو توی جیبش گذاشت و نگاهی به بیرون انداخت. 

لوش  دستاشم تو جیبش فرو برد و دیدم که سیبک گ 

 تکون خورد. 

 از روی تخت بلند شدم و ایستادم. 



 مثل خودش به اسمون خیره شدم

شاید اگه میشد حرف زد...تو اون لحظه حرفهای زیادی  

 رد و بدل میشد 

 اما فقط ساکت به اسمون نگاه کردیم 

و بعد دستشو پشت کمرم گذاشت و جفتمون به سمت  

 در رفتیم. 

 شپزخونه. من به سمت سرویس رفتم و اون به سمت ا 

 بعد از شستن دست و صورتم از سرویس بیرون رفتم. 

 و به سمت اشپزخونه رفتم. 

داشت چندتا ظرف رو توی سبد مسافرتی قهوه ای 

 رنگی جا میداد. 

 بعد از جا دادنشون، در سبد رو بست و بلندش کرد. 

 به سمتم برگشت و با چشم و ابرو به در اشاره کرد. 

 قدمهاشو پشت سرم شنیدم به سمت در رفتم و صدای  

 در ماشین رو باز کردم و خواستم بشینم 

 که دستمو کشید و منو عقب روند. 

 سبد رو جلو گذاشت و در صندلی عقب رو باز کرد 

 گوشیشو بیرون اورد و نوشت : 

دراز بکش امکان داره که دوربین های شهر رو زیر  - 

 نظر گرفته باشن. 

 نباید ببیننت. 
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 فقط سری تکون دادم و روی صندلی عقب نشستم 

 و بعدش دراز کشیدم

اون هم پتویی که روی دستش بود و برداشت و روی 

 من انداخت

 خودمو زیر پتو مچاله کردم و چشم بستم. 

 با بسته شدن در و روشن شدن ماشین چشم باز کردم. 

 میکرد نگاهش به روبرو بود و اروم رانندگی  

 داشتم میرفتم...داشتم برای همیشه با سامیار میرفتم... 

 از همه چی دست شسته بودم و داشتم فرار میکردم! 

 میترا! هرجای دنیا که هستی درکت میکنم 

 خوب میفهممت...حست رو...حالت رو.گ 

 دودل بودنت رو...

 متاسفم که فکر میکردم مادر خوبی نیستی 

 تو فقط یکم نگران خودت بودی! 

 هی کشیدم و چشم بستم. ا 

 با صدای چندتا بوق پشت هم چشم باز کردم  

 و با ترس به اینه خیره شدم. 



 سامیار به سمتم برگشت و گوشیشو به سمتم گرفت. 

 کسی نیست...نمیشد صدات کنم - 

 بوق زدم بیدار بشی. 

 یچی وردار بخور. االن سه ساعته تو راهیم. 

 کشیدم. روی صندلی نشستم و دستی به گوشه دهنم  

 همونطور که به جلو نگاه میکرد 

 سبد رو با به دستش به سمتم گرفت 

 که دو دستی گرفتمش و روی صندلی گذاشتم 

 درشو باز کردم و یکی از ظرفها رو برداشتم 

 توش چندتا ساندویچ بود. 

 یکیو برداشتم و به سمتش گرفتم. 

 ضربه به شونه اش زدم و دستمو جلوتر بردم 

بعد سری تکون داد و از دستم  از اینه نگاهی کرد و  

 گرفت. 

 خودمم یکی دیگه برداشتم و گازی بهش زدم 

 گرسنه ام بود مزه خوبی داشت...در واقع واقعا هم

 انگار فکر به اینکه قرار بود ازاد باشم 

 اشتهام رو بیشتر کرده بود. 

 تو یه جاده کویری بودیم و خبری از دوربین نبود 

 بعد بیدارم کرده بود پس تا اینجا صبر کرده بود و  

 اما واقعا چرا! 



چرا داشت کمکم میکرد. چرا هنوز انگار یه جاش  

 میلنگید! 

 شایدم من دیوونه شده بودم. 
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 ضربه ای به کتفش زدم 

که از اینه نگاهم کرد و منم دستمو به سمتش دراز 

 کردم 

 و گوشیشو ازش طلب کردم. 

 که سریع گرفتمش گوشیشو به سمتم گرفت  

 و نوشتم : 

 چرا کمکم میکنی؟ - 

 و به سمتش گرفتم. 

 از اینه نگاهی بهش کرد و بعد اخم کرد 

 خودش گوشیو ازم گرفت و دوباره خوندش 

 بعد شروع کرد به نوشتن  

 جلو کشیدم و همزمان که مینوشت خوندم : تن 

 گمونم خواب زیادی برات خطر داره- 

 متاهل جزو فانتزیام نبوده البته اینم بگم که دزدیدن زن  



 پس نگران خودت نباش 

 ساله خوش بر و رو بدون داشنن ۲۰در واقع یه دختر  

 ادمی مثل شهریار یا برادری مثل اهورا برام جالب تره 

 تا تویی که داشتم به خاطرت فلج میشدم. 

 با حرص نگاهش کردم که از اینه نگاهم کرد 

 ابرویی باال داد و لبخند زد.

 ازش گرفتم که خندید.   گوشیشو محکم

 نوشتم : 

 حتی اگه اونام نبودن جراتشو نداشتی.- 

 سری باال پایین کرد و چیزی نگفت. 

 گوشیشو روی صندلی شاگرد انداختم و عقب رفتم

 تکیه زدم و راحت به خوردن ساندویچم ادامه دادم.

 چندساعت بعد که به مقصد رسیده بودیم

 تقریبا اواسط ظهر بود. 

د پارکینگ خونه نشد همونطور دراز  تا وقتی که وار 

 کشیده بودم 

 در رو که باز کرد اروم سرمو باال بردم 

 و نگاهش کردم که با ارامش نگاهم کرد  

 من هم نشستم روی صندلی و نفسی کشیدم. 

 نگاهی به اطراف کردم. 

 در رو باز کردم و پیاده شدم



 خونه بزرگی بود یه چیزی مثل عمارت اصالنی ها... 

 برگشتم و گفتم : به سمش  

 اینجا... - 
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با دیدن حیرتش از حرف زدنم حرفمو قطع کردم و اخی  

 گفتم. 

 سوت زد که سر بلند کردم و نگاهش کردم. 

 حرکتی به دستاش داد به معنی ادامه دادن

سوال من هم خب اونقدر ضایع نبود که با شنیدنش  

 امیر متوجه بشه با کی هستم. 

 پرسیدم :   پس 

 خیلی بزرگه...شکوه داره...کجاست؟ - 

 نگاهش تو خونه گشت و لبخند زد با حرف من 

 لبخندش پر از حس و حال و خاطره بود 

 دروازه رو بست و به سمتم اومد 

 چیزی تو گوشیش نوشت و به سمتم گرفت :

 خونه مادرمه. - 



ابرویی باال دادم و سبد رو در اوردم که به پله ها  

 اشاره زد

 هم کوله و باقی وسایلو دراورد  خودش 

نفسی گرفتم و به اون که جلوتر از من راه میرفت نگاه  

 کردم 

 داشتم با یه مرد دیگه... 

