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 را به آتش بکشد و منیس بود که با افسون خود اسکندر را وادار کرد پرسپولی افسونگریس : تائافســـــونگر
 ... افسون نخواست افسونگر باشدیگری د از پسیکی کشم ... ی هستم که روح را به آتش میافسونگر

افسونگرش کردند ...... 

یرانی مادر ایک

 ...یرانی ایت هویک

 ...یرانی دختر ایک

 نه!نه

 ...یی پدر اروپایک

یی اروپایت هویک

یی دختر اروپایک

 نه!نه

!یستم؟ کمن

افسون؟

ی؟ پاکی شده ام براآفریده

 گناه؟یا

 و محبت کردن؟یدن محبت دبرای

 را تشنه محبت کردن؟یگران دیا

 مهمم؟من

 ...یم آی هم نه ... اصل به چشم نمشاید

 کردن من را دوست دارند ...اذیت

 و آزار دادن را دوست نداشته باشم؟یت من اذچرا

 نکنم؟ی من تلفچرا

 و تنها!یکه ی مردند ... من دخترآنها

 و مکر زنانه!.عشوه زور بازو دارند و من آنها

:ینست من اشعار

 دهم همه مردان رژ لبم را خراب کنند ...ی مترجیح

 ریمل چشم هایم را !نه

----------------
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 امیچاره بی دست از سر گلوی بغض لعنتین دادم تا بلکه ایآب دهنم رو تند تند قورت م

 هر صبح تا شب و هر شب تا ینطور شه! همیبرداره ... من موندم چرا خسته نم

 حرفام که بذارم بکشنهین دونه من سرتق تر از ای من جا خوش کرده! می گلوی توصبح

 داد بلند شد:ی ره ... صدای بازم از رو نمیول

ممردیلی- ام ی؟ ... 

 خونه متنفرم ... همهین از ایا درب و داغون رو باز کردم ... خداینت خم شدم و در کابسریع

 من یا شورم انگار نه انگار! خدای هم میجاش پر از سوسک و کثافته ... هر چ

 بلند تر از قبل بلند شد:ینبار ایک فردری صدایرم؟ می! چرا نمیاد ی سوسک بدم ماز

 کنم ...ی تو اون آشپزخونه هلکت میام!!! بیلی- ام

 آبجو رویشه شیع مورد دروغ تو کارش نبود ... سرین گه ... در ای دونستم راست ممی

 هم که فکر ی بزرگیوان ... لینی سی باز کردم و گذاشتم تویبرداشتم درشو به سخت

 دخمه بود زدمیه شبیبا که تقری بود گذاشتم کنارش و از آشپزخونه سه متریتری لیک کنم

 تو ی حس خفگیی جورایه نداشت ... یشتر ... هال خونه هم دوازده متر بیرونب

 کاناپه رنگ و رو رفته و بای لم داده بود رویک داد. فردری خراب شده بهم دست ماون

 لب زمزمه کردم:یر کرد ... زی خونبارش نگام میچشما

- دائم الخمر بدبخت ...

 بلند شد:دادش

 هان؟ی؟ زر زدی لبت فارسیر باز زی- هرزه آشغال ... چ
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 رو گذاشتم جلوش و خواستم عقب گردیوان و لیشه بال ... اما بدون حرف شیدم دادش پراز

:یدم سرم و نالی. دستم رو گذاشتم روید کشیرکنم که سرم ت

 ...ی آی- آ

:ید و در گوشم غرید دهن بو گندوش عقب کشیک رو تا نزدسرم

 حرف نزن؟! هان؟!ییت- صد بار بگم به زبون اون مامان هر جا

 موهام و ازیخ رو با داد گفت و حس کردم پرده گوشم پاره شد ... دستم رو گذاشته بودم بهان

 کردم ... ی میه کردم ولم کنه نه گری اما نه خواهش میچدم پیدرد به خودم م

 کرد و گفت:یشتر کرد فشار دستشو بی میش عصبیشتر بهمین

 کنم ...ی میچیشون قیخ دورت از بی ول کنینجوری تلفن ها رو ایم سین ایگه بار دیه- 

یدی؟فهم

 ازش متنفر بودم، متنفر ... از بعد از اونیا تکون دادم ... خدایدن سرم رو به نشونه فهمفقط

 اش و یشه ... موهامو ول کرد ... دستش رو برد سمت شیشه از همیشترشب، ب

:گفت

 کارت دارم ...ینجا- بتمرگ ا

 نبود باز مستید! بعیدم ترسی ازش می ... مثل چیم ترس نشستم، باز با هم تنها شده بودبا

 کشم ... اون آشغال هرزه ی خودمو میگه دینبارکنه و بزنه به سرش ... نه خدا ا

 زرد رنگ کرد ... روش پریه رو لبالب پر از اون مایوانش فهمه من محرمشم؟!!! لی نمچرا

 گفت:ی رو برداشت گرفت سمت من و به خنده چندش آوریوانشاز کف بود ... ل

 تو ...ی- به سلمت

 ...ینم خواستم کنارش بشی آشپزخونه ... نمی شد برم توی داشتم عق بزنم ... کاش مدوست

 برق از بدنم رد شد ... یان رون پام ... حس کردم جریدستش سر خورد رو

یوانش تموم شد لی ... وقتید نفس همه آب جوهاش رو سر کشیه به پام وارد کرد و ی کمفشار

 خمار ی کرد ... با چشمایز و با پشت دست پشت لبش رو تمیز می رویدرو کوب

4



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 گفت:یزش رنگش زل زد تو چشمام و با لحن نفرت انگآبی

 ...یلی کار دارم امیلی- امشب باهات خ

 ترس ته چشمام با لذتیدن ... باز دوباره دندونام به هم خوردن و دوباره اون با دید لرزتنم

 کرد ... از یشتر پام بیقهقهه زد ... اومدم از جام بلند بشم که فشار دستش رو رو

 ...یدم نالدرد

 ...ی- آ

- جان؟ چته؟ دردت گرفت ؟

 در خونه بلند شد وی ... صدای رو ... ولی وقتا دوست داشتم بشکنم اون بغض لعنتاینجوری

 دونستم که ی رو بهم دادن چون خوب میا انگار دنیدنشلئونارد اومد تو ... با د

 هم شدینطور به کارم نداره ... همی داره و کاری اون دست از سرم بر می جلوفردریک

 مبل کنار در ی پام برداشت ... لئونارد بدن بو گندوش رو رویدستش رو از رو

 و رو به من داد زد:انداخت

 ...یار قهوه بیه- 

یکه به اون مرتید گفت بای میشه ... نفسم رو فوت کردم و بلند شدم ... مامان همنوکرت

 دو تا جونور چه به روزم ین که ایدی و ندیاحترام بذارم! مامان خوش به حالت رفت

 شد ...ی هوگو برام رمان طنز و فوکاهیکتور وینوایان باهام کردن که رمان بی!کارآوردن

 ... رفتم سمت یستن نیچی من هی های کوزت در برابر بدبختی هایبدبخت

 بلند شد:یک فردری عصبی ... صداآشپزخونه

ی؟ برگشتی چی- برا

 امشب دندون گرد شده بود ...یکه- دعوام شد باهاش زن
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 نقشه هاش نقش بر آب شد ... سرم رو گرفتم رو بهیچاره. بیدم خندیک دلم به فردرتوی

 آماده کردم که بهونه دست اون یع شکرت ... قهوه رو سریا خدایدمآسمون و نال

 مونه ... چقدر دوستی برام نمیچی هیگه رحم ندم ... اگه کمربندش رو بکشه دی بلئونارد

 یرم رو بگین ناین ناین تلفن رو بردارم و شماره نای بار با شجاعت گوشیهدارم 

 بار که شجاعت به خرج دادم بسه!یه... دوست دارم از شرشون خل ص بشم ... اما همون 

 یل زنگ زد بعدش واویس مون کمک خواستم و اون به پلیه که از همسایوقت

 شد و لئونارد به من گفت اگه نرم و اعتراف نکنم که دروغیر دستگیک ... چون فردرشد

 دونستم راست ی کنه ... می میاه روزگارم رو سیاورده سرم نیی بلیکگفتم و فردر

 که اعترافم دروغ بود! قهوهی گه پس مجبور شدم اعتراف کنم که دروغ گفتم ... در حالمی

 انگار داغ دلش تازه یدنم با دیک ... فردریرون گذاشتم و بردم بینی سیرو تو

:شد

 من از دستت راحت شم.یری بمی- اله

 زمخت لئونارد هم بلند شد:ی او، صدای دنبال صدابه

.ییش خواد بره ل دست مامان هر جای می کیست- معلوم ن

 بازم هری و کتک خوردم ولیدم کردم؟ هجده سال فحش شنی چرا عادت نمیدم؟ لرزی مچرا

 افتاد. چرا دست از سر مامان ی شد بدنم به لرزه می نثار مامانم میبار که فحش

 که کشتنش بس نبود؟ین که دقش دادن براشون بس نبود؟ همین داشتند؟ همی ام بر نمبیچاره

 جو یه برسن؟ آخ که چقدر دلم ی خواستن به چیحال با گور به گور کردنش م

 کس و کار وی بکوبم تو سر هر دوشون ... کاش بینی سین خواست تا با همی مشجاعت

 مثل ی و پدریک مثل فردری بودم. ننگ داشتم از داشتن برادریپرورشگاه
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 مادرمو کرده. دلمی مردم. دلم هوای شد و من می! کاش دعاهاشون مستجاب ملئوناردو

. ی دلت مامان! چقدر از لئوناردو کتک خوردی برایرم افسانه جونمو کرده. بمیهوا

! به خاطر ذهنی مسخره ایزای حرمتت کرد. اونم به خاطر چه چی بیک فردرچقدر

 با تو ی نبود که تو عالم مستیادش احمق ی اون لئوناردوینکه! فقط به خاطر ایمارشونب

 وقتیچ و هیستم کرد من از خونش نی داشته و تو رو باردار کرده! چون فکر مرابطه

 یه و فقط یستم گفت مطمئنه من دخترش نی بده! فقط می ان ای دیش نشد آزمایراض

 زد. هری گفت من حرومزاده ام ... بعد تو رو می توئم ... میه گفت من شبی داره ... مپسر

 من ی و جای کردی سپر مینه سر وقت من باز تو سیاد خواست بیوقت هم که م

 سپرینه برام سی کسیگه دی رفتی که از وقتی دونی ... آخ مامان، چه می خوردی کتک مهم

 چرا تقا ص منو یا خودم شد! خدایبنکرد و همه اون کتک ها تموم و کمال نص

 متریه یک داد فردری خسته ام کردن. خسته! با صدایگه دیری؟ گی مامانمو ازشون نمو

 بال:یدمپر

 زد! بذاریخ اون قهوه ینی بی وسط اتاق خشکت زده؟ نمی! واسه چیده بریس هرزه گی- او

 رو پس!ینی اون سیینپا

یک دست فردریر لئونارد و خواستم عقب گرد کنم که باز موهام اسی رو گذاشتم جلوسینی

شد:

 مو!ی سرته به جای رویی ظرف شویم تلفنا رو جمع کن! مثل مامانت سیم سین- مگه نگفتم ا

 ...ی زنیحالمو به هم م

 را آزاد و رهایم دوست داشتم موهایشه من بود. همیاه فر و سی تلفن موهایم از سمنظورش

 کردم بعدش مثل سگ ی رو مینکار هر بار که ایف حیاطرافم ول کنم ول
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 توانیگه کرد، چون دی موهاشو کوتاه میشه امم همیچاره شدم. مثل الن! مامان بی مپشیمون

لل حواسم نبود که ه  که در فکر فرو رفته ام یمنطورکتک خوردن نداشت. اص

 گفت مامانت؟ مگه مامان مامان اونم نبود؟ چرای زل زده ام. چرا میک نفرت به فردربا

 و ید نگاهم کفرش در اومد از جا جهیدن با دیک صفت بود؟!! فردریوون حینقدرا

:ید رو کشکمربندش

ی ری می گاو هین که عی کثافت لجن! عاشق شدی زل زدی- هان چه مرگته امشب؟ به چ

 خوام که بفرستم ل دست مامانت ...ی آتو ازت میه تو. فقط یتو فکر؟ گه خورد

یوار گوشم گذاشتم. چنان هلم داد که از پشت محکم به دی ادامه بده و دستم رو رونذاشتم

 دونستم ی صورتم گرفتم. میخوردم و از درد کمرم نفسم بند اومد. دستم رو جلو

 بهش وارد نشه. ازیبی گرفتم که آسی صورتمو می فقط جلویشه در انتظارمه. همی سختکتک

 ضربه رو که زد اشک به ین صورت قشنگو داشتم . اولین فقط همیادار دن

. اونینه خواستم ضعفمو ببی نکنم. نمیه لبمو گاز گرفتم که گریع سری هجوم آورد، ولچشمم

 ین خواستم بذارم به خواسته اش برسه. دومی خواست و من نمی مینوهم

.ید زد که خسته شد. لئونارد که نفس نفس زدن پسرشو دینقدر ضربه و ... این ، سومضربه

 رو یک بو گندوش داد و از جا برخاست. دست فردریکل به هیبالخره تکون

 و گفت:گرفت

!یم شی راحت میمیره بالخره مینم آبجوت رو بخور! این بشیا. بی خسته شدیگه- بسه د

 با نفرت به من زل زد و گفت:بعد

 نون!یف- ح

ی ده اونوقت به پسرش می بگم. دخترش کف خونه داره جون می خدا! من دردمو به کوای

 بهم بده که ی قدرتیا! یر بگینا داد منو از ایا آبجوت رو بخور. خداین بشیاگه ب
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 پرتیش حواسش به گوشیش اس ام اس گوشی خسته شدم. با صدایگه. به خدا دیرم بگخودم

 یرون آشپزخونه از دهنم خون بی تویدمشد و من چهار دست و پا خودم رو کش

یشه همی الن چشمامو براین خورد ... دوست داشتم همی میچ زد و دل و روده ام تو هم پمی

 ی و لئونارد رو میک قهقهه بلند فردری نداشت! صدای ایده اما انگار فایندمبب

 گوشهیدم خونه مون ... خودمو کشیان دو تا زن قراره بیدم حرفاشون فهمین ... از بشنیدم

 ی خنده های که به صداید طول نکشیزی هم گذاشتم ... چی و چشمامو رویوارد

 هم اضافه شد و بعد ... آخیف پر عشوه دو تا جنس لطی خنده های اون دو تا صدامستانه

 یرون شد از خونه برم بی شد کر باشم ... کاش می شد نشنوم ... کاش میکاش م

 داشتن ... هر دو بای هال دوزاده متریه ی خورد ...پدر و پسر توی.. حالم داشت به هم م

 دو نفر نبود؟! چرا اصل به من فکر ین به اسم شرم تو وجود ایزی چرا چیاهم! خدا

 حالمین من آشنا بود ... همی اورد حداقل برای در میک که فردریی های کردن؟! صدانمی

 خورده و نخورده بودم رو کف ی دفعه بال آوردم ... هر چیه کرد ... یرو بدتر م

 کردم و از حال رفتم ...یه تخلآشپزخونه

 رفتمی ، حالم اصل مساعد سر کار رفتن نبود اما میدم کشی رو میاده پی درد خودم رو توبا

 ی بود ... اکثر آدما بی دور شدن از اون خونه جهنمینش که مهم تریلبه چند دل

 گاه وی نگاه هاین زدن و ای ها با تعجب بهم زل می شدن اما بعضی از کنارم رد متفاوت

 معلوم نبود چه به روزم اومده ... فقط یرون کرد. از بی اعصابم رو خورد میگاهب
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 شدهی که تنم بود مخفی ایده هام از صدقه سر لباس پوشی کبودیه لبم پاره شده بود ... بقکنار

 با خونه مون ی که فاصله کمی بزرگیبا به سوپر مارکت تقریدمبودن ... رس

 بهی ... نه کسی ... رفتم تو ... هر کس سر کار خودش بود ... راه افتادم قسمت پشتداشت

 و یدم دادن ... لباس مخصوصم رو پوشی نشون می کرد و نه توجهیآدم سلم م

 کهیی هایوه کردم ... می می داشتم و بسته بندی ها رو بر میوه مخصو ص ... می جانشستم

 خوش رنگ و آبشون اصل طعم ندارن ... با ی هایافه دونستم برعکس قیم

 گاز بزرگ بهشونیه کردم که دلم نخواد و هوس نکنم ی خودم رو قانع میت ذهنهمین

 از پشت سر صدام زد:یبزنم ... سخت مشغول کارم بود که کس

- افسون ...

 گفته بودمیمز که منو مخاطب قرار داد ... فقط به جی ... و از اسمیمزه جیدم لحنش فهماز

 کردن ... افسون ی صدام میلی امیه ... بقید افسونه ... اونم از دهنم پریماسم اصل

 ویدم کشی بود که مامان برام انتخاب کرد ... خودش برام شناسنامه گرفت ... آهاسمی

:ید لب پاره شده ام چشماش گرد شد ... نشست کنارم و نالیدنبرگشتم ... با د

 افسون؟!!!ی شدی- باز چ

 آبید ... شایه هم مثل بقیمز تونه خوب باشه؟! جی مرد میه برام سخت بود باور کنم چرا

 ین گفتن ای دست و پاش و میر انداختن زی دختر رو میه اگه اونم ید ... شاید دینم

 کنه ... چرا نزنه؟ چرا له نکنه؟ چرا زورشو نشون نده؟ی بخواد می کس و کاره هر کاربی

 یدن دفعه با دیه دستمو گرفت و یمز مطمئنم ... جینطورنچرا؟ همه مردا هم

 دستمویع کبود و خون مرده بود ... سریکه به تیکه دستم تی چشماشو گرد کرد ... رودستم

 گفت:ی آشکاری ... با ناراحتیدمپس کش
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 با داداشتیا ی؟ رفته از تخت افتادیج سرت گیا یوار؟ تو دی رفتیا ی؟- باز خودتو سوزوند

 مشت زده تو صورتت؟ هان؟ی کردی میشوخ

 کنه ... شونه بال انداختمو گفتم:ی وقت دروغامو باور نمیچ دونستم همی

 !یست- مهم ن

 که تو سکوتین کینا کنن؟ آخه ای دختر؟ دارن تو رو شکنجه میست مهم نی تا کی؟- تا ک

 ...ینم تو ببی چشمای غم رو توین خوام ای افسون من نمی؟کرد

! محاله ممکنه ! خشک و سرد گفتم:ی؟ زد . مرد ودلسوزی حرف میادی داشت زدیگه

 ... بذار منم کارم رو بکنم ...یمز- برو سر کارت ج

 چند لحظه نگام کرد و گفت:جیمز

!یاره بلها رو سر تو مین نفر داره ایه دونم ی خوب باشه ... نگو ... من که میلی- خ

 ...یست- به تو مربوط ن

 به غرورش بر خورده ... از همون اول که اومدمیلی داد خی مشت شده اش نشون مدستای

 مرد ها دور و یومد ی ... خوشم نمید از حد دور و بر من پلکیاد سر کار زینجاا

ین تنها بودم ... اما ایشه همین همی باشن ... با دخترا هم بلد نبودم رابطه برقرار کنم برابرم

 زل زد تو یش خاکستریده کشی رفت ... با چشمای وقت از رو نمیچ هیمزج

 و گفت:چشمامو

 حرفا هستم ...ین که سمج تر از ای دونی ... می نکن منو از خودت برونی- سع

 ..یدم شده بود ... اما خندی وقت بود که خنده از لبام فراریلی لحظه خنده ام گرفت ... خیه

 پرو شد منو چرخوند سمت خودش دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و قبل از یمرج

 صورتم ... زخم کنار لبم داغ شد ... با خشم هولشی خم شد رویرم بخوام جلوش رو بگاینکه

 یدم کارم همزمان شد با سوت سر کارگر اونجا ... با وحشت چرخیندادم و ا

 خشک گفت:یلی ... خطرفش

!ی محل کاره ... نه فاحشه خونه ... تو اخراجینجا- ا
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یمز خواستم از خودم دفاع کنم ... اما قبل از من جی خواستم التماس کنم ... می تته پته مبا

گفت:

 ...یست من بود ... افسون مقصر نیر- خانوم کالن ... همه اش تقص

 خشم گفت:با

 کردم ... توی الن اخراجت مین همیم نداشتیاز ... اگه به فروشنده نیمز- تو حرف نزن ج

 برگرد سر کارت ...ی؟ کنی کار می چینجاا

 گرفتم و گفتم:یشو بغض رفتم طرفش ... گوشه لباس بلند آببا

 دارم ...یاج کار احتین کنم ... من به ای- خانوم کالن خواهش م

یز بودم که تعادلم رو از دست دادم و محکم خورد به میف ضعینقدر خشم هولم داد ... ابا

 جرئت نداشت ی کسیمز به طرفم ... جز جید دویمز شدم ... جین ها ... پخش زمیوهم

 بودم ....یزار و من از ترحم بیدم دی اونجا ترحم رو می همه دخترای کنه ... تو چشماکمکم

 خانوم کالن بلند شد:یغ جیصدا

 فاحشه خونهی تو توی ... جایست نینجا تو ای گفتم ... جایرون برو بیاره- دختره پت

هاست ...

یاه سینقدر من رو ایشونی کنن من هرزه ام؟ به چه جرم پی چرا؟! چرا همه فکر مخدایا

 یاه از اونم سی سرنوشت مادرم باشه ... حتیاهی سرنوشتم به سید چرا بای؟نوشت

 زد که از وصفش عاجزم ...ی میرون از چشماش بی بازوم رو گرفت ... غمیر زیمز! جتر

آروم گفت:

 بگم ... باور کن خودم باهاشون صحبتی دونم چی- من واقعلا متاسفم افسون ... واقعا نم

 کار یه نشدن هر طور شده باشه ی ... اگه راضی کنم برگردی میشون راضیکنمم

 دم ...ی کنم ... قول می میدا برات پبهتر

 شده بود و بدتریشتر ... از جا بلند شدم ... درد بدنم بیدم کشیرون نفرت بازومو از دستش ببا

 زدم ... گفتم:یلنگ م
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 ...ین موجودات عالمین تری ... شما عوضین ما زنا نداری برایچی هی- شما مردا جز بدبخت

 ...یمز جینم رو ببیختت ریگه خوام دی ... نمین زنیحالمو به هم م

 دونستم اگه بدون پول برمی ... میرون اونجا بمونم زدم بیگه لحظه دیه ی حتینکه ابدون

 ینطور کردم ... همی کار می چید ... بایارن ی و لئونارد پدرم رو در میکخونه فردر

ی بغض لعنتین تونستم ای خودم که میش کردم ... پی میه رفتم گری رو میاده از گوشه پکه

 زنم:ی دارم داد میدم به خودم اومدم دیهورو بشکنم ... 

ی؟ دی من بدبخت رو! چرا جوابمو نمی صدای شنوی مگه نمیستی؟- د مگه تو اون بال ن

 چرا یدی رو تو آفری عوضی مرداین سر من؟ ای رویزی ری میه بدبختیچرا هر چ

 پناه رو بهی زن بیه ی به خودشون اجازه بدن زندگید!! چرا بای؟ کنی افسارشون نمخودت

 هوس مردها باشم؟ لئونارد با هوسش منو به ی قربانید بای تا کیا خدایزن؟هم بر

 با هوسشیمز کرد ... جیزار رابطه اس بی با هوسش منو از هر چیک آورد ... فردروجود

 رو نابود کنم؟ ینا که ای دی نمی چرا به من قدرتیا کرد ... خدایکارمنو از کار ب

 ؟چـــــــــرا

 برامیچی هیگه کنم ... دیه خواستم گری رو ... فقط میاده هق هق افتادم ... نشستم کنار پبه

مهم نبود ....

 تو کوچه ها لفتش داده بودم ... امای شده بود ... زمان برگشت به خونه ... به اندازه کافشب

 تونستم بگم که اخراج شدم؟ ی چطور میگشتم؟ بر میدحال بدون پول چطور با

 رو نداشت ... داشتم از سرما بهین سنگی طاقت اون ضربه هایگه بدنم دی؟ چه جرئتبه

 خواست ... به درک که ی گوشه آشپزخونه رو می ... دلم گرمایچیدم پیخودم م

یوار ... از در و دیابونمون خی تویچیدم مامان سردمه ... پی پر از سوسک بود! واتوش

 کردن ی می کوچه داشتن بازی ... بچه ها هنوز توید باریخونه ها چرک و کثافت م
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 از معروفیکی از حد خوش نام بود! یاد رفتن ... محله مون زی از سر و کول هم بال مو

 دو تا از یکی فاحشه خونه ها اونجا بود ... درش هم طبق معمول باز بود و ینتر

 که از اونجای بودن ... هر مردیختن در مشغول عشوه و ادا ری کار جلویغ تبلی برازنهای

 زدن تا بلکه بتونن بکشنش تو ... ی باهاش لس می شد چند لحظه ایرد م

یدن گذشتم با دی گرفت هر شب از جلوشون که می خنده ام میدم دی رو که ملباساشون

 رفت ... واقعا مضحک بودن ... نگاشون کن! ی میادم غمام یکاراشون چند لحظه ا

 کنن! وال اونا هم از منی می چسبونن و دلبری خودشون رو به بدن مردا می جورچه

وضعشون بهتره ... از کنارشون رد شدم و رفتم سمت خونه ... خونه که چه عرض 

ی قوطین داشت ... عی متری ده طبقه که هر طبقه اش ده واحد سی مجتمع آپارتمانیه! کنم

 یدن راهرو با ولع مشغول بوسی که توی دختر پسریدن! وارد که شدم از دیتکبر

 بدنم رو آمادهید بودن حالم به هم خورد با نفرت نگاشون کردم و رفتم سمت آسانسور ... باهم

 هنوزم ی همه کتک خورده بودم ولین اینکه کردم ... با ای می کتک حسابیه

 و رفتم سمتیرون طبقه هفتم توقف کرد با ترس و لرز رفتم بی! آسانسور که تویدم ترسمی

 داشتن رو نداشتم! ید اجازه کلی چی دونم برای نداشتم ... نمیددر خونه ... کل

 اگهیا پشت در خونه ساعت ها معطل شده بودم ! با ترس زنگ رو فشار دادم ... خدابارها

 ی با چشمایک خودمو به ... در خونه باز شد ... فردری شنوی و صدامو میهست

 بود ... آروم گفتم:یستاده دهنه در ای توسرخ

 تو ...یام- برو کنار ب
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ی خواد چی تو ... مونده بودم میدم حرفم تموم نشده بود که شال گردنم رو گرفت و کشهنوز

 مرد ین! من از ایا و سرشو آورد جلو! آخ ... خدایوارکارم کنه که چسبوندم به د

ی لعنتی ولید چکی داد نفس بکشم ... از لبام خون می بهم اجازه نمی ... حتیزارم ... بمتنفرم

 دست و پا بزنم اون یشتر بیدست بردار نبود ... تجربه ثابت کرده بود هر چ

 انگاریدا جدی کرد ولی همه رو پاره میل شه ... دستش رفت سمت لباسام ... اوای تر مجری

 ی هم با خشونت درشون مین همی ضرر به مال بزنه ... براید بود نبایدهفهم

 ... منو برعکس کرد و چسبوند بهید دی عجزم رو مید کردم ... نبای نمیه ... بازم گرآورد

 نکشم ... با همه وجودم یغ نتونستم جیگه ... دیچید همه بدنم پی ... درد تویوارد

ی تموم نمی درد لعنتین دونم چرا هر بار بازم درد داشتم ... چرا ای ... نمیدم کشی مجیغ

 کرد ... ی میر سی داد منو از خودم که نه! از زندگی که میکی رکیشد ... فحش ها

ین نعمت بود؟! این خدا رو شکر کنم که هنوز دخترم؟!!! اید بایت دونستم تو اون وضعنمی

 یشتر برد؟ دردم بی نمی لذتیچ بود که از برداشتن بکارت هی مردیه یککه فردر

 با اونیشب آورد؟ مگه دی رو از کجا می همه انرژین بود ای کثافت وحشیه ... اون شد

 رفتم که کارش ی کار داشت؟!!! داشتم از حال می چیگه خراب نبود؟ با من دیزنا

 ناله ام دل سنگ رو همی خودم جمع شدم ... صدای ... تویوار شد ... ولم کرد گوشه دتموم

 ی که لباساش رو مینطور همیک ...فردرید کشی میر کرد ... همه بدنم تیآب م

 گفت:پوشید

- گمشو تو آشپزخونه بخواب ...
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 نعمتیه ین شم ... ای میهوش ره که بی میل تحلیم انرژینقدر عمل این دونست بعد از امی

 بل باعث شد اخراج شدنم لو نره؟! از جا بلند شدم با زجر ین با ایکبود؟! که فردر

 ...یلی درد داشتم ... خیلی انداختم گوشه آشپزخونه و چشمامو بستم ... خخودمو

***

 گشتمی مید باید کشی میر ... هنوز بدنم تیرون زدم از خونه بی حالی روز بعد با بصبح

 سر یدم که رسین ذاشتم بفهمن من کارم رو از دست دادم ... همی میددنبال کار ... نبا

 جلوم ... با داد گفتم:یچید بدم که پییر رو تغیرم ... خواستم مسیدم رو دیمز جخیابون

- دست از سرم بردار ...

 گفت:ی ناراحتبا

 تو بودمی تا نصف شب در به در کار برایشب کردم ... باور کن دیدا- افسون ... برات کار پ

 خبرت کنم اما آدرس خونه تون رو نداشتم ... یام خواستم همون موقع بی... م

 رو بلد بودم ...یابونتون خفقط

 ادامه داد:یجان تعجب نگاش کردم ... با هبا

 و آخر شب رستوران روی ظرف بشورید ... بای بغلیابون خین رستورانه ... تو همیه ی- تو

 خوبه ... دو برابر اون سوپر یلی ... اما حقوقش خیست ... کارش بد نی بکشیط

 ...ی کنم که خسته نشی اونجا ... اگه اومدم خودم کمکت میام منم بید ... شامارکت

 وید من کرده بود؟ با خنده دستمو کشی اون کار ها رو برای چی نگاش کردم ... براگیج

گفت:

 ...ی اونجا باشیگه ساعت دیم تا نید دختر ... بایگه دیا- ب

ینی؟ بی! هنوز منو میا حرف دنبالش راه افتادم ... نگام سر خورد سمت آسمون ... خدابدون

 چونی شد بگم عالی خوب ... نمیبا تقری های با مشتریز تمیبا بود ... تقری خوبرستوران

 که داشت ساعت کارش بود ... ساعت ی نبود! تنها بدی عالیچی طرف شهر هینا
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 دونستمی تا ساعت دوزاده ... نمینجا ای سوپر مارکت تا ساعت ده شب بود ... ولی توکارم

 کم که بهش فکر کردم شونه بال انداختم و یه به خونه خبر بدم ... یدچطور با

:گفتم

ی که میر خبرشون کنم؟ فوقش شب دید خرن چطور بای برام نمیل موبایه ی- به درک! وقت

 در ازاش حقوقش ی ولیشتر کردم ساعتش بیدا کار بهتر پیه گم ی میعرم سر

 بهتره ...ین شن ... آره ای ... هر دوشون لل مبیشتره

 هاشون بال بود و سطح صافشونیه پایز می رویدم چی ها رو برعکس می همه صندلداشتم

 وقت بود اومده بود یلی ها هنوز نشسته بود ... خی از مشتریکی ... یز میرو

 مرد جنتلمن! اوهو! جنتلمن! مگه جنتلمنیه یدم شایا پسر یه... هنوزم قصد رفتن نداشت .. 

 دور و بر ین مشخص بود که اصل مال ایپشهم وجود داشت اصل؟!!! اما از ت

 کهی ... شلوار خوش دوختی شکلتیلور تنش بود با پیک شیلی خی مشکی پالتویه ... نیست

 یلی خیم براق ... از حق نگذری رسمی زد ... با کفش های قاچ میوهخط اتوش م

 گارسون همه شون محوش شدن ... من در حالی اومد تو دخترای بود ... وقتیافه قخوش

 کم آورده بودن از منم یرو ها بودم ... چون نیز از میکیجمع کردن ظرف از سر 

 بودمیفه که از آشپزخونه خارج بشم و کمک کنم ... اون لحظه هم مشغول انجام وظخواستن

 لحظه همه دخترا سر جاشون خشک شدن ... قدش حدودا دو یهکه اومد تو ... 

 رنگیه شبی رنگیه و کرم ... یف کثیی طلین بودن ما بی رنگیه بود ... موهاش متری

 ی ولو بود ... نشست رویشونیش پی دسته اش رویهخاک ... لخت و تکه تکه ... 
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ی کرد دو انگشتی که جلوش داشت غش می ها و منو رو از گارسونی از صندلیکی

 رنگ یه نگاش نکردم ... اما رنگ چشماش خوب تو ذهنم موند ... یادگرفت ... من ز

 اومد رستورانی نگاش نکردم ... وقتیگه ... بعد از اون نگاه اول دیی و قشنگ! کهرباخا ص

 گارسون ها هم رفته بودن ... ی نبود ... حتی کسیگهشلوغ بود ... اما الن د

ی بکشم ... می رو جمع کنم و کف رو طیزها امشب شب اولم بود نوبت من بود که مچون

 نفره! حال مونده بودم چطور برم بهش بگم گورشو گم کنه یهگفتن هر روز نوبت 

 کرد ...ی خورد و به من نگاه می من کارمو بکنم ... نشسته بود خونسردانه قهوه اش رو متا

 یمی ملیقی موسی اون کارم رو بکنم ... صدایخیال گرفتم بیملجم گرفت! تصم

 موهام ... سرمیپس ... دستم رو بردم سمت کلید رسی ضبط به گوش می هم از باند هاهنوز

 موهامو باز بذارم ... ی تونستم کمی ساعت آخر میم نین ایدرد گرفته بود ... تو

 بلوزیه دامن کوتاه تا سر زانو بود با یه خونه هم که امکانش نبود ... لباس فرم اونجا تو

 باز ... شانس آوردم رون پام و بازوهام معلوم نشده بود ... یقه سه ربع ینآست

ی همه کارید اونجا بایدم لباس رو بهم دادن فهمی شدن ... وقتی میدا ها پی همه کبودوگرنه

 به لباس فرم؟! یاز آشپزخونه باشم چه نی قرار بود فقط تویبکنم ... وگرنه وقت

 شدم ...یدن کشی و مشغول طیدم کشیرش زی دستیخت و فر بلندم دورم ریاه سی موهاخرمن

 کردم ... کفش هامو هم در اورده بودم تا ی زمزمه میک همراه موزیار اختیب

 رویکه نگاه مرتینی رفتم ... سنگی سمت به اون سمت مین تر باشم ... پا برهنه از اراحت

 ی طین شد با همی شد! کاش می چندشم میره خی کردم ... از نگاه هایحس م
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 خواستم کارم رو از دست بدم ...ی! نمیف سرش ... اما حی توبزنم

 بلند گفت:ی و با صدایستاد من ایدن اومد تو ... با دی با خوشیمز رستوران باز شد و جدر

 ...یاد ی لباس ها بهت مین افسون! چقدر ای- ه

 به سمتش برم گفتم:ینکه زدم و بدون اپوزخندی

! به خصو ص به من ...یاد ی به همه می- آره ... لباس خدمتکار

 گفت:ی ناراحتبا

ی؟ کردیدا پی خوبین کار به ایستی خوشحال نی؟ چیعنی حرفا ین- دختر بد! ا

 به تشکره؟یاز ... نیلی- چرا خ

- نه نه اصل! من کارمو جبران کردم ...

ی؟ کنی کار می چینجا= ا

ی؟ هم به تو بزنم ... راحتی سریه خواستم برم خونه گفتم قبلش ی- م

- آره خوبه!

 کنارم ...اومد

 بکنم ...ی چقدر خوشحالم که تونستم برات کاری دونی- اجازه هست بغلت کنم؟! نم

یگار پاش انداخته بود و سی گوشه چشم به اون مرده نگاه کردم ... خونسردانه پاشو رواز

 رو هول دادم و گفتم :یمز کرد ... اما نگاش به سمت ما بود ... جیدود م

 باریه اگه ی بود که وقت نکردم .. ولین- اون بار اگه نشد باهات برخورد کنم به خاطر ا

!ینی بی بد می بشیک به من نزدیگهد

 دستاش رویمز تونستم! جی رو که میمز جی ... جلویرم تونستم بگی رو نمیک فردرجلوی

برد بال و گفت:

 ...یم من تسلی؟ زنی- باشه باشه! چرا م

 رم خونه ...ی شه می ... منم الن کارم تموم میمز جیگه- برو د

!ین ... همینمت- خواستم فقط بب

 زدم و گفتم:ی عمرلا! پوزخندیت؟! مرد و مظلومیت؟ چه مظلوم شده بود ... مظلوملحنش

 که ! حال برو ...یدی- د

 ... زمزمه کرد:ید کشی آهجیمز

 ...یاد ی باز بهت می- چقدر مو
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 سمت در و رفت ... کار منم تموم شده بود ...ید راهشو کشی ایگه بدون حرف اضافه دبعدم

 نشسته بود ... گفتم:یشخوانرفتم سمت صاحب رستوران ... پشت پ

یزی رم .. کارم تموم شده ! فقط اون آقا هنوز نشسته ... من چی مک دان من دارم می- آقا

 موقع ناراحت نشه ...یهبهش نگفتم که 

 پول برداشت گرفت به طرفم و خشکی نزد .. دسته ای رو تکون داد ... اما حرفسرش

گفت:

 ...یا- صبح زود ب

! حقم رو داده بود! لطف کهی؟ چی رو گرفتم و بدون تشکر رفتم سمت در ... تشکر براپول

 کردم ... نگاش کردم .. صورتش پشت ینکرده بود ... نگاه مرده رو هنوز حس م

 و از آسمونیومد ی می ... سوز سردیرون زدم بیخیال شده بود ... بی مخفیگارش سدود

 رو گرفتم و راه افتادم سمت ی سنگی رویاده بارش داره ... پیمشخص بود که هوا

 کردم .. اما داشتم حرفاموی آماده می درست و حسابی دعوایه ی خودم رو براید ... باخونه

 گرفتم ی جلوشون رو مینبار اید کردم که قبل از کتک خوردن بزنم ... بایآماده م

 از آسمون کردن ...یزش درشت برف شروع به ری خودمون دونه هایابون خی تویچیدم... پ

 موقع ین مست ایدم کشیوار کردم ... خودم رو کنار دیشترسرعت قدم هام رو ب

 له کنن! درسته که مردنینشون ماشیر بود اصل دوست نداشتم منو زیابون تو خیاد زشب

 شکل! منو باش! چه سرخوش! نوع مرگم رو هم خودم ینآرزوم بود اما نه به ا

 رفت!ی میواش رو روشن کرده بود. چقدر یابون تا ته خین انتخاب کنم ... نور ماشمیخواستم

 نبود! غر غر کردم:ی خبریهر آن منتظر بودم از کنار من رد بشه ول

 بره.ی چه مرگشه! انگار عروس میست. معلوم نیگه برو دیا- د ب

 بایا داره؟ خدایالی قصد نداشت از من جلو بزنه. ترس برم داشت! نکنه فکر و خین ماشولی

 کرد ... مونده ی هنوز درد میروز حال چطور فرار کنم؟ پام از پریل علی پاینا
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ی بلند شد. ضربان قلبم بال رفته و چنان مین در ماشی که صدایزم تو سرم بری چه خاکبودم

 تونستم سرعت قدم ی که میی. تا جایسته که هر آن احتمالش بود از کار بایدکوب

 کرد:یخکوبم از پشت میی کردم. صدایشتر لنگم رو بهای

 خانوم محترم ...ید- ببخش

ی! بیبی خانوم؟ خانوم محترم؟!! جلل خالق! چه الفاظ عجید؟! با من بود؟ گفت ببخشجانم؟

 ی محترمانه خطاب نکرده بود. با کنجکاوینطور منو ایشکی. تا حال هیستادماراده ا

 کرده؟!!! چهیبم کرد ... سکته م داد! نکنه تعقی کار می چینجا ایکه مرتین. به! ابرگشتم

 تا حال مثلش رو ی ولیمته دونستم گرون قی که میی داشت! از اونایبی عجینماش

ی ... شونه هاید تنومندش رو دیکل شد هی بودم! پالتوش رو در اورده بود حال بهتر مندیده

! به خودم غر زدم:یکستبر و کمر بار

 دختره هرزه!ی الهی- کور ش

 مرد بلند شد:ی از حرف خودم جا خوردم. انگار باورم شده بود که هرزه ام. صداخودم

 گردمی آدرس میه شدم. راستش من دارم دنبال یفتون خانوم شرمنده مزاحم وقت شرید- ببخش

ین؟ شه شما کمک کنی ها فکر کنم گم شدم. میابون خین تو ایول

یه طرف فرق داشت ... کلماتش رو ین! لهجه اش هم با مردم ایست اطراف نین مال انگفتم

 ... نا خودآگاه دست دراز کردم و آدرسش رو یکرد کشدار ادا میجور با تحکم ول

:یدم شد ... به خودم توپیک قدم بهم نزدیه ... گرفتم

!!!ی؟ مرد کمک کنیه به ی خوای می- واسه چ

 توجه به وجدانم که صداش در اومده بود گفتم:بی

 یابون- شما خ

brixton

 بالتره ...یابون ، دو تا خیست نینجا ... این خوایرو م 
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 توجه به حرفم آروم گفت:بی

 ... افسون!ی داری- اسم قشنگ

 ... سو استفاده گر و فرصت طلب! واقعا روینن ... همه مردا همی عوضیکه!!!!! مرتجانم؟

 شد ... ی موجودات دو پا تو ذهن من اضافه مین خوب ایبه روز به صفت ها

 کرد:یخ مو به تنم سیک فردری با خشم برگردم که صداخواستم

 سر قرار؟ هه هه بالخرهی اومدی؟ کنی می داری! چه غلطینجا چه خبره این- به به ... بب

 ی. می مامانتین دونستم توام عی. آشغال هرزه! میذات خودت رو نشون داد

ی بدبخت عوضی.... بالخره آتو رو دست من دادی کنی رو شروع می بالخره هرزگدونستم

 هان؟ی ذاری و قرار میای ی میر دیگه... حال د

ی کردم از شر تهمت های نمی که کاری تا اون روزیا زد. خدایخ و بدنم ید از روم پررنگ

 نداشتم چه برسه به الن که شد ... آش نخورده و دهن یی پدر و پسر رهاینا

ی منو بزنه؟! صدایر با زنجیخواست خدا! میا ی! وایدم دستش دی رو تویر. برق زنجسوخته

 بلند شد:یهاون مرد عوض

 بدم.یح من توضین- آقا بذار

یرم بتونم جلوشو بگینکه اومد و قبل از ایین پایک موند چون دست فردریجه نتی حرفش بولی

 ناله ام ی. صدایینپهلوم سوخت. دوباره دستش رفت بال و دوباره اومد پا

یر بود برام! زنجیب ... عجید رسی که نمین ای بلند بود که به گوش خدا برسه ... ولاینقدر

 یره رو بگیک فردری داشت جلویهزار برابر کمربند درد داشت ... اون مرده سع

 مردهی خواد بزنتش ولی میدم دی و مرده رو گرفت ... مید... اما لئونارد هم از راه رس

 زد ی میر زنجی آورد .. خون از جای بود ... درد داشت نفسم رو بال میشترقدرتش ب
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ی و صدایدم دیک دست فردری چاقو رو تویه شبیزی و دار چیر همون گی ... توبیرون

عربده اش بلند شد:

 کشمت ...ی- م

 بستم ... زمزمه وار گفتم:چشمامو

 ...یشت پیام ی- مامان دارم م

 ... ضربهین زمی نداشتم ... جسمم ولو شد رویدن به شدت سوخت ... قدرت داد کشپهلوم

 شد یاد زینقدر نداشتم ... و ضربه سوم ... دردم ایدن کشیدوم رو زد ... نفس برا

 شد ... همهی داشت محو می رفتم ... همه چی شد و داشتم از حال میاه چشمام سکه

 عربده ی که جمع شده بودن ... صدای مردمیاد فری ... همه صداها ... صدایرتصاو

 فرصت طلب ...یب اون مرد عجی و لئونارد و صدایک فردرهای

 سوخت. چشمامو بستم و زمزمه واری بود. پهلوم بدجور مید چشم گشودم همه جا سفوقتی

گفتم:

- من کجام؟!

.یمارستانی- ب

 پهلوم گذاشتم و ازی مشغول عوض کردن سرمم بود. دستمو روی باز کردم. پرستارچشمامو

:یدمزور درد نال

- آخ ...

ی؟- درد دار

 ...یلی- خ

یق مسکن تزریه سوزه. بهت ی هات میه بخی. الن جای شی زود خوب می ولی،- حق دار

 کنم تا دردت کمتر بشه.یم

- من چم شده؟

.ی چاقو خوردیست؟ نیادت- 

ی! ازت متنفرم ... متنفر! صدایک ... لعنت به تو فردریک .... فردریک اومد. فردریادم

 باعث شد از فکر خارج بشم.یمرد
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 خدا رو شکر!ی؟- بهوش اومد

 ... بازمیفتم روز بین که باعث شد به ای مرده!!! همونین اونو نشونه گرفت. بازم اینبار انگام

 ی برام رقم زد. زل زدم توید جدی بدبختیه منو ی مرد افتاد رو زندگیه یهسا

 شد گذشت! قدی ... چقدر خوشگل بود! از حق نمینمش خواستم ببی ... انگار تازه مچشماش

 اعصابم راه ی درشت و خمار خوش رنگش روی. چشمایکلبلند بود و خوش ه

! اندازه اشیی چه لبای بودن و دماغش سر بال ... لباش ... وای رفتن! ابروهاش کمونمی

 گفت. ی نمیراه هم بیاد زیک و براق. انگار فردری قلوه ای حسابی بود ولیمعمول

 شده بودم و داشتم اون مرده رو بریز شده بودم؟ چه مرگم شده بود؟ چقدر هینجوری من اچرا

 پر پشتش فرو کرد و ی موهای توی ام، دستیره کردم. کلفه از نگاه خیانداز م

:گفت

- حالت خوبه؟

. انگار رنگیتونی نه زیی بود نه طلیی بود. نه خرمایشونش پری موهای تویشونم پرحواس

 رو ینا رستوران هم همه ای! توی شده بود. چه رنگیتونی زیخاک بود که کم

 تر از همهیب بود و عجیب مرد عجین ایز ... همه چید شد دی تر میق بودم اما الن دقدیده

:ید دم دوباره پرسی جواب نمید دینگاهش ... وقت

یست؟- حالت خوب ن

 شدم و گفتم:هول

 کم درد دارم فقط.یه- خوبم ... 

 خودم غر زدم:با

یگه تخت بلند شم بکوبم تو ملجت ... آخه تو دین ده از رو ای میفی چه کی؟- مگه تو دکتر

 من؟ی وسط زندگیاز کجا افتاد

 با تعجب گفت:ید فهمی من نمی حرف زدن های از فارسیچی که هاون
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ی؟ هستی- تو خارج

 کردم:پرخاش

 ...یست- به تو مربوط ن

 کناری صندلی ...اما از رو نرفت، نشست روی عوضیه خورد ! بخوره! به جهنم ... مرتکجا

تختم و گفت:

 داداشت روی منه. اگه من زودتر جلویر کنم همه اش تقصی- من واقعلا شرمنده ام. حس م

 شد.ی نمینطورگرفته بودم ا

 و گفتم:یدم کشیقی شده بود. نفس عمیچی متوجه دستش شدم که باندپتازه

ینه فرصت بود که کیه هم منتظر یک ... فردرین دردسر هستیه. شما مردا فقط مایست- مهم ن

 کنه. دستتون هم شاهکاره اونه؟ی خالی جوریهاش رو 

 به دستش کرد و گفت:نگاهی

 کنه.ی کم نمیه از اصل قضیزی حرفا چین حال این با ای... ولیه خراش جزئیه ینکه- ا

 دارم.ی عذاب وجدان بدیدرسته که من بهونه داداشت شدم ول

:یدم پرسی کنجکاوبا

 داداشمه؟یدید- از کجا فهم

 بتونه جواب بده، دکتر وارد اتاق شد و اون دست از ادامه حرف زدن برداشت.ینکه از اقبل

 سر شونه اش زد و گفت:یدکتر که هم سن و سال خود مرده بود، دست

 کنه؟ی دستت که درد نمیل؟ دانی- چطور

 رو به راهه.یز تو همه چی به لطف همکارای- نه اد

 چطوره؟یضمون حال مرینم- خوب خدا رو شکر. اجازه بده بب

 پهلوم گذاشتم و گفتم:ی شد. دستمو دوباره رویده حرف نگاهش به سمت من کشین دنبال ابه

 کرد بهتر شدم.یق که پرستار بهم تزری بعد از مسکنی کرد، ولی- درد م

. هر چند که ...ی شی- خوبه ... بهترم م

 وسط حرف دکتر رفت و گفت:یله اسمش دانیدم که حال فهمپسر

 ...ی- اد

 سرمم رو چک کرد و گفت:ی با خونسرددکتر
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ی سرش اومده. برایی دختر حق داره بدونه چه بلین! ای دونی تو که بهتر از من میل،- دان

 لزمه ...یتشکا

ی خطر توی بباره؟ زنگای من بد اقبالی از آسمون براید بای! تا کیی؟ چه بلیگه! دخدایا

:یدم. به زحمت پرسیدند کشی میغگوشم ج

 شده دکتر؟ی- چ

 با تاسف نگام کرد ... سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و با لحن افسوسدکتر

 گفت:یبار

یی که خدای مراقب خودت باشیلی خید! بای سمت راستت رو از دست دادیه- متاسفانه تو کل

.یاری شانس نیگه بار دین. ممکنه ایفته ات نیه کلیکی واسه اون ینکرده اتفاق

:یدم صورتم گرفتم و نالی جلودستامو

 من!ی- خدا

یگه. دیختی کثافت. بالخره زهر خودتو ریک شد! فردری نمین! بهتر از ایه کلیه با زندگی

:یدم رو ، و نه باباشو. با بغض نالیک نه فردرینم کدومشون رو ببیچ خواستم هینم

 دستشون باشم.یر خوام کلفت زی نمیگه. دیرن گی- ازشون متنفرم اونا ذره ذره جون منو م

. از همه مردا متنفرم. ینم اونا رو نبیخت ریگه دی کارتن بخوابم ولیحاضرم تو

 حال به هم زن. جزی مشت آدم عوضیه اشون مثل همه ان. همه اشون کثافتن. همه

. یرم گی. من انتقام میستن بلد نی کاریچ تر از خودشون هیف به جنس ضعییزورگو

 که تویی که خوردم. انتقام همه اشکایی. انتقام همه کتکایرم گی از همه مردا انتقام ممن

 یا. خدایرم گی امو میه ، همه تهمت ها. انتقام کلیرها. انتقام همه تحقیختم رییتنها

.یرم گی. من از همه انتقام میرم گی از تو هم انتقام ممن

 کردن.ی زدم نگاه می حرف می به فارسی و دکتر با تعجب به من که تند تند با زاردانیل

 و گفت:یاورد طاقت نیلدان

 نشده افسون ...یزی- حال که چ

 شد؟ هان؟ فقط ناقصم نکرده بود که کرد ...ی مید بای چیگه- د
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 رفت سمت در اتاق ... دکتر گفت:یل و دانیدن هر دو آه کشیل و داندکتر

ی هم ندارن، توام به زودی مشکلیچ کنن افسون جان ... هی می زندگیه کلیه ها با یلی- خ

 افته.ی چشمت به ما نمیگه و دی شیمرخص م

 فرار کنم،ید اونا. بایش خوام برم پی خوام برم خونه. نمی. مرخص بشم کجا برم؟ نمترسیدم

 که توش از جسم و روحم ی پامو تو اون خونه جهنمیرم راهه. بمین بهترینآره ا

 ذارم.ی شه نمی استفاده مسو

 زد و از اتاق رفتی من لونه کرده بود لبخندی که تو چشمای توجه به ترسی بدکتر

 کنار تختم نشست و گفت:ی صندلی برگشت ... رویل ... بعد از رفتن دکتر دانیرونب

ی متاسفانه چاره ای. ولیستی نیطش شرای دونم توی. می بدونید هست که بایزایی چیه- 

 افسون جان.یستن

ی دردیچ هید نبایگه. دیده شدم فولد آب دیگه سرم اومده؟ دیبتی شده؟! باز چه مصی چباز

 دوست دارم رو پا باشم و از همه یلی سر پا بمونم. خیدمنو از پا بندازه. من با

 ادامه داد:ید زنده ام. سکوتم رو که دین همی. برایرم انتقام بگمردها

 کمربند هم براش دردسر شد.ی ضربه های- برادرت زندانه. به جرم ضرب و شتم تو. جا

 ی میغ جی ها شهادت دادن که هر شب ... از خونه تون صدایهچون همه همسا

 ...شنیدن

 سوزه؟ی! دلت واسه من می. آخید کشیقی در عوض نفس عمی ساکت شد ولید که رسینجا ابه

 مذکر. گفتم:ی به ترحم ندارم آقایاز نیگه. من دیست نیازین

- خوب؟

 برهید چند سال بای. به راحتین رو آورده تا شما امضا کنینامه که شکاینجاست ای ماموریه- 

 باهات صحبت کنم ...یدگوشه زندان آب خنک بخوره ... اما قبلش من با

 کردم ... ادامه داد:نگاش

 کنن پدرته، واقعا پدرته؟ی- اون مرد که ادعا م

 خواد به من بگه حرومزاده؟! فقط سرم رو تکون دادم ... زمزمه کرد:ی مینم انکنه
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- پس چطور طرف تو رو نگرفت؟

 ...یست من نی کنه بابای- چون فکر م

 حرف براش بدتر شد ...ین ... اما خوب ایست هم گفته که پدرت نی- آره ... تو بازپرس

 ... ی! اونم گفت دختر زنش بودی؟ کاره بودی اون خونه چی پس تو تویدنازش پرس

 مسئوله! تو فقط به من بگو ... ضرب و شتمشون فقط در حد زدن با کمربند بوده؟یشتر بحال

 هم در کار بوده؟ی آزار جنسیا

ین تونستم به ای می ... چیاوردم آبروم رفت! سرمو بال نیا! از کجا؟ خدایده اونم فهمپس

 من افت ی براین کرده؟ ای بگم؟ بگم هم جنسش به محرم خودش تجاوز میکهمرت

 نفسش رو فوت کرد وید ... سکوتم رو که دین رفتم تو زمی شدم می کاش آب می وانیست؟

گفت:

 درست گفته ...ی لعنتیک- پس اون فردر

 گفته بود؟!ی چی لعنتیک!! فردریک؟ رو اوردم بال و با تعجب نگاش کردم ... فردرسرم

 زد و گفت:یپوزخند

 نه خواهرش!ی گفته تو زنشی بازپرسی تویک- فردر

 پر از نفرت گفت:یی کردم ... با صدایم دستام قاین! صورتم رو بوای

 حرفاین! وگرنه با ایارن ی ظاهرا اصل سر از قانون در نمیت- اون پدر و برادر عوض

 انداختن!ی دردسر نمی تویشترخوشون رو ب

 که کنار پاش بودیفش صورتم برداشتم و نگاش کردم ... خم شد از داخل کی از رودستمو

 رو خارج کرد ... گرفت سمتم و گفت:یبرگه ا

 ...ی دادگاه شی کارایر برگه رو امضا کن ... اصل دوست ندارم تو درگین ایر- ز

 حرف قلمبه سلمبه بگم که گفت:یه تعجب نگاش کردم و خواستم در جوابش با

 نگاه نکن!ینطوری هستم ... ایل- من وک

 دادگاه باشم ...یر داره که من درگی تو چه فرقی ... برای هستی که تو کیست- برام مهم ن

 به کمک تو ندارم ...یازی به تو داره ؟ من نیمشکلت من چه ربط

 رو به نشونه سکوت بال آورد و گفت:انگشتش
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ی؟ گستاخیلی بهت گفته خی دختر ... آروم باش ... تا حال کسی هی- ه

 توجه به حرفش گفتم:بی

 و لئو هر دو تو زندانن؟یک- فردر

 اونی لزم نبود برم تویگه رو به نشونه مثبت تکون داد ... خوشحال شدم ... پس دسرش

 تونستم یخونه خراب شده ... من آزاد شده بودم ... اما ... اما حال با کدوم پول م

 پوندیه ی ... حتیرم تونستم بگی اتاق هم نمیه ، یشکش خونه اجازه کنم؟ خونه پیه خودم برای

 بلند شد:یل دانی کار کنم ... صدای چید دونستم بایهم از خودم نداشتم! نم

 ...ی- بهتره وکالت من رو قبول کن

 گفتم:یستی رودربابدون

 ندارم که در ازاش ...ی پولیچ- من ه

 خوام؟!ی گفتم از تو پول می دختر! من کین- بب

 ...ی آقاین کار رو بکنین این خوای می- پس واسه چ

 لبخند گفت:با

 ...یل- دان

!یل- فام

 تر شد و گفت:یق عملبخندیش

 ...یک- مجست

 که به بالتر رفتن اعتماد به نفسش دامنیاوردم! اما به زبون نیاد ی دلم گفتم واقعلا بهت متو

 و گفت:ید کشیبزنم ... آه

 دارم ...یشنهاد پیه افسون ... من برات ین- بب

 شن؟ی خبر ها تموم مین ای دونم ... کی داشت ... مید خبر جدیه باز

 ادامه داد:ید سکوتم رو دوقتی

ی؟ ری کجا مینجا- بعد از ا

 گفتم:یظ غبا

- قبرستون ...

 زد و گفت:ی انداخت ... لبخندی میادم کم درد داشتم اونم خودم
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ی تونی ... با من نمیاد ی ات مینه معای دکتر هم الن برایه برگه رو امضا کن ... ین- ا

 ی رو براش بگو ... من همه کارا رو سریز! همه چی تونی با اون که میراحت باش

یرم گی هم ازشون می غرامت حسابیه اندازمشون گوشه زندان و ی کنم ... سالها ممی

برات ... تو نگران نباش ... فقط به من اعتماد کن ...

 شک نگاش کردم ... آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:با

 منی کار ها رو براین ایل شه که بدون دلی باورم نمی؟ خوای می- و در ازاش از من چ

 ...یبکن

 زد از جا بلند شد و گفت:لبخند

- فکر کن من پدرتم ...

 حرفا نبود ... دوما اون کهین سنش مال این گرد شده زل زدم بهش! اول که با ای چشمابا

 با خنده گفت:ید بزنه ... نگامو که دین به سرم زد که ایبابام بود چه گل

 نگام نکن دختر ... هر چه نباشه دو برابر تو سن دارم!ینجوری- ا

 رفت گفت:ی میرون که از اتاق بی ذهنم شروع کردم به حساب کتاب و اون در حالتو

 و شش ...ی شه سی ... میار- استراحت کن ... به مغزت هم فشار ن

 که از اتاقین دوسالش باشه ... همیکی و ی زد سی ... فوقش میومد ی! بهش نماوووووه

 که خوشبختانه زن بود اومد تو و ازم اجازه خواست ی ایگه پزشک دیرونرفت ب

 کردم ویف رو براش تعریز گرفت ... به زحمت همه چی ام کنه ... داشت خوابم مینه معاکه

 کرد یید منو تای شد و همه حرفاینه کرد بعد هم خودش مشغول معایادداشتاون 

 از اتاق خارج شد چشمام بسته شد ...ی... وقت

 دست لباس کهنه! داشتمیه ین کرد لباس هامو بپوشم ... من بودم و همی داشت کمک مپرستار

 ... در اتاق ینه و کامل مراقب بودم که پهلوم صدمه نبیدم پوشی میبا سخت

! چرا دستید؟ پلکی دور و بر من مینقدر ای چی برایکه مرتین اومد تو ... ایل شد و دانباز

 زد ی بود؟ به من لبخندی چی هاش برای خوش خدمتین داشت ... ایاز سرم برنم
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 رو به پرستار گفت:و

- آماده است؟

 گفت:ی باور نکردنی با احترامپرستار

 ...یک مجستی- بله آقا

 زد و گفت:ی لبخنددانیل

- ممنون ...

 تونستمی خواست کجا ببره؟ نمی بازوم ... منو میر اومد به طرف من دست انداخت زبعد

 یرون بیم نداشتم که برم ... با کمک اون از اتاق رفتییمخالفت بکنم چون خودم جا

 زمزمه کردم:و

ی؟ بری- منو کجا م

 لبخند گفت:با

 خوب ...ی جایه- 

 بدونم کجاست!ید- با

 ...ی نکنی- بهتره کنجکاو

 ...ی عوضیک- تا توام مثل اون فردر

 امن ...ی جایه خوام تو رو ببرم ی ... من میست نیی جای خبرین! همچیس- ه

 کنه ؟ی مید منو تهدی- مگه خطر

 ...ی خوام خوشبخت باشی ... مینی آرامش رو ببی خوام روی- نه ... اما م

 داره؟ی اصل؟ به تو چه ربطی هستی تو کی؟ چی- برا

یه ... من ی کنی جلب توجه می فقط دارینجوری ایم؟ خارج بشیمارستان از بی دی- اجازه م

 شه ...ی کارات برام بد مین ... با ایستم نیآدم عاد

ی؟ بری نداره! من دوست دارم بدونم منو کجا می- به من ربط

 و گفت:ینگ سمت پارکید ... منو کشیم خارج شدیمارستان دو از بهر

 مهمه؟ینقدر- ا

 ...ینقدر از ایشتر- ب
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 خونه من ...یم ری میم- دار

 گشاد شده گفتم:ی جام توقف کردم ... با چشماسر

!!!!ی؟- چ

 ...یدی که شنین- هم

:یدم ... داد کشید توجه به من دستم رو گرفت و با قدرت کشی ببعد

 !یام ی جا نمیچ- من با تو ه

یالت ... خیست در انتظارت نی بدیز چیچ هی؟ کنی می سرکشینقدر ای چی- دختر تو برا

راحت باشه ...

 ...یام ی خونه تو؟ من نمیام بید من بای چی- برا

 ...ی نداری خونه ایگه هان؟ دی؟ بری خوای- پس کجا م

 ...یام ی بخوابم ... اما تو خونه تو نمیابون- حاضرم تو خ

 و در رو بست شروع کردم به جفتک انداختن خواستم در رو باز کنمینش هول داد تو ماشمنو

:یدم کشیغ سوار شد و در ها رو قفل کرد ... جیعکه سر

 ...یام ی جا نمیچ من با تو هی؟- مگه کر

ی بخوابه و هر کس و نا کسیابون تونم اجازه بدم دختر خونده ام تو خی ... چون نمیای بید- با

بهش تعرض کنه ...

ی باورش شده بابای جدی گفت؟!! جدی می چیکه مرتین گرد شده نگاش کردم ... ای چشمابا

 رو راه انداخت و گفت:ینشمنه؟ ماش

 ...یری پذی رو میه قضین نگاه نکن ... من از امروز پدر خونده توام ... کم کم اینجوری- ا

 ... هر موقع ینه! قرارمون هم ایابونهقبول کن که بهتر از آواره شدن تو خ

 ...یل موباین ... با ای خطر از جانب من کرداحساس

 رو گرفت به سمتم و ادامه داد:یکی شی گوشید که رسینجا ابه

 شم ... در ضمن تو خونه من من وی راحت من بازداشت میلی و خیس به پلی زنی- زنگ م

 یه مارتا ... چند تا خدمتکار خانم و یه من هم هست ... دایه ... دایستیمتو تنها ن
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ی کنم ... برعکس کمکت می ... من حبست نمی ... تو اونجا آزادیم هم داریرمرد پباغبون

 ... ی بری تونی می ... هر موقع هم خواستی رو لمس کنی زندگی هایباییکنم تا ز

ی باشی داشتی خوبی زندگی تونی ... میست گرفت کم نیم که از پدر و برادرت خواهغرامتی

...

 نگاش کردم ... گفت:ینی بدببا

ی نکرده بودم و ازت آدرس الکیبت اگه اون شب من تعقید- من در برابر تو مسئولم ... شا

 بودم ...یدهنپرس

 وسط حرفش و گفتم:پریدم

!یب؟ تعقی؟!!! آدرس الکی؟- چ

 و گفت:یرون رو با صدا فرستاد بنفسش

- اوهوم ... حال در اون مورد بعدا حرف ...

:یدم کشداد

ی ام رو از دست دادم! میه من کلی عوضی ... سر هوس تویم زنی بعدلا حرف میو چی- چ

 چاقو خوردم ...ی ندارم ... کلیگه دی ... خونه زندگیفهم

 وسط حرفم و گفت:اومد

 بود ازی کنم ... اما اون زندگی ... منم دارم جبرانش می و چاقوها حق داریه- در مورد کل

 در کار نبود! چون ی من نجاتت دادم دختر ... در ضمن هوسینظر خودت؟ به شکل

 داشتمی ایگه باشن من اگه منظور دینطور شه همه مردها همی نمیلی بود دلی عوضداداشت

 گفتم ... من با خودم تعارف ندارم ... با طرف هام هم یمطمئن باش رک بهت م

 النتی ... زندگی و بس ... حال بهتره انتخاب کنیی دختر کوچولویه من ی ... تو براندارم

 اونموقع؟یابهتره 

 خوابی جایه یکی اون ی اون؟ تویا بهتر بود ی زندگین ... ایرم بگیم تونستم تصمی نمواقعا

 هم یگاری و بی که بخورم .. اما هر شب سهم کتک و آزار جنسییداشتم و غذا
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 نداشتم اما جسمم و روحم آزاد بود ... کدوم بهتریچی من هی زندگیکی ین ای ... توداشتم

 گفت:یلبود؟ دان

 ... فقط مطمئن باش من اونقدری ندارین جز ای ... فعل چاره ای کن بهم اعتماد کنی- سع

 سوال ببرم ...یر خودم رو زی که سابقه خونوادگیستمپست ن

یچ! اما حق با اون بود فعل هیه چه کوفتیست سابقه اش! معلوم نین به اید نازی چه ماوووه

 ی خودم رو نگرفتم ... بعدش میه که دی تونستم بکنم حداقل تا وقتی نمیکار

ی مید نبایگه دینبار و از شر همه مردا راحت بشم ... ایرم خودم بگی خونه برایه تونستم

 دونستم واقعا ی که نمیل وکی آقاین ای دست مردها بشه ... حتیچه بازیمذاشتم زندگ

 نه!یا هست وکیل

 کردم، معلومی که داشتم فکر میرینی تو خودم فرو رفته بودم و داشتم به سرنوشت شحسابی

 آب که از سر من یا، اما دلمو زدم به دریاد، چه به روزم بیگهنبود قراره د

 تو خودم فرو رفته بود که متوجه نشدم از شهرینقدر وجب، چه صد وجب! ایه چه گذشته،

 نشستم و گفتم:یخ بزرگراه خارج از شهر سیدنخارج شده ، با د

ی؟ ری- کجا م

 به چشمش زد و گفت:یشو آفتابینک عخونسردانه

یمز کنار تایم بری دوست داریه، قبل آفتابی امروز برعکس روزایین، رو بده پایر- آفتابگ

.یم از لندن دور نشدیلی که دور بزنم ... هنوز خی اگه موافقی؟ قدم بزنیکم

 اخم گفتم:با

ی؟ گم چرا از شهر خارج شدی زنما! می- دارم به زبون خودت حرف م

 ...یتونه برای من تویلی وینکه ای- برا

 کن!یاده خوام از لندن خارج بشم، من ... اصل منو پی من، من نمی!! اوه خدایتون؟- برا

 داره که توی تو چه فرقی برای؟ کنی لگد زدن استفاده می برای- دختر چرا از هر فرصت

 ساعت از لندن؟ من خودم هر روز یک با فاصله ی شهر ساحلیه ی تو یا یلندن باش
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 با خودمی گردم، چون دفتر کارم اونجاست، توام هر وقت خواستی رم و بر می راه رو ماین

 برم ... باشه؟یم

 زد و گفت:ی نگاش کردم. لبخندموشکافانه

یم؟ قدم بزنیمز کنار تای دوست داری،- نگفت

 گرم ...ی جایه دم برم ی میح هام! ترجیه بخین- با ا

 عقبی صندلی بری خوای جات راحته؟ می هات نبود، راستیه- اوه متاسفم، حواسم به بخ

ی؟دراز بکش

 گفتم:یظ غبا

 بود من پهلوم سوراخه؟ الن همیادتون اصل ی رو صندلین- اونوقت که منو شوت کرد

!یگه افتاد دی نمیادتون

 و گفت:خندید

 اخلقت رو دوست دارم ...ین! ای تخسیلی- خ

 چشماش و گفتم:ی نفرت زل زدم توبا

!ی منو دوست نداشته باشیچی دم هی میح- ترج

 و گفت:ید تعجب چند لحظه نگام کرد، نگاشو دزدبا

 نگاه نکن!ینطوری بهم ایگه وقت دیچ- ه

ی؟- چطور

 جا شده؟ی چشمات چه جوری نفرت توینهمه- ا

 لرزون گفتم:یی مشت کردم و با صدادستامو

 از هم جنسات بپرس ...ینو- ا

لل مرد رو چه به احترام؟! آهین شد که احترامش برام از بی دونم چنمی ی رفت و شد تو! اص

 و گفت:یدکش

 نداره،ی آشپزیفه خونه من وظی سوپ خوشمزه درست کنه، تویه مارتا برات یه- سپردم دا

 کم گوشت تلخ یه شه کرد، ی هم نمیش کار رو دوست داره! کاریناما خودش ا

ید ساخته! بای شه باهاش کنار اومد، سالها خدمت به سلطنت ازش زن خشکی اما مهست،

 ی که از دستت ناراحت نشه، وگرنه خون من و تو رو تویحواست رو جمع کن
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 کنه.ی مشیشه

 جالب بحث رو عوض کرد. چشمامو بستم و گفتم:چه

ی؟ از من سو استفاده کنی خوای- تو که نم

 گفت:ی جدخیلی

 و شش سالمه!ی- دختر، من س

یشتر سن کم بی سن بال از دختر های مردای، سنت رو به رخم بکشی هیست نیاز- ن

 نو هستن. متنفرم یزای دنبال چیشه هرزه مردهاست، همیعت طبین. ایاد یخوششون م

 همه شون ... از همه شون!از

 وقت بهت تعرض نکرد؟یچ چرا پدرت هینطوره- اگه ا

 باز کردم و براق شدم، زل زدم تو چشماش و گفتم:چشمامو

لل اسم بابا رو رو ی خوای نداره، سوما اگه می نذار، دوملا به تو ربطیف اون خوک کثی- او

 توام ی؟ فهمی ... می خلصم کنی تو سرم بهتره بکشیدائم گذشته منو بکوب

 دختر مورد سو استفادهیه ؟ جالبه که یه ازت، چیاد ی ... بدم می آشغال عوضیه آشغالی،

 ی، کنیشکشم به لئونارد هم پی بری خواستی می؟ اشیهبرادرش باشه؟ دنبال بق

 منوی لبد حال هم داری؟ بگی هان چرا نرفتی؟ چرا تو ازش کام نگرفتیه ایکه خوب تبگی

 ...ی تموم لئونارد رو تموم کنیمه که کار نی بریم

 کنارید رو کشین که از حالت من جا خورده بود با سرعت ماشیل نفس نفس افتاده بودم. دانبه

 طرفم، دستاش رو برد ید کنار جاده پارک کرد، چرخی هایدگی از بریکی یو تو

 و گفت:بال

ی ... من ... من معذرت می گی افسون، آروم، آروم باش دختر، باشه تو درست می هی،- ه

خوام!

 دستش و گفتم:یر دستم محکم زدم زبا
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 برات جالبه که داداشمیلی خیبم؟ عجیلی تو؟ هان؟ من خیشگاهی- نکنه قراره بشم موش آزما

 ی میا داشتم اون لحظه؟ ی من چه حسینی ببی بپرسی خوای میده؟باهام خواب

 برده؟ی می چه لذتیک فردری بفهمخوای

 زدم:یغ تو صورتم و جکوبیدم

- از خودم متنفرم ، متنفر!

 از دستاش رویکی بغلش، شروع کردم به دست و پا زدن، ی توید منو کشیع حرکت سریه با

 اون لگد زدنا زخمش سر باز نکنه و با دست ی پهلوم که توی گذاشت رویممل

 بغضیدم، لرزی بچه جوجه میه ین بغلش نگه داشت، عی اش منو مهار کرد و محکم تودیگه

. مطمئنم اگه یدم لرزی زدم و می کرد ... فقط نفس نفس می سر باز نمیملعنت

 در گوشمیل کردم. دانی و پاره اش میکه ذاشتن جلوم با دندونام تی رو میک لحظه فردراون

آروم گفت:

 سرتیی بلیچ هیذارم نمیگه تو امنه دی تموم شده! جای همه چیزم، تموم شده عزی- همه چ

 یتت اذی ذارم کسی! من نمین دم! من خودم پشتت هستم ... منو ببی قول میاد،ب

 رو بسپر به من ...یز به من اعتماد کن، همه چکنه،

 کرد،ی آرومم میومد ی میرون کرد، اون حرفا فقط اگه از دهن مامانم بی آرومم نمحرفاش

 ... ینم رو ببی و نه دوست داشتم کسیخواستم رو میاون لحظه جز مامانم نه کس

 منو نگه داشت تا لرزش بدنم قطع شد،ینقدر ایل چرا مامان؟ دانی؟ چرا رفتی؟ کجا رفتمامان

 زخمم برداشت و با یبعد آروم منو از خودش جدا کرد، دستشو هم از رو

 گفت:نگرانی

ی؟- خوب

 خودم و گفتم:ی جمع شدم توی صندلروی
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 نداره!ی- به تو ربط

 رو راهین و ماشید کشی رو راحت کرد که من بهترم، چون آهیالش جمله خین همانگار

 خواستم باهاش هم کلم بشم، اونم مرد بود، چرا ی نمیگهانداخت، چشمامو بستم د

 تونه سر گرم کننده باشه؟ اونم فقط بلد بود زخم زبون بزنه ... اونمی کردم حرفاش محس

 ...ی مرد عوضیهمرد بود ... 

 به اطرافم نگاه کردم ... دور تای کندم و با کنجکاوی صندلی سرم رو از پشتین توقف ماشبا

 رنگ ... سمت ید سفیض در عریه رومون ی سبز بود و جلوی فضایندور ماش

یوار دی بود و روید سفی سنگیوارهای در تا دور دست و سمت چپش تا دوردست تر دراست

 دستش رو دوبار یل رنگ کامل پوشونده بود ... دنید سفیز گل ریرو بوته ها

 خوابی تویا بوق فشار داد و از گوشه چشم به من نگاه کرد ... آب دهنم رو که گوروی

 شده بود از گوشه دهنم پاک کردم و گفتم:یرسراز

 کجاست؟ینجا- ا

 گفت:یل باز شد و دنی باغ به صورت برقدر

- خونه ام ...

 لب غر زد:یر زبعد

 مزاحم جک بشم!ید رو با خودم ببرم! دائم بایموت رین بار ایه- نشد 

 گفته بهشت مالی ... بهشت! کیدم روم دیش از بهشت رو پی کامل باز شد و من قطعه ادر

 یاست دنین تو ایز باشه، همه چیایی! من که قبول ندارم اصل اون دنیاست؟اون دن

ی! روبروم تا چشم کار میم جهنم شدیر بود که اسی دونم گناه من و مادرم چی... فقط من نم

 ید، سفی هایزه قسمت ها سنگ ری سبز برخی فضاین سبز بود و در بیکرد فضا

ین کاشته شده بود. وسط اید رز سفی درست کرده بودن و اطراف جاده، گل های شنی اجاده

 ی رنگ قرار گرفته بود و به معناید سفیض عمارت دو طبقه عریه سبز یفضا
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 لبیر رفت تا من بتونم خوب همه جا رو نگاه کنم. زی آروم میل. دنید درخشی کلمه مواقعی

گفتم:

یچی هیگه که دیم ها! اگه دختر هم باشیچاره بیر مال ما فقی مال پولداراست، مرده گی- زندگ

...

 اخم گفت:با

 ...یم و طعنه نداریکه خانوم! تی- ه

 عمارت پارک کرد و رو به من گفت:ی محوطه باز جلوی زدم و سکوت کردم ... توپوزخند

 افسون جان ...ی- به خونه خودت خوش اومد

 بهش پوزخند زدم ... گفت:باز

ی؟ بشیاده پیخوای- نم

 شد و گفت:یاده هم پیل. دنیین و رفتم پایدم کشآهی

ی؟ رو دوست داریدت- خونه جد

 چهل ساله بایبا تقری بزنم! در عمارت باز شد و خانومین نداشتم به ای کردم ... حرفسکوت

 توجه به ی من اخم کرد و بیدن. با دیرون اومد بیظ غلیش بلوند و آرایموها

 گفت:یل رو به دنحضورم

یل؟ دنی- اومد

 رفت به طرفش و گفت:دنیل

 من امروز چطوره؟یه- دا

 شه خوب بود؟ی تو مگه می- از دست کار ها

!یاد ی که خوشم نمی دونی! غر نزن ، میه- دا

 به من اشاره کرد و گفت:بعد

 کنم، دختر من ، افسون!ی می- معرف

 و گفت:یل سمت دنید چرخیره موشکافانه منو برانداز کرد، بعد از چند لحظه نگاه خدایه

ی؟ زنی ، خودت رو گول میل که دختر تو باشه! دنین ای- خوشگله! اما نه برا

 و گفت:ید غش غش خنددنیل
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 مشکل کجاست؟یگه بچه ام! دینم ... اینی بچه من رو ببی دوست داری تو، گفتیم- بهتره بر

 تاشو قراری عمارت بود، اطرافش چند تا صندلی که روبروی رفت سمت استخرچشمم

 زدم تو ی میرجه که حالم خوب نبود، وگرنه شیف آب، حیداشت و آفتاب افتاده بود تو

 کنم. تو دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم:ی آب تا بلکه خشمم رو با آب خالاین

 دم وین! به ایاهه آخه بدبخت؟ تو سرنوشتت سی ... تو شنا بلندیار بچه پولدارارو در نی- ادا

 مال مرد باشه یزی چی مرده و وقتیه همه اش مال ینادستگاه دل خوش نکن! ا

ین از دست ای خودتو نجات بدی بتونی رسه! تو اگه شاهکار کنی درصدش هم به زن نمیه

 ...ی خودت بسازی برای زندگیه و یکهمرت

 بلند شد:یل دنصدای

!ی استراحت کنید تو، تو بایم بریا ... بینسا پا وای- افسون، رو

 گفت:ی داشت تند تند میه رو فوت کردم و همراهشون راه افتادم، دانفسم

لل بلد نیت و منگه؟! اشرافیج- چرا گ  چه مدل راه رفتنه؟ مثل لت هاین! ایست رو هم که اص

 ی از مهمونهایکی اگه ی دونی کنم؟ میت من تربی بچه آوردیل مونه! دنیم

ی شه؟ هان؟ چی می بزرگیزی و بفهمن دختر خونده توئه چه آبرورینن اون رو ببسلطنتی

ی؟ بکنی خوایکار م

ی، کنیتش تربی تونی کنه. می نمییر تغیزی حرف ها هم چین! افسون دختر منه، با ایه- دا

 خواد.یهمونطور که دلت م

 کردم که دارن راجعی میشون حال کرده بود وگرنه حالی مسکن بدنم رو بی که داروهاحیف

 زد ... ی لب غر میر هنوز داشت زیه زنن نه توله سگ! دای آدم حرف میهبه 

 خونه ما،یا اوه! موندم اونجا خونه بود یم، و وارد شدیم عمارت بال رفتی جلوی پله هااز

 فوتبال! ین زمین وجود نداشت! چقدر بزرگ بود، عیلهایی وین لندن هم همچیتو
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 بزرگ که دور تا دورش مبلمانیلی سالن خیه ... ینتی و زیقه عتیل و مملو از وسابزرگ

 کوچک بزرگ ، گوشه گوشه خونه گلدون ی شده بود و مجسمه هایده چیسلطنت

 بشرین که ایدم فهمید، قرار داشت ... همه هم رز سفیعی طبی بزرگ مملو از گل هاهای

 به ید چرخیل موزه اطرافم بودم که دنی داره ... محو تماشاید به رز سفیادیعلقه ز

 و گفت:طرفم

 احساسیدوارم که برات در نظر گرفتم طبقه بالست، همه اتاق ها طبقه بال هستن، امی- اتاق

 ...ی بکنیراحت

:ید کشیاد فربعد

!یت- ژول

 وسط تا کمر خم شد وید با سرعت پری دختر کم سن و سالیم، وسط رومئو کم داشتین! ابه

گفت:

- بله آقا!

!ید- خانوم رو ببر اتاقشون رو بهشون نشون بده ، اتاق سف

 به من کرد ، دوباره خم شد و گفت:ی نگاهدختره

- بله آقا !

 رو به من گفت:بعد

 خانوم ...یید- بفرما

 شدن که ابهتش داشتی خم و راست میکه مرتین ای همه جلوی جوریه نه! یا بودم برم مونده

 راه افتادم، از از پله یت داد. ناچارلا همراه ژولی قرار میرمنو هم تحت تاث

یل دنی رفت بال ، منم رفتم دنبالش ، دوباره صدای داشت میرایی گوشه پذیچ تو پیچ پهای

بلند شد:

 ...یت- ژول

 خم شد و گفت:ی تر من کمیین پله اومد پایه دوباره برگشت، دختره

- بله آقا؟
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 ، دوست ندارم بهش سخت بگذره ...ی کنی- از امروز دستورات خانوم رو مو به مو اجرا م

یدی؟فهم

 تا زانو خم شد و گفت:یت ژولباز

- بله آقا ...

ی بشه! چقدر خم مین لگد بزنم به ماتحتش تا از رو پله ها پخش زمیه داد ی می چه حالآی

 حرف دوباره راه افتاد به ین مذکر! خاک بر سر بدبخت! بعد از ایه یشد! اونم جلو

 ...دوستیومد ی خوابم میلی پا بند نبودم، خی رویگه شدم، دیده بال و منم به دنبالش کشسمت

 خواستم ی میی جایه شد، فعل فقط ی حرفا بزنم اما اون لحظه نمیلیداشتم خ

 اگه شد گوشه آشپزخونه ... ی ، حتید بشه توش خوابکه

ی که سرتاسرش در هایدم دی و طولنیل طوی راهرویه روم یش بال پیم پله ها که رفتاز

 هتله؟ چه یا؟ آیمارستانه بینجا کردم ایمختلف قرار داشت. داشتم تو ذهنم فکر م

 از اتاق ها رو که وسط راهرو قرار داشت باز کرد ویکی خشک در یلی خیت ژولخبره؟

گفت:

 اتاق شماست ...ینجا خانوم، ایید- بفرما

 به منی بود. تا حال کسیب برخورد ها برام عجین تا من برم تو، چقدر ایستاد کنار ابعد

 هتل پنج یه ی کردم رفتم توی کردم. حس می میبینگفته بود خانم! اونجا احساس غر

ی دونم. داشتم خل می ده ستاره! چه میم اگه داریم؟ داریم از پنج ستاره که نداریشتر ، بستاره

 یادش زی چشم از راهرو و درهایدم رو که دیت منتظر ژولیشدم، چشما

 دری خونه! سرجام همونجا جلویه اندازه یبا روم بود تقریش اتاق پیه و رفتم تو . برداشتم

 فرش ها، پرده ها و یوارها بود، ملفه ها ، دید اتاق سفیخشک شدم. همه چ
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!یدنی کرده بود دیزی چیه همه از پر استفاده شده و اتاق رو ی بود که توین جالب توجه انکته

 و یجی توجه به گی بیت بوده! ژولی چید منظور از اتاق سفیدم فهمیحال م

ی گوشه از اتاق قرار داشت رفت و در حالیه من سمت تخت خواب بزرگ دو نفره که منگی

 رو یکرد کوتاه و محکم صاف و صوف میکه بالش و لحاف ها رو با ضربه ها

 من گفت:به

.یستین سر پا باید شما نباین، اومدیمارستان خانم، آقا قبل از اومدنتون فرمودن از بیید- بفرما

 کهی چند قدم رفتم جلو، از لب تخت بلند شد، رفت سمت کمد بزرگی عروسک کوکمثل

 داده شده بود، در کمد رو باز کرد و رو به من گفت:یه تکیوار تخت به دیروبررو

 بود،ی جزئید خریه ین اما ایم، براتون لباس قرار دادیم که تونستیی- داخل کمد تا جا

 یه. بهتره ین دی انجام مین بهتر شدی آقا وقتی رو خودتون به همراهی اصلیدهایخر

 توجه به من دستی. بعد بین نداشته باشی استراحت مشکلی که براین راحت تنتون کنلباس

 و اومد طرفم، روبدوشامبر ید کشیرون بی روبدوشامبر صورتیهداخل کمد کرد و 

 مندرس من دراز کرد که از تنم درشی گذاشت لب تخت و دستش رو به سمت پالتورو

 اراده داد زدم:ی. دستشو پش زدم و بیارهب

ی؟ کنی کار می- چ

 سرشو کم خم کرد و گفت:یستاد، قدم عقب ایه جا خورد بیچاره

ین تونی که نمین ... با پالتو و شلوار جید. فقط خواستم راحت باشید- جسارت منو ببخش

.یناستراحت کن

 نداشتم. دستم رو به سمتی با وجود اون اصل احساس راحتیرون، داشتم بره از اتاق بدوست

در دراز کردم و گفتم:

.یرون تونم آماده بشم، شما بفرما بی- خودم م

 روید. رفتم سمت در و کلیرون خم شد و بعد با سرعت از اتاق رفت بی کمی حرفیچ هبدون

 تو ... دور تا دور اتاق سه تا یاد بی کسینکه در چرخوندم. وحشت داشتم از ایتو
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 دونستم اونا به کجا راه دارن! رفتم سمت در اول، حمام بود!ی هم وجود داشت. نمیگه ددر

لل یی شده، همراه با وان و دم و دستگاه های کارینه! کامل آیچه حمام  که اص

 بود کهیی دستشویکی ین ای، آوردم! در رو بستم رفتم سراغ در بعدی سر در نمازشون

 زدم و گفتم:ی بود. پوزخندیزحدودا نصف حموم اما بزرگ و تر و تم

!یرایی پذیمش کردی میم تو خونه مون داشتیزی چین رو! ما همچینا ایی- دستشو

 تخت خوابم بود. بازش که کردمیک نزدیکی ین به هم و رفتم سمت در سوم، ایدم کوبدرو

 قدم رفتم تو اتاق، همه یه شد، با تعجب یان نمای آبیون اتاق با دکوراسیه روم یشپ

 بود! اونجور که منی آسمونی کامل به رنگ آبیونش بود اما دکوراسیده اتاق سفیه شبچیزش

 خونه دو تا دوتا به هم ربط داشتن. ین ایاون لحظه استنباط کردم همه اتاق ها

 در بود سه باری که رویدی رنگ رو بستم و با کلی رنگ، در اتاق آبید تو اتاق سفاومدم

 راحت شد که جام امنه ، رفتم سمت تخت خوابم و با همون لباسا یالمقفلش کردم. خ

 بالش،ی خودم نه سرم رو گذاشتم روی رویدم کشیزی تخت، نه چی رویدم کشدراز

 تو خودم ین جنین عادت داشتم! لباسم رو هم دوست نداشتم عوض کنم. عینجوریهم

 شد که پلکام بسته شدن ...ی چیدم شدم و نفهمجمع

 شدن در چشم باز کردم:یده کوبی صدابا

!ین خانوم جواب بدین؟- خانم، خانوم خواب هست

 خواستم در رو باز کنم . از همهی! نمیت اون دختره بود، ژولی شدم رفتم طرف در، صداپا

 یل دنی اتاق دردندشت بمونم، صداین همی دوست داشتم فعل تویدم، ترسیشون م

 که گفت:یدم شنرو

یت؟ شده ژولی- چ

44



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 دن ...ی جواب هم نمی کنن! حتی- آقا در رو باز نم

 بلند شد:یل پر جذبه دنی به در خورد و صدای ضربه محکم تراینبار

 بگو ...یزی چیه افسون خواهشلا ی؟ دی- افسون ... افسون ... چرا جواب نم

 خودمو چسبوندم به در و گفتم:یع اگه حرف نزنم در رو بشکنن ، سرترسیدم

ین؟ کارم داری چیه؟- چ

 خوره!ی بدون تو شام نمی- افسون جان ... در رو باز کن، وقت شامه! کس

 بودم! گفتم:یده شدم. ساعت هشت شب بود، چقدر خوابیره روبروم خیوار دی ساعت روبه

 کنم.ی در رو هم باز نمیام، ی هم نمیرون خورم، بی- من شام نم

 غر غرو بلند شد:ی مارتایه دای صدااینبار

 ؟یز سر مین ری شده؟ چرا نمی! چیل! دنینجا؟- چه خبره ا

 کنه!ی- افسون در اتاقش رو باز نم

 بلند شد.یه داصدای

 اگه خبرش رو بهی دونی! می؟ دوروثی جلویاری افسون رو بی خوای نکنه میل- بهتر! دن

 یز، سر مین بریزی؟ من چه آبروری شه؟! آه خدای میگوش سر پائولو برسونه چ

 به اتاقش!یم فرستی دختر رو مین اغذای

 کرد امایرم مارتا به نفع من حرف زد، هرچند که تحقیه داین بار این اولی رو شکر براخدا

 بلند شد:یل دنی. صدایرون بودم. دوست نداشتم از اتاق برم بیراض

!یرون بیاد بید که با افسون آشنا بشه ... باینجا اومده ای شه! دوروثی- نم

 شه!ی دختر خوشحال نمین ایدن اصل هم از دی! دوروثی- بس کن دن

!یه دوست داشتنیلی- چرا که نه؟! افسون خ

ی همسرت بشه ... چطور مینده در آید دوست دختر توئه! شای! دوروثی فهمی انگار نمی- دن

 رو ...یبه دختر غریهتونه حضور 

 و گفت:یه وسط حرف داید پردنیل

- اون دختر منه!