 با کسی که درجه دار نیروی انتظامی بود فرار میکردم! 

 کمک میکنه! و هنوز نمیدونستم چرا داره بهم

 که در عوضش چیزی از من میخواد!

هنوز اونجا    به سمتم برگشت و با تعجب که 

 نگاهم کرد ایستادم

 من هم نفسی بیرون دادم و قدم برداشتم. 

 در ساختمون رو که باز کرد که من به پله ها رسیدم 

 داخل شد و در رو باز گذاشت

 دنبالش رفتم و داخل شدم. من هم

 کلید برق رو زد و کل خونه روشن شد. 

 روی تموم وسایل پارچه سفید کشیده شده بود 

 خاک...بوی کهنگی...بوی نم... بوی  

 اون خونه سالها بی استفاده بوده

 و حاال هم ما پا توش گذاشته بودیم



وسایلو به سمت پله ها برد که منم سریع دنبالش راه  

 افتادم

اونجا خیلی برام اسرار امیز بود اونقدر که ترجیح بدم  

 به سامیار بچسبم 

 با تعجب به سمتم برگشت که لبخند زدم 

لبخند زد و نگاهش دوباره توی ساختمون  اون هم  

 گشت 

 و بعد به روبرو نگاه کرد 
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 بعد از جابجا کردن وسایل حموم رفتم و خودموشستم 

باز هم به تموم بدنم دست کشیدم اما اون شنود رو پیدا  

 نکردم 

 با افسوس اهی کشیدم و از اونجا بیرون اومدم

 همونطور که حوله ام تنم بود مقابل اینه  

 جفت دستامو باال اوردم و به صورتم کشیدم 

 نگاهم به انگشتری که مامان بهم داده بود افتاد

 سه سال پیش روز تولدم بهم هدیه داده بود



یادمه امیر هم برام هدیه خریده بود اما من استفاده اش 

 نکرده بودم

اون روز نگاهش پی انگشتر خودش رفت و بعد 

 تر من... انگش 

نگاهم به حلقه ای جلب شد که بهم میگفت اگه درش  

 بیارم... 

 ..حلقه... حلقه...حلقه 

 مات به دست چپم نگاه کردم. 

 تو این بود؟! 

 سریع خیزبرداشتم به سمت لباس هام و پوشیدمشون 

 و در رو باز کردم و دویدم پایین. 

 برق اشپزخونه روشن بود...به سمتش دویدم

 و ر بازش کردم.  

 سامیار داشت خوراکی تو یخچال میچید 

با شنیدن باز کردن در به سمتم برگشت و با تعجب  

 نگاهم کرد 

 دست چپمو باال بردمو نشونش دادم

 گیج نگاهم کرد که همه انگشتامو خم کردم 

 به جز انگشت حلقه. 

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و جلو اومد 

 م و به سمتش گرفتم حلقه رو از دستم دراورد 



 که گرفتش و انداختش تو انگشت کوچیکه خودش 

 با تعجب نگاهش کردم که گوشیشو بیرون اورد 

 و نوشت : 

 شاید پیشرفته تر باشه...سنسوری چیزی.. - 

 اگه درش بیای عالمت بده. 

 با دهن باز به حلقه نگاه کردم! 

 واقعا اینقدر عجیب غریب بود؟ 

چیزی که تعهد رو باید    اون حلقه بندگی و اسارت بود یا 

 یاداور میشد! 

 دوباره نوشت :

من روش کار میکنم...همین امشب...اگه همین باشه  - 

 ازش خالص میشیم. 
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 براش نوشتم : 

 امشب دیر نیست؟- 

 نگاهی بهم کرد و بعد به انگشترم... 

 با دست اشاره ای بهش زد که سری تکون دادم

 نگاهم کرد که سریع نوشتم : مصمم  



 هدیه مادرمه. - 

 اصال ربطی به امیر نداره!

 نچی کرد و نوشت : 

 اصال حاال که گفتی ربطی بهش نداره ها - 

 بیشتر مشکوک شدم. 

اون خر که نیست میدونه ممکنه بعد فرار حلقه اتو  

 دربیاری 

 اما هدیه مادرتو نه. 

 پس ریسک این انگشتره باالتره. 

 گوشی گرفتم و به انگشتر دادم. مات نگاهمو از  

 سامیار منتظر نگاهم کرد که پوفی کشیدم  

 و با نارضایتی و ناچاری درش اوردم.

سریع روی هوا گرفتش و توی انگشت اخری دست 

 دیگه اش کرد. 

 نفسی کشید و اونو باال گرفت. 

 جلوی چشماش نگه داشت و با دقت نگاهش کرد 

 بی حوصله گشتی تو اشپزخونه زدم

 شد شنود رو پیدا کنیم کی می 

 تا منم راحت تر رفتار کنم. 

 تا میشد دو کلمه حرف بزنیم 

 جیغ بزنیم حتی دعوا کنیم. 



 این وضعیت داشت جفتمون رو کالفه میکرد 

 ضربه ای به شونه ام زد که به سمتش برگشتم. 

 گوشیو به سمتم گرفت و خوندم : 

 میرم باال ببینم میشه چیزی ازش دراورد یا نه. - 

 بخوریم. ه چی سرهم کن توام ی 

 بی اینکه جوابی بدم رو برگردوندم. 

 کال به فکر شکمش بود! 

 بعد از درست کردن کتلت از پله ها باال رفتم 

 و به سمت اتاق سامیار رفتم. 

 در زدم و وارد شدم که دیدم پشت میزش نشسته 

 و عینک عجیبی به چشم زده! 

 جلوتر رفتم و کنارش ایستادم 

انگشتش بود و داشت با دست دیگه  انگشتر هنوز توی  

 اش روش کار میکرد 

 نگاهی به حلقه ام که روی میز افتاده بود کردم. 
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 پس هیچ ربطی به حلقه نداشت 

 دست دراز کردم و گرفتمش تا توی انگشتم بندازمش 



 که مکث کردم. 

 چرا؟! مگه من از امیر فرار نمیکردم؟ 

 قه اشو بندازم؟!پس چرا خواستم حل 

 چرا هنوز هیچی سرجای خودش نبود!

 که هنوز حتی مشخص نبود خواسته قلبی من چیه! 

 گندش بزنن. - 

 به سمت سامیار برگشتم که حرف زده بود.

نگاهش کردم که دیدم یه چیز کوچیکیو تو دستش  مات 

 گرفته و با دقت نگاهش میکنه. 

 سر خم کردم و پرسیدم : 

 این چیه؟! - 

 نگاهش کرد و گفت : با حرص  

 دوربینه! - 

 مات به سامیار نگاه کردم...دوربین؟! 

 ت...تورو...- 

 منو دیدن... - 

 گفت و محکم انداختش روی زمین و روش لگد کرد اینو 

 اونقدر که صدای شکستنش رو شنیدم. 

 باورم نمیشد...واقعا نمیتونستم باور کنم 

 چه طور اخه! اون هدیه مادرم بود! 

 اما...اما مادرم... - 



 گرفتتوجهی نکرد و حلقه رو ازم

 روی میز انداخت و شروع کرد باهاش ور رفتن... اونو 

 تو اشپزخونه وقتی که انگشترو باال برد 

 وقتی تا چشماش باال برد و با دقت نگاه کرد... 

 خدایا! 

 باید چیکار میکردیم! 

اون سامیارو دیده بود...و شرط میبستم االن تو راه  

 د... بو 

 با ترس گفتم : 

 باید جامونو عوض کنیم. - 

 جوابی نداد که دوباره گفتم : 

 باید بریم تا... - 

 باهاتم همین. نمیدونه کجاییم...فقط میدونه من - 

 چرا نمیری یه سر پیشش؟ 

 گیج نگاهش کردم و گفتم : 

 پیش...پیش کی؟!- 

مگه نگفتی بهت ارامش میده؟ که صداشو دوس داری - 

 برو! 
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 گذاشت و به حلقه اشاره کرد. دستشو جلوی بینی ام

 گیج گفتم : 

 االن اخه گشنمه. هنوز ناهار... - 

برو استرسم نداشته باش...هنوز که جامونو پیدا  - 

 نکردن. 

 دوربینم زدم ناکار کردم دیدی که حتی اون 

 پس ناراحت نباش...دیگه هم الزم نیس ساکت باشیم. 

 کشید و به در اشاره کرد دستشو عقب  

 به سمت در رفتم و محکم بستمش. 

 همونجا ایستادم و دست به سینه نگاهش کردم

 چند دقیقه بعد چیزیو بیرون اورد و بلند شد. 

خواستم به سمتش برم که دستشو جلوی بینی اش  

 گذاشت

و به سمت در اومد. در رو باز کرد و از اتاق بیرون  

 رفت.

 ارومترین صدای ممکن از پله ها پایین رفتم من هم با  

 وارد اشپزخونه شد و شنود رو انداخت توی پارچ آب

 به سمتم برگشت و گفت :

 رفتی تو اب...اینم از کار افتاده...کاری کردم فکر کنن - 

 آب؟!- 



 اره دیگه. دریا به همه ارامش میده- 

 تازشم فرستادمشون برن شمال یکم حال کنن 

 قتی شهریار پیدات کنه اخه از االن تا و 

 دنبال دریا میگرده! 

 در صورتی که اینجا نقطه مقابلشه. 

 و خندید. 

 با حیرت و تعجب به سامیار نگاه کردم 

 که اینقدر فکرش خوب کار میکرد! 

 نتونستم همچین نقشه ای رو انجام بدم! چطور من 

 به سمتم برگشت و گفت :

 راست و ریس کردن حلقه و انگشترت زمان میخواد. - 

 میخوایشون؟ 

 سری به عالمت نفی تکون دادم و گفتم : 

 میخوامشون اما نه االن. - 

 لبخندی زد و سرکی به تابه زد. 

 به به کتلت...کتلت...چه اشپز ماهری. - 

 بیا بخوریمش که دیگه تلف شدم. 

 تازه اشم باید جشن بگیریم اخه خالص شدیم 

 و میتونیم هرچقدر که میخوایم حرف بزنیم! 
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 از قدیم میگفتن که اگه میخوای کسیو بشناسی 

 تو سفر میشه اینکارو انجام بدی!

 اینکه اون ادم سر سفره چطور ادمیه 

 یا چطور میخوابه و با بقیه چه طوری رفتار میکنه 

 همه و همه تو سفر مشخش میشد. 

 روز بود که پیش سامیار بودم ۶۷و من  

یه خونه مادربزرگش نزدیک کویر  که با سامیار تو  

 زندگی میکردم 

 هوا گرم و خشک بود 

 اوایل اذیت میشدم و بعد می ارزید... 

 به آزادی ای که داشتم می ارزید... 

 ماسک میزدم و جلوتر از سامیار که مثل بادیگارد 

 حواسش بهم بود تو سطح خیابون تردد میکردم 

مارکت  نمی ایستاد...حتی باهام وارد یه سوپر  نزدیکم

 هم نمیشد 

 میگفت امکان داره تحت نظر باشه 

 فقط دنبالم راه می افتاد و مثل یه هم مسیر رفتار میکرد 

 این توجهاتی که اون نثارم کرده بود



برام خیلی زیباتر و با اهمیت تر از کنترل های دیوونه  

 وار امیر بود...

 امیر! 

 بیاد..   کسی که فکر میکردم فردای اون روز به سراغم

 کسی که باور داشتم میاد  

با خودش  و بعد از زدن یه کتک جانانه به سامیار منو 

 میبره 

 اما نیومده بود...روزها گذشته بود... 

 هفته ها...و باز هم نیومده بود.. 

 این فرضیه که اون بیخیالم شده برام ناخوشایند بود 

 اینکه فکر کنم کسی که میگفت عاشقمه 

 رم رهام کردهبه راحتی بعد از فرا 

 و دیگه عالقه ای بهم نداره ازارم میداد

 اما خب حقیقت همین بود! 

عشق اسطوره ای امیر شاهرودی هم به پایان رسیده  

 بود 

 یه بار تو اوج ناراحتی از سامیار پرسیدم : 

 نکنه طالقم داده باشه؟ - 

 مات به سمتم برگشت و کنترل به دست نگاهم کرد 

 و حیرت! نگاهی پر از شوک 
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 تلخندی زدم و گفتم : 

 خب راست میگم اون همه کاره اس- 

 اون همه ادم داره میتونه راحت طالقم بده. 

 اون طالق از نظر شرعی... - 

 اون شرع سرش میشه؟! - 

 فکر و خیال بیخود نکن. برو بخواب - 

 همونطور که بلند میشدم بدخلق گفتم : 

 یست هی این فکر و خیال بیخود ن - 

 تو اصال چه میفهمی؟ 

 همش...همش...همش فکر میکنم یه بارم روی دوشت. 

 بهت بفهمونم؟! چطوری اینو 

 همشم تقصیر خودته...تقصیر توئه.. 

 تویی که به روی خودتم نمیاری.. 

 که همش میخندی برام...برام لباس میخری 

 ازت...ازت متنفرم سامیار مصطفوی... 

میشد نگاهش توی  اخمی کرد و همونطور که بلند  

 اشپزخونه گشت : 

 باز مشروب خوردی؟ - 



 چندبار بگم نخور. اصال از کجا گیرش اوردی!