یه؟ قانونیه قضین ایا- و آ

 با خشم گفت:دنیل
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 نداشته باشه ، بگو بهیاز نیزی چی دوروثین ببیین برو پاینجا؟ ایستادی ای چی برایت- ژول

 شم ...ی بهش ملحق میزود

 مارتا همیه و رفته. دایده لبد دوباره تا زانو خم شده و راهشو کشیدم، نشنیت از ژولصدایی

با خشم گفت:

 وی خودت رو بردی آبرویاری دختر رو بین باشه اگه ایادت! ی دوروثیش رم پی- منم م

 ...ی رو ناراحت کردیدوروث

 نرمی نشون داد که از اونجا دور شده، صدایه کفش دای پاشنه های نزد و صدای حرفدنیل

 بلند شد:یلدن

- افسون جان ... افسون ...

 لب گفتم:زیر

! افسون جان و زهر هلهل!یششش- ا

 داد:ادامه

 باز؟ی دی- چرا جواب نم

.یرون بیام ی خوام نه از اتاق می زنن، من نه شام می بار میه بگم؟ حرف حساب رو ی- چ

 کنم ...ی امشب رو دختر خوب! خواهش میه ین- هم

:یدم کشجیغ

یست؟! مفهوم نیـــــام ی- نم

 در و گفت:ی روید دفعه با کف دستش کوبیه

 به جهنم!یا- ن

ی تخت. دوروثی راحت خودمو ول کردم رویال که دور شد ... با خیدم قدم هاشو شنی صداو

 عذابم ! ی بودم شده بودن مامورایده که دی چند نفرین بود؟! همی چه خریگهد

 لندهور هم آشنا بشم!یکه مرتین مونده بود که برم با دوست دختر اهمین

 که توش بودم آشنا بشم. اول ازی اتاقی که همه دور شدن تازه زد به سرم که با همه جاوقتی

 ی نمی فاصله داشت و کسین بلند رو چک کردم، خوب از زمیهمه پنجره ها
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 سرتاسریوش شد ببندمش، وی از راه پنجره وارد بشه ، قفل و بستش هم محکم بود متونست

 سمت چپ قرار داشت و از ی عمارت تا دم در بود ... استخر ولی جلوینزم

یپ تا کیپ رنگ رو کید بلند و سفی اتاق مشخص نبود. پنجره رو بستم و پرده هاین اپنجره

 گفت وقت نشده براتون ی ابله! میت. بعد از اون رفتم سر وقت کمد ها! ژولیدمکش

 کمدی شب توی بودن؟!!! انواع و اقسام لباس های چی همه لباس براین ... پس ایم کنخرید

 بودن و من تا به حال لمسشون هم نکرده بودم ی بود که اکثرا هم اشرافیزونآو

 خواب وی مملو بود از لباس های،! در کمد رو بستم و رفتم سر کمد بعدیدن برسه به پوشچه

 یه به خودم انداختم، پالتوم رو دراورده بودم و فقط ی ... نگاهی راحتیلباس ها

 که از بس شسته بودمین شلوار جیه بودم با یده رنگ پوشیاسی رنگ و رو رفته گشاد پلیور

 و یفتههم گشاد شده بود هم پاره پوره، مدام هم دستم به کمرم بود که شلوارم ن

 لب غر زدم:یر گرفتم لباسم رو عوض کنم، زیم آبرو نشم! تصمبی

 بشه! پس بهتره راحت باشم،ی چین قراره بعد از ایست! معلوم هم نینجام- حال که فعل ا

 اتاق!ین ایحداقل تو

یرون و گرم از داخل کمد بی پشمی دست بلوز و شلوار راحت ولیه دل کردم و یک رو دلم

 ی مارک رو جدا کردم و رفتم جلویع بود، سریزون مارکش هنوز بهش اویدم،کش

 تخت رها کردم وی رنگ رو روی الن وقت در آوردن لباسم بود ... بلوز و شلوار آبآینه،

 ی نداشت! اما پولی هم وضع خوبیرم لباس زی حتیرون، بیدم رو از تنم کشیورمپل

 گشتمی بهترش رو بخرم! دوباره برگشتم سر کمد ، اما هر چیه خودم نداشتم که بتونم از

 توالت ... پنج تا کشو داشت ... یز می نکردم! رفتم سمت کشوهایدا پیریلباس ز
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یل سشوار و اتو مو و انواع و اقسام وسایکی ی بود! تویخته ریش فقط لوازم ارایکی توی

 لباس یچ هی بود! لعنتی خالی ولی بعدیحالت دادن مو قرار داشت ... سه تا

!یشعور به خودم نگاه کردم و گفتم خوب بینه شد! چپ چپ تو آی نمیدا تو اون اتاق پزیری

 شد ... ی جوریه لحظه ته دلم یه بدونن؟!!! ید لباس تو رو از کجا بایزاونا سا

ی میزایی ... چیچی که هیز و مایز رن و سای مردا با همون نگاه اول تا ته خط رو مبعضی

 مثل یکی پدر سگ ... اما یک! مثل فردریفهمن که خودت هم ازشون خبر ندار

 کار رو کرده کهین هم ... اید ... اون حتما به من نگاه نکرده که متوجه نشده ... شادنیل

 و راه افتادم سمت یدم کشی ... آهید! شایدیخودش رو مظلوم جلوه بده! خدا رو چه د

 وان بود ... آب گرم رو باز کردم و اجازه دادم تا پر از آب بشه...ی بالیر ... دو تا شحموم

 وان! دوست داشتم بدنم دردناکم ی خواست! اونم توی می حموم طولنیهچقدر دلم 

 بشه ... لباس هامو کامل در آوردم و صبر کردم تا وان پر از آب شد ... وان که پر شدآروم

 ی! چه لذتی ... وایدم آب دراز کشی توینه هام صدمه نبیه که بخیآروم طور

ی بالشتک چرمیه گرفت ی که سر قرار می! دور تا دورم رو آب گرفت! لبه وان قسمتداشت

 همونجا ی ایقهقرار داشت، با آرامش سرم رو گذاشتم رو بالشتک ... چند دق

 که به نظریی هاینده از مواد شویکی بدنم از رخوت خارج شد ... بلند شدم و ینکه تا اخوابیدم

 وان! اصل ی کردم توی رو خالیومد ی میهخوش رنگ تر و خوش بو تر از بق

 بود ... خودم رو شستم و از وانی داد کافی خوب می که بوین هست! همی دونستم چنمی

 حوله نرم سرخ رنگ ... یه شده بود، یزون آویوار. حوله همونجا به دیروناومدم ب
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 کشه ...ی کردم پوستم داره نفس می ... احساس میرون رو تنم کردم و رفتم از حموم بحوله

 زل زدم، چقدر یم خاکستری به چشماینه آی و تویش آرایز می صندلینشستم رو

 بود!یده رو دینجا ، کاش اونم اینجا ایومد ی مامان افسانه تنگ شده بود، کاش اونم می برادلم

 ، ینم بی کردم دارم مامان رو می کردم حس می نگاه مینههر بار که تو آ

 موهامو که قبل از رفتن بهیپس بلند شدم، کلینه آی بود! از جلویب غریب بهش عجشباهتم

 سرم ی بلندم رو بالی تخت انداخته بودم برداشتم و موهایحموم باز کرده و رو

 لحظه رفتمیه گرفت، ی چقدر نرم بود! باز داشت خوابم میدم، کردم. بلوز شلوار رو پوشجمع

 بزنم، اونم از ید رو دیرون رو از توش در اوردم تا بتونم بیدسمت در و کل

ی رو توید ، اما مشخص بود که امن و امان است! آروم کلید شد دی! به زحمت مید کلسوراخ

 ی در رو باز کردم. اول سمت چپ رو نگاه کردم، انتهایقفل چرخوندم و ل

 دونستم کجاست! سرم روی و نمید شد دی سالن که داخلش رو نمیه به ید رسی مراهرو

 متصل شده به طبقه ی به پله هاید رسی می طرفین ایچرخوندم سمت راست، انتها

ی جمع شد که جام امنه! اومدم در رو ببندم که صدایالم هم اون دور و بر نبود، خی کسپایین،

 دختره یه و یل سرم رو چرخوندم، دنیع مستانه فضا رو شکافت، سریقهقهه ا

 زد.ی دست و پا مید خندی که می بود و در حالیل پله ها اومده بودن بال، دختره تو بغل دناز

 گفت:ی هم با خنده میلدن

 مست نکن؟ینقدر دختر! چند بار بگم ایر- آروم بگ

 داشتی اما برام مهم نبود، امشب سرگرمید، منو دیل اتاق، لحظه آخر دنی تویدم پرسریع

 دختره با لحن کش دار گفت:یومد، ی! صداشون هنوز مینکهمثل ا

 خودم کنم ...یر شدم تا بتونم تو رو اسی مست مید! بای ات کنم دنیوونه خوام امشب دی- م
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 بلند شد:یل دنی دفعه صدایه

ی؟ دوروثی کنی کار می- چ

 قهقهه ! نا خودآگاه چشممی دوه، همراه با صدای که داره میومد ی می کفشیی پاشنه هاصدای

 چشم من بودن، ی جلویقا خدا رو شکر دقید،رو چسبوندم به سوراخ کل

یر بشه با خنده از زیک خواست بهش نزدی میل دنی و هر چیوار بود به دیده چسبدوروثی

 یغای جیاد کرد. ی ام میوونه خنده هر دوشون داشت دی رفت. صدایدستش در م

 شدن! دوستی من می متن زندگیقی و لئونارد تا صبح موسیک افتادم که همراه فردرزنایی

 یزار مرد بود بی بزنم. از هر چیغ گوشم و از ته دل جیداشتم دستم رو بذارم رو

 کردیر دستاش اسین رو بی دوروثیز خیه با یل. نا خودآگاه دوباره بهشون نگاه کردم، دنبودم

و با خنده گفت:

 فرار کن!ی تونی- گرفتمت! حال اگه م

 چه زود خودشو باخت!ی در اتاق من کنار رفتن، لعنتی از جلویدن خندی که می در حالبعد

 ی ذاشتم که تا صبح له له بزنه ولی اون بودم می احمق! من اگه جایدوروث

 همه ن!ین دوه! همه شون عی دنبال دختره میکلش با اونه هیکه نرسه! مرتیزی به چدستش

 یله خوان و زنا چقدر احمقن که به وسی میز چیه یهمه شون زن رو فقط برا

 دستم باز بشه ... اگه من ازی کنن! آخ اگه من روزی نمید و عبیر مردا رو اسیز چیه همون

 بکنم! به ی دور و برم چه معامله ای دونم با مردای اسارت خل ص بشم، مینا

 که ازیی به خاطر همه اون کتکایدم، کشیک که از دست فردریی همه اون زجر هاپاس

 جنس ین ای کنم! تا وقتیلئونارد خوردم! به خاطر همه اونا هم جنساشون رو نابود م

50



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 کهی تخت خواب افتادم و در حالی شم، روی آروم نمیفته به دست و پام نی عوضبرتر

 کردم:یزمزمه م

!یرم گی میا عوضین- مامان، من انتقام خودم و تو رو از ا

 خواب رفتم ...به

***

 بودم! چقدر قشنگ بود، بالخرهیده دامن کوتاه مخمل، تازه خریه رو برانداز کردم، دامنم

 اوقات ی ، دوست داشتم بعضیگهپولمو جمع کردم و تونستم بخرمش! دختر بودم د

ی حسابم پاکه، براینه تنم ببی توینو ای دونستم اگه کسی شلوار دامن بپوشم، می به جاهم

 که تو خونه تنها بودم، الن هم که تنها هستم، یدمش پوشی میی وقتاید باینهم

 تاپ رنگ و رو رفتهیه ، لباسامو تند تند عوض کردم، ینه آی! رفتم جلویاد بیست قرار نکسی

 بود و تنگ، تاپ رو ی مونده بود، زرشکی مامانم برام باقیل وسایاز تو

 ...یدم لباسم رفته بود به جنگ با پوست سفیاهی بعد هم دامن مخمل کوتاه رو، سپوشیدم،

 رو روشن کردم و یون نبود خونه، تلوزی کم هم قر بدم! حال که کسیههوس کردم 

 چشمم کبود بود، همهیر زیدم، خندی کردم و می می خودم دلبری براینه آی شدم، جلومشغول

 ی صدایدن کرد. با شنی با اون لباسا آرومم میدن کرد، اما رقصیتنم درد م

 دفعه به التماس افتادم:یه درست پشت سرم مو به تنم راست شد، فردریک

 ...ید- داداش غلط کردم! داداش ببخش

 اومده تو! من عقب عقب رفتم وی کیدم سرخ اومد به طرفم، اصل نفهمی با چشمافردریک

 ی زنتم! می دونستم الن دوباره با کمربند میاون آروم آروم اومد به طرفم ... م

 ... هنوز به کتکاشیرم سازه! دوست داشتم از ترس بمی زخمم می الن باز زخم رودونستم

 ... از ترس به سکسکه افتادم یستادم و ایوارعادت نکرده بودم ... خوردم به د

51



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 خواستم دست و پای بهم ... میده چسبیدم به خودم اومدم دی توجه اومد طرفم و وقتی... ب

 کرد ...یس شد، اشک صورتمو خیبزنم! اما نم

 ببر لباسامو بفروش ... ببر پارهیا کنم ... بی کارا نمین از ایگه- داداش تو رو خدا! داداش د

کن ... اما نزن منو ... داداش ...

 کاری خواد چی دونستم می شد ... نمی پام ... داشت مور مورم می رو گذاشت رودستش

 آوردم و اونم از ی خوب سر در میزایی چیه سالم بود اما از یزدهکنه! درسته که س

 فکریزی به هرچی بود! اون لحظه ولیگه دی با دختر پسرایی سر مدرسه رفتن و آشناصدقه

 داشته باشه ... با ترس نگاش کردم ... یی قصد سویک فردرینکه کردم جز ایم

 تا حال نزده بود منو ... کمرموینجوری! ایدم لرزی داشتم میگه چسبوند بهم ... دخودشو

محکم فشار داد .... دردم گرفت ... گفتم:

ی؟ کنی کار می چیک کمرم، فردری- آ

 ام حبس شد ... چندینه لبام ... نفس تو سی حرفم تموم نشده بود که لباشو چسبوند روهنوز

 دفعه مغزم به یه گشاد شده نگاش کردم ... ی و منگ با چشمایج گیلحظه ا

 جدا کرد و بعد محکمیوار بار از دیه افتاد ... شروع کردم به دست و پا زدن ... منو فعالیت

 داد ... کمرم درد گرفته بود ... اما ی ... دهنم طعم خون میوار دی تویددوباره کوب

 اشو خراش دادم ...ینه ... شروع کردم به هول دادنش ... با ناخنام سیستادم از کار نابازم

دادش در اومد چند لحظه ازم جدا شد و به زخمش نگاه کرد، داشتم دنبال راه فرار 

 به خودم اومدم که گوله شده بودم گوشهی گرفت به طرفم. وقتیز شد و خی گشتم که وحشمی

 دستم و دستم ی همه وزن بدنم افتاده بود رویچیدم،هال ... از درد به خودم پ
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 به سمتم دستش رفت سمت کمربندیومد ی که مینطور کرد ... اومد طرفم همی درد مبدجور

 ی نخواد کاری خواد منو بزنه ... بزنه به درک! ولی بازم میدمشلوارش ... فهم

 زدم ... با همه وجودم ... از ته دل ... کمربندش رو بازی ... زار میدم ترسی بکنه مباهام

 بر خلف تصورم کتکم نزد کمربند رو انداخت اون سمت و اومد به طرفم یکرد ول

یخ رو ... شستم خبردار شد! با وجود درد دستم سیپ... دکمه شلوارش رو باز کرد و بعدم ز

 به یهو تونستم ... ی نمی کردم خودمو بکشم عقب ولی مینشستم سر جام ... سع

 زدم با چنگ وی مهم نبود ... زار می کردم! ولیس از زور ترس خودمو خیدم اومدم دخودم

 گرفت ... ی زد ... گاز می میلی نکرد ... سیدندون افتادم به جونش ... اونم نامرد

 ذارم بهم دستی رم و نمی بازم از رو نمید دی تو دهنم و وقتید کوبی زد ... مشت می مداد

 کرد ... از زور درد ی که درد می ... همون دستیچوند کنه دستمو گرفت پیدراز

 تنم جر داد و مشغول کاری ... منو به پشت خوابوند ... لباسام رو تویدم کشی زوزه مدیگه

 شه ... دستم ی کردم همه مفاصل تنم داره از هم جدا میخودش شد ... حس م

:یدم کشی میغ شد ... جی از جا کنده مداشت

 ... نـــــــه!یک- نــــه! تو رو خدا ... فردر

 ضربهیه عرق بود ... در با یس ... تنم خیدم به در از جا پری محکمی ضربه های صدابا

 یه تخت و با ی نشست رویل ... دنیدم لرزی تو ... داشتم مید پریلمحکم باز شد و دن

:یدم کشیغ تو بغلش جید منو کشحرکت

 ...یک کار رو نکن ... درد دارم ... نه فردرین کنم ... ای ... خواهش میک- نــــه! نه فردر

ولم کن ...

 گفت:ی داد و می اش فشار مینه سی محکم رومنو
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!یل ... دنیلم خواب بود ... نگاه کن من دنیه یز- آروم باش ... آروم دختر خوب ... همه چ

 دلم ...یز بهت برسه! آروم باش عزیک ذارم دست فردرینم

 مارتا بلند شد:یه غضب آلود داصدای

یعی دختر طبین گم ای لرزه؟!!! من بهت می چرا داره مثل جوجه مین ایل؟ شده دنی- چ

 ، قبول ...یستن

:ید و داد کشیه وسط حرف داید پردنیل

 ...ین!!! تنهاش بذاریده؟ ترسینین بی ... نمیرون بین! همه بریرون بین- بر

یه دختر با لباس خدمتکار هم اونجا بودن ... یگه چند تا دیه آوردم بال ، علوه بر داچشمامو

 بود و داشت نگام یستاده تخت من ایین درست پایدختر هم با لباس خواب صورت

 گلوش رویب که لرزش سید داد کشی کنه طوی کس گوش نمیچ هید که دیل کرد ... دنمی

 گونه ام حس کردم ...یرز

 خودتون همین ... خدمتکارا رو ببری ... دوروثیه! دایرون بین!!! بریستم؟- مگه با شما ن

 ...ینبر

 ... دوستیدم لرزی کردم و می شد ... هنوز هق هق می چشم به هم زدن اتاق خالیه توی

 تو تنم نمونده بود ... آروم ی انرژیچ شد ... هی رو پس بزنم ... اما نمیلداشتم دن

 ام رو نوازش کرد و گفت:گونه

 بود ... منی خواب لعنتیه ... همه اش فقط یگه نکن! تموم شد دیه ... گریزم نکن عزیه- گر

 دم ... فردا روز ی رسونم .. بهت قول می عملش میاون پسر رو به سزا

 شونم ... افسون ...ی میاه هم لئونارد ، هر دو رو به خاک سیک ، هم فردردادگاهشونه

افسون جان!

 بایک که فردری! همون شبی اون شب افتاده بودم، اون شب لعنتیاد کردم ... ی هق هق مفقط

 به هوش ی شدم ... وقتیهوش بهم تجاوز کرد و من از زور درد بی رحمیب
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 شده بود ، حسیخت ری بیلی گوشه آشپزخونه افتاده بودم ... دستم ورم کرده بود و خاومدم

 کرد ، به زور خودمو سر جام جا به جا ی کردم شکسته ... همه بدونم درد میم

 رسن! اما با کدومی رو میک حساب فردریس زنگ بزنم به پلیه دونستم اگه ی ... مکردم

 مرد هم همراهش بود ... خودمو یه اومد ... یک فکرا بودم که فردرینتلفن؟ تو هم

 عوضیزی چیه یگه نگاهش نفرت بود ... اما دی هنوزم تویک جام جمع کردم ... فردرسر

 دونستم، هر موقع ی رو داداش خودم میکشده بود، من که تا اون لحظه فردر

 نتونستمیگه ... دیارم کردم دلشو به رحم بی می خوردم با داداش گفتنام سعی کتک مازش

 وقت یچ هیگه سنگ شدم ... دیکه تیه حس رو داشته باشم ... من مثل ینبهش ا

 گفتی کرد و سر سرینه وقت التماس نکردم ... مرده دستم رو معایچ نکردم ... هگریه

! انگار نه انگار که من ین تر گچش گرفت و رفت ... همیشکسته! بعدم سر سر

 ...ید نپرسیک از فردریچی هید وضع من رو دی دادم! لئونارد هم وقتی داشتم جون ماونجا

 ی بود که دو روز گذاشتن من به حال خودم باشم و توین که بهم کردن ایتنها لطف

 فکریشه شد ... من که همیرون من ویایی رویای عوض شد ... دنیزا چیلی دو روز خاون

 شه که از اون ی میدا نفر پیه شه و ی میندرل سرنوشتم مثل سی روزیه کردم یم

 خواستمی خواستم پرواز کنم ... می نجاتم بده حال از همه مردا متنفر شده بودم! فقط مدخمه

 و بند همه مردها! اما چه سود! بعد از یدپر بزنم و آزاد باشم ... آزاد و رها از ق

ین دست ایر چند سال اسیست بودم و حال معلوم نیک دست فردریر پنج سال اسیان جراون

 کنار ... یدم به دست اوردم و خودم رو کشی کم انرژیه باشم! بالخره یدمردک با
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:یدم کشداد

 خوام! ازت متنفرم!ی ... نمینمت خوام ببی ! نمیرون- برو از اتاق من ب

 چپ چپ نگام کرد و گفت:دنیل

ی؟ شی می وحشی بخواب! تو چرا هیر- بگ

 خوام تنها باشم ...ی ... میرون گم برو بی! می خودتی- وحش

 ...ی- افسون بذار بمونم تا خوابت ببره! ممکنه دوباره از خواب بپر

 ندارم! بــــرو!یازی نیچ- من به کمک تو و امثال تو ه

 جا بلند شد و گفت:از

یدی ... اگه باز خواب بد دی قفلش کنی تونی نمیگه در اتاقت شکسته دی رم! ولی- باشه م

. ی کنیرونم بی تونی هم نمیگه و دیام ی سرت میمطمئن باش که من بال

!فهمیدی؟

 ویرون نگاش کردم و اون از اتاقم رفت بیظ بزنم ... منم با غی صبر نکرد که من حرفدیگه

 سر باز یم تخت و اجازه دادم بغض لعنتیدر رو بست ... خودم رو دمر انداختم رو

 زندون پودر بشه ... آشغالی استخونات هم تویدوارم ... فرد خدا ازت نگذره! فرد امکنم

 ازت متنفرم ... من از همه متنفرم ... از همه ...ی؟هرزه! با من چه کرد

 مارتا باعث شد از خواب بپرم:یه داصدای

 ..یرون بیای با من بید ... بلند شو بای که برام ناز کنیستم نیل- دختر بلند شو! من دن

 در رو نشکسته بود الن در قفل بودیشب دیل اگه دنی هم فشردم، لعنتی محکم تر روچشمامو

 ید بشم، چرا بایدار. دوست نداشتم بیدم شنی رو کنار گوشم مین ای صدایدو نبا

 خودم رو کناری رویدم کشی بودم کیده کردم؟ لحاف رو که نفهمی زن گوش مین ای حرفابه

 گفت:یظزد و با غ

 ، باهات کار دارم!یارم سرت بیی خوام بلی شو! نترس نمیدار گم بی- بهت م

 بازم از تختی چشمایدن نداشتم! با دین جز ای چشمامو باز کردم، ظاهرلا چاره اناچارلا

فاصله گرفت و گفت:
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!ین- بش

 بره و بلند شدم نشستم، اونم نشستی داره حوصله مو سر مینکه چرخوندم به نشونه اچشمامو

 کنار تخت و گفت:ی از مبل هایکی یرو

- دختر ... اسمت افسون بود درسته؟

 سرمو تکون دادم، گفت:فقط

ین ای مخالف، چون تویا ندارم که من موافق بودم ین به ای خونه، کارین ای توی- تو اومد

 یلش بر خلف میم تونی شه و ما هم نمی انجام میل دنیل به میزخونه همه چ

 ...یای ی خونه به حساب می ... و الن جزو اعضای. در هر صورت تو اومدیم بکنکاری

 در مورد گذشته تو یزی ... من چی و اجرا کنی رو بدونیزا چی سریهپس بهتره 

 ویست! برام هم مهم نی اتاقت باشی توی دی میح دونم که چرا ترجی هم نمینو دونم ... انمی

 ها بهتره هر چه زودتر ی مسخره بازین ... اما ایه چیلش خوام بدونم دلینم

 خودشو داره ...ین خونه قوانین بشه ... اتموم

 غر زدم:ی لب به فارسزیر

- انگار پادگانه!

 دادش باعث شد از جا بپرم:صدای

 فهم شد؟یر! شیاریم ی که ما ازش سر در نمی حرف بزنی به زبونی- حق ندار

 شد! فقط سرم رو تکون دادم و اونی مو به تنم راست میقتلا زد حقی نگاش کردم، تا داد مفقط

گفت:

 حمام!ی برید- بلند شو، با

 به هم فشرده امی دندونای خودش؟ که سر تا پام پر از شپشه؟ از لیش فکر کرده پی چنکبت

گفتم:

 رفتم ...یروز- د

 صبحانه حاضریز سر می، بپوشید! لباس جدیری دوش بگید! هر روز صبح بایست- مهم ن

 ی عصر برای، شی ناهار آماده می ظهر برای،! بعد از اون تا ظهر آزادیبش
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یدی؟! فهمی باشیز سر مید بایی غذای همه وعده های شام! برای و شب براعصرانه

 با اون پسره مشکوک باشم! با غدیرغضب مین چشم ای مونده بود که دائم جلوینم بابا! همای

 گفتم:یباز

- و اگه حاضر نشم؟

ی تونم با سرکشی که مینطور! همینی بی! چون بد می حرف من حرف نزنی- بهتره که رو

 ی تونم بد خلق و عصبی کنم درکت کنم به همون نسبت هم می و سعیامهات کنار ب

 جهنم باشه!یت نکن که زندگی! کارباشم

 که الن بهشته!یست- ن

ی زندگینجا روز ایه ها آرزو دارن یلی! خی گذاشتی چه بهشتی که پا توی فهمی- کم کم م

 ... پس بهتره با ی هستینجا ای مدت نا معلومیکنن! شانس به تو رو کرده و تو برا

.یایم تا ما هم با تو کنار بیای کنار بقوانین

 رم!ی مینجا من روشن بشه من از ایف تکلینکه گفته؟! به محض ای- ک

 ...ید بایفت،! اما تا روشن شدن تکلی کنی- مطمئن باش خوشحالمون م

ین؟ نکنید باید باینقدر شه ای- م

.ی ها رو بشنوید باین هر روز ای شی مجبور نمی باشی- اگه دختر حرف گوش کن

لل مشخص بود اگه من کوتاه نی بشر از رو نمین! اخیر  خواد ادامهی تا شب میام رفت، کام

بده. خسته و کسل گفتم:

 کار کنم؟ی چید- باشه بابا! حال با

 ذارم،ی دست لباس برات آماده میک ی، ربع وقت داریه! یر- از جا بلند شو، برو دوش بگ

 برو ین کنه! و بعد از اون همراه کرولی کمکت مین تنت کن! کرولیرون بیاومد

 ناهاریز سر می، آشنا بشیت با محل زندگید عمارت رو بهت نشون بده! کم کم بای همه جاتا

 ...ی! دوست دارم آراسته باشینمت بیم
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 کهی حرف با دست به در حموم اشاره کرد، ول کن نبود! از جا بلند شدم و در حالین از ابعد

 دوش گرفتم و ی ایقه مسخره! پنج دقیکه حموم اداشو در اوردم. زنی رفتم تویم

 کردم؟ی لباس عوض مین ای جلوید منتظرم بود. من باینه دست به سین کرولیرون، برفتم

 نفر دختر یه اگه اون ی متنفر بودم، حتیگه نفر دیه یعمرلا!!! از لخت شدن جلو

 گفتم:یچیدم پی که حوله رو به خودم می! با دست به در اشاره کردم و در حالباشه

!ی بری تونی به کمک ندارم، میازی- ن

 خوام عمارت رو نشونتون بدم.ی- م

 زنم.ی آماده شدم صدات می- وقت

یر بلوز و شلوار از جنس حریه. رفتم سمت تخت خواب، یرون کرد و رفت بیمی تعظنیمچه

 ی لباس رو مین اید تخت بود. چرا بای رویمخلوط با ساتن به رنگ صورت

 که حال و حوصلهیف دست و پام؟ حی انتخاب کرده بود؟ مگه خودم بیه چون داپوشیدم؟

 بود. پس بدون ترس یده پوشی به خرج دادن نداشتم اون لباس هم به اندازه کافیقهسل

 بهم دستی حسین وقت بود که چنیلی واقعلا لذت بردم. خینه آی خودم تویدن از دپوشیدمش،

 زدم و بدون بستن موهام از ی! به خودم لبخندیباییمنداده بود. حس لذت بردن از ز

 هم نبود! وسطیل از دنی بود که خبریب نبود. برام عجین از کرولی خارج شدم، خبراتاق

 کار کنم، که در ی از کدوم سمت برم و چید دونستم بای بودم و نمیستادهراهرو ا

یدن لبش بود ، با دی. لبخند رویرون اومد بین آخر سالن باز شد و کرولی از اتاق هایکی

 دونستم هر ی صورتش پاک کرد و با سرعت اومد طرفم. میمن لبخند رو از رو

 دست زور گفتن!یر داشت به زی اش بود! چه لذتیفه ده، وظی ازش بپرسم جوابم رو مچی

 بهشون دست ی از دستور دادن به من چه حالیک لئونارد و فردریدم فهمیتازه م
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یرم، سخت بگین به کرولیومد ی دلم نمیاد همن هم زی کردم برای داده. اما من درک ممی

 کردم نرمال برخورد کنم:سعی

یه؟ اتاق ها مال کین- ا

ی شن. اما اتاق آخر راهرو، اتاق آقای مهمون استفاده می هستن، برای- اکثر اتاق ها خال

 که ی هست. اتاق خاکستری! اتاق زرد رنگ هم اتاق خانوم دوروثیکهمجست

 مارتاست.یه هم اتاق دایه اتاق سمت چپهمین

 گفتم:ی از اتاق ها اشاره کرد. با کنجکاویکی با دست به و

 رنگ داره؟یه- هر کدوم از اتاق ها 

- بله!

- و همه اتاق ها به هم راه دارن؟

 هر دو اتاق به هم راه دارن.یر،- نخ

 حدسم درست بود! با نفرت گفتم:پس

!یک مجستی شه به اتاق آقای وصل میم- و لبد اتاق زرد رنگ مستق

 لبش نشست و گفت:ی روی محولبخند

 رنگ قرمز، اتاقیفته شیک مجستی عاشق رنگ زرد هستن و آقای خانوم دوروثیر،- نخ

 به هم راه دارن! اتاق قرمز هم به اتاق بنفش!یزرد و اتاق ارغوان

 گفتم:یده بال پری! رنگ مورد علقه من! با ابروبنفش

ینم؟ شه اتاق بنفش رو ببی- م

 که خودش توشی اتاق کنار اون اتاقی تکون داد و راه افتاد، منم به دنبالش، رفت توسری

 شدم! یر متحیگه بنفش کنار همدیله اون همه وسیدنبود، وارد اتاق که شدم از د

 من لبخند نشست کنج لبش.یدن با دین قشنگ بود! دهنم باز مونده بود فکر کنم که کرولچقدر

 دور خودم زدم و گفتم:یچرخ

!یایی- چه رو
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 بتونه جلوموینکه گفت. قبل از ای میزی چید در جواب احساسات من نباید نزد شاحرفی

 اتاق به مراتب بزرگتر یه روم یش دو اتاق و بازش کردم، پین رفتم سمت در بیره،بگ

! انگاری و قرمز بود! چه رنگی به رنگ مشکیسش اتاق ها قرار داشت که همه سرویه بقاز

 بزرگ هم گوشه اتاقش قرار داشت که روش پر از یز میه تنده! یشش آتیلیخ

 تذکر داد:ی به نرمین بود. کرولیزا جور چین و دفتر و اکاغذ

 اتاقشون سرک بکشه!ی توی آقا دوست ندارن کسی خوام، ولی عذر میلی- خانم، خ

لل کارین، اتاق رو بستم و از در فاصله گرفتم. نه به خاطر حرف کرلدر  با اون اتاقی ک

 تونستم ی نبود تا من میل اتاق خوش رنگ، اتاق دنیننداشتم. کاش اتاق متصل به ا

ی طولنینجا اگه مدت اقامتم اید. شایونش استفاده کنم. عاشق رنگش شده بودم و دکوراسازش

 شدم ی اتاق رو تصاحب کنم. فوقش مجبور مین و ایامبشه با خودم کنار ب

 راه افتاد به سمتین کرولیرون، و از اتاق رفتم بیدم کشی در اتاق رو قفل کنم. آههمیشه

 اون قسمت قرار داشت که بسته شده بود، یقسمت آخر راهرو، دو در بزرگ چوب

 درها رو باز کرد و گفت:کرولین

 خونه است.یمن قسمت نشینجا- ا

یزیون تلویه مغزم همانا! یدن تا من اول وارد بشم، وارد شدن همانا و سوت کشیستاد اکنار

 گوشه قرار داشت و چند دست مبل هم جلوش یه ینما سیه بزرگ در حد یلیخ

 قرار داشت، کهیلیارد بیز! سمت چپ سالن هم دو تا می و راحتی شده بود ، همه چرمچیده

 شده یزان اون قسمت آویوار بودم. چند قاب هم به در و و دیده دیزیون تلویفقط تو

 بود با کت شلواریل از خود دنی عکسی اراده منو به خودشون جذب کردن. اولی که ببود

 بود و حدس یه به خودش شبیلی دختر بود که خیه با یل عکس از دنیه ی بعدی،رسم
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یه و همون دختر در کنار یل بود، دنی عکس خونوادگیه خواهرش باشه! و عکس بعد، زدم

 دونم ی برام آشنا بود! نمیلی چهره مرد، خی موند رویره زن! چشمم خیهمرد و 

یه شبیشتر و خواهرش بیل نبود که بگم به خاطر شباهتشونه! دنیل دنیه هم شبیاد زچرا،

 بود، قد بلند ی آبی و چشمای جو گندمیبلا تقری مرد با موهایهمادرشون بودن. پدرش 

 داد:یح توضین استوار! ابهتش از تو عکس هم منو گرفت. کرولو

!یان و خواهرشون خانم دایم کیزابت! مادرشون خانم الیکه مجستی آقای عکس خونوادگین- ا

 رتبه دربار ی عالی قاضیک، هم پدرشون هستن، کنت السکاندر مجستیشونا

 که متاسفانه سه ساله فوت شدن.ملکه

 از سابقه درخشانینقدر پسر کنت بوده؟ پس بگو چرا ایل دنیعنی!! کنت؟ ین؟ گفت ای مچی

 ید اش برام آشنا بود، شایافه بود که قین به خاطر همید گفت! شای میشخونوادگ

 ها دوستیلی گفت خی مارتا میه کم خودمو جمع و جور کردم. دایه ی دونم چرا، ولی... نم

 ی من بازم خودمو به خودت میا نبود، خدای باشن، حق داشت! کم کسینجادارن ا

 به دنبال مادرش، دنبالشی و من باز هم مثل جوجه ایرون رفت بیمن از نشین! کرولسپارم

 ی، ، سالن مهمونی و اونجا سالن غذا خوریینراه افتادم. رفت طبقه پا

 و ... رو به منیانو ، اتاق بار، اتاق پیل دنی و باشگاه بدنسازیرزمینی استخر زکتابخونه،

 و من سر درد گرفتم از اون همه یدیم خوب به همه جا سرک کشینشون داد. وقت

 دوست داشتم برم توینقدر. ای کرد به سمت سالن غذاخوریی منو راهنماین کرولتشریفات،

 یه از دایقتلا نبود، حقی که حد نداشت! اما چاره ایاتاقم و نرم تو سالن غذا خور

 تو خونه لئونارد برام جهنمی هم مثل زندگینجا ای خواستم زندگی بردم. نمی حساب ممارتا

 رو با یم زندگید بارم که شده بایه ی کردم، برای می زندگیاست با سیدبشه. با
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یل نشسته بودن، چه عجب بالخره دنیل مارتا و دنیه فقط دایز بردم. سر می میش پبرنامه

 بهم گفت امروز یشب ... دیشب تو ذهنم زده شد، دی لحظه جرقه ایه شد! یداشپ

یر زد و سرش رو به نشونه سلم تکون داد. سرمو زی من لبخندیدن با دیل داره! دندادگاه

 بلند یه دای دور بود نشستم، صدایل از دنیلی که خیز نقطه از میهانداختم و رفتم 

:شد

!یدیم سلمت رو نشنی- افسون! صدا

 گفت:یل نگاشون کردم، دنیظ غبا

!یه نکن دایتش- اذ

 کنه گفت:ینی از موضع خودش عقب نشینکه هم بدون ادایه

! پس خواهشلا دخالت نکن ...یل دنی دختر رو به من سپردین ایت- ترب

 و به زور گفتم:یدم رو ساکت کنه. لبم رو جویل بود تا دنی حرف کافهمین

- سلم ...

 خدمتکار تکون داد و اون مشغول سروی برای سریه جوابم رو داد، دایی با خوشرودنیل

 گفتم:یهناهار شد. بدون توجه به بق

 شد؟ی چیکه، امروز دادگاه فردرین گفتیشب- د

 گفت:یه دایل از دنقبل

 متفرقه ممنوعه! غذاتو بخور!ی غذا حرف هایز- سر م

 و گفتم:یاوردم نطاقت

 ارتش؟ی براین کنی میت سرباز تربین دارینجا- مگه ا

یه و مشغول هم زدن سوپش شد. دایین سرش رو انداخت پایع خنده اش گرفت و سردنیل

 صورتم براق کرد و گفت:ی تویشو آبیچشما

- قانونه!

یل قانوناش! بردارم بشقاب سوپم رو بکوبم تو سرش! دنین منو کشت با اینم درد و قانونه! اای

 زد و یکی کنه سرشو آورد بال ، لبخند کوچیری جلوگی از هر اتفاقینکه ایبرا
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:گفت

.یم زنی- بعد از ناهار در موردش حرف م

 که غذای بارین گرسنه بودم. آخریلی و مشغول خوردن سوپم شدم، خیدم کشیقی عمنفس

لل   یه و یپس. بعد از خوردن سوپ، خوراک مرغ و چیومد ی نمیادمخوردم رو اص

 کم از رون مرغ برداشتم ویه شد. یده چیز می که تا حال نخورده بودم رویگه دیز چسری

 یر شده بود. بعد از سیک کوچیلی نتونستم بخورم، معده م خیادمشغول شدم، اما ز

 دور دهنم رو پاک کردم و اومدم بلند بشم که بازی با دستمال کاغذیه از داید به تقلشدنم

 شد فرق سرم:یده چکش کوبین عیه دایصدا

 ...ید از جا بلند نشده تو نبایل که دنی تا وقتین،- بش

 هم بهش نسبت دادم،ی! چه القابیده ترشی عقده ایکه علنلا چپ چپ نگاش کردم. زنیگه داینبار

 هم دور یل خودم رو گرفتم، دنی جلوی! خنده ام گرفت ولیده و ترشیعقده ا

 رو پاک کرد و گفت:دهنش

 اتاق من.یا شدم، افسون بیر- س

 گفت:یع به افکارم برد که سری چشم حتما! فکر کنم از نگاهم پبله؟

.یم زنی با هم حرف میمن نشی- تو

 کرد رو به خدمتکار گفت:ی رو ترک می که سالن غذا خوری جا بلند شد و در حالاز

.یمن نشی تویار- قهوه ب

ین نشمی راهیه تکون داد و رفت، منم از جا بلند شدم و بدون نگاه کردن به دای سرخدمتکار

 نشست به مبل روبروش اشاره کرد و گفت:ی نفره ایه مبل ی رویلشدم. دن

.ی کنی باشه که احساس راحتی فکر کنم فاصله مون به قدرین- بش

 شدم. باین زمی کلمش نشستم و مشغول ضربه زدن با پام روی توجه به طعنه توبدون

:ید پرسیمهربون

.ی نگرانم کردیشب دی؟- خوب
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 زدم و گفتم:پوزخندی

- خوبم ...

 پا انداخت و گفت:ی روپا

ی؟ شی خوشحال می بشنوی- خوب ، چ

 کشنش؟ی- م

 و گفت:خندید

ی؟- بکشنش؟ به چه جرم

 خشم گفت:با

 که اون کرده؟یی- جرم بدتر از کارا

 وید چیز می قهوه رو روی فنجان ها و قوری محتوینی با چرخ گردان وارد شد ، سخدمتکار

 و گفت:یخت دو فنجون قهوه ریلرفت دن

 همه حرفام رو با استناد بهی پرونده من بودم، قاضین ایل بود، چون وکین- جرمش سنگ

 ی عملش می شه. مطمئن باش به سزای صادر مینده حکم هفته ایرفت،مدارکم پذ

.رسه

لل چ ی؟- مث

لل چ  سال زندان و هزاران پوند غرامت ...ی در حدود سیزی- مث

 گفتم:یع کم دلم خنک شد، اما سریه

ی؟- لئونارد چ

 فرستاد و گفت:یرون رو با صدا بنفسش

 ...ی مدرکیچ لئونارد هیه- متاسفانه بر عل

:ید وسط حرفش، رنگ پریدم ترس پربا

- آزاد شد؟

ید دهنش، فنجون قهوه اش رو بال برد، چند جرعه داغ و داغ نوشی توید رو کشیرینش زلب

و گفت:

ی چطور از پسرش دفاع میدم- آزاد که نه، چون در هر صورت من اون شب اونجا بودم و د

 براش دردسر شد ...ین همی،کرد و مصر بود حتما تو کشته بش
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- خب؟

 ...یدن- دو سال براش بر

- همه اش دو سال؟

- کمه؟

 کشه!ی منو میرون بیاد- اون ب

 به جلو خم شد:ی ، دستاشو تو هم قفل کرد و کمیز می رو گذاشت روفنجونش

 باور کن ...ینو رسه! ای بهت نمی گزندیچ- افسون، تو تو خونه من ه

 حرفاتو باور کنم؟ید چرا بای؟ از من محافظت کنی خوای- تو ... تو چرا م

لل مجبور  !ی- فع

یستی؟ نیل- تو مگه وک

- درسته!

ید شای؟ راحت به من اعتماد کردینقدر پس چطور ای، به عالم و آدم مشکوک باشید- تو با

 نقشه باشه!یه همه اش یناا

 و گفت:خندید

 نمونه، حضوری برای، دونی دونم که تو نمی میزا چیلی خیزم، تیلی- نگران نباش! من خ

 نبود! من دنبالت بودم ...ی اون رستوران، اتفاقیمن اون شب، اونجا، تو

 گفت؟ سرش رو تکون داد و گفت:ی می چین بهت نگاش کردم ... ابا

لل در ا .ی فهمی رو میز نکن، کم کم همه چی مورد کنجکاوین- فع

 گفتم:ی فارسبه

 کاسه ...یر زی کاسه ایم نیه وسط من خنگم! ین- انگار ا

 فکر بودم که گفت:ی گفتم؟ تودرست

لل شایه حرف نزن که متوجه نشم! چاره اش رفتن کلس زبان فارسی- فارس  بهتر باشهید! اص

 ... هان؟یخودت بهم آموزش بد

یافه قیدن چه خبره؟ از دینجا! ایا زنم؟!!! خدای حرف می من دارم فارسید از کجا فهماین

متعجبم خنده اش گرفت و گفت:

 دونم.ی رو میزا چیلی- گفتم که من خ
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 هستمی خارجیدی ازم پرسیمارستان هستم، پس چرا اون روز تو بیرانی من ای دونی- اگه م

 نه؟یا

 گوشه لبش گذاشتیگاری رو خارج کرد، خونسردانه سیگارش کتش جعبه سی کناریب جاز

 ی نگاش کردم تا از رو رفت، بعد از پک محکمینقدرو با فندکش روشنش کرد، ا

 زد گفت:یگارش به سکه

ی چون ممکن بود چموش بشی، بفهمیزی خواستم چی خواستم رد گم کنم، اون لحظه نمی- م

!یایو همراهم ن

 از جا بلند شدم و گفتم:یت عصبانبا

ی کی گی چرا رک بهم نمی، کنی می از عمد با اعصاب من بازی شدم، تو داریج- من گ

ی؟ خوای از جونم می و چیهست

.یده نرسیدنش چون زمان شنی، شنوی نمیزی چی هم که بکنی- الن هر کار

:یدم کشداد

 کنم نه شما!ی میین من تعینو- ا

 پشت سرم بلند شد:ی ملوسی جوابمو نداده بود که صداهنوز

 ...یزم ، عزی- دن

 بودمیده ترسینقدر که ایشب دینمش، تونستم ببی تر میق بود! الن دقی دوروثیدم، چرخسریع

 باسنش ی قوس کمر و برآمدگیکل، خوش هیلی دختر قد بلند و خیه. یدم ندیزیچ

 خوش تراشی بود و پاهایده زانو پوشی دامن کوتاه تا بالیه هم محوش کرده بود! منو

 یلی خیقه کم رنگ هم تنش بود که ی تاپ صورتیه گذاشته بود، ید دی رو تویدشسف

 درشتی پسرا! چشماین کوتاه بود، عیلی دوست نداشتم. خی داشت، مدل موهاش رو ولبازی

 هم رفته ی و خا ص داده بود. روی غربیتی رنگش به چهره اش جذابیآب

 و سر بال، لبهاش هم نازک وی بود، ابروهاش کمرنگ و نازک بودن، دماغش قلمخوشگل

 ی چهره اش همون چشماش بودن. بیرای شد گفت که تنها عضو گی حالت، میب
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 باید، لبهاشو بوسی دست گذاشت سر شونه اش و خم شد رویل به من رفت سمت دنتوجه

 با تعجب گفت:یلنفرت صورتم رو بگردوندم، دن

ی؟ اومدی! کی- دوروث

یزم؟ عزی تو ، خسته ایش پیام بودم، گفتم بیکار الن! خونه بین- هم

 به استراحت دارم.یاز نیلی،- آره خ

.یم اتاقت با هم بخوابیم- پس بلند شو بر

 و گفت:ی هم بهش لبخندیل. دنیستاد زد و صاف ای حرف چشمکین دنبال ابه

 کنم، افسون، همون دختر خونده من که بهت گفته بودم.ی می جان، معرفی- دوروث

 رو به آدمی حسیچ بودن، هیخی ی دو تا گوین نگام کرد، چشماش عی جدی ایافه با قدوروثی

 ، کامل به اجبار دستش رو گرفت جلوم و یستاد کردن. اومد جلوم ایمنتقل نم

:گفت

- خوشبختم افسون!

 از اون بدتر به زور دستشو فشردم و گفتم:منم

- منم ...

 گفت:دنیل

 ساله خونواده من ...ین از دوستان چندیکی دوست دختر من و دختر ی- افسون، دوروث

 اونم ازید. شایومد ی دختر خوشم نمین اراده از ای کردم لبخند بزنم، اما انگار نشد. بسعی

 بهش و گفت:ید شد چسبیل دنیریش توجه به من دوباره سیمن ... ب

یزم؟ اتاقت عزیم- بر

 هم با لبخند گفت:دنیل

 عسلم ...یم- بر

 اه اه! حالم رو به هم زدن، زودتر از اونا راه افتادم سمت اتاقم و بلند گفتم:اه

!یم گفتن داری برایادی زی حرفایک، مجستیل دنی شم جناب آقای مزاحمتون می- به زود

 اتاق،ی نگفت. راهمو کج کردم سمت اتاقم و رفتم تویچی هم هید گفت، شای چیل دننشنیدم

 در اصل امانت یعنی کتابخونه کش رفته بودم، ی که از تویی از کتاب هایکی
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ی تخت و مشغول مطالعه شدم، اما هر کاری بودم رو برداشتم، خودمو انداختم روبرداشته

 زدن، اعصابم ی گوشم زنگ می تویل دنی شد. حرفای کردم ذهنم متمرکز نمیم

 تخت غلت زدم، کتاب رو بستمی شناخت؟ روی بود؟ منو از کجا می کیل بود. دنیخته هم ربه

 دارم که خودم ازش خبر ی. نکنه من گذشته ایشونیم پیو دستم رو گذاشتم رو

یل دنید کردم که شای بودن، الن شک میرانی اگه مطمئن نبودم هفت جد مامان همه اندارم؟

 سرم رو به چپ و راست یع باشه. نکنه؟!! سریم مادریل از فک و فامیکی

 دادم و گفتم:تکون

- نه ... نه! محاله!

ی راست میک رفت! نکنه لئونارد و فردری هم نمیرون اومده بود تو ذهنم و بیث فکر خباما

 باشم؟! یل دنی رابطه داشته؟ نکنه من دختر واقعیگه مرد دیهگن؟ نکنه مامان با 

لل خواهرش؟ وایا  مامان من از گل پاک تر بود. منیه؟ فکرا چین توبه ... ایا! خدای مث

 ینقدر! ایه مرد کین آوردم ای سر در مید شناسم. باز غلت زدم، بایمامانمو خوب م

 کردم که مغزم خواب رفت و به دنبالش خودم هم به خواب فرو رفتم ...فکر

 حوصله غلت زدم، صداش بلند شد:ی بی تکون دستبا

.ید بشیدار- خانوم، عصرانه حاضره! بهتره ب

ی دختر نمین ای ولیومد ی! خوابم مین داشتم بالشمو بردارم و فرو کنم تو حلق کرولدوست

 تخت و گفتم:ی کلفه نشستم رویشخواست بفهمه! با تکون دست بعد

یه؟- چ

 و گفت:یستاد اصاف

.ین سالن حاضر بشی توید کنم، بایدارتون- آقا فرمودن ب

ی؟ شه راحتم بذاری خورم، می- من عصرونه نم
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. دستور دادن ...یارین بیف تشرید باین هم نداریل اگه می- حت

 جا بلند شدم و اداشو در آوردم:از

 من اگه بخوام بخوابم ...یرن؟ گی میم من تصمی برای- دستور دادن، دستور دادن! به چه حق

 و رفتم سمت در،یدم خواستم باهاش بزنم افتادم. از جا پری که میی و حرفایل دنیاد دفعه یه

 بلند شد:ین کرولیصدا

 اول لباستون رو ...ید- خانوم! با

 صرفین نشمی دونستم که عصرونه توی. میرون توجه بهش در رو باز کردم و رفتم ببی

 سمت یدم هزار رنگ بود. دوی اتاق های هم که آخر راهرویمن شه. نشیم

 که اخباری مبل ها نشسته و در حالی رویل و دنیه ، در رو باز کردم و رفتم تو. دانشمین

 من ی پای صدایدن نبود! با شنی از دوروثی زدن. خبری کردن با هم گپ میتماشا م

 با پوزخند گفت:یه و دایدن دو به طرفم چرخهر

- چه عجب!

 تر از اونیع سریه بزنه که دای اومد حرفیل مبل ها، دنی توجه بهش خودمو انداختم روبی

گفت:

لل لباست رو عوض نکردی، بشیه تنبید و به خاطرش بای- دو تا قانون شکست یر! دوملا دی او

 یز خواهشلا مین،! کرولیست وقت خوردن عصرانه نیگه ... الن دیحاضر شد

 جمع کن.رو

 خمین قرار داشت. کرولی شکلتیک کی و چند فنجان و برشی قوریه جلوشون، یز مروی

 با تحکم گفت:یل رو برداره که دنیلشد وسا

- بذار باشه!

 اعتراض کرد:دایه

!یل- دن

 دمی اما اجازه نمیر، براش در نظر بگی خواستیهی شده، هر تنبیف افسون ضعیه،- دا

 بخوره ...یدخوراکش کم بشه. با
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مسر داد جلوم. نا خودآگاه بهش لبخندیخت قهوه برام ری حرف خم شد و فنجونین دنبال ابه  و 

 منظور، من ی کرد، چه با منظور، چه بی ازم دفاع می دونم چرا اما وقتیزدم، نم

 شده بود از جا بلند شد و گفت:یع من ضای جلوی که حسابیه شد. دای دلم شاد مته

 اصل و نسبت!ی و بیت تربی دختر بین تو و اینم رم به کارام برسم، ای- من م

 خندهیل که پشتش رو به ما کرد زبونم رو در آوردم و پشت سرش شکلک در آوردم. دنهمین

 نشنوه گفت:یه که دای آروم، طوریاش گرفت و با صدا

- افســــون!

لل  زدم و گفتم:ی خودمو به خنگکام

- هوم؟

 خودش رو گرفت و گفت:ی خنده اش گرفت اما جلوباز

ی؟ اومدیر چرا دینم- خوب، حال بگو بب

. دوست ندارم همه کارام راسیاد ی قانونتون بدم مین- خواب بودم ... در ضمن من از ا

 ده ...یساعت خا ص باشه. حس خفه شدن بهم دست م

لل با  نکن، تای مدت سرکشیه. ی اگه به حرفش گوش کنیه زن مهربونیه دایای، کنار بید- فع

!ینی خوبش رو هم ببیاون رو

 صورتم کنار زدم و گفتم:ی از جلوموهامو

 رو بدونم.یت خوام واقعی خونه و قانوناش! من مین و ایه دایخیال- ب

 و گفت:ید ابروش بال پری تایه

یه؟ منظورت چیت؟- واقع

ی؟ هستی که شما کینه- منظورم ا

 و گفت:خندید

ی؟ کنی به اون مسئله فکر می- دختر، تو هنوز دار

.ین بذاری خماری منو توین- شما حق ندار

لل چ ...یست نی مهمیز- اص

 مهم رو بدونم ...یر غیز چین خوام همی- من م
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.ی خوب با من و خونواده ام آشنا بشید. اول بای کم صبر کنیه ید گم، اما بای- باشه بهت م

.ی شنوی نمیزی هم نکن، چون چیجا دونستنش زوده! اصرار بیالن برا

 خشم گفتم:با

 ...ی- ول

 به نشونه سکوت آورد بال و گفت:دستشو

 باهات صحبت کنم.یگه دیز چیه خوام در مورد ی- الن م

 جا بلند شدم و گفتم:از

 دم با شما صحبت نکنم.ی میح منم ترجی، دی جواب منو درست نمی- وقت

 خم شد دستم رو گرفت و گفت:سریع

 افسون کارت دارم.ین- بش

ینم؟- و اگه نش

 و گفت:ینم مجبورم کرد بشیف فشار خفیه دستاشو گذاشت سر شونه هام، با یستاد، شد ابلند

 کنم!ی- مجبورت م

 کنه. ناچارلا نشستم تایت تونست زور بگه و اذی خواست می نفرت نگاش کردم، اونم اگه مبا

حرفاشو بزنه و بلند شم برم. خونسردانه گفت:

  ( آ )ی رو با نمره هایرستانت دونم که دبی- م

 )A( 

 ...ی کردپاس

 به نگاه متعجبمی از کجا؟ لبخندی دونست! ولی رو می مرد همه چین تعجب نگاش کردم، ابا

زد و گفت:

 رو تمومیرستان دوران دبی دونم! تو با سخت کوشی میزا چیلی- تعجب نکن! گفتم که خ

.ی و الن واقعلا سر بلندیکرد

 زدم و گفتم:پوزخندی

 سرم خودم بهش افتخاری خوره؟ قاب کنم بذارم بالی می- آره واقعلا! اون مدرک به چه درد

 ی میه رو هم با زور و گریرستان نذاشتن برم دانشگاه! همون دبیکنم؟ وقت
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ی کار میرستان دبی بود که تو رستوران جلوین دادن برم ای که اجازه میلی دلیشترین برفتم،

 گرفتم. به خاطر اون حقوق گذاشتن برم درس ی هم میکردم و حقوق خوب

 وگرنه محال بود!بخونم،

 و گفت:ید کشآهی

 خوام توی تو تموم شده و من می زندگی دونم، اما بهت گفتم که دوران سختی رو مینا- همه ا

 چه ی توی. دوست داری رو داریاقتش که لیرو به آرامش برسونم، آرامش

ی؟ درست رو ادامه بدی ارشته

 زدم و گفتم:پوزخندی

ی حسرت میه ین دونستم ای ، اما مینگ بود که برم دانشگاه کین آرزوم این بزرگتریشه- هم

شه برام ...

 بال انداخت و گفت:ابروشو

.ی من بشی هم دانشگاهی- پس قصد دار

 بهت نگاش کردم و اون گفت:با

ینگ که حقوق دانشگاه کی دونی همون دانشگاه درس خوندم و مدرک گرفتم، می- منم تو

 زنه.ی کل انگلستان حرف اول رو میتو

 بار سرم رو تکون دادم، ادامه داد:چند

 راحت تویلی تونم خی می که گرفتی عالی با توجه به نمره های آرزو رو دارین- حال که ا

رو به آرزوت برسونم.

 اون دانشگاه بزرگ ثبت نام کنه؟ی خواست منو توی می راحتین به ایعنی شد! ی نمباورم

 زد و گفت:ی قرار بود به آرزوم برسم؟ لبخندی جدی جدیعنی

 خوام تو روی کنه! من می که شادت کنه ، منو هم شاد میزی باور کن! هر چینو- افسون ، ا

 و ی لبخند واقعیخوام می، خوام خوشبخت باشیبه همه خواسته هات برسونم. م

. باورم کن تا بتونم به آرامش برسم ...ینم ببیت زندگی رو تواعتماد

 داغش و گفت:ی دستای گفت؟ دستمو گرفت توی داشت می چاین
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یلی دونم! اما برام خی رو خودم هم نمیلش دلیزی، عزیلی من خی- من دوستت دارم، تو برا

 دختر داشتم، درست به اندازه تو دوسش داشتم!یه ... اگه یزیعز

 زدم و گفتم:پوزخند

 بچه دار بشه!ی سن هجده سالگی باشه توی راضیک،- فکر نکنم پسر کنت الکساندر مجست

 زد و گفت:ی تلخلبخند

 کارین شه، حتملا ای مثل تو میرینی دونستم حاصل اون ازدواج دختر شی- چرا که نه؟ اگه م

 کردم.یرو م

 کنم ، منوی نگاش کردم، اوه مامان! دارم کم کم بهت شک میده بال پری من با ابرواینبار

ببخش! راه افتاد سمت پنجره و گفت:

 ...یاد ی- داره بارون م

 کنم منم از جنس بارون و مه شدم وی اوقات حس می تعجبه! گاهیه اگه بارون نباره ماینجا- ا

 نم دارم!یشههم

 و گفت:خندید

 ...یک و از نزدی بشیده دی دوری وقتی،- تصور کن! تو از جنس مه باش

 کردم!ی- چه کارا که نم

لل بهتره آماده بشی بکنی تونی کارا میلی خی جورین- هم  هفتهین ثبت نام، آخر ای برای! فع

 ی رو مید از اساتیلی دارم و خیادی زی دانشگاه، من اونجا دوستایم ریم

ین بتونم در اید کنم، دو هفته از شروع کلسا گذشته، شای فردا باهاشون صحبت مشناسم،

 از نفوذم بهره ببرم.یمورد کم

 رفتم سمت در سالن گفتم:ی که می جا بلند شدم، در حالاز

ی کار رو مین همه ای! فقط کاش براین بکنین تونی می- شما پولدارها و قدرتمندا ، همه کار

!یانتون نه فقط اطرافین،کرد

یز هر چی هام چندان با دوام نبودن برای اتاقم شدم. شادی ندادم و راهیی مهلت پاسخ گوبهش

 شدم، اما بعد از اون دوباره ی فقط چند لحظه شوکه و خوشحال می بخشیشاد
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 من افسرده شده بودم!ید بود ... شای افسردگی هم نوعین اید گشتم! شای حالت قبل بر مبه

 نبود!یدبع

 کنار گوشم بلند شد:یل دنی باز شد، صدایشم دستم انداختم و باز نی به کارت تونگاهی

لل بای، داریاد کردن زی شادی- وقت برا .ید خریم برید فع

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

ی؟ چید خرید؟- خر

.یم تو بخری برایم نتونستیزا چیلی لباس، ما خید- خر

 حالت تهوعیدنش از رنگ و رو افتاده بود. از پوشیرم افتادم، واقعلا لباس زیر لباس زیاد یهو

 شدم. ینش نکردم و سوار ماشی هم مخالفتین همی داد، برایبهم دست م

 گفتم:ی پشت فرمان و راه افتاد، با کنجکاونشست

ی؟ نداریزی چیگاردی، به بادیاز- تو ، ن

 و گفت:خندید

یلی من خی هم نکردم. زندگی نکردم ... دشمن تراشی ظلمی من که به کسی؟ چی- برا

آرومه!

 داشتهید حرفا که باین چند تا دشمن و حسود و از ای، پسر کنت هم هستیلی،- بالخره تو وک

 ...یباش

 کتش در آورد و گفت:یب از داخل جیشو خورد، گوشی داشت زنگ مگوشیش

 و ...ی و راننده شخصیگارد بادیاد، ی بدم میزا چین حق با تو باشه، اما من از اید- شا

 آورد بال دکمه اتصال رو فشار داد و گفت:گوشیشو

 لحظه!یه- 

 بودم.یده وقت بود لندن رو ندیلی مناظر اطراف شدم، خی رو تکون دادم و مشغول تماشاسرم

 شهر داشتم، یین پایف کثیابونای خی هر روزه توی رویاده که عادت به پیمن

یل بودم، الن هم داشتم همراه دنیده شد که اون قسمت شهر رو ندی می دو هفته ایک نزدحال

 زدم. نا خودآگاه حواسم معطوف ی چرخ مین بال شهر با ماشیابونای خیتو
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 شد:یلش و موبایل دنحرفای

ی .... همونجا منتظر بمون ما هم زود میدی؟ ... تو رسیم ... آره تو راهیزم- سلم عز

 منحصر به فردت بهش کمک یقه خانومانه است، دوست دارم تو با سلیدا خرین. ایمرس

.کنی

 و گفت:ید خندید که رسینجا ابه

 ... خداحافظ ...ینمت بی- م

 گفتم:ی رو قطع کرد و به من لبخند زد. با کنجکاوگوشی

 بود؟ی- دوروث

 حدس بود اما از قضا درست در اومد:یه فقط این

 برو و هری مونم، با دوروثی مین ماشی کمکت کنه. من توید که تو خریاد- آره ... خواستم ب

 یلت. موبایرین بخر. کارتون که تموم شد با من تماس بگی داریاز نیچ

همراهته؟

 منحصر به فردشیقه با سلیخواست می حرصم گرفته بود! دوروثیلی رو تکون دادم. خسرم

 ی دختر بدم مین از اینقدر چرا من ایا دم. خدایبه من کمک کنه؟!!! نشونش م

. لباسید روم انداختم و برق از سرم پریش به پاساژ پی که متوقف شد نگاهین ماشیومد؟

 برند ها دور هم ین تری پاساژ تو کل لندن معروف بود. نامین ای مغازه هایرهایز

. همونیدم دی خاصیز بشم، انگار نه انگار که چیاده کردم خونسردانه پی شده بودن. سعجمع

 رنگ و چکمه ی پوست قهوه ای اومد سمتمون. با اون پالتویلحظه دوروث

 شده بود.یر جذاب و نفس گیی خدای کرم قهوه ای همرنگ با کله بافتنی زانوی تا روهای

لل ب  ی لبهای، خم شد تو و بدون سلم و حرفیل سمت دنیشه توجه به من از شیکام
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 که گذشتیقه دقیه! با نفرت صورتم رو برگردوندم، ی اونم چه بوسه طولنید، رو بوسدنیل

 و در رو محکم به هم ین رفتم نشستم تو ماشی! با پروگیستن ول کن نیر، نخیدمد

.ید خودش رو کنار کشی دفعه متوجه من شد، چشماش باز شد و به نرمیه یل. دنکوبیدم

 گفت:یل به من نگاه کرد. دنیده بال پری هم با ابرویدوروث

.یداتون دنبال خرین برید بایزم؟ عزی- چرا سوار شد

یلی سرده خواستم منتظر بشم کارتون تموم بشه، انگار خیرون قصدو داشتم، اما بین- من ا

خوشمزه بود!

 لبش رو گاز گرفت و گفت:یدن از خندیری جلوگی برای خنده اش گرفت، ولدنیل

 نشده.یر برو تا تا دیزم،- برو عز

 شده بود گفت:یره که مغرورانه به من خی رو به دوروثبعد

 دلم.یز عزی دخترم سنگ تموم بذاری خوام برای- م

 نازک کرد و با عشوه گفت:ی پشت چشمدوروثی

 عسلم ... حواسم هست!ی دونی منو میقه سلیگه- تو که د

 سمت من و گفت:ید چرخیل فاصله گرفت، دنین از ماشی زد و کمی چشمکو

 بره.ی بد نمی- همراهش برو، اون تو رو جا

 گفتم ویشی سرم، ای رویدم داشت کشی قوه ای رنگم رو که منگوله های نارنجی بافتنکله

 ی. داشتم میه چیقه دم سلی کنم! نشونش مید خریستم. انگار خودم بلد نیینرفتم پا

 خم شد تو و گفت:یشه از شی سمت پاساژ که دوباره دوروثرفتم

 خوام بخرم ...ی لباس خواب میه. یرم تو رو به کار بگیقه خوام سلی میا، توام بینبار! ای- دن

یای؟ شه بیم

 چونه اش رو خاروند و گفت:ی کمدنیل

!یست رو پارک کنم، جاش مناسب نین اجازه بده ماشی،- باشه هان

 خودشه! خوب باش! حالیل خواد به هم ثابت کنه مالک دنی دونستم فقط می! خوب ملعنتی

 رو پارک کرد و اومد ین ماشیل رو ازش بدزدم. دنیل خواستم دنیانگار من م
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یه. یم حلقه کرد و هر سه وارد فروشگاه شدیل دنی دستش رو دور بازوی. دوروثسمتمون

 راست رفت طبقه سوم و وارد یه. یم شدی میده کشی دنبال دوروثیم داشتییجورا

یبلا بود! انگار نه انگار منم دنبالشونم. تقری بزرگ شد. عجب آدمیلی خی از مغازه هایکی

 ی هم مجبور بود دوست دخترش رو دو دستیل. دنیدم دویداشتم دنبالشون م

 سرشناس بود.یلی خیا! گویدن! وارد مغازه که شد همه فروشنده ها جلوش صف کشبچسبه

 داخل ی توجه به رگال های براشون تکون داد و بیهمونطور مغرورانه سر

ی اونو به سمت اتاقیع از دخترها سریکی مدل لباس ها رو خواست. ین ترید جدمغازه

 یلی کردن. بعدم چند تا ست خیغ همون تبلیا کرد و شروع کرد به ور ور کردن یهمراه

 رنگ روی زرشکی از ست هایکی برق زد و ی دوروثی جلومون باز کرد. چشماخوشگل

 گفت:یل سمت خودش و رو به دنیدکش

 چطوره؟ین- ا

 بال انداخت و گفت:یی ابرودنیل

یش؟ خوای- محشره! م

ی دختره رفت و دوروثیارن، رو از اون ست براش بیزش تکون داد و گفت سای سردوروثی

رو به من گفت:

 بردار.ی خوای خوام، توام هر کدوم رو که می مینو- من ا

 کدوم رو دوست نداشتم! گذاشتم اون فروشنده ههیچ هیقتلا هم کنجکاوانه نگام کرد. حقدنیل

.یاره تر برام بید بگم چند تا مدل جدیزیبرگرده ، تا چ

 زد رو به من گفت:ی میل به دنی که چشمکی با تمسخر در حالدوروثی

 توی رو برایک کوچیز سای بگم لباساید به تو نخوره، بایزشون ساینا- هرچند که فکر کنم ا

!یارنب
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 خبر نداشت اگهیگه بندازه، دیل حرفا منو از چشم دنین خواست با ای بدبخت! میال خخوش

 ی بین به ایازی و نیارم ی نگاه کنه خودم چشماشو در می بدید بخواد منو به دیلدن

 رو گذاشت جلوش گفتم:ی. فروشنده وارد شد سفارش دوروثیست ها نشرمی

ین؟ نداری ایگه لباس دینا- خانوم، به جز ا

 رو تکون داد و گفت:سرش

 خانومیقه دونستم با سلی رو آوردم که میی برامون اومده! من اونایاد زید جدی- چرا مدل ها

 هماهنگه!یزشونو سا

 با اعتماد به نفس برخورد کنم:ی دوروثین کردم عسعی

!یر حریحلا خوام ، ترجی لباس خواب هم مینم؟ رو ببیگه دی شه مدل های- م

- بله حتملا!

! آخه تو کهی؟ گورتو باهاش بکنی خوای میر و گفت و رفت، تو دلم گفتم لباس خواب حراینو

 ین ای روینکه ای در جواب خودم گفتم: برای؟ زنی زر می چی برای پوشینم

 تویزیون تلویه هم که عقب افتاده باشم ی. هر چیشه کم بشه فکر نکنه فقط خودش حالبشر

. بدتر از اون فاحشه خونه بغل یرم بگیاداون خونه بود که چهار تا ترفند ازش 

 پا انداخت و گفت:ی پا روی مون بود! دوروثخونه

.ی کنید خرینجا ایای بی تونی می هول نشو! هر موقع بخوایاد- ز

 هم که گفتهی گفته بود! اما هر چی در موردم بهش چیل دونم دنی کنه، نمیرم خواست تحقمی

 افتاد که با اخم یل دادم با من بد حرف بزنه. نگاهم به دنیبود بهش اجازه نم

 زدم و گفتم:ی کردم. پوزخندی دستیش بزنه، اما پی به دوروثی حرفخواست

 حتملا!یل- با وجود دن

لل  نسبت بهیل بود که دنی دختر خودخواه و مغرور استفاده از محبتین تنها راه چزوندن افع

 در هم تر شد. دختر ی دوروثی و باز اخمایل لب دنیمن داشت. باز لبخند نشست رو
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یراشون لباس زییش من بازشون کرد! خدای جلویکی یکی با چند جعبه داخل شد و فروشنده

 ی از مدل هایکی با لبخند یل مدل ها جلف! دنیغ، جیمحشر بود! همه رنگ ها

 رو برداشت و گفت:عروسکی

 قشنگه!ین- ا

 ویل دنیقه توجه به سلی کردم و بی فرض کرده بودن؟! بچه کوچولو؟ اخمی منو چاینا

 لب ساحل و استخر! البته ی برداشتم براینگولی جیلی چند مدل خی، دوروثیپوزخندا

 که برم لب ساحلیستم حرفا نین دونستم آدم ای گفتم، وگرنه خودم خوب می دوروثی جلواینو

لل بلد نبودم. چند مدل هم ینکه ایالخت بشم   هوس شنا به سرم بزنه چون اص

ی برایک اما ساده و شی! چند تا هم معمولیضه نبودن عری خالی برداشتم برای.ک.س.س

 دست شد! سه چهار تا هم لباس یست هم رفته بی مداوم. فکر کنم رویدنپوش

 شده بود! داشت با تعجب به من و اعتماد به نفسم و انتخابامیدنی دیل دنیافه برداشتم. قخواب

 ی قشنگ تر از ست هایلی که من برداشتم خیی کرد. مطمئن بودم لباساینگاه م

یاد مورد تجربه زین خوشبختانه تو ایا. متاسفانه یدم فهمی جونشه! از چشماش مدوروثی

 مردا بخونم. داشتم هنوز لباسا رو ی تونستم از چشمای رو میزا چیلیداشتم و خ

 ستیه از لباس ها رو که یکی یل جا نمونه، که دنیزی موقع چیه کردم تا ی و رو مزیر

 گفت:ی رنگ بود رو برداشت و رو به دورثی مشکیتور

 شه!ی کننده میوونه دیه مشکیر! با اون لباس خواب حریکه شیلی خین ایزم- عز

ی فروشنده با شرمندگیارن، رو براش بیزش به فروشنده گفت از اون لباس سایع سردوروثی

گفت:

 تونم لباسش روی شما رو نداره! و با لباس خوابش هم ست شده، نمیز- متاسفم، اون لباس سا

تک بهتون بدم.
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! دلم براش سوخت، اما از رو نرفتم و گفتم:ی دوروثبیچاره

 من چطور؟یز- سا

 زد و گفت:لبخندی

 شما چنده؟یز- سا

! خواستمیدن پرسی رو میزت بعد سای کردی بود که اول انتخاب مین اون فروشگاه اجالبی

 زد رو گفت. ی که حدس میزی کرد و سای دستیش پی رو بگم که دوروثیزمسا

ین تخمیکتر از خودش کوچیز دو سایقلا من رو دقیز شد! چون سای میع الن باز ضابیچاره

 یز نگاش کردم و سای بزرگ تر بودم. چپ چپیز سایه که من یزده بود در حال

 امایکرد، هم داشت نگام میل نگفتم. دنیراه رو گفتم، اگه بگم چشماش چهار تا شد باصلی

 تکون داد و گفت:ی شد بخونم. فروشنده سری نمیزی از نگاش چینبارا

.یم شما رو داریز- بله سا

 و خندون گفتم:خوشحال

 لطفا!ین هم برام بذارینو- پس ا

 کرد با جملهی می سعیل شد. دنی! داشت منفجر میومد ی در نمی خون دوروثی زدی مکارد

 ی کوتاه حواسش رو پرت کنه، اما چندان موفق نبود. فروشنده کد لباس هایها

 که داشت منفجری منو آماده کنه. دوروثی کرد و رفت که سفارش هایادداشت منو انتخابی

 شد گفت:یم

ی؟ لباس مونده بودی بینقدر ایعنی! ی؟- خودتو خفه کرد

 پا انداختم و گفتم:ی روپا

 لباس شدم.ی که واقعلا بینه ایارم، با خودم بیزی چی نذاشت از خونه قبلیل- دن

 دم.ی جزش میل دنیله حرف بزنه باز به وسیگه کلمه دیه دونست اگه ی بسته شد، مدهنش

 یه گفت. بدجور رفته بود تو فکر، ی نمیچی هم هیل بود که دنینجا کار ایجالب
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یاز نی گفتم لباس س.ک.س.ی من، وقتی به خاطر حرفاید کردم نگرانه. شای حس مجورایی

 ... به درک! بذار هر ی خودش فکریش! نکنه پیر حری لباس خوابایادارم، 

 خوام بکنم، فقط خواستم دوست دختر محترمشی نمی خواد بکنه، بکنه! من که کاری مفکری

 رفت اومده لباس خواب بخره و قصد یادشرو بچزونم که چزوندم. اونقدر که 

! فروشنده با چند باکسیچاره کرد بهش. بیاداوری یل استفاده کنه! خود دنیل دنیقه از سلداشته

 شده بود اومد تو و گرفتشون یده من توش چیخوشگل که همه سفارش ها

یگه دی رفت صندوق که همه رو حساب کنه. دوروثیل و دنیم ما! همه از جا بلند شدسمت

.یرونمنتظر نموند و از مغازه زد ب

:ید پرسیل دنیرون، بیم رفتیل همراه دنمنم

ی؟ نداریاز نیزی چیگه- د

- نه ممنون!

 دانشگاه؟ی- لباس برا

 پر هست.ی- نه کمدم به اندازه کاف

ی شه. نمی هوا روز به روز سردتر می، نداشته باشی کنم پالتو به اندازه کافی- اما حس م

.یخوام سرما بخور

 برگشت و گفت:یظ رفت با غی که از ما جلوتر مدوروثی

 من عجله دارم!یاین؟ کم تند تر راه بیه شه ی- م

 با تعجب گفت:دنیل

ی؟ کار داریی- مگه جا

 برم خونه ...ید- آره با

 پس تو برو!یزم، خب عزیلی- خ

 گفت:یرت با حدوروثی

 خونه مون؟یای ی مگه با من نمی؟ ؟ من برم؟ پس تو چی- چ
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ی خونه تون چون افسون همراهمه. الن هم میام تونم بی- نه، من که بهت گفتم امروز نم

 ...ینمت بیخوام براش چند تا پالتو بخرم. تو برو، بعدلا م

 کرد و رفت. نه به بوسه گرم هنگامی سردی طاقت موندن نداشت، خداحافظیگه که ددوروثی

 لب گفت:یر هم زیل. دنیش خداحافظیسلمش، نه به سرد

- انگار ناراحت شد!

 دادم که به خودمی رو جز می دوروثی نداشت، مشکل خودشون بود! من در حدی من ربطبه

 یگه وارد پاساژ دیل نداشتم. همراه دنی شد به رابطه اون دو نفر کاریمربوط م

 کوتاه و بلند و چند جفت چکمه و شال و کلهی خودش چند تا پالتویقه به سلیل و دنیم شدای

. از یم ناهار بخوریی جایم اون رفتیشنهاد به پیم فارغ شدید از خری. وقیدبرام خر

ی، آنچنانی لباس هاید دانشگاه، خری کرده بودم! ثبت نام توی رو سپری روز خوبیم نگذرحق

 که کم کم داشتم ی و خوردن ناهار با مردی، دختر از خود راضیهحر ص دادن 

 پدرم باشه!ی خواد جای کردم می مباور

! خودشیک فردری برای و هشت سال زندانیست ناراحت! بیا خوشحال باشم ید دونستم بانمی

 پنجاه و ینده و هشت سال آیست و سه ساله، تا بیست بیک عمر بود، فردریه

 و هوسش باخت! دلم خنک شده بود، امای خودخواهی پایشو شد. همه جوونی ساله میک

 شده بود، در یده براش بری زندانیم من بابت لئونارد بود که فقط دو سال و نینگران

ی برای سال بود، اما چون پولیک و پنج سال و لئونارد یست بیک فردری مدت زنداناصل

 کنجکاوانه به یل موندن. دنی زندان می توید بایشتریپرداخت غرامت نداشتند مدت ب

 تونهی نمیچی ام هیافه دونستم که از قی ناراحت، میا خوشحال شدم ینه شده بود تا ببیره خمن

 چه مرگمه! صداش بلند شد:یقلا الن دقیدم فهمیبفهمه، چون خودم هم نم

- خب؟
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- خب که خب!

.ید عملش رسی به سزایک فردریستی؟- خوشحال ن

- چرا ... هستم!

یای؟ ی- پس چرا به نظر پکر م

 هم خونسرد!ید- شا

.ی خونسرد باشیاد ی- بهت نم

ی؟- لئونارد چ

 شد و گفت:یم ناراحتیل دلمتوجه

 افسون،ی؟ شه نگرانش باشی که لئونارد آزاد میگه دیم تا دو سال و نی خوای- از الن م

یت؟ زندگی دارم تویو من حکم چیفکر کرد

 بال انداخت و گفت:ی نگاش کردم، شونه افقط

لل م  به من؟ی رو بسپریز و همه چی نگران نباشینقدر شه ای خوام پدرت باشم! می- مث

ی؟ من فاش کنی رو برایتت هویستی حاضر نی حتی- به تو؟ وقت

 موهاش زد و گفت:ی توی چنگی کلفگبا

! قصدم هم فقط و فقط کمک کردن به توئه!یستم نیول- مطمئن باش من ه

 دونم ... البته اگه دوست دخترت بذاره!ی- م

 اش گرفت و گفت:خنده

سسر بودن ایز حسوده! عادت داره خودش در صدر همه چی کمی- دوروث ی بدین باشه! دختر 

!یست نی دختر بدی، کنیها رو هم داره! بهش عادت م

- از نظر تو که همه خوبن!

 و گفت:خندید

 دختر!ینی بدبیلی- تو خ

 پسر!ینی خوش بیلی- توام خ

!یرمرد پی بهتره بهم بگیگه ازم گذشته باشه؟ دی پسر بودن سنی برای کنی- فکر نم

 به سر تا پاش کردم و گفتم:نگاهی

! به نظرت مردی و دو سال داری سی سن داشته باشیلی با خودم گفتم خیدمت که دی- روز

یره؟ و دو ساله پیس
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 بود.ی- اعتماد به نفس خوب

 رو گفتم ...یقت نکردم، حقیف- تعر

 دانشگاهت چطور بود؟یم،- بگذر

! اما بچه ها هنوزیم که همه هم سن و سالینه ایش خوبین روز اول خوب بود ... بهتری- برا

 خشکن! دوست دارم چند تا دوست داشته باشم ...یلیخ

 گفت:ی با کنجکاودنیل

- پسر؟

لل حرفشو نزن! مرد جماعت قابل اعتماد ن .یست- اونو که اص

ی خوام بابتت نگرانی باشه، نمیک با پسرا در حد سلم و علیت دم دوستی میح- منم ترج

داشته باشم.

 محدود باشه.ینقدر ایدت دیاد ی- بهت نم

ی؟- که چ

.ی با پسرا رو غدقن کنی- که دوست

 و واردی که دوست پسر داشته باشیست گم الن به صلح نی- غدقن نکردم! من فقط م

 حق توئه!ی. وگرنه دوست داشتن از هر جنسی بشیروابط احساس

 ابروم رو بال انداختم و با تمسخر گفتم:ی تایه

- چشم بابا جون!

 کرد و گفت:ی بامزه ااخم

 خواد استراحت کنه.ی بابا رو تنها بذار، میگه- حال د

لل بایرون رفتم از اتاقش بی حرف اضافه ایچ جا بلند شدم و بدون هاز  چندین به همید. فع

 خودم دست و ی برای کاریه درسم تموم بشه ی کردم. وقتیسال آرامش دل خوش م

 بزنم و پولمویغ رو تیل کم دنیه زد به سرم ی وقتا می رم. بعضی مینجا کنم و از ای مپا

 ی انصاف به خرج مید گرفتم! بای روز مبادا! اما بعدش وجدان درد میجمع کنم برا

 نبود. ی مرتکب نشده بود. پس سزاوار نامردی جرمیچ جز مرد بودنش هیل دنیچاره بدادم،
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 وقتا واقعلای مارتا که بعضیه دای آروم بود جز غر غر های گذشته بود، همه چی هفته ادو

 ی باهاش کنار اومده بودم، راه میگه کتکش بزنم! اما دیر دل سیه کردم یهوس م

:ید کشی داد مرفتم

 خطر راه برو ... تلو تلویه ی- صاف راه برو! قوز نکن! قدماتو آروم بردار و شمرده! تو

 تو بده جلو!ینه سی؟نخور مگه مست

 زد:ی خوردم داد می مغذا

 لباست! دور دهنت رو آروم پاکی روی- گوشتو با چاقو تکه کن، نه با چنگال! دستمال نذاشت

.یرون بیزه! غذاتو از دور بشقابت جمع کن که نریستیکن، تو که مرد ن

 زد:ی داد میدم دی متلویزیون

 بردار! پاتو تکون نده،یز می کاناپه، پاهاتو از روی کاناپه، پاهاتو نذار روی بده به پشتیه- تک

 صحبت نکن!یلمبلند نخند، وسط ف

 بهیی دستشوی افتاد توی دنبالم راه میگه داد! دو روز دی میر من گیز که به همه چخلصه

 ی شدم و به حرفش توجهی سرکش میل داد! وال! اوای میر هم گینموننقطه چ

ی رو نکنی کاریه ی ره! تا وقتی از رو نمیه که دایدم رسیجه نتین کردم، اما کم کم به انمی

 باشم که ی گرفتم جلوش همونطوریم کنه. پس تصمی مته مخت رو سوراخ مینع

 هم کم کم باعث شد رسم شاهزاده بودن راین. همیم کنیدا خواد تا کمتر با هم کنتاکت پی ماون

 رفتم ی روز که داشتم میه خانوم با وقار بشم. یه به یل و کم کم تبدیرم بگیاد

 رو به اونجا منتقل کنم.یلم به اتاق بنفش بزنم و به وقتش وسای وسوسه شدم سریمن نشسمت

 یه رو تخلیجانم تونستم هی نبود، پس میهدر اتاق رو باز کردم و رفتم تو، دا

 گفتم:ی دور خودم زدم و با خوشحالی. دستامو از هم باز کردم چرخکنم

 بنفش!یعنی- رنگ 
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ی بغلم. چه لذتی تویدم بنفش رنگ رو کشی تخت و لحاف پر قوی پرت کردم روخودمو

 موضوع صحبت کنم و اتاقم رو ین سر ایل گرفتم همون لحظه با دنیمداشت واقعلا! تصم

ی صدایدم اما با شنیره دستگی دو اتاق و دستم رو گذاشتم روین کنم. رفتم سمت در بعوض

 شدم:یخکوبم سر جام میلدن

 افسون دختر همون افسانه است!ین ایه،- بله دا

 بود!یخته رو به هم ریز بود و همه چینجا ماه ایک که ی شه! همون افسانه ای- باورم نم

 مقصر من بودم.یه، دایخت رو به هم نریزی چیچاره- اون ب

ی؟ چیعنی- 

لل دل . من باعثین خودم آوردم رو بدونیش افسون رو پینکه ایل- داستانش مفصله، خواستم فع

 سقوط کنه. فقط به خاطر تفکر یشدم پدرم نابود بشه و افسانه به دره بدبخت

 گونه ام!بچه

!ی پسر بچه بودیه تو اون موقع یل؟ دنی گی می- چ

 سالم بود!یازده- درسته، فقط 

 شدم ...یج گی- من حساب

یگه دیل دلیه گم اما خواهشلا هرگز به گوش افسون نرسه، دارم دنبال ی رو میان- براتون جر

 وقت منو یچ رو بفهمه هیقت گردم که قانعش کنه. اون اگه حقی اون میبرا

 چقدریل که اون اوایادتونه شدم تا اعتمادش رو جلب کردم. یچاره بینجوری بخشه. همنمی

 انداخت.یجفتک م

 شنوه!ی از من نمیزی چی راحت، کسیالت- خ

یلی تنه خیک راز ین تحمل ایقتلا زدم، اما حقی نمی نداشتم حرفیمان ایتون- اگه به رازدار

 ده.یداره آزارم م

 باشم ...ی دم رازدار خوبی- قول م

ی شد و پدر می ثابت می مجرمیک جرم ی خا ص داشت! وقتیلی اخلق خیه که پدر یادتونه- 

 رفت سراغ خونواده مجرم ی اون مجرم به خاطر فقر به خلف رو آورده میدفهم
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 اگه در توانشی کنن و حتی داد تا بتونن در نبود سرپست خونواده زندگی می بهشون پولو

 ی نکرده به هرزگیی کرد که خدای میدا شغل خوب پیه مادر اون خونواده یبود برا

 نشه.کشیده

!یادمه- 

ی برخورد می راه برگشت، با زنی از خونواده ها تویکی ره سروقت ی روز که پدر میه- 

 یلی خیتش فرودگاه افتاده بوده، لباس تنش نبوده و وضعیککنه که کنار جاده نزد

 رو به مرگ ...یی جورایه بوده. اسفبار

- خب؟

 کنه وی مینش- اون زن افسانه بوده، پدر بدون توجه به عواقب کار اون زن رو سوار ماش

 ی گفته، اما به زبونی میون سوخته و هذی تب می. داشته تویمارستان بره بیم

 طولی هفته ایه کنه و ی منتقل میمارستان آورده. خلصه افسانه رو به بی بابا سر در نمکه

 شه. از قضا بارها بهش تجاوز ی اون دختر خوب می کشه تا حال جسمانیم

 داغون بود!ی بود و از لحاظ روحشده

- نه!