 چشمای خیسمو ازش گرفتم و اروم گفتم : 

 تو انباری. - 

 با حرص ضربه ای به پس گردنم زد و گفت :

 تو همون انباری چالت میکنم - 

 میشنوی؟ چالت میکنم رهایش. 

 بزنی. اگه فقط یه بار دیگه بهش لب  

 رو مالیدم و گفتم : پس گردنم

 تا حاال هفت بار همینو گفتی. - 

 چشم غره ای رفت و به سمت اشپزخونه رفت. 

 شیشه اش کو؟ - 

 انداختمش دور.- 

 احمق کودن!- 

 خودتتتتییی. - 

 جوابی بهم نداد و وارد اشپزخونه شد 

 زیر اپن رو سرکی کشید که بلند گفتم : 

 انداختمش ...- 

 اد و داد زد :بین حرفم راست ایست 

میخوای بگی یه شیشه  به گور امیر جونت خندیدی تو. - 

 خوردی؟ 

 فقط نگاهش کردم که با تعجب گفت :



 همشو؟ خوردی؟ - 
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 سری باال پایین کردم که عقی زدم

جلو دهنم گرفتم و به سمت سرویس بهداشتی دستمو 

 دویدم. 

 رهایش فقط اگه روی زمین بریزی  - 

 مجبورت میکنم همشو لیس بزنی 

 وارد سرویس شدم و در رو بستم. 

 دستمو برداشتم و عق دیگه ای زدم

 که زرداب ریختم... 

 شستم ابروهام از مزه تلخش توهم رفتم و دهنمو 

 که دوباره ریختم. 

 معده امو گرفتم و عق میزدممحکم

 در باز شد که سامیار وارد شد 

 الش داد و غرید :پشتم ایستاد و بین کتفمو م 

عین کسی که چندساله معتاد به مشروباته الکیه  - 

 میخوری 

 اخه تو که تا حاال... 



بین حرفش باز زردآب ریختم که ضربه نه چندان  

 محکمی هم بین کتفم زد و گفت :

 کوفت بگیری راحت بشم. - 

بعد از چندبار باال اوردن وقتی دیگه جونی توی تنم  

 نموند 

 سرویس رو تمیز کرد.   بیرون برد و خودش منو 

 بهم دمنوش داد و برام پتو اورد 

 اونو دورم پیچید و خودش جلوم نشست. 

 میگم...حامله نیستی؟ - 

 با دهن باز نگاهش کردم و هیچی نگفتم. 

 تن جلو کشید و گفت : 

 همینطوری... - 

 از کی حامله باشم؟ دوماهه اینجام. - 

مردم همون هفته اول میفهمن...یعنی سه ماهمه و  

 نفهمیدم؟ 

 یکم نگاهم کرد و بعد سری تکون داد.

 نه نه اشتباه زدم. - 

 چپ چپ نگاهش کردم و بعد خودم به فکر رفتم 

 امکانش بود حامله باشم؟ 

 ماهم باشه و متوجه نشده باشم؟ ۳که حتی  

 نه. من شکمم تغییری نکرده بود.. 



 نگاهی به شکمم کردم و بعد به سینه هام... 

 هیچکدوم بزرگ نشده بودن! 

 نه نیستی. نگران نباش. - 
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 با حرص نگاهمو باال کشیدم و به چشماش دادم

 داشت میگفت که نیستم؟ واقعا اون 

 لب کج کردم و گفتم : 

 مرسی که گفتی و از فکر و خیال نجاتم دادی - 

 واقعا ازت ممنونم اخه خیلی استرس داشتم. 

 و چپ چپ نگاهش کردم. 

 و کامل به پشتی مبل تکیه داد   نگاهشو گرفت 

 داد و سر عقب برد و به سقف خیره شد. نفسی بیرون 

 روزها همینطور بی هدف میگذشتن 

 و من هر روز حسی مثل افسردگی رو تجربه میکردم 

 این حس که برای کسی مهم نیستم 

 که منو رها کردن و رفتن 

 که همه درگیر زندگی خودشونن  



هنوز از کشور خارج نشده  و من با یه ترس مسخره  

 بودم... 

دستی به صورتم کشیدم و از سرویس بهداشتی بیرون  

 رفتم. 

 نه. نه. ما میخوایم بریم بیرون. - 

 خیله خب. اصال میخوام بدونم به تو چه؟! 

 هر خری هم باشی مهم االن منم. 

 مسئولیت با منه. گه نخور. قطع میکنم بای. 

 اخمی از گنگ بودن مکالمه اش کردم  

 همونطور که تماسو قطع میکرد بلند خندید   که 

و نیم چرخی زد و سرشو باال کشید و نگاهش به من  

 خورد. 

 لبخند رو لبش خشکید و نگاهم کرد 

 قدمی عقب رفت و دوباره لبخند زد :

 چیشده؟! - 

 چی شده؟! هیچی صبح شد بیدار شدم. - 

ابرویی باال داد و همونطور که گوشیو تو جیب  

 :شلوارش میذاشت گفت 

 واسه همون پرسیدم. اها. اخه یه طوری نگاهم میکنی - 

 کی بود؟ - 

 اخمی کرد که دوباره تکرار کردم : 



 این کی بود که گفتی گه نخور؟ - 

 بلند خندیو و دستی تو هوا تکون داد.

 رفیقم. من بارفیقام تعارف ندارم. - 

 رفیقت میدونه با منی؟ - 

 اخه گفتی ما ... 

 میکنه با یکی هستم. نمیدونه تویی اما فکر  - 

 میخواست یه سر بیاد اینجا گفتم ما بیرونیم. 
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 ابرویی باال دادم و بعد یهو گفتم : 

 اگه بیاد که منو میبینه. - 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت : 

 نه که تو بازیگری خواننده ای چیزی هستی - 

 هرکی ببیندت میشناسدت واسه همونه. 

 رهایش برو صبحونه اتو بخور. برو  

 مثل خودش نگاه کردم و به سمت اشپزخونه رفتم 

 قدمی رفتم و به سمتش برگشتم

 که دست به جیب و خیره نگاهم میکرد 

 با دیدن حرکتم تکونی به سرش داد و گفت :



 بله؟! - 

 دوستت هم پلیسه؟ - 

 سری به عالمت نفی تکون داد و گفت :

 نه. - 

 نت نیست. گفتم که خبری از تحویل داد 

 ابرویی باال دادم و گفتم : 

 این کارت خیلی مشکوکه. - 

 اخمی کرد و دستشو پشت کمرم گذاشت 

 و همونطور که هلم میداد به جلو گفت : 

گمشو برو  انجام بده. لیاقت نداری ادم برات کاری هم- 

 غذاتو بلمبون. 

 خودمو جلو کشیدم و به سمت اشپزخونه رفتم. 

ازگاهی بهش مشکوک  خب دست خودم نبود...هنوز هر 

 بودم. 

 چرا اونی که دلش میخواست یه اصالنیو بفرسته زندان 

هنوز منو پنهان نگه داشته بود و هیچ کاری هم باهام  

 نمیکرد! 

 زودتر بخور که بریم خرید. - 

گذاشتم و همونطور که  لقمه نون و مربا رو تو دهنم

 میجوییدم گفتم : 

 دارم من لباس. - 



 خودشیفته؟ کی تو رو گفت  - 

 خودم ندارم. 

 من واسه چی بیام؟ - 

 عقب کشید و چینی به بینی اش دادصندلی مقابلمو 

 شیره مربا از دهنت ریخت رو میز. - 

 خودت میشوریش رهایش وگرنه... 

 دستامو سریع باال بردم و تو هوا تکون دادم.

 خیله خب خیله خب. - 
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 باید بیام؟ حاال نگفتی چرا من  - 

 واسه خودت داری میخری من چرا بیام؟ 

 تنهات نمیشه بذارم رفیقم میاد. خریدمم ضروریه - 

 مجبوری بیای. 

 دیگه چیزی نگفتم و به خوردن صبحونه ام ادامه دادم. 

 *********************** 

 خیلی مزخرفی سامیار. - 

چپ چپ نگاهم کرد و ریموت کنترل رو برداشت و در  

 رو باز کرد. 



 ن مزخرفم؟ م - 

 اره تویی. چرا نذاشتی بریم رستوران ناهار بخوریم؟ - 

 خب پولش با من...من میدادم. 

 زر نزن. واسه پولش نبود. - 

 دیدی که رفیقم زنگ زد و گفت یه چیزیو میخواد 

 اما پیدا نکرده. 

 چی داری که اینقدر مهم باشه. اصال مگه تو - 

 ببخشیدا که پلیسم! - 

 غبغبش انداخت که گفتم : گفت و بادی به  اینو 

 کدوم پلیسی سه ماه سرکار نمیره؟ - 

 مدلش جدیده؟

 اخمی کرد و گفت :

 مدلش به تو نیومده. پیاده شو. - 

نگاهی به دور و بر کردم و با دیدن حیاط خونه ابرویی  

 باال دادم

 از ماشین پیاده شدم و به سمت ساختمون رفتم. 

 سامیار هم به دنبالم قدم برداشت. 

 طمئنی هنوز داخله؟ رفیقت م - 

 اخه ماشینی چیزی نبود بیرون. 

 اثری از اثارش باقی نمیذاره. رفیقم محافظه کاره. - 

 سرجام ایستادم و تکون نخوردم. 



 چته؟ - 

 نگاه بهش خیره به در گفتم : بدون 

 چرا یه جوری حرف میزنی؟ - 

 دیوونه شدی؟ من چطوری حرف میزنم؟ - 

 سوال پرسیدی جوابتو دادم. 

 ه جوابمو دادی. خیلی مرموزان - 

 خل شدی از دستم رفتی. - 

 یه ناهار تو رستوران بود که مهمون منی. 

 هربار دیگه ای که باهم... 

بین حرفش دست اورد تا بازومو بگیره که خودمو کنار  

 کشیدم. 
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 با تعجب سر جلو کشید و نگاهم کرد 

 قدمی عقب رفتم و دلشوره داشتم... 

نمیدونستم چرا...اما باالخره حس کرده بودم که سامیار  

 داره یه کاری میکنه 

 که قصد کار خاصیو داره... 

 نفس بلندی کشیدم و سعی کردم لبخند بزنم 



 به سمتش برگشتم که دیدم با تعجب نگاهم میکنه 

 به نظرم برگردیم...رفیقت هنوز داخله - 

 منم نمیخوام با دیدن من فکر ناجوری کنه 

 ث کرد و بعد خندید. اول مک 

نه بابا این مدلیا نیست...مهم هم نیست...چقدر بیرون  - 

 بمونیم اخه 

 بعدم دیدی که زنگ زد و کمک خواست. 

 خب... - 

 بازومو اینبار گرفت و منو به جلو هل داد

 مهم نیست رهایش... - 

بین جمله گفته شده سامیار صدای چرخ چندتا ماشین  

 شنیدم 

 دن. ماشینهایی که پشت در ایستا 

 نفسم رفت و ترسیده به در خیره شدم... 

 در رو که باز کرد و منو به جلو هل داد نگاهش کردم

 نگاهش با ارامش روی من بود  

 و با دیدن نگاهم لبخند زد و بازومو رها کرد 

 به زور یه قدم برداشتم که کلید برقو زد

و من دوستش رو دیدم که روبروی در ورودی روی 

 کاناپه نشسته بود 



ید بارها تو ذهنم دیدن دوباره اونها رو تصور کرده  شا 

 بودم

 که تو خیابونم و کسی از افرداشون منو میگیره 

 یا شب تو اتاق خواب هستم و بهم حمله میکنن 

 اما این تصور که سامیار خبرشون کرده باشه... 

 بلند شد و ایستاد که با ترس قدمی عقب رفتم 

اره نگاهم  نگاهی به سامیار کردم که دیدم هنوز د 

 میکنه 

 چشمام پر از اشک شد و دیدم تار شد 

 چونه ام لرزید و لب زدم : 

 بهت اطمینان کرده بودم. - 

 فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت. 

 شهریار اصالنی تو راهه اداره اس..- 

 منتظر توئه تا بری و بعد بره داخل... 

ساعت  ۴۸میتونین ازش بازجویی کنین اما بیشتر از  

 نباید نگهش دارید.. نمیتونین و  

 اینم یه اصالنی برای تو! 
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 مات به سامیار نگاه کردم...منو فروخته بود.. 

 عصبی رو به امیر گفت : 

من باهات معامله نکردم...فقط جای اون پیش تو امن  - 

 تره... 

 به خاطر رفاقتم با اهورا اینکارو کردم! 

 اینکارو کردم. به خاطر خودش  

 جیب شلوارش گذاشت و نیشخند زد :امیر دست تو 

منم به خاطر اینکه کارت راه بیفته یه اصالنی بهت  - 

 دادم.

 به خاطر رفاقتی که میشه بینمون شکل بگیره! 

 اینو گفت و به سمتم اومد و دست دور بازوم حلقه کرد 

 و منو به سمت جلو هل داد 

تم که فشار بیشتری  با ترس مقاومت کردم و قدم برنداش 

 وارد کرد

 و همزمان سر خم کرد کنار گوشم و گفت : 

 هی دختره!- 

 ببین داری سر ناسازگاری باهام میذاریا 

 تا اینجاش اروم بودم دیدمت بال سرت نیارم 

 بذار روی قولم بمونم! 

 پشیمونم نکن امیر شاهرودی! - 

 امیر رو به سامیار لبخند زد و موذی وارانه گفت :



 پشیمونی! نه! چه  - 

 چرا پشیمونت کنم! داشتم فقط ابراز دلتنگی میکردم. 