 خونه آشوب به پا بود. خاطرتون که هست،ی توینجا افسانه! از اون طرف ایان جرین- بله، ا

 خواستن از هم جدا بشن. هر روز دعوا و جنجال داشتن.یمادر و پدر م

 به خاطر افسانه؟یعنی- 

 گرده به قبل از افسانه.ی بر میان- نه ... جر

- خب؟

 طلق بودن که پدر افسانه رو آورد خونه.یر- اونا درگ

 مدت نگهش داره.یه ید از دوستاشه و بایکی پدرت گفت دختر یادمه، رو خوب ینجا- ا
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لل اون لحظه به ا  راحت باور کرد.یلی کرد خی فکر نمیزا چین- اوهوم ... و مادر که اص

 رو با خودش ببره ... یان خواست هر طور شده دای هم نداشت. فقط میتیبراش اهم

 بود که پدر عاشقین ایقت همه ظاهر امر بود. حقینها. اما این و ذکرش شده بود همفکر

 داشت و ی خاکستری وحشیافسانه شده بود، با همون نگاه اول. افسانه چشما

 افسانه باخته بود ...ی شرقیبایی موج دار، درست مثل افسون! و پدر دل به زموهای

یه؟ وسط چین- جرم تو ا

 سر منه!یر- همه جرم ها ز

ی؟ چیعنی- 

 داشتمی که از بچگی پدر و مادرم ناراحت بودم و با همون شم کارآگاهیی از جدایلی- من خ

 باعث به وجود اومدن ی کردم چی گشتم. فکر می میی جداین ای برایل دلیهدنبال 

 خواستم هر طور شده اون مانع رو نابود کنم تا بتونم پدر و مادرم رو بای شده؟ می سرداین

هم داشته باشم ...

- خب؟

 فالیشش شب که پدر رفته بود پیه ی که بهش مشکوک شدم افسانه بود و وقتی کسین- اول

 رو مرتکب یم اشتباه زندگین که باعث شد بزرگتریدم شنیزایی چیستادمگوش ا

 صبر کنه تاید شه و فقط بای هاش تموم می داد که سختی می. پدرم داشت به افسانه دلداربشم

 یاز مادرم جدا بشه و بعد با اون ازدواج کنه. پدرم به افسانه قول داد که حت

.یفته خاطرات بدش نیاد تا یرون ببرتش بیس باشه از انگلیل اون مااگه

 من!ی- خدا

 پدر و مادرمیی جدایل برسه که دلیجه نتین بود تا ذهن کودکانه من به ای کافین همیدن- شن

 رو گذاشتم کف دست مادرم، یز که کردم رفتم و همه چی کارینافسانه است! اول
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لل فکرش رو هم نمیلی خمادرم یگزین براش جای زودین کرد که به ای ناراحت شد چون اص

 خونش به جوش اومد!ید منو شنی دروغایانتخاب بشه. اما وقت

- دروغ؟

 مشکلتشونیل با افسانه رابطه داشته و دلیش وقت پیلی- اوهوم، من بهش گفت پدرم از خ

 یس خواد منو از انگلی بوده! گفتم پدر می ایگه بوده که پدرم عاشق زن دینا

 و بدتر از اون ...ینم نتونم مادرم رو ببیگه کنه که دخارج

ی؟ چیگه- د

 گفته بعد ازی می که داشته به کسیدم افسانه رو با تلفن شنی حرفایواشکی بار یه- بهش گفتم 

 ها رو یک شه و کم کم همه اموال مجستیادواج با پدرم خونه رو صاحب م

 کشه ...ی مبال

!ی- دن

 شم!ی کنم شرمنده می هنوز هم که بهش فکر میه دای- وا

 سر تو بوده؟یر اونا هم زی؟ چی بعدیانات- پس جر

 آره! مادر رفت با افسانه صحبت کرد و بهش گفت اگه گورش رو گم نکنه آبروشیشه- از ر

 کشور بمونه. آخه ین ای نتونه تویگه که دیاره ی سرش میی بره و بلیرو م

یع افتاد سری دولت میر نداده بودن و اگه گی مشکل اقامت داشت، بهش پناهندگافسانه

 با افسانه ازدواج کنه و یفته افتاق بین اینکه خواست قبل از ای شد. پدر می میپورتد

 کرد. اما افسانه محکمید نقطه ضعف افسانه رو تهدین. مادر هم با همیره دائمش رو بگاقامت

 دونست ی اعتماد داشت و میلی. به پدر خیومد و کوتاه نیستادسر موضعش ا

 زنانه خبر نداشت ...ی کرد و از مکرهای افته! اما اشتباه می نماتفاقی

 سر مادرته؟یر زی جرمیان- مکر زنانه؟ نکنه جر

 با بهت گفت:یه کرد که دایکار چیل دونم دننمی
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!ی- دنــــ

ی کرد و شبونه فرستاد تویع راه رو انتخاب کرد و پسر باغبون رو با پول تطمین- مادر بدتر

 کرد ی آرامبخش مصرف میشاتاق افسانه. افسانه که به خاطر مشکلت روح

ید، بغلش کشی و اونو توید تخت خوابش خوابی رفت توی بود، جرمین سنگیلی خخوابش

 اتاق ی رفت تویمه خبرو به گوش پدر رسوند و پدر سراسینهمون لحظه مادر ا

 ...ید دی بغل جرمی و اونو توافسانه

 پدرت وی هایاد افسانه، قسم هاش و التماساش و فری هایه! گریادمه اش رو خوب یه- بق

 مادرت!یفحش ها

 فکر که تو شناخت ادما دچارین انداختن و پدر با ایرون- درسته! افسانه رو شبونه از باغ ب

 چه ید نفهمیگه دی شده بود. کسی و افسردگیدیمشکل شده تا مدت ها دچار نا ام

ی و سه سالگیست من بیادته یه من کم کم بزرگ شدم و ... داینکه روز افسانه اومده تا ابه

 شدم؟ید شدیدچار افسردگ

!یادمه- خوب 

 وقت به مادریچ هیان افسانه دامن منو گرفت، دامن مادر رو هم گرفت، چون داین نفریه- دا

 یچ کرد. اما دامن منو بدتر گرفت ... من هیرش تحقیشهاحترام نذاشت و هم

 دوستامیدم دی وقتی و سه سالگیست بی وقت! تویچ نتونستم عشق رو تجربه کنم ... هوقت

 یچ من هی کنن ولی دارن با دوست دخترهاشون ازدواج میگری پس از دیکی

 دونستم چرای شدم. نمی نسبت به ازدواج و دوست دختر داشتن ندارم دچار افسردگکششی

 ی رو برایز افسانه افتادم. دوست داشتم همه چیاد شدم، اون موقع بود که ینطورا

 باشه چون اقامت نداشت. امایس انگلی دونستم توی مید کنه، البته بعیدا بگم تا افسانه رو پپدر

 بهش کرده، بعدش هم یانتی خواستم بفهمه پسرش چه خیجرئت نکردم، نم
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ی گرفتم خودم دنبالش بگردم، اما هر چیم کرد! پس تصمی میچاره مادرو بید فهمی ماگه

!یدم افسون رو دیش سال پیک ینکه ... تا ایدم رسیجه گشتم، کمتر به نتیشترب

 افسونو؟یدی- کجا د

 که دستشو خودم روین از مجرمیکی کمک به خونواده ی- طبق روند پدر رفته بودم برا

 اش به یافه قیدمش که دین. همیدم رو افسون رو دیاده شهر، کنار پیینکرده بودم، پا

ینقدر ای و سه سالگیست لحظه افسانه تو ذهنم شکل گرفت. از بعد از بیه آشنا اومد و نظرم

عکس افسانه رو نگاه کرده بودم که چهره اش رو از بر بودم. با خودم گفتم 

یبش اراده تعقی بود. بی از اون مسن تر میلی خید اون دختر افسانه باشه! افسانه بامحاله

 پکر و گرفته یلی تونست راه بره. چهره اش خی زد و درست نمیکردم، لنگ م

 تویدن و سرک کشیق! از اون به بعد کارم شد تحقیخت بد ریلی ساختمان خیه ی. رفت توبود

 دادن در موردشون، فقط ی بروز نمیادی زیز ها چیه افسون! همسایزندگ

 کنه و مادرش چند ساله فوت شده! اما دری می با پدر و برادرش زندگیلیه اسمش امفهمیدم

 داشتم هر یم دونست. تصمی نمیزی چی بودنش و اسم مادرش کسیرانیمورد ا

 رو سر راهش قرار دادم.یمز. پسس جیارم در بیش شده سر از زندگطور

 بوده؟یلی اسمش امیه؟ کیمز- ج

 شناختن.ی که همه افسون رو باهاش میه هم اسمیلی منه! امیل وکی از دوستایکی یمز- ج

ید؟ هم فهمیزی چیمز- ج

 کرد هر طور شدهی کرد استخدام شد و سعی که افسون کار می فروشگاهی رفت تویمز- ج

لل راه ید، طول کشی کنه ، چند ماهیکخودش رو به افسون نزد  چون افسون اص
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لل نمی بود و حالت تدافعیز داد. به شدت مردم گری نمیمز جبه  باهاشی شد کسی داشت. اص

! یمز جیچاره شه. بی نمیمی با دخترها هم صمی گفت حتی میمز بشه. جیمیصم

. اسمشیاره من در بی کم اطلعات برایه زد تا تونست بالخره یش از کار و زندگچقدر

 تر کرد. یک خواستم نزدی که میزی قدم به چیه منو ین نبود، افسون بود و ایلیام

 که افسون دختر افسانه است!یدم رسینان اطمین به ایبلا افسانه بود و من تقریه شبیلی خافسون،

 گفت که افسون درست ی میمز افسون بود. جی شکنجه شدن دائمیخبر بعد

 کنه. داشتمی میه دست و صورتش کبوده! اما با دروغ اونا رو توجیشه تونه راه بره و همنمی

 ی خواستم اگه واقعلا افسون دختر افسانه است بفهمم کی شدم، می میوانهد

یش، خوان؟! رفتم سر وقت پدر و برادر عوضی از جونش می کنه؟ چی شکنجه اش مداره

 هستن، خلفکار و الف و خوش ی مزخرفی چه آدمایدم کردم و فهمیبشونتعق

 کلوب کاریه ی وقت افسون همراهشون نبود. برادرش صبح تا بد از ظهر تویچ! هگذرون

 فاحشه خونه سر ی رفت توی سر میه کرد ی کرد و پدرش هم هر وقت، وقت میم

 کرد و صاحب اونجا هم معشوقهی دختر براشون جور میا شون، شغلش اونجا بود، گوکوچه

 خودش بود.یاصل

 نکرده!یشکش- خوبه افسون رو پ

.یدم- قصدش رو داشت، اما خدا رو شکر من زود به داد افسون رس

- خب؟

ی خواستم حتی خودم، نمیش پیارم بهونه بودم که افسون رو بیه فقط دنبال یدم رو که دینا- ا

 هم داشت از عذاب یمز بود که جینجا ای تو اون خونه باشه. بدبختیگه دی رویه

.ید کشی افسون عذاب مکشیدن
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- نکنه؟!

 و همه نقشه هام رویفته بی هر آن اتفاقیدم ترسی دلباخته افسون شده بود و میمز- درسته، ج

نقشه بر آب کنه.

لل چه اتفاق ی؟- مث

لل بره خونه افسون ا  سر پدر و برادرش بزنه ناکارشون کنه. در هری رویفته و بینا- مث

 ین همید، شد و افسون رو بوسیخود بار از خود بیه کار رو نکرد، اما ینصورت ا

 باعث شد افسون از اون مارکت اخراج بشه.بوسه

 بابا!ی- ا

ی همون محدوده براش دست و پا کردم که به کارای رستوران تویه ی توی شغلیع- سر

 ی سو استفاده نکنه بخواد ببرتش تویت موقعین نشه و پدرش از ایدهخلف کش

 و منم رفتم اونجایا اون رستوران بالخره دلو زدم به دری که رفت توی خونه! شب اولفاحشه

...

ی؟ بشه؟ باهاش حرف بزنی- که چ

 شباهت رو نداشت منین بود! اگه ایب- نه، دوست داشتم نگاش کنم، شباهتش به مادرش عج

 کنم.ییش تونستم شناسای وقت نمیچه

.ی کم داشتیتار گیه فقط یشه؟ عاشق پی! مثل پسرای- دن

 و گفت:ید خنددنیل

 کردمی خواستم نجاتش بدم. حس می دونستم و می واقعلا اون رو مثل دختر خودم میه،- نه دا

 حس ین تونم ای! هنوز هم نمیب حس عجیهاون دختر مال منه، متعلق به منه! 

 درک کنم.رو

- به خاطر عذاب وجدان و احساس گناهت بوده.

 حالم دستیگه خونه شد دنبالش رفتم، دی راهی ... اون شب خوب نگاش کردم و وقتید- شا

 خوام کمکش ی خواستم هر طور شده باهاش حرف بزنم و بگم میخودم نبود، م
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 تونستم اونو بای نمینطوری به من بده! چون مسلملا همی تونست راه حلی خودش مید. شاکنم

 داد. افسون هجده سالش تموم شده ی بهم نمی اجازه اینخودم ببرم و قانون چن

 تونم اونو با خودم ببرم پس رفتم جلو اما ...ی دونستم اگه خودش بخواد می و مبود

ی؟- اما چ

ی. بعد هم افسون چاقو خورد و باقیم شدیر و ما با هم درگید از راه رسیش- برادر روان

ماجرا ...

!ی- چه سرنوشت تلخ

 و گفت:ید کشآهی

 تلخه!یلی- درسته! خ

یدی؟ نفهمیزی چیگه- ار افسانه د

 که توشی اون خونه ای رفتم توینجا، خواستم منتقل کنم به ای افسون رو می- چرا، وقت

 کرد دفتر خاطرات افسانه اون جا بود. همه اش رو خوندم ...ی میزندگ

- چه به روزش اومده بود؟

 اون با دخترا وی که اعضای باند آشنا شده بود، باندیه رفته بود با یرون- از خونه ما که ب

. از یرن کردن که اقامت بگی کردن و کمکشون می ازدواج می خارجیپسرا

 ازدواج کرده بود، لئوناردو ...ینشون گند افسانه ، اون با بدترشانس

- پدر افسون؟

 به تمام معنا! نه تنها همه پولش رو گرفته بود، بلکه وادارش کرده بود برهی روانیه- بله! 

 اونو حامله یره، گی به فرار میم افسانه تصمی رو بکنه، وقتیشخونه اش و کلفت

ی بمونه به خاطر بچه اش، چون به قول خودش خوب میره گی میم کنه. افسانه هم تصممی

 هم منتظرش ی خوبیز چیچ مونه و هیدونسته که اگه فرار کنه، بچه اش زنده نم

 مونه و پسرش رو بهی سر داشته. پس می سقف بالیه مونده ، حداقلش ی اما اگه منیست،

!یک فردریاره، ی میادن
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- برادر افسون ...

ی نسخه دوم پدرش می افسانه، اما متاسفانه از لحاظ اخلقیز شه همه چی پسر مین- بله و ا

 یچ که افسانه هیکنه رو به شدت به خودش وابسته میکشه. لئونارد فردر

 وقت از دستش بده. افسانه همیچ خواسته هی داشته ، نمی نتونه فرار کنه. کلفت خوبوقت

 زنه و ی تونسته پسرش رو بذاره و بره، بارها با پسرش حرف میمادر بوده! نم

 کرده.ی هم بدتر از پدرش مادرش رو محکوم میک خواد که با هم فرار کنن اما فردی مازش

. یکنه کنه و بعد از مدت ها با افسانه ارتباط برقرار می شب لئونارد مست میه

 شه افسون ... اما ...ی همون رابطه محاصل

ی؟- اما چ

ی شه که خودش افسانه رو حامله کرده، مدام محکومش می وقت باورش نمیچ- لئونارد ه

 پسرش فرار کنه که لئونارد یخیال بیره گی میم کاره! افسانه تصمیانتکرده که خ

ی ها بدش میرانی گفته از ای بوده! می ده. اون مرد روانی اجازه رو بهش نمین فهمه و امی

 ی میا! افسون به دنینه خواد افسانه رو بچزونه! قصدش هم فقط همی و میاد

 لئونارد که افسانه روی شه برای میله وسیه افسانه، اما ی شه برای می دلگرمیه و باز یاد

. یگه دیزای چیلی بچزونه! با تهمت زدن بهش، با آزار دادن دخترش و خیشترب

 کرده.ی میش راه همراهین هم تو اپسرش

!یچاره من چه دردناک! زن بی- آه خدا

! بدجور احساسیوار دی خواستم سرمو بکوبم توی خوندم می رو میزا چین ای- واقعلا! وقت

 یعذاب وجدان دارم، اگه من اون کار رو نکرده بودم، افسانه با پدر ازداوج م

!یزم شد خواهر عزی شد. افسون هم می و خوشبخت مکرد
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- حال شده دخترت!

 سریر زیمیش نکبت بار که نی. من از اون زندگیاد ی براش از دستم بر نمی ایگه- کار د

 دختر هر ین آرامش ایخودم بود فقط تونستم افسون رو نجات بدم، حاضرم برا

 کنم.ی کار اونو هم راضین خوام با ای کنم پدر از دستم ناراحته! می بکنم! حس مکاری

 کس و کار بود؟ی بینقدر ایعنی نداشت که کمکش کنن؟ ی- افسانه خانواده ا

 و گفت:ید کشآهی

 خفقان اور کشورشی بود. به خاطر فضای دختر فراریه- چرا، داشت ، اما ... افسانه 

 جسور یلی داشته و خیی سر پر سودایران ای تویا گویره، گی به مهاجرت میمتصم

!بوده

- درست مثل افسون!

یهه شبیلی که افسون خیدم رسیجه نتین قسمت از خاطراتش به همین- آره منم با خوندن ا

مادرشه، از هر لحاظ ...

- خب؟

ی می خونه زندانی بوده اونو توی کنن و پدرش که آدم مذهبی- خونواده اش باهاش مخالفت م

 خوره هر بار از دهن افسانه حرف رفتن خارج بشه دهنشو پر یکنه و قسم م

 به کمکینکه خورده! تا ای و هشت بار از پدرش تو دهنیست کنه. افسانه نوشته بود بخون

 مشابه افسانه یتی کنه. اون دوستش هم وضعی از دوستاش از خونه فرار میکی

 شه بره!ی میی اون بوده که افسانه هوای و اتفاقلا با حرفاداشته

- خب؟

 راه بهین شن، اما دوستش بی آدم همراه میای کنن و با قاچاقچی- هر دو از خونه فرار م

!یره می میاد زیخاطر تجاوزها

! چه وحشتناک!ی- وا
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 کشه وی رسه پولش ته می که مینجا رسه. ای میس به انگلی ، افسانه هم با بدبختیلی- خ

 شه.یموندگار م

ی پول باهاش ازدواج کرده؟ پس پول از کجا اورده؟ نکنه وقتی لئونارد در ازای- مگه نگفت

 بوده ...ینجاا

یومده که بهش داشته دلش نی به خاطر عشقیرون اونو از خونه انداخته بی- نه نه! پدر وقت

 رو پر از پول کرده بود ...یفش کیواشکی ولش کنه به امان خدا و ینجوریهم

 کنت!یچاره- ب

ی بعدها از توینو برده بود، ای گناه بودن افسانه پی دو سال قبل از مرگش به بیکی- پدر 

 نکرده.یداش هم دنبالش گشته، اما پیلی. خیدم نامه اش فهمیتوص

یده؟- از کجا فهم

 اعتراف کرده بوده!ی- جرم

 دهنم گرفته بودم کهی. دستمو محکم جلوید لرزی حاکم شد، همه بدنم داشت مینشون بسکوت

 خواستم بفهمن ی هق هقم از اتاق خارج نشه و به گوششون نرسه. نمیصدا

یدم به ذات بد ذاتش بردم، خودمو کشی بفهمه من پیل خواستم دنی. نمیدم رو شنیزا چین امن

 کنت یافه دونستم چرا قی بودم. حال میده رو فهمیدم فهمی مید بایکنار. هر چ

 روزنامه و بایده بریه ی بار عکسشو به من نشون داد، تویه برام آشناست. مامان الکساندر

 زبونش یر کردم از زی سعیلی مرد بوده. خین عاشق ای روزیهحسرت گفت 

 دفتری توی نگفت، حتیچی بوده! اما اون هی چیه که چطور عاشقش شده و قضیرون ببکشم

 هم نوشته ید در مورد رابطه اش با کنت ننوشته بود. شایزیخاطراتش هم چ

 تخت و بای. خودمو انداختم رویست هم نید برده بودتشون. بعین اما از ترس لئونارد از ببوده

 رو ی کید دونستم بای مامان و خودم از ته دل زار زدم. حال می رنج هایادآوری
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یرا تقصیشتر دونستم، اما حال ... بی رو مقصر می بدونم، تا قبل از اون خونواده ماممقصر

 ین قطره خونش رو بمکم! تا اخرین و من دوست داشتم تا اخریلافتاد گردن دن

 رو!قطره

 بهش کرده، بعدشیانتی خواستم بفهمه پسرش چه خی بزنم، نمی- جرئت نکردم به پدرم حرف

 یچاره کرد! مادرو بی میچاره کرد! مادرو بی میچاره مادرو بید فهمیهم اگه م

 کرد!می

 من شد ، عاشقش بودم ، عاشقش بودم ،ی مرد بودم، عشق اول من بود ، ناجین- من عاشق ا

عاشقش ...

ی مامان هنوز تو ذهنم اکو می زدم. صدای تخت، نفس نفس می و نشستم رویدم خواب پراز

شد:

- عاشقش بودم!

 بود:یل نحس دنی صدادنبالش

 کرد!ی میچاره- مادرو ب

 بود کهی عوضیل! دنی! لعنتینه بشیاه شد تا مادر من به خاک سی میچاره بید اون نبامادر

 نذاشت مامان یلباعث شد مامان به عشقش نرسه، مامان تن به ذلت بده! دن

 تنم عرق سرد نشسته بودم، رفتم سری و آرامش داشته باشه ... از جا بلند شدم، رودلخوشی

 یدم، دست لباس در اوردم و پوشیه یکمد، ساعت هشت صبح بود. سر سر

 سر راهم نبود، با سرعت از پله های. کسیرون سرم و زدم از اتاق بی رویدم کشکلهمو

 بود:یه اجل معلق جلوم حاضر شد داین که عی کسین اولیین،رفتم پا

ی؟- کجا به سلمت

 کرد.ی شد و فقط گلومو زخم می که شکسته نمی کرد. از همون نوعی داشت خفه ام مبغض

صدامو خودم هم نشناختم:

- قبرستون!
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 دادش بلند شد:صدای

 چه وضع ...ین- درست صحبت کن! ا

 شده؟ی- چ

 صورتش! پسره آشغالی چقدر دوست داشتم برم تف بندازم تویل، سمت دنیدیم دو چرخهر

 گفت:یع سریه بهتر داشتم ... دای! اما الن وقتش نبود، براش نقشه هایروان

یکشنبه ره! امروز ی کجا داره میست معلوم نی دختر باز زده به سرش! اول صبحین- ا

!یله دانشگاه امروز تعطی کلس هایعتلااست! طب

 خودمی جلوی قدم اومد سمت من، دستمو مشت کرده بودم و به سختیه یه توجه به دای بدنیل

 تنش بود ی روب دوشامبر قهوه ایه چشمش. ی گرفتم که محکم نکوبم پایرو م

 شده بود و چشماشیدار. اونم تازه از خواب بیده نپوشی ایگه لباس دیرش مشخص بود زو

:ید پرسیپف داشت. اومد سمتم و با مهربون

یزم؟ عزی بری خوای- کجا م

 تکرار کردم:دوباره

- قبرستون؟

 دستشو بال آورد و اونو سر جاش متوقف کرد، نگامیل برداره به طرفم که دنیز اومد خدایه

کرد و گفت:

ی؟ چیعنی- 

 خوام برم قبرستون، سر خاک مادرم!ی می؟ احمقی؟ فهمی- نم

ی انداخت و من تویر چند لحظه سرش رو زیل هر دو خارج شد، دنینه از سی آه مانندنفس

:یدم کشیاددلم فر

 خون افسانه هم گردن توئه!ی، خجالت بکشید آشغال! بای هم خجالت بکشید- با

 بلند شد:صداش

 برمت.ی خودم میام،- چند لحظه فرصت بده حاضر بشم ب

 خوام تنها باشم!ی- لزم نکرده، م

 توجه به حرف من گفت:ی بدنیل

 رسونمت.ی ذارم، فقط تا اونجا می-تنهات م
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 نشده. بعد ازینی راحت شد که بهش توهیالش از ما دور شد اگار خی ایگه بدون حرف ددایه

لل چاره ایف هم رفت و من بلتکلیل دنیهرفتن دا  نبود و ی نشستم لب پله ها. فع

 رومی جلویک و شی. رسمید طول کشیقه. رفت و برگشتش پنج دقیدم رقصی به سازش مباید

 یرونف بزنم رفتم از عمارت بی حرفینکه! از جا بلند شدم و بدون ایستادا

 در سمت منو باز کرد ویل عمارت پارک شده بود. دنی بون جلویه سایر زیل دنماشین

 دادم سکوت کنمف یح شدم و ترجیرون مناظر بیخودش هم سوار شد. مشغول تماشا

 کردم با نرمشی سعیل کنم. دنی کردم تا کم کم بتونم نقشه ام رو عملی خشمم رو کنترل مباید

با هام برخورد کنه:

ی؟ مامانت افتادیاد یهو شد که ی- چ

 مامانم هستم!یاد یشه- من هم

 آخه!یست کنم حالت خوب نی- حس م

.یدم- خوابشو د

- متاسفم!

یچاره برات دارم من تو رو بی چه نقشه ای خودت متاسف باش شازده! خبر نداری برابرو

 ی راه تا لندن در سکوت سپریه. بقیستم نشونم دست بردار نیاهنکنم و به خاک س

 رو که پارکین قبرستون شد. ماشی و راهید آدرس رو پرسیل دنیدیم به لندن رسی. وقتشد

 خواستم ی میدن شدم و شروع کرده به به دویاده پین توجه بهش از ماشیکرد ب

 رنگش کهید به قبر سفیدم که رسین براش بگم. همید سمت مامانم پرواز کنم و از اخبار جدبه

 سنگ قبر انداختم و شروع ی بلند پنهان شده بود، خودم رو رروی چمن هاینب

ی رو برایز شکست! همه چی نمی کرد، اما لعنتی به حرف زدن. بغض داشت خفه ام مکردم

 یممامان گفتم، از سرنوشت عشق و حال از پسر اون ... و در اخر از تصم
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:خودم

 رو نابودیل بال سرمون که دنی خورم به پاکی تو، قسم می خورم به پاکی- مامان! قسم م

 اون ینی، آرامش رو ببی اون نذاشت تو روی،کنم! اون نذاشت تو به عشقت برس

ی دونم که می کنم، عاشق خودم! می رو عاشق میل ذارم! مامان من دنی ... من هم نمنذاشت

 یه رو که یی بلین کنم و بعد بدتری رو عاشق میل تونم مامان. دنیتونم، م

 کنم.ی کنم و ترکش می میانت! بهش خیارم ی سرش میاره تونه سر عشقش بی ممعشوقه

 آب یه ذارم ی زنم که هرگز نتونه بلند شه. به خدا قسم نمی مین اونو زمیطور

یل اطراف دنی که همه مردهایل بره! فقط شاهد باش مامان، نه تنها دنیین از گلوش پاخوش

 خوام ی اسمم باشم، می خوام هم معنی کنم، از امروز میرو هم از راه به در م

 دست ویر رو افسون کنم و از خورد شدنشون لذت ببرم همونطور که اونا تو رو زمردها

 چه به روز تو ین برنگشتن پشت سرشون رو نگاه کنن ببیپاشون له کردن و حت

 کنمی. من ثابت میرم! فقط منتظر باش مامان، منتظر باش تا انتقام اشکاتو، زجراتو بگاومده

 و عفت و یا که تا امروز به خاطر حیی هایی دارم، توانایی هاییکه چه توانا

 و لذت ببرین رحم! ببی افسونگر بیه شم افسونگر ... ی کرده بودم! از امروز ممدفونشون

مامان!

 شده بود وی به بدنم دادم. واقعلا ذهنم خسته شده بود، درسا جدی رو بستم و کش و قوسکتاب

 ین. به ایرم درجه ها مدرکم رو بگین خواستم اونقدر درس بخونم که با بهتریم

 داشتهیزی چید برم. بایل دنیش از پیگه شد تا سه سال دی قرار مید داشتم، شایاز نمدرک

 یغ رو تیل هم دنی داشتم حسابیمباشم که بتونم خودمو بال بکشم. هر چند که تصم
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 رم با دست پر برم، برنامه ها داشتم براش. اما هنوز نتونسته بودم اونطوری می که وقتبزنم

 دونستم که ی کم ترس داشتم. خوب میه نقشه هامو اجرا کنم. ید و شایدکه با

ی کم هم میه رو ببرم لب چشمه و تشنه برگردونم. اما یل تونم بارها دنی بخوام ماگه

 رو در یل و کم کم پدر دنیزه کردم که ترسم بری خودم کار می ... داشتم رویدمترس

 نگاه کنم تا مغزمیزیون تلوی تخت بلند شدم و رفتم سمت در اتاق، بهتر بود کمی. از روبیارم

لل یالم خونه نبود و خیل درسم برسم. دنیهباز بشه و بتونم به بق  راحت بود که فع

 کردم. سرخوش داشتمی هم به زور تحملش میز باهاش روبرو بشم. همون سر میست نقرار

 ی و با سرعت برگشتم. پسریدم پشت سرم شنیی که صدایمن رفتم سمت نشیم

یره سال، درست پشت سرم بود و با تعجب بهم خی جذاب، جنتلمن مآب، در حدود سغریبه،

 بودم و یده پوشیاسی لباس ساتن کوتاه به رنگ یهشده بود. نگام افتاد به خودم، 

یره کوتاه بود. من به اون خیلی لباسم خی نداشتم، ولیش اطرافم رها کرده بودم. آراموهامو

 جنتلمن بود! قد بلند و خوش یلی خیمشده بودم و اون به من. از حق نگذر

یلی داد که خی شکلش نشون میلی روشن. فک مستطی آبی و چشمهایی طلی با موهااستایل،

 حال با جذبه است. صداش منو به خودم آورد:ینمغرور و در ع

 رو دارم؟ی با کیی- افتخار آشنا

 خودمو جمع و جور کردم و طلبکار گفتم:سریع

ی؟ کار داری چینجا ای؟ هستی- شما ک

 لبش و گفت:ی نشست رولبخند

 درسته؟ی افسون کوچولو باشید- تو با

لل ای نره غول به من مین تعجب ابروهامو انداختم بال! ابا  منو از کجاین گفت کوچولو؟! اص

 کرد و گفت:ی مصلحتی سرفه اید چشمام دی شناخت؟! تعجبو که تویم

 کردم، من ادوارد هستم.ی می خودمو معرفید خوام مادام! بای- عذر م
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 کردم و گفتم:اخم

 بشناسم؟ید- با

 بایی اعتراض کنم که تا حال افتخار آشنایل به دنید من باین، بشناسید- اوه نه! صد در صد نبا

!یل هستم ... نامزد دنی نکرده. من برادر دوروثیسر ما میشما رو برا

 کم بود دو تا شد، با اخم گفتم:یکی! اولل

.یرون با هم رفتن ناهار بیست، نینجا خواهرتون هم ایست، نیل- باشه، دن

.ینم دونم، اومده بودم شما رو ببی- بله م

 تعجب گفتم:با

- منو؟

- بله ...

 کردم و گفتم:یز رچشمامو

ی؟ چی ... براید- ببخش

 صورتشو از هم باز کرد و گفت:ی جذابلبخندی

 خواهرم.یفای تعری- برا

 کرده باشه؟!یف از من تعری و قهقهه زدم ، دوروثیرم خودم رو بگی نتونستم جلواصل

 گفت:یع به منظورم برد که سریمحاله! از خنده ام پ

ی بد می با اون شدت از کسی شناسم، وقتی به عکس! من خواهرم رو خوب میف- البته تعر

 از خودش سره!یلی اون طرف خیعنیگه، 

 آبیر شدن به من حاضر بود زیک نزدی بود! برای کیگه دین دهنم رو قورت دادم، اآب

 یلی بود، لبد خی برادر دوروثین داد. ای داشت کم کم قلقلکم میخواهرشو بزنه. حس

 من باشه! چرا که نه؟ کم کم لبخندی از طعمه هایکی تونست ی مینم بود. ایز براش عزهم

 ی مید گرفتم. نبای ترسم رو می جلوید بست. فقط بای صورتم نقش میداشت رو

سسر پائولو! منمی کرد، چون برادر دوروثی نمی کاریچ. اون هیدم من ترسفهمید  بود! و پسر 

 بخواد سرم یی برد. بلی ازم حساب مید بودم و اون بایل دختر خونده دنینجاا
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 موهامی کنه. الن وقتشه افسون، الن وقتشه! دستمو با ناز کردم توی میچارش بیل دنبیاره

نفسمو فوت کردم و گفتم:

 کار کنم؟ تشکر؟ی چید- خوب، الن من با

 شد و گفت:یک قدم بهم نزدیه

یم فنجون قهوه با هم بخوریه ید رو گفتم، فقط اگه افتخار بدیقت نکردم، حقیف- او نه! من تعر

 شم.ی سپاسگذار میاربس

 زدم و گفتم:ی لبخندینحال کردم نه اون منو! با ای اونو دعوت مید! من بایه آدمعجب

 به قهوه ندارم.یلی- اما من الن م

 هول شد و گفت:آشکارا

.ین داریل که شما می- خب، هر چ

!ین با من بخوریزی چیه که ین- پس شما کل علقه دار

 خودش رو گرفت و گفت:ی و اعتماد به نفس من جا خورده بود. اما جلوی از خونسردانگار

 همراه بشه؟یبا خانوم زیه که دوست نداشته باشه با یه- خب بله! ک

 و گفتم:یمن افتادم سمت نشراه

. در هر صورت ممنونم.یف تعری ذارم پای- حرفتون رو م

 خودم رو حفظی کردم خونسردی. سعیمن بگه همراه من اومد داخل نشیزی چینکه ابدون

 راست! ی پای چپ روی هم انداختم. پای کاناپه و پاهامو رویکنم. رفتم نشستم رو

 بود.یه دای هایت از دستورها و ترباینم

 هم نشست روبروم و گفت:ادوارد

ی؟ هستیل تو دختر خونده دنی- جد

 زدم و گفتم:یحی مللبخند

 گه ...ی مینطور که ایل- دن

 شد، صداش کردم و گفتم:یمن وارد سالن نشین موقع کرولهمون

 ادوارد ...ی آقای و برایار من آب پرتغال بی- برا

 گفت:یع سرادوراد

 ...یار من ودکا بی- برا
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 به من زد و گفت:ی خم شد و رفت. ادوارد لبخندی کمکرولین

 ، درسته؟ی حقوق هستی گفت دانشجوی می- دوروث

 مکث و لبخند گفتم:با

- اوهوم ...

!ینگ! دانشگاه کین- آفر

- اوهوم ...

 پس ...ی هستی- دختر باهوش

- اوهوم ...

 درسته؟یبلا نوزده سالت باشه تقرید- با

- اوهوم ...

 ...ی تو رو به فرزند خوندگیل شد که دنی تونم بدونم چی- م

 وسط حرفش و گفتم:پریدم

یبه؟ عجیلی- خ

 حرفا ...ین اهل ایل کم! دنیه- خب ... 

 کنم.ی صحبت میل داره؟ اگه داره که من با دنیرادی- حال شده! اگه از نظر شما ا

 ...ید- اوه نه! شما چقدر حساس هست

یک من. ی شده بود رویره نگاش کردم، خید خنده ام ته کشی ... آروم و ممتد. وقتیدم خندفقط

 ی کاناپه کنار من. سعی من. از جا بلند شد و اومد نشست رویپوئن مثبت برا

 گفت:ی آهسته ای خودمو شرمزه نشون بدم و گوشه لبمو گازگرفتم. ادوارد با صداکردم

!ی جذابیلی- تو ... خ

 زدم، ادامه داد:لبخند

 نکرد.ی چرا زودتر تو رو به من معرفیسه، خسیلی خیل- دن

 بال انداختم و گفتم:ی اشونه

 چون به شما اعتماد نداشتن، بالخره من دختر ...ید- شا

 گفت:سریع

 ترسه، حق هم داره.ی سر شما مید. اما شایست- نه بحث سر اعتماد ن
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 شد که تازه وارد سالن شده بود. آب پرتغال ویره خین لبخند زد و به کرولید که رسینجا ابه

. ادوارد یرون ما گذاشت و بدون حرف رفت از سالن بی ودکا رو جلویلسگ

 از ودکاشو خورد و گفت:ی اجرعه

 شم اگه بتونم بازم با شما ملقات کنم.ی- در هر صورت خوشحال م

 درسام هستم؟یر درگیلی به شما نگفته که من خیز عزی- دوروث

 گرفت، ادوراد گفت:ی! داشت خنده ام میره گی میش که قلبم از دورینقدر! ایزه هم عزچقدر

ین؟ فرصت قبول درخواست شام من رو هم نداری- حت

 دوست دارم، اما متاسفانه واقعا وقت ندارم.یلی- آه خ

 کرد و گفت:یفی ظراخم

- افسون!

 کم خودش رو جمع و جور کرد ویه کردم و نگاش کردم، ی شد! اخمیمی به! چه زود صمبه

 تو ... ید پریجان بلند شد و بعد هم خودش با هی دوروثی بگه که صدایزیاومد چ

 تا سر زانو همرنگ.ی رنگ تنش بود با بوت های عسلی پالتویه خانومو نگاه کن! شاهزاده

 با لبخند خا ص خودش یل. دنیلادوارد از جا بلند شد و با احترام رفت سمت دن

 دست داد. من که اصل به خودم زحمت ندادم از جا بلند بشم. ادوارد گفت:باهاش

!یرینه شینقدر دختر خونده ات ای آشنا شدم. نگفته بودیز ، تازه با افسون عزیل- دن

 پروا دستشو انداخت دوری بیل خوشگل و جذاب بودم! دنیش. تا چند لحظه پیرین شدم شحال

شونه من و گفت:

 منه !یرین! شیرینه- معلومه که ش

 شامیشنهاد در هم شد و من با لذت لبخند زدم. منتظر بودم ادوارد بگه به من پی دوروثاخمای

 خواد ی که میدم رسیجه نتین نزد. پس به ایداده و من رد کردم اما ادوارد حرف

لل از اون پدر سوخته ها بود. دوروثیل از چشم دندور  پالتوشو دری با من ملقات کنه. احتما

 بود و یده پوشی وجبیه دامن یه! یا حی مبل. دختره بیاورد و خودشو ولو کرد رو
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 پاشو انداخت رو پاش که همه بند و بساطش مشخص شد. اعصابم خورد شد و نگاموهمچین

 ی دوروثی راحت به پاهایال با خیدم نگاه کردم و دیل لحظه به دنیه یدم،دزد

 نگاه بهیه ی خورد، اما لذت چرا. دوروثی به چشم نمیل نگاه دنی توی عطشیچ شده. هخیره

 باز کرد و مرموذانه یشتر پاهاشو بی و بعد با بدجنسیل نگاه به دنیهمن کرد 

 کنم. اما به وقتش ...ی میت! حالی. دختره عوضخندید

 جا بلند شدم و گفتم:از

 اتاقم، درس دارم ...ی رم توی- من م

 و گفت:یش کناری صندلی زد رودنیل

لل فرصت نمین، بشیشمون کم پیه-  .ینیمت ببیم کنی ما که اص

 رون پاش خم شدم و در گوشش بای از دستامو گذاشتم رویکی رفتم به طرفش ی قبلیم تصمبا

 گفتم:ی آروم و کشداریصدا

ی! ولیشت پینم شی ... منم می خونه تنها نذاری توی دخترت رو هی گرفتیاد- هر موقع 

 ذارم.ی منم تنهات می دی میح رو به من ترجی بودن با دوروثیوقت

یل صورتش نگه داشتم. دنی به پاش دادم و صاف شدم و صورتمو جلوی دستم فشار آرومبا

 شد. ی صورتم پخش می شده بود. نفس داغش رویره باز بهم خیمهبا دهن ن

 بهم بگه کهیزی. ادوارد خواست چیمن و راه افتاد سمت در نشیستادم بهش زدم و اچشمکی

 توجه بهشون ی سر حرف رو باز کرد تا شر من کم بشه. منم بی دوروثیعسر

 ... بدبختا!یدم دلم به همه شون خندی سمت اتاقم و تورفتم

***

 زد. چقدر دوست داشتم بپرمی آب زلل و شفاف بهم چشمک میدم، دور دور استخر چرخچند

 استخر رفتم سمت یخیال! کاش بلد بودم شنا کنم ... بیفوسط آب ... اما ح
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ی رویومد ی مینجا فرم بود! ای روینقدر ایکلش نبود هیخود. بیل دنی بدنسازی هادستگاه

! خدا شانس بده ... بدبختانه کار با دستگاه ها ی کرد. باشگاه شخصیخودش کار م

 سمت پله ها و رفتم بال. بدون توجهیدم تو ذهنم جرقه زد، دویزی دفعه چیه هم بلد نبودم. رو

 مشغول مرتب کردن گل ها بود رفتم سمت پله ها یرایی سالن پذی که تویهبه دا

 دستم رو بردم بال تا در بزنمیار اختی ، بیل راست رفتم سمت اتاق دنیه بال. یدم دوباره دوو

 کارش یز که پشت میل اتاق. دنی تویدم بدون در زدن پریطانی شیم تصمیهاما با 

 عرقیه. ین زمی گردنش انداخته بود افتاد روی که روی و حوله اید از جا پریهو بود نشسته

 زدم و گفتم:یطانی شی شلوار گرم کن. لبخندیه بود با یده پوشیرگ

ی؟- باشگاه بود

 هول شده بود گفت:ی که به خاطر ظاهرش کمدنیل

 ...یدم چه وضع وارد شدنه افسون؟ ترسین خوام برم. ای- نه، تازه م

 ...یل نده دنیر در بزنم! گیستم- من بلد ن

 زد و گفت:ی لبخنددنیل

 نداره ...یرادی ایی- فقط چون تو

 طرفش و گفتم:پریدم

 کنم!!ی خواهش میل باشگاه؟ دنیام شه منم باهات بی- م

 با تعجب گفت:دنیل

ی؟ ورزش کنی خوای- م

- اوهوم ...

ی؟- بدنساز

- اوهوم ...

 رو فرمه!یلی تو که خیکل- ه

 خواستم بشنوم با خنده گفتم:ی مینو! همآهان

 بهتر بشم.یلی خوام خی دونم خوبم، اما می کنم! می خواهش می- اوه دن
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 فوت کرد و گفت:نفسشو

.ی ورزش کنی تونی نمینطوری. مسلما ایم لباس مناسب بپوش تا بریه- باشه، برو 

 ذوق گفتم:با

 ...یام ی- الن م

 سمت در ، لحظه آخر برگشتم به طرفش و گفتم:دویدم

 ...یل- دن

- بله؟

 شه من اتاقمو عوض کنم؟ی- م

 ابروش رو بال انداخت و گفت:ی تایه

ی؟ کم داریزی چیستی؟ نی- از اتاقت راض

 که کم ندارم ... اما عاشق رنگ بنفشم!یزی- چ

 ...ی- باشه ، هر طور راحت

- ممنون!

 رو جا به جا کنن .یلت بگو تا به خدمتکارا بگه وسایه- به دا

 و گفتم:یدم گونه اش رو بوسیه از ثانی طرفش در کسرپریدم

.ی بابا دنی- مرس

 زدم.یم باز موند و من با سرعت از اتاق جیمه کرد دهنش نیدا پی حالت خاصی نگاه دنباز

 نبود.ی انچنانی کردن نقشه هایادههنوز وقت پ

. شکم صاف و تختم ویدم تنه اسپرت پوشیم با تاپ نینمو اتاقم و شلوارک کوتاه جی تورفتم

 مرد رو به هوس بندازه. خدا رو یه تونست ی بدجور میدم و سفیده کشیپاها

یره قسمت دایه بدنم نمونده بود. فقط و فقط ی رویر اون پدر و پی کتکا و آزارای جاشکر

 ی شده و همونجا مونده بود. جی کمرم ، قسمت بال ، که قهوه ایشکل رو

یادگار یه برام ین کمرم و همی کرد روی رو خالیپش بار لئونارد توتون پیه بود، سوختگی

 شدم، باشگاه نرفته یره خینه آی چشم نبود. به خودم تویشد. اما خدا رو شکر تو
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 روی نقصی بین خواستم ای ندارم . اما می نقصیچ دونستم که هی خط انداخته بود و مشکمم

 به سمت یین و بدو بدو رفتم از پله ها پایرون بکشم. رفتم از اتاق بیلبه رخ دن

 لحظه پاش سر خورد ویه ید که منو دین بود همیدن در حال دویل تردمی رویل. دنباشگاه

 خودشو جمع و جور کرد با خنده ورجه وورجه کنون یع که سریفته بود بیکنزد

 سمتش و گفتم:رفتم

 کار کنم؟ی- خب ... من چ

 من هولیدن با دیاره خودش نی کرد به روی. سعیین پایل تردمی از روید حرکت پریه با

 خودمو زدم به اون راه. گفت:یال خیشده، منو ب

 کوچولو!ینطرف ایا- ب

یلی که خیکلم خواستن به من بفهمونن بچه ام؟ رشد هی به خودم کردم، چرا همه منگاهی

 به یل راه افتادم. دنیل بال انداختم و دنبال دنی توجه شونه ایخوب بوده. ب

 ثابت اشاره کرد و گفت:دوچرخه

 رکاب بزنم تا بدنت گرم گرم بشه.ینقدر این- بش

 و با خنده گفت:نشستم

 ...یوار دی برم تویفته- راه ن

 و گفت:ید مو کشگونه

 خانوم!یطون- نترس ش

 خودش رو با دمبل ها سرگرم کرد. زل زده بودم به بدنیل مشغول رکاب زدن شدم و دنمن

 توجه به من ی رو در اورد و بیرشتکه تکه پر عضله اش ، گرمش که شد عرقگ

 داد اگهی میفی شکم هشت تکه اش ... چه کی شد روی میده کارش ادامه داد. نگاهم کشبه

 ین شد؟ ای می چه حالیل دنیعنی شکمش. ی رویدم کشی رفتم و انگشتامو میم

 شدم و گفتم:یاده خوب بدنم گرم شد از دوچرخه پی بعد. وقتی ها رو گذاشتم براشیطنت
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 ...ی- بعد

.یرم بگیاد تا خوب یستاد سرم ای کار با چند دستگاه رو بهم آموزش داد و خودش بالدنیل

 مجبور به اضافه کردن وزنه ی برام سخت نبود ، اما وقتیلیکار با دستگاه ها خ

ی و سعید کشی بلند می کار کردن مدام نفس هاین در حیل شد. دنی کم سخت میه شدم می

. از یم ورزش کرده بودی عرق شده و حسابیس کرد به من نگاه نکنه. هر دو خیم

 افتاده رفتم طرفش و گفتم:نفس

 ...ی- بابا دن

 بدنمو تاب دادم و گفتم:ی. کمیومد ی واژه خوشش مین لبخند نگام کرد، انگار از ابا

.یرم بگیاد- من دوست دارم شنا کردن رو هم 

 دخترم؟یستی- مگه بلد ن

. اما بروز ندادم و گفتم:یومد واژه خوشم نین دونم چرا برعکس اون من از انمی

 گفتم.ی ، اگه بلد بودم که نمیگه- نه د

یم؟ کنیکار چید- خب ... حال با

 کلس شنا ؟یسی جا اسم منو بنویه یم شه بری- م

 بدم؟یادت خودم ی خوای- م

لل برای فکربد  حاضر نبودم. پس بایل اونم بدون لباس با دنی بدنی تماس های هم نبود! اما فع

ناز گفتم:

 خوام برم کلس ...ی- سا نه! م

.ی از خونه دور بشیاد زی که نخوایسم نوی اسمت رو میتون برای جا توین- باشه، هم

یم؟- الن بر

 الن؟ین- هم

- آره ...

 !ی شدی جوریه تو امشب یطون- ش

ینکه دهنم و قبل از ای تویدم کشیینمو به طرفش، الن وقتش بود لب پایدم ناز خودمو کشبا

 آروم گفتم:ی بهش و با صدایدمبتونه خودشو بکشه کنار چسب
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ی؟- چه جور

 من چهید فهمی هنگ کرده بود و نمیقتلا شده بود. حقیره زد و به من خی دو دو میل دنچشمای

 خودمو ازش جدا کردم یره تونه چشم از چشمام بگی نمیدم دیمرگمه! وقت

 باشگاه بال، در همون حال گفتم:ی سر دادم و رفتم از پله های اقهقهه

 چرخی منو ببرید ... زود باش که عجله دارم، بعدش هم بایزم عزی شم دنی- الن حاضر م

و فلک، مرکز لندن!

 با خنده دستش رو گذاشت پشتی تونستم گرفتم بال و سوت زدم، دنی که میی رو تا جاسرم

کمرم و گفت:

.یم سوار بشید گرفتم و بایط! بلیزم عزیست وقت جا زدن نیگه- د

 بلنده!یلی خی دنی- وا

 کنمی تو! واقعلا حس می هم سن و سالی البته برایز، انگیجان هیلی بلنده ... و خیلی- بله خ

دختر کوچولوم رو آوردم سوار چرخ و فلک بشه ...

 گرفت و گفتم:لجم

.یزم عزی بابایم- پس بزن بر

. دور تایم رنگ و بزرگ چرخ و فلک شدید سفین دستم رو گرفت و هر دو وارد کابدنی

لل از بلندیده کشیشهدورش ش  ینطور خواستم ای اما میدم ترسی نمی شده بود. اص

 که بسته شد چرخ و فلک به حرکت در اومد. باین. در کابیومد ی کنم. بعدا به کارم موانمود

 و ید غش غش خندی ... دنیدم کشیغ رو چنگ زدم و جین کنار کابی هایلهدستم م

:گفت

 افسون؟!!ی ترسی- م

 پامون آبه!یر- آره، ترسناکه! ز

 جذابش طرفدارش شدن. رودخونهیوی چرخ و فلک به خاطر وین ای طرفدارایشتر بیم- ن

 و لذت ببر ین داره! نگاه کن افسون، نترس! ببیان چرخ و فلک جریر درست زیمزتا
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...

:یدم کشیغ جدوباره

 ترسم ...ی- من م

 قدم اومد طرفم و گفت:یه

!ی دادی نشون مین دختر کوچولو؟ شجاع تر از ای ترسی می- از چ

 رفت، بال و بالتر ... واقعا که چقدری دادم سکوت کنم ، چرخ و فلک مدام بال مترجیح

 ین بال چرخ و فلک متوقف شد. و همیم رفتی حسابی بود. وقتیبا از بال زیزهمه چ

 بهونه بودم خودمو پرت کردم تویه شد، منم که منتظر ین کابی تویفی باعث تکون خفتوقف

 به سرعت دور کمرم قفل شد و گفت:ی دنی. دستایدم کشیغ و جیبغل دن

 نترس! تو بغل من جات امنه!یزم،- نترس عز

 کنار گوشم چه گوشنواز بود. به خودم فحشیمش خنده ملی ... صداید گفت و نرم خنداینو

دادم:

 شد؟یت کنم افسون! حالی غرقت میمز تای خودم تویاری در بی جنبه بازی- ب

 از دستاشو ازیکی و ید آغوشش کشی منو تنگ تر توی احساسم در دم خفه شد. دنبیچاره

 خوش دوختش خارج کرد و گذاشت گوشه ی پالتویب از جیگاریدورم باز کرد، س

 و گفتم:یدم. فندکش رو هم خارج کرد و خواست روشنش کنه که فندک رو کشلبش

 کار رو بکنم سرورم؟ین شه من ای- م

 گرفتم ویگار سیر جلو، فندک رو زی خم کرد، سرم رو بردم جلوی لخبند سرش رو کمبا

 یم خواستی کدوم نمیچ رو روشن کرد. هیگار زد و سیروشنش کردم، پک محکم

 صورتم.ی رو فوت کرد تویگارش دود سیم، عقب، چشم تو چشم هم بودیم رو ببرسرمون

 رو از گوشه لبش برداشتم و گذاشتم دم یگارلبخند زدم و دستم رو بردم بال، س

یگار. با خنده سیفتم زدم که باعث شد به سرفه بی خودم. با لبخند نگام کرد، پک محکمدهن

 یر زیدرو از دستم خارج کرد، دستش رو دور کمرم محکم تر کرد و سرم رو کش
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 آروم در گوشم گفت:گردنش،

 خوامی من، نمی کشه! به خصو ص پرنسس کوچولوی نمیگار وقت سیچ پرنسس هیه- 

پوست صاف و شفافت خراب بشه.

 و گفتم:یدم خودم رو بال کشی همونجا کماز

 داره!یدن لمسش کرده باشه کشی بابا دنی که لبایگاری- س

 شده بود گفت:یره که به دوردست خی زد و در حالیگار به سی محکمپک

...ی بشیطون شینقدر باعث شده که ای چیدم فهمی- کاش م

 و گفتم:یدم اش کشینه سی رو توسرم

 کنم، مگه بده؟یطونی بابام شی- دوست دارم برا

.ی کنیطونی هم شیگه دی کسای براینکه ترسم از ای هم خوبه! اما میلی- نه خ

 خوب ... ناز کردم و گفتم:یلی! خی خوب شناختیلی! منو خیز عزی دنایول

.یم- بابا! من دختر خوب

 دنبال حرفم سرم رو گرفتم بال و گفتم:به

!یرما گی- گازت م

 چونه اش رو آروم گاز گرفتم.یر بتونه خودش رو کنار بکشه زینکه قبل از او

 گفت:آروم

- آخ!

 و گفت:ید خندبعد

 کنه.ی ام میچاره بی- نکن وروجک! دوروث

 خودمه!ی ... بابای! دختره از خود راضیش- ا

 کم براش سخته ...یه یه قضین- کنار اومدن با ا

 ...ینطور منم همی- برا

 شد تویره مخصو ص خاموش کرد. خی جای رو تویگارش از خودش جدا کرد، سی کممنو

چشمام و گفت:

ی؟ توام سخته دختر من باشی- برا

 من سخته که اون دوست دخترت باشه ...ی- اوه نه! برا
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 و گفت:خندید

- چرا؟!

 خودخواهه!یلی- خ

 رسمه!یه سلطنت خودخواه بودن ی- تو

یستی؟- پس چرا تو خودخواه ن

یستم؟ من خودخواه نی دونی- تو از کجا م

 تا حال ...یدم ندیزی- خب ... چ

 دوره خودخواه بودن و با غرور قدم زدنم گذشته ...یگه و شش سالمه افسون. دی- من الن س

 گفتن به ی که همه دوستام میادمه ی جوونیالن دوره آرامش منه! اما تو

 بد اخلق بودم!یلی فروشم. من خی پام هم فخر میر ززمین

 اش و گفتم:ینه سی خودم رو لوس کردم، سرم رو فرو کردم تودوباره

 ...ی نکردیدا- پس خوبه اون موقع منو پ

 و گفت:خندید

 کردم.ی رفتار مینطور کردم باهات همی میدا- تو رو هر موقع که پ

- چرا؟

 ...یرینی شیلی- چون تو خ

 ابرومو انداختم بال و گفتم:ی تایه

ی؟ منو دوست داشته باشی هستم که بتونیرین- اونقدر ش

 ابروش و بال انداخت و گفت:ی تایه از ابهم زدم ... اونم ی رو کامل در پرده احرفم

!ی منیرین- من تو رو دوست دارم ... تو ش

 ...ی دوست داریشتر رو بی- اما دوروث

 گفت:ی آهسته ای شد، با صدایره کرد و به دوردست خاخم

- اون قراره همسرم بشه ...

 شه،ی تو حذف می زود از زندگیلی خی باش! دوروثیال خین دلم پوزخند زدم ... به همتو

 یقا که باهات ازدواج کنم و اون روز دقیفتی کنم به دست و پام بی می بشه. کاریدبا
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 ذارم ... توی هم از خودم به جا نمیی رد پایچ و هیشه همی کنم. برای که من ترکت مروزیه

.ی تا ابد باهاش سر کنید قلبت که بای عشق تویه و درد ی مونیم

یل دنی بلند بود اما به پایبا جوجه گم شده بودم، درسته که قدم تقریه درست مثل ی بغل دنتوی

 چونه ام یر ام و زینه سی بلند بود ... بازوش درست رویادی. اون زیدم رسینم

 سرم رو خم کرد و گفتم:بود،

ی؟ دنیرم- گازت بگ

 و گفت:خندید

 به گاز گرفتن؟ی داری- چه علقه ا

ی به طرفش و کف هر دو دستم رو گذاشتم رویدم از دور شونه ام باز کردم، چرخدستشو

 هلش دادم عقب و گفتم:ی اش ، کمینهس

!یاد ی حرکت بدشون مین از ایلی که مردها هم خیست- ن

 کرد و گفت:اخم

- مردها؟

 و گفت:ید هم خندی دنیدم، غش خندغش

 داشته باش!یا حی خاطر خدا هم که شده کمی- اوه افسون! برا

 تویدم و پریدم کشیغ به حرکت در اومد، دوباره جین ام شدت گرفت و همون موقع کابخنده

 ی کار می بفهمم داره چینکه باز محکم بغلم کرد و قبل از ای اونم با روی،بغل دن

 بود وی واقعیجان هی از روینبارم ایغ شد، جیدن کند و مشغول چرخین زمی منو از روکنه

 ی رو پر کرده بود، کلهم از روین خنده هامون کابیخنده هام از ته دل! صدا

ی میم هر دو هنوز داشتین، زمی منو گذاشت روی دورم ، دنیخت افتاد و موهام رسرم

 ... حال هر دو ید. خنده مون کم کم ته کشیدیم خندی و میم کردی به هم نگاه میدم،خند

 از موهامو لمس کرد،ی. دستش رو جلو آورد و آروم طره ایم شده بودیره سکوت به هم خدر

لبخند زدم، اونم لبخند زد و گفت:
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 وقت موهاتو کوتاه نکن!یچ- ه

 بال انداختم و گفتم:ابرویی

 ...ی! با توجه به دوروثی کوتاه دوست داری کردم موی- فکر م

 گفت:ی کمال خونسردبا

 دخترم نه ...ی کوتاه دوست دارم، اما برای همسرم موی- برا

. آرومیستادم ناراحت شدم، دستش رو محکم پس زدم و با فاصله ازش اینکه کردم به اتظاهر

صدام زد:

- افسون ...

 شده:یک هم بهم نزدی شدم. دوباره صدام کرد و حس کردم کمینه ندادم و دست به سجواب

- افسون جان!

 نشون ندادم. دستمی اما بازم عکس العملیدم، خنده اش رو شنی رو برگردوندم، صداصورتم

 و گفت:یدرو کش

 شده باشم؟یر پی کمی قهر و آشتی برای کنی- دختر، فکر نم

 نگاش نکردم، گفت:بازم

 دم ...ی خبر خوب میه بهت ی- افسون، اگه حرف بزن

 توید حرکت منو چرخوند و کشیه قدم ازش فاصله گرفتم، انگار صبرش سر اومد، چون با یه

 نداشت، چون حبسم کرده بود. در گوشم با ی ایدهبغلش. دست و پا زدن هم فا

 گفت:ی خشنصدای

یدی؟ وقت ... فهمیچ هی، با من قهر کنی وقت حق نداریچ- ه

 گردنش رو لمس کردم و آروم گفتم:یر انگشتم زبا

 بشم.یک شری خوام بابامو با کسی دوست دارم، نمیلی من تو رو ... تو رو خی،- دن

 فقط گفت:دنیل

 حسود من!ی- کوچولو

 زوده! چندیلی دونستم که حال خی نگفت ... می در مورد تموم کردن با دوروثیچی هاما

 به حرف اومد و گفت:ینکهلحظه تو آغوشش موندم تا ا

ی؟ خبر خوبم رو بشنوی خوای- نم
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- خبر خوب؟

.یم در راه داری مهمونیه- بله، 

ی؟- چه مهمون

 کردن دخترم به همه دوستانم.ی ... به مناسبت معرفی سلطنتی مهمونیه- 

لل نوای ید شاینجوری کنه! ای معرفی منو به عنوان دخترش به کسیل دنیمخواستم نه! اص

! یگران رفت. همه اش هم به بهونه نظر دی مقاومتش در برابر من بال میلیخ

 لبم رو کندم و گفتم:پوست

 ...یل- دن

- جانم؟

 ... هست؟یست نی من و تو که قانونیه- قض

.یم کنی میش قانونی باشیل- اگه تو ما

 برات دردسر بشه.ید نبره. شایی بویه قضین از ای نشده کسی قانونی- به نظرم بهتره تا وقت

- اما ...

لل به عنوان دختر خونده ات معرفی- من نم ی معرفی دوست خونوادگیه بشم. منو ی خوام فع

 بگو دوست خواهرت هستم!یاکن، 

- افسون!

 بار پلک زدم و گفتم:یه چشمام، ی دستاش و زل زد توین رو گرفت بصورتم

 کنم!ی- خواهش م

 دهنش رو قورت داد و گفت:آب

 تو چشماته که ... باورش سخته برام!یزی چیه- 

یل درک کنه. دنیشتر رو بیز چشماش تا اون چی گرفت. زل زدم توی داشت نخ رو مبالخره

 که یل و درش باز شد. دنیستاد شد ... اتاقک ایلحظه به لحظه داشت کلفه تر م

 جلوش ویدم. پریرون کنار و رفت بید فرار بود دستاش رو کشی فرصت برایه منتظر انگار

گفتم:

ی؟- باشه دن
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 کرد. فقط سرش رو تکون داد.ی در هم بود ... انگار تازه داشت منو درک می حساباخماش

 ی دادم تا حسابی بهش وقت مید شد، بای در سکوت کامل سپریتونراه لندن تا برا

 من فکر کنه ...به

 دور خودم زدم و گفتم:چرخی

 محشره!ین ایه- دا

 بال انداخت و گفت:یی لباس چشماش نور افکن شده بود ابرویدن که خودش هم از ددایه

 بد باشه؟ی شه کار خانوم برانی- مگه م

یه نقص بود. ی بیقتا که برام دوخته بود حقی اون ها بود و لباسی خونوادگیاط خی برانخانوم

 ی با بال تنه دکلته و دستکش هایف، کثی به رنگ صورتیلباس پف دار پرنسس

 لباسیین پای به خصو ص که قسمتایومد، ی از مدلش خوشم میلی آرنج! خی ساتن تا بالبلند

 با تحکم گفت:یه بهش جلوه داده بود. دایبا تور دوخته شده بود و حساب

 خوامی ... نمیاد ی میشگر آرایگه ساعت دیم و حمام کن، تا نیار! لباس رو در بیه- کاف

یدی؟ ... فهمی مهمونا حاضر بشین بیرامشب د

 دونم چرا دلم سوخت و بدون حرف فقطی بهش بندازم اما نمی درست و حسابیکه تیه خواستم

 از اتاق خارج شد و لباس رو ناچارلا به کمک یهسرم رو تکون دادم. دا

 لباس رو دری. وقتیرم وقتا مجبور بودم ازش کمک بگی از تنم خارج کردم. بعضکرولین

 یرونش از اتاق بیع بزنه و سرید رو دیکلم متعجبش هیآوردم اجازه ندادم با چشما

 منتظرم بود. خانومیشگر اومدم آرایرون بی وقت گرفت و وقتی ربعیه. دوش گرفتنم کردم

 موهام یش نشستم و اونم مشغول آرای صندلی ... به دستورش رویس داتیسوف

ی آن چنانیش ها با آرایی کنه. کل اروپای اغراق نمیلی صورتم خیش آرای دونستم توی. مشد

 گفت، ی میران که برام از ایی مامانم افتادم ... وقتای حرفایادموافق نبودن ... 
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 رنی از همه طرف تحت فشار هستن اما از رو نمینکه گفت با ای میپاشون، دختراش و تاز

 کنن. چقدر ی غرق میش لوازم آرای که بتونن خودشون رو توییو بازم تا جا

 محال بودی آروزیه ین. اما ایم مادرین بار برم به سرزمیه داشتم دوست

:یدم از جا پری سوفی صدایدن شنبا

!ین لباستون رو بپوشین تونی- تموم شد خانوم، م

 رنگی لباس شب مشکیه سرش جمع کرده بود و ی تو ، موهاشو بالید پریه موقع داهمون

 شده بود! با تعجب نگاش کردم و یگری چه جیه من دایتنش کرده بود! خدا

:گفتم

 ...ی! چه خوشگل شدیه- اوه دا

 جمعش کرد و گفت:یع لبش نشست اما سری روی کوتاهلبخند

 چند بار سراغتی! دنینن خوان تو رو ببی!! همه مهمونا اومدن و می؟- تو هنوز حاضر نشد

رو گرفته.

 گفتم:یع خشونت به خرج بده! فکر کنم اگه بخنده لباش تعجب کنن. سرید بایشه همانگار

 لباسم رو بپوشم ...ید فقط بایه- دا

!یع- سر

 به سمتم و گفت:ید لحظه آخر چرخیرون، از اتاق بره بخواست

 ...ی جذاب شدیلی- توام خ

 شدم.یره و به خودم خینه. رفتم سمت آیرون رفت از اتاق بیع تا جوابش رو بدم، سرنموند

 آبشار یهواقعا عوض شده بودم! موهام رو بال جمع کرده و از اون بال مثل 

 خودشونیم خاکستری چشمای بالی نازک تر شده بودن و هللی. ابروهام کمیین بود پاریخته

 رژ لب یه تر شده بود، یده کشیمل ام با ریده کشی چشمایدن، کشیرو به رخم م

 برق لبم رو از داخلیع زده شده بود. سریم و گوشتی قلوه ای لبای کمرنگ هم روصورتی

 نکرد. لباسم رو تنم کردم و ی مخالفتی لبام. سوفی رویدم و مالیرون بیدمکشو کش
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 به دستام کرد و آه از نهادم بری. نگاهیدم پاشنه بلند همرنگ لباسم رو هم پوشی هاصندل

 تخت و با عجز گفتم:ی با تعجب نگاش کرد، خودمو انداختم رویاومد. سوف

 لک نزدم!ی،- خانوم سوف

 بلند و خوش فرمت بدون لک قشنگ ترن!ی! ناخن هایزم- اوه عز

 خوام!ی- نه من لک م

 لک همرنگ لباسم رو خارج کرد و اومد به سمتم. دستامویلش وسای زد و از تولبخند

 دستم تموم شد، پاهامو از ی پاش و اون هم مشغول لک زدن شد، وقتیگذاشتم رو

 بلند پاهامی و کمیده کشی به ناخن های صندل ها در اوردم و گذاشتم جلوش، نگاهتوی

 یه کار لک زدن یدم،! منم خندید بابا تکون داد و خندیانداخت و سرش رو به نشونه ا

 تا خشک شدن و بعد دوباره صندل هام رویم فوتشون کردی وقت گرفت! به کمک سوفربعی

 یر دی به خودم انداختم و رفتم سمت در. حسابینه آی نگاه رو توین آخریدم،پوش

ی صندل هام کمی بود! خرامان خرامان از اتاق خارج شدم و رفتم سمت پله ها! پاشنه هاشده

 یدم پله ها که رسی تند راه برم. بالیاد تونستم زیبلند تر از حد نرمال بود و نم

 وقتیلی بود که خیزی همون چی مهمونین بکشم و خونسرد باشم. ایقی کردم نفس عمسعی

 ین کردنشون. آره ... ایت و اذیل دنیان با همه اطرافییبود منتظرش بودم. آشنا

یین، پوستم و قدم اول رو رفتم پایر زید اعتماد به نفس دوی خواستم. کلی بود که من مچیزی

 ابروم هم ی تایه راحت تر شده بود. سرم بال گرفته بودم و یلی خی بعدیقدم ها

 بایین، پایدمش کشی نرده گذاشته بود و با خودم می خود آگاه بال رفته بود، دستم رو رونا

 لباسم رو بال گرفته بود و تا مزاحم راه رفتن نشه، کم کم همه یدست چپم کم
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 شد وی پچ پچ ها داشت خاموش می. صدایدن چرخی شدن و به سمتم می متوجهم مداشتن

 بود. نگاه مردها پر از یقی بلند موسی صداید رسی که به گوش مییتنها صدا

 سالن مد؟! تا بهیا بود ی مهمونینجا من ای بود ... خداینه و نگاه اکثر زنها پر از کتحسین

 یده و شب پوشی نذاشته بودم. همه خانوم ها لباس رسمی مهمونینحال پا به همچ

! داشتم بایون با پاپی! مردها هم همه با کت شلوار و کروات و برخیی! اونم چه لباس هابودن

 بود و به من یستاده ها ایدنی نوشیز! کنار میدمش گشتم، دی میلنگاه دنبال دن

 زد، دستش رو به صورت قائم نگه داشتهی پلک هم نمی خورم که حتی شده بود، قسم مخیره

 بود دستش یده پوشی به رنگ قهوه ای که لباس شب بلند و تنگیبود و دوروث

 همیل خورد. دنی از شراب به چشم می دستش جامی دور بازوش حلقه کرده بود و تورو

 یپیون همراه با پاید، سفیراهن و پی شده بود، کت شلوار مشکیپ خوش تیحساب

 و کروات همرنگ. نگاه اون بهی بود با کت شلوار قهوه ایستاده. کنارشون، ادوراد امشکی

 و با یز می لحظه جامش رو گذاشت رویک هم بدتر بود، در یلمن از نگاه دن

 کفید که پام رسین نمونده بود. همی باقیشتر بیگه راه افتادم سمت پله ها ... چند پله دسرعت

 یباتر زی بهم ... بهش لبخند زدم، اونم صورتش با لبخندیدسالن ادوارد رس

 شده بودمی. اولل! پرنسسید دستم رو بوسی روی دستش و به نرمی دستم رو گرفت توشد،

و خبر نداشتم!

 گفت:ی آرومی سرش رو بال آورد و با صداادوارد

 ...یبا زیلی افسون! خی فرشته ها شدیه- شب

 بگه کهیزی و خواست چید خودش رو رسوند کنارم، بازوم رو کشیل لحظه، دنهمون

 اجازه یا سلم کنه ی حتینکه توجه به من ، بدون ای خودشو انداخت وسط و بیدوروث
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 بگم گفت:یزی من چبده

 خوامی کنه. من می! دخترت رو بسپار به ادوارد، خودش با همه آشناش میل دنیم بریا- ب

برقصم ...

 با تحکم گفت:دنیل

!ی- چند لحظه صبر کن دوروث

 بود گفت:یوسته هم که تازه به جمع پدایه

 کنه.ی خودش افسون رو به همه معرفیل کنه دنی جان، ادب حکم می- دوروث

 قرمز شده بود گفت:ی که کمی با صورتدوروثی

 ...یشم پیا بابا، زود بیش رم پی- پس من م

 که تموم شد دوباره با تحکم گفت:حرفش

 زود!یلی- خ

 و گفت:یل زد سر شونه دنیه رفت. دای براش تکون داد و دوروثی سردنیل

 شدن ...یره همه به شما خیل،- زود باش دن

 فشار داد. دوستی دونم چرا حس کردم کمرم رو کمی دستش رو انداخت دور کمرم، نمدنیل

 مهمونا و ین نگفت، بدون حرف راه افتاد بیچی کنه. اما هیف تعریباییمداشتم از ز

 خونواده ...یمی قدی از آشناهایکی کرد. اون هم با عنوان ی تک منو به همه معرفتک

لل دوست نداشتم همه منو به چشم دختر دنخدا  کردمی می نگاه کنن ... سعیل رو شکر! اص

 خوب حس یلی خینو بود، ایلبخندم از صورتم پاک نشه. نگاه مردها پر از هرزگر

 داشتن،ی بغلشون و چند لحظه نگهم می تویدن کشی منو می شرمی با بیاشون کردم. بعضمی

 منو دست ید هم آشنا بشم، شایه با بقید و بایره داد که دی اخطار نمیلاگه دن

 جملت بود:ین کردن، حرف همه شون هم بدون استثنا ای هم ممالی

!یبایی- چه شاهزاده ز

 !ی- چه دختر فوق العاده ا
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!ی ای وحشیبایی- چه ز

 مامانم افتادهیاد ید شه. شای تر مین غمگیبی به طور عجیل دنیافه کردم قی هر بار حس مو

 مجالس بچرخه و فخر ین ای اجازه نداده بود پدرش با مادرم توینکهبود ا

 درست مثل بابات!ی به گور ببرید آروز رو توام باین! ای! پسره عوضبفروشه

 مهمونا تموم شده بود که ادوارد اومد سمتون و گفت:معرفی

 شه با دخترت برقصم؟ی ... میل- دن

 سمت من و گفت:ید جواب ادوارد رو بده چرخینکه بدون ادنیل

ی؟ برقصی- دوست دار

 بال و در گوشش گفتم:یدم کشخودمو

!یمته غنیه! پس ادوارد ی هستی- من دوست دارم با تو برقصم، اما ... تو متعلق به دوروث

 بودم ... فقط اخم ویده لباش ندی بود که لبخند روی در هم شد ... چند روزیشتر بیل دناخمای

 ... یره در گی چرخ و فلک ... از اون شب حسابیم که رفتی از شبیقااخم ... دق

 در هم گره خورده اش رو به رخم بکشه. رفتم سمتی ابروهاین از ایشتر مهلت ندادم ببهش

ادوارد و گفتم:

!یل- با کمال م

 رو جلو آورد و گفت:دستش

- باعث افتخاره پرنسس من!

 برقصم،ی بلد نبودم مجلسیلی. خیست وسط پیم دستش و هر دو رفتی رو گذاشتم تودستم

صادقانه گفتم:

 ادوراد ...ی- آقا

 گفت:سریع

ی؟ صدا کنی شه منو ادی- م

ی نمیاد تونم برقصم. البته اونم زی خوب نمیلی عوض شد و نشد بهش بگم خحرف

.یم خوردی سر جامون تکون میم داشتیشتر ... بیدرقص

 شدم، دلبرانه لبخند زدم و گفتم:بدجنس
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یست؟ خطرناک نی زودین به ایمیت- صم

 کمرم شدت گرفت و گفت:ی دستش روفشار

 ...یست خطرناک نیچی هی- با ادوارد باش

ی که اومدن وسط و مشغول رقص شدن. اخمای و دوروثیل لحظه چشمم افتاد به دنهمون

 خورم ی زد اما قسم می داشت در گوشش حرف می هنوز در هم بود، دوروثیلدن

لل نمیل دنکه :ید گه. ادوارد پرسی داره می اون چید فهمی اص

ی؟ کنی- باور م

 گرفتم و گفتم:ی و دوروثیل از دننگاه

 شه ... مگه نه؟ی- کم کم بهم ثابت م

 و گفت:ید کشیقی عمنفس

 بکنم؟ی جسارتیه تونم ی- م

 چپم رو بال انداختم، بعد لبخندی بار ابرویه ده دوباره! ی شام میشنهاد خودم گفتم الن پبا

 زدم و گفتم:یکوتاه

 کنم.ی خواهش میید- بفرما

 کم فشار داد و بعدش آهسته گفت:یه دستش ی انداختم انگشتامو تویر رو زسرش

!ی ... هاتیلی خوام بگم که تو ... خی- م

 رو صدا کنم و بگمیل الن دنین بود! جاش بود همی کیگه دین از تعجب باز موند! بابا ادهنم

 چه سخت بود، یا خدای خواستم؟ وای نمینو. اما مگه من همیرهحالشو بگ

 کنه. امایک خواست منو تحری میین، کمرم به حرکت در اورد از بال به پای نرم رودستشو

 مجسمه ابولهول!ین نداشتم، درست عی حسیچمن ه

 رو از پشت گرفتم و گفتم:دستش

 خوام ...ی عذر میلی- خ

 راهش بودین دستش رو از خودم جدا کردم و ازش فاصله گرفتم، همونجا خشک شد! اما ابعد

 و اونو یزی تا طرف حرفش رو بزنه و بعد از مهلکه بگری کم نخ بدیه... 
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 به سمتم. رفتمیاد ی زود میلی دونستم خی! می؟ ناراحت شدی که از چی شوک بذارتوی

 شدم یدن ودکا برداشتم. جرعه جرعه مشغول نوشیلسی ها و گیدنی نوشیزطرف م

 بود! اما خب به همون نسبت دخترینجا ایپ نظر گرفتم. چقدر پسر خوش تیر مهمونا رو زو

 ید بود. مشغول دیر واقعلا نفس گیشون برخیبایی که زییهم حضور داشت ... دخترا

 از کنارم بلند شد:یی اطرافم بودم که صدازدن

ین؟ دی دور رقص رو به من مین ... افتخار ایبا زیزه- دوش

 نشون بدم ...ی چه عکس العملید بایدونستم دهنم باز موند! واقعا نمیمز جیدن و با دچرخیدم

 ناله گفتم:یه شبی آهسته ایفقط با صدا

 ...یمز- ج

 بغلش و گفت:ی توید بتونم خودم رو کنار بکشم منو کشینکه زد و قبل از البخند

 افسون!ینمت بی- چقدر خوشحالم که م

 بغلش مونده بودم .ی مجسمه تومثل

 گوشم گفت:در

- دلم برات تنگ شده بود!

:یدم رو شنیل بلند دنی لحظه صداهمون

!یمز- ج

 متعجبیمز جیدن هم از دیل. حس کردم دنیل سمت دنید منو از خودش جدا کرد و چرخجیمز

 ید بفهمم پس نبایزی خواست بذاره من چی که نمیل بود. دنیب منم عجیشده! برا

 رو به من گفت:یع سریل کرد. دنی رو دعوت مجیمز

 ...یم با هم آشنا شدیدلا من! جدی از دوستایکی یمز کنم افسون ... جی می- معرف

 قصد دارهیل کرد تا بفهمه دنی نگاش می هم داشت با کنجکاویمز نگاش کردم، جپرسشگر

 دفعه گفت:یک من من کرد و بعد ی کمیل کنه. دنی رو ماست مالیهچطور قض

 من و من مشکلش رو حل کردم.یش شده بود، اومد پیر درگیانی جریه سر یش- چند وقت پ

 ... یم دوست شدیی جورایه یم که با هم داشتیاز اون به بعد به خاطر تفاهمات
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 کردم که با هم آشناتون کنم.دعوتش

ی نبود که به اون سرعت دروغ به هم ببافه! براید هم بعیاد زیل مثل دنی کارکشته ایل وکاز

 زدم و گفتم:ی دارم پوزخندیف فکر نکنه من خر تشرینکها

 کهیی پس خوش به حال خانومایزی؟ با همه موکلت طرح رفاقت بری تو عادت داری؟- جد

 شن.یموکلت م

 زدم ویمز به جی صبر نکردم جوابش رو بشنوم. چشمکیگه در جا قرمز شد ... ددنیل

 که با خشم گفت:یدم رو شنیل دنیازشون فاصله گرفتم. تو لحظه اخر صدا

ی؟ کنی کار می چینجا- تو ا

 هم خونسردانه در جوابش گفت:یمز جو

 نداشت!یتی ... اما انگار تو برات اهمینمش خوام ببی- گفته بودم م

 گفت:یع سردنیل

لل ساکت باش ...یلی خب خیلی- خ  خب! فع

 خودم همهی. اگه خودم با گوشایدم شنی دور شده بودم و صداشون رو نمیلی ازشون خدیگه

 همه ی کردم با سوالم ... اما وقتی میچاره رو بیل بودم الن دنیده رو نشنیزچ

ی رو میز من همه چید فهمی مید نبایل سوال کنم. دنی الکیدم دی نمیلی دونستم دلی رو مچیز

 ببره. به خصو ص با یدونم و گرنه با توجه به شغلش ممکن بود به نقشه من پ

ی کردم به اعصابم مسلط بشم. نمی ودکام رو خوردم و سعی من ... جرعه ایر اخرفتارای

 بشه ... حال حالها باهاش کار یل با دنیمخواستم اعصاب خرابم موجب بد رفتار

یمز کردن و نگاه جی. از گوشه چشم بهشون نگاه کردم هنوز داشتن با هم جر و بحث مداشتم

 به من یمز افتادم ... جیل حرف دنیاد. ید چرخی به سمت من میهر از گاه

یاز شد چون نی طعمه من مین بهتریمز ... جیا واژه دنین بود ... هه! عشق ... پوچ تردلباخته

 یانه موذی از حد از خودم کار بکشم ... لبخندیاد دل بردن ازش زینبود برا
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 شد و گفت:یک لبم نقش انداخت ... همون لحظه ادوارد به من نزدروی

- افسون ...

 کردم اخم کنم:سعی

- بله؟

 ... آره؟ی- از دست من ناراحت شد

 صورتم گفت:ی ... آروم سرشو آورد جلو و تویر رو ندادم و سرمو انداختم زجوابش

ی رو داشتم که حرفم رو رک میراد این ایشه خواستم ناراحتت کنم. همی ... من نمیزم- عز

 ... هرچند که قبول دارم کارم زشت بود. من ی شی دونستم دلخور میزنم. نم

 رو گفتم!یقت زدم ... اما ... باور کن حقی خانوم متشخص اونطور حرف میه با نباید

 چپ نگاش کردم که خنده اش گرفت و گفت:چپ

 منو؟ی بخشی- م

 بال انداختم ، سرشو جلو اورد و گفت:ابرومو

 رحم باشن ...ی تونن بی خوشگل نمی چشماین ... ای بخشی- م

 و قهقهه زدم ... سرم رو پرت کردم عقب و از ته دلیرم خودم رو بگی جلونتونستم

 بدنم، آروم در گوشم گفت:ی ... دستشو انداخت دور کمرم و خم شد رویدمخند

 ...یزم عزیفتی- ن

ی ... صدایچی به هیچی! اما هیزی ... چی ... حرارتی شد! حسی مور مورم مید بایقینا الن

 ...یستیم باعث شد هر دو صاف بایمزخشن ج

- بد نگذره!

 کردم و گفتم:ی سرفه اتک

 ...یشون ایمز- ج

 خشونت گفت:ی اندکبا

 ...یست نی به معرفیاز شناسم ... نی- م

 گفت:یده بال پری با ابروادوارد

 کجاست؟یت پس کیی؟ ... تنهایمز- ج
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 منقبض شد و شمرده شمرده گفت:یمز جفک

 ...یم تموم کردیت مدت هاست با کی- نگو که خبر ندار

 و گفت:ید مجدد بده دست من رو کشی به ادوارد فرصت حرفینکه حرف قبل از این دنبال ابه

 افسون جان کارت دارم ...یا- ب

ی هایلی که خیدم دی کنن ... می مردا منو خل کردن! چقدر منو دست به دست مین خدا اای

 و ادرواد و ... یل کردن. با وجود دنی سمتم اما فرصت نمیان خوان بی هم میگهد

 رقص و گفت:یست شده بود. منو برد وسط پیدان که تازه وارد مجیمز

 خوام باهات برقصم افسون ...ی- م

 کردم و گفتم:یش مخالفت کنم مشغول شد ... ناچارلا همراهیا من موافقت ینکه از اقبل

ی؟ هستیل دوست دنی- تو جد

!ینمت ببینجا کردم ای خوشحالم ... فک نمیار حسن تصادف بسین- آره و از ا

 و کوبنده تریگه راه دیه اش، از ینه سی خودت! پسره پرو ... سرم رو چسبوندم روجون

وارد شدم. گفتم:

 خسته ام ...یلی- خ

 ... زمزمه کرد:یدم شنی می گوشم به خوبیر ضربان تند قلبش رو زصدای

 جا؟ین همی؟ بخوابی خوای- م

یی حواسش نبود ... پس چشمامو بستم و با صدای به دور و برم نگاه کردم ... کسی چشمزیر

کشدار گفتم:

 داره؟یرادی- ا

 اتاقت؟ی ببرمت توی خوای ... میزم- افسون ... عز

 ...یام ی می- اگه بغلم کن

 رفت.ی قلبش هم لحظه به لحظه بالتر می تعجب کرده ... صدای بود حسابپیدا

- افسون!

یه؟- چ

یش؟ هر دومون رو بکشه به خاطر خراب کردن مهمونیل دنی خوای- م

 ...یگه دی کنی ... توام کمکم میاد ی خب من خوابم میم؟ رو خراب کردیش- مگه مهمون
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ی راحت بری تونی شه و بعدش می شام سرو می صبر کنیگه ساعت دیم ... فقط نیزم- عز

 ...یاستراحت کن

 ...یمز- ج

- جانم؟

ی؟ کار داری چینجا- تو ا

یمز خل ص جیر تین کردم ... و ای می آدم مست خواب آلود رو بازیه داشتم نقش قشنگ

 ی بال ... با چشماید چونه ام و سرم رو کشیر دستش رو گذاشت زیمزبود ... ج

 دلم قند آبی حالش چقدر اسفبار شده ... تویدم فهمی شده نگاش کردم ... از چشماش مخمار

 آهسته گفت:یمز داشت لذت انتقام ... جی شد ... چه لذتیم

- تو چته دختر؟

- بغلم کن ...

- افسون ...

 ...ی ... دوسم داریمز جی ... مگه نه؟ تو دوسم داری خونم که دوسم داری- از چشمات م

 شدن امادهیده بوسی سرش رو آورد جلو ... اوه نه! الن اصل برایخود از خود بجیمز

 اش و گفتم:ینه سینبودم ... دستم رو گذاشتم رو

یدی؟- شن

 و گفت:یستاد وسط کار ابیچاره

یو؟- چ

 برم ... ببخش ...ید زنه ... من بای داره صدام می- دن

 و با سرعت ازش دور شدم ... دو مرد امشب تشنه تشنه شدن امایره ندادم جلوم رو بگاجازه

 ... یل رفتم سر وقت دنی مید بهشون برسه ... حال بایزیقرار نبود از من چ

 همی ایگه بود و مرد دی خشن شده بود ... طبق معمول کنار دوروثی که حسابدنیلی

 ی بود ... سر پائولو ... بی دوروثی نگاه شناختمش ... بابایه بود ... با یستادهکنارشون ا
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 دری شد مسخره بازی سر پائولو نمی باشم ... جلوی کردم رسمی رفتم کنارشون و سعتوجه

اورد ... گفتم:

 ...یای شه بی لحظه میه جان ... یل- دن

 تکون داد و اومد سمتم ... نگاه هر دو نفر اون های سر پائولو و دوروثی برای سردنیل

 و گفتم:یستادم شده بود ... صاف ایخکوب ما میرو

 خوام برم بخوابم ...ی خسته ام ... میلی من خیل- دن

یه رو صدا زد ... دایه تکون داد و دای درهم سری بزنه با همون اخمای حرفینکه بدون ادنیل

 اومد و گفت:یعسر

 شده؟یزی- چ

 شام رو سرو کنن ...ین- بگ

 انداخت و گفت:یفش به ساعت ظری نگاهدایه

 !یل زوده دنیلی- الن ؟ الن که خ

- افسون خسته است ...

- اما ...

 ...ین ... دستور شام رو بدیه که گفتم داین- هم

 خواست برگردم که کتشیل به من انداخت و ازمون فاصله گرفت ... دنی نگاه پر خشمدایه

 و گفتم:یدمرو کش

 ...ی دنیست- حالم خوب ن

 نگام کنه گفت:ینکه ابدون

ی؟ خوردیاد- ز

- اوممم ... فک کنم!

لل دوست ندارم امشب آبرومون بره ... - حواست رو خوب جمع کن! اص

- حواسم جمعه ... کاش همه برن ...

 همه رفتن ...یگه ساعت دیک- آروم باش افسون ... تا 

 از مبل ها انداختم و چشمامویکی ی بگم ازش فاصله گرفتم و خودمو رویزی چینکه ابدون

 بمونه ... محال بود بذارم ... ینجا ای ذاشتم امشب دوروثی میدبستم ... نبا
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 ...ید طول نکشیلی فرا بخونن ... انتظارم خی شدم تا مهمونا رو به سالن غذا خورمنتظر

لل مست نبودم اما قصد داشتم خودمو بزنم به مستین ایقتحق  ... ی بود که من اص

 خودم داغونم کرده بود ...ی شد ... اون همه نگاه هرزه روی کم کم داشت خورد ماعصابم

 بود که یده کارم به کجا رسین برنامه ها نبودم! ببین و ایزا چینمن که اهل ا

 پا انداختم و چشمامو بستم ... حوصله رفتنی بزنم! پا رویی بودم دست به چه کارهامجبور

 ... ادوارد با یاره ی هم دوام نمیلی خییم دونستم که تنهای رو نداشتم. میزسر م

 غذا کنارم اومد و گفت:ظرفی

 ...ی داریم- نگو که رژ

 زدم و گفت:لبخند

 نداشته باشم ...یم به رژیاز نقص هست که نی اونقدر بیکلم- نه ه

 و گفت:خندید

یارم؟ برات بی خوری میزی- چ

 خوردم ...یلی- نه ممنون ... خ

 کشدار شده بود ... ادوارد از گوشه چشم نگام کرد و گفت:صدام

 ...ی خوردیلس- چند تا گ

 دروغ گفتم:به

 ...یلی دونم ... چهار تا ... پنج تا ... خی- نم

!!ینهمه؟- ا

 بردم بال و گفتم:دستمو

 جمع ...یپای ها و خوش تیافه همه خوش قی- به سلمت

 و گفت:خندید

 ...ی شی تر می س**ک**س**ی شی- مست م

 تونه بگه ... دستشوی بخواد می و هر چیست نیم حالیچی! فکرکرد من مستم هیکه! مرتهان

 و گفتم:یدمچسب
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یم؟ من س**ک**س**یعنی- اوممم ... 

 آورد جلو و گفت:سرشو

!!!یلی- خ

 زدم و گفتم:چشمکی

ی؟ چیعنی ین- و ا

 اومد جلو و گفت:ی لحظه دوروثهمون

 گرده ...ی- ادوارد ... بابا دنبالت م

 به منی از جا بلند شد لبخندی حرف با شک به ما نگاه کرد ... ادوارد با خونسردین از ابعد

زد و گفت:

 گردم ...ی- بر م

 کنارین نشست کنارم، تعجب کردم، ای که پدرش منتظرش بود. دوروثی هم رفت به سمتبعد

 پاش انداخت و گفت:ی پاشو روی؟ چیمن نشست برا

 باشه برات؟ی ادوارد لقمه بزرگی کنی- فکر نم

 اولین از همید برخورد کنم ... نبایاست کردم با اونم با سی! پس بگو چه مرگشه! سعآهان

 بستم. با لبخند گفتم:ی رو از رو میرمشمش

 ندارم ...ی- من با ادوارد کار

- آره مشخصه!

 پلکه ... مطمئن باشی دور و بر من میاد که داداشت زی متوجه شده باشید- اگه مشخصه با

!یان جرین از ایستم خوشحال نیلیمنم خ

ی؟- جد

 شد ... از سر جام بلند شدم و گفتم:ی از زور حر ص منفجر مداشت

- صد در صد!

 بزنه رفتم اون سمت سالن ... مهمونا کم کم داشتنی بهش فرصت بدم حرفینکه ابدون

 اومد سمتم و گفت:یل رفتن. دنی کردن و می میخداحافظ

 ...ی خداحافظی ... برای- بهتره کنار من باش

 بهش و با لحن مست آلودم گفتم:چسبیدم

 ...ی نکردی- دوستت ندارم ... امشب اصل به من توجه

134



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 افسون!یسا- صاف وا

 خــــوام!ی- نم

 تحکم گفت:با

- افسون!

 کم خودم رو جمع و جور کردم ...یه شدن ... یک لحظه چند نفر بهمون نزدهمون

 بهش و گفتم:یدم رفتن دوباره چسبوقتی

 خودمو عشقه!یل همه! دنی- گور بابا

 خشم نگام کرد و گفت:با

ی؟ آبرومون رو ببری خوای! می؟ مست بشینقدر که ای اونقدر بخوری- مجبور بود

 شدن ...یک بهمون نزدیگه خونواده دیه بود ... ی لزمه مستیدن ته دل قهقهه زدم ... خنداز

 یچاره اومد سمتمون ... بیمز و تشکر ... بعد از اونا جیبازم مراسم خداحافظ

یل نداشت ... با دنیتی برام هم اهمیه چیلش دونستم دلی بود ... نمی غم خاصیه چشماش توی

 ی ... سکسکه کردم انگشتم رو چند بار جلویستاد من ایدست داد و جلو

 تکون دادم و گفتم:صورتش

یه ینجا دونم ای ... من که مین با هم دوست شدی چه جورین باشه به من نگفتیادتون- 

 ... هست!یخبر

 زد و گفت:ی پوزخندجیمز

 راحت ...یالت! خیست نی خبریچ- ه

 سمت خودش و گفت:ید منو کشدنیل

 ...یمز جیدیمت دیم- خوشحال شد

 هم بدون اعتراض فقط زمزمه کرد:یمز جیچاره گفت بره ... بی داشت بهش مرسما

 خورده ...یادی- مواظبش باش ... ز

 دستم رو گرفته بود کهیل شد ... دنی می کرد و رفت ... کم کم سالن داشت خالی خداحافظو

 کردم ... ی سکسکه میه ی موقع دست از پا خطا نکنم ... منم هر از گاهیه
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 شد و گفت:یک بهمون نزددوروثی

 ...یم با هم بخوریا ، بی ، شام نخوردیزم عزی- دن

 داغون فقط گفت:ی با اعصابدنیل

 ندارم!یل- م

 شه که ...ی- نم

 ندارم ...یل! گفتم می- دوروث

 و گفت:ید کشی از سر آسودگی اومد سمتمون نفسدایه

 گذشت ...یر به خینکه- مثل ا

ی، صندلی کرد دست من رو ول کرد نشست روی رو باز میونش که پاپی هم در حالدنیل

 نشست کنارش و گفت:ینفسش رو فوت کرد و سرش رو تکون داد. دوروث

 ...یزم عزی- خسته نباش

:ید تکون داد و پرسی باز هم سردنیل

- بابا مامانت رفتن؟

 باغه ...ی ادوارد توی- آره ول

 مونه؟!ی- م

لل - احتما

 رفت سمت پله ها ویه کردم. دای رو دک مینا هر طور که شده بود اید به! چه شود! بابه

گفت:

 رم استراحت کنم.ی ، میل خسته ام دنیلی- من خ

 ...یه دای- خسته نباش

 ویل دنی پای توجه به من از جا بلند شد نشست روی بی کرد و رفت. دوروثی تشکردایه

گفت:

 اتاقت ماساژت بدم ...ی تویم. بلند شو بری! شام هم که نخوردی خسته ایلی خیزم،- عز

 خوردمی که تلو تلو می اومد سمت من ... الن وقتش بود. از جا بلند شدم و در حالیل دننگاه

گفتم:

 با من برقصه ...یاد بیکی خوام برقصم ... ی میدم،- من که نرقص
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 دریزی چیه بهم پوزخند زد و ی شروع کردم به تکون دادن خودم ... دوروثی الکهمینطور

 .... یل در هم بشه ... رفتم سمت دنیشتر بیل دنی گفت که باعث شد اخمایلگوش دن

 و گفتم:یدم کشدستشو

!یدی با من برقص ... تو امشب با دخترت نرقصیا ... بی- پاشو دن

 منید دی مینکه کرد ... انگار از ای با خنده داشت نگامون می از جا کنده شد ، دوروثدنیل

 یل کرد من از چشم دنی برد و فکر می مست کردم لذت میف ول و کثی دختراینع

 و گفتم:یل اون خودمو پرت کردم تو بغل دنی توجه به ادا اطوار های افتم ... بمی

 چرخه؟!ی! چرا همه جا داره میرما می افتم می ... میر- منو سفت بگ

 از پشت سری کند و راه افتاد سمت پله ها ... دوروثین زمی حرکت منو از رویه با دنیل

گفت:

 ...یزم اتاق خودت عزیا بخوابون و بینو- ا

 نگفت و از پله ها رفت بال ... آروم دست و پا زدم و گفتم:یچی هدنیل

 منیش پیای ی ... آخ! گفتم خواب ... میاد ی خوام برقصم ... من خوابم نمی! من میل- دن

 آره ؟ی؟بخواب

:ید غردنیل

- افسون ساکت باش!

 کرد ؟ هان؟ی می چه غلطینجا ایمز ... جی ... راستیاد بیمز ... بگو جیا خب نیای؟ ی- نم

 گفتم:یهو نداد و راه افتاد سمت اتاقم ... جوابمو

 ... نهیاد ... بگو اون بینجاست ... اون دوست دختر زشتت گفت ادوارد اینجاست- ادوارد ا

 ...یشم پیاد زنم امشب بیتو نگو ... خودم از پنجره صداش م

 بلند شد:دادش

 افسون؟ی خفه بشی تونی- م

 همیمز ... جیاد ... ادوارد بیشم پیا خوابم ... بی من امشب تنها نمیل- اوه چه خشن! دن

 ...یادب

137



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 تخت ... قبلی پرتم کرد رویبا اتاقمو باز کرد با پاش ... منو برد سمت تخت خواب و تقردر

 بگم گفت:یزی بتونم چینکهاز ا

 دوش آبیر شم ببرمت زی وگرنه مجبور میدی؟! فهمیاد بخواب! صدات هم در نیر- بگ

 ...یخ

ی؟ بابا دنیای ی ... میای که توام بی- دوست دارم دوش آب سردو ... به شرط

 سمت در و گفت:رفت

 گم ...ی- بخواب بهت م

 از پنجره و دادیرون سمت پنجره و بازش کردم ... سرمو بردم بیدم اتاق که بسته شد پردر

:یدمکش

 اتاق من ...ی تویا- ادوارد ... ادوارد ... امشب ب

 دادم به پنجره و قاهیه اتاق و اومد سمتم ... تکی توید پریل حرفم تموم نشده بود که دنهنوز

 ... کشدار گفتم:یدمقاه خند

! تو برو به دوست دخترت ...یاد ی- الن م

یره صدا بهش خی چشمام ... بی دو تا دستش محکم بازوهامو چنگ زد و زل زد توبا

شدم ...

 ...یدم دیل رو از پشت دنی در اتاقم اومد و بعد از اون دوروثصدای

 ...یگه ولش کن دی؟ دنیای ی- نم

 داشت گفت:ی که چشم از من بر نمینطور همدنیل

 ... ادوارد رو هم ببر ...ی برید ... امشب بای- دوروث

 خفه گفت:ی زده و صدایرون از حدقه بی با چشمادوروثی

!یل- دن

 ...یست- افسون حالش خوب ن

ی کنی میرون بینجا من و برادرم رو از ایست؟- به من چه؟!! به من چه که حالش خوب ن

 حال اون از ما بهتر شده ...یست؟چون حال دختر خونده ات خوب ن

 و گفت:ی سمت دوروثید دستاشو از بازوهام جدا کرد چرخدنیل

 امشب افسونی مگه نه؟! دوست داریگه دی دونی شه! می می باعث چی که مستی دونی- م

لل دوست یدکار دست من و تو بده؟ خطرناکه! با  هواشو داشته باشم ... اص
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 برقرار کنه.ی با ادوارد رابطه اندارم

 بر داشت کرده بود گفت:ی ایگه که طور ددوروثی

- مگه ادوراد چشه؟

 ... ممکنهیرم جلوشو بگید هم خوبه! افسون بچه است! الن که حالش بده بایلی- ادوارد خ

 ی رابطه ایچ هی ... اون آمادگیزه کار کرده و باز دوباره به هم بریفردا بفهمه چ

 نداره!رو

 ... شل ویدم کردم ... خندی می بازیلم داشتم فیدن فهمی گفتم ... وگرنه می میزی چیه باید

ول و مستانه ...

ین من ... ایش پیا ... بی دنیا بهترم ... بیشه خوبم! امشب از همیلی- من خوبم ... من خ

 ...یروندختره رو ... از اتاق من ... بنداز ب

 با خشم گفت:دوروثی

!یست دختره امشب اصل درست نین- تنها موندن توام با ا

ی نمی فکر کردی؟ فکر کردی دختر همه اش هجده سالشه! در مورد من چین! ای- دوروث

ی؟ اراده شناختی بینقدر ... منو ایرم خودمو بگیتونم جلو

 ...ی ترسم خوب دنی- من م

 رو بهش نگو ...یان- افسون دختر منه! نگران نباش ... برو و ادوارد رو هم ببر ... اما جر

 و گفت:ید کشی آهدوروثی

ی ما جای های کار کن ... مهمونیشتر دخترت بیت تربی به بعد هم روین- باشه ... از ا

 ...یستمست کردن ن

 کنم ...ی خوب ... باهاش صحبت میار- بس

 و گفت:ید رو بوسیل خم شد دندوروثی

 ...یر- شب بخ

 نفهمه دارم با دمم گردویل کردم بازم به نقشم ادامه بدم تا دنی سعی رفتن دوروثیرون از ببعد

 تخت و گفتم:ی شکنم... رفتم افتادم رویم

 ...یشم پیا ... بی دنیا- ب
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 ویستاد تخت ایین اومد پایل بخوابه کنارم ... دنیاد کردم بی و دعوتش میدم خندی غش مغش

گفت:

 باش و بخواب!ی ... دختر خوبی مونم تا بخوابی مینجا- افسون! من ا

یر غافلگی تخت ... حسابی رویدمش کشیرانه حرکت غافلگیه ی شدم دستشو گرفتم و توخم

 ینطرف پاهامو ایع تخت ... سریشد چون نتونست خودشو کنترل کنه و افتاد رو

 گوشش:یک گذاشتم و سرمو بردم نزداونطرفش

 امشب ... فقط امشب ...ین ... همی مونی- تو امشب با من م

 کرد منو از خودش جدا کنه ... در همون حال گفت:ی فوت کرد . سعنفسشو

 دوش آب سرد ...یر ببرمت زید نداره! بایده- فا

 گفتم:ی لحن اغواگرانه ابا

 کنم ...ی خواد باهات آب بازی تو وان؟ دلم میم با هم بریای ی- م

 خفه بود:صداش

- افسون!

 گه من هاتم ... من هاتم؟ من جذابم؟ هستم ... آره؟ی- ادوارد م

- ادوراد غلط کرده!

 ... من دوستت دارم ... خشمتو هم دوست دارم ...ی- اوه! دن

ی اون افتاد روینبار و ایدمش حرکت منو کنار زد و خواست بلند بشه که دوباره کشیه با

 بال و چند بار پشت یدم بتونه خودشو جمع و جور کنه خودمو کشینکهمن ... قبل از ا

:ید و داد کشید از جاش پریهو شد ی عصبیل ... دنیدم هم گونه اش رو بوسسر

- بس کن!

 ...یدن خودم جمع شدم ... چونه ام شروع کرد به لرزی بود ... توی وقت نقشه بعدحال

 ین هم سخت نبود ... اولیلی کردن برام خیه بودم و گریده از دادش ترسیقتا حقینبارا

 اتاق ها رفتین موهاش و از در بی توید دستشو کشی با کلفگید اشک که از چشمم چکقطره

 کردن ... یه اشکامو پاک کردم ... متنفر بودم از گریع اتاق خودش ... سریتو
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 ...یرم شد جلوش رو بگی نمید که نبایی تونستم و وقتای نمیختم ری اشک مید که باوقتایی

 ی می از دلبریشتر خانوم بیه وقتا اشک ی هم بد نشده بود ... بعضیلیالبته الن خ

 لباسیه ... از جا بلند شدم و لباسم رو عوض کردم .. یاره مرد رو به زانو در بیه تونه

 ید گرفته بودم ... بای از خودم انرژیلی تخت ... خی کمرنگ ... رفتم تویخواب صورت

ی اعصاب خوردیه و یگه روز دیه کردم ... ی روز بعد اماده می و خودم رو برایدم خوابمی

 ...یل دنی برایگهد

 مشغول شده بود.ی تختم موندم. فکرم حسابی شدم همونطور تویدار که از خواب بصبح

 ی رفتار می الن طورید کم ... بایه کرده بودم! البته فقط ی رویاده کم زیه ید شایشبد

لل بایشب مطمئن بشه من دیل تا دنکردم یادم رو یزا چیلی تظاهر کنم خید مست مست بودم. مث

 کردم ... با ی باهاش صحبت میمز در مورد جید ... مهم تر از همه بایاد ینم

 نخوردهیشتر ودکا بیلس گیه یشب کرد ... دی سرم درد میقتا از جا بلند شدم. حقرخوت

 یرهن پیهبودم! اما همون هم باعث سر دردم شده بود. رفتم سمت کمد لباس هام و 

یر بود که تا زی زانوهام بود، مدلش هم طوری رنگ تنم کرد ... قدش تا روی صورتراحتی

 سرم جمع ی شد. موهام رو بالی دار مین تنگ و از اونجا به بعد گشاد و چینهس

 دو اتاق. ساعت هفت صبح بودین رفتم سمت در بیم راحتی هایی دمپایدن و بعد از پوشکردم

 اتاقشه ، بدون در زدن در رو باز کردم و رفتم تو. ی تویل دونستم هنوز دنیو م

 زدن بهیو و مشغول افتر شیستاده اینه آی حوله دور کمر جلویک برهنه با یمه ندنیل

 شد بهم. یره زد ثابت شد و خی من دستش که به صورتش ضربه میدنصورتش بود. با د

 زدم و گفتم:لبخندی
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 ...یر- سلم ، صبح بخ

:یدم کرد و به کارش ادامه داد، صداش رو به زحمت شناخم

 ...یر- صبح به خ

ی به سمت تخت خوابش، نشستم لب تخت و خواستم سر حرف رو باز کنم که با صدارفتم

 گفت:یخشک

 نداده!یادت یه هم داید شای؟ در بزنیستی- بلد ن

 خوردم، اما الن وقت ناراحت شدن و کم اوردن نبود. با ناز گفتم:جا

 در بزنم.ید اتاق بابام هم بای تویام خوام بی می دونستم وقتی ... نمید- اوه! ببخش

 و در همونید رو پوشیدش سفیرهن توجه به حرفم رفت سمت لباساش ، اول از همه پبدون

حال گفت:

- کارت رو بگو ...

یع فرصت کنه مخالفت کنه مشغول بستن دکمه هاش شدم و سرینکه به طرفش و قبل از ارفتم

گفتم:

 بود ... درسته؟ینجا ایمز جیشب کنم دی ... اما حس میاد ی نمیادم یادی زیز چیشب- من از د

 نکرد و من دونه دونهیدا که فرصت مخالفت با کار من رو هم پی جا خورد به طوردنیل

دکمه هاش رو بستم. زمزمه کرد:

- درسته ...

 تموم شد، ازش فاصله گرفتم، چشمامو گرد کردم و گفتم:کارم

ی؟ کرد دنی می چه غلطینجا ایمز- ج

 رفت سمت شلوارش، برش داشت و گفت:دنیل

 منه ...ی از دوستایکی یمز- ج

. رفت سمت حمام و گفت:ینی شک و بدبی نگاش کردم، با اندکفقط

 دم ...ی میح برات توضیام ی- اجازه بده شلوارم رو بپوشم ، بعد م

 و گفت:خندیدم

.ی کنی من لباس عوض نمی! چرا جلوی- دن

 بخواد حرفش رو بخوره، رک گفت:یا خجالت بکشه ینکه ابدون

 داره!یدن، پوشیر نداره! اما لباس زیرادی تو ای جلویدن- شلوار پوش

142



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 لبیر عق زدن در آوردم و زی ادایواشکی حرف وارد حمام شد و در رو بست. ین از ابعد

گفتم:

- متنفرم از همه تون! اه ...

 بست از حمام خارج شد وی رنگش رو می مشکی که کمربند چرمی لحظه بعد در حالچند

گفت:

 به خاطر تو ...ید من اضافه شده! شای که به جمع دوستایه چند وقتیمز- افسون، ج

ی؟ چیعنی- 

ینکه ای داره، اون برای نسبت به تو احساس خاصیمز جی دونی خودت خوب مینکه، ایعنی- 

 کرده.یک بشه، خودش رو به من نزدیکدوباره بتونه به تو نزد

 گفتم:ی سازه! با ناراحتی میل دلی چه جورین بدجنس! ببیل دنای

 من دوست ندارم ...ی دونی. تو که می دادی راه مینجا اونو به اید! تو نبایل دنی- ول

 وسط حرفم و گفت:اومد

 پرونده به منیه و یت شکایه سمج بود. به بهونه یلی خیمز دونم ... اما جی دونم ... می- م

 شد و بعد هم درخواستش رو مطرح کرد. نتونستم بهش بگم نه.یکنزد

 گفتم:ی بغض ساختگبا

 اگه اون بخواد خودش رو بچسبونه به من؟یست برات مهم نیعنی- 

 و اومد به سمتم. هنوز لب تختیز می رو که تازه زده بود به گردنش گذاشت روعطرش

 و زل زدم یستادم به سمت بال. ناچارا اید و دستم رو کشیستادنشسته بودم. جلوم ا

 بود؟ دو تا دستش رو گذاشت دویبا به نظرم زینقدر خمار خوش حالتش. چرا ای چشماتوی

 ی. بویدم کشیقیطرف صورتم و صورتم رو قاب گرفت. چشمامو بستم و نفس ع

 تند و خنک ...ی بویه جنبه شده بودم؟ ی من بیا خوب بود یلی خعطرش

 گفت:آروم

یست؟ نیادت یزی چیشب- افسون ... تو واقعلا از د

ید کشی آرومش که داشت منو به خلسه می تکون دادم. با همون صدای رو به نشونه نفسرم

گفت:
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ی؟ مست نکنیگه بهم دی دی- قول م

- چرا؟

 زننده بود!یلی خیشب ... رفتارت دیزم- عز

 رو متعجب و شرمنده نشون دادم و گفتم:خودم

 همه رفت؟ی! آبروم جلوی- وا

 تکون داد:ی اون بود که سرش رو به نشونه نفاینبار

 و معقول ... اما ...ی جمع خوب بودی- نه، جلو

ی؟ گی می پس چی؟- اما چ

 خودمون ... راستش افسون ...یی تنهای- تو

 پس زدم، خودمو چسبوندم بهش و گفتم:دستشو

 که من تونستم بهشی هستی تو تنها مردیل نداره ... دنیرادی خودمون که ایی تنهای- تو

 کنم.یه تونم بهش تکی که می هستی تنها کسی؟ فهمی کنم. میناناطم

 زن های ذاره ... همه مردا دوست دارن برای اثر میل دنی رویلی حرفا خین دونستم امی

 یروز پیقت حس رو به طرف مقابلش بده در حقین بتونه ای باشن و اگه زنیحام

 دور کمرم حلقه شد و گفت:یل دنی کردم چون دستای. اشتباه نمشده

!ی- دختر گل من

 شونه اش و گفتم:ی رو گذاشتم روسرم

 باز بشه؟ینجا پاش به ای ... چرا گذاشتیل بشه دنیک بهم نزدیمز خوام جی- نم

یجاد ای برات مزاحمتیمز ذارم جی ... نمیزم نباش عزیچی من هواتو دارم نگران هی- تا وقت

کنه.

ی؟ دی- قول م

 ...یزم- آره عز

 جدا شدم ... بهش لبخند زدم و گفتم:ازش

 بشه.ی شاکیه صبحونه که ممکنه دایز سر میم بریگه ... حال دی- مرس

 لبخند مهربونش دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت:با

 ...یم- بر
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 وقت بود که آهسته رفته بودم و آهسته اومده بودم.یلی بودم ... خیستاده وسط اتاق امردد

 رو به یمیتش تلش کرده بودم و دوباره صمیلی خیل جلب اعتماد دوباره دنیبرا

 کنم ... دوست داشتم تشنه اشیش اورده بودم. اما خسته شده بودم ... دوست داشتم عصبدست

 یه تکرار ... یه اجبار بود! یه نداشت ... ی من لذتی براینجوری ایکنم ... زندگ

 منویل هم دنی گشتم ، گاهی رفتم دانشگاه، بعد خودم بر می میل ... هر روز همراه دنروتین

. یدم دی رفتم استخر و آموزش شنا می دو روز هم می گردوند. هفته ایبر م

 فکریه ید رفت! بای اعصاب من راه می و روینا ایومد ی میبا هم که هر روز تقردوروثی

 ی دونستم که توی رو باز کردم ... نبود ... میل کردم ... در اتاق دنی میاساس

 به ذهنم خطور کرد و لبخند نشستیطانی فکر شیه کردنه ... ی بازیلیارد مشغول بنشیمن

 یلی لباس خیه کردم. یدا خوب پیز چیه! یول سمت کمد لباس هام ... ایدم لبم. پریرو

یع هم نداشت و دکلته بود! برش داشتم و سرین و آستیقه کوتاه قرمز رنگ که خیلی

 ی شد. اما توجهی میدا شدم همه دار و ندارم پی کوتاه بود که اگه خم مینقدر ... ایدمپوش

یدم. موهامو باز کردم و دستمو کشینه آی و رفتم جلویدم قرمز هم پوشیر لباس زیه ... نکردم

 نداشت ... رفتم سمت حموم یده فاینجوری کردم ... ای میسشون خیدتوش ... با

 شده بود! نشستمی دورم ... عالیختم کردم ... ژل زدم و ریس با سرعت نور موهامو خو

 تموم ی تخت و دل صبر ناخن هامو لک سرخ زدم ... هم دست ... هم پا ... وقتیرو

 رژیه و ی رژ گونه آجریه با یشم پرپشتشون کردم. آرای زدم و حسابیمل به مژه هام رشد

 به خودم زدم و راه افتادم سمت در ... قبل از ی شد ... چشمکیللب قرمز تکم
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یلی بر داشتم ... با ناز و خرامان خرامان راه رفتن رو خیز می از رویمو عکاسین دوربرفتن

 کس نبود یچ هیل ... خدا رو شکر جز دنین نشمی گرفته بودم. رفتم تویادخوب 

 عادتیاد ... زی شلوار کتون مشکیه بود با یده جذب پوشی شرت خاکستری تیه هم یل... دن

 ی. خم شده بود رویومد ی نمیژش هم به پرستید بپوشه! شاینداشت لباس راحت

 داد داشتهی بود و نشون میز کنار مین شامپایوان لیه بود ... ی گرم بازی و حسابیلیارد بمیز

 یه انگشت سبابه و وسط دست راستش هم ی کرده. لی میراییاز خودش پذ

 بلند مشغول سوختن بود. راه افتادم طرفش و با ناز گفتم:یه پاسیگار

!یل- دن

 زد ،یگارش به سی پکیر بال و نگام کنه، همونطور سر به زیاره سرش رو بینکه ابدون

توپ رو شوت کرد و گفت:

- بله؟

یرم؟ عکس بگیه یلیاردت بیز اجازه هست با میل- دن

ی؟ چی!!! برایز؟- با م

 کرد! اه!ی نگام نملعنتی

 زدم:غر

- خب دوست دارم ...

 ...یر بگیا- باشه ... ب

ی رو تویگارش و برش داشت که بخوره. سینش شامپایوان نگام نکرد ... رفت سمت لبازم

 جست یه شمردم ... با یمت خاموش کرد. وقت رو غنیستالش کریگاری سیرز

 شکممی نود درجه تویه از پاهامو به صورت زاویکی و یدم. به پهلو خوابیز می رورفتم

 شد سخاوتمندانه ی که میی رو هم قائم نگه داشتم. تا جایکیجمع کردم و اون 

 به سمت و من گفت:ید چرخیل گذاشتم ... دنیش رو به نماهیکلم

146



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 کو....ین- دورب

 بازیشتر که پاهامو بی اغواگرانه زدم و در حالی دهنش خشک شد ... لبخندی حرف تواما

 پخش یز می رویشترش بلندم که بی موهای دستمو هم فرو کردم تویه کردم یم

 و نصف صورتم رو هم گرفته بود و گفتم:شده

 پاهام ... برش دار ...یین رو گذاشتم پاین دوربیا بی؟- خوبم دن

 اش تند تند بال وینه کرد ... قفسه سی من و بدون حرف نگام می شده بود رویره فقط خدنیل

 ... در همون حال یدم فرستادم به عقب و با ناز خندی شد ... سرم رو کمی میینپا

:گفتم

ی؟ خوری با چشمات منو می ... چرا داریگه دیر ... عکسمو بگیزم- عز

یاتش که همه محتویز می روید رو محکم کوبینش شامپایوان اومد به سمتم ... لیل دفعه دنیه

 یین پایز از مید حرکت منو کشیه دستش ... با ی و دستمو گرفت تویرون بیختر

:یدم... نال

 ... دستم!ی ... دنی- آ

:ید ناله ام منو کشون کشون برد سمت در سالن و غری توجه به صدابی

 اتاقت!ی- گمشو تو

 روین راهرو و در نشمی شوت کرد تویبا فرصت نکردم حرف بزنم ... چون منو تقرحتی

. تعجب کرده ین زمی. نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و پرت شدم رویدمحکم به هم کوب

 تونستم خودم رو جمع و جور کنم و خشک شده بودمی نمی در حد مرگ! اونقدر که حتبودم

 برخورد کرد؟ نکنه از ینطور محکم بود؟! چرا با من اینقدر ایل. چرا دنین زمیرو

 کار روین خواد همی اونم میرم خوام از اون انتقام بگی متنفره؟ نکنه همونطور که من ممن

 یدن کنه عامل از هم پاشی هاش فکر می هنوزم مثل بچگیدبا من بکنه؟ شا
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! به زور از جا بلند شدم ... بدنمیره انتقامش رو بگیه بقیخواد اش مادر منه! الن مخونواده

 بغضم یهو اتاقم و ی زد. لنگ لنگون رفتم توی کرد و مچ دستم زق میدرد م

. تصور هریدم دی آرامش رو می وقت بود کتک نخورده بودم ... تازه داشتم رویلی. خترکید

:یدم برخورد! نشستم لب تخت و نالین داشتم جز ایل رو از دنیبرخورد

!ی مامان ... کاش بودیی- مامان! کجا

 شد خودش اومدهی اومد تو ... باورم نمیل در باز شد و دنیهو که یدم نالی لب میر زداشتم

 چشمام بخونه ی خواستم نفرت رو توی ... نمیرباشه تو اتاقم ... سرم رو انداختم ز

 نعره اش بلند شد:ی... صدا

 تنت جرش ندادم!ی اون لباسو تا تویار- در ب

 رو اوردم بال ، نگاهم رو کنترل کردم و به زور گفتم:سرم

- چرا؟

 گم!ی- چون من م

 کار رو نکنم؟ین- و اگه ا

یشه دارن. اگه همی و لجبازی به سرتقیاز نی اوقات علوه بر ظرافت و زنانگی گاهمردها

 و ی هار باشید بای خور ... گاهی بره تو سریه به ی شی میل تبدی باشیعمط

 شد و گفت:یک قدم بهم نزدیه! بدری

!یاری ی- درش م

 کنم!ی نمی کاریچ برخوردت رو ندونم هیل ... تا دلیارم ی-در نم

 دادش بلند شد:ی صدادوباره

 دوست ندارم!ی؟ فهمی! می لباس بپوشینطوری من ای- دوست ندارم جلو

 پروا گفتم:ی و بیکش نزدرفتم

 افته؟ی می- چرا؟ اتفاق

 گفت:یده جویده موهاش و جوی دستش رو کرد توکلفه
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ی چی به تو بگم ... اه! افسون دارینو اید بشه ... من نباینطور اید! نبای کنی- تو منو داغ م

ی؟ کنیکار م

 و گفتم:یدم! چرخینه! اایول

ید پره! چرا بای ... چشم و دلت حسابیل دنیستی نید بدید نداره! توام ندیرادی ایچ- لباس من ه

ی؟ من داغ کنیدنبا د

:ید هم با خشم! داد کشید شد ... شای میین بال و پایجان اش داشت با هینه قفسه سباز

 کس تجربهیچ هی که در برابر تو دارم رو تا حال جلوی! حسی دونم لعنتی- خودمم نم

نکردم!

. با ناز گفتم:یدم اراده خندی و بیرم لبخندم رو بگی جلونتونستم

 اش مشکل توئه!یه لباس ساده ... بقیه! با یرم عکس بگیه من فقط خواستم ی- ول

 دندوناش گفت:ی دستاش ... دستاش داغ داغ بودن! از لی توید جلو صورتمو کشاومد

ی چی چه وضعشه؟ براین جلد مجله ؟ ای واسه رویری بگی خوای عکس می- تو فکر کرد

 ی از من می دل خودته که محاله باور کنم! تو چی نگو برای؟ کنی مینجوریا

ی؟ خوای می افسون؟ چخوای

 ابروم رو بال انداختم و با حرکت لبم گفتم:ی تایه نگاش کردم و تیز

- خودتو!

 تونهی مین وجود داره ... همی احساسیه سمت ین اید فهمی مید وقت اعتراف بود ... باالن

گرم ترش کنه! که بدونه هر موقع بخواد من در خدمتش هستم. حال براش سخت 

.یره خودش رو بگی که بتونه جلوتره

 و خوش فرمش.ی قلوه ای چشمام، اما من چشمامو دوخستم به لبای با تعجب زل زد تودنیل

 ی تونستم روی رو میش تونستم بشنوم و داغی بلندش رو می نفس هایصدا

 لحظهیه هم یل لبهاش و چشماش به نوسان اوردم. دنین حس کنم. چشمام رو ما بصورتم

 شد به لبهام. زمزمه کردم:یرهخ

 ...ی- دوستت دارم دن
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 شکست خورده ... هنوزیل دونستم دنی و من چشمامو بستم. میین دفعه سرش رو اورد پایه

 بلند یه دای به در ضربه زد ... همزمان صدایلباشو حس نکرده بودم که کس

:شد

ی؟ اتاقت هستی- افسون! تو

 رو خفهیه دو اتاق ... دوست داشتم داین با خشونت منو پس زد و رفت سمت در بدنیل

 به سمتم ... صورتش قرمز شده بود ... ید وسط راه متوقف شد ... چرخیلکنم ... دن

 به سمتم تکون داد و گفت:ید رو به نشونه تهددستش

ی جا .. همه چین لحظه ... از همین از همیدی؟ افسون! فهمی کنی رو تموم می بازین- ا

 افکار بچه گونه ین. اینم رفتار رو ازت ببین خوام ای نمیگه! دیتموم شد! همه چ

 رو فراموش کن!ی دور و همه چیز بررو

 که از در زدنیه تخت ... دای اتاقش ... ولو شدم روی و رفت توید حرف چرخین از ابعد

 تخت گفت:ی من رویدنخسته شده بود در اتاق رو باز کرد اومد تو ... با د

 دختر؟ی دی چرا جواب نمی؟ هستینجا- تو ا

 جام نشستم و گفتم:سر

 ... خسته بودم ...یه داید- اوه ببخش

 شده من و لباسم گفت:یش به صورت آرای نگاهبا

ی؟ قراره بریی- جا

- نه ... چطور مگه؟

 توجه به سوالم گفت:بی

 ...ینتت خواد ببی! میینه- ادوارد اومده ... پا

 رو به دام بکشم نسبت بهیل که دوست داشتم دنینقدر ایقتا دلم بذارم ... حقی کجاینو! ااوف

 داده بود یر وقت بود بهم گیلی هام که خی از هم کلسیکی یو متیا یمز جیاادوارد 

 نداشتم. از جا بلند شدم و گفتم:ی خاصیجان و هحس
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 لباس عوض کنم.ید ... بایام ی ... الن میه- باشه دا

 لب غر زد:یر سرشو تکون داد ... راه افتاد سمت در و زدایه

 کنه!ی خودش لباس عوض می چشه! برایست- معلوم ن

 دری زانو به رنگ صورتی شلوارک تا رویه ام گرفت ... رفتم سمت کمد لباس هام ... خنده

 رو هم کمرنگ کردم یشم ، آرایدم ... تند تند پوشی و صورتید تاپ سفیهاوردم با 

یق لحظه چشمامو بستم و چند بار نفس عمیه نبود. یل از دنی. خبریرون رفتم از اتاق بو

 دونم چه مرگم شده بود ی! نمی مشامم بود. لعنتی عطرش هنوز هم توی. بویدمکش

... رفتم سمت پله ها ...

 نشسته بود و منتظر به پله ها چشم دوخته بود. بای کامل رسمی سلطنتی مبل های روادوارد

 کردم لبخند بزنم ... رفتم به سمتش و ی من لبخند زد و از جا بلند شد. سعیدند

 از من اون گفت:قبل

!یر- سلم ... عصر بخ

 ...یر- سلم ... عصر شما هم بخ

 لذت سر تا پامو نگاه کرد و دستشو به سمتم دراز کرد ... دستشو فشردم و ناچارا کنارشبا

 رو ی شکلتیک و قهوه و کیوه بساط میز می از خدمتکارها رویکینشستم ... 

 سو استفاده کرد و باین دور و برمون نبود ... ادوراد هم از همی از کسی بود. خبرچیده

 گفت:ی آهسته ایصدا

 برات تنگ شده بود ...یلی- دلم خ

 دادم و گفتم:یلش لبخند کمرنگ تحویه

 ...ی- اوه مرس

 من تنگ نشده بود؟ی- تو دلت برا

 زود بود ... دستشو اورد جلو ... دستمو گرفت و گفت:ی هر حرفی نگاش کردم ... برافقط

 باهات حرف بزنم ...ید شام منو قبول کن! بایشنهاد کنم پی- افسون ... خواهش م

- اما ادوارد ...
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- اما نداره ... خواهش کردم!

- من واقعا سرم شلوغه!

 روز بعد از دانشگاهت با من قراریه ی تونی می که اگه بخوای دونی- خودت هم خوب م

 ...یبذار

- راستش ... خب ...

 از پشت سرمون بلند شد:یل دنی بگم که صدای بودم چمونده

 ...یز- سلم ادوارد عز

 و باهاش دست داد ...یل و دست من رو رها کرد ... رفت به طرف دنید از جا پرادوارد

 ید ارتباط با ادوارد آماده نبودم ... بای پوست لبم شدم ... الن واقعا برایدنمشغول جو

 با ادواردی کردم ... اگه رابطه ای رو از راه به در میل اول دنید گذشت ... بای کم میه

 وابسته ی رو حسابیل دنید شد! بای خراب می همه چید فهمی میل کردم و دنیبرقرار م

 خورد و من بهی می ضربه بدیل رفتم سراغ ادوارد ... اون موقع دنی کردم و بعد ممی

 نگاه کردم و نگاه یل لحظه به دنیه بود ... ین. آره راهش همیدم رسیخواسته ام م

ید دام هوسه ... بای! الن تویفته دام بی مونده تا تویلی ... نه هنوز خیدم غرق ادوارد داونو

 ... از جا بلند شدم و گفتم:یفته دام عشق بیتو

 اتاقم ...ی برم توید کم درس دارم بایه خوشحال شدم من یدنت- ادوارد از د

 از جا بلند شد و گفت:ی با ناراحتادوارد

- افسون!

!ینه درسام سنگیلی ... خید- ببخش

 که زل زده بود به ما دو نفر گفت:یل توجه به حضور دنبی

- پس شماره ت رو بهم بده!

 سمت پله ها و گفتم:رفتم

 ...یر بگیل- از دن
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یل دونستم که دنی زدم و رفتم از پله ها بال. می پنهانی چشمکیل و داغ دنیز به نگاه تبعد

 گرم کنه! ی سر منو به شکلینکه ای براید ده ... شایشماره منو به ادوارد م

 بهتره!یلی خاینجوری

 اصلی ولیدم شنی خوب میلی رو خی دوروثی ساعت نه، صدای شده بود، حدوداشب

 کاناپه کنار اتاقم و یحوصله رروبرو شدن باهاش رو نداشتم. خودم رو انداختم رو

یل رفت. داشت با دنی می مخم اسکی بدجور روی دوروثی مطالعه رمان شدم. صدامشغول

 صداشون رو ی بود به خوبیمن سالن نشیک کرد و چون اتاقم نزدی می بازیلیاردب

یومد ی میل دنی که برایی ناز و اداهای، دوروثی خنده هایل، دنی خنده های. صدایدم شنمی

 به هم. رمانم رو پرت کردم اون سمت و یختن ریهمه و همه داشتن اعصابمو م

 ام ... داشتمیچاره کردم تا هم خودم خنک بشم هم اعصاب بی می کاریه ید جا بلند شدم، بااز

 صداش بلند شد. ناچارا برگشتم ... شماره اش یم رفتم سمت در که گوشیم

 جواب دادم:ید بود ... با شک و تردناشناس

- الو ...

- سلم فرشته خوشگل ...

 گفت:یع بود؟ خودش سری کیعنی مرد بود! یه ی به ذهنم فشار اوردم ... صداکمی

 ...ی- ادواردم خانوم فرار

 که لعنت بری خودت کردیل دنی شماره مو داد! ایل لبم ... پس دنی نشست رویطانی شلبخند

خودت باد! گفتم:

ین؟- اوه ... سلم ... شماره منو ازکجا آورد

 خواست بده و مصر بود که من از خودتی گرفتم ... هر چند که نمیل- معلومه! از دن

 حرفام ...ین تر از ایریش. اما منم سیرمبگ

 راست گفت ... با لبخند گفت:ینو احقیقتا
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- بله ... قبول دارم!

 و گفت:خندید

 دارم ...ی رو بخوام دست از سرش بر نمیزی- من اگه چ

ی؟ چیعنی ین- و ا

 ...یدی- فهم

 ...یدم- نفهم

- افسون ...

- هوم؟

 باهات حرف بزنم ...ید ... باینمت خوام ببی- م

- گفتم که ...

 کنم!ی فرصت ... خواهش میه- خواهشا نگو وقت ندارم ... 

- ادوارد!

.یرون بیم با هم برید با تو حرف بزنم ... باید کنم ... من بای رو قبول نمی حرفیچ- ه

ی؟ صحبت کردیل مورد با دنین- در ا

 ...ی داریار ... تو واسه خودت اختیدم ندیازی- نه ... ن

- صد در صد!

یری؟ پذی- پس م

- باور کن ...

 کجا؟ی؟- افسون ... ک

 ... نفسم رو فوت کردم و گفتم:یچوندش شد پی نمدیگه

 دونم ...ی- نم

 پر از شوق شد:صداش

 دنبالت ...یام ی ... فردا بعد از دانشگاهت منتظرم باش ... میزم دونم عزی من می- ول

 زود برگردم ...یلی خید بای- باشه ... ول

 دم ...ی زود! قول میلی ... خیزم- باشه عز

 خوابوندم ... بای آب نمک می ادوارد رو توی بد نبود اگه تا مدتید ام گرفته بود ... شاخنده

 بپوشم ... باهاش چطور برخورد ی و رفتم تو فکر فردا ... چیم کردیهم خداحافظ
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 کردم که حواسم رو بدم به فردا و قرارم با ادوارد نشد ...ی شام هر کاریز ... سر مکنم

 و از گوشه چشم به من نگاه یل دهن دنی تویکرد با دست میداشت غذا بر میدوروث

 همیه دایافه تعجب کرده ... قی دوروثی که چقدر از کارایدم فهمی میل دنیافه کرد. از قمی

 خوردم ... ی شده بود!!! خنده ام گرفته بود اما بدتر از اون داشتم حر ص میدنید

 زود ازیلی کردم ... خی شوندم سر جاش اسمم رو عوض می دختر رو اگه امشب نمین امن

 بلند شدم و گفتم:یزسر م

 من برم به اتاقم ... فرداین خوشمزه شده بود ... اگه اجازه بدیلی جان ... خیه- ممنون دا

 ترسم خواب بمونم.یصبح زود کلس دارم م

 تکون داد و گفت:ی سردایه

 ...ی بری تونی خب میلی- خ

 و گفتم:یل سمت دنرفتم

ی؟ با من نداری ... کاری- بابا دن

 چشمام نگاه کنه سرشو تکون داد و گفت:ی توینکه بدون ادنیل

 ...ی- نه خوب بخواب

 و گفتم:یدم شدم گونه اش رو بوسخم

 ...ینطور- توام هم

 کردم و رفتمی هم خداحافظی با دوروثی ... سر سرینم ازش ببی نموندم که عکس العملدیگه

از پله ها بال ...

 لب غر غر کردم:یر تنم عرق سرد نشسته بود ... زی ... روین زمی رویدم کوبپاهامو

!ی- فاحشه عوض

 هستنیات دونستم که هنوز اول عملیم ام کرده بود! البته یوونه دی دوروثید شدی و صداهاسر

 رو ی بودم! همون لباس خوابی به خودم انداختم ... عالینه آی توی... نگاه
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ی با ست مشکی مشکیر انتخاب کرده بود ... حری دوروثی برایل بودم که دنپوشیده

 شد :ی تو ذهنم تداعیل دنی ... صدایرشز

 شه!ی کننده میوونه- د

 ازی کننده شده بودم ... موهامو اطرافم رها کردم و رفتم سمت در ... کمیوونه دیقتا من حقو

 حرکت در اتاق یه و با یختم چشمام ریر اشک زی که دستم بود آب جای آبیوانل

 وسط اتاق مشغولی بود! دوروثیدنی هاشون اون لحظه دیافه وسط! قیدم باز کردم پررو

 لباساشون رو بــــله! یکی یکی بود ... از اون مدل رقصا که با ناز یرقص و دلبر

 با بال تنه کامل برهنه دری هم لب تخت نشسته بود ... دوروثیل وسط کار بود و دنحال

 مونده بود یره گرد شده از ترس خی که دستاشو حائل بدنش کرده بود با چشمایحال

 بغلشی تویدم و با هق هق پریل رفتم سمت دنیع جلوه کنم سریعی طبینکه ای من ... براروی

 بغلش نگه داشت و گفت:ی هنگ کرده بود ... اما محکم منو تویل... دن

ی؟ کنی میه ... چرا گریزم شده افسون؟ عزی- چ

 هق هق گفتم:میون

 من ...یش پیا ترسم ... بی کنه! من می ولم نمیل باز اومده بود سراغم ... دنیک- فرد

!ی ... دنی ... وایلدن

:یدم شد ... صداشو کنار گوشم شنیشتر دور کمرم بیل دنی دستافشار

 کنه ... آرومیتت کنه بخواد بازم اذی غلط میک ... فردریزم نترس عزیدی؟- باز خواب د

 من ...یرین دلم. شیزباش ... آروم باش عز

 بلند شدکی دوروثین خشمگی کرد ... صدای دلم آب می داشت قند توحرفاش

!ی- دن

 گفت:ین خشمگی کرد با صدای که کمر منو نوازش مینطور همدنیل

 حالش بده؟!ینی بی- نم

 شد گفت:ی که داشت منفجر مدوروثی

 بگو ...یی رم ... توام واسه دختر جونت للی- پس من م
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 تفاوت گفت:ی کامل بدنیل

 بدخوابیه پاشنه هات دای بپوش ... دوست ندارم از صدایین- خواهشا کفشات رو طبقه پا

بشه ...

 که تا اون لحظه برامی بود رو اعصاب خرابی آب خنکی دوروثین خشمگی نفس هاصدای

 رفته ... به هق ی بسته شدن در نشون داد که دوروثیدرست کرده بود ... صدا

 موهام:ی اش تویده کشی همراه شد با نوازش انگشتایل دنی ادامه دادم ... صداهقم

ی می و شبات آشفته نشه؟ دختر چه جورینی خواب بد نبینقدر کار کنم که ای ... چیزم- عز

 ده ...ی تو عذابم میدنتونم آرومت کنم؟ عذاب کش

 کنم!ی ... تنهام نذار ... خواهش میل- دن

!یشه ... همیشتم پیشه ... من همیزم ذارم عزی- تنهات نم

 چسبوندم و گفتم:یل به دنیشتر بخودمو

 ...یل- بغلم کن دن

 گردنش ... ازی گودی شد و سرم رو گذاشت تویچیده محکم تر دور شونه ام پیل دندتسای

 تا نفس داغم گردنش رو بسوزونه ... زمزمه یدم کشی کشدار میعمد نفس ها

:کرد

- افسون؟

- هوم؟

 دختر؟ی که تو داریه چه جاذبه این- ا

ی؟- چه جاذبه ا

 مونم تا خوابتیم یدار اتاقت ... تو بخواب من بی تویم ... پاشو بریدونم ... نمیچی- ه

ببره ...

 و گفتم:یدم بهش چسببیشتر

 کنم!ی خواهش میل ... دنی خوام تو کنارم باشی تو بخوابم ... میش پیخوام- نه ... م

 کمنو از دور کمرش باز کنه و گفت:ی کرد دستای سعدنیل

 اتاق خودت ...ی تویم مونم ... اما بهتره بری ... باشه ... من کنارت میزم- عز
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ی نور صورتیه روشن بود ... یل نزدم ... از جا بلند شدم ... آباژور کنار تخت دنی حرفدیگه

 یشه پوستم رو از همی اتاق رو روشن کرده بود ... رنگ صورتی کمرنگیلیخ

 کردمیشتر کمرم رو بی داد ... از عمد گودی تر نشون میبت رو دلفریکلم رنگ تر و هخوش

 برهنه رفتم سمت اتاقم ... وسط راه ی هامو دادم جلو ... نرم نرم با پاهاینهو س

 لب تخت خشک شده و زل زده بهیدم نه که دیا پشت سرم هست ینم تا ببیل سمت دنچرخیدم

 لبم ... زمزمه وار گفتم:یمن ... لبخند نشست رو

 !یزم- اوه عز

 قدم رفتم به سمتش ...یه آب دهنش رو قورت داد و از جا بلند شد .... یل کردم دنحس

چشمامو بستم و گفتم:

ی؟ شه منو بغل کنی ... من از ترس انگار فلج شدم ... قدرت راه رفتن ندارم ... میل- دن

یاه ... همه جا سیدم دیکی ... چشمامو که باز کردم خودم رو غرق در تاریومد نیی صداهیچ

بود ... با ترس گفتم:

!یل- دن

 ...یدم خودم شنیک رو نزدصداش

 اتاقت ...ی تویم ... نترس ... برینجام- ا

!ی دنیگه دینم بی رو نمیی ؟ من جای- چرا آباژور رو خاموش کرد

 اتفاقین که روشن باشه و اینه بهتر از ایلی خیوار در و دی تویم باشه و بریک- همه جا تار

 شه ...ی بهونه میه برام یکی! حداقل تاریفتهب

 گفتم:ی کشداری ... با صدایدم رو کامل فهممنظورش

!یل- دن

 ...یم نگو! فقط بریچی ... هیـــس- هــــ

 برم ...ید دونم از کدوم طرف بای- من ... نم

 ... در اتاقم که باز شد نور به درونید شد و منو همراه خودش کشیر دستش اسی دستم تومچ

 خواست منو ی مید ... چشماشو بسته بود ... شایل سمت دنیدم ... چرخیدتاب
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 ... نشستم لب تخت خوابم و گفتم:یدم و کشدار کشیق ... چند نفس عمنبینه

ی؟ خوابی میشم ... پیل- دن

 کنار تختم ... چشماش هنوز بسته بودن ...یوار زد به دتکیه

 ...یدارم تونم افسون ... بخواب ... من بی- نم

!یـــا ... بی- حالم بده دن

 شد و زمزمه کرد:یجاد ایقی ابروهاش خط عمین ... بید کشیقی عمآه

 ...ی کنی ام میوونه دی ... فقط بخواب ... داریزم ... بخواب عزینطور- منم هم

 من ...ی- دن

- بخواب افسون!

 دونستمی شد ببوسمش ... می شد برم سمتش .. می نزدم ... الن وقتش نبود ... می حرفدیگه

 خواستم ی کنه ... اما الن نمی نمی مقاومتیچکه اراده اش در هم شکسته و ه

 باشه ... و اونیل دخی درصد هم دوروثیه ی حتیل شدن دنیک تحری... دوست نداشتم تو

 بود! پس ی تمومش با دوروثیمه به خاطر کار نیل حال خراب دنیشتر بیم نیدلحظه شا

 بدنم .... زمزمه کردم:ی رویدم و لحاف رو کشخوابیدم

 ...یر- شب بخ

:یدم شنو

 ... یر- شب بخ

ی سه تا سه تا میا دوشم و از جام بلند شدم ... بچه ها داشتن دو تا دو تا ی رو انداختم روکیفم

 ... مغرورانه سرم رو گرفتم بال و رفتم سمت در ... یرونرفتن از در کلس ب

ی شدم و سعیخیال کنم کل بیدا خودم پی دانشگاه برای توی تونم دوست خوبی نمیدم دوقتی

 باعث شد سر یو متی که صدایرون رفتم بیکردم غرورم رو حفظ کنم ... داشتم م

 ...یستم باجام

- افسون ...
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 گفتم:ی به طرفش و به سردچرخیدم

 برم ...ید- مت ... من قرار دارم با

 خواستم ...ی افسون ... فقط میرم گی وقتت رو نمیاد- ز

 که از من خوشت اومده؟ی؟ قبلت رو دوباره تکرار کنی حرفای خوای می؟ چی خواستی- م

 خورم!ی مت ... من به درد تو نمیخیالب

 ...یاری ی من نمی برایلی وقت دلیچ- آخه چرا؟ تو ه

ی بود ... اما چون جاذبه هایل کلس بود ... قد بلند و خوش استی معمولی جز پسرامتیو

 ساده بود ... ساده لباس یلی رفت ... خی به سمتش نمی کسیاددختر پسند نداشت ز

 از حد متواضع و فروتن بود ... جذبه نداشت ...یاد زد ... زی ... ساده حرف مید پوشمی

 دخترا به سمتش نرن ... از شانس من اون یاد شد زی باعث مینغرور نداشت! و هم

یو نبودم ازش به عنوان طعمه استفاده کنم ... متیل من! و من اصل مای گذاشته بود رودست

 نداشت! نفسم رو فوت کردم و گفتم:یی نقشه من جایتو

 ... فرض کن من دوست پسر دارم!یو متین- بب

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت:سرش

 کنم ...ی- محاله! باور نم

 سمت در و گفتم:رفتم

 خودته ...یل- باشه باور نکن! م

:ید داد کشیبا بلند کرد و پشت سرم تقرصداشو

 دارم افسون ...ی- من دست از سرت بر نم

 رو از نظریابون و اونطرف خینطرف ... با نگاه ایرون رفتم از دانشگاه بی حرفیچ هبدون

 لب گفتم:یر و زیدم و گرفته بود ... دستامو در آغوش کشیگذروندم ... هوا برف

 پس ادوارد؟!یی- کجا

ی برام چراغ زد ... احتمال دادم ادوارد باشه ... برف پاکن هاش با سرعت کار مماشینی

 ... ینمش تونستم درست ببی رو بخار گرفته بود ... نمین ماشی هایشهکردن و ش
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ین به ماشیدم که رسین برفها محکم قدم برداشتم که سر نخورم و رفتم به سمتش ... همروی

:یدمدر رو باز کرد و صداش رو شن

 بال افسون جان ...یا- ب

 گرمی دهنم که با نفسم داغشون کنم ... صدای و دستامو گرفتم جلوین ماشی تویدم پرسریع

ادوارد بلند شد:

!ی- سلم ... خسته نباش

 به طرفش و گفتم:چرخیدم

 زده!یخ سرده مغزم هم یلی ... هوا خید- اوه سلم ... ببخش

 کرد و گفت:یاد رو زینش ماشبخاری

!ی بندون ... بارونیخ بوده! سرد ... پر از مه ... ین کنم ... لندن تا بوده همی- خواهش م

 عادت کردم ...یگه- آره ... د

- کلس خوب بود؟

- خوب ...

 رو آورد به سمتم و گفت:دستش

 ...یزم کنم عزی دستت رو برات گرم می- اگه افتخار بد

 کرد و بای دستش فرمون رو کنترل میه دستش ... با ی زدم و دستم رو گذاشتم تولبخندی

 یک اتوماتینش داد ... خوبه دنده ماشی منو به نوبت ماساژ می اش دستایگهدست د

ینکه شد تا ای در سکوت سپری گرفت ... چند لحظه ای از پاش هم کمک مید! وگرنه بابود

ادوارد سکوت رو شکست و گفت:

 شه ...ی! هنوز باورم نمیشمی ... که پینجایی خوشحالم که ایلی- خ

 زدم و گفتم:ی بدبخت ... لبخند کجین کرده بودم با اچه

 بدم؟ینقدر- چرا ؟ من ا

 من!ی براینی ... تو بهتری- اوه نه! تو از خوب هم خوب تر

 از حد ...یاد زی- ادوارد تو دار

 رو به نشونه سکوت بال آورد و گفت:دستش

 دونم ...ی دونم ... می- م
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 ادوارد ...ی ترسونی خودت رو کنترل کن ... تو منو می کمی دونی- پس اگه م

ی؟ چی من ... ترس برایز- عز

 خودم رو شرمنده نشون بدم ...ی کردم کمسعی

 کشم!ی حرف نزده! من خجالت ... مینطور با من ای- خب ... تا حال کس

 بم شده گفت:ی ادوارد و با صدای نشست کنج لبالبخند

ی شدیده تو رو کشف نکرده بوده ... تو آفری دختر ... کسی حرف زدنینطور ایق- تو ل

 من ...یبرا

 و گفتم:یر انداختم زسرمو

- ادوارد!

 دستامو ها کرد و سپس به نوبت اونها روی کرد ... اول کمیک رو به لباش نزددستم

 ید مجسمه بودم! اما ادوارد نبایه ین داد! درست عی بهم دست نمی حسیچ ... هیدبوس

 ... صداش بلند شد:یر انداختم زیشتر ... سرمو بید فهمی ماینو

 گشتم ...ی دنبالش می که عمری کردم ... دختریدا- خوشحالم ... خوشحالم که تو رو پ

 رو گرفتم بال و گفتم:سرم

ی؟ که چی گشتی- دنبالش م

 هامو باهاش قسمت کنم ... که بتونم ... بتونم دوسش داشته باشم. اونم منویی- که همه تنها

 بودم!ی حسیندوست داشته باشه ... سالها بود دنبال چن

 نگاش کردم و گفتم:ی کنجکاوبا

یدی؟- و الن بهش رس

 تونستم صداقش رو حس کنم نگام کرد و گفت:ی خالصانه که می محبتبا

 کهی رسه روزی میعنی طرفه است! یه ... اما ... هنوز یدم بهش رسیگه- آره ... الن د

یزم؟احساس من دو طرفه بشه افسون؟ آره عز

 ها مو بال انداختم و گفتم:شونه

 بگم ادوارد ... خب ...ی دونم چی- نم

 دم ...ی ... من بهت فرصت می مقدمه حرف زدم و تو شوکه شدی بیادی! من زی- حق دار

 ...ی منو با همه وجودت قبول کنید ... بایزم عزی دم که خوب فکر کنیفرصت م
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 بودیری گیم تصمی ادوارد گرفتن فرصت برایچوندن زدم ... فعل تنها راه پی بهش لبخندفقط

...

ی؟ کنی ام میوونه دی! داریو- اوه مت

 جلوم و گفت:پیچید

یه خوام بهت آرامش بدم ... فقط بهم اعتماد کن افسون! ی ... من می کنی- نه اشتباه م

 کنم!یفرصت بهم بده ... خواهش م

:یدم دلم نالی شدم ... توی می روانیو متی داشتم از دست اصرار هادیگه

 خواستم با توی ... من نمی من باشی های جز قربانی ... خودت خواستیو متی- خودت خواست

 ...ی ... خودت خواستیومدی کنم. اما تو کوتاه نیباز

 و گفتم:یدم کشی آهناچارا

 کار کنم؟ی چید- من با

 و گفت:ید درخشی اش از شادچهره

 ... افسون جان فقط ... فقط ...یزم- اوه عز

 اعتماد به نفس گفتم:با

 ...یرون بیم کنم باهات که بری خب هول نشو! شماره ت رو بهم بده ... هماهنگ میلی- خ

باشه؟

ی پسر میه ی بار بود که دلم داشت براین زبونش بند اومده بود ... اولی از خوشبیچاره

 ... زنگ یرون بیدم از دستش کشیشو گرفته بودم. گوشیموسوخت ... اما من تصم

.یفم کی خودمو هم انداختم توی بهش دادم و گوشیشو خودم ... دوباره گوشی گوشی روزدم

 هنوز خشک یچاره براش تکون دادم و راه افتادم سمت در دانشگاه ... بیسر

. روزیدم تر کشیین دنبالم ... کلهم رو پایاد بیل مونده بود. منتظر بودم دنی سر جاش باقشده

 درست پشت سرم یی صدایدن شد ... با شنیبه روز هوا داشت سرد تر م

:برگشتم

 ...یزم- عز
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 بود؟ین رسد! همی می باغ برین درست پشت سرم بود ... به قول مامان هر دم از اجیمز

 دونستم ی نمیگه رو دیمز ... در هر صورت جی بود ... حال هر چینفکر کنم هم

 بغلش ... بدونی توید شد و منو کشیک شدم بهش ... بهم نزدیره کار کنم! محو و مات خچی

 موندم ... صداش کنار گوشم بلند شد:ی بغلش باقیحرکت تو

!ی انصافی بیلی افسون! خی انصافی بیلی تنگ شده بود ... خیلی- عشق من! دلم برات خ

یری؟ گی وقت از من خبر نمیچچرا ه

 کم جدایه کار کنم ... منو از خودش ی چید دونستم بای حرکت مونده بودم و واقعلا نمبی

 زدن ... زمزمه ی برق میش خاکستری دستاش ... چشماینکرد ... صورتم رو گرفت ب

 گفت:وار

 افسون ... همه وجودم!ی- تو همه وجودم

 صورتش و لباش رویک نزدید بگم ... صورتم رو کشیزی تونستم در جوابش چی نمهنوز

 فشار داد ... یشونیم پیچند بار رو

:یدم کنم ... نالیدا کردم صدام رو پسعی

!یمز- ج

- جانم ... بگو ... با من حرف بزن!

ی؟ شدینطوری ... تو چرا ایمز- ج

 از خودش جدا کرد ... خنده اش گرفت و گفت:ی کممنو

- خل شدم ... مگه نه؟

 خنده ام گرفت و گفتم:منم

- کم نه!

 خم کرد و در گوشم گفت:سرشو

 لبخند تو ...ی من به فدای- ا

 به ناز و عشوه نداشتیازی حالش از همه خراب تر بود انگار ... اصل نیمز بسته شد! جفکم

... خودش همه راه رو رفته بود ... گفتم:

ی؟ کنی کار می چینجا- تو ا
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 ...یل- امروز رفتم دفتر دن

- خوب؟

 دنبالت ویام شد من بی داد و هوار کردم تا راضینقدر شد شماره ت رو بده ... ای نمی- راض

 ...یتونبرسونمت برا

 گرد شده گفتم:یی چشمابا

ی؟- دن

 حلقه کرد دور شونه من و گفت:دستشو

 بشه ... اما من به زور تویم سهی خواد دخترش رو با کسی! نمیسه خسیلی ... خیزم- آره عز

!ینی بی ... حال میرم گیرو ازش م

 رو عوض کردم و گفتم:حرف

یتون؟ برای منو برسونیخوای ... تو میمز- ج

 ...یزم- آره عز

ی؟- با چ

 اونطرف تر از ما پارک شده بود اشاره کرد و گفت:ی که کمینی ماشبه

- با اون ابوقراضه!

 و گفتم:یستادم کردم ... سر جام ای می نقش بازید بادوباره

 ...یمز جی نداشتین- تو که ماش

 دفعه به خودش اومد و به تته پته افتاد ...یه

 ...یرم گی وقتا ازش قرض می دوستمه ... بعضین- خب ... خب ... ماش

 تعجب گفتم:با

لل چی داریی- چه دوستا  ...ی گفتی در موردشون نمیزی! قب

 ...یچونه کرد با خنده بحث رو بپسعی

 ...یگه دینیم- ما ا

 رو باز کرد و من سوار شدم ... خودش هم از در سمت راننده سوار شد و گفت:ین ماشدر

 عسلم؟ی داریل میزی- چ

 خوام برم خونه استراحت کنم ...ی خسته ام میلی- نه خ

 برات عشقم ...یرم- بم
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 چپ نگاش کردم و گفتم:چپ

 ...ی حرف بزنینجوری دوست ندارم باهام ایمز- ج

 زد و گفت:یانه موذلبخندی

 دوست دارم ...یشتر بیتو ... مستیم خوردی میزی چیه بار ... یم بریومدی ی- کاش م

 خودمو گرفتم و گفتم:ی جلوی ام گرفت ولخنده

- چه طور؟

 جمع کرد و گفت:لبخندشو

- بماند ...

 دستم ... از گوشه چشم نگام کرد و نفسی رو گرفتم تویمز دراز کردم و دست جدستمو

 پام گذاشتم و با نوک انگشتم اشاره ام کف دستشو نرم ی ... دستشو روید کشیقیعم

 خواستی هم می کرد ... وقتی می دست رانندگیه داشت با یچاره بیمز کردم ... جنوازش

 ی کرد و با همون دست چپش دنده رو عوض میدنده عوض کنه فرمون رو رها م

 ...یاره دست من در بی دستشو از تویومد ی ... انگار دلش نمکرد

 و زمزمه کردم:ی صندلی رو چسبوندم به پشتسرم

- فکر کنم تب دارم ...

 گفت:ی نگرانبا

 دکتر؟ افسون جان ...یم بری؟ سرما خوردیزم؟ چرا عزی؟- تب دار

 و گفتم:خندیدم

- نه نگران نباش ...

 ...ی گی- آخه م

 پام وی رو دوباره گرفتم گذاشتم رویشونیم پی که از دستم در آورده بود تا بذاره رودستشو

گفتم:

- خوبم ... اما حرارت بدنم رفته بال ...

 لبخند کنترل شده گفتم:یه چشماش و با ی شدم تویره صاف نشستم ... خکمی

یه؟ چیلش دلی دونی- تو نم
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 دونست حواسش روی نمیچاره آب دهنش رو قورت داد و از گوشه چشم نگام کرد ... بجیمز

 به من و کارام ... انگشتم رو بردم سمت دهنم و گفتم:یابده به جاده 

 حرارت بدنم رو نشونت بدم؟ی خوای- م

 دهنم ...ی ... انگشت اشاره ام رو کردم تویه دونست قصدم چی فقط نگام کرد ... نمجیمز

 ی آهیمز ... جیمز کف دست جیدم کشی کردم ... در آوردم و به نرمیسش خیکم

 بهیدم خودم رو کشی صورتم ... کمی نشست رویطانی شی و چشماشو بست ... لبخندکشید

طرفش و گفتم:

ی؟ حسش کنیشتر بی- دوست دار

 صورتش ... زبونم رو در اوردم و گفتم:یک رو بردم نزدصورتم

ی؟ خوای- م

 ناله مانند گفت:جیمز

- نکن افسون ...

 گاز گرفتم و گفتم:یینیمو ... آروم و کشدار ... لب پاخندیدم

 فکر کنم گوشت دوست داشته باشه زبونمو حس کنه ...ی ولی؟ خوای- نم

 اروم نوک زبونمو زدم بهیلی گوشش و خیک بگه ... زبونم رو بردم نزدیزی نشدم چمنتظر

 یه شد ... خودمو ی میین بال و پایجان اش داشت با هینهلله گوشش ... قفسه س

 شد ... نگاشی از دستش خارج میار داشت اختیگه. دینم کنار که بتونم صورتشو ببیدم کشکم

 خودمو یع لبام و چشمام در نوسان بود ... الن وقت ضد حال زدن بود! سرینب

 کنار و گفتم:کشیدم

! جلوتو نگاه کن!یمز- اوه ج

 بودیک نزدیقتلا کنار ... حقید رو کشین فرمون رو چسبوند و ماشی دفعه دو دستیه جیمز

 ی نفس بلند و صدا داریمز قرار گرفت جیعی که در حالت طبین ... ماشیمتصادف کن

 لب گفت:یر و زکشید
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- از دست تو دختر!

 خواستم بکنم رو کرده بودم ... چقدر دوست داشتمی که می و چشمامو بستم ... کارخندیدم

 ... اشک ادوارد یمز ... اشک جیارم و پست رو در بی موجودات عوضیناشک ا

 رو!یل ... و مهم تر از همه اشک دنیو... اشک مت

 کتابم برداشتم و گفتم:ی به در اتاق خورد ... سرم رو از روی اضربه

 ...یید- بفرما

 اومد تو و گفت:ژولیت

- سلم خانوم ...

ی؟ داشتی- سلم ... کار

 ...ین کنار ساحل حاضر بشین بریلین- آقا فرمودن اگه ما

ی؟ چی- کنار ساحل برا

 ندارم خانوم ...ی- من اطلع

 الن کجاست؟یل- دن

 اتاقشون هستن خانوم ...ی- تو

 هم هست؟ی- دوروث

 شن.ی تو اتاق خودشون هستن ... دارن حاضر میشون ایر- نخ

 کنم.ی ... خودم باهاش صحبت می بری تونی خب میلی- خ

 مکث رفتم سمت دری ... از جا بلند شدم ... بدون لحظه ایرون کم خم شد و رفت از اتاق بیه

 اتاقش ی از مبل هایکی ی حاضر و اماده رویل دو اتاق و بازش کردم ... دنینب

 من اشاره کرد منتظر بمونم. رفتمیدن زد ... با دی حرف میلش بود و داشت با موبانشسته

نشستم کنارش و منتظر شدم تا تماسش رو قطع کنه. مشخص بود که تماسش 

 گفتم:یع قطع کرد سری ... وقتکاریه

- سلم عرض شد ...
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 شده بود کهین خودش فرو رفته بود ... بعد از اون شب بازم موضعش ایت پوسته جدی توباز

 دور شدن ین ... ایرم ازش فاصله بگی داشتم کمیم کنه. منم تصمیاز من دور

 بود ...ید جلب توجهش مفی شدن ها برایک و نزدها

 ساعتش رو محکم کرد و گفت:بند

- سلم ...

 ساحل؟ین برین خوای- م

- درسته ...

 ...ی- با دوروث

- بله ...

ی؟ چی- برا

 برنزه کنه ...یخواد می- دوروث

 اخماش در هم شد و گفت:یل لبام به پوزخند کج شد ... دنناخوداگاه

 تو پر از تمسخر شد؟یافه اومد قی- باز اسم دوروث

 شه.ی می شکلین اون ایافه قیاری ی اون می اسم منو هم جلوی- وقت

- اون حق داره!

 چشمام و گفت:ی تعجب نگاش کردم ... زل زد توبا

ین به همید تو بای؟ شده! اما تو چیک نفر شریه کنه محبت همسرش رو با ی- اون فکر م

 ...ی باشینصف محبت هم راض

 حق داشت! داشت از موضعیل جا خورده بودم ... اما دنی باشم ... حسابیعی کردم طبسعی

 کردم ... ی درک مید بود ... بای دفاعیزم مکانیه ین کرد. ایقدرت باهام برخورد م

 و گفتم:یدم لبم رو جوپوست

 ...یام من باهاتون بی پس ... اصل هم دوست نداری- تعارف کرد

 باعث آزاریاد ی ... اما خوشم نمیای بی تونی می- من تعارف ندارم باهات ... دوست دار

ی؟ ... متوجه ای بشیدوروث

 اومد تو ذهنم ... از جا بلند شدم و گفتم:فکری
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 گذرهی! مطمئنلا خوش میه ... هوس کردم برنزه بشم ... امروز هوا آفتابیام ی- باشه ... منم م

 از یکی زنم ی زنگ می به من هم توجه بکنی تو مجبور نشینکه... اما واسه ا

 که نداره؟یرادی ... ایاد هم بدوستام

 تفاوت باشه ...ی کرد خونسرد و بسعی

 حاضر شو ...یع! فقط سریلته- هر جور م

 و خواستم برم سمت اتاقم که صدام کرد:یر انداختم زسرمو

- افسون ...

 نگاش نکردم ... با تحکم گفت:ی ... ولایستادم

 وضعین با ایگه بار دیک ... ی در بزنید بای وارد اتاق من بشی به بعد خواستین- از ا

 سمت ین و در رو از ایرم اتاق رو ازت بگید شم کلی اتاق مجبور می تویای بیبخوا

یدی؟ کنم ... فهمقفل

ینکه ای و برایدم کشی شناختم. آهی رو اصل نمیل دنین بود؟!!! هنگ کرده بودم! ایل دناین

 ی مخالفتیا مئافت ینکه نداره بدون ایبهش بفهمون حرفاش اصل برام اهمت

 افسونیل. من تو رو آدم نکنم دنیرون ساحل رو ازش گرفتم و رفتم از اتاق ببکنم،آدرس

 ی حالیه ی؟ دی میح رو به من ترجی دوروثی؟ اندازی جفتک میگه! حال دیستمن

 رو برداشتم و با شخص مورد نظرم تماس گرفتم. بعد ازیم گوشیع ... سریرم از تو بگمن

 ی ... موهامو بالیدم بودم پوشیدهاون ست قرمز رنگ رو که مخصو ص ساحل خر

 ...یرون تنم کردم و رفتم از اتاق بی صورتی آبرنگی با گل هاید سفیرهن پیه بستم ... سرم

 پله ها منتظرم بودن ... خرامان خرامان رفتم به سمتشون و یین پایل و دنیدوروث

:گفتم

 ... من آماده ام ...یم- بر

170



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 و گفت:ی نگام کنه دستشو گذاشت پشت کمر دوروثینکه بدون ادنیل

 ...یزم عزیم- بر

 کردم و دنبالشون راه افتادم ...ی زد و راه افتاد ... منم دندون قروچه ای بهم پوزخنددوروثی

 شد هوا هم ی آفتاب می بود وقتین اینجا ای هوایت بود و خاصیهوا امروز آفتاب

ین سوار ماشی و دوروثیل ... دنیریم آفتاب بگیا راحت کنار دریم تونستی شد ... می مگرم

 هامو کردم تو گوشم و مشغول یری حرف نشستم عقب ... هندزفیشدن و منم ب

 دونم چقدری رو نداشتم. نمی دوروثی حرفایدن گوش کردن شدم. اصل حوصله شنموسیقی

 رو یلمون و وسایراندازها ... زیدیموقت گذشته بود که به محل مورد نظر رس

 رو برداشتم و اس امیم! گوشید درخشی مید نور خورشیر که زیانوس و رفتم سمت اقبرداشتیم

اس زدم:

یی؟- کجا

 اومد:جواب

 کنم! دعا کنم سالم برسم ...ی غش می دلم .... دارم از خوشیز- تو راهم عز

ی پهن کردم رویل و دنی فاصله از دوروثی رو برداشتم و با کمیراندازم ... زخندیدم

 شرت و شلوارش رو در آورد ... ی تیل. دنیدم دراز کشیرهن ... همونطور با پینزم

یغش جیر لباس زیدن. با دیرون بید کوتاهش رو از تنش کشیرهن پیل هم به کمک دندوروثی

 گفتم و صورتمو برگردوندم. هوس آب پرتغال داشتم یشی رنگ بود ایکه فسفر

لل حسش نبود ... دراز کشیدم خری رفتم می مید... با  گذاشتمیریمو و کله حصیدم ... اما اص

 کردن. ی رفتن پامو نوازش می و میومدن ی صورتم. موج ها که میرو

 نگاه همیل و دنی بردم. اصل به دوروثی بود و داشتم واقعا لذت میم گوشی هم توهندزفیریم

 دلخور یل از دست دنیلی کنن ... خی کار می کردم. برام مهم نبود دارن چینم
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ی رویم کرد. با لرزش گوشی ام میوونه از حرفاش داشت دی! نفرتم به کنار دلخوربودم

 برداشتم. اس ام اس داده بود:یمو خم شدم و گوشیشکمم کم

ینمت؟ تا ببیستی شه بای ... میزم عزیدم- من رس

 به اطرافم انداختم ... ساحل خلوت بودی از گوشم در اوردم ... نگاهیریمو هندزفی خوشحالبا

 ی داشت براش کرم برنزه میمت با ملیل بود و دنیده شکم خوابی روی... دوروث

 از دور سریو قامت متیدن ... چندش ها! صورتمو برگردوندم و از جا بلند شدم ... با دزد

 برام تکون داد و ی هم دستیو و براش دست تکون دادم. متیدم پریینجام بال و پا

 اون لحظه اصلی تویقتا ... حقیه چیل عکس العمل دنینم به طرفم. اصل نگاه نکردم ببدوید

 بغلش ی تویدم حرکت پریه بهش با یدم رسی و وقتیدم نداشت! منم دویتیبرام اهم

 هم دور کمر من حلقه شد و شروع کرد بهیو متی پاهامو دور کمرش حلقه کردم ... دستاو

 موهام باز شد و همه یرهچرخوندم. از ته دل قهقهه زدم و سرمو بردم عقب ... گ

ین زمی منو گذاشت روی شده بود ... وقتی خنده هامون با هم قاطی دورم. صدایخت رموهام

. واقعا اون لحظه خوشحال بودم که ید درخشی میصورت هر دومون از خوش

 کنم. با خنده گفتم:یی. اصل دوست نداشتم احساس تنهایشم پاومده

!ی که اومدی مرسیو- مت

 گردنم و گفت:ی آورد توسرشو

یام؟ شد نی- مگه م

ی پسر واقعا خوبیو ... متیم شده بودیمی صمیلی خیرون بیم ناهار رفتی با هم براینکه از ابعد

 شدم اونو واسه خودم نگه دارم ی اوقات وسوسه میبود! اونقدر خوب که بعض

 شدم ...ی میمون... اما بعد پش
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 و گفتم:یدم کشدستشو

 آشنات کنم ...یل با دنیم بریا- ب

 دونست مشتاقانه گفت:ی می و دوروثیل در مورد دنی که کممتیو

 ...یزم عزیم- بر

یو متعجب به من و متیی هر دو با چشمای و دوروثیل اون لحظه بود که چشمم افتاد به دنتازه

 ... منم که خوشحـــــال! ی مردن فضولی جانم! داشتن می شده بودن ... ایرهخ

 دور داد زدم:از

 ...یا ... بیل- دن

ی قبل از معرفیو. متیششون پیم خودمون بریم مجبور شدیو نخورد و من و متی تکونیچ هدنیل

 دراز کرد و گفت:یلمن دستش رو به سمت دن

- خوشبختم!

 بود ... با لبخند گفتم:ی شد ... منتظر معرفیره فشرد و به من خید رو با تردیو دست متدنیل

 من ...ی هستن ... هم کلسیو متیشون ... ایل- دن

 نگاه کردم و گفتم:یو به متبعد

 پدر خونده من هستن ...یل هم دنیشون ... ایز عزیوی- مت

ی کامل بی اصل دوستانه نبود. دوروثیو به متیل دوباره سرشو تکون داد ... اما نگاه دنمتیو

 و گفت:یدتفاوت دوباره به شکم خواب

 تموم موند!یمه ... کارت نیزم- عز

ی که کمر دوروثینطور کرد و همی دستش خالی رو رویشترش کرم رو برداشت ... بدنیل

 بگه که نذاشتم و گفتم:یزی داد اومد چیرو ماساژ م

 شنا؟یم- مت ... بر

 زد و گفت:ی چشمکمتیو

 ...یزم عزیم- بر

 کردیز.... چشماشو رید جلوش و دستامو گرفتم بال و چشمک زدم ... منظورمو فهمایستادم

و آروم گفت:

- من؟!
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 ...یگه زود باش دی؟- پس ک

 با قدرت پسش زد ... با تعجب بهیل برسه به لباسم دنینکه اومد بال ... اما قبل از ایو متدست

 کرد. با ی هم سر جاش نشسته بود و به ما نگاه می نگاه کردم ... دوروثیلدن

 گفتم:خشم

ی؟- چته دن

یانوس؟ اقی توی بری خوای که می- تو شنا بلد

 گرد کردم و گفتم:چشمامو

!ینم بی شنا میم رفته که سه ماهه دارم تعلیادت- انگار 

!یانوس اقی استخر ... نه توی- تو

 و گفتم:یستادم شدم ... رخ به رخش ایک قدم بهش نزدیه

 آب؟ی که نرم تویری جلومو بگی خوای می؟- که چ

 کنم ...ی کار رو مین- مطمئن باش هم

 و گفت:ید دستم رو محکم چسبمچ

 مگه تو با ادوارد ...یه؟ پسره کین- ا

 زدم و گفتم:ی نداد حرفشو ... پوزخندادامه

 با مرام شما فرق داره ...یلی خی دوستی مرام ما توی؟ فهمی منه! میه دوست معمولیو- مت

یستاده ساکت ایچاره ... بیو به طرف متیدم چرخیع شدم و سریره خی با نفرت به دوروثبعد

بود. رفتم به طرفش و گفتم:

 اونور مت ...یم- بر

 پدر خونده ات ناراحت شده بود؟یم؟-کجا بر

- نه ... اون نگرانه فقط!

 بگم؟یزی چیه- افسون 

- بگو ...

 جوونه!یلی پدر خونه ات باشه ... خیاد ی- اصل بهش نم

 زدم و گفتم:پوزخندی

 ...ی آب بازیم اون ... بریخیال- ب

174



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 حرکت درش آوردم و پرتش کردمیه ... خودم با یاره منتظر نشدم اون لباسمو در بدیگه

 زد ... ررفتم ی برق مید نور خورشیر لباسم زی روی زرشکیاونطرف ... پولک ها

یدم کشی میغ زده جیجان هوا ... مثل بچه ها هی رویختم آب و چند مشت آب برداشتم رسمت

 تا صداش کنم. اما با یدم چرخیست نیو از متی خبریدم دی رفتم ... وقتیو جلو م

 دماغشی مشتاش و جلوی لباس من رو تویتو ... میستادم روم سر جا ایش صحنه پدیدن

 مونده بود یره ... خیل سمت دنیدگرفته بود و با لذت چشماشو بسته بود. نگام چرخ

:یدم داد نداشت. داد کشی که داشت کمرش رو ماساژ می به دوروثی توجهیچ من و هروی

 ...یا ... بیو- مت

یر زی روشن شد ... لباسم رو گذاشت روی اومد سمت من ... چهره اش با لبخندیو متنگاه

 خودش رو در آورد و اومد سمت من ... شروع کردم به یانداز ... تند تند لباس ها

 ...یدم شنی ... صداشو پشت سرم مدویدن

 ... افسون!ی افتی- ندو دختر! م

 بغلش ...ی از پشت منو گرفت و من افتادم تویو متیهو زدم ... ی و قهقهه میدم دوی من ماما

 ... هر یدم خندی ... هر دو میم بودیسدستاش دور کمرم حلقه شد ... هر دو خ

:ید ... داد کشیم شاد بوددو

- دوستت دارم ...

ینو اید ... نباید شنی میل شد ... دنی گفتم منم دوسش دارم؟ نه نمی گفتم؟ می می چید بامن

 بگم ...یدبگم ... فعل نبا

 و گفتم:یدم خندبهش

 ...یو- ولم کن مت

 ... مال من!ی مال منیگه کنم ... تو دی- ولت نم

 و بس!ین حرفا بخندم ... همین تونستم در برابر ای ... فقط مخندیدم
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 ماسه ها ... هنوز داشتمی رویم و افتادیم هر دو از آب خارج شدیم کردی کم آب بازیه وقتی

 درست یل صورتم ... چشمامو باز کردم ... دنی افتاد رویه سایه ... یدم خندیم

 ...یترسیدم کرد که داشتم می نگام می جوریه سرم بود ... اخماش بدجور در هم بود و بالی

 کرد نره بال گفت:ی می که سعییفکش بدجور منقبض شده بود ... با صدا

 کارت دارم ...یا- پاشو ب

 من با تو کار ندارم ...ی- ول

 بشم!ی ... نذار عصبیار منو بال نی گم افسون! اون روی- پاشو بهت م

ی شده بود ... چشمکیز خیم سر جاش نیو مهربون بود! از جا بلند شدم ... متیلی انگار خحال

بهش زدم و گفتم:

 گردم ...ی- بر م

:ید لب غریر زدنیل

 هم مطمئن نباش!یلی- خ

 کار به کاری چیگه خوش بود دی چشه؟ اون که با دوروثیدم فهمی! نمیدن زدم به نشنخودمو

 انداز برداشته بود گرفت به طرفم و یر زی رو که از رویرهنممن داشت ... پ

:گفت

- بپوشش!

 تعجب گفتم:با

- چرا؟

 گم ... بپوش تا آفتاب بدنت رو نسوزونده ...ی- چون من م

 پوشم ...ی خوام کرم برنزه بزنم ... نمی- م

 ... با هوس بهیم دور شده بودیه از بقی گذاشت دو طرف بازوهام ... به اندازه کافدستاشو

 لب گفت:یر شد و زیرهبدنم خ

 خوام رنگت عوض شه!ی که برنز بشه؟ بپوش نمیست تو نی پوست بلورین ایف- ح

 ... سرشو آوردیین بازوهام سر خورد پای زد دستاش آروم روی بگو!!! جوش خودشو مپس

 و گفت:یینپا
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ی نمی رو از من مخفیزی تو که چی؟ شدیمی باهاش صمینقدر که ایه ؟ کیه کیتو- م

 ...یکرد

 کردم و گفتم:اخم

ی؟ کار داری- تو چ

 زدن ... آروم گفت:ی میاد رو فریزی چیه تر ...چشماش داشتن یک آورد نزدصورتشو

 خوام بدونم ...ی افسون؟ بگو ... میه- ک

- گفتم که ...

یین بازوم بال و پای دست راستش ... دست چپش هنوز روی انگشتاین ام رو گرفت بچونه

 شد ...یم

ی؟- دوسش دار

 چشماش ... دستمو اوردم بال و مچ دستشو که چونه موی شدم تویره وقتش بود ... خالن

 دستم ... زمزمه کردم:یگفته بود گرفتم تو

 نفرو دوست دارم ...یه- من فقط 

 اومد جلوتر:سرش

یو؟- ک

 که منو دوست نداره!یلی ... دنیلمو- دن

 اش ...ینه سی حرکت سرمو چسبوند رویه با

 احمق باشه که تو رو دوست نداشته باشه!یلی خید بایل- دن

 ...ی- دن

 ... بذار بای هستی هستم ... تو کی بره کیادم وقتا ی نگو! بذار بعضیچی هیششش- ه

 برم افسون!یشاحساسم پ

 گه؟ی می- احساست چ

ی میجه نتین وزوز مگش مزاحم خلوتمون شد ... تازه داشتم به این درست عی دوروثصدای

 وزوز خانوم ین! اما ایه نشونه خوبین خودش اومده به سمتم و ایل که دنیدمرس

!نذاشت

 با دخترت ...ینجا ایای که بی! منو تنها گذاشتیل- دن
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 گفت:یع سردنیل

!یم خوام ... بری ... عذر میزم عزیدم پرسی ازش سوال میو- داشتم در مورد مت

 همه حواست به من باشه ...ید به کار اونا؟ تو بای کار داری- تو چ

 راحتیالم ... اما من در مقابل افسون مسئولم! حال خی گی ... تو راست میزم- باشه عز

 ...یم کم شنا کنیه یمشد ... بر

 خوشحال شد! کاشیست نیچی هیو من و متین که بید راحت شد ... حال فهمیالشون! آقا خهه

 چزونده بودمش ... اومد مطمئن شد من هنوز رو حرفم هستم و دوسش یشترب

 رویز ... حقا که مردا همه شون خودخواهن! همه چیو به متید ... دوباره رفت چسبدارم

 خودش رو ببازه اونوقت کارم باهاش یل خوان ... کاش زودتر دنی خودشون میبرا

 ... اونا مثل موم تو دستمیو و متیمز شه ... درست مثل ادوارد و جی راحت تر مخیلی

 ی ... مطمئن باش که به دستت می دنیارم ی ... به دستت میلبودن ... فقط مونده بود دن

 ... یارم

 زدم ... چقدر جعد موهامو دوستی موهامو شونه می بودم و به آرامیستاده اینه آجلوی

 لب زمزمه کردم:یر و زیدم کشیداشتم. آه

 تو شدم ...یه- مامان ! چه خوب شد که من شب

 رو از راهیل خواستم دنی کردم؟ می می داشتم زندگی چی خواستم؟ برای می چی از زندگمن

 رسم؟ فوقش به من درخواست ازدواج ی بشه؟ بعدش کجا میبه در کنم که چ

 خوره ...ی شکست می و ... دنیو متیا یمز جیا رم با ادوارد ی کنم. می ده و منم رد ممی

 خواست زار ی خواست ... دلم می میه. دلم گریدم رسی می داشتم به پوچی؟بعدش چ

ین قلبم طاقت ایا ... درست مثل گذشته ... خدایدم دی میاه رو سینده کنم ... چقدر آیه گرزار

 ... با تو حاضرم بدبخت ی تا کجا؟ آه مامان کاش بودی؟همه نفرت رو نداره! تا ک
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 گذاشتم کهی راهی کنم؟ قدم توی کار می باشم ... اما با تو ... مامان من دارم چیر ... فقباشم

 ی بتونم خودمو از مخمصه خارج کنم اما خوشید بره شایشاگه درست پ

 گوشمی مامان توی باشم ... رفتم سمت پنجره ... صدای دنبال خوشید مامان کجا باکجاست؟

 دل ی هم براید خوند ... شای بود که مامان برام می شعریه زد ... یزنگ م

 همه شو حفظ بودم ...یدم نوا خوابین که هر شب و هر شب با اینقدر خوند ... ای مخودش

 اراده دهن باز کردم و شروع کردم به خوندن:یبغض افتاد تو گلوم ... ب

یا مردم دنی- آها

یا مردم دنآهای

 دارم گله دارمگله

 از عالم و آدم گله دارممن

یا مردم دنآهای

یا مردم دنآهای

 دارم گله دارمگله

 از دست خدا هم گله دارم گله دارممن

ین که حرمت عشق رو شکستشما

ین به کشتن عاطفه بستکمر

ین گذاشتیمت دل قی که روشما

ین حرمت عشق رو نگه نداشتکه

یا مردم دنآهای

یا مردم دنآهای

 دارم گله دارمگله

 از دست خدا هم گله دارم گله دارممن

 قرارهی روح بیه یت من شکافریاد

 روزگارهی که خسته از همه زخمروحی

یست خودم نیت من از شما حکاگلیه
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یست من که از شما سوختن و گم شدن نبرای

یست نی نباشه آدمی عشقاگه

یست نی آدم نباشه زندگاگه

 از من چه آمد بر سر عشقنپرس

یست نی من به جز شرمندگجواب

یا مردم دنآهای

یا مردم دنآهای

 دارم گله دارمگله

 از عالم و آدم گله دارممن

یا مردم دنآهای

یا مردم دنآهای

 دارم گله دارمگله

 از دست خدا هم گله دارم گله دارممن

)یوش داریا مردم دنی(آها

 درستی و دوروثیل و دنیه و داین دست به خودم اومدم و برگشتم ... اوپس! کرولی صدابا

 همه شون از ی زد ... چشمای داشت برام دست میل بودن و دنیستادهپشت سرم ا

 بود! آب دهنم رو قورت دادم و تند تند اشکاموین پر از تحسیل دنی گرد بود اما چشماتعجب

 گفت:یرت با حیهپاک کردم ... دا

!یی- چه صدا

 کنه! منم تا به حال نخوندهیف از من تعریه دایومد ی میش ... کم پیدم لبم رو جوپوست

 یل آواز ... دنیر مامان زدم زین بهم غالب شده بود و عیجانبودم ... بار اول بود که ه

 اومد و با لبخند گفت:جلو

 ده ...ی داره خودشو نشون میکی یکی دخترم ی- استعدادها

ی میین ذهنم بال و پای شعر داشتن توی هایت ... بی لبخند زوریه تونستم لبخند بزنم ... فقط

 رفتارم تمرکز داشته باشم « نپرس از من چه آمد بر ی ذاشتن روی و نمیدنپر
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ی » آخ مامان! نپرس ... نپرس که دارم چیست نی عشق .... جواب من به جز شرمندگسر

 کشه ی داره منو مینه کین خواستم مامان ... اما مجبور شدم ... ای کنم! نمیکار م

 ... من عاشقم امایست نی معنی بیست کنه ... عشق پوچ نی منو سرد میش... فقط انتقام آت

عاشق تو مامان ... فقط عاشق تو ...