و محکم به سمت جلو پرتم کرد که مجبور شدم قدم  

 بردارم. 

 صدای قدمهای سامیار رو پشت سرمون میشنیدم 

 و ایکاش برمیگشتیم به صبح.. 

 ایکاش هیچوقت دوباره امیر رو نمیدیدم 

 ایکاش سامیار هیچوقت همچین کاری در حقم نمیکرد 

 از ساختمون بیرون رفتیم و وارد حیاط شدیم 

 نگاه امیر روی ماشین نشست و پوزخند زد 

 نفسی کشیدم که در خونه رو باز کرد 

ماشین های مشکی رنگ زیادی بیرون در توقف کرده  

 بودن... 

 و محافظ های زیادی هم بودن... 

با دیدن ایلیا، ناامید نگاهش کردم که نگاه شماتتگرش  

 رو ازم گرفت 

 جلو اومد. و  

 امیر؟ - 

امیر که داشت به سمت ماشینی میرفت ایستاد و 

 نگاهش کرد. 
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 ایلیا نگاهی بهش کرد و لبخند مصنوعی زد. 

 میخوام با ماشین من بیاد - 

 یه سری حرفا هست که... 

امیر دستمو کشید و همونطور که به راهش ادامه میداد 

 گفت :

 بازم کسیو تشویق به فرار کنه! نمیخوام  - 

 روز دوری کنار خودم باشه ۹۰و ترجیح میدم بعد  

 به هرحال دلم برای همسرم تنگ شده. 

اینو گفت و نیشخند زد و در ماشین رو باز کرد و منو  

 نشوند داخل و در رو بست.

 به عقب برگشتم و با دیدن کوله ام نفس عمیقی کشیدم 

 خودش نشست در راننده رو باز کرد و  

 خواست در رو ببنده که ایلیا دستشو باالی در گذاشت 

 و سر خم کرد 

 امیر جان! - 

 حتما پشیمونه! یکم صبر کن...اونم

 پشیمونه! پشیمونه اما نه از کارش...از دیدن من - 

 و در رو محکم کشید که ایلیا ناچار در رو رها کرد 



 و عقب رفت.

 امیر در رو بست و ماشینو روشن کرد 

 یا دست تو جیبش کرد و ناامید نگاهم کرد. که ایل 

 نفس عمیقی کشیدم و به بیرون نگاه کردم 

 سامیار بیرون دروازه ایستاده بود 

 و دست به سینه نگاهم میکرد... 

سه ماهی که پیشش بودم میشد گفت بهترین روزهای  

 زندگیم بودن.. 

 و حتی اون هم بهم خیانت کرده بود...

 با امیر میدید   حتی اون هم ارامشمو تو بودن 

 پس کی خودمو نگاه میکرد؟ 

 کی به رهایش و ارزوهاش فکر میکرد؟ 

 چرا همیشه بقیه مهم بودن! 

 چرا همیشه از دید بقیه محکوم به بودن با امیر بودم... 

 نبودنت خیلی هم بد نبود! - 

 روز   فرصت   داشتم   تا   کارهای   دیگه  امو   انجام  بدم۹۰
 کار میکنی بدون اینکه نگران باشم که کجایی یا چی 

 و تونستم به بیشتر برنامه هام برسم.. 

 برای مثال روهام رفت...برای همیشه پروازش رفت و

 دیگه قرار نیست بیاد! 



چشمام حس  مات نگاهش کردم و جوشش اشک رو تو 

 کردم 

 چطور میتونست اینکارو باهام بکنه! 
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همونطور که    توجهی بهم نکرد و ماشینو روشن کرد و 

 گاز میداد ادامه داد :

 ادما خودشون فرصتها رو از خودشون میگیرن... - 

 همیشه میگن داد و ستد!

 گیو اند تِیک! 

 تو دیدن دوباره روهام رو دادی 

 تا یه ازادی چندماهه بدست بیاری! 

 و دیدی که مزاحمت هم نشدم...اما خب... 

 هم کارهام تموم شده بود و هم تو... 

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت :با حرص  

 تو داشت یادت میرفت که شوهر داری!- 

 داشتی از یاد میبردی که من هستم.. 

 زندگیت نقش دارم. که من تو 

 نمیتونی اینقدر بیرحم باشی! - 



 نمیتونی حسرت اخرین اغوش رو به دلم گذاشته باشی! 

 نیشخندی زد و توجهی بهم نکرد. 

حظه هایی که  تموم وجودم پر شد از حرص...تک تک ل 

 با روهام بودم 

 توی ذهنم اومد 

 من طاقت نمیوردم...من نمیتونستم...من بدون روهام... 

 بدون دیدنش...بدون لمس دستاش هیچی نبودم.. 

حتی تصور ندیدن لبخندش...اینکه دیگه نمیتونستم  

 بغلش کنم... 

با چشمایی که اشک توشون رو پر کرده بود به امیر  

 نگاه کردم... 

 رزید و گفتم : چونه ام ل 

 ازت متنفرم امیر شاهرودی!- 

 شاید تا حاال بارها گفته بودم... 

 بارها اون جمله رو بهش نسبت داده بودم 

 تو حاالت روحی و روانی شبیه به االنم. 

 اما این بار...این بار باور داشتم که این نفرت واقعیه.. 

 که به خاطر اتفاقات چندسال قبل نیست... 

 وجودم اما همیشگیه... نوپاست تو که احساسیه که  

 همیشگی میمونه! 

 توجهی بهم نکرد...حتی نیم نگاهی هم بهم نکرد 



 فقط نیشخندی زد و به راهش ادامه داد

 اما من با همون نگاه اتیشیم بهش خیره شدم

 و تموم نفرتمو به سمتش سر ریز میکردم. 
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 .. یه روز...دو روز...سه روز. 

 .. یه هفته...دو هفته....سه هفته 

روزها بی هدف میگذشتن...ثانیه ها...دقیقه ها...ساعت  

 ها... 

همه اشون تو گذر بودن و من فقط گوشه اتاق روهام  

 توی عمارت ُمرِدگی میکردم 

 خیلی وقت پیش جایی خونده بودم

 بلکه زمان رو سپری میکنن که ادمها زندگی نمیکنن 

 سن... تا به روز مرگشون بر 

 ادما ُمردگی میکنن تا لحظه مرگ!

هدفهاشون زندگیشونو زیبا نمیکنه بلکه فقط نشون  

 دهنده اینه که 

 بعد مرگ چطور ازشون یاد میشه... 

 اون زمان که خونده بودم لبمو گزیده بودم... 



 ناراحت شده بودم و گفته بودم چه افکار مایوسانه ای! 

 تنم تنگ شده بود اما االن...االن که دلم برای پاره  

 که تموم فکرم روهام بود و بس... 