 تخت ... سرم روی ... خودم رو انداختم رویدم دی اونا رو نمین پر تحسی نگاه هادیگه

گرفتم و گفتم:

 کنه!ی درد میلی ... سرم خین- تنهام بذار

ین بود که ایب ... عجیرون شد که همه به حرفم گوش کردن و رفتن از اتاق بی دونم چنمی

 خودم ی هایی به تواناید باید بود! شاین هم غرق تحسی دوروثی چشم هایبار حت

 آوردم ی مایمان

ی؟! بازم مهمونیه- دا

 سمت من و گفت:ید داد چرخی دستور میاط طور که تند تند به خین همدایه

ی مهمونین عمارت این ای بار تویک بود ... هر سه ماه یش قبل سه ماه پی- بازم؟!!! مهمون

 دختر!ی غر بزنیاد ی شه ... خوشم نمیبرگزار م

 لباس بلند بهیه تنم پرو کنه ... ی لباس رو تویاط تا خیستادم رو فوت کردم و صاف انفسم

 داشت از ی و بازی هفتیقه زد ... ی برق می ... از جنس لمه ... کمیرنگ مشک

 داشت وی هفت باز بود تا وسط کمرم ... پشتش هم دنباله کوتاهیه هم به صورت پشت

 ... یاوردم خودم نی ... خوشم اومد از مدلش اما به روید درخشی تنم می تویحساب

 رو بروز بدم.یجانم هیا کنم یف تعریزی از چیومد ی میش! کم پیگه بودم دیه پرورده دادست

 بودم که از پنجره ین رفتم کنار پنجره ... عاشق ایرون رفتن بیاط و خیه دایوقت
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 بودی جز دل من ... دو روزیز آروم بود ... همه چیز ... همه چیرم نظر بگیر رو زحیاط

 کس رو نداشتم یچ و نه ادوارد ... حوصله هیمز دادم نه جی رو میوکه نه جواب مت

 گرفتم ... سرم رو گرفتم رو بهی می. داشتم افسردگیدم پلکی هم نمیل دنی دست و پای... تو

 که مامان یی از اهنگایکیآسمون و دوباره شروع کردم به خوندن ... بازم 

 داد ... انگاری دل خودش ... خوندن بهم آرامش می برای خوند و گاهی من می براگاهی

 کنم ...یه تونستم خودم رو تخلیم

 که دارم مال توی گندم مال من هر چی- بو

 کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چیه

 امی مشرقی یله قبین ای طاعوناهل

 شهر فرنگی ایشه مسافر شین اتویی

 از جنس شبه پوست تو از مخمل سرخپوستم

 از تاول تنپوش تو از پوست پلنگرختم

 که دارم مال توی گندم مال من هر چبوی

 کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چیه

 به فکر جنگل آهن و آسمون خراشتو

 تو واسه خوابی اتاق اندازه یه به فکر من

 گندم تن توی من خاک منه ساقه تن

 آبی قطره یک ی ، تشنه ین ما تشنه ترتن

 که دارم مال توی گندم مال من هر چبوی

 کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چیه

 تو شهر فرنگ آدماش ترمه قباشهر

 من شهر دعا همه گنبداش طلشهر

 سختی یشه تو مثل تبر تن من رتن

 درختی قلب مونده اما رویه عکس تپش

 که دارم مال توی گندم مال من هر چبوی
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 کارم مال توی می وجب خاک مال من هر چیه

 گو باشم واسه خاک تنمیه مرثنباید

 منمینجا خون رگ ای آخه مسافرتو

 دست تو بشهی من دوست نداره زخمتن

یزنم داد میست که نی که هست هر کی با هر کحال

 گندم مال من هر چه که دارم مال منبوی

 کارم مال منی می وجب خاک مال من هر چیه

)یوش گندم داری(بو

 بالش و از ته دل زاریر سمت تخت سرم رو فرو کردم زیدم به هق هق افتادم ... دوباز

زدم ...

!یگه- بسه د

 پشت سرم غر زد:یشگر جا بلند شدم و آرااز

- حداقل بذار رژ لبت رو بزنم ...

 خوام!ی- نم

 شه ...ی که نمیش بدون آرای- ول

 ندارم ...یش! حوصله آرایلیه خودش خیچی که اجازه دادم دادم موهامو بپین- هم

 برداشتم ویکمو کوچی دستیف بزنه ... کی جرئت نکرد حرفیگه صدام دی خاطر تحکم توبه

 رو نداشتم ... ی عشوه ایچ هیختنرفتم سمت پله ها برعکس بار قبل حوصله ر

 دادم ...ی نمیکلم هم به هیشی قر و قمیچ نداشت ... هیش نداشت ... صورتم آرای لناخنام

 ین هم بیل دنی بودن ... حتیومده نیادی زیساده و استوار ... هنوز مهمون ها

 لبخند زد ... منم به زور لبخند زدم ویدنم اومد جلوم و با دیه دایین نبود ... رفتم پامهمونا

گفتم:

 ...یومده نی- هنوز کس

!ی سلم کنی- خوانوده سر پائولو اومدن ... بهتره بر
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 و ادوارد ... ادوارد وی رفتم به سمت پدر و مادر دوروثیه تکون دادم و همراه خود داسرمو

 ی میح ترجی نداشت برام ... حتیتی حضور نداشتن ... اهمیل هم مثل دنیدوروث

 اصلیطم واهمه داشتم ... الن شرایمز! از روبرو شدن با ادوارد و جیاد ادوراد اصل ندادم

 مختص به خودش ی داشتن استرس مساعد نبود ... مادر ادوارد با لبخندیبرا

 و سرش رو تکون داد.ید. اما شوهرش شنیدم گفت که نشنیزی لب چیر کرد و زبراندازم

 بهتر ید ... شایرایی مخصو ص پذیز کردم و رفتم سمت می زدم عذر خواهیلبخند کج

یدن و ذره ذره مشغول نوشیختم ریسکی کم ویه خودم ی بخورم ... برایدنی نوشیه بود

 ...یین اومدن پایل و دنیشدم ... همون لحظه از پله ها دوروث

یه بود ... یده رنگ چسبون پوشی لباس بلند سورمه ایه شده بود ... یر نفس گی دوروثزیبایی

 یستاد بال پله ها ایش با لباس سورمه ای افتادم وقتیتانیک تای رز تویادلحظه 

 و چشم ازشون گرفتم ... بهیدم کشی لباس رز بود ... آهیه جک مبهوت شد! لباسش شبو

 یل خوردم ... دنی غبطه می همه سرخوشین به ای تونستم بگم گاهیخودم دروغ نم

ی من بودم که هزار جور استرس براین داشتن؟ ای چه غمیگه با وجود داشتن همدی دوروثو

 نشه! پشتم یا بشه آیا از ره به در کردن مردها! اونم آید به امیدم خریخودم م

 تونستمی ... چشمامو بستم ... چرا نمیدم نفس سر کشیه رو یلسم کردم بهشون و گرو

 ادوارد باعث شد چشمامو باز کنم:یخوشحال باشم؟ صدا

ینجایی؟- پرنسس من ا

 بود لبخند بزنم ...بهتر

- سلم ...

!ی ... چقدر خوشگل شدیزم- سلم عز

 و گفت:یک لبخند بود ... سرشو آورد نزدیه جوابش بازم
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 شده؟یزی- چ

!ی- نه ... چقدر جذاب شد

 زد و گفت:ی و کروات همرنگ ... لبخندیرهن بود با پیده پوشی شلوار دودکت

!یستی کنم سرحال نی ... اما حس میزم عزی- مرس

 هم خوبم!یلی- خوبم ادوارد ... خ

 دم ...ی خبر خوب بهت میه ی- پس حال که خوب

ی؟- چ

!ینجا ایاد قراره بیوود هالی خواننده هاین از معروف تریکی- امشب 

 و گفت:ید تعجب نگاش کردم ... خندبا

 کارو کردهین ایل! اما دنیه نجومیره که قراره بگی نکن ... دست مزدی- چشماتو اونجور

 شاد کردن تو ...یفقط برا

- شاد کردن من؟

 ...یزم آخه عزیدن شنیزایی چیه- 

ی؟- چ

 گردنم زمزمه کرد:ی و تویک آورد نزدسرشو

!یه صدات آسمونیدم- شن

 زدم و گفتم:پوزخند

 اون خواننده رو دعوت کرده؟یه من آسمونی صداینکه ای- برا

 کنه ...ی گذاریه تو سرمای خواد روی تو رو بشنوه! دسنل می خواد اون صدای- نه م

 کردم صدام بال نره گفتم:ی می که سعی شدم و در حالعصبانی

 غلط کرده!یل- دن

 شد:یده از پشت سرم شنیل دنصدای

ی؟ به من لطف دارینقدر ای چی! برایزم ممنونم عزیلی- خ

 بود!یافتنی و دست نی طبق معمول خواستنیش کت شلوار مشکی به طرفش ... توچرخیدم

 خواستم تنها ی سالن ... میگه بهش زدم و راهمو کج کردم به سمت دیپوزخند
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 و برم سر خاک مامانم ...یرم بگی تاکسیه شد ی... به دور از همه مردها ... کاش مباشم

 ... یرم کرد اما مجبور بودم هر طور شده جلوش رو بگیبغضم داشت سر باز م

ی قبل مجبور بودم جلوی اومدن ... مثل سری شد و همه می تر میاد ذره ذره داشت زجمعیت

 شد ... آخر از یهمه خم و راست بشم و عرض ادب کنم. سرم داشت منفجر م

ی حسیچ زده کرد ... اما من هیجان و همه رو هید خواننده مورد نظر هم از راه رسهمه

 گفت:ی اومد به سمتم و با خوشحالیل! دنی حسیچنداشتم! ه

 کنم.یت معرفیخوام میا ... بیزم- عز

 و گفتم:یرون بیدم از دستش کشدستمو

!یام ی جا نمیچ- من ه

 با تعجب گفت:دنیل

 شده افسون؟ی- چ

ی که هر کاریستم تو نی شب بازیمه- حوصله ندارم دست از سرم بردار ... من عروسک خ

 ...ی باهام بکنی بتونیدوست داشته باش

 گفت:یرت حبا

- افسون!

 ازی ... دست از سر من بردار ... چیزت عزی دوروثیش- فکر کن افسون مرد ... برو پ

 تنهام بذار ...ی؟ خوایجونم م

 قابل نفوذ ... سرشو به نشونه افسوس تکون داد و ازمیر خشن شد ... خشن و غیل دننگاه

 برداشتم و رفتم یلسی شد گی که رد می خدمتکارینی سیدور شدم ... از تو

 بهش دادهی استخر و جلوه باشکوهی ... نور ماه افتاده بود توی سر تا سری پنجره هاسمت

 خوشحال بودم ... خواننده یبا بابت تقرین بود و من از ایومده نیمزبود ... ج

 خوند ... همه اون وسطی معروفش رو می کارش رو شروع کرده و داشت آهنگ هامحترم

 نظر یر ... زی اما من نه حوصله رقص داشتم و نه مخ زنیدن رقصیداشتن م
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 ( به خودم ) روی پرسنلی رقص های برام استخدام کرده بود تا حدودیه که دای رقصاستاد

 ی نداشتم ... چراغ هایه نشون دادنش به بقی برای گرفته بودم ... اما بازم شوقیاد

 کوب ها روشن شده بودن و فضا رویوار خاموش شد ... فقط دور تا دور سالن دسالن

 و یوار دادم به دیه من ... تکی ... نه برایه بقی براید! شایایی کرده بودن ... رویاییرو

ی لبم اما بی نشست روی شدم ... خواننده هه چه تو حس رفته بود ... پوزخندیدن نوشمشغول

 یاراده شروع کردم باهاش بخونم ... به صورت زمزمه وار و آهسته ... م

 اون نبود خدا رو شکریدرس دی که من بودم تویی گرده اما جای که ادوارد داره دنبالم مدیدم

 کردم آرامش از ی کرد ... چشمامو بستم و سعی داشت غوغا میانیست... پ

 ...یارم رفته ام رو به دست بدست

یر ... آرامش به دلم سرازی ... آروم ... دوست داشتنیت آهنگ لیه عوض شد ... آهنگ

 که بغل یزی می رو گذاشتم رویلس وقت بود نداشتم ... گیلی که خیشد ... آرامش

ی و دوروثیل من! دنی بود ... بازوهامو بغل کردم و به روبرو چشم دوختم ... اوه خدادستم

 ی می رو به خوبیل به من بود اما دنی ... پشت دوروثیدن رقصیداشتن با هم م

 تو نگاش بود کهی داشت؟ چی شده بود؟ چرا چشم ازم بر نمیره ... چرا به من خدیدم

 یشونیم پی کردم نگاش غم داره؟ دستمو گذاشتم روی کرده بود؟ چرا حس میخکوبمم

:ید... نگاهش نگران شد ... با حرکت لب پرس

ی؟- خوب

 رهای از دور کمر دوروثیل دنی تکون دادم ... دستای اراده سرم رو به نشونه منفی من بو

 بهش گفت و اومد به طرفم یزی چیل خواست اعتراض کنه که دنیشد ... دوروث
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 به کارشی به طرفم؟ چرا حال که من کاریومد ی می چی... پشتم رو کردم بهش ... برا

 لحظه به یه شد ... یچیده داشت؟ دستاش دور کمرم پینداشتم دست از سرم بر نم

 نوازش انگشتاشیر کس نداشتم ... کمرم برهنه ام زیچ که در برابر هی ... حسیدم لرزخودم

 دادم به شونه اش یه بچرخم سرم رو تکینکه شد ... بدون ایداشت مور مور م

 گوشه ام پچ پچ کرد:یر... ز

یزم؟ عزیستی- خوب ن

- خوبم ... خوبم ...

ی؟- مطمئن

- مطمئن ...

- افسون ...

 برد ... چشمامو بستم وی آروم بود که داشت خوابم میتمش رینقدر عوض شد ... اآهنگ

:یه از دهنم خارج کردم شبییصدا

- هوم؟

 باهام؟ی رقصی- م

 شکممی دستش که روی نشست گوشه لبم ... دستم رو آوردم بال و گذاشتم روی کمرنگلبخند

 و گفت:یدبود ... نرم کنار گوشم خند

 مگه نه؟ی رقصی- م

 الن هم برو بای دونستی نمیق وقت منو لیچ گله نبود ... دوست نداشتم بگم تو که هوقت

 حرف ازش جدا شدم و گفتم:ی برقص! بیدوروث

 سرورم ...یل- با کمال م

 کردم ... دستاشی رو حس میل ... فقط خودم و دنید دستمو فشرد و منو دنبال خودش کشمچ

 ی لبای من دور گردن اون ... لبخند نشست روی شد دور کمرم و دستایچیدهپ

 ...ی عجله ایچ ... آروم بدون هیدن به رقصیم ... شروع کردیضا من ای لبای و رواون

 خوند:یخواننده آروم م
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 -I've traveled the whole wide world

 کل دنیا رو سفر کرده اممن

Still I haven't found you

 تو رو هنوز پیدا نکرده اماما

Call out your name almost every day

 رو تقریبا هر روز صدا مي کنماسمت

Hope to hear from you soon

 به زودي باهات اینجا باشمامیدوارم

Still believe that you will come to me

 هم اعتقاد دارم تو پیشم مي یايهنوز

And I'll be waiting right here

 من اینجا منتظر خواهم بودو

I keep on looking for you patiently

 صبورانه جستجو به دنبال تو رو ادامه مي دممن

Fighting out all doubts and fears

 بدون شک و تردید و ترسنزاعي

 یک چشم انداز از تو براي اثبات کافیهفقط

And I'm willing to do what it takes

 من مایلم ...و
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I am ready for pain and the joy that you bring

 براي درد و لذت که تو مي آري آماده اممن

Holding on even if my heart breaks

 مي کنم حتي اگه قلبم هم بشکنهصبر

Love, love don't come easy

 ، عشق آسون به دست نمي یادعشق

For the one who wants to be loved

 کسي که مي خواد عاشق باشهبراي

Love, love don't come easy

 ، عشق آسون به دست نمي یادعشق

Seems there is none but I won't give up

 نظر مي رسه وجود نداره اما من تسلیم نخواهم شدبه

Love don't come easy

 آسون به دست نمي یادعشق

Feelings grow slowly, slowly

 به آرامي رشد مي کنند ... به آرامياحساسات

Love is taking its time

 در زمان خودش به وجود مي یادعشق
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Love don't come easy

 آسون به دست نمي یادعشق

Don't wanna be lonely, lonely

 خوام تنها باشم ... تنها ...نمي

One day you will be mine, you will be mine

 رو تو مال من خواهي شد ... مال من خواهي شد!یک

)you will be mine(

I lived so many lives

I've touched millions of hearts

 قلب هاي زیادي را لمس کرده اممن

I spread my wings but I couldn't fly

 بال هامو باز کردم اما نتونستم پرواز کنممن

Though I wished on so many stars

 اینکه من با خیلي از ستاره ها آرزو کردمبا

No, no, no, no

 نه نه نهنه

Painted different pictures in my mind

 متفاوتي توي ذهن من نقاشي شده اندتصاویر
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But I can't build a frame

 من نمي تونم یک قاب بسازماما

And what's the use of painting

 نقشاي به چه کار مي یاد؟و

If I seem to be blind

 من کور به نظر برسماگه

Please show me your face (your face)

 مي کنم چهره ات رو به من نشون بدهخواهش

Just a vision of you is enough for the proof

 یه چشم انداز از تو براي اثبات کافیهفقط

And I'm willing to do what it takes

 من مي خوامو

What did I do?

 کار بکنم؟چي

Did I scare you away?

 از دوري تو بترسم؟آیا

What can I do to make you stay?

 کار کنم که وادار به موندنت کنم؟چي
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Why can't you see I'm on my knees?

 نمي بیني به زانو افتادم؟چرا

I need you here with me

 اینجا به تو نیاز دارم براي با من بودن ...من

Oh

Love, love don't come easy

 ، عشق آسون به دست نمي یادعشق

For the one who wants to be loved

 کسي که مي خواد عاشق باشهبراي

Love, love don't come easy

 ، عشق آسون به دست نمي یادعشق

Seems there is none but I won't give up

 نظر مي رسه وجود نداره اما من تسلیم نخواهم شدبه

Love don't come easy

 آسون به دست نمي یادعشق

Feelings grow slowly, slowly

 به آرامي رشد مي کنند ... به آرامياحساسات
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Love is taking its time

 در زمان خودش به وجود مي یادعشق

Love don't come easy

 آسون به دست نمي یادعشق

Don't wanna be lonely, lonely

 خوام تنها باشم ... تنها ...نمي

One day you will be mine, you will be mine

 رو تو مال من خواهي شد ... مال من خواهي شد!یک

)you will be mine(

Yeah

You will be mine

 ... تو مال من خواهي شد ...آره

 )love don’t come easy از monrose( 

 از دستاشو آورد بال ویکی کمرم به حرکت در اومده بود ... ی گودی آروم رویل دندستای

 گونه ام رو نوازش کرد ... چشماش چقدر مهربون شده بودن! لبامو با یبه نرم

 ترک خورده! زمزمه وار گفتم:ی کردم از داغی تر کردم ... حس مزبون

 ...یل- دن

 اما حرکت لباش گفت:یدم ازش نشنصدایی

- بله ...

 جلو و گذاشتید نداشتم که بگم ... فقط نگاش کردم ... سرم رو کشیزی نگفتم ... چچیزی

 ی چید جدی حس هاین ایا کرد ... خدای اش ... ضربان قلبش آرومم مینه سیرو
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 سمتیدم کشی داد ؟ سرم رو کمی کرد ... چرا بهم آرامش می منو داغ میل چرا دنبودن؟

:یدمعقب و چشمامو بستم ... صداشو شن

 افسون ...ی شدیبا- چقدر امشب ز

 باز کردم و با خنده گفتم:چشمامو

 رژ لب هم نزدم!یه ی باهام؟ من امشب حتی کنی می- شوخ

یبایی زی تویشا ... اون لوازم آرای ... تو خودت فوق العاده ای تریبا زین همی- و برا

 ... معصوم و ی اندازنش ... الن معصومی برن و از سکه می تو دست میخدادا

 لباس ...ین ... به خصو ص با ای داشتندوست

- لباسم قشنگه؟

 محشره؟یکلت تن تو محشره ... تا به حال بهت گفتم هی- تو

 زدم و گفتم:ی تلخلبخندی

- نه ...

 به کمرم انداخت و زمزمه کرد:یمی ملچنگ

 چشمات ...ینی؟ غمگینقدر دلم؟ چرا ایز- چته افسون؟ چته عز

 بستم و گفتم:چشمامو

ی؟- چشمام چ

!یاره ی- چشمات ... غم چشمات آدمو از پا در م

 تنهام ...یلی ... من خیل- دن

 شد:یشتر دستاش دور کمرم بفشار

 ...ی منو داریشه ... همیستی وقت تنها نیچ- تو ه

 چشمامو باز کردم و گفتم:باز

 تنهام ...یلی ... اون روز من خیل برم دنید روز بایه من ی- ول

 عقب ... با اخم نگام کرد و گفت:ید کشصورتمو

ی؟ کجا بری؟- بر

 شدم و گفتم:یره اون طرف سالن خبه
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 خودم ...ی- برم دنبال زندگ

 من وجود داره؟ی تو و زندگی زندگین بی خودت؟ مگه تفاوتی- زندگ

 ...ی خودت رو داری ... تو زندگیل- دن

 اش و گفت:ینه محکم چسبوند به سمنو

 خونه بره ...ین تابوت باشه که افسون بتونه از ای توید بایل بس کن بس کن! دنیسس- ه

یل؟- چرا؟ چرا دن

یزم؟ چرا عزی- چ

 ...یت همه اذین برم؟ چرا با وجود ای ذاری چرا نمی؟ داری- چرا منو نگه م

ی؟ دی فکرا خودتو آزار مین با ای افسون چرا داریه؟ حرفا چین دختر ایخیال!!! بیت؟- اذ

 کنم؟ی نمیتت من اذیعنی- 

- معلومه که نه!

 ...یطنتام از شیعنی- 

 و گفت:خندید

ی رفتار مینطور شه که چرا با من ای برام سوال می تو هستم! گاهی هایطنت- من عاشق ش

 ی میا ... یست برام مهم نیلش همه کارهاتو دوست دارم دلینم بی اما بعد میکن

 ... اما هریه حرکاتت واقعینکه ایا یری برادرت رو ازم بگی و انتقام کارای کنیتم اذخوای

 که هست من دوست دارم ...یچ

 ازیل داغ دنی و دستایستیم باعث شد از حرکت بای دوروثی نشست کنج لبم ... صدالبخند

کمرم جدا بشه ...

یخ و تاریم رو اعلم کنیمون امشب نامزدین بابا اصرار داره همیای؟ شه بی! میل]- دن

 ...یم رو بگیعروس

 من هنوزی؟ زودین دختره؟!! به این گفت ای می چیا گرد شده نگاشون کردم! خدای چشمابا

 ی با غم نگام کرد آهیل نبود ... دنی داشتم ... الن وقت مناسبیل کارا با دنیلیخ

 گفت:ی و رو به دوروثکشید

 ...یزم عزیم- باشه ... بر
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:یدم دستام ... نالین رو گرفتم بسرم

 ...ی بکنی کاریه ید! بای تونی- فکر کن افسون ... فکر کن ... تو م

 زده چشمامو باز کردم ...یجان اومد تو ذهنم و هفکری

 طرفم ... بدون توجه بهش با سرعت رفتم سمت خواننده هه و دار ویومد ی داشت مادوارد

 درخواستمو مطرح کردم با تعجب نگام کردن یدسته اش ... الن وقتش بود! وقت

 رو از خواننده گرفتمیکروفون جز موافقت نداشتن ... می... لبخند زدم و پلک زدم ... چاره ا

 آهنگ بلند شد ... ی حواسش به من نبود ... صدای سن ... کسیو رفتم رو

 باعث دردسر بشه ...یدم ترسی ... اما میل کنم به دنی میم اهنگ رو تقدین داشتم بگم ادوست

 کردم درست ی می شروع کردم به خوندن ... سعی نزدم و به آرومیپس حرف

 و حسم رو برسونم ...بخونم

I feel so unsure as I take your hand an lead to the dance floor.

 مطمئن نیستم وقتي دستتو مي گیرم و تو رو به سمت سالن رقص هدایت مي کنماصل

As the music dies something in your eyes

 زمان با محو شدن موسیقي ، چیزي در چشمان توهم

Calls to mind a silver screen and you're its sad goodbye.

 من اون صفحه نقره اي رو یادآوري مي کنه ، تو رو و خداحافظي غم انگیزوبه

I'm never gonna dance again

 هرگز بار دیگه نمي رقصممن

guilty feet have got no rhythm
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 گناهکاري وزن و آهنگي ندارهاحساس

Though it's easy to pretend

 تظاهر کردن راحتهبهرحال

I know you're not a fool.

 دونم تو یه احمق نیستيمي

I should have known better than to cheat a friend

 بود مي دونستم که نباید دوستمو فریب بدمبهتر

And waste a chance that I've been given.

 چه بیهوده شانسمو هدر دادمو

So I'm never gonna dance again

 من هرگز بار دیگه نمي رقصمپس

the way I danced with you.

 که با تو داشتمرقصي

Time can never mend the careless whispers of a good friend.

 هیچ وقت نمي تونه برگرده،زمزمه هاي بي احتیاطانه با یه دوست خوبزمان

To the heart and mind ignorance is kind.

 قلب و خیال ، بي خبري خوبهبراي
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There's no comfort in the truth

 آرامش نمیارهحقیقت

pain is all you'll find.

 ، تمام آن چیزیه که تو مي فهميرنج

I'm never gonna dance again

 هرگز بار دیگه نمي رقصممن

guilty feet have got no rhythm

 گناهکاري وزن و آهنگي ندارهاحساس

Though it's easy to pretend

I know you're not a fool.

I should have known better than to cheat a friend

And waste a chance that I've been given.

So I'm never gonna dance again

the way I danced with you.

Never without your love.

 بدون تو هرگزعشق

Tonight the music seems so loud

 صداي موسیقي بنظر خیلي بلند میادامشب

I wish that we could lose this crowd.

199



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 مي کنم که ما از جمعیت دور بشیمآرزو

Maybe it's better this way

 این جوري بهتر باشهشاید

We'd hurt each other with the things we want to say.

 همدیگه رو با حرفایي که مي خواییم بزنیم مي رنجونیمما

We could have been so good together

 مي تونستیم با همدیگه خیلي خوب باشیمما

We could have lived this dance forever

 مي تونستیم این رقصو تا ابد زنده نگه داریمما

But now who's gonna dance with me?

 حال کي قصد داره با من برقصه ؟ولي

 -Please stay.

 بمونلطفا

And I'm never gonna dance again

 هرگز بار دیگه نمي رقصممن

guilty feet have got no rhythm

 گناهکاري وزن و آهنگي ندارهاحساس
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Though it's easy to pretend

i know you're not a fool.

I should have known better than to cheat a friend

And waste a chance that I've been given.

So I'm never gonna dance again

the way I danced with you.

No dance

 در کار نیسترقصیدني

no dance

 در کار نیسترقصیدني

no dance you're gone

 داري میري ، رقصیدني در کار نیستتو

 -no dance you're gone.

 داري میري ، رقصیدني در کار نیستتو

This matter is so wrong

 مسئله اشتباه بزرگیهاین

so wrong

 بزرگیهاشتباه

that you had lo leave me alone

 تو باید منو تنها بذاري و بري ...که

201



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

) careless whisper از George Michael( 

ی شده بود و میره که مسخ شده به من خیل دنی شده بودم تو چشمایره همه وجودم خبا

 ی ...نه کسید رقصی می شده بودن ... نه کسیرهخوندم ... همه در سکوت به من خ

ی می که با همه وجودم سعی کردن ... و من در حالی زد ... همه با بهت نگام می محرف

 ید بود ... شاینه باز دوباره پر از کی دوروثی خوندم ... چشمایکردم خراب نکنم م

ی نمی کاریچ اهنگ رو انتخاب کردم! اما هین خونم و چرا ای دونست چرا دارم ممی

 دادم ی اجازه مید تموم مونده ... نبایمهتونست بکنه ... خوشحال بودم که حرفاشون ن

ی میین بال و پایجان ام از زور هینه هام رو نقش بر آب کنن ... آهنگ که تموم شد سنقشه

 دفعه ادوارد شروع کرد به دست یهرفت ... همه جا رو سکوت گرفته بود ... 

 باره منفجر شد ... نگامیک هم دست زدند ... سالن غرق سکوت یه و به دنبال اون بقزدن

 سوزان روشن شده ید خورشیه یل دنی بود ... و تو چشمایلهنوز هم غرق نگاه دن

 تونست همه وجودم رو بسوزونه ...ی که مبود

 بغلش و چند دور دور خودمی توید حرکت منو کشیه پروا اومد سمتم و با ی بادوارد

:یدم کشیغچرخوندم ... ج

 ادوارد!ی- وا

 و درید گونه ام رو بوسیرم بتونم جلوشو بگینکه و قبل از این زمی منو گذاشت روادوارد

گوشم زمزمه کرد:

!ی ... تو فوق العاده ایزم عزی داشته باشیی صداین کردم چنی! اصل فکر نمی ماهیلی- خ

 روی داشت دوروثیل ... دنیل سمت دنیدم زدم چرخی ادوارد رو پس می که دستاهمینطور

 زد ... با حس کردن نگاهم از کنار ی رو بهش بگه پس میزی چیه داشت یکه سع

 به حرفاش نکرد ... اومد به سمتم ... ادوارد دوباره خواستی توجهیچ گذشت و هدوروثی

 ... یدم شنی من نمیقتلا زد اما حقیمنو بکشه سمت خودش ... تند تند داشت حرف م
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 دفعهیه شد ... قدم آخر رو من برداشتم و یک بهم نزدیل کردم از خودم جداش کنم ... دنسعی

 فشرد که حس ی آغوشش می منو توی آغوشش حس کردم ... طوریخودمو تو

 آرومیلی موهام فرو کرد و در گوشم خی شن ... دستشو توی کردم استخونام دارن پودر ممی

زمزمه کرد:

again dance gonna never I'm 

 ...یل- اوه دن

 ...یزم- محشر بود عز

 مهربونم ...ی به تو بابایم- تقد

 اومد بال ... نرم صورتم رو نوازش کرد و گفت:یل دندست

- بابا؟

 بلند شد:یه دای کردم ... نگاش کردم و خواستم جوابشو بدم که صدایس خلبامو

یای؟ ی نمیم؟ چه کار کنیل- دن

 دستاشو از دور بدن من جدا کرد و گفت:دنیل

 بگو شام رو سرو کنن ...یه- دا

 گفت:یرت با حدایه

!ی- دن

 ...یه که گفتم داین- هم

 با خشم اومد سمتمون و گفت:دوروثی

 شهی ... می محبتت رو بهش نشون بدی تونی دزده! بعدا هم میم نی! دخترت رو کسیل- دن

 ...ین کردی با هم صحبت مین ما؟ بابا کارت داره ... داشتیش پیایب

 بعد از شام ...ی صحبتا باشه برایه- بق

:ید نالیه گرد شده درست مثل دای رفت سمت دهنش و با چشمای دوروثدست

!ی- دن

 ...ی دوروثیدی که شنین- هم

 با خشم گفت:دوروثی

!یم ما با هم قرار داشتی چیعنی- 
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 همه قول و قرارها و منویر زی زدیشب که دی ... تو بودیم- آره درسته ما با هم قرار داشت

 رفته؟یادت ... ی درخواستت کردیرفتنمجبور به پذ

 تونست بگه ... بعد از چندی نمیچی شدن اما هی با خشم باز و بسته می دوروثینی بی هاپره

لحظه سکوت گفت:

 به خاطرت صبر کردم؟ی به اندازه کافی کنی فکر نمی و دو سالمه دنی- من س

 زنم ...ی دست و پا میدی چه تردی که من توی دونیم ... تو ی کنی- بازم صبر م

یدی؟- چه ترد

 منگنه قراری ... اصرار خانواده ها ما رو توی- زا اول هم قرار ما ازدواج نبود دوروث

داد ...

 ...یرفتیم- اما ما هر دو پذ

- اما به اجبار!

ی؟- نکنه منصرف شد

 ...یستم نیطش- نه اما الن در شرا

 کرد گفت:ی که با نفرت آشکارا براندازم می شد و در حالیک قدم به من نزدیه دوروثی

 ...ی عوضین با وجود اینکه ... اما مثل ای بودیطش- در شرا

 بگه:ی کرد با خونسردی عقب و سعید رو کشی اومد جلو ... دوروثیل دفعه دنیه

 ...ی بشیخ نگو که بعدا به خارش بدجور توبیزی مراقب حرف زدنت باش ... چی- دوروث

ی؟ کنی میدم- تهد

 فکر کن ...ی- هر طور دوست دار

 گرفت ... زمزمه کرد:ی اش میه داشت گردوروثی

 ...یم رسی- به هم م

 به سمت من و باید چرخیل ازمون فاصله گرفت ... دنیم بزنی حرفیم ما بتونینکه قبل از او

لبخند گفت:

 تند خوئه!ی- از دستش ناراحت نشو ... کم

 لبخند گفتم:با

!ی- آره فقط کم
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 بود اشاره کرد ویستاده فاصله ازمون ای به ادوارد که با کمیل ... دنیدیم دو با هم خندهر

گفت:

یه؟ پلکه ... خبری دور و برت میلی- خ

 ابرومو بال انداختم و گفتم:ی تایه

 ...ید- شا

 و گفت:ید قلبم رو بوسی خم شد ، رویل دنیه از ثانی کسردر

!ی نکنیاهش قلب کوچولوت پاکه ... مراقب باش سین- ا

 حرف ازم فاصله گرفت ...ین از ابعد

 ادوارد کنارمی! صدایست پاک نیگه قلب دین شدم ... چه خبر داشت که ایره رفتنش خبه

 اعصابم را خورد کرد:ینبارا

ی ... جواب تلفن نمیری گی نمیل ... چند وقته تحوی نگرفتیلم- افسون ... امشب اصل تحو

 ...ید

 گفتم:یطنت بال انداختم و با شی اشونه

 خانوما حوصله ندارن!یی وقتایه- 

 و ازش دور شدم ... اشتهام بازیدم چشمک زد ... خندیطنت و با شید ابروش بال پری تایه

 اوردم ...یشده بود و داشتم نشاطم رو به دست م

 خسته بودم ویلی نه ... خیا مونه ی می پله ها رو رفتم بال ... برام مهم نبود دوروثی خستگبا

 ی کرده بود ... خوابم مین شده بود پلکامو سنگیر که به دلم سرازیآرامش

 کهیخواستم م ی لباس خوایه بدجور در اتاق رو باز کردم و رفتم سمت کمد لباسم ... یومد

 لباسم بودم که در اتاق یض تخت خوابم ... مشغول تعوی برم تویرجهبگوشم و ش

 لباسیع! سری ببر زخمیه یه تو ... درست شبید پری باز شد و دوروثی ناهنجاری صدابا

خوابم رو صاف کردم و با اخم گفتم:

!ین اگه در بزنیست خراب شده در داره! شاهزاده خانوم بد نین- ا

 شد و با پوزخند گفت:یک قدم بهم نزدیه

!ی در افتادی با کی دونی- خوبه! جوجه کوچولو ... خوب م
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 رو برام از رویر دونستم شمشی کج کردم و متفکرانه نگاش کردم ... می کمصورتمو

 بود ... با خشم گفت:ی و خونسردیی اعتنایبسته ... اما جوابش تنها و تنها ب

 وینجا ای اومدی از کدوم خراب شده ایست آره؟ معلوم نیلی احمقم؟!! دختر دنی کنی- فکر م

 ... اما ی دهنت آب افتاده که اونو مالک بشیل دنیت ثروت و موقعیدنحال با د

 تا همیز بری که ازش اومدی! عشوه هات رو بردار ببر تو همون خراب شده ای خوندکور

 و شش ی سیل ... دنی خر کنی تونی رو نمیل کارا دنین! با ایرن هات برات بمیالهپ

 علف بچه بشه ...یه! بچه نست که خام تو سالشه

 تموم شد گفتم:ی خوب حرفاشو بزنه ... وقتگذاشتم

!ی؟- مطمئن

 ...یرون بی خونه پرت شدین! من اراده کنم تو از ایستی نی- بله که مطمئنم! تو عدد

 نشستم لب تخت ... ساعتم رو از دور مچ دستم باز کردم و گفتم:ی خونسردبا

 برات ندارم که! پس خونسردی من خطریگه! دی؟ خوری حر ص مینقدر چرا ای- اگه مطمئن

 ...یزمباش عز

 تونم بگم که لل شد! اما بد از چند لحظه با خشم اومد بهی میقا گرد شد ... دقچشماش

 دستش و گفت:یطرفم ... چونه ام رو گرفت تو

 رو از دست بدمیل من دنی باعث بشی پاپتی گم! اگه توی می چین- خوب گوش کن بب

 آب خوش یه ذارم ی کنم و نمی میاه سیتو دم ... شک نکن! زندگیدودامنت رو به باد م

 ... پسی طرف شدی ... با بد کسیزم بره ... من دختر سر پائولو هستم عزیین گلوت پااز

!ی دراز تر نکنیمتحواست رو جمع کن که پاتو از گل

ی ... فکر کرده چون باباش پولداره هر غلطی چشماش ... آشغال عوضی نفرت زل زدم توبا

 تونه بکنه ... دختره نکبت! زمزمه کردم:یم

 ...یرون- گمشو ب

ی مو به شدت هل داد با دستش که باعث شد سرم پرت بشه عقب ... بعد هم با قدم هاچونه

 ی تخت چمباتمه زدم ... بد کردی روین ... به حالت جنیرونبلند از اتاقم رفت ب
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 بردارم و فقط داداشت رو خریل شدم که دست از سر دنی! داشتم خر می ... بد کرددوروثی

 اورد ... ی ... بغض داشت به گلوم فشار می رو تند کردیشمکنم ... اما تو بدتر آت

!! محاله!یل؟ دنیا ؟ ی دوروثی؟ کردم ... الن وقتش نبود ... به خاطر کی میه گرید نبااما

محال ...

 گشتم ... صحبت هام بای رفتم دانشگاه و بر می آغاز شده بود ... می دوباره روزمرگباز

 بود قهر ی چند وقتی و بس! دوروثین هم به دانشگاه خلصه شده بود ... همیلدن

 نبود انگاری دوروثی داد ... وقتی به من آرامش مین ... همیومد ی بود و خونه مون نمکرده

 پر از محبت بود یل نداشتم ... سرم به کار خودم ... نگاه دنیل به کار دنیمنم کار

 ...یم کردی نمی تلشیچ تر شدن به هم هیک نزدی کدوم برایچ اما هینطور... کلمش هم هم

 من ی جلوینقدر بود که ای مردینمن در برابر اون واقعا دو دل شده بودم ... اول

یطنت بعدها دوباره شید مدت استراحت داشتم ... شایه به یاز کرده بود و من واقعا نایستادگی

 یرون رو جمع کردم و خواستم از کلس بزنم بیلم کردم ... وسایرو شروع م

 گن:ی می دو تا از بچه ها وادارم کرد بمونم و گوش کنم چی صداکه

 رفتم تازهی وقتی کاره ام! ولین کردم خودم ای فکر می روزیه- کلسش فوق العاده بود! من 

 شه ...ی نمیم حالیچی هیدمفهم

 آدامسش رو باد کرد و گفت:یکی اون

 خوره؟ی- به چه درد م

 لذت رو به طرفت همین و ای لذت ببریشتر خوبه که بین ای خوب معلومه! برای؟ فهمی- نم

 ...یبد

- آخه با رقص؟

 نوعشه ...یه ینم- خوب ا
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 هست؟ی- چه جور

یاد حرکاتو یه تا بقیم نرم بشیلی خید گه بای بدن کار کرد ... می نرمی- جلسه اول فقط رو

بده ...

یارین؟ مدلست که لباس ها رو هم در مین- از هم

 دونم ... اما فکر کنم باشه ...ی- نم

یم؟ شه از وسطش ثبت نام کنی- م

 بگن ...یزی ... فکر نکنم چیا جلسه رفته ... اشکال نداره که ... از الن بیه- تازه 

یری؟ می- باشه ... ک

 خوام برم ... جلسه دومش امروزه ...ی الن مین- هم

 ...یم ... پاشو بری پس چرا نشستی؟ گی می- جد

 که دارن در مورد کلس رقص حرفیدم رفتن سمت در ... فهمیجان دو بلند شدن و با ههر

 ی بهتر بود زندگید لحظه وسوسه شدم و رفتم به طرفشون! شایه ی زنن ... تویم

 هم در کار نبود ...ی بود دوروثی خارج بشه ... به خصو ص که مدتیکنواختی از ی کمدنیل

***

ی قطرات بارون میر ... چمن ها زیاط ... طبق معمول ... زل زدم به حیستادم پنجره اپشت

 ید ... شایخت ری اشک میباتر آسمون گرفته بود و چقدر زیبا ... چقدر زیددرخش

 رفتم سمتی آنیم تصمیه ... با ید رسی به نظر میبا بود که از نظر اکثر مردم زی ایه گرتنها

 ... خدا رو شکر یرون و رفتم از اتاق بیدم پوشیرم لباس حری ... رویمبارون

 راست رفتمیه بشم ... از عمارت خارج شدم و یح سر راهم نبود که مجبور به توضکسی

 کرد ... رفتم ی نمیت اذیلی شده ... بارون نم نم بود و خیسمت قسمت چمن کار

 وسط چمن ها ... صورتم رو گرفتم به سمت بال ... بارون صورتم رو نوازشوایسادم

 یر حریرهن پیه رو در اوردم ... حال یم کفش ها و باورنی آنیم تصمیه یکرد ... تو
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 شونه هام نگه داشته شده بود. دستامو ازی رویف زانو تنم بود که با دو بند ظری تا بالکوتاه

 ... زمزمه کردم:یدندو طرف باز کردم و شروع کردم به چرخ

 من هم ببار ... بباری دارد ... باران تو به جایه گری- باران ببار ... باران ببار که دلم هوا

که دلم غم دارد!

 بود ... موهام هم بهیده رنگ به تنم چسبی ارغوانیر شده بود و لباس حریس بدنم خهمه

 آواز :یر دفعه زدم زیه و یدم توجه بازم چرخی بیصورتم ... ول

 زنهی- بارون م

 دونه نم نمدونه

 گل و برگاروی

گلدونا

 کننی شر مشر

 بارونی نغمه به

 حال زمستونبه

ناودونــــا

 زنهی مبارون

 دونه نم نمدونه

 گل و برگاروی

گلدونــــا

 کننی شر مشر

 بارونی نغمه به

 حال زمستونبه

ناودونــــا

 دونه نم نمدونه

 بــــاره بارونمی

 نم نم نمنم

 بــــاره بارونمی

 روزگار سرد زمستونبه
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 روزگار سرد زمستونبه

 روزگار سرد زمستـــــونبه

 نم باروننم

 گلدونگلهای

 شر ناودونشر

 دارهیدن تو دبا

 نم باروننم

 گلدونگلهای

 شر ناودونشر

 دارهیدن تو دبا

 اگهی باغ خوشبختتو

یی گل برام مونده تویه

 که از عشق و جنوناونی

یی ترسونده تومنو

یی ترسونده تومنو

 اگهی باغ خوشبختتو

یی گل برام مونده تویه

 که از عشق و جنوناونی

یی ترسونده تومنو

یی ترسونده تومنو

 نم باروننم

 گلدونگلهای

 شر ناودونشر

 دارهیدن تو دبا

 نم باروننم

 گلدونگلهای

 شر ناودونشر
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 دارهیدن تو دبا

یا تو دنی که ببیا

 ندارهرنگی

یگه بارون دصدای

 ندارهآهنگی

یا تو دنی که ببیا

 ندارهرنگی

یگه بارون دصدای

 ندارهآهنگی

 نم باروننم

 گلدونگلهای

 شر ناودونشر

 دارهیدن تو دبا

 روحم تازهیقتا خوندم ... حقی کردم و می داشت داشتم ورجه وورجه می تندیتم آهنگ رچون

 ... یدم و چرخیستادم درست پشت سرم از حرکت ایل دنیشده بود ... با صدا

 و شر شر آب از نوکیده شد ... لباس به تنم چسبی میین بال و پایجان ام از زور هینه سقفسه

 یباش جی که دستاش توی بلندنش در حالی با بارونیل ... دنید چکیموهام م

 گفت:بود

 دلیه ینقدر که ای خونی می بفهممم تو چیاد ... بی زبان فارسیادگیری برم دنبال ید- حتما با

!ینه شیم

ی رو در اورد و خواست بندازه رویش ... بلند و از ته دل ... اومد به طرفم ... بارونخندیدم

:یدشونه ام که در رفتم ... داد کش

 افسون ...ی خوری- سرما م

 بهت زده اشی رو گرفتم شوت کردم اونطرف و با نگاه به چشمای به طرفش بارونپریدم

گفتم:
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 ...یر ... بدو منو بگیل- بدو دن

- افســــون!

 تنبل خان ...یا ... بیا- ب

 کهین کرد همی نمیتم اذیگه سرد دی بدو ... هوایل ... من بدو دنیدن شروع کرد به دودنیل

 یادم از ی ... همه چیدم خندی ... منم مید خندی میل شدم ... دنی گرم تر میدم دویم

یل استخر ... دنیک نزدیدم ... رسیز ... همه چیل از دنی بود ... نفرتم ... اتقامم ... دلبررفته

:یدداد کش

 تو آب!ی افتی- نرو اونطرف افسون ... م

 ... برام مهم نبود ... رفتم لب استخر و گفتم:یدم غش خندغش

 ...یا ... بیا- جر نزن ... ب

 ... با خنده گفت:ید چکی هم میل دنی از سر رو روآب

 ...یطون شیرمت- مگه نگ

 بتونم خودموینکه دفعه پام لب استخر سر خورد و قبل از ایه ... اما یدم زدم و دوقهقهه

 دماغ و دهنم ی استخر ... آب دور و برم رو گرفت و تویکنترل کنم با سر افتادم تو

 که رفتمین خودمو جمع و جور کردم و شروع کردم به شنا کردن ... همیع پر کرد ... سررو

 راحت شد ... یالش انگار خید که آماده پرشه ... منو که دیدم رو دیل آب دنیرو

 و گفت:ید کشی راحتنفس

 بال ...یا ... بی کنی ول نمی منو نکشیا! تو تا خودت یوونه- د

یم سرخوشیزان نکردم ... می زد اما توجهی میخ به سمتم دراز کرد ... بدنم داشت دستشو

 خواستم خوش باشم و خوش ی خواستم بخندم ... می رفته بود بال ... میحساب

 ... خواست منو بکشه بال کهیل دست دنی ... رفتم لب استخر و دسستمو گذاشتم توبگذرونم

:یدم کشیغ آب ... جی ... سقوط کرد تویین پایدمش کردم و کشی دستیشمن پ

 من!یش اومد پی- هورااااا ... دن
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 نداشت ویادی عمق زیم بودیستاده که ایی موهاش ... جای دو تا دستش رو فرو کرد تودنیل

 که از سرما ی راحت ... آب موهاشو گرفت و در حالیم بودیستاده پاهامون ایرو

 گفت:ید لرزمی

 ...ی دی- هردومون رو به کشتن م

 به طرفش ... دستامو گذاشتم سر شونه اش و گفتم:یدم کشخودمو

 ...ی شنا کنی تونی نمی شی مین لباساتو ... سنگیار- در ب

 با تعجل نگام کرد و گفت:دنیل

 ...یرون بیم بریا ... بیم زنی میخ! الن هر دومون یوونه ، دیوونه ، دیوونه- د

 من ...ی مات مونده بود رویل ... نگاه دنیرون بیدم حرکت از تنم کشیه خودم رو با لباس

 یدمش زدم و کشی دستم ... چشمکی رو گرفتم تویورش پلیینرفتم به سمتش و پا

 رو دریورش چشمام دستاشو برد بال و من پلی شده بود تویره که خینطور بال ... همسمت

:یدآوردم ... خودمو چسبوندم بهش ... نال

- نکن افسون!

 ...ی دوست داری- چرا ... چرا نکنم؟! تو که گفت

 دختر ...یفی حیلی ... تو خیفی- تو ح

- چرا ؟

- من سن پدرت رو دارم ...

 و گفت:یدم غش خندغش

 خـــــــوام!ی خــــوام ... نمی! نمی جوونین پدر به ای؟ کنی می- شوخ

 دور کمرم ...یچید پدستاش

ی؟ خوای از جون من می چی؟ خوای می- چ

 ... با لرزش گفتم:یدم لرزی به شماره افتاده بود و بدجور داشتم منفسم

- ت ... تو ... ر ... رو ...

ی چی دونم برای داد ... نه به خاطر انتقام ... نمی بهم آرامش میل بلند دنی نفس هاصدای

 که بود انتقام نبود!یزی هر چیبود ول
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 کردم:زمزمه

 ...ی .... زنم... دنی .... میخ- دا ... غم کن ... دار...م... 

 کردم ...ی حس می و عذابشو به خوبید کشی صورتش داشت عذاب می نشست رواخم

 منو هم پس زد و با سرعت شنا کرد به سمت یدستاشو از دور کمرم باز کرد ... دستا

:یدم استخر که بره بال ... ناللبه

 ... من ... دو ... دوستت دارم ...یل- دن

 لحظهیک حرکت برگشت و اون وقت بود که در یه با یل حرفم تموم نشده بود که دنهنوز

 ام گره خورد ... تا چند لحظه ینهکوتاه لبهاش با قدرت لبهامو قفل کرد ... نفس تو س

 به خودم اومدم ... بهیهو کردم ... اما ی فکر میل دنی مونده بودم و فقط به قدرت لبهاگیج

 از لبم گرفت یکی حس کرد گاز کوچیمو که همراهین کردم ... همیش همراهینرم

 رفتیادم رفت هوا سرده ... یادم آبم ... ی رفت تویادم باعث شد همه وجودم داغ بشه ... که

 خوش حالتش و چنگ زدم ی موهای ... دستامو فرو کردم تویدم لرزیداشتم م

 ...ینطور کردم ... مکان رو هم همی... اونم به گردنم چنگ انداخت ... زمان رو حس نم

 ازم فاصله گرفت ی کمیل ... دنیجان نه از سرما ... از هی ... ولیدیم لرزیهر دو م

 رفته اشیل تحلی ... با صداید کشیش صورتم رو به اتیش که داغید کشیق... چند نفس عم

گفت:

 ...یفی- افسون ... به خدا تو ح

 لبش و گفتم:ی گذاشتم روانگشتمو

 ...یسسسس- ه

:ید ... خواستم دوباره ببوسمش که جلومو گرفت و نالیگه به همدیم زده بودزل

 رو فراموش کن ... همه اتفاقات امشب رویز تونم دختر ... همه چی تونم افسون ... نمی- نم

 ...یست شه ... درست نیفراموش کن ... منو ببخش! اما نم
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 حرکت منو نشوند لب استخریه بود با یشتر بیلی قدرتش از من خیرم نتونستم جلوشو بگدیگه

 ین حرف دنبالش راه افتادم ... همی ... بید بال ... دستمو کشیدو خودش هم پر

 تو چهیدم منو از پا انداخت ... تازه فهمیی جورایه داغ ی موج هوایم وارد عمارت شدکه

:یدم بودم ... نالیحالت

 ...یل- دن

 شدم و از حال رفتم ...ین بتونه جمعمم کنه پخش زمیل دنینکه قبل از او

 افتاده بودم ... بدیماری بستر بی گذاشته بود و من هنوز تویی هفته ازز اون روز کذایک

 هم حال یل ... دنیدم که چند بار به مرز تشنج رسیجور سرما خوردم ... تا حد

 زد ...ی سرم حاضر کرد و خودش دائم بهم سر می دکتر رو بالین نداشت اما بهترخوبی

 که بهوش بودم ی با خودم قرار داشتم ... تمام اوقاتی حالت کشمکش بدیمن اما تو

 برام لذت داشت؟ مگهینقدر گرمم کرد؟ چرا اینقدر کردم ... چرا ای فکر میل لذت بوسه دنبه

 و ادوارد و یمز چرا آغوش جیرم؟ خواستم از اون انتقام بگی نبود که من مینا

 داد؟ چرا ... هر بار از زور فکر به مرزی بهم آرامش میل برام نداشت اما دنی حسیچ همتیو

 ی بود ... اواخر هفته کمی رفتم ... هفته گندی به خواب فرو میدم رسیانفجار م

 شدم و تبم بالخره قطع شد ... اما گلو درد و سرفه هنوز دست از سرم بر نداشته بود ...بهتر

 اومدن که ی هر سه بهم سر زده بودن و هر کدوم وقتیو ، ادوارد و متیمزج

 من با اونای به دوستی پیل دونم چرا اما اصل دوست نداشتم دنی حضور نداشت ... نمدنیل

 ینکه ... بعد از اینطوره نقشه ام بود! آره حتما همیببره ... حتملا به خاطر اجرا

 شروع شد ... نگاه از همیل موش و گربه من و دنی از تخت خواب دل کندم تازه بازبالخره

 که برده و اون ... لبد به خاطر ی خودم از لذتیه ... من به خاطر تنبیدیم دزدیم
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 ...یم هر دو راحت تر بودینجوری ... هر چه که بود ایده کرد دخترش رو بوسی فکر ماینکه

 بده یاد ی خانومو هم استخدام کرده بود تا بهم رانندگیه و یده خرینی برام ماشیلدن

 بار بدن و آوردن من همیر از زی خواست حتی مینجوری ... ایرم بگینامه کمکم کنه گواهو

 یم که تصمی کارش واقعا برام گرون تموم شد ... تا حدین کنه و ایشونه خال

 شد ...ی بود کارش سخت تر میده باز به عذابش ادامه بدم ... حال که طعم لذت رو چشگرفتم

 ی جلویتونست میشه اون همینکه اش کنم ... مگه نه ایچاره تونستم بیمن م

ی می باهاش بازید تونست! پس من بای حال هر چقدر هم که سخت اون میره؟ رو بگخودش

 من لذت داشت!ی برای بازینکردم ... و چقدر ا

 ازش سر دریچی مستند بود که مسلما من هیه ی ماهواره نشسته و مشغول تماشای پادنیل

 جلب توجه نکنه و رفتم سمت یلی که خیدم پوشی اوردم ... لباس ساده اینم

 نداشته وی هنوز رابطه با کسیل داد دنی نشون مین هنوز برنگشته بود و ای ... دوروثنشیمن

 من ... رفتم کنارش ی برایشتر و موفقت بیشتر بیاز نیعنی چه؟ یعنی ینا

 قدم شدم:یش نگفت ... خودم پیچی ... از گوشه چشم نگام کرد و هنشستم

ی؟ دنی- خوب

- اوهوم ...

ی؟ زنی با من حرف نمیگه- چرا ... چرا د

 ندارم که بزنم ...ی- حرف

 برم؟ینجا من از ای- دوست دار

 خشم گفت:با

- چرت نگو ...

 کنه که من ...ی- ادوارد راحت قبول م

216



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 به سمتم ... صورتش از خشم گر گرفته بود ...چرخید

 کرده؟ی- ادوارد چه غلط

 کدم و گفتم:اخم

 ...ی منو نگه داری تو نخواستی- خوب گفت اگه روز

 دستاش محکم فشار داد و گفت:ی گرفت تودستامو

ی؟ رو تو بهش گفتیات چرندین- من نخوام تو رو نگه دارم! ا

- نه ... باور کن نه!

 زده؟ی حرفین همچی چی- پس برا

- من از کجا بدونم؟

 و گفت:یزیون شد به تلویره ول کرد ... خدستامو

 کردم ...ی بهش اعتماد مید ... انگار نبایری با ادوارد گرم بگیاد زیاد ی خوشم نمیگه- د

 دلخواه خودم ... گفتم:ی عوض کردم ... الن وقتش بود که برم سر مبحث هاحرفو

 ... من ...ی ... دنیخیال- ب

 گفت:ی خونسردبا

 شده؟ی- باز چ

 هستن ... برام عقده شده ...یمی با باباهاشون صمیلی- راستش دوستام خ

یمیت؟- صم

ی مادرشون نمینکه ایا تونن به مادرشون بزنن ی از حرفا رو که نمیلی- آره خوب ... اونا خ

 ی خوبی گن و جوابای براشون باشه رو به باباهاشون می خوبیتونه پاسخگو

 ...یرن گی مهم

- مثل؟!

 جالب نباشه ها!یاد زید- بپرسم؟ شا

 ...ی هم بهت گفتم ... دوست ندارم احساس کمبود داشته باشیگه بار دیه- 

 و گفتم:یدم خم شدم گونه اشو بوسسریع

 جونم ...یل دنی- مرس

 و گفتم:یرون زا دستش بیدم رو کشیزیون کنترل تلوبعد
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ی؟ دی ... قول می نشی عصبیدوارم- ام

- بگو افسون حوصله ندارم ...

 دلم قهقهه زدم و گفتم:توی

 کنم ...ی ات میچاره ... چند لحظه صبر کن! بیزم عزی شی- الن بدتر هم م

 خونسردانه اما تند تند گفتم:یلی مورد نظرم رو آوردم و خکانال

 بدونم ... دوست دارم دریشتر روابط بین که دوست دارم در رابطه با ایدم رسی- من به سن

 یاد ی خوششون می هاشون ... از چیت و حساسی مردها برام بگیمورد اناتوم

ی دونی کرد اما تو خبو می آشغال به من تجاوز میک! درسته که فردریاد ی بدشون می چاز

 روز بخوام ازدواج کنم یه من ید ... بالخره شایستکه منظروم از رابطه اون ن

 مورد اطلعات داشته باشم ...ین در ایشتر بید... با

ی بگه هیزی چیه کرد ی دهن باز می مونده بود ... هیره خیزیون باز به تلویمه با دهن ندنیل

 اون اطراف صدا ی موقع کسیه رو کم کردم که یزیون تلوی تونست ... صداینم

 نشنوه و گفتم:رو

- خوب بگو ...

 به طرفم و گفت:ید کرد ... با سرعت چرخیدا خودش رو پانگار

- بده به من کنترلو!

 تعجب گفتم:با

- چرا؟!

- گفتم بده به من ...

 بغض دادم بهش و گفتم:با

 ...ی- خودت گفت

 قسمتی دستاش ... الن وقت اجراین خشم ماهواره رو خاموش کرد و سرش رو گرفت ببا

 ام یه ... گریه گریر دستام پوشوندم و زدم زیندوم نقشه ام بود ... صورتم رو ب
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:یدم صداشو در اوردم و نالی! الکیومد ی نمهم

یچی گن ... از باباشون ... اما من هی دوستام از مامانشون می بدبختم ... هیلی- من خ

 روز ادعا یه که دوستم داشته باشه ... تو یکیندارم ... نه بابا ... نه مامان ... نه 

 ... کاش منی دونی رو با خودت نمیفت روز دوست پسرم ... خودت تکلیه ی بابامی کنمی

 ... اصل چرا من زنده ام ...یرمبم

 بلند شد:یل دنصدای

ی؟ گی می داری! دختر چی هی هی- ه

 که کمرم روی بغلش و در حالی توید از سالن که منو کشیرون جا بلند شدم و خواستم برم باز

 کرد گفت:ینوازش م

 من چقدری برای دونی بگم به تو! تو که می- آروم باش دختر ... آروم! آخه من چ

ی؟ زنی که میه حرفا چین ... ایزیعز

 ...ی منو تحمل کنی تونی- تو نم

ین اندازه ... افسون ای اوقات احساساتم منو به وحشت می تونم ... فقط گاهی میزم- چرا عز

 ...یزم نباش عزیلحالت از درک تو خارجه! دنبال دل

 کشم ...ی کار کنم؟ اصل من خودمو می- پس من چ

 شم ...ی ناراحت میلی! حرف بد نزن که از دستت خیشش- ه

!ی- تو منو دوست ندار

 دوستت دارم!یلی کار کنم تا بهت ثابت بشه که خی- بگو چ

 وقتش بود:الن

- بذار برات برقصم ...

 تعجب گفت:با

ی؟- چ

 رو پاک کردم و گفتم:ینم دروغاشکای

 رم که مال رقصه ... بهت گفته بودم!ی می کلسیه یدا- جد

!ی چه رقصی- آره خوب ... اما نگفت

 ...ی- رقص همراه با دلبر
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 نگام کرد ... گفتم:یج کج کرد و گسرشو

 کرد ...ی برات می- از همون کارا که دوروث

 گفت:یده و نفس بریرت حبا

 من! افسون!ی- اوه خدا

 رمی می نه؟! اگه نذاریا کنم ین تمری کسی رقصم رو جلوید نه؟! خوب من بایا ی ذاری- م

 ادوارد ...یجلو

- ساکت شو!

 و گفتم:ین زمی رویدم صبرانه پا کوببی

 کار کنم؟ برقصم؟ی- چ

 گفت:ی آشکاری کلفگبا

 با دمی خوایم ... چرا ی ذاری من می رویری چه تاثی دونی شو افسون ... تو که میخیال- ب

 ...ی کنی بازیرش

 زدم و گفتم:لبخند

 ...یی حرفاین- تو خوددار تر از ا

 مگه نه؟ی کنی میت اذی- دار

 کنم ...ین خوام تمری- نه فقط م

- و اگه بگم نه؟

 ادوارد ...ید رقصم ... شای میگه نفر دیه ی رم برای- م

:ید کشداد

یه؟ تو و اون ادوارد لعنتین بی- چ

 ساده!ی دوستیه جز یچی- ه

ی؟ اونم اون مدلی؟ برقصی بریخوای دوست ساده میه ی- برا

 ... اما اگهیرم از اون کمک بگینم بینمی یل تو برقصم دلی برای- خوب اگه تو اجازه بد

 شه حساب کرد ...ی اون به عنوان به دوست می روینذار

 گفت:یشانی موهاشو و با پری توید دوباره دستاشو کشباز

 ...ی- لعنت

- برقصم؟
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 مبل و گفت:ی انداخت روخودشو

 دارم ...یش گنجای حدیه خب! اما هر جا که کم اوردم و رفتم دلخور نشو! من تا یلی- خ

 ابرومو بال انداختم و گفتم:ی تایه

 ...یری خودت رو بگی جلویست نیاز که نی فکر کنین به ایه- فقط کاف

 خوام برم ...ی! فقط شروع کن می فهمی نمیچی- بس کن افسون تو ه

یره رو فشردم و نرم نرم شروع کردم ... خی ضبط بود ... دکمه پلی مخصوصم توی دسی

 رو نگاه یگه طرف دیا خواست چشماشو ببنده ی که مین و همیل دنیشده بودم رو

 ویدم رقصی ... من میدم دی چشماش می دادم ... عجز رو توی بهش اخطار میع سرکنه

 زد ی موهاش می که تویی شد ... چنگ های اون لحظه به لحظه قرمز تر میچشما

 رو در آورد روشن کرد ... پکیگارش شد ... کم کم سی میشتر به لحظه خشن تر و بلحظه

 ... بلوزم رو که ید به آخر رسیگار چهار تا گک سیه محکم بود که با ینقدرها ا

 بلند رفت سمت دری ... از جا بلند شد و با قدم هایاورد طافت نیگه صورتش دی کردم توپت

 جمله گفت:یه به طرفم و ید ... چرخیستاد... لحظه اخر ا

 نکن که مقابلهی افسون! کاری رو شروع کردی خطرناکی ، بازیه ها همه اش بازین- اگه ا

به مثل کنم ...

 ....یرون حرف منو مبهوت بر جا گذاشت و رفت از سالن بین از ابعد

 خسته شدهی کشمکش هاین شده بود ... از این باز با من سر و سنگیل روز گذشته بود، دنسه

 از یشتر! دلم بی فراریگه روز دیه شد و ی میل روز به سمتم متمایهبودم. 

 گاه داشتم ... دوست داشتم خودم باشم ... دوستیه به تکیاز گرفته بود ... نیگه وقت دهر

 دونم واقعا خودمو دوست داره و از ی که می شونه کسیداشتم سرم رو بذارم رو

ی رو دوست داشتن که با افسونگری منو دوست داشت؟! همه افسونی کنم! اما کیه دل گرته

 یمو اصلیت اگه شخصید منو دوست نداشت! شای بودشون ... کسیدهبه دام کش
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ی حقه؟ حقه که اگه کسین ایا شدند ... خدای دادم همه از اطرافم پراکنده می نشون مرو

 که دور منو یت جمعین این طرد بشه؟ حداقل از بید کنه بایدوست نداشته باشه دلبر

 دوست داشتم خودم باشم ...ی لحظاتی و از جا بلند شدم ... برایدم کشی بودن ... اهگرفته

 و منتظر پاسخ شدم ... چند یدم به در کوبی دو اتاق ... ضربه اینرفتم سمت در ب

 بلند شد:یل متعجب دنی بعد صدالحظه

 تو افسون!یا- ب

 کنه! رفتمیر داشت تعجب کنه ... افسون در زدن بلد نبود ... افسون فقط بلد بود غافلگحق

 مطالعه اش نشسته بود ... یز ... پشت میستادم قدم وارد اتاق شدم و ایهتو ... 

 که تو گلوم لحظه بهی چشماشو قاب گرفته بود و زل زده بود به من ... با بغضیفی ظرعینک

 کرد گفتم:ی میدالحظه داشت وسعت پ

 ...یل- دن

یک و بهم نزدیز می چشماش برداشت گذاشت روی رو ز روینکش جا بلند شد ... عاز

 یشه دستم شدم ... ساده تر از همی با ناخنای و مشغول بازیرشد ... سرمو انداختم ز

 که از دو طرف بافته ویی و موهای دست بلوز شلوار عروسکیه بودم ... با یستاده اجلوش

 ... لبم رو گز گرفتم ... یش آرای شونه هام انداخته بودم ... بدون ذره ایرو

 دستاش ... آروم گفت:ی هامو گرفت توشونه

 شده؟ی- افسون جان! چ

 آوردم بال ... چشمام لبالب پر از اشک بود ... بغضم رو به زحمت قورت دادم و گفتم:سرمو

 سر خاک مامانم؟ی بری- منو ... م

ی سمت خودش ... سرم رو گذاشت روید فشار منو کشیه شد ... با ی پر از مهربونچشماش

 موهام حس کردم ... گفت:ی اش ... بوسه اش رو روینهس
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ی که دلش اومده به تو ظلم کنه رو از روی دوست دارم هر کسی شی مظلوم مینقدر ای- وقت

 محو کنم ...ینکره زم

 کرد و گفت:یشتر فشار دستاش رو بید ... هق هقم رو که شنید بغضم ترکیش خاطر مهربونبه

 آرومتین سفر؟ ایم بری چته افسون؟ دوست داریه؟ چی برایه ... آخه گریزم نکن عزیه- گر

 کنه؟یم

 مامانم ...یش خوام ... برم پی- فقط ... م

 و گفت:ید کشآهی

.یم دلم ... برو لباس بپوش بریز- باشه عز

 اتاقم ...ی نگاش کنم اشکامو پاک کردم و برگشتم توینکه عقب ... بدون ایدم کشخودمو

 گناه لذت داره! آره مامانی گفتی میشه همیادمه کارا ساخته نشدم ... ین ای- مامان! من برا

 برم با همه وجودم ... اما ی کنم لذت می میی کار خطای ... وقتی گفتیراست م

 شن بعدش دچار رخوت وی میفور مواد نئشه و کیدن مثل آدما معتاد که وقت کشدرست

 ین قراره وضع من ای افتادم ... تا کیر گی بد وضعی شم ... مامان توی میخمار

 کنم در موردشی اوقات فکر می مهربونه ... بعضیلی خیل مامان؟ دنی کنی برام دعا مباشه؟

 یه یل شدم ... اون موقع دنی ااقلب می قصینقدر ایداشتباه قضاوت کردم و نبا

یاد ی افتم ... وقتی تو می کتکیاد ی بوده ... اما وقتی بچگی بچه بوده ... کارش از روپسر

 ین دونم ای شدم مامان! نمیض من مرید افتم دوست دارم بکشمش! شایبغضت م

 ... بهیش دارم ... به مهربونیاز کنم به شدت بهش نی وقتا حس می! بعضیه حسچه

 شم ... ی ... به کلماتش ... به حرارتش! اما بعد از خودم و اون با هم متنفر میتشحما

ی دارم هر دومون رو نابود کنم ... هر دومون رو نابود کنم چون هر دو باعث نابوددوست

 تو اونقدر ید تو شدم ... اگه من نبودم شای ... آره مامان! منم باعث نابودیمتو شد
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! دعا کن خل صیزارم ... مامان من از خودم هم بیدی شنی و زخم زبون نمی خوری نمکتک

 ین از ای ندارم ... ولی بشه بشه ... از مردن هراسیخوادبشم ... هر طور که م

 خل ص بشم ...وضع

 و زمزمه کردم:یدم سنگ قبر رو بوسی شدم ... روخم

 دوستت دارم مامان!یلی- خ

 سریومدیم ی کجا رفته بود ... عادتش بود ... هر وقت میل دونم دنی جا بلند شدم ... نماز

 ی داد هر چی ذاشت و اجازه می شد ... منو تنها می میب غیلخاک مامان بعدش دن

 اخلق خوبیل خوبش بود ... دنی از اخلقایگه دیکی ینم دوست دارم به مامانم بگم ... اکه

 بسته بودم ...ی همه چی من که من کور شده و چشمامو رویفکم نداشت! ح

 خواست ... دوستی مینو پر از پوزخندش ... اونم همی چشماش آبی نفرت زل زدم توبا

 گرفت ی خودم رو می جلوید! آب دهنمو قورت دادم باینه منو ببیدنداشت عذاب کش

:ید غریه ... دایز... به زور پاهامو از جا کندم و رفتم نشستم سر م

 افسون!ی سلم نکردی- به دوروث

 ... داشتیل چرخوندم سمت دنیر لب بلغور کردم ... چشمامو از زیر سلم زیه شبچیزی

 کرد هم ی وجود داشت که هم خوشحالم می خاصی نگاش نگرانی کرد ... توینگام م

 گرفت و گفت:یز می به من شده بود دستش رو از رویل که متوجه نگاه دنی! دوروثناراحت

 به صلح خودته!ینکارار همه ایدی فهمی برات تنگ شده بود! کاش میلی ... دلم خیزم- عز

 ی سردرگم باشینقدر خوام هم ای کنم ... اما نمی نمی کاریچمن تو رو اجبار به ه

...

 حس کردم وی من به خوبیشو زد که تلخی به دوروثی چشم از من گرفت ... لبخنددنیل

 همه حواسش به من بود ...یهمشغول خوردن ناهارش شد ... دا

 افسون؟ی خوری- چرا غذا نم
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 بشقابم گذاشتم و گفتم:ی تویک استی اتکه

 ...یه خورم دای- م

یش هم شروع به خوردن کرد ... اما من همه حواسم پیل خودش شد ... دنی مشغول غذادایه

 گفت که باعث ی میزی چیل شد در گوش دنی خم می بود که هر از گاهیدوروث

 گرفتم ... به خودمی شد ... داشتم آتش می میل دنی لبهای کوچک روی وجود اومدن لبخندبه

!یدمتوپ

ی خواستی تونه بکنه! تو فقط می بخواد می داره؟ هر کاری- د چه مرگته؟! به تو چه ربط

 یشو شو ... بذار زندگی دنیخیال! بیگه دست بردار دیش؟ ... کم چزوندیشبچزون

 ...یر رو هم از اون بگی ... برو سراغ ادوراد و انتقام دوروثبکنه

 بود کهیتی کردم حس مالکی که اون لحظه داشتم تجربه میثزی چین تریبت غریب عجاما

 قسمت کنم! ی رو با کسیل از دنی ذره ای خواستم حتی داشتم ... نمیلنسبت به دن

 ... آره فقطیارم خوام به دستش بی که مینه چه به روز من اومده؟!! حتما به خاطر اخدایا

 یزی رم ... چی مینجا کنه ومن از ای تب هم فرو کش مین بعد از اون اینه همیبرا

 سرمو آوردم بال:یل دنی تونه باشه! با صدای نمین از اغیر

ی؟ خوری- افسون جان چرا نم

 گفتم:یرت گفت؟!! با حی چیل دفعه خشک شدم! دنیه جواب بدم که خواستم

!ی- دن

 گفت:ی مکث به سختی زد و با همون لهجه با مزه و با اندکلبخندی

 گرفته ام!یاد ی فارسی- کم

 شدی به قهقهه میل لبام ... لبخندم داشت تبدی بستم. کم کم لبخند نشست روی رو به سختدهنم

 گفت:یرت با حیکه دوروث

ی؟ دنی گفتی- چ
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ی گرفته بود! باورم نمیاد ی به خاطر من فارسیل من! دنی! خدایدم خندی فقط میخیال بدیگه

 سمت من ید ترجمه کرد و چرخی دوروثی برایسی حرفش رو به انگلیلشد ... دن

 کردم و گفتم:ی دستیش بگه ... اما من پیزی چکه

 خوب ...یلی! خی خوبیلی شه ... تو خی! باورم نمی! تو خارق العاده ایل- اوه دن

 گفت:یسی به انگلینبار زد و ای لبخنددنیل

ی؟ خوری می- حال اگه ازت خواهش کنم ناهارت رو بخور

 پوزخند بزنم ... اشتهام چند برابر شده بود ... شروع کردمی نوبت من بود که به دوروثاینبار

 یدم دیل کم توجه از دنیه که ینبه خوردن ... چقدر خاک بر سر شده بودم ... هم

:یدم خوشحال شدم! اما مهم نبود ... وسط غذا خوردن پرسچقدر

ی؟ گرفتیاد چطور یل- دن

 زد و گفت:لبخندی

!یرم بگیاد رو ی مونده تا بتونم کامل فارسیلی رم ... هنوز خی هست که دارم کلس می- مدت

 تونم حرف بزنم ...ی کم میهبعد از شش ماه کلس رفتن تازه 

 دم ...ی کنم ... قول می! خودم کمکت می دنی- وا

 زد و گفت:لبخندی

 ...ی- مرس

 بلند شد و گفت:یز از سر مدوروثی

!یا اتاقت ... غذات که تموم شد توام بی رم توی من میل- دن

 زنه ... از اون بدتر وسزی که حرف می ده! در گوشی نمیر گی به دوروثیه موندم چرا دامن

 کنه ... ی رو ترک میز زنه! بعد هم که زودتر از همه میغذا خوردن هم حرف م

 منه! ی خونه فقط براین سخت ای همه قانوناانگار

 بلند شد و گفت:یز هم چند لحظه بعد از سر مدنیل

 بود ...ی عالیشه! مثل همیه- ممنون دا

 فقط به گفتن:دایه
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- نوش جان!

 منم پر زد ... از جا بلند شدم و گفتم:ی اشتهای کرد ... بعد از رفتن دناکتفا

 ...ی مرسیه- دا

 تونستمی نمی کاریچ نشدم و با سرعت رفتم سمت اتاقم ... فعل هیه از جانب دای حرفمنتظر

 اونو پس ینل و مسلما دیل بعد از مدت ها برگشته بود سمت دنیبکنم ... دوروث

 منی؟ ... اما پس من چید کشی مدت چه زجرین ای زد ... حداقل من شاهد بودم که تونمی

 راست یه اتاق ... ی کردم؟ نفسم رو فوت کردم و رفتم توی تحمل میدچطور با

 پنجره اتاق من پراکیر درست زی دوروثین کنار پنجره ... ماشیشگیم همیگاه سمت جارفتم

 حالشو ینش ماشی رویزم بریزی چیه بال ینشده بود. چقدر دوست داشتم از ا

 گن به هم ...ی می چینم ببیسم دو تا اتاق گوش واین ... دختره خر! رفتم سمت در ببگیرم

 شدم ... گوشمو محکم چسبوندم به در ...ی ذره آورم میه ینجوری ایدشا

 دختره کنار اتاق تو باشهین که اتاق ایستم نی ... اصل راضی حرفم هستم دنی-من هنوزم رو

 ندارم ...ی خصوصیم حریچ هیگه دینجا...من ا

 ...یدیم مورد با هم به توافق رسین- اما ما قبل در ا

 کنه!ی اون دختر به تو به چشم باباش نگاه نمیل؟ دنی فهمی- چرا نم

 دست بردار!ی- دوروث

 خوام تو رو از دست بدم!ی ... من نمیزم ... عزیل دارم ... دنی- دست بر نم

!ی که عجول نباشی ... در صورتی دی- تو منو از دست نم

ی خونه من دائم احساس خطر مین افسون اومده تو ای از وقتی؟ دی- چرا حق رو به من نم

 بشه تا به آرامش برسم.یکنم! دوست دارم رابطمون هر چه زودتر رسم

!ین دختر بچه اس همیه من ی اون برای؟ کنی افسون احساس خطر میه از ناحی چی- برا

 ... از نظر اون هم ...یست نینطور ... اما از نظر من اید تو شای- برا

 حرف خودش بود ... پس اونی هنوز هم رویل من! پس دنی خوردم کنار در ... خداسر

 ی میربوسه! اون حرفا ... اون آغوش گرم ... باز خشم بود که داشت به خونم سراز
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 بلند شد:ی دوروثی ... صداشد

 کنم ...ی! خواهش میم با هم ازدواج کنیا بیل- دن

!ی تونم دوروثی عجله نمین- با ا

 ...ی دنیستیم- عجله ؟!! من و تو که بچه ن

یم بخوایستیم ... ما که بچه نیم صبر کنی کمید گم بای که میانه جرین به خاطر همیقا- و دق

.یمهول کن

 گفت:یت با عصباندوروثی

 دختر روین من اگه از دستت بدم ایل! اما دنی که تو بگی خب ... طبق معمول هر چیلی- خ

 کنم ...ینابود م

!ی- دوروث

!یه کنم که اون چه آدمی که گفتم! من بهت ثابت مین- هم

ی؟ ری- حال کجا م

 رم که حاضر بشم ...ی ... میرون بیم برم خونه ... قراره با دوستام برید- با

ی؟ بری خوای ... حال هم می همه وقت اومدین- بعد از ا

 حال خوشیه دم فردا برگردم با ی ندارم! قول می ... حس خوبی دنیستم- امروز رو مودش ن

 برات بسازم ...یایی شب رویهکه بتونم 

ی داشت خودکشیلم سمت تخت ... موبایدم رفت ... خودم رو کشی نگفت و دوروثیزی چدنیل

 بود یمز تخت ... جی برش داشتم و خودمو انداختم روی پاتختی کرد ... از رویم

... حوصله نداشتم اما جواب دادم:

- الو ...

 من ...یرین- سلم ش

 ...یمز- سلم ج

ی؟- خوب

 کم کسالت دارم ..یه- نه 

یست؟ حالت خوب نیزم؟ شده عزی- چ
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 شم ...ی کم استراحت خوب میه ... با یست- نه مهم ن

 بهترهیست کنسرت اما حال که حالت خوب نیم دنبالت با هم بریام ی- زنگ زدم بگم م

یشت؟ پیام! بیاستراحت کن

 دم تنها باشم ...ی میح ... نه ممنون! فعل ترجیمز جی کنی- ممنون که درک م

 ...ینمت بی ... بعدا می که تو بخوای ... هر چیزم- باشه عز

 ... خداحافظ ...ینمت بی- م

 داشتم ...ی بدی بالش پنهان کردم ... احساس کرختی رو قطع کردم و سرم رو توگوشی

 ...در یل ... منو دنی پاتختیپاهامو تو شکمم جمع کردم ... نگام افتاد به عکس رو

 من بود!ی کاریرین بود ... شیک خوردن عصرونه ... صورت هر دومون پر از کحالی

 ی نوک دماغ من رو با ژله های و اونم به تلفیل به صورت دنیدمهمه خامه ها رو مال

ی تویدم ... عکس رو برداشتم ... کشیدیم رنگ سرخ کرده بود ... چقدر اونروز خندقرمز

بغلم و چشمامو بستم ...

 که سر شونه م رو نوازشینطور چشماش هم ... بند لباسم رو گرفت و همی تویم زده بودزل

 لباسم ... از تماس یقه سمت ید بازوم ... دستش رو کشی کرد انداختش رویم

 سمت عقب و نفسیدم اراده گردنم رو کشی شد ... بی با بدنم داشت مور مورم مدستش

 گردنم حس کردم ... چشمامو باز کردم ... ی نفسش رو روی ... داغیدم کشیقیعم

 چشمام ... زمزمه کرد:ی تویره گردنم بود و چشماش خی توسرش

 چرا چشمات خمار شده؟یزم؟ عزیه- چ

یخود از خود بیا یشه چش شده بود؟ عادت کرده بودم همیل دهنم رو قورت دادم ... دنآب

 و یار بودم! هوشیده حالتش رو تا به حال ندین و در حال فرار؟ این خشمگیاباشه 

 لباش گردنم روی رفت ... داغی! چرا حرارت بدن من لحظه به لحظه داشت بالتر مشیطون

 ام گره خورد ینه سی ام فرو رفت ... نفس تویقه یسوزوند و همزمان دستش تو
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 مرموذانه وسطی با لبخندیل چشم باز کردم ... دنی... لبم رو گاز گرفتم ... با احساس سبک

 نشستم سر جام ... چرا یخ زد ... سی دستش برق می توید بود ... کلیستادهاتاق ا

 و گفت:ید کرد؟ خندینطوری ااین

 ویاز خواستن و نداشتن ؟ نیه چه درد بدیدی! حال فهمی نوبت توئه که بچشینبار ایم- عز

 ؟یدننرس

 دستش مشتش کرد و رفت از اتاقی تویع هوا انداخت ... سری رو توید حرف کلین دنبال ابه

! باورم یل من! دنی! خداید چرخیدر تو ید ... در پشت سرش بسته شد و کلیرونب

 رو گرفت و ازید به من رودست زد! کلی جامون بر عکس شده باشه! لعنتینبار شد که انمی

 تخت و گفتم:ی رویدم صورت سرخ شده من لذت برد ... با حر ص پامو کوبیدند

!ی ... تو حق نداشتی! حق نداشتی! لعنتی- لعنت

 بالش و سر خودم دد زدم:ی رویدم ام خش برداشت ... سرمو کوبحنجره

 چرا؟!!!ی؟ کنی خودتو ول میل دنی! چرا جلوی جنبه ای بیلی جنبه! خی- خاک بر سر ب

 که یده اون الن فهمی؟ فهمی! می جلوش خفت بکشیداحمق الن تا اخر عمرت با

!ی شدیچاره ذاره .... بی میر تو تاثروی

 خوابم برد ...ی کیدم و غر زدم که نفهمیدم سر خودم داد کشاینقدر

***

 ...یست نیت! تو انگار حالیو- مت

ی خواستی تو بودم؟ اگه نمی! شش ماهه من اسباب بازی فهمی که نمیی توین- نه افسسون ا

ی؟چرا از همون اول قبول کرد

! هزار بار با زبون خوش بهت گفتم دستیچاره بی فهمی ...می ام کرده بودیچاره- چون تو ب

!ی ... خودت خواستیاز سر من بردار! برنداشت

 دارم!ی تو مخت فرو کن ... من دست از سرت بر نمینو دام ای- من دست از سرت بر نم

 و گفتم:یستادم ایش قدمیه ی برد ... رفتم جلو ... توی داشت حوصله م رو سر مدیگه
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 ... تو اصلی نگاه کردینه آی تا حال به خودت توی؟ با من باشی تونی می کنی- چرا فکر م

 مدت باهات یه ... من دلم برات سوخت که قبول کردم یچاره! بی؟در حد من هست

!یت زندگی نشده ... برو پی ... حال هم که طورباشم

:ید خورد شد ... خورد شدنش رو واقعا حس کردم، نالمتیو

 کارو نکن!ین- افسون! نکن ... ا

 ات رو دنبالمیه ساینکه ایا یفته بیلم موبای خوام اسمت روی نمیگه گفتم؟ دی چیدی- نشن

 دوست شدم یگه نفر دیه ما بوده تموم شده! تموم شده! من با ین بی ... هر چینمبب

!ینی ببیای بی تونی می... اگه شک دار

 منتظرم بود ... باینش زده به ماشیه ... ادوارد تکیرون حرف رفتم از دانشگاه بین دنبال ابه

 ... ادوارد آغوشش رو ینه بی داره میو دونستم متی رفتم به سمتش ... میجانه

 خودم روینبر شدم ای مین توجه بهش سوار ماشی که بیشه گشود ... بر عکس همی روبه

 یلی دونستم چرا! اما حسم خی داشتم ... نمی بغلش جا کردم ... حس بدیتو

 و گفتم:یرون بیدم زود خودمو از آغوش ادوارد کشیلی بود ... خآزاردهنده

 ...یم- بر

 حدفید بایو تموم شده بود! متی ... همه چینم ببیابون رو اون سمت خیو برنگشتم تا متحتی

 توجه به ی زنگ خورد ... بیم نبود ... گوشیز موندنش جاین از ایشتر شد ... بیم

ی بود ... بیو رو برداشتم .. متی گفت گوشی هاش می داشت از دلتنگیجان که با هادوارد

 بغض آلود گفت:یی جواب دادم... با صدایاراخت

 عاشق ویلی ... خی عاشق بشیدوارم ... امیاد سرت بی که سرم اوردیی بلیدوارم،- ام

 ی بهفمی روزیدوارم توجه باشه ... امیعشقت پست بزنه! از روت رد بشه ... بهت ب

 ...یدوارم عشقت چقدر سوزنده است! امی کم محلدرد
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یه فقط یو متی رو قطع کرد ... اون لحظه عکس العملم به حرفای حرف گوشین از ابعد

! محاله ...یپوزخند کج بود ... منو عاشق

- افسون ...

 صداش خنده موجی ... تویدم کشی نگاش نکردم ... هنوز خجالت می ... ولیستادم جام اسر

 زد:یم

یه؟ چی- نظرت در مورد اسک

 و گفتم:یدم زد ... دوباره چشمامو دزدی چشماش خنده موج می رو آوردم بال ... توسرم

 ...یستم بلد نی- خوبه! ول

 ...ی خوام ببرمت اسکی میکشنبه- 

 لباش بود ... حرصم گرفت و گفتم:ی با تعجب نگاش کردم ... هنوز لبخند رودوباره

ی؟ خندی مینقدر شه بپرسم چرا ای- م

 اش شدت گرفت و گفت:خنده

 ؟ی اسکیای ی خندم! می ... به خودم میخیال- ب

 ...یام ی نمی مسخره کنی هی خوای ... اگه میر- نخ

 برم ...ی لذت میدنت دختر خوب؟ من از دیه- مسخره چ

ی؟ بردی- چطور قبل نم

 شد و گفت:یک قدم بهم نزدیه

!ی خودمین توام عیدم از قبل ... چون فهمیشتر بردم ... اما الن بی- قبل هم م

 زد و گفت:ی حرف چشمکین دنبال ابه

- برو خودتو واسه جمعه آماده کن ...

 درش نهفته بود گفتم:ی معنیلی توجه به حرفش که خبی

!یام ی من نمیاد بی- دوروث

!ییم گذره نه به اون ... فقط من و توی دونم که نه به تو خوش می میاد! اگه اون بیاد ی- نم

!یستما بلد نی- من اسک

ی؟ چیگه دم ... دی میادت- خودم 

 ...یچی- ه
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 اتاقم و در اتاقی تویدم زد و من که تاب نگاه کردن به چشماشو نداشتم با سرعت پرلبخندی

 خجالت ین تونستم به ای! بد هم نبود! البته اگه میل با دنیرو بستم ... اسک

 غلبه کنم ...آزاردهنده

***

ی ... بوت هاید ... شلوار سفید سفی نگاه کردم ... پالتوینه آی بار به خودم توین آخربرای

 کمرنگ بود ی رژ لب صورتیه فقط یشم ... آراید ... با شال و کله سفید سفیچرم

 و منتظر منیین رفته بود پایش چند لحظه پیل ... دنیرون... خوب شده بود! رفتم از اتاق ب

 لب غر زدم:یر و زیین شدم به سمت پایربود ... از پله ها سراز

 ...ی بشید سرخ و سفی بخوایدنش به حالت افسون اگه باز با دی- وا

 ویرون بده ... از در رفتم بیر نبود که بهم گی کسین همی هنوز خواب بودن و براینا ادایه

 ... خودش از داخل در رو برام باز کرد و من یل دنین رفتم سمت ماشیممستق

 زد وی لبخندید به طرفش ... نگاهمو که دیدم نگاهش چرخینی ... با حس کردن سنگنشستم

گفت:

 خوشگل!ی برفید- سف

 راه افتاد و گفت:یل ... دنیدم و خندیرم خودم رو بگی جلونتونستم

 ترسم گمت کنم اونجا!ی می؟ نپوشید شد سفی- نم

 گوشه چشم نگاش کردم و گفتم:از

 شم ...ی- نترس ازت دور نم

 دستش و محکم فشار داد ... دستمو از دستشی رو اورد جلو ... دستمو گرفت تودستش

 از تماس ی کمیرم بگیم و اخم کردم ... اون تماس باعث شد بود تصمیرون بیدمکش

 خواستم بهش وابستهی شدم ... نمی کنم ... داشتم خطرناک می دوریل با دنی جسمهای

 ی تونم جلوی کردم که مطمئن شده باشم می دوباره کارمو شروع میبشم ... وقت
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 با تعجب نگام کرد و گفت:یل ... دنیرم و بگخودم

 شده؟یزی- افسون .. چ

 شدم و گفتم:یره بخار گرفته خی هایشه و شیرون ببه

 شده باشه؟یزی چید- نه ... مگه با

 ...یستی نیشگی کنم افسون همی- حس م

 لبم ... زمزمه کردم:ی نشست روپوزخند

!یشگی- اتفاقا خودمم ... افسون هم

 و گفت:نشنید

ی؟ گفتی- چ

 ...یچی- ه

 منمی در موردش حرف بزنی خوای شده! اما حال که خودت نمیزی چیه دونم ی- من که م

 دارم ...یز سورپرایه گم ... در ازاش برات ی نمیزیچ

ین ... اما همیدم رو روشن کرد ... خودم رو زدم به نشنین رو دراز کرد و پخش ماشدستش

 یخیال خونسرد و بید رفت بایادم یچید پین ماشی تویدی ال رشین امیکه صدا

!یل من دنی ... خداباشم

- افسونگر آن دختر ناز

 بر سر افسر نازدارد

 شبنم بر چهره گلچون

 غلتد در بستر نازمی

 ... گل ها ... راز ... دل هاناز

 به چشم شب گونشخفته

 افسونشیر اسگشته

 خسته ما!جان

 چنگش که ز هر آهنگشی آربکن

 در دل های شوریا با آن چنگ گوبکند

 آرد فرشتگان را در عالم بالی شادبه
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 آرد فرشتگان را در عالم بالی شادبه

 آن دختر نازافسونگر

 بر سر افسر نازدارد

 شبنم بر چهره گلچون

 غلتد در بستر نازمی

 بهانه اویر و جان و دلم گشته اسعاشقم

 ترانه اوستین دل خون شده ام سوز طنسوز

 شمع و جان ها پروانه اوستاو

 )یدی ال رشین( آهنگ افسونگر از ام

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

ی؟ دنی کنی گوش میرانی- آهنگ ا

 زد و گفت:لبخندی

 آهنگ فوق العادست!ین ای- آره ... معن

ی؟ شی- مگه متوجه م

 و گفتم:یدم عقب کشی رو آورد جلو ... خواست چونه ام رو نوازش کنه که خودمو کمدستش

- دست نزن ...

 گفت:ی تعجب و به فارسبا

 دختر ناز!ی- چرا افسونگر من؟ افسونگر ا

ی صندلی دادم به پشتیه کنم ... سرم رو تکی لهجه قشنگش مخفیدن کردم لذتم رو از شنسعی

و گفتم:

 کن ...یدار منو بیدیم رسی- وقت

 کار کرده ... محال بودی دونست چی تونست بگه! خودش هم می نمیزی نگفت ... چچیزی

بذارم از من سو استفاده کنه و بهم بخنده ... من قصد داشتم اونو از راه بدر کنم 

یدیم که رسی خودمو داشته باشم ... تا وقتی فقط هواید برعکس شد ... پس حال باجریان

 زبانش بود یت تقوی کرد ... اون برای شدم که گوش میرانی ای هایقیغرق موس
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 به سرم زده بود که تا به حال فقطی مامانم افتاده بودم و حس و حال کشوریاد ی من حساباما

 و یقی موسی شد ... صدای بودم! کم کم داشت چشمام گرم میدهاسمش رو شن

 مجبور شدمیل دنی دادن ... با صدای همه بهم آرامش میل دنیرین و سکوت شین ماشگرمای

 پلکامو باز کنم و به دور و اطراف گردن بکشم ... همه جا برف بود و برف یل

 به هم و گفتم:یدم! چقدر قشنگ ... کف دو دستم رو کوبیا و برف ... خدابود

- چه خوشگله!

 نشست کنج لبش و گفت:لبخندی

 من ...ی کوچولویین پایم- بر

 داشت راه افتادم بهی عقب بر می صندلی داشت از رویل که دنیلی توجه به بار و بندبدون

 از پشت سرم بلند شد ...یل دنی که برفاش دست نخورده تر بود ... صداییسمت جا

ی؟ بهم کمک کنی خوای- نم

 بال انداختم و گفتم:شونه

 و اونطرف!ینطرف که بار بکشم ایومدم نی- من اومدم برف باز

 به خودش گرفت و گفت:ی مظلومانه ایافه قدنیل

 ...ین- حداقل تا دم تله کاب

 اوردم، گفتم:ی شاداب خودمو به دست میه روحداشتم

 تنبل خان؟ی سوار تله بشی خوای- مگه م

 ...یگه بال دیم برید فکر کنم! بای- اومدم اسک

 ...یستم بلد نی ... من اسکی دنی- وا

 شونه من و گفت:ی رو شونه اش رو انداخت روی از کوله هایکی شد ... یک قدم بهم نزدیه

 با منه ...یه دایت که امروز مسئولیم- بزن بر

 تعجب دنبالش راه افتادم و گفتم:با

ی؟ چیعنی- 

 بدم ...یادت ی خوام اسکی با منه! میت تربتیت مسئولیعنی- 
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 ترسم ...ی- اوه نه! من م

 و گفت:ید کشدستمو

 بترسه!ید نبایچی- دختر من از ه

 گفت دختر! با لج گفتم:باز

 پدر ...ی- چشم آقا

 برد ... با اخم نگاش کردم که خنده اش شدت گرفت وی ... انگار از آزار دادنم لذت مخندید

گفت:

 ...ی شی بامزه میلی خی شی می عصبی- وقت

 برف ها و گفتم:ی رویدم کوبپامو

!ی- دن

 خودم تعادلم رو ازی بودن کوله و حرکت ناگهانین جوابمو ندادم بود که به علت سنگهنوز

 سر من که ی فضا رو شکافت و اومد بالیلدست داد و سر خوردم ... قهقهه دن

 برفا ...ی شده بودم روولو

 زد کنارم و گفت:زانو

 ...ینم پاشو ببی؟ شدی دلـــــم! چیز- عز

 اومد کنارم با خشونت دستمو گرفت ویل دستشو کنار زدم و خودم از جا بلند شدم ... دنباز

گفت:

ی؟ کنی- چرا از من فرار م

 کردم تو چشماش نگاه نکنم و گفتم:سعی

- چون دوست دارم!

 و گفت:ید محکم کشدستمو

- افسون!

- هوم؟

- جواب منو بده ...

 کردم از موضع قدرت برخورد کنم:ی چشماش ... سعی زدم توزل

 بشم ...یک بهت نزدیگه خوام دی- نم
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 وی هم دو دلید که ازش داشتم، شای نفرتید! شاید دی دونم تو چشمام چی شل شد ... نمدستش

 که بود دستشو شل کرد و گفت:ی ... هر چیدترد

- چرا؟

 ... اونم بدون حرف پشتین تله کابی اصلیستگاه بهش ندادم و راه افتادم سمت ای جوابهیچ

 ... یارم نکردم از دلش در بیسرم اومد ... اما اخماش بدجور در هم بود ... سع

ی گرم و سرد شدنا واقعلا براین! ایه خبریی شدم که فکر نکنه جای ذره ازش دور میه باید

 و من یم ... سکوت کرده بودیم شدینمردا لزمه! هر دو با هم سوار تله کاب

 در اومد ...یل دنی شده بودم ... بعد از چند لحظه صدایره پامون خیر به مناظر زترجیحلا

- افسون!

 نگاش کنم گفتم:ینکه ابدون

- هوم؟

ی؟- از دست من ناراحت

ی؟ چی- نه ... برا

ی؟ کنی- پس چرا نگام نم

 زدم و گفتم:ی اراده لبخند کوتاهی لبهام ... بی نشست روی کم داشت لبخند مکم

 خوب ...ی- نگاه کردن ندار

 قلبش بلند تر از حدی اش ... صداینه سی اراده سرم خم شد روی بغلش ... بی توید کشمنو

معمول بود ... سرشو خم کرد و در گوشم گفت:

 ...ی وقت دوست ندارم از دستم فرار کنیچ- ه

 فرار کنم ...یشه همیخوام به بعد مین- اما از ا

 ...ینی بی- اونوقت بد م

 شه؟ی می- مثل چ

 ...ی فهمی بعدا مینو- ا

 خوام بدونم ...ی- الن م

 شه ...ی- نه نه ... الن نم
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 نوازش کنه ... بعد از چندیرون کردم و اجازه دادم موهامو که از کله زده بود بسکوت

لحظه سکوت گفت:

- افسون ...

- هوم؟

- اون پسره ...

 شد ... بعد از چند لحظه مکث ادامه داد:یز تگوشام

 ازش نشد؟ی خبریگه ... دیت- هم کلس

 و گفتم:یدم در هم کشاخمامو

ی؟ پرسی می چی- برا

 از تو ...یشتر محافظت بی ... برای طورین- هم

ین؟- هم

- بله ...

 ازش ندارم ...ی ... خبریگه- نه د

 ...یادتت اومده بود عی اون موقع که سرما خورده بودیادمه- 

 تعجب گفتم:با

!ی تو که خونه نبودی- ول

 بهم گفت ...یه- دا

 تو خونه!ی- پس بفرما جاسوس دار

- افسون درست صحبت کن!

 زنم ...ی حرف نمیگه- من اصل د

!ی بچه زبون نفهم باشیه ین- دوست ندارم ع

 گفتم:ی فارسبه

 هم ربط نداره!ی کسیچ کنم ... به هی- من هر جور بخوام رفتار م

 گفت:یه نگام کرد و بعد از چند ثانگیج

 هنوزم اونقدرها خوب نشده!یم- فارس

 افتخار گفتم:با

!یه؟ زبون نفهم کیدی- حال فهم
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 بگه که اجازه ندادم و از جا بلند شدم ... همونیزی چشماشو گرد کرد و خواست چدنیل

 که بازم اخم کرده بود ی در حالیل ... دنیین پایدم توقف کرد و من پرینلحظه تله کاب

 بود ...یاورده داشت اما نی ... البته خودش اسکی اسکی چوب هایه کرایگاه سمت جارفت

 هر دو نفرمون ی بال با خودش بکشونتشون ... براینفکر کنم حال نداشت تا ا

 کرد جوی بودم ... سعیستاده گوشه ایه حرکت ی من که بیش کرد و برگشت پیه کرااسکی

رو عوض کنه ... با خنده گفت:

 تنبل خانوم ...ینم- بلند شو بب

 بچه زبون نفهم شده بودم ... شونه بال انداختم و گفتم:یه عین

 !یرم بگیاد خوامم ی ... نمیستم- من بلد ن

 و گفت:ید کشدستمو

 گم!ی- بلند شو بهت م

 لب شروع کردم بهیر ها رو به پاهام بست و من هم زی خودمو سپردم بهش ... اسکناچارا

غر زدن:

!ی سرم آوردیی تو سرت که چه بلی زنی مینی شی افتادم مردم اونوقت می- وقت

 به کمرم زد و گفت:ی خنده ضربه ابا

 ... من هواتو دارم!یزم عزیفته برات بیست قرار نی اتفاقیچ- ه

یل ... اما دنیاد دادم تا حرصش در بی گفت انجام بده برعکسش رو انجام می که می کارهر

 ی داد و من مجبور می رو دوباره بهم اموزش میحکامل با آرامش حرکت صح

ی مثل من اموزش می های هم اونجا بود که داشت به مبتدی مربیه حرفشو گوش کنم. شدم

 بعد از تشکر از یل کرد و دنی میادآوری یل نکته رو به دنیه یداد ... هر از گاه

 ... اما هنوزیم کردی مین تمریم هر دو داشتی ساعتیک داد ... ی میاد نکته رو به من اون

 رها ی برف هاینتونسته بودم مثل آدم تعادلم رو حفظ کنم ... خسته خودم رو رو
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 و گفتم:کردم

 خوام!ی- اصل نم

 ... نشست کنارم و گفت:خندید

 ...یم بخوریزی چیه- بهتره 

 گفتم:ی خوشحالبا

 با خودت؟ی اوردی- خوراک

!یارم؟ شد نی- مگه م

 بهی سمت خودش ... با گرسنگیدش شد سمت کوله اش که رها شد بود اون طرف و کشخم

 یه با ید کشیرون بیچ شدم ... از داخل کوله اش دو تا ساندویرهکوله اش خ

 گفتم:یجان ... با هیوان و دو تا لفلسک

!یچ- آخ جون ساندو

 ها رو گرفت به سمت من و گفت:ساندویچ

!ی منو بخوری هوس کنی ترسم از زور گرسنگی بخور ... میا- ب

 ها رو گرفتم اخم کردم و گفتم:ساندویچ

 هم به خوردنشون ندارم ...ی و علقه ایاد ی گوشت تلخ خوشم نمی- من از آدما

 خودم رو از داخل پاکتیچ نکردم .. ساندوی موند ... اما من توجهیره چشمام خی تعجب توبا

 یدم دیدر اوردم و گاز زدم ... کره و عسل بود ... اوم! دوست داشتم ... وقت

ین مونده بود ... دستم رو دراز کردم ... فلسک رو از بیره خشک شده به من خهمونطور

 و گفتم:یرون بیدمدستاش کش

 قهوه؟یا ییه- چا

 پاش و خلصه گفت:یر زی شد به برف هایره نگاهشو از چشمام گرفت .... خبالخره

 ...یی- چا

یه که با ی نکردم ... در حالی آشفته شده ... توجهی کمی حتید بود که ناراحت و شامشخص

 یی خودم چای کردم برای ام سعیگه بودم با دست دیده رو چسبیچمدستم ساندو
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 دستمی هم برگشت رویوان ... لیوان لی فلسک از دستم رها شد و افتاد رویهو ... اما بریزم

:یدم رفته و بغض آلود نالیل تحلی رها کردم و با صدایچو... ساندو

 سوختم!ی- وا

 سرشو آورد بال ... نگاهش رو دوخت به چهره قرمزه شده ام و گفت:سریع

 افسون؟ی شدی- چ

 حرکتیه نگاش اومد سمت دستم ... با یهو ... یدم دستمو چسبی حرف فقط دو دستبدون

 دستش و گفت:ی کنار من دستمو گرفت تویدخودشو کش

 دستت؟ی رویختی ریی- چا

- آره ...

 برف ها ... احساس کردم سوزش دستم قطع شد ...ی حرف دستم رو آروم فرو کرد توبدون

 و گفتم:یدم کشیقینفس عم

 ...ی- وا

 نگرانش بلند شد:صدای

یزم؟ عزی- خوب

 تونستم به خودمی نمیگه کردم دی نگاش می وقتیدا چشماش مهربون بودن! چرا جدچقدر

 گوشه قلبم؟ یه ی استثنا تویه شده بود یل چرا دنیزارم؟اعتراف کنم که ازش ب

یه یث خبی کردم چشمای نگاش می شد دوستش داشته باشم! وقتی مید که شای مذکراولین

 ی مامان منو نابود کرده! چشمای که از عمد زندگیدم دیپسر بچه رو نم

ی منم مید که شای کنه از رفتن مامانش! کاریری که خواسته جلوگیدم دی ممعصومشو

 که یی خوام از زجرای خوام از انتقام مامان بگذرم؟ میکردم ... من چم شده خدا؟ م

 فحشی تونم ... هنوز صدای بگذرم؟ نه نه ... هرگز نمیدم کشیک خاطر لئونارد و فردربه

 زجرهاش ... ناخوداگاه اشک از یاداوری گوشمه ... هنوز ی تویک فردریها

 :ید صورتم رو چسبی با اضطراب دستم رو رها کرد و دو دستیل ... دنید جوشچشمام
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 درمانگاه؟یم بری؟ درد داریلی افسون ... خیه؟ ... چیزم- عز

یت به حمایاز ... نیل بغل دنی دفعه خودمو انداختم تویه به چپ و راست حرکت دادم و سرمو

 شد و در گوشم زمزمه کرد:یچیدهداشتم. دستاش با محبت دور کمرم پ

یچ افسون ... چرا هی؟ از دست من ناراحتی؟ کنی مینجوری من ... چته تو ؟ چرا ای- زندگ

 ی هات نه از خوشی نه از ناراحتی گی نه از دردات می؟ زنیوقت با من حرف نم

ی؟ دونی درد دل نمیق! افسون منو لهات

 بغض گفتم:با

 ترکم ...ی ... من دارم میل- دن

ی حسیچ شده؟ چرا هی ایشه چرا چشمات شی؟ ناراحت و دلخورینقدر ای از چی؟- از چ

 خوام کمکت کنم ... با من حرف ی! افسون من می و نه ناخوشی نه خوشی؟ندار

 بهم بگو ... اما خودتیقمه لی بکن! هر چی دوست داری ... منو کتک بزن ... هر کاربزن

رو آزار نده!

 کتکش بزنم؟! نگاهم کهیا بهش فحش بدم؟! ید کرد بای تعجب نگاش کردم ... چرا فکر مبا

 دستش و گفت:ی دستمو گرفت تویدد

ی باهام حرف بزنیای تو بینکه دونم! اما منتظر بودم ... منتظر ای میو ... من همه چیزم- عز

 عذابم ی ... فقط خواستی ... باهام حرف نزدی ... اما نخواستی بخوایل... ازم دل

 ... تا روح کوچولو و نا آرومت آروم بشه ... امای کار رو بکنین ... و من اجازه دادم ابدی

ی؟ خوای می چیگهنشد ... چرا افسون؟ چرا؟ د

 و گفت:ید گه! نگاهشو ازم دزدی می چیدم فهمنمی

 کنم مشغولیف رو براش تعریز اتاق من اومد و ازم خواست همه چی تویه- اون روز که دا

 مدار بسته داره و ین با لپ تاپم بودم ... همه خونه دوربی خالی زدن اتاق هایدد

ین ها مطمئن بشم. همین خواستم از صحت دوربی ... می که تو ازش خبر نداشتیزیه چاین

 اتاق ین دادم ... دوربی رو هم میه دای کردم جواب سوال هایطور که کارمو م
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 ...ی کردی ما گوش می به حرفای ... داشتیدم که فعال شد تو رو پشت در اتاق دبنفش

 ... اما ینی ببیب از اون آسیشتر خواستم بی ... نمیشت پیام گرفتم ادامه ندم و بیمتصم

 که به تو داشتم وی ... افسون حسی بریشم تو از پیدم ترسی کرد ... می شد کاری نمدیگه

 دونستم ... صاحب تمام و کمالت ی خودم میدارم حس ترحم نبود! من تو رو برا

ین دونستم چرا ای و نمی دونستم با چه عنوانی نگهت دارم ... نمیشم خواستم تا ابد پی... م

 رو ... یقت ... همه حقی خواستمت ... پس گذاشتم بشنویحس رو دارم! اما م

 و چهیری گی میمی چه تصمینم منو! و بعد از اون منتظر شدم تا ببی حماقت کودکهمه

!یه تنبین. بدتریری گی برام در نظر میهیتنب

 و گفت:ید کشآهی

 ،ی از اونجا بری گرفتی میم اگه تصمید ... شای رو برام در نظر گرفتیه تنبین بدتریقتلا- حق

 ی نمیگه و دی کردی می گرفتم ... اگه کم محلیهر طور که شده بود جلوت رو م

 ... اما تو!ی ببریاد رو از ی کردم تا همه چی بهت محبت مینقدر ای باهام حرف بزنخواستی

 که تو به ی ... تشنه کردن و تشنه گذاشتنم! حسی به تشنه کردن من گرفتیمتصم

 بودی از حسیشتر ... هزار بار بید کشی بود که منو تا مرز جنون میاد زینقدر ای دادی ممن

 ی وقتا با خودم فکر می! بعضی ایگه هر کس دیا کردم ی میافت دریکه از دوروث

 تونم خودمو کنترل کنم؟!ی هستن پس چرا نمی دونم رفتارات همه مصنوعی مینکه با اکردم

 بشن واقعا ی رفتارات واقعی کردم که اگه روزیو عاجزانه به خودم اعتراف م

!یارم ی کم مجلوت
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 دونست! اما برام جالب بود کهی رو میز شده بودم! پس اون همه چیره خیل دهن باز به دنبا

 نداشت ی اونا اطلعیان از جرید کرد! شای و ادوارد نمیو و متیمز به جیاشاره ا

!ی دونست. اونم به صورت کلی رو میو... فقط رابطه من با مت

 زد و گفت:ی نگاهم لبخند تلخیدن دبا

یم روز تصمیه! یه نقشه ات چیدم فهمیم سوار چرخ و فلک شدیم- از اون شب که با هم رفت

 ی میم تصمیگه کنم تا خودمو به آرامش برسونم و روز دی گرفتم ازت دوریم

 روزی ... اما افسون تو داری تا آروم بشی بکنی دوست داری بهت اجازه بدم هر کارگرفتم

 حست فروکش کنه!ین کار کنم تا ای! دختر بگو چی شیبه روز بدتر م

 پامونیر که داشتن زیی ها و به آدمای از بلندیکی اراده از جا بلند شدم ... رفتم سمت بی

 دونست و سکوت کرده بود؟! ی رو میز همه چیل شدم ... دنیره کردن خی میاسک

 نه؟! مسلمایا به من دلباخته بود یل منو باور نکرده بود اما بازم ... دنی کدوم حرفایچ هیعنی

 ی از راه به در کردنش نقشه می که داشته برای به دخترید بای چینه! برا

 دل ببازه؟!کشیده

 درست پشت سرم بلند شد:یل دنصدای

ی؟ با من حرف بزنی خوای- هنوزم نم

 و آروم گفتم:یدم کشآهی

ی و شرم ربطیا گفت حی گفت ... می رو بهم میزی چیه یشه بودم مامانم همیک کوچی- وقت

 بودن ، دختر بودن یحی مسیا بودن ، مسلمون بودن یسی انگلیا بودن، یرانیبه ا

ی جمله مامانه ... ازم مین عین حجاب بودن نداره! ای بیا پسر بودن ، با حجاب بودن یا

 و ی شرمی بیدن شرم نباشم و از شنی داشته باشم ... بیاخواست هر جا که هستم ح
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 کهی بزنم! من دختر مامان بودم ... تا وقتی ها گونه هام رو رنگ ارغوانیایی حی بدیدن

 مامان رفت ...ی خواست ...اما وقتیمامان بود ... همونجور بودم که اون م

 دومم جگر سوز تر بود ...آه

 کرده ، بعدی نشد ، دکتر گفت سکته مغزیدار و صبحش بید شب خوابیه که دق کرد ، ی- وقت

 که باشه اخر برادر ی هر چیک کردم فردریاز اون افسون مرد! اما ... فکر م

 مامانیگه کردم حال که دی تونه دوستم داشته باشه ... هم خونمه! با خودم فکر می! ممنه

 خواد برام پدر باشه، محبت فرد رو داشته باشم! اما یندارم، حال که لئونارد نم

یه وقت تکیچ اش قرار گرفتن ... هیانه شد؟! حاصلش شد بارها و بارها مورد هجوم وحشچی

 دوستم نداشت، ی بهم محبت نکرد ، کسی وقت! کسیچ ... هیلگاه نداشتم دن

 شدن،یده عقده ... عقده دیه برام شده بود ینا مدرسه! همه ای توی با من بد بودن ...حتهمه

 حسرت داشتم اشک مردها رو در یلعقده بزرگ بودن، عقده قدرت داشتن ، دن

ی شدم و صدام در نمی له میک دست لئونارد و فردریر هاشون بخندم! اما زیه و به گربیارم

 یادمه هم ... ی تونستم فرار کنم ... خودکشی رو نداشتم برم نمیی! چون جایومد

 خدا؟ اونجا جات بهتره،یش پی ری بچه بودم به مامان گفتم « مامان چرا نمیلی خی بار وقتیه

 رم دردونه ی ، میزم رم عزی زد و گفت می منو هم ببر » مامانم لبخندیابعد ب

 بکنم، چونی رفتن کاری شه زودتر برای خود خدا بخواد منو دعوت کنه، نمی! اما وقتمن

 کنه و من اون ی منو مهمون خونه اش نمیگه دوستم نداره، دیگهاون وقت خدا د

 صبورید خدا بایش رفتن پی هزار بار بدتر از الن ... برای عذاب بکشم، حتید بازم باموقع

 ین و کم کم منم به همیدم مامان رو فهمی حرفایباشم» بزرگ تر که شدم معن
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 حرفا رو تو مغزم فرو کرده بود وین بچه بودم مامان ایلی خی چون وقتید شایدم، رساعتقاد

! » و مامان ی؟ کنی «چرا فرار نمیدم ارزش شده بودن! بعدها ازش پرسیهبرام 

یای دنیدم هاش! فهمیچارگی اسارتش برام گفت از اجبار ها ، از دوران اواره بودنش، باز

 ی درونشه! فرار و خودکشیای رحم تر از دنی بیلی خی از اون خونه لعنتیرونب

 وارد خونه تو شدم،ی ... وقتی. دنیام وقت نتونستم با عقده هام کنار بیچ شد! اما هی منتفبرام

 یده که تو عمرم ندیزی اون همه چیدن از دیرتچند تا حس متفاوت داشتم، ح

ی آزارم بدی من بخوای زندگی مردهایه توام مثل بقینکه! اون همه تجملت! و ترس از ابودم

 که تو ین کرد! عقده ای مختلف فوران می حس هاین... اما عقده هم در کنار ا

 خواستم خودموی باشم، نمید بدید خواستم ندی! نمیدی دی میک و منو کوچی بودبزرگ

 خواستم تصورت از من عوض بشه، دوست نداشتم ی نشون بدم، میکجلوت کوچ

ی دست بودن بودم! میر دست اما متنفر از زیر دست نگاه کنه! من زیر به من به چشم زدایه

ی؟ دنیفهم

 بغلش ...ی توید منو کشی دستاشو جلو اورد و به نرمی ، دنید لرزی از زور بغض مصدام

موهامو نوازش کرد و کنار گوشم گفت:

ی نکن! همه چیت ، آروم باش، فقط آروم باش ، حرف بزن ، اما خودتو اذیزم فهمم عزی- م

 ...یتموم شده! همه چ

 و با هق هق گفتم:ید ترکبغضم

 خواستم نابودت کنم!ی ... می خواستم عاشقم بشی خواستم آزارت بدم ... می- م

 دور کمرم محکم شدن و با عجز گفت:دستاشو

 ...ی افسون! خودت خبر نداری- نابودم کرد

 زد و گفت:ی تعجب نگاش کردم، لبخندبا

ی؟ اسکیم! اصل چطوره باز بریم خوش بگذرونیم! ما اومدیخیال- ب
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!ی- اوه دن

 ...یگه دیم- بر

 کنار گوشم گفت:ی کرد. دنی کارش خنده ام گرفت ... هنوز هم فرار ماز

 کارت کنم در ازاش؟ی! چی من نذاشتی اعصاب برای، منیش ساله پیه از یشتر- ب

 و گفتم:یدم به شونه اش کوبمشتی

 کردم حقت بوده!ی- هر کار

- اوه حق با شماست مادمازل ...

 دادم و گفتم:هلش

 حق با منه!یشه- هم

 ها و گفت:ی ، رفت به سمت اسکید غش خندغش

 نه؟یا بسازم یزی چیه تونم از تو ی امروز مینم بپوش ببیا- ب

 نبود ازش بپرسم چرا اون کارو با من کرده،یازی نیگه رفته بود ، دیادم هام ی ناراحتهمه

 ید! باین کردم رو بهم بچشونه! همی که باهاش می خواسته طعم کاریمسلما م

یی شده بود! دوتایره کدر و تیلی قلبم رو صاف کنم، قلبم خی شدم، بهتر بود کمی مبیخیال

 هم یل کردم. دنی حواسم رو جمع میشتر بینبار کردن، ای به اسکیمشروع کرد

 و گفتم:یستادم تپه ایین پایین، پایم رفتیک تپه کوچیه هوامو داشت، از حسابی

 کنم!ی خوام، دوست دارم برف بازی نمی! من اسکی- دن

 و گفت:خندید

- کوچولو!

 کردم؟ی بزرگی ادعای! من کیگه- خوب کوچولوئم د

 و گفت:یارم هامو در بی کرد اسککمکم

 ...ی من وقتشه بزرگ بشی- اما کوچولو

ی؟ شوهرم بدی خوای میه؟- هان چ

 کرد و گفت:اخم

 رسه!ی وقت سن شوهر کردنت نمیچ- ه
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!ی- دنـــ

 داد و گفت:هلم

 نکردم.یت تا آدم برفیفت- راه ب

 صورتش ...ی برف برداشتم و پرت کردم به طرفش ... محکم خورد توی خنده گوله ابا

 و گفت:ید چسبیصورتشو دو دست

- آخ افسون!

 ...ی نکنید منو تهدی! تا تو باشی هی- ه

 بزرگ تر درست کرد و پرت کرد به سمتم،ی صورتش برداشت گلوله ای از جلودستشو

 رو یگه شروع شد ، همدیمون کمرم ... برف بازی وگلوله خورد تویدم چرخیعسر

 و واقعایم نداشتیانمون به اطرافی کاریچ هیم زدی! هر دو از ته دل قهقهه میم بارون کردتیر

 به یدم پریارم ی جا که حس کردم دارم کم میه. یم خوش باشیم خواستیم

ی نشستم رویع و محکم هولش دادم، تعادلش رو از دست داد و افتاد وسط برفا، سرسمتش

 صورتش، از ی رویختم تونستم برداشتم و ری برف می هر چیشکمش و دو دست

 و پشتیدم خندی شد و قدرت نداشت منو کنار بزنه، خودمم غش غش می داشت خفه مخنده

 گفتم:یسر هم م

 کشمت!ی میارم، ی- حالتو جا م

 توجه موهامو زدم پشتی صورتم، بی رویخت سرم سر خورد، موهام ری از روکلهم

 یره بهم خیبی با حالت عجی دنیدم درست کنم که دیگه گلوله دیهگوشم و خواستم 

 هم خشن شده بود. سرمو کج کردم ویلی اش خیافه زد، بر عکس قی لبخند نمیگه دشده،

 اون بود که ینبار و این زمی حرکت منو انداخت رویه بپرسم که با یزیاومدم چ

ی داره لبهاشو محکم چسبوند روی بفهمم چه قصدینکه من و قبل از ای روید کشخودشو

لبهام. شوکه شده بودم، اما اونقدر احساس نسبت بهش داشتم که با جون و دل 
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 افسونی های شده بود، اما نه به خاطر افسونگریخود باز از خود بیل کنم! دنهمراهیش

 برام ارزش داشت ، افسون ین! به خاطر من ... به خاطر خود خود من! و ایقلب

 کهی شد ... افسونی افسون پاک متولد میه باخت و به جاش ی داشت کم کم رنگ مکثیف

دوست داشت خوب باشه و همه رو دوست داشته باشه، دوست داشت چشم هاشو 

ی از جا بلند شد، تویل ها ...دنی! نه از بدینه رو از طرف خوبش ببیز و همه چبشوره

 دور کمرم، در یچید دستاشو پینم، کرد ، نشست و کمک کرد که منم بشیچشمام نگاه نم

 قلبش باز کری اش ... صداینه سی روید دو زانو و سر منو کشی حالت نشست روهمون

 یچیدم زانوهام. دستامو دور شونه اش پی روینمکننده شده بود، مجبور شدم منم بش

ید اومد اما شای که داشت به وجود می و احساسی کردم، من بودم و دنی حس نمیچی... ه

 ی خوند توی که اون شب می خواننده ای ... صدایم نداشتی کدوم براش آمادگیچه

:یچید پگوشم

bring you joy the and pain for ready am  I

 آماده امی آری درد و لذت که تو می برامن

breaks heart my if even on Holding 

 اگه قلبم هم بشکنهی کنم حتی مصبر

easy come don't  love , love 

یاد ی ، عشق آسون به دست نمعشق
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loved be to wants who one the For

 خواد عاشق باشهی که می کسبرای

easy come don't love Love,

یاد ی ، عشق آسون به دست نمعشق

up give won't I but none is there Seems 

Seems there is none but I won't give up

 نخواهم شدیم رسه وجود نداره اما من تسلی نظر مبه

easy come don't Love 

یاد ی آسون به دست نمعشق

slowly slowly,grow Feelings 

ی کنند ... به آرامی رشد می به آراماحساسات

time its taking is Love 

یاد ی در زمان خودش به وجود معشق

easy come don't Love 

  یاد ی آسون به دست نمعشق

lonely lonely, be wanna Don't 

 خوام تنها باشم ... تنها ...نمی

mine be will you mine, be will you day One 

 شد!ی شد ... مال من خواهی روز تو مال من خواهیک
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***

 در همی بااون اخمای، جدیافه بشنوم! اون قی دونستم قراره چی و نمیل زده بودم به دنزل

 پاش انداخت، ی خواست بهم بگه؟ بعد از چند لحظه سکوت، پاشو روی میچ

 روم کرد و گفت:ی به فنجون قهوه جلوی ااشاره

- بخور ...

 قهوه ام رو سر دادم اون سمت و گفتم:فنجون

.ی کردی نمی رو از من مخفیزی! تو چی؟ شده دنی- چ

 و گفت:ید کشآهی

 ...ی و دومیست، نی که قطعلا خبر خوبیکیش خوام بهت بگم ... ی میز- دو تا چ

 بال انداخت و گفت:ی نگاش کردم، شونه افقط

 باشه!ی دونم نظرت در موردش چی- نم

 و گفتم:یدم لبم رو جوپوست

 ...ی- بگو دن

 چند بار تکون داد و گفت:پاشو

!یمزه خبر در مورد جین- اول

یس مجبوره از انگلی انجام کاری که گفت برای ازش نداشتم، وقتی وقت بود خبریلی! خجیمز

 فکر کردم ینطور کردم و با خودم ای بره باهاش خداحافظیسخارج بشه و به پار

یم مختلف تو زندگی از وجود پسرهایقتا! حقیه دائمی خداحافظین و ایره میشه همی داره براکه

 هم از رفتن ین همی! برایه برام کافیل کردم بودن دنیخسته شده بودم، حس م

 ... امایگه دیز دوست مهربون ناراحت شدم نه چیه فقط به خاطر از دست دادن جیمز

 نگاش کردم ، زمزمه کرد:یحال ... با کنجکاو

 برگشته ...یمز- ج

 گفتم:یجان هبا

 براش تنگ شده !ی خوبه! دلم حسابیلی که خین من! ای- اوه خدا
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 زد و گفت:ی تلخلبخند

 خاموش بوده ...یت گوشیا- بهت زنگ زده اما گو

 رفتیادم برگشتم هم خسته بودم، ی دانشگاه تموم شده بود وقتی تویم- آره شارژ گوش

شارژش کنم.

 به من زنگ زد ...ین همی- برا

ینیمش؟ ببیاد ی می- خوب! ک

 بگه ...یزی چیه خواد بهت ی دنبالت، دعوتت کرد واسه شام ... گفت میاد ی- امشب م

یزی؟ چیه- 

 موهاش و گفت:ی فرو کرد تودستاشو

- بهتره خودش بگه ...

ی؟ دونی- پس تو م

 روشن کردیگاری برداشت، سیز می رو از رویگارش چند بار سر تکون داد ... پاکت سفقط

 گفتم:ی زد ، با کنجکاویو پک محکم

یه؟ چی هم خوب بود، دومیلی- خبر اولت که خ

 هوا پخش کرد و گفت:ی زد، دودش رو تویگارش به سی محکم ترپک

- لئونارد آزاد شده ...

 مبل رها شد و سرم روی حس روی شد ... بدنم لخت و بیده کردم همه رمقم از بدنم کشحس

 ی کنارم ... سرم رو از روید با وحشت پریل مبل ... دنی دادم به پشتیههم تک

 شده بودیره حالتم خی بی که به چشمای دستش و در حالی مبل جدا کرد ... گرفت توپشتی

گفت:

- افسون ... افسون جان!

 بلند شد:یل تونستم بزنم ... داد دنی حس بود که حرف هم نمی بینقدر ابدنم

 ...ینجا ایاد بیکی ، مارتا! ین کرولیه،- دا

یم داخل و تعظیدن که در اتاقش با شتاب باز شد و دو تا از خدمتکارا پرید طول نکشچیزی

 با خشم گفت:یلکردن ... دن

 ... زود!یارین آب و عسل بیوان لیه یع- سر
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 آروم گونه مو نوازش کرد و بایل ... دنیرون از اتاق بیدن کردن و پریم دو دوباره تعظهر

اضطراب گفت:

 که زنده است پشت توئه ...ی تا وقتیل تو امنه! امن امن! دنی! آروم دختر ... جایششش- ه

 یک! دختر لئونارد جرئت نزدی کنی کار می با خودت چیننترس! افسون جان! بب

 ...یر به تو رو نداره! آروم بگشدن

 کرده امیخ دست یع سریل ... دنیل کت دنیقه زحمت دستم رو اوردم بال و چنگ انداخته به با

 گفت:ی دستاش داغش و با ناراحتیرو گرفت تو

 ...یفته برات بی ذارم اتفاقی- آروم باش ... به جان خودم نم

 زد:یاد فریل اتاق باز شد و دندر

 شربت؟ین شد ای- پس چ

 داد و گفت:یل رو به دست دنیوان لکرولین

 آماده اش کردم ...یع- آقا سر

 رو گرفتیوان و بعد لینم . کمک کرد من صاف بشیرون بید رو از دستش کشیوان لدنیل

 رفته یل تحلیروی کمک کرد نیادش زیرینی دهنم. ناچارلا چند جرعه خوردم و شیجلو

 رو کنار برد و گفت:یوان ... دستمو اوردم بال و دستشو پس زدم، لیارم دوباره به دست برو

ی؟- خوب

- خوبم ...

 و گفتم:ید ترکبغضم

!ی- دن

 گفت:ین رو به کرولیز می رو گذاشت رولیوان

 ...یرون- برو ب

 به سمتم، سرموید چرخیل و در رو بست ... دنیرون از اتاق رفت بیع سریچاره بکرولین

 و گفت:ید بوسیشونیمو بغلش پی تویدکش

یل؟- جان دن

 کشه!ی ترسم! اون منو می- من م

254



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

!ینه ذارم رنگتو ببی متونه بکنه! چون من کنارت هستم ... نمی نمی غلطیچ- اون ه

 کنه ... چرا ...چرای می هر کاریک آزاد کردن فردری کنه! اون برای میدام اون پی- ول

 ...یگه شش ماه دید زود آزاد شده؟ مگه نباینقدرا

 اش جدا کرد ... با کف دستش اشکامو پاکینه صورتمو از سیل نتونستم ادامه بدم ... دندیگه

کرد و گفت:

 ...یرون بیده کرده و اونو کشی نفر کاراشو سریه دونم! اما مسلما ی- خودم هم هنوز نم

 اش رو داده!یه دی کسید شه ... شای نمی خود به خودینجوریهم

 بدن به ما!ید رو که بایه- د

 چهینم صبر کنم ببید ده ... بای میل شه و دولت به ما تحوی میخته- اول به حساب دولت ر

 شه!یخبر م

ی؟- اگه منو بکشه چ

 لبم و گفت:ی روید اشاره اش رو کشانگشت

 ... توی تار از موهات کم بشه ... تو مال منیه ذارم ی نگو ... نمینو وقت ایچ! هیسسس- ه

یدی؟ رسه! فهمی کس بهت نمیچ! دست هیعروسک ناز من

 و چشمامویل ستبر دنینه ام رو دادم به سیه بهم دست داد ... تکی آرامش خاطر خاصیه

 گاهم شده یه تکیل بود ... دنیل مامان و خدا به دنی بعد از دعاهایدمبستم ... همه ام

ینجا ایومد ی می که دوروثی از مواقعیر چند ماه چقدر آرامش داشتم ... به غین ای ... توبود

 وقت ها خوب و خوش بودم. یه بقیه خونه چین رفت حکمم تو ای میادمو من 

 که به من داره رو چطوری دونستم اون همه عشقی رو داشت و من نمی هنوز دوروثدنیل

 خواست که کنارش باشم؟ اما ی مین ای منو فقط برایعنی کنم؟ یف توصیدبا

 آوردن! حال هم که لئونارد شد قوزی فکر ها منو از پا در مین شد؟ ای می دوروثهمسرش

بال قوز ...

 طرف و اون طرف انداختم و گفتم:ین به ای ترس نگاهبا

 ...یم باشین ماشی شه توی ... نمیمز- ج
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 و گفت:ید خندیخبر از همه جا بجیمز

ی؟ نشیاده شه پی رستوران شهر ... مگه مین بهتری! تو رو آوردم تویزم- معلومه که نه عز

 خودم رو بهیا بابام هم وحشت دارم؟! خدایه کردم که من از سای میمز جی حالید باچطور

 خواست دستم رویمز شدم ، جیاده سپارم ... ناچارلا پیخودت م

 که اجازه ندادم و گفتم:بگیره

 !یام- خودم م

 دریشه بود! همیده ندینطوری وقت منو ایچ تعجب نگام کرد، حق داشت تعجب کنه، هبا

 نگفت، با دست در رستوران رو برام باز کرد و من یزیدسترس بودم اما حال ... چ

 رویلش فامیمز شدم، خودش هم پشت سرم اومد تو. گارسون به سمتمون اومد و از جوارد

 به من چشمک زد و گفت:یمز جید،پرس

 ...یلسون- و

 تکون داد و گفت:ی سرگارسون

 طرف ...ین از ایید ... بفرمایلسون وی- بله آقا

 کرد منو رویمی قسمت رستوران و تعظین تری گوشه ای ها تویز از میکی رو برد سمت ما

 و رفت ...یز میگذاشت رو

 بال انداختم و گفتم:ابرویی

ی؟ کردی اول جا رزرو مید- اوهو! با

یارم؟ ی می الکی من تو رو جای فکر کردی؟- پس چ

 و گفتم:خندیدم

 گن!ی- دوست خوب به تو م

 سکوت گفت:ی نگام کرد و بعد از کمیه چند ثانجیمز

- دوست؟

 دادمی سمت خودم و بازش کردم، همونطور که خودمو مشغول خوندن نشون میدم رو کشمنو

گفتم:

!ی دوست منین ... تو بهتریگه- آره د
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 داشت نهیت برام اهمیمز نه جیگه برام مهم نبود ... دیگه ... اما دیدم آهش رو شنصدای

 مهم یل خواست با من باشه! فقط و فقط دنی بار به زور میهادوارد که هر چند روز 

 که بود حسی بذارم اما هر چی چیل اسم احساسم رو به دنید دونستم بای و بس! هنوز نمبود

 خارج کرد:یل منو از فکر کردن به دنیمز جی بود ... صدایرینیش

ی؟ خوری می- چ

 مورد علقه مو گفتم و منو رو دادم به دستش ، اونم غذاشو انتخاب کرد، دستاشو زدغذای

 شد به من. با خنده گفتم:یره چونه اش و خیرز

یدی؟- چته؟ آدم ند

!یدم- چرا ... فرشته ند

 ...یمز- لوسم نکن ج

یل؟- چه خبر از دن

- خوبه ... اونم برات دلتنگه؟

ینه؟ دم در منو ببیومد- پس چرا امشب ن

 فقط با منیل دنبالم ، اما دنیل در وی اومد جلویمز خودم هم تعجب کردم ... جراستش

 حس یدم، ازش نپرسیزی بر نداشت. منم چیمز ملقات با جی برای کرد و قدمیخداحافظ

 وید کشی آهیمز. جیچم دادم به دست و پاش نپیح ... ترجیست مود نی رویلی کردم خمی

گفت:

 وقت نتونستم اونطور که دوست دارم باهاش دردیچ! هیست نیل اون دنیگه وقته دیلی خیل- دن

 شده! مغرور شده!ی رگ هاش جاری تازه تویدل کنم انگار خون کنت زادگ

 تعجب گفتم:با

.یدم که دیه مردین و غرور؟ محاله! اون مهربون تری- دن

ی کنه! نمی میت شکایش و از سردیه شاکیلی هم از دستش خی ... اما دوروثید تو شای- برا

 خوان ازدواج کنن؟ی می کیدون

 فکر کنم!ی ازدواج کنه حتی با دوروثیل دنید که شای کردم! اصل دوست نداشتم به روزاخم

 بال انداختم و گفتم:یشونه ا
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 بدونم؟ید- من از کجا با

 رو فوت کرد و گفت:نفسش

 اخلقش بهتر بشه ...ی اگه ازدواج کنه کمید- شا

 از جا بلند شد، خمیمز نگفتم ... گارسون سفارش رو گرفت و رفت ... جیزی و چیدم جولبمو

شد به طرفم و گفت:

- بلند شو ...

ی؟- بلند بشم واسه چ

!یم- برقص

 تعجب گفتم:با

- الن؟

 ...یای و نی بشین بعد از شام ممکنه سنگیگه- آره د

 گوشم زنگ زد:ی تویل دنی صدایهو وسط ... یم با هم رفتیی خنده بلند شدم و دو تابا

again dance gonna never I'm 

 بایدم ندیگه بهم گفت ... و بعد از اون دی رو خوندم دنیکل که اهنگ جورح مای اون شباینو

 کس برقصم! یچ خوام با هی نمیگه رقصم ... منم دی برقصه! پس منم نمیکس

 و گفتم:یستادم راه اوسط

!یی برم دستشوید ... من بایمز- اوه ج

- الن؟

- اوهوم ...

 ...یا- از دست تو! برو و زود ب

 ... اونی بهداشتیس رو بهم نشون داد ... ناچارا رفتم به سمت سرویی دستشویر دستش مسبا

 از رقص یگه معطل کردم تا مطمئن شدم غذامون رو آوردن و دینقدرتو ا

 نگامی با دلخوریمز ... جیرون و رفتم بیدم به لباس ساده و بلندم کشی ... دستیست نخبری

کرد و گفت:

 نکرده بخور رقص باشه واسه بعد!یخ تا ین که غذا رو اوردن ... بشی لفتش دادینقدر- ا
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 داشت ازیمز ... نشستم و مشغول خوردن شدم ... جی تو چه فکرین بودم ای تو چه فکرمن

 یش تر بودم و همراهی صحبت راضی موضوع براین گفت و منم از ایسفرش م

 گفت:یبی غریب با محبت عجیمز غذا تموم شد خواستم دسر سفارش بدم که جی کردم. وقتمی

 دسر رو من انتخاب کنم ...ی دلم ... اگه اجازه بدیز- عز

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

 خب!یلی- خ

 تکون داد و رفت ،ی گفت ... گارسون سریزی چیه رو صدا کرد و در گوشش گارسون

:یدمپرس

ی؟ سفارش دادی- چ

 که؟ی و قهوه ... دوست داریک- ک

- اوهوم!

 شمع روشن بودیه که روش ی کوچکیک حرفم تموم نشده بود که گارسون همراه با کهنوز

 ی دسته گل از رزهایه با یگه گارسون دیهاومد به سمتمون ... پشت سرش هم 

 و بایز می رو گذاشت رویک ... با تعجب نگاشون کردم ... گارسون اول کیومد ی مقرمز

لبخند خم شد و رفت ... گارسون دوم هم دسته گل رو به سمت من گرفت ، ناچارا 

 واقعایگفتم؟ مید بای مونده بود نگاه کردم. چیره که بهم خیمز رو گرفتم و با تعجب به جگل

 و آه از نهادم بر یک گارسون ها رفتن تازه چشمم افتاد به کی دونستم! وقتینم

ید درخشی میف حلقه ظریه خامه ها ین جعبه حلقه بود و وسطش بیه درست شبیک ... کاومد

 رو یک از جا بلند شد ... کید و دهن باز از تعجب منو دیران که نگاه حیمز... ج

 رو گرفت بال ... زلیک من زانو زد، کی پای من ... جلوی ... اومد سمت صندلبرداشت

 گفت:ی چشمام و با لحن فوق عاشقانه ایزد تو

ی؟ کنی- عشق من ، با من ازدواج م
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ید افتاد ... بای گفتم؟! فشارم باز داشت می می چید بایمز من به جیا تونستم بگم؟ خدای مچی

 ی که تویی که گارسون ها و همه اونایمز کردم، نه تنها جی می کاریه

ی می کاریه ید بود! بایستاده شدن ... اون لحظه ذهنم از کار ایره بودن به ما خرستوران

 راه ین. پس بدترید رسی به ذهنم نمیچی زدم ، اما هی می حرفیه یدکردم ... با

 رو برداشتم و با سرعت از رستوران خارجیفم رو انتخاب کردم، از جا بلند شدم، کممکن

 ی سر جاش خشک شده ... میمز دونستم که جی خواستم برم ... میشدم. فقط م

 ولشی بد وضعی ... تویاد تونه دنبال من بی نمی تونه بکنه و حتی نمی کاریچ الن هدونستم

 کردم اما الن ی کار رو مین اید کشه! نبای همه خجالت میکردم ... الن جلو

یس صورتم خیدم به خودم اومدم دی رفتم ... وقتی شده بود. با سرعت میر دی هر فکربرای

 در اوردم ... نا خوداگاه یمو و گوشیبم جیاشک شده ! دستمو فرو کردم تو

 راه رفته بودم که پاهام به گز گز افتاده بودینقدر گرفتم ... ایگری پس از دیکی ها رو شماره

 رو گذاشتم دم گوشم یم دونستم کجام! گوشی خلوت شده بود و من نمیابون... خ

 دوباره داد:ید بهم امیل گرم دنی... صدا

- افسون جان!

 دنبالم!یا بیل .... دنیل- دن

ی؟ کنی میه گری شده؟ داری چیی؟ ... تو کجایزم- افسون ... عز

 هق هق افتادم ...به

 خوام ازی خوام ازدواج کنم ... نمی از من درخواست ازدواج کرد ... من نمیمز ... جی- دن

 من ...یش پیا بی تو برم ... دنیشپ

 تو رو ازی ذارم کسی ... نمی ری من نمیش من! تو از پی ... افسون ... کوچولویزم- عز

 ...یام ی من الن میی فقط بگو کجایی؟ ... کجایرهمن بگ
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 گفت:یع رو بهش گفتم، سریابون که توش بودم و با بغض اسم خیابونی خی افتاد به تابلونگام

 زود ... تو فقط خونسردیلی رسم! خی زود بهت میلی شدم ... خین الن سوار ماشین- من هم

 نکن !یه کنم افسون ... گری نکن! خواهش میهباش ... گر

:یدم کردم هق هقم رو کنترل کنم ... نالسعی

 خوام ... فقط تو رو ...ی ... من تو رو میل- دن

 ناله :یه شبیی جورایه شد ... پر از حس ... پر از بغض ... ی جوریه صداش

 بهتیزی چیه خوام ی خوامت افسون! افسون امشب می خوام ... منم می- منم تو رو م

 خوام حرفامو بهت بزنم ... افسونم!یبگم ... م

! عشق! من عاشقیه اسم حسم چیدم فهمی کردم ... حال خوب می ابرا پرواز می توداشتم

 دونستم که مامان هم ی حس ناراحت نبودم .. مین شده بودم اما اصل از ایلدن

 از پشتیی ... خواستم جوابشو بدم که صدایخواست منو می ... مامان خوشبختیست نناراحت

سر گفت:

 ...یز عزیلی- به به! ام

 کهیغی ... جیدم لئونارد درست پشت سرم حس کردم روح دیدن ... با دیدم ترس چرخبا

 از دستم افتاد ...ی کامل نا خودآگاه بود ... گوشیدمکش

 بود ...ید دستمال سفیه دستش ی شد ... از ترس فلج شده بود ... تویک بهم نزدلئونارد

 دهن و ی بهم حمله کرد و دستمال رو گرفت جلوی گری ... با وحشیوار به دیدمچسب

 تونستم تحمل کنم؟!ی می ... اما تا کیدم کشی نفس مید ... خواستم نفس نکشم ... نبابینیم

 ... یدم نفهمیزی چیگه و دیدم کشیقیناچارا نفس عم

ی چشمای موند تویره صورتم چشم باز کردم ... چشمام خی رویزی شدن چیده حس کشبا

 از رنگ یی ... چشماش با رگه هاین زمی روی مردهاین شرف تری از بیکی یآب

 بکشم ... از ترس فلج شدهیغ ... خواستم جیشه ترسناک شده بودن ... ترسناک تر از همقرمز

 بود:ین که از دهنم خارج شد ایی صداییبودم ... اما تنها

- اومـــــــم!

261



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 ...ید خندیهانه بازم کری چشمایدن به طرفم و با دید دهنم رو محکم بسته بود ... چرخکثافت

 پشت سرم محکم بسته شده ... تازه تونستم یدم بال که فهمیرمخواستم دستمو با

! دور و برم خاک ویم ساخته بودیمه ساختمون نیه ی به دور و اطرافم بکنم ... تونگاهی

 یلی بود که خی تمومیمه اختمون نیه ینجا بود ... احتمال ایخته ریمانبتون و س

ی نمی ... از شدت ترس حتیست اونجا نیشکی دست نخورده رها شده! مشخص بود هساله

 زدم ... لئونارد اومد به طرفم و من ی کنم ... فقط تند تند نفس نفس میهتونستم گر

:ید صورتم و غری جمع کردم ... خم شد توخودمو

یاه ما رو به خاک سی تونی می مرتب شده! فکر کردیلی- هان! چته؟ سر و وضعت خ

 اونقت که تو ی؟ مادرت خودتو فروختین عی رفتی؟ بچرخیونی و بعد خودت اعیبشون

یم؟ پول خرج کنیم ما بلد نبودی! فکر کردی کارا بلد نبودین از ای من بودخونه

ی های بدبختیاد یدنش شرف بود ... باز با دی زد ... هنوزم بی آشغال! هنوزم تهمت ملعنتی

 من بود! ی همه زندگیل دونستم ... دنی رو مقصر نمیل دنیگهمامانم افتادم ... اما د

ی بود! اگه در دهنم رو نبسته بود حتما تف میستاده مامان من روبروم ای بدبختی اصلمقصر

 سرما پاهامو کرخت کرده بود یی؟! کجایی؟ کجایلانداختم تو صورتش! آخ دن

یم دوش خودش ... چشمامو بستم ... نی پالتومو از تنم در آورده و انداخته بود روچون

 ... دادش بلند شد:ینمشخواستم بب

ی رو پس میتت شکای ری با زبون خوش میا ... ی نداریشتر! دو راه بیی- دختره هرجا

 هم خودم و هم تو یا فرد رو آزاد کنه ... ی کنی رو وادار میل وکیکه و اون مرتیریگ

یدی؟ کنم! فهمی نابود مرو
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 خر تو خره؟ خبرینقدر ایا فکر کرده بود؟ که دنی خودش چیش نگاش کردم ... جدا پفقط

 شه ... از حالت ی میم حالیزا چیلی خونم و خی خودم دارم حقوق میگهنداشت من د

یه صورتم ... ی توید خندم ... اومد جلو و با مشت کوبی دارم تو دلم بهش مید فهمچشمام

 دهنم حس ی شد ... چشمامو بستم و طعم خون رو تویاهلحظه حس کردم چشمام س

:ید ... غرکردم

 کشمت! کشتنت برام زا خوردن آبجوی می همه چیخیال بی بکنیجایی حرکت بی- اگه بخوا

 آشغالت پاشو گذاشت یاه اون مامان کله سیراحت تره! دختره حرومزاده! از وقت

ی های از امثال شما عوضید ... کشور من بایاور برام نیچی هی کشور من جز بدبختتو

!ی هستی تخم کدوم مردیست پاک بشه! تازه تو که معلوم هم نیستترور

 اما دوست داشتمیاد قراره سرم بیی که چه بلیست برام مهم نیگه کاش دستام باز بود ... دآخ

 ی تویزه بریتش افکار مسخره و درپین کله اش که همه ای بکوبم توینقدرا

 کردهیر شیلی منو خیل تو خونه دنی زندگیم سال و نیه بره ... یادش و اسم خودشو هم حلقش

 دونست ... ی نمینو خور سابق نبودم و لئونارد ای اون دختر تو سریگهبود! د

 کردم ... لئوناردی میتم به حال خودم و وضعی فکرید ذاشتم ... بای ترس رو کنار مباید

 گذاشته بود ... برش یمانی سی از ستون هایکی آبجوش که کنار یشهرفت سمت ش

 دادم به ستون پشت سرم و چشمامویه ... سرم رو از پشت تکید و لجرعه نوشداشت

بستم ...

 ...ی نگران منیلی دونم خی سرت اومد؟ میی قطع شد چه بلی گوشی! وقتیی؟ کجایل- آخ دن

 یدام پیعنی ... اما چطور؟ ی کنیدا تا منو پی کنی دونم خاک شهر رو الک میم
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 تونم فکری نمی حتیچکس جز تو به هی بدبختین ای منو نجات بده ... تویا بیل دنی؟ کنمی

کنم!

یلم موبای بود ... صدایدن باز کردم ... لئونارد نشسته بود کنار ستون و مشغول نوشچشمامو

 ... کنار دست لئونارد بود ... لئونارد یم شد سمت گوشیدهبلند شد ... چشمام کش

 سر داد و رو به من گفت:ی شماره قهقهه ایدن دبا

 کوبه!ی میوار داره به خاطر تو خودشو تو در و دیلی خیارو ین- ا

یل دنید داد شای عجز نگاش کردم ... کاش جواب بده! کاش جواب بده ... اگه جواب مبا

 ردمونو بزنه ... در کمال بهت من لئونارد گفت:یتونستم

ید به خاطر تو شاینجوری نگران باشه ... ایشتر کم بیه بهتر باشه جوابشو بدم ... بذار ید- شا

 کارا بکنه!یلیحاضر باشه خ

 رو گذاشت در گوشش ...ی حرف گوشین از ابعد

- الو ...

 زنم !ی ! داد نزن که داد میارو! ی- هو

 آزادیگه تو خونه ات! حال دی دختر منو حبس کردیمه سال و نیه طلبکار باشم که ید- من با

!ی ... هریست به تو نیازیشدم ... ن

 دختر اونقدر ها هم ارزشین باور کن ای؟ کشی خودتو می- هه هه هه! چته؟ چرا دار

!یاد ی میرت بهتر از اون گینداره ... فاحشه ها

:ید و داد کشید از جا پریهو

- بهت گفت داد نزن!

 دوباره اش فقط دو تا شرط کوچولو داره!یدن! دی شی عاقل می ... داریاد ی- خوبه خوشم م

 دخترین گم ... ای زنم شرطا رو بهت می کم فکر کن ... بعدا خودم زنگ میه- فعل برو 

 من بمونه! کار دارم باهاش ...یش پیدامشب با

 رو قطع کرد ...ی شد و گوشیره به من خیهانه حرف کرین دنبال ابه

یل کارش دنین رحم! با ای آشغال هرزه بی شد ... لعنتی میر کم کم اشکم داشت سرازدیگه

 منو ی صدایا کنترل کنه و بفهمه کجام! خدایمو گوشیلرو نابود کرد ... کاش دن
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 شد و گفت:یره بهم خیحانه طرف من ... وقید ... لئونارد خودشو کشبشنو

یی زندان بهم گفت که چه کارای زن نبودم؟ فرد تویه با ی چند وقتی دونی- هه هه ... م

 شب با تو ... ارزش که یه که اون برده رو ببرم ... ی خوام لذتیباهات کرده ... م

 پاتوق خودم ... فردای رفتم توی هم خوبه! پول ندارم وگرنه میلی من خی ... اما برانداری

 یی و دوتایکنم ... فرد رو هم آزاد میرم گی پول می لندهور کلیکه مرتیناز ا

! آخ ... آبجو ... قمار ... زن!یم کنی زنا غرق می توخودمونو

 آبجو خورد و گفت:یگه دی حرف جرعه این دنبال ابه

 ...ی بدیس بهم سروید دادنت بایل باهات ندارم ... اما فردا قبل از تحوی- امشب کار

 سر داد و گفت:ی قهقهه امستانه

 ...یکنم رو من تموم میک- خودتو اماده کن ... کار ناتموم فردر

 ... منیا شده بودم! خدایره زده بهش خیرون از حدقه بی به تنم راست شده بود ... با چشمامو

 یا ندارم ... یگه دیکیو ین ای های گری طاقت وحشیا طاقت ندارم ...خدایگهد

 دستشی عوضین خورم به خاک مادرم که اگه ایم قسم یا بفرست ... خدایلو دنیا بکش منو

 برام مهم ی حتیا ... خدایست برام مهم نیچی هیگهبهم بخوره خودمو بکشم ... د

 کشم ... مطمئنم! لئوناردی ... من خودمو می خودت دعوت نکنی که تو منو به مهموننیست

 خر و ی که صداید طول نکشیزی و چشماشو بست ... چین زمی رویددراز کش

ی شد ... هم سرما و هم دستای بکشم اما نمین زمی کردم خودمو روی بلند شد ... سعپفش

 ی به خوبینو زده بود! ایخ ... دماغم یاد از دستم بر نی شد کاریبسته ام باعث م

یخ یز ری چکه هم به تکه های که از چشمم میی کردم اشکای حس می کردم حتی محس

 یب گذاشته بود تو جیمو ... گوشیومد ی از دستم بر نمی کاریچ شه ... هی میلتبد
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ی زنگ میل رسوندم و به دنی می وگرنه هر طور که شده بود خودمو به گوششلوارش

زدم ... اما فعل همه در ها رو به من بسته بود!

یه ی رو به موت بودم اما از ترس حتی که شد من هنوز چشمام باز بود ... از خستگصبح

 سر وقتم ... یاد لئونارد بیدم ترسی هم بذارم ... میلحظه هم نتونستم پلک رو

 نکرده بود و منیدام هنوز پیل شد ... دنیدار کرد که لئونارد بی داشت طلوع مخورشید

 مغزم کرخت شده بود. لئونارد ی شده بودم .... از سرما همه بدنم و حتید نا امیحساب

 خوندم ... مرگ رو با همهی لب داشتم دعا میر خورد و چشماش باز شد ... زی جا تکونسر

 کشم! شک ی خودمو میاره سرم بیی دونستم اگه بلی کردم ... میوجودم حس م

 به سمتم ...ید چندش آورش باز شد و خودشو کشیش من نیدن ... با دنداشتم

 ؟یداری- ب

 چشمامو بازیع خش خش که بلند شد سری ... صداینمش خواستم ببی بستم ... نمچشمامو

 ی ... وقتیرون بید کشیمو شلوارش و گوشیب جیکردم ... دستشو فرو کردم تو

 من بسته!ی همه راه ها رو روی رو خاموش کرده بوده! لعنتی گوشیدم کرد تازه فهمروشنش

 ی روشن شد زنگ خورد ... لئونارد پوزخندی گوشینکهچند لحظه بعد از ا

 به من زد و جواب داد:وحشتناک

 ...ی قراری بیلی- هان؟! انگار خ

 کنم بفرستم در خونه ات!یکه تیکه نکن دختره رو تی ! کاریلت و اون فک و فامی- خودت

 ...ی- مثل آدم حرف بزن تا مثل آدم جواب بد

 سر داد و گفت:ی قهقهه اید که رسینجا ابه

- آدم نبودنم هم به خودم مربوطه!

 ... بعدش همی کنی رو تا قبل از ظهر آزاد میک گم! فردری می چین- خفه شو گوش کن بب

 فرستم ...ی که برات می به آدرسیای ی و می کنیصد هزار پوند آماده م
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 ...ی فرد رو آزاد کنید! اول بای زرنگیلی نه ! خی- ه

 ....ی کار رو بکنین اید ... بای تونی شه! تو می- من سرم نم

 ...ی زنی دختره رو مین اید قیا شه ... ی فرد آزاد میا من قانون ، قانون نکن! ی براینقدر- ا

 آدرس رویدم فرد رو که شنی ... بعدش صدای ... فقط دو ساعت وقت داریدی که شنین- هم

 فرستم ...یبرات م

 صداش تنگ شده؟ی دلت برای؟- ا ؟ جد

!یه- خوب زر نزن! فقط چند ثان

 عقبیدم پاهام زانو زد ... خواه ناخواه خودمو کشی حرف اومد به سمت من و جلوین از ابعد

 و گفت:ید... خند

 ...یارم سرت بیی خوام بلی- نترس نم

 که گرفته بود کناری ... بدون توجه به گوشیین پاید حرکت پارچه دم دهنم رو کشیه با بعد

:یدمگوشم تا حرف بزنم داد کش

 به من وی کنی و پسرت و هفت جد و آبادت ... تو غلط میی ... هرزه توی- آشغال عوض

!یوونی ... تو حیف خوک کثیه .... ی خوکیه! تو ی کنینمامانم توه

لل براش هم نبود که من دارم فحشش می قهقهه ملئونارد  رو بای دم ... گوشی زد ... اص

خشونت چسبوند در گوشم و گفت:

 کارا باهات دارم ...یلی- حرف بزن که بعدش خ

:یچید گوشم پی تویل دنی ... همزمان صداید بغضم ترکیهو

! با من حرف بزن ...یزم- افسون ... افسون ... عز

:یدم بغض نالبا

 ...ی- دن

 کنم! به حرفاش توجه نکن ... افسون!ی! حر ص نخور ... خواهش می دل دنیز- عز

 زود یلی کنم ... خی میدات نترس ... من پیچی ... عسل من ... آروم باش و از هیزمعز

....

 هق کردم:هق

 کشم ...ی ... من خودمو می! دنیاره که پسرش سرم آورد رو سرم بیی خواد بلی مین- ا
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 بلند شد:یل دنداد

 دلمیز دم ... افسون ... عزی کس بهت برسه ... نجاتت میچ ذارم دست هی- غلط کرده ... نم

...

 اونم شک داشت ... با ضجه گفتم:ید پر از بغض بود ... شایل دنصدای

 خوام ...ی ... نمی بهم بخوره دنی خوام دست کسی- نم

 عقب و خاموشش کرد ... بعدشید رو کشی بگه لئونارد گوشیزی بتونه چی دنینکه از اقبل

 سمتم ... باز خودمو یه آبجوش و اومد یشهگذاشتش کنار ستون ، درست بغل ش

 کرد ...نشست کنارم و با نفرت گفت:جمع

 من! الن که آدمت کردمی برای هرزه ... آره؟ زبون در اوردیدی به من فحش م یگه- حال د

 فرد لطافت ندارم ...ین ... من عی فهمیم

 صورتش ...ی گفت و قهقهه زد ... صورتش رو که اورد جلو با همه نفرت تف کردم تواینو

 یه صورتش و ی توید عقب ... دستشو محکم کشیدچند لحظه صورتش رو کش

 مشتش گرفت که حس کردم فکم خورد شده!ی توی دستشو اورد جلو ... چونه مو طوردفعه

 دندوناش گفت:یاومد جلو ... از ل

ی باش! من زن وحشیع اون هم رام باش! مطین- حال که اخلقت به مامانت رفته پس ع

 کنم!ی ات میچارهدوست دارم! اما تو رو نه! آدم باش وگرنه ب

 کردم پامو تکون بدم ...ی نبرده ... سعیت از آدمیی گه آدم باش! خودش بوی میل من و دنبه

اما از سرما خشک شده بود ... صورتشو آورد جلو و خواست لبامو ببوسه که 

:ید پهلوم و داد کشی شدت صورتمو چرخوندم ... لگد محکم زد توبه

 ...ید ... تو رو فقط بای معاشقه نداریاقت- تو ل

 چرا؟ینی؟ بی ما رو می تو دارینی؟ بی تا کجا؟ تو می پستیا ادامه نداد و قهقهه زد! خداحفشو

 بکنه؟ ی معامله این کشه با من چنی میدک بشر که اسم پدر رو ین ایدچرا با

 رفت سمت کمربند شلوارش ... چشمامو بستم و از ته دل گفتم:دستش
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 ترسم ... توی شنوه! مامان تو بهش بگو بهم نگاه کنه! مامان من می- مامان! خدا صدامو نم

رو خدا ...

یه با ی فرقیچ ... تو اون حالت هیفته به سمتم ... سرمو چرخونده بودم که نگام بهش ناومد

 نداشت ... شهوت چشماشو کور کرده بود ... دستش اومد سمت لباس من یوونح

 کردم سر جام تکون بخورم که نتونه به هدفش برسه ... هلم داد ...ی... با همه قدرتم سع

 ی زدم اما می ... زار مید که حس کردم بغضم ترکینیشو شدم ... سنگینپخش زم

 پسرش ... باشه خداین نداره ... چشماش کور شده بود ... درست عی ایده التماس فادونستم

 کنم ... یین ... پس حداقل بذار زمان مرگم رو خودم تعیدیتو که صدامو نشن

 هم فشردم که دردمی محکم روینقدر پلکامو ایدم رو که شنیرهنم جر خوردن پصدای

 اماده ی هر حادثه ای نداشت ... خودمو برایگرفت ... اما درد اون لحظه برام مفهوم

ی لبیچ هیگه بود ... و دیفتاده بندم نی روینی سنگیز چیگه بودم که سبک شدم ... دکرده

 تکون دادن پاهام نداشت ... با ی تقل برای دستیچ داد ... هیگردنم رو خراش نم

 رفتی بود که میل دنی ... دستایدم شنی نمیی اما صدایدم دی چشمامو باز کردم ... مترس

 ... دستامو یومد ی صورت لئونارد فرود می شد و با قدرت روی هوا مشت میتو

 همید نداشت ... کر شده بودم ... شای ایده گوشام ... چند بار فشار دادم ... اما فای روگذاشتم

 ی به طرفم ... جسم بید که دویدم رو دیمز خواستم که نشنوم ... جیخودم م

 بدنی منو داد به ستون ... پالتوشو در اورد و رویه بلند کرد ... تکین زمی رو از روحونم

 هم با لباس یگه چشماش اشک حلقه زده بود ... دو مرد دی ... تویدبرهنه ام کش
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ی رو از لئونارد جدا کنن ... اما موفق نمیل داشتن دنی اونجا بودن که سعیس پلافسران

 یل رو به دنیمز اما دست بر داد نبود ... جید چکی میل دنیشدن ... عرق از سر و رو

 من لئونارد رو پرت کرد بهیدن سمت ما ... به دید چرخیل گفت ... دنیزی و چید کشفریاد

 ی توید منو کشیانه رو با قدرت پس زد و وحشیمز و اومد به طرفمون ... جیطرف

 در گوشمیل ... دنیدم شنی نمیزی کردم ... اما بازم چی حس مینو ... ایدم لرزی ... مبغلش

 یف کرد اروم باشم! چه حی زد ... حتما باز داشت ازم عاجزانه تقاضا میحرف م

 گلوله فضای بغلش و از جا بلند شد ... صدای توید تونستم صداشو بشنوم ... منو کشی نمکه

 رومون لئونارد یش ... پید چرخیل رفت ... نین موقتم از بیرو شکافت ... کر

 ... دستاش از دو طرف بازیرون ... زانوهاش خم شدن ... چشماش از حدقه زده بود ببود

 یره دو زانو ... خی شکسته آبجو بود ... افتاد رویشه دستش شیه یبودن ... تو

یل شد ... همه جا غرق سکوت بود ... دنین چشماش من ... با صورت پخش زمی بود توشده

 بود و تفنگش رو به سمت اون یستاده که پشت سر لئونارد ایسیبه افسر پل

 بود گفت:گرفته

یش؟- چرا زد

 رو برداشت شکست و حمله کرد به سمت شما ...یشه لحظه از دستم فرار کرد ... شیه- 

 نبود ...یچاره ا

 چشماش ... چشم ازشی شدم تویره صورتم ... خی توجه به لئونارد خم شد روی بدنیل

 جون لئونارد ... به پدرم ... چشمامو بستم ... کاش یگرفتم ... چشم دوختم به جسم ب

 شدم ... کاش ...ی موندم ... کاش کور می مکر

 بود:یی للیه کنار گوشم شبیل نرم دنصدای
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ی؟ شنوی منو می ... صدایزم- افسون جان ... عز

 قفل شد ... بهم لبخندیل دنیی نگاه کهربای بار پلک زدم و چشمامو باز کردم ... نگام توچند

 نشست لب تختم ... یل حوصله لبخند زدن هم نداشتم ... دنیزد ... اما من حت

 دستاش و آروم و آهسته گفت:ی گرفت تودستمو

ی؟ دلم ... بهتریز- عز

 قهر بودم ... صحنهیا خواستم حرف بزنم ... با کل دنی چرخوندم سمت پنجره ... نمسرمو

 یه که حس کرده بودم بالتر از حد توانم بود ... یی بودم، صحنه هایده که دییها

ی رو میل دنی بود! هنوز فحش هاید تازه و جدیز من انگار همه چی برای گذشته بود ولهفته

 اخرم بود ... یر تید جنازه لئونارد شایدن ... هنوز ترس همراهم بود ... دیدمشن

 با همون لحن پچ پچ وارش گفت:ید که سکوتم رو ددنیل

ی؟ با من حرف بزنیخوای- افسون ... نم

 گفت:ی به فارسینبار جوابش سکوت بود ... سکوت و سکوت ... ابازم

 !یدم هفته است که صداتو نشنیه- 

یل ... دنیدم کشیننم لب پای لبم شکل نگرفت ... دندون روی لبخند رویشه برعکس هماینبار

 ام و گفت:ینه سیخم شد ... سرش رو گذاشت رو

ید من باید تا چه حد ناراحتم! شایانات جرین بهت ثابت بکنم که از اید دونم چطور بای- نم

 زدم که تنهات ی مورد حرف مین در ایمز با جید باید بودم ... شای مراقبت میشترب

ی کردم که نکردم ... نمی کارا میلی خید باید ذاشتم ... شای برات مراقب مید باید ... شانذاره

 تموم شده! چون نشده ... چون روح تو ی و خوشی به خوبیزتونم بگم همه چ

 وقتیچ خواستم کمکمت کنم اما هیشه زجر آوره ... من همیلی من خی براین و ایده دآسیب

 منو ی کردم تو داری به سنگ خورده ... تازه داشتم حس میرم تیشهنتونستم! هم
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! منیستم به صورت اول برگشت ... من مهم نیز همه چیگه اتفاق دیه ... اما باز با ی بخشمی

 من ی هفته است برایه که ینه ... مهم ایزم عزیی! مهم تویستمهرگز مهم ن

 ... افسون! افسون بهم بگوی غر نزدی لب به فارسیر ... زی ... باهام حرف نزدی نزدلبخند

 ...یارم ی ... دارم کم می شیکه خوب م

ی درک نمیل بود که دنیزی چین داشتم باهاشض حرف بزنم، اما توانش رو نداشتم! ادوست

 اراده دچارش شده بود. ی بود که بینی نبود حالت سنگیاریکرد ... سکوت من اخت

 بند اومده بود و قصد تکون خوردن هم نداشت!ین اون همه واقعه سنگیدن زبونم از دانگار

 و ید کشیقی شد دور شکمم ... نفس عمیچیده چشماشو بست ... دستش پیلدن

 داد:ادامه

 سر خاک مادرت؟ آره افسون؟!یم بری- دوست دار

 خورد!ی ... مامان غصه مینه ببیت وضعین خواستم منو با ای داشتم ، اما نه الن! نمدوست

 با دست راستش دست چپمو گرفت و یل نشون ندادم ... دنیپس بازم عکس العمل

 فشار داد ... گفت:انگشتامو

ی میرون ویام و بغضش دنی ناراحتیدن که از دی هستی کنه؟! تنها زنی خوشحالت می- چ

 سوزه افسون؟!ی من نمیشه ... دلت برا

ی بزنم ، تلش کردم قطره ای سوخت ... تلش کردم حرفی هم میلی سوخت! خی مچرا

 شکمم برداشت ... ی اما در هر صورت نا موفق بودم. سرش رو از رویزماشک بر

 بودم! دستشیده تا حال ندینجوری پر از ابهتم رو ایل پر التماس بودن! دنینقدر چشماش اچرا

 و گفت:ید پلک هام کشیررو اورد بال ... ز

 مثل دفعه قبل؟یم؟ سوار چرخ و فلک بشیم بری- دوست دار

 هم فشار داد و گفت:ی! لباشو رویخی نگاش کردم، سر و فقط

یم؟ باغ بخوری عصرونه رو تویخوای- م
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:ید بلند داد کشی از جا بلند شد و با صدایا دفعه دنیه سکوت بود و سکوت و سکوت ... بازم

!یــــــن- کرول

 و با تحکمید کشی آهیل اتاق ... دنی توید پرین که در باز شد و کرولید طول نکشچیزی

گفت:

 ...یرون خوام ببرمش بی- خانومو اماده کن، م

 راه افتاد سمت در اتاق ...یل گفت و رفت سمت کمد لباس هام ... دنی لب چشمیر زکرولین

 و دوباره گفت:یستاد در ایجلو

یدی؟! فهمی کنی آروم باهاش برخورد میلی! خین- کرول

 زا اتاقیل چشم زمزمه کرد و اومد به طرف من ... دنیه شبیزی لب چیر باز زکرولین

 یل آماده شدم و دنینخارج شد ... حوصله مقاومت کردن هم نداشتم ... با کمک کرول

 و آماده بود ... بدون حرف اومد به سمتم ... دستاشویده اتاق ... اونم لباس پوشی اومد توهم

 بغلش ... بعد ی توید حرکت منو کشیه زانوهام و با یرجلو آورد و بردشون ز

 رفت و از ساختمونیین و با سرعت از پله ها پایرون همونطور در سکوت رفت از اتاق بهم

 رو باز کردن و یل دنین در ماشیع ما سریدن از خدمتکارها با دیکیخارج شد. 

 خواد منو کجای داره و می دونستم چه قصدی جلو ... نمی صندلی منو گذاشت رودنیل

 نشسته بودم و حرف هم ی صندلی مجسمه رویه ین نداشت! عیتیببره ... برام هم اهم

 رفت ... کم کم جاده های هم در سکوت میل زدم ... چشم دوخته بودم به روبرو ... دننمی

 یه از یم ... داشتیدم دی رو میتون برای کردن ... داشتم چراغ هایدا پییحالت سربال

 توقف کرد ...ید که رسی بلندی ... به انتهایم رفتی تپه بال میه شبجایی

 دادیه ... تکیین رفت پایل پام ... دنیر شهر زی تپه بلند و چراغ هایه و یل من بودم و دنحال

 بودم انگار ... یده زد ... سر جا خشکیش در اورد و آتیگارشو ... سینبه ماش
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 خدا صداموید بشم و از ته دل داد بزنم ... اونقدر داد بزنم که شایاده دوست داشتم پچقدر

 در و درو باز یره خودمو از جا کنده ... دستم رو بردم سمت دستگیبشنوه ... به سخت

 ، رفتم جلو ...ی نگاه مملو از نگرانیه فقط نگام کرد ... یدنم با دیل ... دنیین ... رفتم پاکردم

 رو یانوس شد اقی پام انداختم ... همه سبزه بود ... اون دورها میر به زینگاه

 آروم گفت:ی رو کنارم حس کردم ... با صدایل ... حصور دندید

 بهمیلی ... خینجا ایام ی کنم میله و دوست دارم خودمو تخیره گی دلم میلی که خیی- وقتا

 خواد ... من که ی ... هر چقدر که دلت می داد بکشی تونی مینجا کنه ... ایکمک م

 دونم ...ی دارم! تو رو نمیاز بهش نواقعا

ی سکوت رو شکافت ... فقط داد میادش فاصله گرفت ... به اندازه چند قدم و ناگهان فرازم

 ید وقفه داد کشی بینه ثای سید زد! شای بزنه فقط داد می حرفینکه ... بدون ایدکش

 آروم بشهینکه برعکس اید ... شاین حس کردم صداش گرفته، عقب گرد کرد سمت ماش،

 ی اون داد بزنم ... خودمو خالین تونستم عیمتازه حالش بدتر شده بود ... کاش منم 

 رفتم جلو ... دستامو از هم باز کردم ... چشمامو بستم ...یگه قدم دیه کنم! یه! گله کنم! گرکنم

 زدن! یاددهنمو باز کرد ... حرف زدن هم برام سخت بود چه برسه به فر

 لب اسمش رویر طلسم رو شکستم و زی بزنم ... به سختیاد رو فریل داشتم اسم دندوست

زمزمه کردم:

!یل- دن

 شد ... لبخند نشستی کردم و احساس خل جودم داشت پر می میدا کم صدام رو داشتم پکم

 کردم و ی بود! دوباره سعی وقت بود از لبهام فراریلی که خیزی لبم ... چیرو

 بلند تر ...اینبار
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!یــل- دن

 کشدار ... دوباره گفتم:ی صدا ولی خنده بیه ... یدم برام راحت شده بود ... خنددیگه

!یــــل- دنـــ

 ... با صدا ...یدم بلند تر از بار قبل ... حضورش رو پشت سرم حس کردم ... خندینبار او

دوباره گفتم:

!یـــــــــــــل- دن

:یدم کشی و داد میدم خندمی

!ی! دنــــــــــــــی! دنــــــــی- دنــــ

:یدم کشیاد تونستم بخندم ... فریم ندیگه

! چـــــــــــرا؟یــا- خدا

 کردم امای شد ، سوزششو حس می گردوند ... حنجره ام داشت زخم می صدام رو بر مباد

 نداشت ... گفتم:یتیاهم

- خســـــــته ام! خدا خســـــــــــته ام!

یگه دی هفته سکوت، حال دوست داشتم زار بزنم ... دنیه افتادم، بعد از یه به گربالخره

 کنار لله گوشم رو یی بغلش و جای توید ... اومد به سمتم ... منو کشیاوردطاقت ن

 ... با هق هق گفتم:ید لرزی ... همه بدنم داشت میدم لرزی ... مبوسید

 خواست بهم تجاوز کنهی اون می من! دنی شه از زجرای تموم می شه؟ کی تموم می کی- دن

 منو نابود کنه یخواست اش میزه مگه من دخترش نبودم؟! به خاطر غری... دن

...

ی! سکوت محض و اجازه دادن برایده زن ها مفی چقدر براین گفت و ای نمیچی هدنیل

 که دوست دارم ... از هر یزی بهم اجازه داد حرف بزنم ... هر چیلحرف زدن ... دن

 گفتم که دهنمینقدر که دوست ندارم! و من گفتم، گفتم، ایی که دوست دارم ... از هر جاجایی

 کوتاه گفت:یلی خیل حرفام تموم شد دنیکف کرد! وقت
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ینان تو مملو از آرامشه ... بهت اطمی به بعد زندگین! از ایده خودش رسیان به پایز- همه چ

 آزارت بده!یزی چیذارم نمیگه دم! دیم

 و خودش همین ماشی ... منو نشوند توید بوسیشونیمو داشتم ... پیاز خاطر نینان اطمین ابه

 و من چقدر یام خواست اجازه بده با خودم کنار بیسوار شد ... بازم سکوت ... م

 زد و گفت:ی به سمتم ... لبخندید چرخیدیم که رسیل ویک بودم ... نزدمدیونش

 باورت نشه!ید خوشحالم شایا دنیه دوباره ات به اندازه ی صدایدن- اگه بگم از شن

 جواب لبخندش لبخند بود ... گفت:اینبار

 دم ...ی لبخند رو مین دم اما در ازاش فقط همی رو میا- دن

 نگفتم ... گفت:یزی تر شد اما چیق عملبخندم

 ؟یم رستوران لندن بخورین بهتری تویم امشب شام رو بری- حاضر

 تنم بود وی زانو از جنس نخی کوتاه تا رویرهن پیه خودم انداختم ... ی به سر تا پانگاهی

 هم ی کرم و آبی بوت هایم بودم ... نیده نازک کرم رنگ پوشی ژاکت بافتنیهروش 

 نبودم! من من کردم:ی بود، و به نظر خوب بودم ... اما رسمپام

- اوممم! خب ...

 گفت:ی کنجکاوبا

- خب؟!

 ...یست هم مناسب نیلی- به نظر ظاهرم خ

 کرد و گفت:ی کوتاهاخم

ی؟ مخالفت کنی خوای! می خوبین به ایه؟ حرفا چین- ا

 لبخند گفتم:با

 ...یم رو رد کردیل! وی- چقدر هم که تو گوش کرد

 کرد ...یشتر بال انداخت و و سرعتشو بیی ابرویطنت شبا

 که از مصائب از سر گذشته ام غافل بشم ... هنوز هم چندی بودم اما نه در اون حدخوشحال

 دونستم که بازم ی انداخت ... اما می ابروهامو خط مین اخم بیقه به چند دقیقهدق
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 وی تو ذات افسون بود! بدبختین ... انگار ایام تونم باهاش کنار بی هام می بدبختیه بقمثل

 عوض یمو گوشیل به صدا در اومد ... دنیفم کی تویم و صبر ... گوشیصبر .. بدبخت

 تونست اون صحنه ها رو از ذهنمی نمیزا چین! ایده! اما چه فایفتم اون روز نیاد بود که کرده

 ام در هم یافه در آوردم ... ادوارد بود ... نا خوداگاه قیفم رو از کیببره ... گوش

 داشتهی اصل دوست نداشتم با ادوارد رابطه ایگه دونم چرا اما دی ... نمید و دستم لرزشد

 کرد ... ی نگام میرت داشت با حیل ... دنی دوست معمولیه به عنوان یباشم! حت

 و نگاه به شمارهید کشیرون از دستم بیو حرکت گوشیه که با ید چشمام دی توی دونم چنمی

 نگاش کردم ... دوست نداشتم در موردش بد ی ... با نگرانیدمکرد ... آه کش

 که الن بخوامی کرده بودم اما نه در حدیی کارهایطنت شی کنه ... من از روقضاوت

 اخم کرد و گفت:یلتاوانشو پس بدم! دن

 کار داره؟ی- ادوراد با تو چ

 رو بهم برگردوند وی بگم خواست جواب بده که ادوراد قطع کرد ... گوشیزی چینکه از اقبل

گفت:

 ...ی- نگفت

 کرد امای بهم شک میشتر بینجوری دونم چه مرگم بود! ای به تته پته فتاده بودم! نمحقیقتلا

حالم دست خودم نبود ... گفتم:

 زنه ...ی وقتا بهم زنگ می- خب ... خب بعض

یه؟ چیلش- و دل

 ...ی- خودت ... خودت شماره م رو بهش داد

 ادواردی روز بهم گفتیه ؟ یه ادوارد چی تماسایل پرسم دلی دونم! الن دارم ازت می- م

 با ادوارد یاد ... و من بهت گفتم دوست ندارم زی کنی زندگیشش پی کرده بریشنهادپ

یه؟ زنه چی هنوز بهت زنگ مینکه ایل دلیری؟ بگگرم
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 نداشتم ... پس سکوت روی نداشتم بهش بدم ... حداقل الن جوابی ... جوابیر انداختم زسرمو

 گفت:یل دادم ... دنیحترج

 ... اما بعدا!یم شی میخیالش حرف زدن تو رو خراب کنم ... پس امشب بیرینی خوام شی-نم

 ... حتملا!یم در موردش حرف بزنیدبا

 اسیم گوشی ... رویم شدیاده رستوران نگه داشت و هر دو پیه ی سکوت کردم ... جلوبازم

ام اس اومد ... ادوارد نوشته بود :

ی؟ دی گه! چرا جواب نمی میزایی چیه ی ! دووثیزم- من نگرانتم عز

 با همه وجودی دونستم که دوروثی لئونارد رو به گوشش رسونده بود! میان جری دوروثحتما

 تونستم بفهمم و ی رو نمیزی چیهدوست داره منو به برادرش بچسبونه! اما 

ی نمیل به دنی از رابطه من و ادوارد خبر داشت حرفینکه بود که چرا با وجود این ااون

 داشت موشکافانه نگام یل بود! اس ام اس ادوارد رو پاک کرد ... دنیب عجیزد؟! کم

 بود ادوارد رو همی ... وقتیفم کی رو انداختم توی نکردم و گوشی کرد اما من توجهمی

 ... یم وارد رستوران شدیل رو فرستادم ... همراه دنیمز و جیو که متییبفرستم جا

 ذهنم مشغول بود کهی دونستم ، اما خودم هم به قدری رو نمیلش پکر بود ... دلیل دنقیافه

 شد ... ی ذهنم پر از لئونارد می در مورد اونو نداشتم ... گاهیفرصت کنجکاو

 ادوارد سرکی! هر از گاهیو هم متی .... گاهیمز پر از جی ... گاهیک پر از فردرگاهی

 که ی بر علت ... اون شب .... شبید شد مزی میل دنی وسط صداین و اید کشیم

 فرصت مناسبیه ی توید خواست بهم بگه ... بای میزی چیه یل ... دنید منو دزدلئوناردو

 خواسته بگه ...ی میازش بپرسم چ

ین؟ ری کجا میه- دا

 شدی دوستم داره، اما بلد نبود ابرازش کنه ، نمیدم فهمی نازک کرد ، می برام پشت چشمدایه

 به ساعتش کرد و گفت:ی ... نگاهیرمبهش خرده بگ
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 رم خونه خواهرم ...ی- چند روز م

 زده گفتم:یرون از حدقه بی چشمابا

- چند روز!