 که نفرت داشتم حتی از اسم شاهرودی ها... 

 جمله ها شرح حال اینده من بودن... فهمیده بودم اون 

 شرح حال هر ادمی که امیدش رو از دست داده...

شاید خیلی ها در طول زمان به این نتیجه برسن که  

 امیدشون رو از دست دادن...

ردی که پول حقوق یک ماهش رو ازش مثال م 

 میدزدن... 

زنی که برای بار چندم رحمش ای وی اف رو پس 

 میزنه! 

کسی که تو صف پیوند قلبه و گروه خونیش پیدا  

 نمیشه! 

 کسی که فردا مراسم خواستگاری عشقشه! 

 همه اونا به نوعی امیدشون رو از دست دادن

 اما واقعا کدومشون بدبخت تره؟ 

امید هم تو درجه های مختلف بدبختی    حتی ادم های بی 

 قرار دارن!

کسی که فردا مراسم خواستگاری عشقشه شاید یه ادم  

 پولدار باشه که هنوز بدبخت نشده باشه... 



ام سال  ۶۰اونی که گروه خونیش پیدا نمیشه شاید  

 زندگیش باشه و گذر سالهای زیادی رو دیده باشه... 

اید یه بچه  اونی که رحمش ای وی اف رو پس میزنه ش 

 داره و بچه دوم تو طالعش نیست... 

اونی که حقوقشو میدزدن شاید اسمش همون لحظه تو  

 قرعه کشی بانک دربیاد! 

 و خب حاال کدوم بدبخت تره؟ 
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 درست گفته بودم...ادمای بی امید هم میتونن 

 بدبخت نباشن...   

ین هفته اتفاقی  درست مثل من...مثل من که تو گذر سوم 

 برام افتاد که فهمیدم میتونم هنوز خوشبخت باشم 

 با تقه ای که به در خورد خودمو جمع تر کردم... 

بغلم محکمتر فشردم و سرمو  عروسک روهام رو تو 

 چسبوندم بهش... 

 صدای برخورد پاشنه کفش با زمین و باز شدن در... 

 چشمامو محکمتر بستم و برام مهم نبود که کیه! 

 ایلیا...شهریار...امیر...یا حتی اهورا!



 اره شهریار!  

مردی که تونسته بود با کلی دوز و کلک از زیر همه  

 چی در بره. 

امیری که به راحتی تو سه ماه نبوِد من خودشو به  

 پلیس معرفی کرده بود 

یک ماه و نیم بازداشت بود و در نهایت با کلی پرونده  

 سازی ازاد شده بود...

 اسم و فامیلش رو پس گرفته بود   اهورایی که 

که میترا رو بغل میگرفت و هنوز هم نمیتونست اما  

 ببوسدش... 

 ایلیایی که از دیدن خانواده اش کنار هم لذت میبرد... 

حتی ابراهیم رسولی که از کاِر دوباره برای امیر  

 شاهرودی خوشحال بود... 

 وقتی که اینجا رو ساختم... - 

 اش انتقام بگیرم تموم فکرم این بود که باه 

که با شکوه عمارت اصالنی ها...یه اصالنی رو توش  

 خفه کنم! 

اومدم سراغت و زمان برد تا بفهمم اونی که نفسش بند  

 اومده منم!

 اونی که چشمش به توئه تا کی میخندی منم! 

 اونی که دلواپس نبودنته منم... 



اما سخت بود...من حتی اونی که فکر میکردی هم  

 نبودم... 

 میگفتم پسرعموتم و بهونه ام برا نزدیکی اون بود...

 اگه اون نسبت رو هم از خودمون میگرفتم.. 

 اصال دیگه مایی میموند؟! 

 برام انتخاب سخت بود...داشتنت برای خودم... 

 یا بازی باهات مثل قائده ای که شاهین یادم داده بود!

هم    و در نهایت من بودم که بهت باختم...هم بازیو 

 داشتنت رو!
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 صدای قدمهاش کنارم متوقف شد 

 صدای خم شدن پارچه و بعد کفشش... 

با حس سنگینی فضای کنارم متوجه شدم کنارم  

 نشسته.. 

 سه هفته خودتو با اینجا درگیر کردی! - 

 نمیتونم بفهمم قصدت چیه! 

 برگردونم! مثال این فکر که دلم بسوزه و روهام رو  

 یا دلم برای اون بسوزه و تو رو ببرمت پیشش... 



 نیشخندی زدم و تو دلم گفتم : 

 نه که دلت خیلی میسوزه! - 

 نه که تو برات من یا روهام اهمیتی داریم. 

برای تو فقط نقشه ها و برنامه ریزی های مزخرفت  

 اهمیت داره.

 اینکه درست به همشون برسی!

 هام اونجا! که من اینجا اسیرت باشم و رو 

 شاید تصمیمم اشتباه باشه اما... - 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد : 

میخوام حاال که همه چی تموم شده...که همه امون  - 

 میتونیم یه زندگی اروم داشته باشیم! 

 یه کاری کنم.... 

 شاید اعتماد دوباره به تو کار سختی باشه... 

ونی  شاید اینکه بازم باور کنم که تو بهم پایبند میم 

 مسخره اس 

 اما خب...یه شرطی هست... 

یه شرطی این بینه که همه چیو میتونه به یه ثبات  

 برسونه! 

 بعد اتمام حرفش سکوت کرد و چیزی نگفت... 

 اروم سرمو باال بردم و به سمتش نگاه کردم 

 با دقت بهم خیره شده بود... 



 بدون اینکه ابرو باال داده باشه یا نیشخند زده باشه... 

 گار داشت تا اعماق وجودم رو از طریق چشمام  فقط ان 

 کنکاش میکرد... 

 نگاهم بین چشماش نوسان داشت و گفتم : 

 چی...چی میخوای؟ - 

 شرطت چیه؟ 

 چیزی نگفت و فقط به نگاهش ادامه داد

پوفی کشیدم و نگاهمو ازش گرفتم که متوجه دستش  

 شدم

 جعبه مشکی رنگی رو به سمتم گرفته بود 

 شرطش اینه. - 

 نیم نگاه مرددی به چشماش انداختم و بعد به جعبه. 
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 دستمو از دور پام برداشتم و جلوتر بردم 

 جعبه رو ازش گرفتم و مقابل صورتم نگه داشتم 

 نه شنودی توشه و نه ردیابی! - 

 با خودته که قبولش کنی یا نه! 

 اما این تنها شرط منه. 



و به چیزی که داخلش بود نگاه  اروم جعبه رو باز کرد  

 کردم 

 یه حلقه با نگین برلیان! 

 حلقه رو باید قبول میکردم؟! 

 فکر کردم که همچین چیزیو بهت بدهکارم- 

 یه شروع با همین چیزی! 

 نگاهم از حلقه باالتر رفت و به سمت چشماش رفت. 