 توجه به تعجبم گفت:بی

ی رو داشته باش ... همه خدمتکارها مرخصیل دنی چند وقت هواین- بله چند روز ... ا

 غذاشو بخوره!یلگرفتن و خونه خلوته! فقط نگهبانا هستن ، مراقب باش دن

 بود که چرا همهین مهم نبود مهم این قرار بود برامون غذا درست کنه؟! ای نبود کیه داوقتی

 پس رفته گفتم:ی رن؟! با صدایبا هم دارن م

!ین؟ کرولی- حت

 کنم ...ی سفارش نمین از ایشتر رم ... بی دارم میگه خب من دیلی ... خین کرولی- حت

 ینجا ایاد خواد بی مادرش می باش! به زودیل از اون مراقب دنیشترمراقب خودت و ب

 نکن که لغر بشه!ی... همراه با خواهرش ... کار

ینقدر ایه که لغر بشه! چرا دایدم کشی کار میل تعجب نگاش کردمف مگه من از دنبا

 نبود که علتش یل ساعت همه خدمتکار ها رفتن، دنیکمشکوک بود ... در کمتر از 

 اون خونه درندشت وحشت کرده بودم!ی تویقتا اتاقم ... حقی ازش بپرسم ... رفتم تورو

 اتاق قدم ی توی مونده بود ... با کلفگی دو ساعتیکی یلعصر بود و تا اومدن دن

 کردم. خوبه لئوناردو به درک واصل شده بودی اگه نگهبانا نبودن صد در صد سکته مزدم،

 ...یاد سر من بییوگرنه معلوم نبود چه بل

 کردم با درد دل بای که از مامان داشتم ... برش داشتم و سعیکی سمت قاب عکس کوچرفتم

 انگشتام فشار دادم و گفتم:ین ببرم ... قابو بینمامان زمان رو از ب

ی برام جشن میل کردم دنی تولدمه! فکر میعنی شد مامان! امشب ی کردم چی فکر می- چ

 ی تک و تنها ول کرد! چینجا کرد و منو ایه اما برعکس ، کل خونه رو تخلیرهگ

 ... اما مامان! من دوسش دارم ...یاده من انتظارم زید شابگم؟
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 و گفتم:یدم کشی خودم خنده ام گرفت ... آهی غر غرهااز

 شرمنده بشهی کنم تولدم بوده تا کلی میاداوری کنمف بعد هم بهش ی باهاش قهر میاد بی- وقت

... چطوره مامان؟ ا اخم نکن قربون اون ابروهات برم من! خوب حقشه ... 

 تنها باشه تو خونه ...ی خواد با دوروثی کنه! لبد می میت منو اذینقدر خبر ای که بی چیعنی

 جا چند رور گورتو گم کن ... نکنه ... یه گه توام برو ی و بهم میاد یالن هم م

 مامان!ی ازدواج کنه؟ وای خواد با دوروثی منکنه

 کهین زد ... از جا بلند شدم و قاب رو سر جاش برگردونم، همی میرون از چشمام بوحشت

 به سرعت یل! دنیدم کشیغ و از وحشت جیدم رو درست پشت سرم دی دنیدمچرخ

 بهم رسوند و گفت:خودشو

- افسون! نترس ... منم!

 فوت کردم چشمامو گرد کردم و گفتم:نفسمو

 بود غش کنم!یک نزدی؟ اومدی- امان از دست تو! ک

 زد و گفت:لبخندی

 رفت!یه که دای از وقتیقا هست که اومدم ... دقی ساعتیم- ن

ی نه ... سعی باشه؟! وایده من! پس منو تنها هم نذاشته بود ... نکنه حرفامو شنی خدااوه

کردم خودمو نبازم ...

 رفتن؟!ی چی خدمتکارا برایل- دن

 نشست لب تختم و گفت:خونسردانه

- من مرخصشون کردم ...

 جلوش و با تعجب گفتم:ایستادم

- چــــــرا؟!

 تخت ... گفت:ی و من افتادم کنارش روید کشدستمو

 خوام امشب باهات تنها باشم ...ی- چون م

 ...ی- خوب چرا چند روز مرخصشون کرد

280



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 گفته با تعجب گفتم:ی چیدم شنیهو بعد

 چرا؟!ی؟- با من تنها باش

 توجه به سوالم گفت:بی

 لباس براتیه حموم ... ی ... برو توی دم آماده بشی بهت فرصت میکساعت- افسون ... 

 خوام امشب باز برام ی بپوش! میرون بی تخت ... اومدی ذارمش روی ... میدمخر

 ...ی بشافسونگر

 شد به لبهام ... با تعجب گفتم:یره گفت و خاینو

 داره؟یلی- خوب ... چه دل

 جا بلند شد ... رفت سمت در اتاقش و گفت:از

 سالن منتظرتم ...ی ... تویین پایا بیگه ساعت دیک ... ی فهمی رو بعدا میلش- دل

یوار و با بهت به دید کشی. اهیرون بپرسم ... از اتاق رفت بیزی نموند که من چدیگه

 کرد؟ منظورش از ی نگام می کارم داشت؟! چرا اونجوری چیعنی شدم ... یرهروبروم خ

یزم خواد سورپرای! مینه برام تولد گرفته؟ هان آره صد در صد همیعنی بود؟ ی چافسونگر

 یرم خوان غافلگی همه هستن و مینم بی میین که برم پایگه ساعت دیککنه ... 

 ساعت حاضریم حموم ... نی تویدم پریجان! لبخند نشست گوشه لبم ... بلند شدم و با هکنن

 به یع زد .. سری برق میزی بدنم از تمیرون اومدم بی ... وقتیدشدنم طول کش

یاد تختم بود ی رو روی باکس بزرگیدن روغن زدم که خوش حالت بمونن ... با دموهام

 لباس یه!!! ی افتادم ... رفتم سمتش ... در باکس رو باز کردم! چه لباسیحرف دن

ی لباس به عالمه پولک و منجق کار شده و حسابی بنفش زنگ که بالیر کوتاه از حرخیلی

 لباس ساده ساده بود! یه ... بقی خط پنج سانتیه زد ... اما فقط به اندازه یبرق م
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 تر بودم ...ین صد در صد سنگیدم پوشی لباس رو نمین! ایشد از پشت بسته مینه با چند بندکه

 اش رو یه کم از موهام رو بال بستم و بقیه بود! یل نبود! دستور دنیاما چاره ا

 وینه آی ذوق مرگ شدم ... بعدش رفتم جلویباییش دورم ... لباس رو تنم کردم و از زریختم

 رژ یه محو و ی رژ گونه صورتیه یمل ریه کردم ... در حد یش کمرنگ آرایلیخ

 جفتیه که همراه لباس بود رو هم پا کردم ... یی ... کفش های کمرنگ صورتیع مالب

 یاسی بودم ... لک هم زدم و با رنگ یل تکمیزصندل پاشنه بلند بنفش ... همه چ

 ساعت و ربع گذشته بود ... نفسم رو فوت کردم و از اتاق خارجیک کردم ... دیزاینش

 آماده بودم ... آب دهنم رو قورت ی دنی مهمونایر نظی استقبال بی برایشد ... حساب

 شد ...ی میشتر بیرتم شد حی تر میک ... اما هر چه به سالن نزدیین و از پله ها رفتم پادادم

 ها روشن یوارکوبدرست مثل اون شب همه چراغ ها خاموش بود ... فقط د

 ... وسطیستادم سر جام ایدنش دیا ... یدیم رقصیل که با دنی ... درست مثل همون شببودن

 کرد ... ی کنترل شده نگام می بود و داشت با لبخندیستاده اینهسالن دست به س

 کرد ... آروم اومد بهی میخود زد که منو از خود بی عشق برق میا دنیه نگاهش توی

 پله مونده به آخر متوقف شده یه ی استوار و محکم ... من رویسمتم ... با قدم ها

 همراه باید سفیرهن مات ... پی شده بود ! کت شلوار مشکیر نفس گیل دنیی ... خدابودم

 ... پاهام هم ید لرزیکروات بنفش کمرنگ ... دستشو به سمتم دراز کرد ... دستم م

 پلهیه و من بقید دستش کشی ... دستمو بردم به سمتش ... نوک انگشتامو محکم توهمینطور

 ...یینها رو رفتم پا
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 دو نفره قرار داشت با دو تایز میه سالن ی ... انتهایم حرف بزنیم کدوم قصد نداشتهیچ

 یک کیه یز می کوب ها ... و رویوار از دیکی یر ... زیوار به دیده ... چسبیصندل

یرایی پذیز می وسط سالن ... خم شد از روید دستم رو کشیل بنفش رنگ ... دنکوچیک

 مورد علقه من ... یقی موسی رو برداشت و روشنش کرد ... بازم صدایوکنترل استر

 خم شدی نگاه کردم و اون بهم لبخند زد ... کمیل خودم ... با تعجب به دنی با صداینبار ااما

 آهسته گفت:یو با صدا

ی؟ رقصی- با من م

 دهنم ... دستش دور کمرم حلقهی تویدم چند بار به نشونه مثبت تکون دادم و لبهامو کشسرمو

 گرمش ی آغوشش گم شدم ... کنار لله گوشم با نفس هایشد و من تو

 کرد:زمزمه

 رقصم!ی جز تو نمی هرگز با کسیگه- د

 گفتم:یار اختی من بو

- منم ...

 ازیکی اش گذاشت ... ینه سی ... سرم رو رویدم بهش چسبیشتر رو فشار داد و من بکمرم

 موهام ... باز صداش بلند شد:یدستاش فرو رفت تو

 منه ...یای موها دنین- جعد ا

 خودش آروم گفتم:ین شده بودن ... عیشه گرفتم بال ... چشماش روشن تر از همسرمو

 من ...یای چشما دنین- و رنگ ا

ی اش پنهان کردم ... چه آرامشینه سی با لذت بست و لبخند زد ... باز سرم رو توچشماشو

 آغوشش ... بازوهامو با دستاش لمس کرد و گفت:یداشتم تو

ی؟ داری- چه حس

- آرامش ...

- و؟

- اعتماد ...
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- و؟

 ...یت- امن

- و؟

 اون بود که حرفینبارنوبت نه! ایگه دیره؟ خواست بشنوه؟ م خواست اعتراف بگی مچی

 آهسته ... آروم گفتم:ی با صدای ... کشدار ولیدمبزنه ... خند

ی؟- خودت چ

ی آرومی ... با صدایم کردی خوب درک میلی ... اما احساس همو خیم کردی هم نگاه نمبه

گفت:

- فقط عشق!

 وقتای دادم بازم سکوت کنم، بعضیح! ترجی؟ گفتم ... اما چی میزی چیه ید ... باید لرزقلبم

 ین آغوشش عی منو تویگه شد ... دیت عشقه! ثای جواب براینسکوت بهتر

ینکه ... سرمو آرود سمت صورتش بال ... ایستادم داد ... ناچارا منم ای تکون نمگهواره

 بود:یرین شیلی برام خیزدآروم حرف م

یبایی که زی دونی سر دارم و هزار سودا ... میه که ی دونی که من چند سالمه! می دونی- م

 مرد ین اون مرد خوشبخت تری باشی که با هر مردی دونیو افسونگر ... م

 شه!ی مین کره زمروی

ی که منتظرش بودم داشت می کردم ... آب دهنم رو قورت دادم ... لحظه ای نگاش مفقط

 ی کردم روز بعدش روز انتقاممه! اما الن می فکر میشه که همی ... لحظه ایدرس

 ازیکی دستش یه ازم فاصله گرفت ... با ی! کمیمه روز زندگین بهتریگه که روز ددونست

 رو خارج کرد ... ی کتش جعبه ایب جی از تویگهدستامو گرفت و با دست د

:یدم دلم نالی! تویده خریه بستم ... لبد برام هدچشمامو

 بغلت ...ی الن خودمو بندازم توین تا همی ... بگو دوستم داریل دنیال بگو! یال- 

 چشمامو باز کردم:یل دنی صدابا
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 عشق من؟ی کنی- با من ازدواج م

 دور سکته کردم و خدایه حلقه رو گرفته بود به سمتم، اگه بگم یه دو زانه نشسته بود و روی

 رو یزی غار باز مونده بود! فکر هر چیهشفام داد دروغ نگفتم! دهنم اندازه 

ی! منتظر بودم فقط ازش بشنوم که دوستم داره ، اما برایل کردم جز ازدواج با دنمی

 شد ... دو دستم رو ی میین بال و پایجان ام با هینه من! قفسه سی خدایازدواج .... وا

 چشمام جمع شده بود ... با بغضی دهنم ... از زور شوق اشک توی بال و گرفتم جلوبردم

:یدمنال

 ...یل- اوه دن

 و بایچیدم بغلش ... دستامو دور شونه اش پی توید دو زانو بلند شد و منو کشی از رودنیل

همه احساسم گفتم:

!یاد زیلی ... خی دوستت دارم دنیلی- خ

 لله گوشم گفت:ی تویل دنو

 ساله بهیست که جوونک بی عاشق کردی سن به قدرین ای توام افسون ... منو تویوونه- د

ی؟ فهمی کنم ... میوونگی خوام به خاطرت دی رسه! میگرد پام هم نم

 ... برام مهم نبود کتیرم زدنم رو بگیغ جی خواستم جلوی ... میل چسبوندم به شونه دندهنمو

 کردم ... اخر هم طاقت ی میه خودمو تخلی طوریه ید بشه ... بای رژ لبیدن

 کردم پشت سری بچه ها ورجه وورجه مین که عی و در حالیرون از تو بغلش اومد بنیاوردم

هم گفتم:

- آره ... آره ... آره!

یا! خدایدم خندی و از ذوق میدم چرخی شده بود ... من دور خودم میره با خنده به من خدنیل

 من ی ... واقعا دوست داری کنی نگام می واقعا دارینبارازت ممنونم! انگار ا

 مامانمو گرفت ...ی که خوشبختی بود ... کنار کسیل من کنار دنی بشم ... خوشبختخوشبخت

 بهشت داره ی افکار آزارم بده ... مطمئن بودم که الن مامانهم از تویننذاشتم ا
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 آورد و اومد به سمتم ...یرون حلقه رو از جعبه بیل زنه ... دنی دخترش لبخند می خوشبختبه

 انگشتم فرو کرد ... اندازه اندازه بود ... یبه زور منو نگه داشت و حلقه رو تو

 بود تعادلشو ازیک لحظه نزدیه که ی جوریه ... یل بغل دنی تویدم ذوق نگاش کردم و پربا

 ... اما خودشو کنترل کرد ... پاماو یم بشیندست بده و از عقب هر دو پخش زم

ی لبهاش ... توی بکنه لبهامو چسبوندم روی بتونه کارینکه و قبل از ایچیدم کمرش پدور

 ... یدیم بوسی وار همو میوونه بود ... دیجانش هیانگر بینکمرم چنگ انداخت و ا

 از ذهنم پر زده بود ...یز خاطرات عاشقانه مون شده بود ... همه چینه هم زمیقی موسصدای

 ی رو مینل ... فقط دیک ... فردریو ... متیمز ... ادوارد ... جیانتقامم ... دوروث

 اون هم فقط خودمو ... خواستم ازش جدا بشم که اجازه نداد و منو محکمی چشمای و تودیدم

 کنار گوشش و گفتم:یدمتر به خودش فشار داد ... سرمو کش

 ...ی کردی منو رنگیای- دن

:یدم در جواب شنو

 ... درست همرنگ چشمات ...ی کردی منو خاکستریای- و تو دن

 کمرم سر داد سمتی ... دستشو از رویوونگی هم بوسه ... باز هم عشق ... باز هم دباز

 که ی الن وقتش بود ... وقت کارید پشت لباس ... جلوشو نگرفتم ... شای هاینهبند

 هاینه اجازه رو بهم نداد ... بندین ایل خواستم جلو بندازمش ... اما نشد ... اراده دنی ممن

 شدن ... و من لحظه به لحظه مشتاق تر ... تماس دستش رو ی باز میکی یکی

 داغش گفت:ی گردنم و هرماه با نفسای م کرده بود ... سرشو اورد تویوونه دکمرم

 ... آرهی شی ... می خوام به خاطرم بزرگ بشی ... اما ... امشب می کوچولوئیلی- خ

افسون؟
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 و گفتم:یدم بندنه رو خودم کشین جوابش آخردر

 دارم!یاز- بهت ن

 بود:یل رد و بدل شد جمله دنینمون که بی حرفین پارکت ها ... آخری افتاد رولباس

 دارم ...یاز- مدت هاست که بهت ن

یرهن ... پیم پاهاش نشسته بودی ... رویل دهن دنی رو زدم سر چنگال و بردم جلوکیک

 ی رویک بود ... کیده تخت دراز کشی برهنه رویمه نیل تنم بود ... خود دنیل دنیدسف

 و بهم لبخند زد ... کمرمو گرفتم و خودمو لوس کردم:خورد

 ...ی- آ

 کمرم و گفت:ی ... دستشو گذاشت توید از جا پردنیل

ی؟- درد دار

 گفتم:ی لوس بازبا

- آره ... فکر کنم وقتشه!

 تعجب گفت:با

ی؟- وقت چ

 اومدن بچه ...یا- به دن

 خنده زد پس گردنم و گفت:با

 ...یدم! ترسیوونه- د

 رو خوردم ... چنگال رو از دستم گرد ... تکهیک از کیگه دیکه تیه ته دل قهقهه زدم و از

 برداشت و گفت:یک کیا

 ...ی فکر کردی رسه! چی اومدن بچه مون هم میا- نوبت به دن

 شد حرف بزنم ...ی فقط تونستم چشمامو براش گرد کنم و نگاش کنم. نمیک دهن پر از کبا

 بغلش :ی توید و با عشق منو کشیدغش غش خند

 مامان کوچولو!یه ... ی بچه که مامانش تو باشیه جانم! ی- ا

 رو قورت دادم و گفتم:کیک

 ...ی جهان گردی منو ببرید- لوس نشو! با

 چنگ زد و گفت:بازومو
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 جز چشم بگم؟یزی تونم چی مگه می بگی برمت ... تو هر چی هم می- جهان گرد

 بغلش و گفتم:ی گربه گوله شدم توعین

ی؟ دوست داریلی- منو خ

!یا دنیه- 

 شنا؟یم بریای ی- م

- افســــون!

- جون من ...

 جا بلند شد و گفت:از

 ...ین زمیر زی استخر تویم ری- پس م

 منویدن ... خوبه خدمتکارها نبودن! با دین زمیر به سمت زیم رفتیی کج کردم و دوتاسرمو

 رو در اورد یل دنیرهن کردن ... پی با اون وضع و شاهر همه شون کپ میلدن

 گفتم:یجان ... من با هیم کردم اون طرف ... دست همو گرفتپرت

 ، دو ، سه ...یک- 

یدوارم ... امیم ... آب دورمون رو گرفت اما دست همو رها نکردیم زدیرجه دو با هم شهر

 یل ... دنیم گرفتن دست همو رها نکنینجوریبود هر وقت مشکلت هم دورمونرو ا

 ... یختم ری دادم مسلما فرو می گاه من بود اگه از دستش متکیه

ی میه گری کردم ... گاهی گوش می دوروثی بغل کرده بودم و داشتم به داد و هوارهاپاهامو

 داد ... ی فحش میلم به من و فک و فامی ... گاهید کشی میغ جیکرد ... گاهش

 شد ... مطمئنیل تبدین که بهش کرده بود به بقی و لئونارد رو برد شکیک اسم فردروقتی

 یگه آورده خودش بوده ... شاعر میرون زندان بی که لئونارد رو از تویبودم کس

 خبر نداشت همهی خواست منو حذف کنیچاره! بی اول خودت ... دوم کسی مکن بهر کسچاه

 ساعت قبل ... من یک کردم ذهنم رو بکشونم به ی شه ... سعی برعکس میزچ
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 ذاشتی ... اون انگور میم خوردی میوه میم و داشتیم نشسته بودیمن کاناپه نشی رویل دنو

 دهن اون ... هر دو غرق هم و به ی کردم توی می دهن من و من توت فرنگیتو

ینکه ... راجع به مراسم ازدواجمون و ایم زدی با هم حرف میم ... داشتیشتر لذت بدنیال

 ... گفت در مورد من با مامان و خواهرش حرف زده و یاد قراره بیمامانش به زود

 روز بدبختشیه هستم که ی! البته نگفته بود من دختر همون زنینن ببیانمنو خوان بی ماونا

 قلبم ی کردم که نفرتم از مامانش رو توی رو میمکرده و منم داشتم همه سع

 کنم تا بتونم باهاش خوب برخورد کنم و همون لحظه اول نپرم خرخره اش رو بجوم!پنهون

 با یهو کردم که ی ابراز نظر میل دنی وسط حرفای خوردم و هر از گاهی میوهم

 بال :یدم پری دوروثجیغ

ی؟ هستی معلومه کدوم گوریچ! هیل- دن

 زودتر از من به خودش اومد ...یلی هم مثل من جا خورده بود اما خدنیل

 چه وضعشه؟ین ای؟ شده دوروثی- چ

 ...ی دفترت هم که نرفتی؟ دی جواب نمیتو از تو بپرسم! چرا گوشید که من بایه سوالین- ا

 جواب بده! خونه چرا اسنقدر سوت و کوره!یست نیتلفن خونه رو هم که کس

!ی منو بازخواست کنی ... تو حق نداری- دوروث

 ...یارم از کارات سر در بید و من بای رو دارم ... تو نامزد منی- من حق هر کار

ی نفهمه ... خون داشت خودنمو میزی کردم از نگاهم چی به من نگاه کرد ... سعدنیل

 و بعدش با غرور ی چشم دوروثی مشت بکوبم پایهخورد ... دوست داشتم بلند شدم 

یل خودم رو گرفتم ... دنی جلویل ، نامزد منه! اما به خاطر دنیست نامزد تو نیگه دیل دنبگم

از جا بلند شد و گفت:

 ...یم فکر کنم بهتر باشه با هم حرف بزنی- دوروث

:ید با خشم داد کشدوروثی
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 ....ی اول جواب منو بدید بای؟- چه حرف

 شه ...ی نمینجا اتاقم ... ای تویم بریا دم ... بی- باشه جوابت رو م

 قدم رفتم جلو و گفتم:یه سریع

 ...یل- دن

 دستشو بال اورد و گفت:دنیل

 کنم ...ی- نگران نباش افسون ... خواهش م

 ... زودتر ازینم با تعجب نگام کرد ... نموندم که نگاشو ببی جام متوقف شدم .... دوروثسر

 یل که دنی اتاقم ... از همون لحظه ای خارج شدم و رفتم تویمناون دو تا از نش

ی ... سرم داشت منفجر مید فقط داد کشی گفت تا الن دوروثی دوروثی رو برایز چهمه

 اون اتاق و بهش بگم یشد ... بهتر بود من دخالت نکنم ... دوست داشتم برم تو

 واقعلای دوروثیدم که فکر کردم دی کردم ... کمی کار رو مین اید ببره ... اما نباصداشو

 اورد ی داشت اونو به دست می کار کرده بود و وقتیل دنی همه وقت روینباخته! ا

 چنگین راحت من از چنگش درش آوردم. حق داشت ناراحت باشه، حق داشت به زمخیلی

 ... طبق یومد ی می هق هق دوروثی ... فقط صداید ربع بعد صدا ها خوابیهبزنه! 

:یدم رو شنیل دنی گوشمو چسبودنم به در ... صدایمیم قدعادت

 رو دوستیگو! تو دی که عاشق من نبودی دونی می ... خودت بهتر از هر کسی- دوروث

 .... اصل ی ... اگه پدرت جلوت رو نگرتفه بود الن با اون ازدواج کرده بودیداشت

 کهیی با وجود همه تلش هایخورم ... اما قسم می به من پناه آوردیهو شد که ی دونم چنمی

 رو از دست یگو! تو دی کنی چشمات رو مخفید سری وقت نتونستیچ هیکردیم

ی ... در هر صورت برایت حس خودخواهی ارضای برای ایله من شدم وسید و شادادی

 ی که توی اون آپارتمانی رو از دست دادیزی با من چی تو زندگی فکر نکنینکها
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 از هم جدای خوام با دلخوری رو به نامت کردم ... نمی داشتم و تو عاشقش بودلندن

 اول ... یدار ... از همون دی منو درک کنید ... تو بایست .... عشق دست خود آدم نیمبش

 اول اون منوی حس ... روزاین به اون نداره ای ربطیچ ... هید دلم لرزیدم افسون رو دوقتی

 زده یرت و از لرزش قلبم حیکردم نگاش میواشکی بود ... اما من یدههنوز ند

 کردم ترحم وی کس نداشتم! فکر میچ در برابرش داشتم که در برابر هی! حسمیشدم

 کرده یدا کردم عذاب وجدانه ... اما نبود! من عشق گمشده ام رو پی! فکر میهدلسوز

 تر شد .. خواستم باهات ازدواج کنم خواستمی روز به روز حسم قویشم اومد پی ... وقتبودم

 بود در حق هر جفتمون ! پس رفتم سمت دلم ی ظلمین دلم ... اما ایپا بذارم رو

ی که گاهینجاست ایت... بدبخی چندان مظلوم واقع نشدی ... توی دوروثی... توام بد کرد

 و ی دونم لئونارد رو آزاد کردی نمیکنی ره من چقدر نفوذ دارم! فکر می میادت

 بهت نگفتم فقط بهیچی دونم ... اما هی رو میز! من همه چی؟ افسون رو بهش دادآدرس

 خودم هم ی ... متاسفم! هم برای بمونی باقیم زندگی تویگه قرار نبود دینکهخاطر ا

 رو با همی خوبی کنه ... روزای و غرور چشماتو کور می خودخواهی تو که گاهبرای

 ازدواج با افسون صورت ینکه کنم! بعد از ای می خوشبختی ... برات آرزویمگذروند

 کنم ...یش دم که راضی کنم. قول می با سر پائولو صحبت میگو در مورد دبگیره

 منتظرید بایاد واقعا رفته بود؟ یا رفته بود ... اما آی در اومد ... فکر کنم دوروثصدای

 موندم؟ی میداتشتهد

 بایی روبروی برگشته بود خدمتکار ها هم اومده بودن ... همه داشتن خودشون رو برادایه

 یه یل نداشتم ... دنی حسیچ کردن ... اما من هی اماده میلمامان و خواهر دن
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 ... خبر ازدواجمون مثلید پلکی داشت ... مدام دور و برم می هم دست از سرم بر نملحظه

 که انگار ی خونه دو برابر شده بود ... تنها کسی بود و احترام من تویدهبمب ترک

 داد و بهی خونه جولن مین روح بی خشک و بیلی بود! خیه نداشت دایتی براش اهمهیچی

 شده بود و من شبا یکی رسما یل کرد ... اتاق من و دنی میخدمتکارا امر و نه

 گفت:ی میشه ... خودش که همیدم خوابی میل اتاق دنتوی

 بره!ی بازوم نباشه خوابم نمی- اگه شبا سرت رو

 منوینقدر ... ایدم ترسی میدش از احساسات شدی همون حس رو داشتم ... گاهیقا من هم دقو

 بگم! من و اون همه ی در جوابش چید موندم بایغرق عشقش کرده بود که م

 درمونده شده بودم ...یل در برابر قدرت عشق دنافسونگری

 بهترید کمدم شدم ... شای پناه بردم به اتاق بنفش ، مشغول وارسیه دای دست غر غر هااز

 که یال خین بلند شد ... با ایم زنگ گوشیبود چند دست لباس آماده بخرم! صدا

یلی ... خیشه نبود ... باز هم ادوراد بود ... مثل همیل به سمتش... اما دنیدم پریجان با هدنیله

 بهش داده یل هم که دنیماتومی دادم ... با اولتی جوابش رو نمیگهوقت بود که د

یل چون دنیاد تونست بی دانشگاه هم نمی بشه ... حتی جرئت نداشت دور و بر خونه آفتاببود

 رفت و برگشت من شده بود ... تنها راه ارتباطمون همون تلفن یسرسما سرو

:یچید اتاق پی ادوراد توی و صدایغامگیر پی رفت روی داد ... گوشی که من جواب نمبود

 صداتو بشنوم! من از اول صادقانه باهات برخوردی ذاری نمیگه که دیه دونم گناهم چی- نم

 رفتار سرد ... ین تو باشه نه ای داشتم پاداش صداقتم مهربونیدکردم ... ام
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 ... مای ... اونم نه از زبون خودت ... از زبون دوروثیدم رفتارات رو فهمیل دلامروز

 تونم تو رو یم ... افسون! هنوز هم نیم شدیل دنی خودخواهیخواهر و برادر قربان

یشتر خوره! بی به درد تو نمیل خودخواه بدونم ... من هنوز هم دوستت دارم ... دنیا مقصر

 روز از اون یه ... ی شی میمون روز پشیه ... یمونمفکر کن ... من منتظرت م

ی دی تو بازه! چرا جوابمو نمی به رویشه ... بدون در خونه من همی شی دلزده مخونه

 اوقات ی حداقل گاهی شم اگه اجازه بدی ترسناکم؟ خوشحال مینقدرافسون؟ من ا

 رو بشنوم ...صدات

 همیچاره شد و تماس قطع شد ... دلم براش سوخت ... اون بیده حرف بوق ممتد شنین از ابعد

 رفت طرفش و کم کم ی که با قلب سنگی بسته بود ... دختریدل به بد کس

یلی که خیمز جی حتیا نظر براش مناسب نبود ... ادوارد یچ از هید شد که شای مردعاشق

 ی تویزی جز نفرت چیگه که دیو متیاوقت بود خودش رو گم و گور کرده بود 

 محکم و نفسی نداشتن. مقصر عشق بود و قلب هایری وجود نداشت تقصچشماش

 کرد ...ی رحم نمیگه کرد دی طعمه ش رو انتخاب می ... وقتیرشگ

 کاشیل باعث آواره شدن مامان شده بود! دنی بود که روزی زنیی زن با نگاه کهربااین

 و نتونم یرم خودم رو بگی دوستت نداشتم که مجبور بشم به خاطرت جلوینقدرا

 داشت.ی! نگاه مهربون اما پر ابهتی عوضیکه! زنیرون مادرت رو از حدقه بکشم بچشمای

 خوشم اومد یلی خیان نسبت بهش نداشتم. اما از دای حسیچ که بود من هیهر چ

 لحظه حس کردم خدا بهمیه ید منو در آغوش کشی کرد و وقتی از نگاش چکه می... مهربون

 یل بود و حرف زدنش با دنی پر از شوق زندگیش عسلی خواهر داده! چشمایه
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 بایان دوسش داره! دایلی هم خیل ... مشخص بود دنیطنت و شی و سرشار از انرژمهربون

 گفت:یطنتش

 شم؟ی- دارم عمه م

 خورد به سرفه افتاد ... مادریم که داشت قهوه یل گرد شده نگاش کردم و دنی با چشمامن

 گفت:یان و رو به داید به پشت پسرش کشی بود دستیزابت که اسمش الیلدن

 چه!یعنی شرم ی فهمی وقت نمیچ- تو ه

 پا انداخت و گفت:ی پا رودایان

ی بار ازدواج نمیر هرگز زیل که دنی دونی گفتم؟ خودت می- اوه مامان! مگه من چ

 مجبور شده ...یلرفت ... الن هم مسلما افسون حامله است! دن

 گفت:یع سرخ شده من به خنده انداخته بودش سری که گونه هادنیل

 عاشق شده!یل! دنیان مجبور نشده دایل- دن

 خودش رو زد به غش کردن و گفت:دایان

 باور کنم؟ی هم نه تو! دنیشکی- اولل! ه

- بهم اعتماد کن ...

 به من کرد ، دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت:ی نگاهبعد

 ...یزم عزینجا ایا- ب

 بلندش انداختیشونی پی خط روی کمیزابت کاناپه نشستم ... الی جا بلند شدم و کنارش رواز

و گفت:

 من آشناست ...ی ... چقدر چهره افسون برایل- دن

 که همهیل ... نه از ترس بلکه از نفرت ... دستامو مشت کرد ... دنید لحظه بدنم لرزیه

 از هم بازشون کرد و رو ی دستاش ... به نرمیحواسش به من بود دستامو گرفت تو

 کوتاه گفت:یلی مادرش خبه

!ی کنی- اشتباه م

 و گفت:یان سمت داید چرخبعد

 که من سریدونین ... خوب میرین بگیم ما تصمیمراسم تا براینجا ایاین- ازتون خواستم ب

 کارا ندارم ...ینجور از ایرشته ا
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 و گفت:ید دو کف دستش رو به هم کوبدایان

 ویسا سر وقت کلیم برید کنم... اول بای رو بسپر به من! خودم درستش میز- همه چ

 و گل ... مهمونا ... کارت دعوتا ...یک ... بعدش لباس ... بعد کیشکش

 ...یم نگاه هم حل شده بودی اون توی فارغ از حرفایل گفت، اما من و دنی مینطور همدایان

با حرکت لب گفتم:

- منو ببوس!

 مادر و خواهرش منو ببوسه! اما در کمالی دونستم محاله جلوی کنم ، میتش خواستم اذمی

! اونم ید داد خم شد و منو بوسی دستش فشار می که دستامو توینطور همیرتمح

 رو در اورد:یان دای که صدای بوسه طولنیه

 خواد ...ی حداقل که دلم مین منو بکنیت آدم نشسته! رعاینجا! ای- هــــ

 زد و سرشو چرخوند سمتی لبام ازم فاصله گرفت ، بهم لبخندی بوسه کوتاه رویه با دنیل

 گفت:ی با خودخواهیان،دا

 که هست ...ینه- هم

 رم ...ی کنم بعد می- اسم بچه تون رومن انتخاب م

 با اخم گفت:دنیل

 به بچه!ی دادیری- اول که بچه ما خودش پدر مادر داره دوما تو چه گ

 با ناز خودشو باد زد و گفت:دایان

 هستم افسونیتون من هنو تو برای تا وقتینم بی که من دارم از شما دو تا میزی چین- با ا

 شه ...یباردار م

 گفتم:یار اختبی

 نه!ی- وا

 ... دستشو حلقه کرد دور شونه من و دم گوشم گفت:ید غش غش خنددنیل

ی که بعدیکنی میخود منو از خود بینقدر وقتا ای منو دست کم گرفته، هر چند که بعضین- ا

 ...یاد حدسش درست از آب در بیستهم ن

 زدم:یغ جتقریبا

!ی- دنـــــ
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 خودم همی که باورش برایاد زینقدر پر از عشق شده بود ... ایم ... زندگید فقط خندی دنو

 یازه خمی ... وقتیدیم و گل شنیم از شب همه دور هم گل گفتیسخت بود ... ا پاس

 ....یم خوابمون رفتی به اتاق هایر و بعد از شب بخیم هامون شروع شد از جا بلند شدکشیدن

 داد بود ... پاهاشویه تخت تکی به پشتیل و مشغول بافتن موهام بودم ... دنیستاده اینه آجلوی

 شده بود به من ... پنبه رو برداشتم آغشته یره خینهدراز کرده بود و دست به س

 پاکن کردم و گفتم:یر شبه

 با چشمات!ی- منو نخور

 و گفت:خندید

- چرا با چشمام؟

 ...یت تربی! بی- دن

 ....یگه دیا- زود باش ب

 کار دارم؟ خوب تو بخواب ...ینی بی- نم

- بدون تو؟ اون خواب حرومم باشه ...

!یا- بچه شد

 بچه بشم ...ید با تو باشم باینکه ای- برا

 رو که پاک کردم رفتم سمت تختیشم صورتم و بهش لبخند زدم ... آرای رویدم رو کشپنبه

 رنگم ی لباس خوابم ساتن صورتیین خم شد پایل دنیم تخت که رسیخواب ... جلو

 لبش ... غر زدم:یک مشتش برد نزدی گرفت تورو

ی؟- نکن! مگه بت پرست شد

 بغلش و گفت:ی توید کشمنو

- نه ... من فقط افسون پرستم ...

 موهاش و گفتم:ی فرو کردم تودستمو

 به نظرت مامانت منو شناخت؟ی،- دن

 شک کرده!ی- نه ، ول
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یگی؟- بهش م

- نه ...

ی؟- اگه خودش بفهمه چ

 شه؟ مطمئنم اونم نسبت به مادر تو عذابی می! چیگه دیده فهمه ... بفهمه خوب فهمی- نم

وجدان داره ...

 خوره ...ی می به چه دردیگه- عذاب وجدانش د

 لبم و گفت:ی گذاشت روانگشتشو

 ....یم خوب بزنی! بهتره حرفای- ه

لل چ ی؟- مث

- مثل از بچه مون!

 گفت و با خنده چشمک زد ... زدم تو شونه اش و گفتم:اینو

- لـــــوس!

یم؟ حرف بزنی- خوب در مورد چ

 کنم ...یتش اذی گرفتم کمتصمیم

!یل- دن

 ...یل- جان دن

 تو ...یرم- اگه من بم

ین کردم حرف بزنم اما عی دستش در دهنم رو محکم گرفت ... چشمامو گرد کردم و سعبا

 با خشم و شمرده یل شد ... دنی ناواضح از دهنم خارج میلل ها فقط صداها

 دستش رو برداره گفت:ینکه بدون اشمرده

 درست حرف بزنم ...یا حرف نزن ... یا- 

 پاهاش قفل کرد و گفت:ین سرمو کج کردم ... منو بمظلومانه

 ...یا دی ادامه نمیگه دارم ... دی- دستمو بر م

یه شد ... آماده بود یره سرمو کج کردم ... دستشو آروم برداشت و اماده به حمله بهم خباز

 ... اما من فقط مظلومانه نگاش یره دهنم رو بگی بگم تا دوباره بپرسه جلویزیچ
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 بغلش و در گوشمی توید دلش برام ضعف رفت ... منو کشیهو هم نگفتم .... یچی ... هکردم

گفت:

یای که همه دنی بفهمی خوای می خوام ... کی بدون تو نمی رو لحظه ایا دنین ... ایزم- عز

 کشه ...ی تصورش هم منو می؟من

 پشت گردنش شدم و گفتم:ی با موهای شونه اش بود مشغول بازی که سرم روهمونطور

 ...ی- دن

- جانم؟

 سوال بپرسم؟یه- 

 ...ی کنیت منو اذی- بگو عشقم ... اما حواست باشه باز نخوا

 ...یه جدیکی ین ایگه- نه د

- بگو ...

یرم؟ خواستم ازت انتقام بگی بهت گفتم میادته- 

- اوهوم ...

یکار چیرم گی من هنوز همون افسونم و دارم ازت انتقام می و بفهمیای- حال اگه به خودت ب

 کردم؟!یانت بهت خی بفهمی اگه روزی؟ کنیم

 و گفت:ید کشاهی

- من اشتباه نکردم ...

ی؟ کنی کارم می کردم چیانت بهت خی اگه بفهمیل دنی خوام بدونم ... جدی- م

 کنم!ی ... و بعد محوت می محو بشیم کنم از زندگی- اون روز با همه وجودم آرزو م

 تعجب گفتم:با

ی؟ بخشی منو نمیعنی- 

 تو ...ی ... من قلبم رو گرفتم جلویتونم رو نمیانت رو که بتونم ببخشم خیزی- هرگز! هر چ

 فقط یگه دین کردن وجود داره؟ ایانت خی برایلی ... پس چه دلیرفتیو تو اونو پذ

 ...یستن کدوم قابل بخشش نیچ هینا! رذالته! و ایه! پستیه ... نامردیست نخیانت

ینی؟ بی می چی رو تویانت- خ
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یگه منحرف شد به سمت مرد دی اگه ذهنت روزی افسون ... حتیست نی فقط جسمیانت- خ

 ...ی کنی میانت خی بدون که داریا

 شد و گفت:یره چشمام خی توینان عقب با اطمید منو کشید که رسینجا ابه

 ... هرگز! مطمئنم ...ی کنی نمیانت- اما تو به من خ

 ... سرم رو گرفتم بال ... حرفاش داغم کرده بودید رو محکم بوسیشونیم حرف پین دنبال ابه

 و گفتم:یدم... مثل بچه ها لب ورچ

 خوام ...ی شو میه- بق

 تعجب گفت:با

ی؟ چیه- بق

 مامانت نصفه موند ...ی که جلوی اون بوسیه- بق

ی بازی سمت خودش ... عاشق وحشید دفعه منو کشیه نگام کرد و بعد یرت لحظه با حچند

هاش بودم!

 دادم ... اومد به سمتمی رو نشون میم دلخورید شدم بهش ... دلخور بودم اما نبایره بغض خبا

 بغلش و گفت:ی توید... با خشونت منو کش

!یرم رم بمی نگام نکن! من که نمینجوری ... قربون اون چشمات برم ... ایزم- عز

!یل- دن

 برد بال و گفت:دستاشو

 ...ید خب ببخشیلی- خ

 ...ی حرف بزنینجوری- دوست ندارم در مورد خودت ا

 ... بخند تا برم ...ی گم ... اما دوست دارم برام بخندی نمیگه ... دیزم- باشه عز

 ... باز بغش کردم و نگاه ازشیز ... سه روز! ونیکش کوچی افتاد به ساک دستنگاهم

 مبل و گفت:ی نشست رویگرفتم ... با کلفگ

ید ... بایست نی خودم هم جهنمه! اما چاره ای سه روز براین! ای کنی کار می با آدم چین- بب

 کاراش تموم نشه فکرم آروم ی پرونده تا وقتین! ای کنیبرم ... تو که درک م
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 رو تمومی کار لعنتین اید بتونم ببرمت ماه عسل ... دور تا دور اروپا ... بایخوام ... منمیشه

کنم ...

 بخوابم ...ی سه روز تو بغل کین- ا

 موهاش و گفت:ی چنگ زد توی پرشونبا

ی سه روز نمین اصل من ای؟ سر کیر من آسونه؟ من دستمو بذارم زی برای- فکر کرد

 خوام هر شب تا صبح به عکست نگاه کنم ...یخوابم ... م

یاری؟ ی- طاقت م

 بره ...یادم از ی خرم که دلتنگی میه هدیا دنیا رم برات دنی طاقت شدم می- هر وقت ب

 کارکنم؟ی- من چ

 دلم!یز عزیرم جشن رو برات بگین خوام بهتری ... می عروسی برو دنبال کاراین با داتوام

 دوست ندارم بکنم ...ی کاریچ هی- تو نباش

 از جا بلند شد اومد به طرفم ...دوباره

 ... به خاطر من!یزم- عز

 چشماش ملتمس بود که دلم سوخت و گفت:اینقدر

 خب باشه ... اما زود برگرد ... قول بده!یلی- خ

 دم ... حال منو ببوس تا برم ...ی- قول م

 همان و داغ و شدن هر دو تامون همان ... بعد از گذشت چندیدن رو بردم بال ... بوسسرم

 عقب و گفتم:یدم خودمو کشیقهدق

 شه ...ی میرت برو دی- دن

 سمت خودش و گفت:ید خمار شده اش منو کشی چشمابا

 اشکال نداره ...یرتر کم دیه- حال 

 کردم ...یش من هم از خدا خواسته همراهو

***

 تختی رویدن رفته بود و کار من صبح تا شب شب تا صبح خوابیل رو گذشته بود ... دندور

 ی باهاش حرف می هم تلفنیخواب مشترکمون و فکر کردن بهش بود ... گاه
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 به لمس وجودش داشتم ... آغوش امنیاز تونستن آرومم کنن ... نی نمینا کدوم ایچ اما هزدم

 کردم ... کنار ی می اون بودن رو داشتم سپریو پر از محبتش ... شب دوم ب

یه یل برد ... به عادت دنی کردم ... خوابم نمی رو نگاه میاط بودم و داشتم حیستاده اپنجره

 بلند شد ... یلم موبای دستم بود و به فکر فرو رفته بود ... صدایفنجون قهوه تو

 جواب دادم:یع ... سریله داشتم که دنحتم

- جانم ...

- افسون ....

! آبیدم دونم چرا! ادوارد که ترس نداشت اما من ترسی ، نمیدم ادوراد ترسی صدایدن شنبا

دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 ساعت چنده؟ی دونی می؟ زنی به من زنگ می چی- برا

 نداره ...یعی و کامل مشخص بود حالت طبیومد ی کش مصداش

- افسون ... به خاطر خدا ...

 تاب بود ... ادامه داد:ی کردم ... چش شده بود؟! صداش هم غم داشت و هم بسکوت

 بار ...یه ین- فقط هم

 شم!ی ادوارد؟ من متوجه نمی گی می- چ

- فردا تولدمه افسون!

:ید بگم نالیزی بتونم چینکه گفت! خب به من چه؟! قبل از ای مراست

 کنم ...ی بار! بذار باهات خداحافظین آخری بار ... برایه ین ... افسون ... همینمت ببیا- ب

 ... قول ینی بی رنگ منو هم نمیگه رم و تو دی میتون از برایشه همیبعدش برا

 دم ...می

 تونم ...ی- شرمنده ادوارد ... نم

 ... اونیا بیست ... حال که نیست نیل دونم که دنی کنم! می- افسون ...ازت خواهش م

 شه ...یخبردار نم

 خشم گفتم:با
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 گم ...ی دروغ نمیل- من به دن

 هاشیه ... اما بازم گریست نی دونستم که مست و حالتش عادی افتاد ... میه دفعه به گریه

 کرد:یشدلمو ر

 گرفتم بهی مهمونیه ... ینمت ببیخوام انصاف نباش ... فقط می بینقدر- تور و خدا ... ا

!یا افسون ... بیا با تو ... بیمناسبت خداحافظ

 که بشم مضحکه خواهرت؟یام بی؟ گرفتی- مهمون

 افسون؟یای ی فقط ... میم ... من و دوستامیست نیشکی ... هیست- اون ن

 اراده گفتم:ی خدا ... بی همه غم از کجا اومده بود؟! این اید؟ لرزی صداش مینقدر اچرا

- کجا؟

 ...یای ... می مهربونیلی .. تو خیای ی دونم می خودم ... افسون ... میلی- و

یر سوخت ... نا خوداگاه اشکم سرازی می برایلی حرف تماس قطع شد ... دلم خین از ابعد

 روز از همه شون طلب بخشش یه ید منو ببخش ... بایا ادوراد! خدایچارهشد ... ب

ی اتفاقیچ خواستم منو ببخشه ... هی ازش مید بار ... باین آخری رفتم ... برای مید ... باکنم

 تولدش دعوت ی گم که ادوراد منو توی برگشت بهش میل دنی افتاد ... وقتینم

ین بهترین ... آره ایست بهتر از صداقت نیز چیچ گم ... هی رفتنم رو هم بهش میل و دلکرده

 گم ...ی رو میز رم و بعد همه چیراهه ... من م

 شدم ...یاده پین از مقبول بودنم مطمئن شدم از ماشی خودم کردم و وقتی به سر تا پانگاهی

 جهت ی ... دلم بیل بغلم فشردم و رفتم سمت در وی ام رو تویهدسته گل و هد

 هم بهید گشت ... شای فردا صبح از سفر بر میل بود که دنین به خاطر اید زد ... شای مشور

 بهش نگفته بودم .... و یزی ادوراد هنوز چی بود که در مورد مهمونینخاطر ا

 شدم و بهخاطریل بد بود ... وارد ویلی که بود خی بود ... اما هر چی دونم چی ... نمشاید

 کردم و وارد ساختمون شدم ... همونطور ی بزرگ رو طیاط هوا با سرعت حیسرد
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ی ... جلویدن رقصی بغل هم می داشتن مستانه توی انچنانی زدم دختر و پسرای حدس مکه

 کار کنم که حضورش رو کنارم حس کردم، ی دونستم چیدر خشک شده و نم

 گود افتاده ... بای ... با چشمایشه بود ... لغر تر از همیستاده ... درست کنارم اچرخید

 زد و گفت:ی لبخند تلخیدنمد

 !ی- بالخره اومد

 کردم سر برخورد کنم:ی گل رو گرفتم به طرفش و سعدسته

 ....یمون بار ... فقط به حرمت دوستین آخری- برا

 بغلش و گفت:ی توید منو کشیرم بتونم جلوشو بگینکه از اقبل

- ازت ممنونم ...

 هولش دادم و گفتم:محکم

 به منیاد کن زی نامزد دارم ... سعیگه ادوارد ... من دیاد ی خوشم نمینکارا- از ا

 ...ینچسب

 منو به دست خدمتکار سپرد و گفت:یه سرشو تکون داد ... دسته گل و هدمظلومانه

 کنم ...یت به دوستام معرفیم بریا- ب

 خفقان اوری ... دوست داشتم هر چه زودتر اون مهمونید طول کشی ربعیه کردن من معرفی

 دستش رو گذاشت پشت یه برداشت ... یدنی نوشیلسیرو ترک کنم ... ادوارد گ

 کرد و گفت:یک رو به لبام نزدیلس اش گیگه و با دست دکمرم

 ....یزم- بخور عز

 خوردم و دستشو پس زدم ... گفتم:ی زور جرعه ابه

 خوام اماده بشم ... فقط اومدم که بهی خواد می میل- بهتره من برم ادوارد ! فردا دن

درخواستت بها داده باشم ...

 گفت:ی ناراحتبا

ی؟ زودین- به ا

 بلند شد:ی جی دی دفعه صدایه

 افسون!یباش و دوست زیز- به افتخار ادوارد عز
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 فضا رو پر از احساس کرد ... با خشم گفتم:یت لیقی موسصدای

 ...یست نیزی ما چین که بی حالینا- به ا

 غصه گفت:با

 ...ی نداری که تو نسبت بهم حسینه من ای ... مهم برایست مهم نیکنن فکر می چینا اینکه- ا

 خوام منوی خوام برم ... اما قبلش ... عاجزانه ازت می! الن هم میدی- درست فهم

 منو؟ی بخشی بشه ... مینطوری خواستم ای ... من نمیببخش

 کردن ... گفت:ی و نگاهشو دوخت به دوستاش که به ما نگاه مید کشآهی

 ...یم- همه منتظرن ما با هم برقص

ی؟ فهمی- ادوراد انگار نم

 دوستام بشکنم افسون!ی بخشمت ... نذار جلوی- باهام برقص ... بعدش برو ... اونوقت م

:یدم رو شنیل دنی کردم؟ باز صدای کار می چید باخدایا

 رقصم ...ی نمیگه- من هرگز د

 ادوارد اومد پشت کمرم ...دست

 کنم!ی ... غرورمو نشکن! خواهش می- خودمو شسکت

ی می کردن ... سعی رقص رو برامون خالیست نبود ... باهاش رفتم وسط ... همه پی اچاره

 من الن یل مرام دنی کردم ... توی میانت فکر کنم ... داشتم خیلکردم فقط به دن

 بکنم؟! ادوارد زمزمه کرد:ید کار بای ... چیا کردم! خدای میانت بهش خداشتم

 از تو ...یر تصویه گذاشتم ... یه هدیه اتاق بال برات ی- تو

یر؟- تصو

 ...یدمش- آره خودم کش

!!!ی؟ گی می- جد

ینیش؟ ببی- آره ... دوست دار

 کنم گفتم:یدا هر چه زودتر از اون رقص خسته کننده نجات پینکه ابرای

یم؟- معلومه که دوست دارم ... بر

 ارادهی دستش و منو برد سمت پله ها ... بی ... دستمو گرفت توید کشیدن از رقصدست

 دوست ید ... در مقام افسونگر شاینمش خواستم ناراحت ببیمبهش لبخند زدم ... ن
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 و در پشتیم شدی اما در مقام افسون نه! با هم وارد اتاقینم غم همه مردها رو ببداشتم

 زدم و گفتم:یسرمون بسته شد ... دور خودم چرخ

- کوش؟

 لباش همان! با ترسی همان و قفل شدن لبام رویدم رو پشت سرم حس کردم ... چرخادوارد

 ی میین ام از خشم بال و پاینه عقب ... سیدم خودمو کشیع سریلی خیدهونفس بر

:یدم کشیغ گونه اش فرود اوردم ... جی ... دستم رو بردم بال و با قدرت روشد

یلی خیدی؟ فقط؟ رسی به خواسته ات برسیخواستی نقشه بود آره؟ میه- کثافت! همه اش 

!یرذل

 من ... آروم و با غم گفت:ی به چشمایره گونه اش بود و نگاش خی هنوز رودستش

 شه ...ی تکرار نمیگه! ببخش ... دین حسرت بود ... همیه برام ین- نه! ا

 سمت در و با خشم گفتم:رفتم

 ...ی! عوضی تکرارش کنی که بخواینی بی منو نمیگه- د

 چرایدم فهمی ... حال میرون پرت کردم بیلی و خودمو از ویین سرعت از پله ها رفتم پابا

 یلی ادوارد تا ویلی دلشوره داشتم! پسره سو استفاده گر ... همه راه وینقدرا

 من مقصر نبودم اما خودم روینکه کردم ... از خودم بدم اومده بود .. با ای رو فکر مدنیل

 رو یز کردم ... همه چی میف تعریل دنی رو برایز همه چید ... بایدم دی کار میانتخ

 شه ... ی درست میز بذارم نظرش نسبت به من عوض بشه ... فردا ... فردا همه چید... نبا

ی می تونستم آروم بشم ... طول و عرض اتاق رو طی کردم نمی می بودم ... هر کارکلفه

 ین و همیل زنگ بزنم به دنیه گرفتم یم گفتم! تصمی میراهکردم و به خودم بد و ب

 رو برداشتم وی کشت! گوشی کنم ... عذاب وجدان منو میف رو براش تعریز همه چامشب

 و گفتم:یدم کشی به در زد ... آهی که کسیرمخواستم شماره بگ

- بله؟
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 بلند شد:یزابت الصدای

یداری؟- افسون ... ب

 کم داشتم ... به ناچار گفتم:ینو وسط فقط همین فوت کردم ... انفسمو

 تو ...یید- بفرما

 نبودیل که سرشو گرفته بود بال اومد تو ... حال که دنی در حالیزابت اتاق باز شد و الدر

 ادوارد کم بود؟ ی و کثافت کاری فراق دنیان کرد! جری خودمو کنترل میدچطور با

ی ... اومد جلو ... لبخندیارم ی اضافه کن! دارم کم میتم به ظرفیا هم اضافه شد ... خدااین

 لبخند یه ست اتاق ولو شد ... ناچارا رفتم و روبروش نشستم و یم نیبهم زد و رو

 هم انداخت و گفت:ی خوش تراشش رو روی دادم ... پاهایلش و کوله تحوکج

ی؟- خوب

!یستم- بد ن

ی؟- چه خبر از دن

- خوبه ...

 ... درسته؟یاد ی- فردا م

- درسته ...

 دلت براش تنگ شده؟یلی- خ

- معلومه!

ی! لبخندیاورد خودش نی هم برد اما به روید به حال خرابم نبرد ... شای کوتاهم پی جوابااز

 بود و گفت:ی دهن کجیهبهم زد که شب

 من آشناست!ی برایلی دارم که چهره تو خیده- افسون! تو ... من هنوزم عق

 زدم و گفتم:ین زمی پام چند ضربه کوتاه روبا

 دونم چرا ...ی بگم؟ نمی- چ

 ... درسته؟یستی نیسی- تو اصالتا انگل

 چپم رو بال انداختم و موشکافانه گفتم:ابروی

 ...ید- شا
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 داد ... با لبخند مسخره اش گفت:یه لبه مبل قرار داد و سرشو بهش تکدستشو

 بردم ... اما دوست ندارم حدسم درست باشه!ی پیتت کنم به هوی- حس م

 دلم بذارم؟ فقط نگاش کردم وی کجایگه دینو بود؟ خوب بفهمه به درک! ایده واقعا فهمیعنی

اون ادامه دادک

یست؟- اسم مادرت افسانه ن

 رویمونی پشیه شبیزی بود؟ نه چیمون صورتش ... پشی شدم تویره ... خید بالخره فهمپس

 ی خونسرد مید کرد ... بای میداد بی صورتش حس کرد، اما کنجکاوی شد توینم

 تونستمی می باخت خودم بودم ... با خونسردی که می شدم کسی مین ... اگه خشمگموندم

 پا ی مغرورانه پا روی نوبت من بود که با ژستینبار ... ایارمحرصش رو در ب

 و بگم:بندازم

 ...ید- شا

 گرد کرد و گفت:چشماشو

 که ...ی هستی- تو ... تو دختر همون افسانه ا

 وسط حرفاش و گفت:پریدم

 خونه پناهندهین ای روز تویه که ی ... بله من دختر افسانه هستم ... همونین- حر ص نخور

.ینشده بود و شما به خاطر حسادت و مکر زنانه اواره اش کرد

 اش و گفت:ینه سی از کوره در رفت ، دستشو گذاشت رویهو

 شوهر من دام گذاشته بود ...ی- من؟ من به خاطر حسادت اونو اواره کردم! مادر تو برا

 خودمو کنترل کردم و خونسردانه گفتم:بازم

ین؟- مطمئن

 چشمام و گفت:ی براق کرد توچشماشو

ی؟ بگی خوای می- چ

 دونستم مامانم افسانه بوده و شمای ... من از اول مین زنی حرف مین! شما داریچی- من؟ ه

.یدین کشیش نزدم ... شما بحثشو پی. اما حرفینهم اونو اواره کرد

 ...ی گستاخیلی- دختر تو خ
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 نظر رو دارن!ین ها ایلی- اوهوم ... خ

! من تو رو خوب شناختم ...یه چی دونم تو هدفت از انتخاب دنی- من م

!ی؟- جد

 تموم مادرت رویمه کار نی خوای ... تو میره ازدواج صورت بگین ذارم ای- آره ... من نم

...یری انتقام بگی خوایم هم ید ... شایتموم کن

 خواستم ...ی مینو همیقا- اوهوم دق

 افتاد ...ی از زور تعجب پس مداشت

!ی کنی- پس اعتراف م

 بود ... اما بعدش نظرم عوضین من همیه هم گفتم ... هدف اولیل- آره ... من به خود دن

شد ...

 ...ی- و لبد عاشق شد

- بله ...

 باور کنم ...ی- و انتظار دار

!ین باور نکنین تونی- م

 با تو ازدواج کنه ...یل ذارم دنی- من نم

 زدم و گفتم:لبخندی

یر ذره احترامتون هم زیه ین مطمئنا! همی ... ولین بگینو و این باهاش صحبت کنین تونی- م

 ره ...یسوال م

ی؟- دختر تو شرم ندار

 شرم ها نه ...ی بی- برا

 دونستم کهی با خشم به من انداخت و رفت سمت در ... می از جا بلند شد ... نگاهالیزابت

 ی نداشت ... جلویتی هم برام اهمین همی من نداره ... برای برای خطریچاون ه

 به طرفم و گفتم:ید چرخید که رسدر

- از مادرت چه خبر؟

 اراده بودم ... به پنجره نگاه کردم و گفتم:ی بیدم که کشآهی

- دق کرد و مرد ...
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 لحظه حس کردم چهره اش در همیه لحظه فقط یه به اون سمت ... ید آهش نگاهمو کشصدای

 و در رو زد به هم ... رفتم به طرف تخت یرون زود از اتاق رفت بیلیشده ... خ

لل از ی تویدم تخت رها کردم و پاهامو کشی ... خودم رو روخواب  رفت کهیادم بغلم ... اص

 روبروم نگاه کردم که خوابم برد یوار به دینقدر ... ایلقصد داشتم زنگ بزنم به دن

...

یل دنی چشمایدم که دیزی چین موهام چشمامو باز کردم ... اولی ل به لی نوازش دستبا

 به روم لبخند زد و گفت:یل نشستم ... دنیخ شدم و سیار هوشیهوبود ... 

 من ...یز عزیر- صبح بخ

 و گفتم:خندیدم

!ی- دن

 باز کرد و گفت:دستاشو

 ...ی- جان دن

 تنش بود و معلوم بود که تازه اومده ...یرون لباس بهنوز

 بغلش و گفتم:ی رفتم توشیرجه

ی؟ اومدی! کیــــــرم- عز

 و گفت:ید گردنم ... چند بار با عطش بو کشی فرو کرد توسرشو

 الن!ین- هم

ی؟- چرا خبر نداد

 طاقتیگه کردم ... دیدارت که بید ببخشیزم؟ داشت عزی- از فرودگاه اومدن خونه چه کار

نداشتم ...

 شه توی! باورم نمی دنی تنگ شده بود ... ووویلی دلم برات خیه؟ حرفا چین- عشق من! ا

 ...یبغلم باش

 محکم به خودش فشار داد و گفت:منو

 ذارم!ی تنهات نمیچ هیگه ... دیزم تموم شد عزیگه- باور کن! د

!یلی سخت بود ... خیلی ... خی- اوه دن
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 کردم ... دو سه باری که فکرشو میزی سخت بود .... سخت تر از اون چیلی منم خی- برا

 سه روز رو ین ای بزنم و بر گردم ... با بدبختیزو همه چید خواستم قیوسط کار م

 کردم ....تحمل

 ...ی دوستت دارم دنیلی- اومــــم! خ

 لبام و چشمام در نوسان بودین که نگاش بینطور صورتم ... همیک اورد جلو ... نزدسرشو

گفت:

- عاشقتم ... بدجور عاشقت شدم افسون!

 ...یم هم شدیدن ها و رنج ها و غصه ها مشغول بوسی توجه به زمان و مکان و خستگبی

 گفتم:یم بودیده ساعت بعد که در آغوش هم آروم خوابیک

ی؟ خونه دنی اومدی- با تاکس

 و گفت:ید شد سر شونه مو بوسخم

- نه ...

- پس؟

 ...یشی- اگه بگم ناراحت م

 صورتم زدم کنار و گفتم:ی ازش فاصله گرفتم ... موهامو از توکمی

 شده؟یزی ناراحت بشم؟ چید- چرا با

 داد و گفت:یرون با صدا بنفسشو

 من ...یشواز اومده بود فرودگاه پی- دوروث

 گرد شده گفتم:ی چشمابا

!!ی؟- چ

 ... اما اصراریام بی نگرفتم و خواستم با تاکسیلش تعجب کردم ... اصل هم تحویلی- منم خ

 بار باهاش همراه بشم ... ناچارا قبول کردم چون ین اخریو خواهش کرد که برا

ینش ... سوار ماشیه خواستم با سر پائولو قطع رابطه کنم. راهش هم نرنجوندن دوروثنمی

 بابت ین زد و من هم از ای نمی حرفیچ راه هیشدم و اون منو رسوند ... تو
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 خوشحال بودم ...خیلی

 تخت و گفت:ی نشست رویهو ید که رسینجا ابه

 ...ی- راست

 تعجب گفتم:با

 شد؟ی- چ

 بهم داد و گفت حتما تماشا کنم ... ازشی دی سیه بشم یاده پینش خواستم از ماشی می- وقت

 نزد ...ی! اما حرفیه چیدمپرس

 کردم و گفتم:یز رچشمامو

ی؟ دی- س

 داده بهم!ی چینم تا ببیمن سالن نشی تویم- آره ... پاشو بر

 هم ربیل بدنم ... دنی رویدم شنل برداشتم کشیه جا بلند شدم ... رفتم سر کمد لباس ها و از

 ... خودمو چسبوندم یرون از اتاق بیم رفتییدوشامبرش رو تنش کرد و دوتا

 و گفتم:بهش

 هنوز؟یدی رو ندینا ... مامانت ای- دن

ی اومدم داشت از خونه می ما دوتاست ... وقتی که فقط دنبال کارایچاره بیان- چرا ... دا

 زد ...ی باغ قدم می .... مامان هم تویرونرفت ب

 نزد ؟ی- مامانت باهات حرف

- نه ... چطور؟

 ...ید منو فهمیان- آخه جر

 و گفت:یستاد ... با تعجب ایم شده بودیمن سالن نشوارد

!ی؟- چ

 نگفتم!یزی ... من چید- خودش فهم

- خوب ؟

 تموم مامانمو تموم کنم ...یمه ... فکر کرده من اومدم کار نیچی- ه

 خشم گفت:با

 گفت؟ینو- خودش ا
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 مورد حرف بزنه و منصرفت کنه!ین خواد با تو هم در ای- اوهوم ... تازه م

 کمرش ... منو هل داد جلو و گفت:ی گذاشت تودستشو

یه حرفا چین زنم ... من تو رو سپردم بهشون و رفتم! ای مورد باهاش حرف مین- حتما در ا

 ...ی خودتو ناراحت نکرده باشیدوارم امی؟ گفتیبهت زده! تو چ

 بود ... خودمو اماده کرده بودم ... بعدش هم به تو و عشقت اعتمادی برام عادیلی- نه ... خ

 بره!ی حرفا تو رو از رو نمین دونم ایدارم ... م

 دستشو گذاشت داخل دستگاه و اومد سمت من ...ی دی ... سیو زد و رفت سمت استرلبخندی

 دادم ... یه اش تکینه کاناپه و من سرمو به به سی رویم نشستییدو تا

 گفت:ی دنیم بودی دی شده و منتظر لود شدن سیره خیزیون که به صفحه تلوهمینطور

 سوال بپرسم افسون؟یه- 

- هوم ...

ی؟ هستی- تو از رابطه با من راض

 نگاش کردم و گفتم:یطنت به طرفش ... با شچرخیدم

 ...یلی- آره خ

 و گفت:ید بوسپیشونیمو

- مطمئن؟

 کنه!ی زده ام میجان هین ... ای از خودت به فکر منیشتر بیلی- اوهوم ... چون تو خ

 بم شده بود:صداش

 دوستت دارم ...یلی- خوب چون خ

 سمت صفحهیدم بلند شد و من چرخیو استری بگم که صدایزی چشمک زدم و خواستم چبهش

 بود ...یون صفحه تلوزی روی دوروثیر ... تصویزیونتلو

 ... امشب تولد ادوارده ...ی هستیز کنم تو ونی رو پر میلم فین ... الن که دارم ای- سلم دن

 هست که تو ازش خبر یزاییادوارد زنگ زد و افسون رو دعوت کرد ... چ

 دوست نداشتم ... اما ازدواج باید وقت تورو اونجور که بایچ ... به قول تو من هی دننداری

 ی تونم چشمامو روی هم نمین همی ... برای بودیزتو آرزوم بود! تو برام عز
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 که افسون مدت ها دوست دختر ادواردی بدونید ... تو بای که اتفاق افتاده ببندم ... دنوقایعی

 دونم چرا با وجود داشتن تو باز هم دور و یبود و متاسفانه هنوز هم هست ... نم

 نشو ...ی! عصبانی ازش بپرسینو پلکه و باهاش رابطه داره ... بهتره خودت ای ادوراد مبر

 ... من حق رفتن به ی نگاه کنیلم فینمن برات مدرک دارم ... بهتره خوب به ا

 وین ... خوب ببیره گی میلم ره و برات فی از دوستام میکی ادوارد رو ندارم ... ویلی

 ...یر بگیمدرست تصم

ید شد و رنگم پریخ نداشت دروغ نگفتم ... بدنم یان رگ هام جری تویگه دی خونیچ بگم هاگه

 ی رو خاموش کنم ... کاش میو تونستم دست دراز کنم و استری... کاش م

 ... زلینم نگاه کنم و عکس العملش رو ببی تونستم به دنی نمی داد بزنم دروغه ... حتتونستم

 ی وقتی زد ... صحنه بعدی و جون از بدنم داشت پر می ویزده بود به صفحه ت

 ادوارد شدم و ادوارد منو بغل کرد ... منتظر بودم صحنه پس زدنیلی که من وارد وبود

 بود که ادوارد ی صحنه ای قطع شد ... صحنه بعدیلممنو هم نشون بده ... اما ف

ی دستشو رد نکنم جرعه اینکه دهنم و من به خاطر ای رو گرفت جلویسکی وگیلس

 ی با هم بود و بعد بال رفتنمون از پله ها و رفتن تویدنمونخوردم ... صحنه بعد رقص

 تونستم چشم ازی ... نمیلم ادوارد و قطع شدن فیدن ادوارد ... و صحنه مرگ من! بوساتاق

 چطور ید ... حال بایخت بالخره زهر خودشو ری بردارم ... دوروثیصفحه برفک

 که از دور شونه ام بازیل داشتم که بزنم ... دست دنی چه حرفیگه کردم؟! دی ثابت مبهش

 موهاش و ی کردم نگاش کنم ... دستاشو فرو کرده بود تویداشد تازه جرئت پ
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ی از خودم دفاع مید ... بغض به گلوم حمله کرد ... باید لرزی بسته بود ... پلکاش مچشماشو

 گفتم ...ی میزی چیه یدکردم با

 ...ی- دن

 صداش گرفته بود؟ چراینقدر ... چرا ایومد ی وسط حرفم ... صداش به زور در مپرید

ید؟ لرزیصداش م

 ...ی رقصی نمیگه کس دیچ با هی- تو گفت

 توجه به هق هق من گفت:ی و به هق هق افتادم ... بید ترکبغضم

 ...یزاری بیگه دی از تماس با مردای- گفت

:نالیدم

!ی- دنــــ

 مو به تنم راست کرد:فریادش

 نگو!!!یچی- حرف نزن! ه

 بود ...یخته دستام پوشوندم و زار زدم ... از جا بلند شد ... انگار افسارش گسین بصورتمو

 کرد و گفت:ین رو پخش زمیز میظرف و ظروف رو

! هان؟یاوردی؟- فقط سه روز نبودم افسون! طاقت ن

 داد ...ی تونستم بگم؟ اون اصل بهم فرصت نمی مچی

 بهمی خواستی آره؟ می؟ لهم کنی خواستی ... می منو بشکنی خواستی- چرا نشناختمت! م

!!!یری؟ انتقام بگی خواستی می؟ چیعنی عاشق شدن و شکستن یبفهمون

 صورتم برداشتم و گفتم:ی از جلودستمو

 به خدا ...ی- دن

:ید ... باز داد کشیرون زده بودن بیشونیش گردن و پی از خشم سرخ شده و رگهاصورتش

 ...یدی ات رو خوردم ... فکر کردم منو بخشیبنده ظاهر فرین نگو! گول همیچی- گفتم ه

 کردم ... بهت گفته بودم دوست ندارم با ادوارد ی! اما اشتباه میفکر کردم کوتاه اومد

 نه؟یا ... گفته بودم باشی

 و بس!ین و نگاه کردنش بود ... همیختن فقط اشک رجوابش
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 ...یدی ... باهاش رقصی ... از دستش مشروب خوردی تولدش ... بغلش کردی- تو رفت

! بعدش هم ...یدیشبوس

 به خدا نه!ی- نه دن

 ...یدم خودم دی با چشمای- نــــــه!!! لعنت

 که با همی صحنه ای کرد و اورد روی رو دوباره پلیلم رو برداشت ... فیون تلوزکنترل

 شکست ... صداش پر از بغض شد و گفت:یهو از پله ها بال ... یمرفت

 بال ...ی از پله ها رفتی چه جورین ... ببی داشتیجان هینقدر همیقلا با من بودن هم دقی- برا

!ینبب

:ید ... داد کشینم خواستم ببی چرخوندم اون سمت ... نمسرمو

!ی لعنتین گم ببی- م

 روین اتاق ... مشخص بود دوربی تویم ... با ادوارد رفتیزیون چشم دوختم به تلوناچار

 سمت یدم با ما وارد اتاق نشد ... من چرخی کسیگهگوشه اتاق نصب کردن ... چون د

یزیون تلوی دستش رو برد بال و کنترل رو محکم تویل ... دنید و ادوارد منو بوسادوارد

 ... ضجه زدم:ین زمی قطع شد ... نشستم رویر .. تصویدکوب

 ...ینی بی می که داریست نی جورین خوان خرابم کنن ... به خدا ای- به خدا م

 بهیقا چه کردم! دقیل من با دنیا زد ... خدای صورتش برق می به طرفم ... اشک رواومد

! از دست دادن عشقم؟ حال که یمتی اما به چه قیدم خواستم رسی که میزیاون چ

ین زمی از روید خواستم چرا خدا؟ تازه داشتم احساس آرامش کردم ... منو کشی نمدیگه

 صورتم ... اما با ی خواد کتکتم بزنه ... دستمو گرفتم جلویبال ... فکر کردم م

 و اونطرف بدنم خشکینطرف سر جام موندم و دستام ایر بغلش ... متحی توید منو کشخشم

 که با ینطور همید، طول نکشیلی باور کنم! سکوتش خیو چید دونستم بایشد ... نم

 گفت:ی ... با زاریخت ری و اشک میید بوی منو مولع
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 ... به خواستهی نابودم کردی؟ فهمی افسون ... می- چطور ازت بگذرم؟ چطور؟ نابودم کرد

 گم ...ی میک ... بهت تبریدیات رس

 رفت ...یل و دنین زمی حرف ولم کرد ... ولو شدم روین از ابعد

 رو که امتحان کردم جوابی نداشت! هر راهی ایده نداشت، التماس هم فای ایده فاگریه

 ین کرد ... بی دود میگار همه بسته بود و فقط سی در اتاقش رو به رویلنداد ... دن

 ... به ظاهر رنگیرون بیومد ی شد بره دفترش از اتاقش می که مجبور می فقط مواقعروز

 از سنگ شده بود ... یل رفت ... دنی انداخت و می می تفاوت نگاهی من بیدهپر

یر متحیان و دایه و دایزابت نداشت ... الی ایجه اما نتیچیدم پی به دست و پاش میلی خاوایل

 فقط یل ... دنیدن پرسی می تونستن بزنن و نه سوالی میمونده بودن ... نه حرف

 جمله گفت:یه توی

 ...یم شدیمون! من و افسون پشین رو فراموش کنیز- همه چ

ی تموم شد؟! صدایز همه چی راحتین با بهت نگاش کردن ... به ایه با داهن باز و با بقمن

:یچید گوشم پی تویلدن

 ... وی محو بشیم کنم از زندگی با همه وجودم آرزو می کردیانت که بفهمم بهم خی- روز

 کنم!یبعد محوت م

ی میل محو کنه ... اما خودش بدتر از من داشت تحلیش قصد داشت منو از زندگدنیل

 جز یزی اما جوابش چیه چیان کرد تا بفهمه جریک خودشو به من نزدیانرفت ... دا

 هم نشکست ... بعد ازیل دنی رفت اما قفل لب هایل بارها با اتاق دنیزابت نبود! السکوت

 یدن شنی برایل کردم دنی هفته پر کابوس عزمم رو جزم کردم، حس میهگذشت 

 رو باز کردم و رفتمی در اتاق دنیفته که ممکن بود بی توجه به اتفاقی آماده است ... بحرفام

:یدتو ...هنوز کامل وارد اتاق نشده بودم که از همونجا سر جاش داد کش

 تو؟یاد نی! مگه نگفتم کسیه؟- ک
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 شده بود ... رفتم بهیره بود و به سقف خیده تخت دراز کشی بود ... رویده منو ندهنوز

سمتش ... همه جسارتم رو جمع کردم و گفتم:

یم؟ شه با هم حرف بزنی ... می- دن

یره دستاش خی ... نگام روید باری تخت ... از چشماش خون می نشست رویخ سدنی

 ی دستش مشت شده بود ... داشت با خودش چی من توی از لباس خوابایکیموند ... 

 شد و گفتم:ی صحنه اشکم سرازین ایدن کرد؟ با دی مکار

 قبوله!ی که تو بگی ... تو رو خدا بذار من حرف بزنم ... بعد هر چی- دن

 دستش رو پرت کرد وسط اتاق وی تخت .. لباس توی داد به پشتیه نشست و تکدنیل

غضبناک گفت:

 شنوم ... ی- م

 عقب ...ید که اجازه نداد و به شدت دستشو کشیرم تخت ... خواستم دستشو بگی روشستم

 گفت:یظخواستم حرف بزنم که با غ

!یه- بدون گر

ی رو میزایی ... شروع کردم به حرف زدن ... چیرم اشک هامو بگیزش ری کردم جلوسعی

 حرفاش پشت در اتاق گفتم یدن دونست ... از شنی خوب میلیگفتم که خودش خ

ی کرد اما نگام نمی بودم ... در سکوت به حرفام گوش میستاده که جلوش ای لحظه این همتا

 همه حرفام تموم شد سکوت ی تخت بود ... وقتی روبرویوارکرد ... نگاش به د

 و گفت:ید کشیق ... حال نوبت اون بود ... چند تا نفس عمکردم

ی می گی کجاست؟ مگه نمیام گذاشته؟! اون پیام پیت گوشی ادوارد روی گی- مگه نم

 کو؟ی بده؟ اون نقاشی نقاشیهخواست بهت 

 و گنگ نگاش کردم ... با خشم گفت:گیج

 قبول کهی؟ زنی که ازشون حرف میزایی چین گم کجاست ای! میست نگاه جواب من نین- ا

 رو به من یز همه چی خواستی تولد ادوارد ... قبول که می رفتی دلسوزیبرا
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 مدرکیه حداقل بهم ی تا دست از سرت برداره! اما لعنتیدی ... قبول که باهاش رقصبگی

نشون بده تا بتونم دلمو خوش کنم!

 کهیم گوشی ادوارد رو پاک کرده بودم از رویامای من همه پین؟ بدتر از ای بد شناسخدایا

لل نقاشیبرام دردسر نشه و اون نقاش  ی کار می چید! حال بایدم ندی ... من اص

 با تته پته گفتم:کردم؟

 رو همی ... نقاشی و ناراحت بشینی ببینکه از ایدم ترسی پاک کردم ... میاماشو من پیل،- دن

لل چون بعد از اون جریدمند  من از اتاق خارج شدم ...یان اص

 کرد قانعش کنم ... اما چطور؟ منی بود که انگار التماس می نگام کرد ... نگاهش طوردنیل

 زمزمه وار یل خواست که قانع بشه ... دنیهمه حرفامو زده بودم! اما اون نم

:گفت

 که من نفهممی کردی اس ام اساشو پاک می وقتید، ادوارد بهت زنگ زد و رنگت پری- وقت

 چه عکس ی کنیانت اگه خی بهم گفتی فهمم ... وقتی واقعلا نمی کردیو فک م

 داد! اما دائم توی بهم دست می ته دلم حس بدیدم دی رو مینا ای دم ... وقتی نشون مالعملی

 یر دوست دارم بزنم زیلی توئه! خیه بر علیز کردم ... افسون همه چیرو تبرئه م

 شه ...ی شه! نمی تو رو واسه خودم نگه دارم ... اما نمیصانه و حری چهمه

 که ...ی فهمی می فرصت بدیه کنم ... اگه بهم ی! خواهش میل- دن

 افسون ...یرون- برو ب

!ی- دن

:ید کشداد

 عذابــــم نده! برو ...ینقدر! ایرون- برو ب

 داشتم.ید امی به فرصت داشت ... ته دلم به بخشش دنیاز هنوز هم نید جا بلند شدم ... شااز

 تخت و از ته دل زار زدم ...ی اتاق خودم. خودمو انداختم رویرفتم تو

- خانوم ... خانوم!
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یشون با ظاهر پرین تخت و آباژور کنار تخت رو روشن کردم ... کرولی نشستم روصاف

 شب بود ... با یم به ساعت انداختم ساعت دو نی بود ... نگاهیستادهوسط اتاق ا

 و گفتم:یین از تخت اومدم پاترس

!ین؟ شده کرولی- چ

 ...یست اتاق آقا ... حالشون اصل خوب نیم بریاین کنم بی- خانوم خواهش م

 رویره دو اتاق و دستگین سمت در بیدم بگه ... پریزی صبر نکردم که چدیگه

ی قفلش کرده بود ... رفتم سمت در اصلی وقت بود که دنیلی قفل بود! خیچروخوندم ... لعنت

و 

 باز بود ... دو تا ازی ... در اتاق دنیومد ی هم پشت سرم مین ... کرولیرون اتاق رفتم باز

 کردن. محکم پسشون ی بودن و داشتن با هم پچ پچ میستادهخدمتکارا پشت در ا

یه خمار و سرخ لب تخت نشسته بود و دای با ظاهر آشفته با چشمایل و رفتم تو ... دنزدم

 بود و با یستاده تخت با لباس خواب ایین پایان ... دایاره داشت لباساشو در بیسع

 دونستم که شبای نبود ... میزابت از الی شده بود ... اما خبریره صحنه خین به انگرانی

 و گفتم:یه خوابه ... رفتم سمت دای خوره و میقر ص خواب م

 شده؟!ی- چ

 سمت من و گفت:ید با خشم چرخدایه

 روز افتاده ؟!ین که به ای با دنی کار کردی از تو بپرسم! چید من باینو- ا

 گفت:یه با همون حالت خمار نگام کرد و کش دار رو به دادنی

 ...یرون بین- بر

 غر زد:دایه

 ...یرون زنه بی- تو حرف نزن ... مشروب از تو چشمات هم داره م

 با تمسخر گفت:دایان

 شه ...ی کنار منفجر میریم بگیت کبریه الکله! یلکش- همه ه
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 کتشو بالخره در اوردیه! سرمو با افسوس تکون دادم و رفتم به طرفش ... دای من! دنخدای

و پرت کرد اون طرف ... مشغول باز کردن کرواتش شد ...

 و گفتم:یه رو گذاشتم سر شونه دادستم

 به من ...ینش بسپاریه- دا

 مشغول باز کردنی چپ چپ نگام کرد و رفت کنار ... رفتم نشستم کنارش و به نرمدایه

 سمت بال و گفت:ید چونه م ... سرمو کشیرکرواتش شدم ... دستشو گذاشت ز

ی؟ ری میشم از پی- افســــون من! دار

 توجه به حالش کروات رو بازی تکون دادم ... بین دهنم و سرمو به طرفی تویدم کشلبامو

 رو باز کنم یرهنش پی کتش ... خواستم دکمه هایککردم و انداختم اون طرف نزد

یان گفتن داین هی لبهام شد ... صدایدن بغلش و با خشونت مشغول بوسی توید منو کشیهو که

 ی تونستم جلوی کردن ... نمی بلند شد و بعدش به سرعت اتاق رو خالیهو دا

 کنه! اونی صورتم ... اما گذاشتم خودشو خالی رویخت ... اشک از چشمام ریرم رو بگدنیل

 تونستم ازش داشتم باشم ... ی نمین از ایشتر هم بی نداشت و انتظاریعیحال طب

 گردنم و گفت:ی خسته شد سرش رو فرو کرد تویدنم از بوسینکه از ابعد

 بودن با تو ... با بغل کردن!ی- دلم برات تنگ شده بود ... برا

:نالیدم

!ی- دن

 کنم؟ی! من چطور بدون تو زندگی ذاری منو تنها می ... داری ری می- دار

 ...ی رم دنی نمیی- من جا

 تخت و گفت:ی کامل روید دور کمرم ... منو کشیچید پدستش

 !یرم می ... آره میرم می تو می و من بی ری ... تو می برید ... بای ری- چرا م

 مشغولی نگفتم ... به نرمیزی چیگه گه ... پس دی میون داره هذی مستی دونستم که تومی

 ید بوسی لباس خوابم شد و همونطور که سر شونه هامو می بندهایدن کشیینپا
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:گفت

یگه بار دیه خوام ی خواد باهات باشم ... می بار اونطور که دلم مین آخری خوام برای- م

 ...یگه بار دیه ... فقط یحس کنم که تو مال من

 ... جلوشو نگرفتم و باز هم باهاشیومد ی که از دستم بر می کردم ... تنها کاری مگریه

 منو ببخشه ...ید که شاید امین پر از عطشش شدم ... با ایایوارد دن

 شده بود ...یچیده بودم و دورم ملفه پیل تخت دنی که چشم باز کردم هنوز روصبح

 یازده و دستمو آوردم بال تا بتونم ساعتمو نگاه کنم ... ساعت یدمابروهامو در هم کش

 مشغول بستنینه آی جلوی و رسمیده کت شلوار پوشی بود ... سر جام غلت زدم ... دنظهر

 گرفته گفتم:ی بود ... با صدایشساعت مچ

 ...ی- دن

 به سمتم برگرده گفت:ینکه ابدون

- بله؟

 رو داشتم ... خودموی انتظار رفتار بهتریشب دیان بگم! بعد از جری چید دونستم بانمی

 ام یقه و با دو دست شقیدم ام بال کشینه سی بال و نشستم ... ملفه رو تا رویدمکش

 فشردم ... صداش بلند شد:رو

 ...یم وقت نداریشتر ... دو ساعت بیم برید ... بای- بهتره بلند ش

 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

یم؟- کجا بر

 ...ی فهمی خودت می و اماده بشی- اگه از جا بلند ش

 بود ... با تعجبی نبود ... از جا بلند شدم و رفتم سمت کمد لباس هام ... اما کمد خالی اچاره

گفتم:

 من!ی ... لباس های- دن

 برگردونم به اتاق خودت ...یش رو چند روز پینجا ای که آورده بودیی- لباسا

ی اتاق خودم ... ملفه رو دو دستی در هم شد و راهمو کج کردم سمت در که برم توابروهام

 ی که به ساعد هاینطور بودم دور خودم ... صداش دوباره بلند شد همیچیدهپ
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 زد گفت:ی عطر مدستش

 تختته رو بپوش ...ی که روی- همون لباس

 توجه به کمد لباس هامی ... وارد اتاق که شدم بیرون و رفتم از اتاق بیدم رو از داخل جولپم

 رنگ ... با ی بلند شکلتی پالتویه تخت بود ... ی که روییرفتم سمت لباس ها

 سوال داشت شال کرم رنگی که برام جایزی ... چی شکلتی کتون کرم و کفش هاشلوار

 ی و شال رو گرفتم تویدم پالتو افتاده بود ... لباس ها رو پوشی بود که رویریحر

 ... راه افتادم ازیرون هم که گوشه تخت بود رو برداشتم و رفتم از اتاق بیم دستیف ... کدستم

 یه بود .. کنارش دایستاده درهم ای پله ها با اخم هایین پایل ... دنیینپله ها پا

 چه خبر بود؟!ینجا بودن ... ایستاده از خدمتکارا ایگه و چند تا دیزابت و الیان و داین کرولو

 یفتاده نی اتفاقیچ هیعنی رفتار کنم که ی کردم طوری و سعیینرفتم از پله ها پا

 رو گرفتم بال و گفتم:یر... بعد از سلم کردن به همه شال حر

ی؟ دنیه چین- ا

 گفت:ی معمولیلی خدنی

 شه ...ی ... لزمت میف- بذارش داخل ک

 جلو اومد و گفت:دایه

ی؟ دنی گردی- زود بر م

 ... نگران نباش ...یه- آره دا

 با خباثت گفت:الیزابت

 کرد ...ی مید کارو از اول بابات باین ... ای دنی کنی می- کار خوب

 اخم کرد و گفت:دنی

 در موردش حرف نزن ...ی دونینمی یز چی- بس کن مامان! وقت

 رو بغل کرد و گفت:ی دندایان
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ی؟ دی ... قول مینمت ببیشب مثل دیگه- دوست ندارم د

 تکون داد و گفت:ی سردنیل

 ها گذرا هستن ...ی ... سختیان دایال خی- ب

 مرد اومد تو و گفت:ی از خدمتکارایکی بودم ... یستاده اینشون و گنگ بیج گمن

 اماده است ...ین- آقا ماش

 تکون داد و گفت:ی سردنیل

 افسون ...یم- بر

 اومدیان برام گنگ بود ... اول از همه دایز چیه درست نبود! یزی چیه نگاش کردم ... فقط

 بغلش و گفت:ی تویدبه سمتم ... منو کش

 چشماته! پاک بمون ... به قولی تو توی کنم ... پاکی رو در مورد تو باور نمیچی- من ه

 ها گذران ...ی سختیدن

 گفتم:آروم

یان؟ چه خبره داینجا- ا

 تکون داد و گفت:سرشو

 ...ی فهمی- م

 گفت:یشه اومد جلو و فقط دستمو فشرد ... محکم مثل همیه دایان از دابعد

ی تو و دنین دونم بی باش ... من نمی دختر حرف گوش کنیشه- مواظب خودت باش ... هم

 ... ی کردیچی نبوده! لبد سرپی خوبیز که بوده چی اومده ... اما هر چیش پیچ

 باشه ...یادت ین ده! ای گستاخ بودن کار دست آدم مهمیشه

 بغلش ... در گوشمی توید بود که اومد جلو و بدون حرف منو محکم کشین کرولیه از دابعد

زمزمه کرد:

 شه ...ی- دلم براتون تنگ م

 بلند گفتم:ی با صداینبار عقب و ایدم کشخودمو

!ی چه خبره؟!! دنینجا- ا

 رفت سمت در و گفت:دنی

 دنبال من ...یا- ب
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 کردن؟ی می داشت؟ چرا همه باهام خداحافظی خواست منو کجا ببره؟ چه قصدی! ملعنتی

 از ی از خودش دور کنه؟! دوریشه همی افتاد؟ نکنه منو برای داشت میچه اتفاق

ی ... اما انگار براید لرزی تونم. چونه م کم کم داشت می ! نه نمیا برام محاله ... نه خدادنی

 بود و یستاده اینه که دست به سیزابت الی مهم نبود ... به خصو ص برایکس

 همید راه افتادم ... در ساختمون پشت سرم بسته شد ... شایل کرد ... ناچار همراه دنی منگام

 ی مشکین کنار ماشیل اون خونه بسته شد! دنیپرونده افسون بود که برا

یدنم رو باز نگه داشته بود و منتظر من بود ... با دین بود ... در عقب ماشیستاده ارنگش

 ی حرفیچ و بدون هیین ... از پله ها رفتم پایگه سمت دیهصورتش رو چرخوند به 

 هم نشست کنارم و در رو بست ... راننده هم سوار شد و راهیل شدم ... دنین ماشسوار

 ... سرم رو به یم زد که بفهمم قراره کجا بری حرفی و نه دنید پرسیزیافتاد ... نه چ

یچی دادم هی میح مناظر اطرافم شدم ... ترجی دادم و مشغول تماشایه تکی صندلپشتی

 ینکه ای برای؟ چی پس حرف بزنم برایدم ندی ایجه نتیچ حرف زدم و هینقدرنگم ... ا

 کنم ... تحتیه خواستم گری گلوم غلبه کنم اما نمی تونستم به بغض توی بشکنم؟ نمبیشتر

 ..یطی شرایچه

 تکون خورد ...یه بالخره یل رفت ... دنی میش شکافت و پی در سکوت جاده رو مماشین

 یه بود و ید کت کرم رنگش پوشی که رویی پالتویب جیدستش رو فرو کرد تو

 و گرفتش سمت من ... دفترچه رو گرفتم و با تعجب گفتم:یرون بید کهنه کشدفترچه

یه؟ چین- ا

 شد و گفت:یرون مناظر بی برگردوند ... مشغول تماشاصوترشو

- خاطرات مامانت ...
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 شناختم ... اماهمهی ولع مشغول ورق زدن دفترچه شدم ... دست خط مامانو خوب مبا

 چطور اونا رو خونده بود؟ نتونستم یل نوشته شده بود! پس دنیخاطرات که به فارس

 کنم و گفتم:سکوت

ی؟ رو چطور خوندینا اون موقع ... ای بلد نبودی- تو که فارس

 نگام نکرد ... گفت:بازم

 از دوستام برام ترجمه اش کرد ...یکی- دادم به 

 منیش مامان پیل نکردم؟ همه وسایداش همه وقت پین که من ای کردیدا دفترو پین- از کجا ا

 توشون نبود ...یزی چین همچیبود ... ول

 خواست از چشم تو دور بمونه ...ی مید لئوناردو پنهان شده بود ... شایل وسای- تو

 کردم مامان رو بغلی بغلم ... چشمامو بستم ... حس می تویدم و دفتر رو کشیدم رو گزلبم

 هم مقصر خودم بودم ید ... اما تو نه! شایدم رحم! من تو رو بخشی بیلکردم ... دن

 بهیشه همیل رو نسبت به خودم خراب کردم ... دنیل دنیت که اول کردم ذهنیی... من با کارا

 زمان ید کار آخر همه اعتمادش در هم شکست ... شاینمن شک داشت و با ا

 چشمامو بازین صبر کنم ... سخته اما مجبورم ... با توقف ماشید مشکل باشه .... باین احلل

! همراه راننده داشتن یم فرودگاه بودی شد ... تویاده پین از ماشیلکردم ... دن

 کردن ... با تعجب سر جام خشک شدم! بهی رو از صندوق عقب خارج می بزرگچمدون

 کار کنه؟ی خواست با من چی می بشم؟! دنیدکجا قرار بود تبع

 پالتوش چنگ زدم:یقه رفت طرفش و به یاوردم نطاقت

 ...ی- دن

ی شده بودن؟ صدام میخی ی به طرفم ... چشماش چرا مثل دو گوید نکرد ... اما چرخنگام

 گفتم:ی وقتیدلرز

ی؟ منو ببری خوای- کجا م
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 زجر بود و غصه و عذاب ...ینبار چشماش ای کردم ... توی نگام کرد ... اشتباه نمبالخره

 ناقوس مرگ بود :ینصداش برام ع

!یران- کشورت ... ا

 پرواز کرد ویما و چطور هواپیم شدیما زمان چطور گذشت و چطور سوار هواپیه بقاینکه

 یای دنی! انگار تویدم که خودم هم نفهمیزیه فرود اومد چیران خاک ایچطور رو

 طرف بهین از ایل! دنبال دنی ... نه حرفی ... نه بغضی فرو رفته بودم ... نه اشکی خبربی

 جوجه اردک دنبال مامانش ... وارد سالن یه ین رفتم ... درست عیاون طرف م

:یدم صداشضو شنیم که شدفرودگاه

- شالت افتاده ...