 همچین چیزیو بدهکار بود؟! 

 داشت...داشت...

 داری خواستگاری میکنی؟! - 

 کج کرد و ابرویی باال داد. سری  

دارم سعی میکنم اینبار نگهت دارم...به روشی که  - 

 درسته! 

 نگاهم به چشماش خیره موند...شاید مسخره بود اما... 

 اما میشد باورش کرد... 

 نگاهش رو میشد باور کرد. 

 انگشتم رو روی حلقه کشیدم و درش اوردم

اگه اینو قبول کنم چه جوری ارامشو بهم  - 

 برمیگردونی؟ 

 چیزی نگفت که حلقه رو به چشمام نزدیکتر کردم 

 گی؟ نمی - 



اگه بگم دیگه اعتمادی نیست...قبولش کن تا بتونم  - 

 خودمو قانع کنم... 

 نگاه خیره ای بهش انداختم ...قبول میکردم؟! 

 چاره دیگه ای هم بود؟؟ 

اون همین االنش هم شوهرم بود...چه با اون حلقه چه  

 بدون اون!

 ین که میخواست اینبار اعتماد کنه... اما ا 

که اینبار به جای کنترل کردنم ، فقط با ارامش کنار هم  

 زندگی کنیم... 

 شاید میشد به همچین زندگی ای دل بست... 

 شاید میشد با خوب شروع کرد و به فوق العاده رسید!

 حلقه رو به سمتش گرفتم و گفتم : 

 میتونی بذاریش تو دستم؟! - 

 و ازم گرفت و گفت :با مکث حلقه ر 

 فکر نکنم اینبار هیچوقت درش بیاری! - 

 〖   @arosak_sho   〗 
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 #چندماه_بعد 

 از اخرین روزی که تو اون اتاق بودم.. 



تو این اتاق بودم و به مرز بین خوشبختی و بدبختی  

 بقیه فکر میکردم 

 خیلی وقت گذشته بود... 

باز هم نداشتن  روزی که تو اوج افسردگی فهمیده بودم  

 امید، دلیل بر بدبختی نیست... 

 که ممکنه پا نداشته باشی و حسرتش باشه 

 اما خیلی چیزای قشنگترم کنارش داشته باشی... 

ممکنه بچه دومی نباشه اما بچه اولت همه چیزت  

 باشه... 

 اون روز یاد گرفتم میشه چیزیو نداشت

 میشه تا ابد حسرت داشتنش رو داشت...

 بودنش...اما با باقی چیزا هم خوش بود... حسرت  

 االن که دوتا داداش داشتم... 

 االن که هم اهورا بود و هم آریا... 

 االن که میترا میخندید و با عشق به اهورا نگاه میکرد 

که اهورا ، آریا رو حتی یه لحظه جز برای شیر  

 خوردن از بغل خودش جدا نمیکرد.. 

 بودن... که ایلیا و امیر همیشه شاهرودی  

 ابراهیم رسولی هنوز راننده امون بود.. 

 و سامیار مصطفوی خیلی وقت بود که رفته بود... 

 که استعفا داده بود و رفته بود... 



که شهریار اصالنی به سرطانی که گریانگیرش شده  

 بود 

 لبخند میزد و میگفت که زیادی زندگی کرده!

که اینبار امیر شاهرودی هم نمیتونه اونو از دست  

 عزراییل نجات بده... 

 االن من حس میکردم همه چی سرجای خودشه... 

شاید حسرت زنده بودن شهریار سخت بود اما شاید هم  

 این بهترین داستانی بود که میشد براش رقم زد..

 برای ادمی که کم جنایت نکرده بود...

 شاید خدا برای همه پایان خوبی رقم زده بود...

 ده ان. نمیخوای بیای؟ ماشینا اما - 

 با لبخند به سمتش برگشتم...میترا... 

 سال ازم بزرگتر بود اما مادر بود.. ۱۲کسی که فقط  

مادری که خیلی سال قبل رهام کرد و حاال همیشه کنارم  

 می ایسته! 

 قرصای شهریارو برداشتین؟ - 

 سری تکون داد و نگاهش تو اتاق گشت. 

 داری میری خودشو ببینی... غمت چیه؟ - 

 که نیست... برای همیشه  - 

 〖   @arosak_sho   〗 
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 دیدی که امیر چی گفت...کارتون داره اوکی میشه.. - 

 سرمایه گذاری ها که اوکی بشه میتونین برید... 

 لبخند کوتاهی زدم و به سمتش رفتم. 

 نگاه اخر رو به اتاق انداختم و در رو بستم... 

 داشتیم از عمارت میرفتیم... 

 میرفتیم تا روهام رو ببینیم... داشتیم همه امون  

کل خانواده باهم...روهامی که هنوز نمیدونست شهریار  

 اصالنی اصلی کیه.. 

 و امیر رو بابا صدا میزد... 

 روهامی که هنوزم خبر نداشت.. 

 نگاهم به شهریار خورد که داشت کفشش رو میپوشید 

 اخم کرده بود و مشخص بود که درد داشت..

ت و اونو مجبور کرد صاف  دست امیر روی کتفش نشس 

 بایسته 

و بعد خودش مقابلش زانو زد و کفشش رو پاش کرد و  

 بندش رو بست... 

 برادر...تو هر لحظه ای برادره... 

مهم پیوندهای خونی نیست...مهم اون حس بین  

 ادمهاست...



به سمتشون رفتیم که ما رو ندیدن و زودتر از ما  

 بیرون رفتن... 

 وم شده؟ به نظرت یعنی همه چی تم - 

 بیش از حد همه چی اروم نیست؟ 

 لبخندی به میترا زدم و گفتم : 

 برای ما که از اول با دروغ شروع کردیم - 

 همیشه یه جایی هست که باعث بشه بلرزیم 

که بازم به هم  اما این به خودمون بستگی داره...این 

 شک کنیم یا نه... 

 و تو؟شک کردی؟ - 

 از خونه بیرون رفتم و در رو بستم. 

اهی به میترا که به ماشین های توی حیاط خیره شده  نگ 

 بود کردم و گفتم: 

 فعال نلرزیدم...شاید چون اینبار به امیر اعتماد دارم. - 

 و برای اهورا که دست تکون میداد دست تکون دادم... 

 نگاهم به امیر خورد که کنارش ایستاده بود

 دستاشو تو جیب شلوارش فرو برد و دقیق نگاهم کرد 

 لبخندی بهش زدم که دیدم خودش هم لبخند زد... 

 میترا درست میگفت...همه چی به شدت اروم بود

 و شاید باید میترسیدیم... 

 اما اینبار ما به همدیگه اعتماد داشتیم.. 



 و همین باعث میشد از هرچیزی گذر کنیم! 

 قدمی به سمت امیر برداشتم که چشمکی بهم زد. 

 د!شاید خوشبختی درانتظار ما بو 

 " پایان " 

 