 بود که بلدیعی بودم و طبینداخته سرم نی که تا الن رویزی سمت شالم ... چیدم رو کشدستم

 بدنم ینقدر ... اید گرفت و دستمو کشیلنباشم نگهش دارم ... چمدون ها رو تحو

:ید برام نگران بشه ... نگام کرد و بالخره پرسید افتاد بایادش حال بود که ی و بلخت

یستی؟- خوب ن

:یدم نداشت! کامل مشخص بود ... با زور نالپرسیدن

 ...ی دنیار بل رو به روزم نین- منو بکش اما ا

 من نبود:ی اونم کم از صدای جگر سوز بود ... صداآهش

 تو هستن ... و در صمن دوستت دارن!یل- اونا فام

:یدم خودشو نشون داد و داد کشیهو شده بود ی حنجره ام مخفی که تا الن توصدایی

 که مامانم نداشت ... اونا باعث مرگ مامانمینطور ندارم! همیتی اهمیچ اونا هی- من برا

!ین کشیشدن ... اونا ... تو ... مامانت ... شماها منو هم م

 محکم گرفت و گفت:دستمو

 کنن!ی! آروم باش افسون ... همه دارم به ما نگاه میسسس- ه

 خوبینجا خوره ... اگه ای بهم مینجا خراب شده؟ حالم از این ای توی منو اوردی چی- برا

 کرد ...یبود مامانم ازش فرار نم

326



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

- افسون!

ی به شکنجه کردنم نمی راضی ... تو اگه منو دوست داشتیزارم- اسم منو نبر ... از توام ب

!یرم همون لندن به درد خودم بمی توی ذاشتی ... میشد

 زن و مرد که بهیه تعجب داشت ... ی کردن ... براشون جای نگامون میرت داشتن با حهمه

 هر یل کردن! دنی با هم دعوا میگه زبون دیه داشتن به یان ی مینظر خاج

 تونست منو آروم کنه ... گفتم:ی کرد نمی مکاری

 بهی دن ... چرا راضی اونا منو هم مثل مامانم عذاب می؟ چی خونه اونا برای- برم تو

ی؟ دنی شی من میدنعذاب کش

:ید بغلش و غری توید منو کشیل دفعه دنیه

 تویست لزم نیستم؟ من اصل به فکرت نی فکر کردی؟ فکر کردی! تو چی- ساکت شو لعنت

 ی از همون زمانیقا کردم ... دقیق ... من خودم خوب تحقی باشیزا چیننگران ا

 کردم ...یداشون کشور گشتم ... پین ای تو تویگه دیمه دنبال نی هستی تو کیدم فهمکه

 ات ... خاله ی زدن! پدر بزرگت ... دای تو له له میدن دیباهاشون مکاتبه کردم ... برا

 لندن! البته من جرئتیان مراسم ازدواجت بی ... بچه هاشون ... قرار بود همه شون براهات

 تو رو ازم یدم ترسی ... می کردی با من ازدواج مینکردم بهشون بگم دار

 کنن ...ی گن از سنت خجالت بکش و بعدش هم تو رو ازم دور می ... گفتم بهم مبگیرن

 رو ی ... اما همه چیرن اوناج و در برابر عمل انجام شده قرار بگیانصبر کردم تا ب

 رو! بهشون گفتم ازدواجت به هم خورده و اونا همه خودشونی افسون! همه چی کردخراب

 ی ذارم بری من می روبرو شدن باهات اماده کردن ... تو فکر کردیرو برا

 ... اما من هنوزم به فکرت هستم ...ی که آزارت بدن؟!!! درسته که تو منو نابود کردجایی
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 کردم ...ی رو باور نمیل دنی کنم ... حرفایه گریخواستم ازش جدا کردم ... هنوزم نمخودمو

 باشن ... اونا تو ذهن من همه شون یرفته راحت اونا منو پذینقدر شد ایباورم نم

 کردن ... خواستم باز جوابشو بدم کهی بودن ... به خونم تشنه بودن و منو تکه پاره مدیو

 توجهمون رو به خودش جلب کرد:ییصدا

- دختر عمه!

 کهی به عکسی بود ... نگاهیستاده ما ای در چند قدمیمایی ... پسر قد بلند خوش سچرخیدم

 دستش بود انداخت و گفت:یتو

 ... درسته؟!ی! تو افسونی- خودت

 ... پوستشی مرد شرقیه و جذاب و خوش پوش بود ... یکل نگاش کردم ... خوش هفقط

 فرو کرد و یاهش پر پشت سی موهای توی ... دستیاه درشتش سیسبزه بود و چشما

 لبخند گفت:با

- شاخ در اوردم دختر عمه؟

 گفت:یسی به خودش اومد و با انگلیهو بعد

یا عرشیر کنم ... امی خودمو معرفید ... من بایستی بلد نی من! حتما فارسی- اوه خدا

 تو ...ین افشییهستم ... پسر دا

 جلو رفت و باهاش دستیل شده بودم دنیره خیا عرشیر به امیرت و با حیج از من که گقبل

داد ...

 که داشت گفت:یکایی آمریس زد و با همون لهجه سلی لبخندیا عرشامیر

 دختر عمه من!یم ، قین باشیک مجستی آقاید- شما با

 سرشو تکون داد و گفت:دنیل

 بدم ...یلش- درسته ... سالم آوردم بهتون تحو

 و با ترس گفتم:یل سمت دنیدم چرخیا عرشیر توجه به امبی

ی؟ بری خوای میعنی- 

 گفت:ی با لحن با مزه ایا عرشیر امیل از دنقبل

 شدم ....ی دختر عمه ... کم کم داشتم نگران میدم- چه عجب! صداتو شن
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 و گفت:ید دستمو کشدنیل

 درازه!ی بلده حرف بزنه و هم زبونش حسابی شوکه است ... وگرنه هم فارسی- کم

:یدم کرد ... سوالم رو دوباره پرسی برخورد می عادچقدر

ی؟ بری خوای ... می- دن

 و گفت:ید کشی آهدنیل

 ...ی مونم تا مطمئن بشم راحتی می- دو سه روز

 تونستم وادارشی مید خدا بزرگ بود ... شایگه ... تا دو سه روز دیدم کشی به راحتنفسی

 گفت:یلکنم منو هم با خودش برگردونه ... دن

 فرودگاه استقبال ما ... خودمون ادرسیاد بی ... انتظار نداشتم کسیا عرشیر امی- آقا

 ...یایم که بیتم تونسی ... میمداشت

 و گفت:یرون بید کشیل چمدون منو از دست دنیا عرشامیر

یومدم ی اگه نمیه؟ حرفا چین هاست! ایرانی کردم تعارف فقط مخصو ص ای بابا! فکر می- ا

 زد!ی منو دار میکه بابا ات

 بودم ... امایده رو چسبیل دنی کردم ... فقط با ترس بازوی نمی اصل به حرفاش توجهمن

 با تعجب گفت:یلدن

ی؟- بابا ات

 و گفت:ید موهاش کشی توی با خنده دستیا عرشامیر

 که ما رویم کنی اسم صداش مین به این خودش نگی گم ... خواهشلا جلوی- بابا بزرگم رو م

 زنه!یاز پا دار م

 بگه فقط سرشو تکون داد و لبخند زد ...یزی چینکه با تعجب نگاش کرد ... اما بدون ادنیل

 شد من از ترسم کم کنم و ی بود ... اما بازم باعث نمیمی پسر صمیا عرشیرام

 از سالن فرودگاه خارج شد و گفت:یم بپرسیزی ما چینکه بهشون اعتماد کنم ... بدون ابتونم

 کهینه و مضطرب بودن ... ای کم عصبیه استقبال دختر عمه ... اما یان خواستن بی- همه م

 دختر عمه یدممن خودم تنها اومدم ... بعد زا اون فقط منم زبانم خوبه ... ترس

 نباشه به زبون ما حرف بزنه ...بلد
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 گفت:ی سمت ما و به فارسچرخید

ی؟ کنی میبی غرینقدر بگو ... دلم آب شد! چرا ایرانی جمله ایه- بابا 

یرانی از اصطلحات ایا عرشیر ما دو نفر چرخوند ... چون امین نگاشو بی با کنجکاودنیل

 یلسی متوجه نشده بود ... آب دهنم رو قورت دادم و به انگیلاستفاده کرده بود دن

:گفتم

 ندارم که بزنم!ی- حرف

 حرف زدن من گفت:یسی توجه به انگلبی

 ...ی هم نداری دختر عمه ها! هم حق داری از رو بستیرو- شمش

 به سمت چمدون من هجوم اورد دسته چمدون روی حرفش تموم نشده بود که مردهنوز

 حرف زدن با من ی که برایا عرشیرگرفت و با سرعت اونو با خودش برد ... ام

:ید رو رها کردم بود متوجه بردنش نشد ... داد کشچمدون

- دزد! چمدونمو بردن ...

 هم بایل سمت مرده و چمدون رو ازش گرفت ... منو دنید خورد و دوی تکونیا عرشیر امیهو

 به مرده گفت:یت با عصبانیا عرشیر به سمتشون ... امیمسرعت رفت

ی مسافرایدی مستر و لین ایم؟ خوای می تاکسی! مگه من گفتی بری عمو! کجا می- ه

خودمن ...

 با خشم گفت:یا عرشیر هم بدتر از اممرده

!ی زنی مسافر میومده توئن! از راه نی مسافرایو چی- چ

 چشماشو گرد کرد و گفت:یا عرشامیر

 فکر کردی! دختره رو سکته دادیلمونن فامینا ... ایستم من که مسافر کش نیکه- مرت

!یدیچمدونشو دزد

 داد ...ی فحش میا عرشیر لب به امیر ازمون فاصله گرفت اما داشت زمرده

 و گفت:ید چمدون رو با خودش کشیا عرشامیر

 جاها پارک کردم ...ین رو همینم ماشیاین- با من ب

 چنگ زدم و گفتم:یل دنی به بازوباز
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 ترسم ...ی- من م

 هردمون شده بود باهام مهربون تریبانگیر که گری اونجا و غربتی فضایر که تحت تاثدنیل

 کرد گفت:یبرخورد م

!یشتم- نترس ... من پ

 صندوق عقب جای ... چمدون رو تویستاد ای رنگی بلند مشکی شاین کنار ماشیا عرشامیر

 ی جلو ... بی باز کرد ... من غقب نشستم و دنیل من و دنیداد و در ها رو برا

 راه افتاد ویا عرشیر ناخنام کردم ... امیدن دستم رفت سمت دهنم و شروع به جواراده

 داد:ی هم میحاتیهمزمان توض

 های غربیخی داره ... به ی خوبی جاش آدمایه شلوغه! اما یلی دونم که شهرمون خی- م

 ...یدیم شنینطوری ها ... ما ایک محستی آقاید ... ببخشیستنن

ی حد توین تا ایل ها سرد بودن دنی رو فقط من درک کردم ... اگه غربیل پوزخند دنمعنی

 ی رو ها ... فحاشیاده شلوغ و هرج و مرج پی هایابون رفت ... خی نمیشعشق پ

ی انداخت ... اگه می و گاهش حجاب مسخره خانم ها منو به تعجب میابون خی تومردم

 ی خواستن بی بود و اگه میرون همه بینخواستن با حجاب باشن چرا موهاشون ا

 رد شدین ماشی که از جلوی شال سر کرده بودن ... با دسدن زنی چی باشن پس براحجاب

 گفتم:یرمتح

 بود؟ی- اون ک

 به سمتم و گفت:ید چرخیا رعرشامی

ی؟- ک

 کردم که سر تا پای تونست به سمتم برگرده ... اشاره به زنی میم پشت چراغ خطر بودچون

 یر سرش ... امی انداخته بود روی رنگیاه پوش بود ... انگار پارچه سیاهس

 شد و گفت:یره با دقت به زن خعرشیا

 بنده خدا ...یه دونم وال! ی- نم
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 گفتم:ی به فارساینبار

یده؟ پوشیه چین- ا

 زد و گفت:ی لبخندیا عرشامیر

!ی داری ... چه لهجه با مزه ای حرف بزنی فارسی- پس بالخره افتخار داد

 حوصله گفتم:بی

- جواب سوالمو بده ...

 کرد و گفت:ی مصلحتی اسرفه

ی گن حجاب برتر ... می ... بهش میرانیه ای خانومای از حجاب هایکی ینم- چادر بود ... ا

 اگه یه خوبیز کنه ... چی پوشونه ... مامان منم سرش می که همه جا رو مینیب

 حفظ بشه قداستش

 گفتم:یسی به انگلینبار تکون دادم و ایدن به نشونه فهمسرمو

 کرده ...ی چادر سر میران ای گفت توی- مامان در مورد چادر برام حرف زده بود ... م

!ینهپس چادر ا

 گرفت ... هر طرفی خنده ام میش راه افتاد ... از نوع رانندگیا عرشیر سبز شد و امچراغ

لل مسی میل شد به همون سمت متمای باز میرکه مس  ی برای واحدیر شد ... اص

 که داشتمینقدر کردن ... ای می رانندگینطور همه همیبا نداشت ... نه تنها اون که تقرخودش

 برده بودم ... یاد رو از یی و جدایل کردم دنی برخورد میب غریب عجیزایبا چ

ی گذروند و لحظه به لحظه چهره اش گرفته تر می اما در سکوت اطراف رو از نظر مدنی

 پر دار و یابانی وارد خیا عرشیر امیقهشد ... بالخره بعد از گذشت چهل و پنج دق

ی و دستش را رویستاد رنگ اید در بزرگ سفیک ی بعد هم روبروی شد و لحظاتدرخت

 رو باز کرد و یشه شیا عرشیر که در باز شد و امید طول نکشیزیبوق گذاشت ... چ

:گفت

 که در رو باز کرد اسمش آسد باقره! باغبون باغ آقا بزرگ ...ین- ا
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 کم قوز داشتیه شدم ... یره که در رو باز کرده بود خی ایده مرد چروکیر به پی کنجکاوبا

 شده بود ید دست سفیه کم پشت بود اما ینکهو انگار خم شده بود ... موهاش با ا

 دستش رو به سمت سرش بردیکی اش گذاشت ، اون ینه سی ما دستش رو رویدن... با د

 سرش یا عرشیر خم شد. امی سبزشو از سرش برداشت و کمی بافتنیککله کوچ

 و گفت:یرون برد بیشه از شرو

 ...ید آقا سیم- چاکر

 لبخند زد دستشو تکون داد و گفت:پیرمرد

 ... مهمونا رو ببر که آقا منتظرن!یک آقا کوچیز- زبون نر

 لب غر زد:یر زیا عرشامیر

یه براش ید فهمه که ... بای! نگـــو! نمیک آقا کوچی گی به من میاد ی بهش بگم بدم می- ه

 ی کوتوله حرف میه انگار داره با یک گه آقا کوچی مینسمعک بخرم ... همچ

 دو متره ها!ینه بی ... قدو نمزنه

 و خوش تراشی که چوبی متوقف شد ... در ساختمون اصلین غر زد تا بالخره ماشاینقدر

 ...یرون بیختنبود باز شد و چند مرد و زن و دختر پسر ر

 گفتم:یسی ترس به انگلبا

 شم!ی نمیاده من پی- دن

 گفت:یا عرشیر امی از دنقبل

 برویه؟ حرفا چین کنن! ای می دارن خودزنیجان از زور هینا- خجالت بکش دختر عمه! ا

!یستن ... ادم خور که نیینپا

 خشم گفتم:با

ی؟ اظهار فضل کنی دی چطور به خودت اجازه می دونی نمیزی چی- تو حرف نزن ... وقت

 روز باعث فرار مامان من شدن!یه آدما ینا

 که ممکن بود در اومد و گفت:ی صورتین تری چند لحظه به جدی اش تویافه قیا عرشامیر

333



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

ی طرفه به قاضیه ها یرانی نکن! به قول ما ای داوریش پی دونی نمیزی چی- توام وقت

نرو ...

 گفت:یل بگم چون دنیزی فرصت نشد چدیگه

 ...ی حرفا باعث آزارش بشین که با اینجا ایاوردم- بس کن آقا ... افسون رو ن

ید اومد و منو کشین داخل ماشی تشکر کنم که در سمت من باز شد. دستی از دنخواستم

 زن فرو رفتم و یه آغوش ی افته توی داره می بفهمم چه اتفاقینکه ... قبل از ایرونب

 زد و منوی محکمش قرار گرفت ... چنان از ته دل زار می هام مورد هجوم بوسه هاگونه

 منو بغل نکرده و ینطوری ای که وحشت کرده بودم! تا به حال کسید بوسیم

 گفت:ی مدام میه گرین بود ... بنبوسیده

! افسانه دوباره متولدیا شه ... خدای! باورم نمی افسانه ایه! تو چقدر شبی- تو دختر افسانه ا

 ...ی شکرت افسانه رو بهمون برگردوندیا ممنونم ... خدایاشده ... خدا

ی و فشار داد پرتم کرد توید خوب منو بوسینکه کردم خودمو ازش جدا کنم ... بعد از اسعی

 یکی ین زد ... ای صدا زار می بود و بیستاده که کنار دستش ای ایگهبغل زن د

ین خواستم بزنم تو سرش! همی که مید منو بوسینقدر کرد ... اما بازم ای تر برخورد مملیم

 پشت سرش پناه گرفتم و به ی سمت دنیدم کردم پری لحظه احساس راحتیهکه 

 ما و رو به اون آدما گفت:ی اومد جلویا عرشیر شدم ، امیره زده خیجان هی هاقیافه

 پشت سرشو همیگه ره دی! الن مین! دختره رو کل زدین- هوار تو سر من! خجالت بکش

 کنه ...ینگاه نم

یه شبیبی غریب مسن و به شکل عجیبا اومد ... تقریرون بیا عرشیر از پشت سر اممردی

 و گفت:یا عرشیر بود ... دستشو گذاشت سر شونه امیا عرشیرخود ام

 جان ...یی! افسون ... داینم- برو کنار بب

یل که با همه وجودم درکش کردم ... دنیا ری محبت بیه به من پر از محبت بود! نگاهش

دستمو گرفت و آروم گفت:
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ین خوشحالن ... برو جلو! عیدنت گن! اما مشخصه همه شون از دی می فهمم چی- من که نم

 ترسو رفتار نکن ...یبچه ها

 خوام!ی من نمی- دن

 وسط حرف ما ها و گفت:ید باز پریا عرشامیر

ی جوریه ی زنی! حرف میرون اندازنت بی میپا بلغور نکن دختر عمه که با تینجا ایسی- انگل

 ...یی مایر اسینجا ایگهگو همه بفهمن! تو فکر فرار هم نباش که تو د

 پس گردنش که خنده ام گرفت و گفت:ید محکم کوبیا، عرشیر سمت امید مرده چرخهمون

 ...یقه- لل شو دو دق

 اومد سمت من ... آغوشش رو به روم باز کرد و گفت:بعد

 بذار ببوسمت!یا ... بیی دایا- ب

 نشد اما دستش رو گذاشت پشت کمرم و هولم داد ... رفتمیی متوجه حرف داینکه با ادنیل

 دور شونه ام و یچید چشماش ... دستاشو پی شدم تویره ... خیستادم ایی دایجلو

 گفت:ید لرزی که میی گوشم با صدادر

 که از وسط نصفش کرده باشن ...یب سیه ین! عی مادرتیه- چقدر شب

 دختر بلند شد:یه داد ی لحظه صداهمون

 خواهرتو جمع کن ...ین! خاله ایری گی آبغوره مینقدر چرا ایتمون- اه مامان! کش

 نگاموی هم خودشو از من جدا کرد و وقتیی جوون ... دای سمت دخترا و پسراید چرخنگاهم

 گفت:یدد

 کن!ی هاتو معرفی هم پالکیا عرشیر- ام

 کرد و گفت:ی مصلحتی باز سرفه ایا عرشامیر

 اسمش حوراست!یره گی سگ پاچه مین دختره که عین- ا

 زد:یغ بود جی که دختر تپل و بامزه احورا

!ی؟ شی نمی عصبیره- خفه شو! خودت ننه ت دو ساعت دو گوشت آبغوره بگ

 نفر منو بغل و آبلمبو کرد گفت:ین که اولی رو به اون خانومی با ژست با مزه ایا عرشامیر

 داره حتمللا!یاز قلده نیه دخترت ین- عمه ا

335



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 و خوش اندام بودیده حورا که کشی بکشه دختر بغلیغ حورا فرصت کنه باز جینکه قبل از او

رو نشون داد و گفت:

 ...یا تا آسمون هم باهاش فرق داره ... نادین- خواهر حورا که البته زم

لل نادیا  عرض ادب هم که شدهی با من براید رفت بایادش با لبخند برعکس حورا که اص

 و گفت:ید بکنه جلو اومد و دوبار گونه مو نرم بوسیخوش و بش

!یدم خاله رو دی ... من عکسای مادرتیه شبیلی افسون ! تو خی- به خونه خوش اومد

 بهش لبخند زدم ... الن فرصت داد و هوار و پاچه گرفتن نبود ...ناچارلا

 و گفت:ید رو جلو کشی ایگه دختر دیا عرشامیر

 دختر خله هم تاراست ... خواهر من!ین- ا

 زد! با لبخند باهام دست داد و گفت:ی اومد جلو ... شونزده هفده ساله متارا

 گوش نکن که ازیا عرشیر امین ای دختر عمه دوما به حرفای- اول که به خونه خوش اومد

 خونه خودشه!ین تر تو ایهم خل تر و روان

 داد زد:حورا

 گه!ی! راست میول- ا

 و علت حضور خودمی شد حضور دنی باعث نمینا خنده ام گرفت ... اما همه ایگه داینبار

 گفتم:یسی و به انگلی سمت دنیدم ببرم ... چرخیاد اون خونه از یرو تو

 شه!ی میدا ، از من خل تر هم پی همه حرفاشون رو برات ترجمه کنم دنید- با

 رو با همه عذاب هاش بهمیی جدای لبخند زد ... اما لبخندش فوق العاده تلخ بود که تلخدنیل

 کردم که یا عرشیر صورتم پر زد و نگاه به امی کرد ... لبخند از رویاداوری

 گفت:یسی و به انگلمرموذانه

 خورنت!ی با لباس می گفتی بفهمن چینا لوت ندم! ای دی- چقدر م

 گفتم:ی فارسبه

 ...ینجا ترسم ... حضورم هم ای نمیچی- منو نترسون! من از ه

 از پشت سرم گفت:یل که دنیست نی بگم دائمخواستم

 داخل؟!ین مراسم رو ببریه بقیست- بهتر ن

 شده بود گفت:یل بود که متوجه حرف دنی که تنها کسیا عرشامیر
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 شه ...ی- الن الن! الن تموم م

 گفت:یع سرو

یا مامان حورا و نادی خاله ات ... راستیکی! دختر اون ینه دختره هم اسمش نگیکی ین- ا

 ، خاله افروز ...ین و مامان نگیدهخاله افش

 با خنده گفت:ین شده بودم .. نگیج گحسابی

 ... مامان افرزو من عمرا تو رو به حال خودت بذاره!یری گی میاد- کم کم 

 دلم همه شون روی توجه به اونا که توی زد و با بغض کرد ... بی افروز لبخند کمرنگخاله

 ... اونجا دو تا پسر هم یا عرشیر دونستم باز نگامو دوختم به امیمقصر م

 پسریا عرشیر کم سن و سال تر ... امیگه دیکی و یا عرشیر هم سن امیکی بودن .. ایستاده

 و گفت:یدکم سن و ساله رو جلو کش

 ... شونزده سالشه بچه ام!ید توله بز حسامه! داداش حورا ، پسر خاله افشین- ا

 ازیدن زد که همه ترکیا عرشیر به امی محکمیلی سی جدیلی دستشو برد بال و خحسام

 دو رگه گفت:یی اش و صاف کرد و با صداینهخنده ... بعد هم اومد جلو ... س

 ...یبا- خوشبختم خانوم ز

 کرد ...ی می از خنده ، خودم هم خنده ام گرفته بود! بچه چقدر حس بزرگیدن همه ترکباز

 داد اومد گوششو گرفت ی که هنوز داشت گونه اش رو ماساژ میا عرشیرام

 عقب و گفت:کشیدش

! گمشو برو سر درست ...یبا من! خانوم زی شده برایز بابا! غوره نشده موینیم- گمشو م

 به پسر بزرگتر اشاره کرد و گفت:بعدش

!یزم؟ عزی ... پسر خاله افروز ... گرفتین- داداش گلم ... نوژن! داداش نگ

 دستیی گفت؟ دایزی شد فعل چی بودم ... اما مگه میج سرمو تکون دادم ... هنوز گناچارلا

انداخت دور شونه ام و گفت:

 وقته منتظرن ...یلی تو ... آقا بزرگ خیم- بچه ها بر

 گفت:یا عرشیر دستشو برد جلو و رو به امیل رفت سمت دنبعدش

 ...ینم ببینجا ایا- بچه ، ب
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 جلو اومد و گفت:یا عرشیر رو فشرد ، امیی دوستانه دست دادنیل

- جونم بابا؟

!ین آقا بگو خوش اومدین- به ا

 هم متواضعانه تشکر کرد ...یل حرف باباش رو ترجمه کرد و دنیت در کمال جدیا عرشامیر

 ی جم نمیل تو ... از کنار دنیم رفتیا عرشیر و امیی داییهمه با هم به راهنما

 دستمو گرفت و گفت:یی ... داخوردم

 ....یا لحظه بیه ، یی- دا

 و گفتم:یل به دنچسبیدم

- نه ...

 کرد گفت:ی خوب درک میلی که انگار حال منو خدایی

 آقا بزرگ ...یش خوام ببرمت پی میا بی؟ ترسی می جان ... دخترم! از چیی- دا

 جلو اومد و گفت:یا عرشامیر

 دره ها!ی زنه آقا جونو میم هاره! یلی دختره خین- بابا ، ا

:یدم بهش بزنم خودم غری حرفیی داینکه از اقبل

 دخالت نکن لطفلا!یست که به شما مربوط نی- تو کار

 با لبخند گفت:یی باز موند و دایا عرشیر امدهن

 باهاش حرفین تونی ... فقط تو و نوژن میک مجستی آقای گه! برو پهلوی- راست م

 بابا و بعد همه با هم یش برم پی بهش بد بگذره ... من افسون رو مین ... نذارینبزن

 شما ...یش پیایم می

 اتاق ...ی- بابا خودت هم بمون تو

!یر- برو ام

 بود ...ینان لحظه آخر پر از اطمیل رو هم با خودش برد ... نگاه دنیل رفت و دنیا عرشامیر

 خواست بهش آرامش ی کنم. می سکته میبه غری آشناهاین این دوست دارم بیم

338



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 منو بهیی آغوش خودشه ! بعد از رفتن اونا دای ... خبر نداشت آرامش من فقط و فقط توبده

 کرد ... در اتاق رو باز کرد و گفت:یت ته سالن هدای از اتاقایکیسمت 

 جون ...یی- برو تو دا

 شدم ... بهم لبخند زد و گفت:یره خیی و با ترس به دایستادم اکنار

 ساله منتظره ... چشمش به در خشک شده ... برو تو ...یلی- خ

 همیبا وارد بشم ... اتاق روشن و پر نور بود و آخر اتاق که تقرینکه نداشتم جز ای اچاره

 بود ... وسط یده روش خوابیرمرد پیه نفره قرار داشت و یه تخت یهبزرگ بود 

 که به چشماش بود رو بالی ته استکانینک بال ... عید خودشو کشیرمرد ... پیستادم ااتاق

 گفت:ی لرزونی کرد و با صدایینپا

 جلو دختر ...یا- ب

یچ مامان افسانه! اما برام هی مرد پدر بزرگم بود ... باباین القلب شده بودم انگار ... اقصی

 ی تو دهنین فرار کرد ... از این نداشت ... مامان افسانه از دست ایتیاهم

 تکونید دی آقا بزرگ وقتیا عرشیر به قول امیا یرمرد و هشت بار! پیست! اونم بخورده

نخوردم گفت:

یاد؟ ی- از من بدت م

 گفتم،ی میزی چیه ید زدم، بای حرف مید ... بایوار دادم به دیه بودم تکیستاده که اهمونجا

 و گفتم:یدم کشیآه

!یست درست نی درسته چی دونم چی که نمیجم گینقدر- ا

 نشست کنج لبش و گفت:ی تلخلبخندی

 کننده است!یره- شباهتت به افسانه خ

 دستام وین ... سرمو گرفتم بین زمی سر خوردم و نشستم رویوار زدم ... کنار دپوزخند

گفتم:

 شباهت!ین از این خوشحال شده باشیاد ی- بهتون نم

 بغض آلود شده بود:صداش

 دختر من بود ... اما داغ خودشو به دلم گذاشت!ین تریز اسفانه عزی؟ زنی حرفو مین- چرا ا
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 و گفت:ید کشی پوزخند بود ... آهیه فقط جوابش

 دق کرد ... هم افسانه رو از دست دادم و هم افرا رو ... بعد از مرگیش- مادرش از دور

 کردم ... خدا شاهده چقدر دنبالش ی می دوباره افسانه زندگیدن دیدافرا فقط به ام

 پروا باشهی همونقدر بیش تموم زندگی دونستم که اون دختر اگه بخواد توی. خوب مگشتم

 دادم ...ی نجاتش مید ده! بایسرشو به باد م

 و گفت:ید بغضش ترکید که رسینجا ابه

. من شرمنده افرا شدم! دخترشین زمی قطره آب شده بود رفته بود تویه نکردم! یداش- اما پ

!یدم پر پر شده و من نفهمی اجنبیه دست یر زیب کشور غریتو

 نتونستم ساکت بمونم ... گفتم:یگه اوردم بال ... دسرمو

 جز اطاعت و سریزی که من از مامانم چی در حالین؟ دونی پروا می- هنوزم دخترتون رو ب

 ی بدبخت مینقدر اید! واقعا در حقش ظلم شده بود ... چرا مامان بایدم ندیریبه ز

 زد ...ی وقت فکر فرار به سرش نمیچ بود هیده ذره محبت از شما دیه چرا؟! اگه شد؟

 بزرگ اشک چشمشو گرفت و گفت:آقا

ی؟ دونی در مورد مامانت می- تو چ

ی دونم که از شما کتک می دونم ... خوب می بدونم رو مید که بایزی! هر چیو- همه چ

 یده پوسید دونم عقای ... خوب مین کردی دونم شما محدودش میخورده ... خوب م

 بار نرفته ... شما اونو وادار به فراریر تو سرش اما اون زین فرو کنین خواستی رو متون

 چرا همه نوه هاتون سر باز ینم؟ بی می ... اما الن دارم تو خونه تون چینکرد

 چادرین کردی که مامان منو وادار می کدوم حجاب ندارن؟! در حالیچ رن؟ چرا هی مراه

 خفه کردن مامان من بود؟ی هاتون فقط برایده سرش؟ اون عقیبکشه رو

 نوبت من بود که صدام باینبار داد و چشماشو بست ... ایه بزرگ سرشو به پشت تخت تکآقا

بغض بلرزه ...
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ی خونه فرار مین افسانه بودم از ای منم اگه جاین؟ بزنین نداری حرفین؟- چرا ساکت شد

. چرا ین کردی خفه اش مین گلوشو داشتی روینکردم ... شما پاتونو گذاشته بود

 خواد رو بکنه؟ هان؟ی که میی کارانذاشتین

 تو اتاق و گفت:ید وحشتزده پریی داد من دای صدااز

- آقا بزرگ ...

 بزرگ با دست لرزونش اشاره به در کرد و گفت:آقا

 ...ین افشیرون- برو ب

 شد و گفت:یک به آقا بزرگ نزدی قدمی با نگراندایی

- اما آقا بزرگ ...

 گفتم!یرون- برو ب

 از جا بلند شدم ... رفتم تا وسط اتاق و گفتم:یرون بره بیی داینکه از اقبل

 بدونه ...ید آقا هم برادر افسانه است! باین ما رو؟ ای بره؟ چرا نشنوه حرفای چی- برا

 با مامان ین نباشه شما چه کردیادش ید باشه ... شایکتراحتمال از مامان من کوچ

!من

 گفت:یع سردایی

 ... من قل مادرت هستم!ی دونی نمیچی تو هینکه- افسون مثل ا

 لختی و موهایاه سی به مامان نداشت! چشمای شباهتیچ شدم ... هیره تعجب بهش خبا

 فر مامان ... انگار از ی و موهای خاکستری شباهت بودن به چشمای بیاهشس

 تعجبم رو خوند که گفت:نگاهم

 ارشد آقا بزرگ و خانوم جون ...ی ... بچه هایم نا همسان بودی- دو قلو

 وقت در مورد خونوادهیچ مورد به من نگفته بود؟ اصل هین در ایزی ؟ چرا مامان چچرا

 حرف رو عوض ی و اون با ناراحتیدم بار من ازش پرسیه نزد ... فقط یاش حرف
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یعنی ... یاوردم خودم نی. اما به رویدم رو دی شرم خاصیه نگاهش ی ... اون روز توکرد

 یستادن ای اتاق و کنای مرتکب شده بود؟ خاله ها هم اومدن توییمامان هم خطا

 پر پشتشی موهای توی دستیی رسه! دای بحث به کجا مین... انگار کنجکاو بودن بدونن ا

 و گفت:یدکش

 بدون ...ینو ایشه ... اما همی گذشته خبر داری دونم تا کجا از ماجراهای- افسون ... نم

 ...یبش غریب عجیات با وجود اخلقی همه ما جا داشت! حتی چشمایافسانه رو

یدمک و داد کشید آمپرم چسبباز

یچی هی و مهربونی من از مامانم جز سکوت ، آرامش ، فداکاریب؟ غریب- کدوم اخلق عج

.یدمند

ی نزدن ... کم کم اتاق داشت شلوغ می خاله ها با تعجب با هخ رد و بدل شد اما حرفنگاه

 اتاق ... اما از دختر ها و حسام ی و نوژن هم اومدن تویا عرشیر و امیلشد ... دن

 جلو اومد و بایل ... دنیا عرشیر همه شون در هم بود به خصو ص امی نبود. اخماخبری

 گفت:ینگران

ی؟ زنی داد می چی شده؟!!! برای- افسون! چ

ین زدم و ای حرف میم زدم آرامش داشتم. انگار داشتم به زبون مادری حرف میسی انگلوقتی

 داد و حال ی حرف زدن بهم آرامش می لندن بودم فارسی بود. وقتیببرام عج

 آورد. گفتم:ی برام آرامش میگانه آشنا زبون بی هایبه غرین اقاطی

 آدما همه شونین اینم؟ مامانمو ببی که مسببان بدبختیی جای منو اوردی چی ... برای- دن

 ...ی شم! منو ببر ... تو رو خدا! دنی دارم خفه مینجا من ایخودخواهن ... دن

:یدم خونبارش و نالی چشمای لباسشو چنگ زدم ، زل زدم تویقه به سمتش ... رفتم

 منو بدبخت کردن ...ینا کشتن! اینا مامانو کشتن ... لئوناردو نکشت ... اینا ... ای- دن

 ندارم ... آرامش ندارم یت امنینجا بمونم ... اینجا خوام ای من نمی نکرد ... دنیکفردر

...
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 بغلش ...ی توید توجه به اون همه چشم منو کشی بی و دنیدن بدنم شروع کرد به لرزیهو

 از خاله ها بلند شد:یکی ی. صدایدم لرزی داد و من میمحکم فشارم م

 ...یارین! آب قند بیا ... حورا! نادیاره اب قند بیوان لیه بره یکی- 

 هم بلند شد:یا عرشیر امصدای

 داره!یاز ، آقا بزرگم نیارین پارچ بیه- 

 خواست آروم باشم ...ی ازم نمی گفت ... حتی نمیچی منو چسبوند به خودشش اما هدنیل

 ی مرتکب نشدم ... کاش می گناهید فهمی ... کاش مید بخشی منو میلکاش دن

 دهنمی خودش آب قند رو تویل و دنید من به آغوشش محتاجم! بالخره آب قند رسفهمیدم

 و ید. کم کم لرزش بدنم قطع شد و آروم تر شدم ... بعد از اون تازه بغضم ترکیختر

 منویچی که هیا عرشیر امیل داد دنی صورتم روان شد ... صدای درشت اشک روقطرات

 کرد:یخکوبهم سر جا م

ینه این؟ زدی که ازش حرف می اون آرامشینه! این که بهش آرامش بدینجا- من اوردمش ا

 برمش ...ی من مین رفتار بکنینطور باهاش ایندوست داشتنشتون؟ اگه بخوا

 دفعه گفت:یه شد و بعد یره خیل چند لحظه با دهن باز به دنیا عرشامیر

 دونه ... در موردی در مورد مامانش نمیچی هیا منطقه! گوی دختر خودش بین- نه آقا! ا

 ینقدر دونست الن ای بوده ... اگه میران ای که تویگذشته اش ... در مورد وقت

 کرد ...ی دفاع نمازش

:یدم کشداد

 مرتکب نشده ... من همه دفتر خاطراتشوی گناهیچ هم گفتم ... مامان من هیگه بار دیه- من 

خوندم!

 وسطیل کردن ... دنی اورد و با تعجب بهمون نگاه می ما در نمی کس سر از حرفاهیچ

حرف من گفت:

 ... خودتوی کنیخ کنه توبی می از مادرش طرفدارینکه ای افسون رو برای- آقا! تو حق ندار

 باشه یده ندیزی بچه از مادرش جز محبت چیه ی اون! وقتی لحظه بذار جایه
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 کار کنه؟!! هان؟ی چی دارانتظار

 باور کنم که عمه افسانه با اون اخلق فاسدش محبت کردن هم بلد بوده؟ین خوای- محبت؟ م

 دهنش ، گوشه لبش پارهی تویدم حرفش تموم بشه رفتم به طرفش و با همه قدرتم کوبنذاشتم

 از حدقه در اومده نگامون ی شد ... همه داشتن با چشمایرهشد. با بهت بهم خ

 ...یستادم تخت ای کردن. رفتم سمت آقا بزرگ ... لرزش بدنم چند برابر شده بود ... جلومی

 از افتادنم و لرزش صدامی که به سختی گرفتم و در حالیا عرشیر به سمت امدستمو

 کردم گفتم:ی میریجلوگ

 به خودش اجازه بده به مامان من بگه فاسد؟!!!! چراید نمونه اش! چطور نوه شما بایه ینم- ا

ین؟ دست از سرش بر دارین خوایهنوز نم

 شد وی پام خالیر بتونم خودمو جمع و جور کنم زینکه رفت و قبل از ای میل داشت تحلصدام

 ...ین زمیافتادم رو

 شدهیره مهربون خاله افروز خی موهام چشمامو باز کردم ... چشمای ل به لی نوازش دستبا

 حرف خم شد گونه ام رو ی زد و بی بازم لبخندی چشمایدنبود بهم ... با د

 کنه.ی میه داره گریدم شدن صورتم فهمیس ... سرش رو همون جا نگه داشت ... از خبوسید

 بلند ید خاله افشی. صدایدم دستم آه کشی سرم تویدندستمو اوردم بال و با د

:شد

ی؟ کنی میه- افروز ... افروز گر

 ... اونم چشمش به منیدم رو پست سرش دید خاله از صورتم کنده شد ... خاله افشصورت

افتاد و گفت:

!ی قربونت برم الهی خاله؟ تو که همه ما رو نصف عمر کردی شدیدار- ب

 گرفته گفتم:ی صدابا

 کجاست؟ی- دن
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ی زدن ... سعی صورتش برق می دستش ... اشکاش هنوز روی افروز دستمو گرفت توخاله

کرد لبخند بزنه ... گفت:

 زنن ...ی- دارن با آقا بزرگ و داداش حرف م

 هم نشست اون سمت تخت و گفت:ید افشخاله

 کمی؟ شدی از دستش عصبی چی ... برایر نگی رو جدیر امین ای- خاله تو رو خدا حرفا

 ...یرونمونده آقا بزرگ بندازتش از خونه ب

 کنه؟یرون بیزشو- باور کنم؟!! آقا بزرگ؟! به خاط من؟! دختر افسانه! نوه عز

 هم که توی کنه خاله ... نه به تو ... نه به مامانت ... افسانه وقتین حق نداره به تو توهی- کس

 ...ینکه از گل نازک تر بهش نگفت. با وجود ای کرد کسی می خونه زندگینا

:ید افروز غرخاله

 دونه.ی مورد نمین در ایچی که هینی بی ... مید نگو فعل افشیچی- ه

 طاقت گفتم:بی

ین؟ زنی بدونم؟ چرا واضح حرف نمید رو بای من چین؟ گی رو مین- چرا همه تون هم

- حالت الن خوبه؟

 شد انداختم و گفتم:ی به سرمم که داشت تموم منگاهی

 ...یشه همی رم ... برای مینجا رو بدونم ... بعدش هم از ایقت خوام حقی- خوبم ! فقط م

 گفت:ید افشخاله

 برمت خونهی می کنی زندگی هم که نتونینجا ... ای- مگه من مرده باشم که بذارم تو بر

خودم ... جات رو تخم چشممه!

 بغض کرد و گفت:بعد

.یم چشممون نگه داری ... حداقل نور چشمشو رویم بکنیم نتونستی خود افسانه که کاری- برا

 و گفت:ید کشی افروز آهخاله

 ...ی- هرچند که تو از همه ما متنفر

 اراده گفتم:بی

 کنم!ی ندارم ... محبتتون رو حس می دونم چرا از نسبت به شماها حس بدی- نه ... نم

 نداده بودن که در اتاق باز شد و نوژن اومد تو ... رو به خاله افروز گفت:ی جوابهنوز

- مامان ...
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 و گفت:ید باز منو دی حرفش تموم نشده بود که چشماهنوز

!ین؟- ا بهوش اومد

 جوابم نشد چون حرفشو ادامه داد و گفت:منتظر

 ... دفتر خاطرات خاله افسانه رو خوندن ...یرون بیاین گن بی- مامان ، آقا بزرگ م

 گرد شده گفتم:ی چشمابا

- دفتر خاطرات مامان منو؟!!! اون که تو ساک خودم بود ...

 و گفت:ینم افروز موهامو نوازش کرد ، کمک کرد بشخاله

ی دفترین اونم به ماها گفت چنی دفتر خاطرات مامانتو خوندی گفته بودیا عرشیر- تو به ام

 که ی خوندیوجود داره ... آقا بزرگ خواستن دفتر رو بخونن تا بفهمن تو چ

 ...یختی به هم راینقدر

- اونا حق ...

 گفت:یع سرید افشخاله

 نباش ... بذار بزرگترا کمکت کنن ...ی اینه کینقدر- خاله ا

 که نتونستن به مامانم کمک کنن؟یی- همون بزرگترا

 گفت:ینبار افروز اخاله

 نظرت عوض بشه ...ید ... شای رو بشنویز فرصت رو به خودت بده که همه چین-حال تو ا

 بود و گفت:یستاده اتاق این بیف سمت نوژن که بلتکلید چرخید سکوت من رو دوقتی

.یایم ی- برو مامان ، برو به آقا بزرگ بگو الن همه مون م

:ید داد کشید ... خاله افشیرون تکون داد و رفت از اتاق بی سرنوژن

!یا- ناد

 لختش رو زد پشت گوشش و گفت:ی موهای اومد تو ... تکه ایا که نادید طول نکشچیزی

- جونم مامانم ...

 آقا بزرگ ...یش پیم بریم خوای میار- سرم افسون تموم شده ... درش ب

 زد و گفت:ی به صورتم لبخندنادیا

 ...یا دختر خاله؟ همه رو ترسوندی- چطور
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 آغشته به الکلی حرکاتش رو دنبال کردم ... پنبه ای دادم و با کنجکاویلش کج تحولبخندی

 ید انگار که باید ... خاله افشید کشیرون سوزن قرار داد و سوزن رو بیرو

 بده گفت:توضیح

 خوند که خودشی خونده خاله ... از بس آقا بزرگ رو دوست داره پرستاری پرستاریا- ناد

 آقا بزرگ رو بکنه ...ی کاراینجا ایادب

 زودتر از مایا نگفت. به کمک خاله ها از جا بلند شدم ... نادیزی بازم لبخند زد ... اما چنادیا

 آشپزخونه تا ی ... اون رفت تویماز اتاق خارج شد ... ما هم دنبالش راه افتاد

یدم اتاق دی که توی کسین سمت اتاق آقا بزرگ ... اولیم منو بندازه داخل سطل و ما رفتسرم

 هم یا عرشیر نشسته بود ... امی صندلی بود که کنار تخت آقا بزرگ رویلدن

 کرده. بای هم ترجمه می دو نفر رو براین ای نشسته بود ... مشخص بود داشته حرفاکنارش

 روش زده بود ... یکی من دستش رفت سمت گوشه دهنش که چسب کوچیدند

 گفت:ی از جا بلند شد و با نگرانیل بهش زدم ... دنپوزخندی

 ...ی تا خوب بشیدی خوابی سر جات می؟ افسون؟ چرا بلند شدی- خوب

 چه خبره ...ینجا بفهمم اید ... بای- خوبم دن

 حال من بود چونی برای فراتر از نگارنیش بود ... اما نگرانی سرشار از نگرانی دننگاه

من خوب بودم ... رفت اون سمت اتاق و گفت:

 ...ی صارمی آقایش پین- بش

ی کرد و رویدا پیی هم هر کس جایه به آقا بزرگ کردم و ناچارلا رفتم اون سمت بقنگاهی

 یل مبل نشسته بود ... دنی رویا عرشیر بود که در کنار امیی نشست ، فقط داینزم

 جوریه یل کردم نگاه دختر ها به دنی شد به من ... حس میره داد و خیه تکیوار به دهم

 و ی و ادوارد لعنتیو و متیمز جی پر طمع من روی نگاه هایه ... درست شبیهخاص
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 رویل فکر حرصم گرفت ... دنین خواستن براش تور پهن کنن ... از ای مید ... شایل دنحتی

 کردم تا منو با خودش ی میش هر طور که بود راضید خواستم. بای خودم میبرا

 منو زا فکر خارج کرد:یی دای. صدابرگردونه

 ...یم- افسون جان ... ما دفتر خاطرات افسانه رو خوند

 کرد و گفت:ی سرفه ایی نگفتم ... دایزی نگاشون کردم اما چیظ غبا

 نداره ...یت واقعیادی ... تا حدود زیرانش ای- متاسفانه قسمتا

 شدم و گفتم:ی عصبباز

 مامان من دروغ گو هم شد؟یگه- حال د

 دستشو به نشونه آروم باش بال آورد و گفت:دایی

 شده و افسانهی هست ... همه شاهد هستن که با افسانه چه برخوردینجا همه شاهد این- ا

 - ید- البته از دیران خفقان آور ای فضای رفته ... افسانه نوشته برای چیبرا

یچ ... متاسفانه هینا درسته! اما در مورد آقا بزرگ و مذهب و چادر و این رفته ... و اخودش

 نداره ...یقتکدوم حق

!!!ی؟ چیعنی- 

 و گفت:ید کشی آهدایی

 آقا بزرگ ...ین- خودتون بگ

 بودمش شکسته تر هم شده بود گفت:یده که دی بزرگ که انگار از لحظه اآقا

 ...ین تونم ... بگو افشی- من نم

 انداخت و گفت:یر سرشو زدایی

 بود ...یب دوسش داشتم ... اما رفتاراش عجیلی من بود ... من خیز- افسانه خواهر عز

 کرد ی وادارم می کرد و حتی نشست فوتبال نگاه می من می وقتا پا به پایبعض

 قشنگیلی خی لباس هایعنی شد ... ی خانوم میادی وقتا زی کنم ... بعضی فوتبال بازباهاش

 ییر ... اون موقع ها که تغید رسی و با وسواس به خودش مید پوشیدخترونه م
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ید که بای از وقتیشتر شد شونزده سالش بود ... کم کم حس کردم افسانه بیان عرفتاراش

 کدوم یچ مونه ... به بهونه کلس اضافه ... اما هی میرون از خونه بمونه بیرونب

! بایاد زیلی شکننده و حساس بود ... خیلی .. .افسانه خیم بهش بزنی حرفیم تونستنمی

 ی هاش به قدریه افتاد ... و گری میه کرد و به گری بغض می حرفینکوچکتر

ی هاش دل میه گریبی قریب کرد ... به شکل عجی بود که دل سنگ رو هم آب مسوزناک

 یدم رو دارم ... اما کم کم فهمیده عقین کردم فقط خودم ای فکر میلسوزوند ... اوا

 ...یم نکنیتش ... اذیاریم اشکشو در نیگه دیم گرفتیم کنن ... پس تصمی هم حس میه بقاینو

 شه .... اما روز به روز بدتر ی دوره داره ... کم کم تموم میه هاش یطنت ظیمگفت

 ...ید پوشی می آنچنانی کرد ... لباس های تند می هایش شد ... آرای ... کارهاش علنشد

 حرف ی پسرهاین ... عی ببر نر زخمیه بود و اخلقش یار دختر تموم عیهظاهرش 

 دوست شد و پاشون رو بهیی سر کوچه ... کم کم با کسای لت هایه زد ... درست شبمی

 همون دوستش بود که با هم یکیشونخونه باز کرد که اصل در شانش نبودن ... 

یافت دریزی چیه شد باهاش حرف زد اما بازم جز گری کردن ... آقا بزرگ عصبانفرار

 باز شد ... تا ی انچنانی هاینکرد ... و بعد از اون افسانه بدتر شد ... پاش به مهمون

 هاش بهش اخطار دادمیه توجه به گری شدم ... بی موند ... من عصبی میرون وقت بدیر

 رو خورد کرد یل ... وساید رفتار هرزه اش برداره ... اما اون داد کشیندست از ا

 کردن آرومش کنن ...ی می بودن اما سعیک کوچید... به هممون گفت امل ... افروز و افش

 ازش نشد ... خانوم ی ... تا سه روز خبریروناوان رو کتک زد و از خونه زد ب
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 شده بود ... بالخره اومد ... بدون توجه بهیوونه کرد و آقا بزرگ دی داشت سکته مجون

 یم بهش بگیزی چیم ... و باز نخواستید اتاقش و گرفت خوابی کدوم ما رفت تویچه

 و تایرون بره از خونه بینکه عادت ... ایه هم براش شد ین ... اما ایم دلشو بشکنیم... نخواست

 بره ... یران خواد از ای ... کم کم صداش بلند شد ... گفت میادچند روز ن

 خفقان اور ...ی فضاین امل هاست ... خسته شده زا ای کشور جاین بود که این هم احرفش

 یی خواد بره جای خونواده اش ... از دخالت هاشون ... گفت می اعضایداز عقا

 وقتا شاگرد همی ... بعضید رقصی خوب میلی آزاد باشه و بتونه برقصه ... آخه افسانه خکه

 که یی اش کرد ... همونایچاره رقص بین همیکنم وقتا فکر می گرفت ... بعضیم

 ... از خانوم جونیم از راه به درش کردن ... همه مون باهاش حرف زدیدن رو درقصشون

 یم کفش که من یه ی و افروز ... اما پاشو کرده بود تویدآقا بزرگ گرفته تا افش

 برم ... چند وقت بعدش گرفتنش و بردنش پاسگاه ... زنگ زدن آقا جون بره دنبالش ...خوام

 جمع ی کلنتری از توی که دخترت رو بریهآقا جون له شد ... بنده خدا! بد درد

! وید ... شب عیدن رقصی گروه میه داشتن با یابون ... اونم با اون وضع ... وسط خکنی

 ین ... ایست دختر نیگه بودن افسانه دیده فهمینه ... بعد از معاینکهبدتر از اون ا

 که اون موقعیدی کشت ... به خاطر عقای افسانه رو مید باید درده! شاین پدر بزرگتریه برای

 اتاقش ... یوجود داشت ... اما آقا جون افسانه رو آورد خونه ... هلش داد تو

 اتاقش ... تای رو داد به خانوم جون و خودش هم رفت تویدش اتاقش رو قفل کرد ... کلدر

 و نه افسانه رو ... هرچند که خانوم جون ید آقا جون رو دیسه روز نه کس

350



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 شد ... خونه شده بود عزای میش هاش دلش ریه گریدن برد و از دیم براش غذا یواشکی

 اتاق افسانه و ازش ی ... رفت تویرونخونه ... بعد از سه روز آقا جون اومد ب

 کنه با افسانهی کنه ... گفت وادارش می که اون بل رو سرش آورده معرفی کسخواست

 ... یم شده و تک تک همه مون شکستی چیدیمازدواج کنه ... تازه اون موقع ما فهم

 کرد اون شب قهقهه زد و گفت:ی میه که گریشه افسانه برعکس هماما

 پا افتاده براشون مهم نباشه ... گفتیش پیزای چین که ایی خواد بره جای- محاله ... گفت م

 کنه!ی می پرنسس ها زندگین ره و عیم

 موقع ازیه که یرون ذاشت از خونه بره بی شده بود ورد شب و روزش ... آقا جون نماین

 ... فحش ید کشی میغ ... افسانه انبار باروت شده بود ... شب تا صبح جیمدستش ند

ینقدر آخر ... ایم روز زد به سیه بالخره ینکه کرد ... تا ای داد ... همه مون رو متهم ممی

 ین ... در اتاق رو براش باز کرد ... همیاورد تا خانوم جون دلش تاب نیدبه در کوب

 توجهی سمتش ... اما افسانه بید هجوم برد سمت در خونه ... خانوم جون پریرون اومد بکه

به حرمت خانوم جون و سن و سالش اونو محکم هل داد ... خانوم جون خرد 

ید ... خانوم جون از حال رفت ... افشیوار دیه زاوی و سرش از پشت محکم خورد توزمین

 خانوم جون رو گرفتم ... آقا جون هم خونه یدم کردن ... من پری میهو افروز گر

 که با خانوم جون کرد ...ی با کارید وقت نفهمیچ ... اما هیشه همی ... افسانه رفت برانبود

 از دست داد ...یناییشو بیشه همیاون برا

 زدن؟ نفسمی شد! اونا داشتن در مورد مامان افسون من حرف می باز موند ... باورم نمدهنم

 خواستم بکنم ... فقط ی هم نمیه ... بغض نکرده بودم ... گریومد یبال نم

 توجه به حال من گفت:ی بیی شده بود ... داین سنگنفسام
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 تا اونو به خونه و خونوادهیم ... ما همه تلشمون رو کردیم که ما مقصر نبودینی بی- حال م

 که با خانوم جون کرد همه مون ی بار نرفت ... با کاریر اما اون زیموابسته کن

 ... تا چندیم رفت که رفت! به درک! اما نتونستیم گفتی مید ... بایم شدی میزار ازش بباید

 ... به در و یم رفت و دلتنگش شدیادمون .. اما کم کم از یم بودیوقت همه عصب

 هاش وی با همه بدیم ... اما نشد ... ما افسانه رو دوست داشتیم کنیداش تا پیدیم کوبدویار

 شد ... ی می دختر آرومی شد ... وقتی خانوم می هاش ... اون وقتیالبته خوب

ی و افروز رو مید افشی که با علقه موهایی بود ... وقتایجان پا پر از احساس و هسرتا

 بپوشم ... ی کرد چی میشنهاد کرد و بهم پی منو مرتب می لباس هایابافت ... 

 که گونهیی کرد ... وقتای نشست و خودشو لوس می آقا بزرگ می زانوهای که رووقتایی

 که یی کرد ... وقتای میف و از دستپختش تعرید بوسی خانوم بزرگ رو می گلیها

 آورد و همهی در می که مسخره بازیی وقتایا ... ید رقصی نشوند و برامون می رو مهممون

 ... یدیم پرستی افسانه رو همه مون مین ... ایکردمون رو از خنده روده بر م

 بود که با خانوم جون کرد ... تاوانی که به روزش اومد تاوان کاری بدبختید ... شایف حاما

 به ی کدوم راضیچ ... اما ما هید بود که به آقا جون کرد ... شایی های حرمتیب

 که همه شر وید کشی ... اونقدر بدبختیم نبودیدنش به اون خفت کشی ... راضیم نبودبدختیش

 تو ...ی شد به مامان افسانه دوست داشتنیل و تبدیدشورش خواب

 کرده بودیخ چشمامو بستم ... دستام ی صندلی دادم به گشتیه به دوران افتاد ... سرمو تکسرم

... زمزمه کردم:

 خواست حرمتی میشه که همی زد ... مامانی می دم از نجابت و خوبیشه که همی- مامان

حفظ کنم ...
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 بلند شد و گفت:ید خاله افشگریه

یرم کنه ... بمیت که کرده ... خواسته تو رو درست تربیی شده بوده از کارایمون- خودش پش

 یم کردی و کمکمش میم کرده بودیداش کجاست! کاش پیم بودیدهبراش! کاش فهم

... کاش ...

 لرزونش گفت:ی بزرگ با صداآقا

 رفت ...ین ... افرا هم از بیم نداره ... افسانه رو از دست دادیده کاش گفتن فای ایگه- الن د

 یم ... اما افسون رو دارینه رو ببی نتونست کسیگه لحظه عمرش هم دینتا آخر

...

 بغض به گلوم هجوم اورد و گفتم:بالخره

 حرفاتون رو باور کنم؟ید- چطور با

 زد و گفت:ی پوزخندیا عرشامیر

 که تا چند روزیم خانوم جون رو نشونت بدیمارستان مدارک بی خوای- روتو برم وال ! م

 تو اتاق مامانت تا باور ی بری خوای هوش بود و بعدم چشماشو از دست داد؟ میب

 نداده؟ییر اتاقشو هم تغی آقا بزرگ هنوز حتکنی

:ید غرین افشدایی

 ...ی با افسون تند حرف بزنی! حق نداریر- خفه شو ام

 کنه ...ی بازم باور نمین براش گفتیو همه چین سوزه! ای- بابا آخه صد جام م

 افسانه سرشی روزیه یم کنی ما باور نمینطورکه ها باور کنه ... همی راحتین هم به اید- نبا

 آروم شده!ینقدربه سنگ خورده و ا

 نگفت ... از جا بلند شدم ... رفتم سمت آقایچی نفسش رو فوت کرد و هیا عرشامیر

بزرگ ... نشستم لب تختش و گفتم:

 مامانو؟ی ... عکساینم اون روزا رو ببی شه عکسی- م

 بزرگ اشکاشو از گوشه چشمش گرفت و گفت:آقا

 ...یار- افروز ... آلبوم عکسو ب
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 و گفتم:یدم چسبی ... سرمو دو دستیرون افروز رفت از اتاق بخاله

 رو نکرده ...ینکار ... محاله! اون ایزم کنم ... مامان! مامان افسانه عزی- باور نم

 شده بود ... شدهی کنم ... همه وجودم پر از تلخیفش تونم توصی داشتم ... نمی بدیلی خحس

 خبر خوب ی فنجون قهوه اسپرسو ... تلخ تلخ ... اون لحظه هر چیه یهبودم شب

 ناب بود ... خاله با آلبوم برگشت ...ی تلخیه رفت ... ی نمین از بیم باز تلخیدادن بهم م هم

 ی صورتش جا به جا کرد و مشغول ورق زدن آلبوم برای رو روینکشآقا بزرگ ع

 رنگ و وارنگ مامان ...ی داد ... لباسای داشت خودشو بهم نشون میقت شد ... تازه حقمن

 ... آخ یش آنچنانی از عکسا دوستای بعضی زننده اش ... و توی هایشآرا

 همهین کرد؟ چرا از ای مامان؟! و خدا با تو چه معامله ای! چه کردی! چه کردمامان

 دلت؟ اما ناراحت نباش ... غصه هم یر زده بود زی مامان ؟ خوشی گذشتیخوشبخت

 ... منیدم ندی ... من هنوز دختر خودت هستم ... هنوز عاشقتم مامان ... من از تو بدنخور

 مامان! یدم از وجودت پاک شد ... من دیا دنین همی که همه گناهات تویدمد

یمر نبود تا آرومت کنه ... روح سرکشت رو نوازش کنه ... بمی که کسیرم برات ... بمبمیرم

 نکردن ... توام ی ... خونواده ات گناهی نکردیدا که پی م خواستیزیکه تو چ

 شد مامان ... مامانی و چیکردی فکر می ... به چیدی اما به سزاش رسی گناهگار بودشاید

 مامان ی ... کاش بودیدی رسی و الن به آرامش می ... کاش بودیکاش بود

...

 آقا بزرگ و بغضم رو رها کردم ...ی زانوهای به خودم اومدم که سرمو گذاشتم رووقتی

 موهام فرو رفت ...ی مهربون آقا بزرگ توی شد و دستایاتاق کم کم خال

 ...یکنم خواهش میل- دن
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 موهاش و گفت:ین دستشو فرو کرد بی با کلفگدنیل

 نه؟یا ی کنی- بس م

 مرتکب نشدم!ی اون اتفاق من گناهی کنم توی بهت حالی کنم! آخه به چه زبونی- نه بس نم

ی؟ از من بگذری تونی چطور میدن

 و خاله افروزید جواب رفت سمت کمد لباس هام ... همه لباس هام رو خاله افشی بدنیل

 و رو کرد و گفت:یر کمد ... لباس ها رو زی کرده بودن تویزونآو

 داشته باشه ... اگه هم لباسی مناسب بگوش که با فرهنگشون هم خونیز چیه امشب ی- برا

 ...یم از دخترا رو هم با خودمون ببریکی ید ... باید خریم حاضر شو بریندار

 جلوش و گفتم:یستادم جا بلند شدم ... رفتم ااز

 خوام ...ی نمیچی تو هی- من ب

 ...ید باری لبم ... از چشماش غم می آورد بال ... انگشت اشاره اش رو گذاشت رودستشو

زمزمه کرد:

 تموم شده ...یز ما همه چین- بس کن افسون ... ب

ی که زل زدم توی به لحظه اید تو ذهنم به عقب برگشت ... رفت و رفت تا رسیز چهمه

 تموم شده! دوباره برگشتم ... به یز ما همه چین گفتم بی رحمی و با بیو متیچشما

ین ذهنم عی لبم بود ... و صداش توی روی به زمان حال ... انگشت دنیدم ... رسسرعت

:یچید پیناقوس مرگ م

 تموم شده ...یز ما همه چین- ب

 عجز گفتم:با

 چطور؟ی؟ دنی تونی- چطور م

 بفهمن ...یچی در مورد رابطه من و تو هید- بس کن افسون ... اونا نبا

 بوده؟ی نسبت به باکره نبودن مامان چقدر منفیدشون دی دونی آخه؟! می دونی می- تو چ

حال اگه بفهمن ...

 و گفت:ید کشآهی

 کشوری قضه توین دونستم ایم تونم بگم متاسفم ... من هرگز نی ... و فقط میدم فهمینو- آره ا

 حل نشده است ...یه قضیهتو 
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 اگه بفهمن ....ینا! ای- دن

 که باینطور ... همیارن ی که بلسس به سرت نمی دونی- اگه بفهمن خودت هم خوب م

 نکردن ...یمادرت کار

 بکارتی کشوره که اگه مردین گفت جز قانون ای! حورا می با من ازدواج کنید- اصل تو با

 با من ازدواج ید بعدش موظفه باهاش ازدواج کنه ... توام بایره رو ازش بگیزن

 کنه ...یت گم از دستت شکای وگنه به آقا بزرگ مکنی

 نشست گوشه لبش و گفت:ی تلخلبخند

 ...یستم نیرانی- من که ا

 منوید ... تو نبای دنی ذارم بری نمی؟ در بری که کردی کاریر از زی خوای- بزدل ... م

 بره !ی من خوابت نمی ... تو شبا بیتنها بذار

 دستش گرفت فشار داد و گفت:ی آورد جلو ... بازوهامو محکم تودستشو

 اجباره ...یه ین برم ... اید ! اما بایصم- هنوزم براش داشتنت حر

:ید کشداد

ی براینقدر کرده بودم که حال ای ... من اگه غلطی م کردیوونه! دی؟ لعنتی- چه اجبار

 یش درصد پیه موندم! ی می همون ادوارد عوضیش زدم ... پیداشتنت تو سرم نم

یقت که حقی هستیلی که من ممکنه واقعا دوستت داشته باشم؟ تو چطور وکی فکر نکردخودت

ی؟ خونیرو از چشمام نم

 سرد و خشک شد ...نگاهش

ین! ای گردم ... به زودی و من بر می مونی که گفتم ... تو مین- تمومش کن افسون ... هم

سرنوشت ماست ...

ی که روزی تخت خوابی از اتاق خارج شد ... خودمو انداختم روی بهت نگاش کرد و دنبا

متعلق به مامانم بوده ... اجازه دادم اشکام بالشتم رو بشورن ...

 و پریره خی و از نگاه هایدم چرخی میرانی ای مهموناین رنگ بلندم بی لباس خاکسترتوی

 یل ... دنی غرور تو خالیه داد ... اما یاز بهتشون احساس غرور بهم دست م
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 کشوند و با آقای و اونطرف مینطرف رو با خودش ایا عرشیر بود ... مدام اممشکوک

 ی کردن ... نمی میق حرفاشو تصدی زد ... اونا هم با ناراحتی حرف مییبزرگ و دا

 نظریر گوشه و اونو زیه افته ... نشسته بودم ی داره می گفت اتفاق بدی چرا حسم بهم مدونم

گرفته بودم ... حورا اومد طرفم و گفت:

یستی؟ ... نکنه بلد نیگه پاشو برقص دی؟- چرا نشست

 بگم گفت:یزی من چینکه ... قبل از ایرانی بودم اما نه رقص ابلد

 ...یگه دیا ... بیده به تو هم رسیزایی چیه پا رقا ص بوده! پس یه گه مامانت ی- مامان م

 ...یاد نه زی بود ولیرانی رقص ایه کم شبیه گرفته بودم یاد یس انگلی که تویفی کثرقص

! یست انجام دادنشون اصل درست نینجا دونستم ای داشت میی اون حرکتایعنی

ی گوشه میه وسط سالن انداختم ... چه جالب بودن! زنا با هم و یت به جمعنگاهی

 ید رقصی تنها میا رفتن کنار ... مرده ی وسط همه زنا میومد ی مرد میه ی ... وقتیدنرقص

 ... نوژن برعکسید رقصی ... اون لحظه هم حسام داشت با نوژن میگه مرد دیه با یا

 ... خنده ام گرفته ین و حسام مردونه و سر و سنگید رقصی با آب و تاب میتششخص

 بود ویستاده اینه گوشه دست به سیه یا عرشیر ... با اصرار حورا منم رفتم وسط ... امبود

 وسط ... اما از جاش یارتش کشت که بی زد ... تارا داشت خودشو میدست م

 شدی میدن که مشغول رقصی ... در حالید صحنه رو دین خورد ... حورا هم ای هم نمتکون

گفت:

 خواد جلب توجه کنه!ی! پسره لوس ... فقط میش- ا

 ...ینه کیه شبیزی چیه کل کل دوستانه بود! یه که فراتر از یدم دیزی لحظه تو نگاه حورا چیه

 قشنگ به بدنش یلی ها ... حورا خیه ماین تو همیزی چیه دونم ... ینفرت! نم
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 رو داشتمیف کردم مثل خودش برقصم ... کم کم حرکات رقص کثی داد ... سعی و تاب مپیچ

 از آب در اومده یلی ... فکر کنم رقصم خیدم رقصی کردم و می ذهنم متعادل میتو

یه نگاه کردم ... یل به دنی چشمیر لحظه زیه که نگاه حورا اونقدر متعجب شده بود ... بود

 نبود ... یچی صورتش هی شده بود ... تویره و بدون لبخند بهم خیستادهگوشه ا

 فکر بود ... حورا گفت:ی ... انگار توی حسهیچ

 هاپ همیپ ... هی رقصی ها! خوب میده- نه بابا ... انگار استعداده خاله افسانه بهت رس

 ...یبلد

 هاپ برقصم؟ سرمو به نشونهیپ بلد باشم هید بود بای کشور خارجیه ام گرفت ... چون خنده

 تکون دادم ... گفت:یمنف

 آقاهه ...ین- ا

 اشاره کرد و گفت:یل سر به دنبا

سمت- قق  ... چند سالشه؟سیی

 و گفتم:یدم کشآهی

- چطور؟

 ها ....یپه خوش تیلی خواد؟ خی نمیرانی- زن ا

 مردین ای روزیه تونستم بهش بگم ی ... چه طور میدم ... نگامو ازش دزدید م لرزچونه

 یا عرشیر امی بهم نداره ... صدای حسیچ منو دوست داشتم اما الن هیپخوش ت

 بلند شد و منو از فکر خارج کرد:کنارمون

 بهیای ی کردم الن می ... فکر می هم بلدیگه دی- دختر عمه ، انگار جز پاچه گرفتن کارا

 ...ی دی درخواست رقص تانگو میون از آقایکی

 بزنم حورا گفت:ی من حرفینکه از اقبل

 شه دخالت نکن!ی که بهت مربوط نمیزی- برو رد کارت و تو چ

:ید دندوناش غری! از لیدم سخت و خشن شد که من ترسی به قدریا عرشیر امنگاه

 ...ی کنی دراز تر میمت پاتو از گلی داریلی- حورا ... چند وقته خ
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 قدم رفت به سمتش و گفت:یه با شجاعت حورا

 دوست دارم ...یه؟ مشکلی؟- خب ... که چ

ینه سی دستم رو گذاشتم رویه وسط ... یدم با خشم اومد سمت حورا که من پریا عرشامیر

 حورا ... با ترس گفتم:ینه سی از دستامو هم رویکی و یا عرشیرام

یه؟ کارا چین! این- بچه ها ... زشته ... بس کن

 شد ... اما نگاش روی میین اش با خشم بال و پاینه بود ... سیا عرشیر امی رویره خنگام

 لحظه دستمو گرفت و به شدت پرتش کرد و یه یدوخته بود به دست من ... تو

 از اتاق ها ... خواستمیکی رفت به سمت یع ... حورا صورتشو با دست پوشوند و سررفت

 یزی مهلت بده من چینکه از پشت دستمو گرفت ... بدون ایابرم به طرفش که ناد

 بده فقط گفت:یحی خودش توضینکه ایا بپرسم

- بذار تنها باشه ...

 شده؟ی- آخه چ

 ازش نپرس ...یزی مورد چین کم تنها باشه ... در ایه ید شه ... بای- خوب م

:یدم رو شنیل دنی بگم که صدایگه دیز چیه باز خواستم

- افسون ...

 ویا و خشمش ... حورا و بغضش ... نادیا عرشیر رفتن ... امیادم ... همه از چرخیدم

 بگم دستمو یزی چینکه ... قبل از ایل دنیی کهربای ... من موندم و چشمایحتشنص

 داد ... به دنبالش گفت:یکی دستش و فشار کوچی توگرفت

 ...یا- با من ب

 ... بدون حرف راه افتادم ... رفت سمت در ... دریا تا اون سر دنی رفتم ... حتی مباهاش

 ی بود و از شاخه هایس خیس بزرگ خونه خیاط ... حیرونرو باز کرد و رفت ب

یاد ... ید باری ... خود بارون هم نم نم میدن چکی مین زمی قطرات باررون روی هادرخت

 بود ی ... چه شبیر بخیادش ... یم بارون خل شده بودیر زیل افتادم با دنیاون شب
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 ...ید ارزی بعدش می... به سرماخوردگ

 ...یستاد متوجه شد سردم شده ... سر جاش ایهو یل شروع کردن به هم خوردن ... دندندونام

 تنش آرومم کرد ... منو ی شونه هام ... گرمای رویدپالتومو در آورد و کش

 به همه جایل دنیا بودم تا به حال ... اما گویده ... اون سمت رو ندی پشتیاط سمت حکشید

 یه بود که دور تا دورش رو یک حوض کوچیه بود ... پشت خونه یدهسرک کش

ید درخت بیه چمن ها ین ای کرده بودن ... توی چمن کاشته بودن و گلکاریک کوچمحوطه

 گفتم:ی گذاشته بودن ... با شگفتی سنگیمکت نیه یرشکاشته و ز

- چه قشنگه!

 و فندکش رو در آورد و گفت:یگار پالتوش سیب دستشو جلو اورد ... از داخل جدنیل

- آرامبخشه!

ی در اورد گذاشت گوشه لبش و روشنش کرد ... رفتم کنار حوض ... دونه هاسیگاری

 آب و به ی افتاد توی قطه میهبارون آب داخل حوض رو موج دار کرده بودن ... 

:یدم بارون بودم که صداشو شنی قطره های شد ... محو بازی میده چند قطره بال پاشدنبالش

 پرواز دارم ...یگه- من سه ساعت د

یمکت نی جام خشک شدم ... فقط تونستم سرمو بچرخونم به سمتش ... نشسته بود روسر

 راه نفسم رو ی بزرگیز چیه شه ... ی میس ... براش مهم نبود که لباسش خیسنگ

 زد و گفت:یگارش به سی پک محکمیل آورد ... دنبند

 برم فرودگاه ...ید- کم کم با

 روی ... پک بعدیل شدن لباسم هم برام مهم نبود ... درست مثل دنیس لب حوض ... خنشستم

 دهنش نگه داشت و بعد همه رو یمحکم تر زد ، چند لحظه دودش رو تو
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 کرد و محوی میدا امتداد پی متریم که تا نیک خط باریه شد بهش ... یره هوا و خی توفرستاد

 شد ... ادامه داد:یم

 در ...ی جلویام ی میگه دیقه دقیست بره فرودگاه ... بهش گفتم تا بی منو میا عرشیر- ام

 کنم که حالمو نشونیدا نتونستم پیچی گفتم ... هی میزی چیه ید ... اما باید لرزی مصدام

بده ... پس فقط صداش کردم:

 ...ی- دن

یگار سی دفعه به هق هق افتادم ... با پک بعدیه پر از اشک شد ... بغضم شکست و چشمام

 رو روشن کرد و گفت:ی بعدیگار نگام کنه سینکهتموم شد ... بدون ا

- آروم باش!

 کردم حرف بزنم:ی دستام و سعین گرفتم بصورتمو

ی بگو که بر می کنم ... دنی ... خواهش می کنم؟ دنی- چطور؟ چطور بدون تو زندگ

 دنبالم ...یای ی شه می دوباره دلت تنگ می ری ... بگو میگرد

 کرد ... زمزمه کرد :ی هنوز هم نگام نمدنیل

 ...ید- شا

 ... تو منوی ذاری .... تو حسرت داشتنت رو به دلم میای ی نمیگه دونم تو دی- نه ... م

 ی تونستی ... می کنیق تحقی تونستی ... تو می منو ببخشی تونیم ... تو نیدینبخش

ی تونستی کار رو کرد ... مین ما رو از هم جدا کنه اینکه ای برای عوضیه اون دوروثبفهمی

 ... من برات مهم ی ... اما نکردی رو کشف کنیقت و حقیبا ادوارد حرف بزن

 ...ی ری و می ذاری منو می که داریستم ... برات مهم نی دننبودم

 و گفت:ید داد به درخت بیه از جا بلند شد ... تکی نتونستم حرف بزنم ... دندیگه

 بدونیری بگیاد ید هستم ... اما بای گی که میزی رو کردم ... همه چی که گفتیی- همه کارا

 ی رو بفهمیزایی چیه ید ... بای با فرهنگ خودت بزرگ بشید ... بای کنیمن زندگ

...

 جمله اش گفتم:ی نهفته توی توجه به معنبی
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یم ... اصل نی منو تنها بذارید ... تو نبای بری بفهمم ... تو حق نداریچی خوام هی- من نم

 ...ی من نبودیخوام باهات ازدواج کنم ... مگه تو بابا

 دستش و گفت:ی پام ، بازوهامو گرفت توی طرفم ... زانو زد جلواومد

- افسون ... آروم باش!

 اش و گفتم:ینه سی تویدم اوردم ... مشتامو کوبیرون دستاش بی از تودستامو

 ...ی ... به خدا اگه بری ... اگه بری- اگه بر

یه مشتام یدن کردم و همراه با کوبی خوام بگم ... فقط هق هق می می دونستم چی نمخودمم

 سمت ید دستش گرفت منو کشیه مشتامو با یل کردم ... دنیجمله رو تکرار م

 لبام ... بوسه اش آروم بود ...ی لباشو گذاشت رویرم بتونم جلوشو بگینکه و قبل از اخودش

 منو دوست نداره ... یگه تونستم باور کنم که دینرم بود ... عاشقانه بود ... نم

ی لباش لبامو می تونستم! گرمی تونه منو بذاره و بره ... نمی از من بدش اومده ... که مکه

 سوزش رو دوست داشتم ... دستش رو آورد بال و ینسوزوند ... اما من ا

یدنش موهاش ... عادتم بود موقع بوسی کنار صورتم ... دستم رو بردم از پشت توگذاشت

 دستش یکی دونست ... چون اون ی خوب مینو کردم ... ای موهاشو نواش میدبا

 دونم اگهی بهش چسبوندم ... نمیشتر برد عقب ... و دستمو محکم فشار داد ... خودمو برو

 کرد! اما ی خودش میش پی چه فکرید دی اون وضع می نفر ما دو تا رو تویه

 ...یستم ... منم مجبور شدم بایستاد اینبار سمت خودش و اید کشیشتر منو بیل نبود ... دنمهم

 لرزش رو دوست داشتم ... ین ... اما اید لرزی دور کمرم ... بدنم میچیددستاشو پ

 بود ... باز هر دو دستش رویازش نیانگر نماین شد و ای میاد کم داشت شدت بوسه اش زکم

 ی دستاش گرفت ... چشمامو باز کردم ... چشمایناورد بال و صورتمو محکم ب
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 به چند بوسیل بسته بود ... دوباره چشمامو بستم ... کم کم از شدت بوسه کم شد ... تبددنی

 بغلش فشرده شدم ... سرشو رو فرو ی لبام شد و بعدش محکم توی رویککوچ

:یدم ... با بغض نالید کشیق موهام و چند بار نفس عمین بکرد

 ...یرم می تو می من بی- دن

 لرزونش بلند شد :صدای

- منم ...

 ...ی- نرو دن

 بهت شکیشه و همی ... چون طاقت ندارم باشیرم پذی مرگ رو مین- مجبور برم ... ا

داشته باشم ...

!!!ی- دنــــ

یختن ری جلوی از اشک بود ... مشخص بود با چه سختیز فاصله گرفت ... چشماش لبرازم

 ی دونستم برایم نیگه کرد ... دی داشت داغونم میشتر بیناشکاشو گرفته و ا

 نشست و گفت:یمکت کار کنم! رفت سمت همون نی چید داشتنش بانگه

 خوام ...ی میزی چیه بار ازت ین آخری- برا

 زد و گفت:یش آتیگاری خواد ... باز سی می دونستم ازم چی کردم ... نمسکوت

- برام بخون افسون ...

 شد و گفتم:ید هقم شدهق

 ...یل- دن

 باز تکرار کرد:دنی

 بار صداتو بشنوم ...ین آخری خوام برای آهنگ بخون ... میه- بخون افسون ... 

 شدهیده هم از سرما رنگ پریل ... صورت دنید چکی نگفتم ... آب از موهام میزی چدیگه

 ی دوسش داشتم ... زل زدم تویلی که خی اهنگیه آهنگ اومد تو ذهنم ... یهبود ... 

 خوندم:ی و شروع کردم به خوندن ... با همه احساسم داشتم براش مچشماش

یی جداین ات به حالم کوه ودرودشت، ازایه- گر
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یی؟ دل دمادم، فرداکجاین نالد ازغم، امی

 مسافرمنیر، ، سفربخسفربخیر

 نکن ، بخاطر منیه نکن ، گرگریه

 بارد امشب ... دلم غم دارد امشب ...ی مباران

 سپارد امشب ...ی جان خسته ... ره مآرام

 امشب ...ی از فکر سفر برگردید مانده چشمم، شادرنگاهت،

 برلب ...یوسته بوسه را پین ای سردیادگاری، دارم ازتو

 چکد با نم نم باران به دامن ...ی قطره، اشک چشمم، مقطره

 بدکرده ام من ...ین عاشقتری بار سفر را با تو ای ابسته

 من دشت غم هاینه سیا، چشمت رنگ دررنگ

 باران با تو بودم، با توتنهایر زید آیادم

 باران با تو تنهایر باران با توبودم، ززیر

 بارد امشب ...ی مباران

 غم دارد امشب ...دلم

 جان خسته ...آرام

 سپارد امشب ...ی مره

 را از سر منی زندگیل برده مینت، کلم آخراین

 شه باور منی ازسفر اما نمیایی، بید شای اگفته

 نگاهمین در این راکرده باور، التماسم را ببرفتنت

 از جانم گناهمید کردم، بلکه باران شویه باران گرزیر

 را از سر منی زندگیل برده مینت، کلم آخراین

 شه باورمنی از سفر اما نمیایی، بید شای اگفته

 بارانیر در زی بوسه شبین رود از خاطرمن، آخرکی

 ...یامد نیگر و درفتی

 کنار حوض زد ... اومدی از گلدون هایکی یر زی از جا بلند شد ... با خشم لگددنیل

 رو از دست داده بود یشو بود که خودداریده که خوندم رو فهمی اهنگی معنیدطرفم ... شا
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 بغلش و کنار گوشم زمزمه وار گفت:ی توید... منو با خشونت کش

 من ... خداحافظ ...ی- مواظب خودت باش تنها عشق زندگ

 ... با سرعت ساختمون رو دور زد ویفته مهلت نداد به دست و پاش بی حرف حتین از ابعد

 یر امین سوار ماشی شده بود ... دنیر دنبالش ... اما دیدم دور شد ... دویدماز د

 گاز فشرد ...ی توان پاش رو روین با آخریا عرشیر شد و امعرشیا

 آقا بزرگ بلند شد:صدای

!یست گم حالش خوب نی اتاقش ... دارم بهت می نرو تویر- ام

 شد:ی تر میک لحظه به لحظه نزدیا عرشیر امصدای

ید ... بایست پیم ری میم آقا بزرگ ... ما دارین دختره رو لوس نکنین اینقدر! ایخود- د ب

 ...یادباهامون ب

 کم بهتر شده ...یه ... تازه ین- خوب خودتون بر

 به منی به آقا بزرگ هم نداد ... نگاهی جوابیگه اومد تو ... دیا عرشیر اتاق باز شد و امدر

 خوندم ... ی تخت نشسته بودم و داشتم رمان میکرد که با حال زار و نزار رو

 زد و گفت:ی کجلبخند

 داغونت کرده دختر عمه ...ینقدر ای سرما خوردگیه- باور کن 

 دوختم به کتابو گفتم:نگامو

 ...یی نکن ...مشکل توئه پسر دای خوایم باور کن ی خوای- م

یم براش دست بزنیم بریم خوای- پاشو جمع کن کاسه کوزه تو ... نوژن امروز مسابقه داره م

...

 ...یام ی نمیی- من جا

 ...یار ها رو هم واسه من در نی لوس بازین ... بلند شو افسون ای کنی میجا بیلی- شما خ

 رفته بود ... دو هفته بودیل! اون چه خبر داشت از درد من ... دو هفته بود که دنی بازلوس

 یگه ازم خواست دیه دای داد ... حتی از جانب من رو جواب نمی تماسیچکه ه
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 های گفت شرقی کابوس گذشته بود ... مامان مین من عی دو هفته براین نزنم ... ازنگ

 ... اخمامو در هم یدم دی بشر نمین ای توی احساسیچ با احساسن! اما من هیلیخ

 و گفتم:کردم

 که من بخوام واسه ت خودمو لوس کنم؟ی هستی- تو ک

 زد و گفت:لبخندی

ی رو برایرت تونم بپرسم چرا از همون اول شمشی ... مین داریف هم تند زبون تشریلی- خ

 ...یمن از رو بست

 تنها مبل اتاق لم داد و زل زد به من!ی روی تعجب نگاش کردم ... چون با کمال پروگبا

 بود! گفتم:یعجب آدم

 ؟ینی بشید نداده بدون دعوت نبایاد بهت ی- کس

 اداینا ... اینم شی باو! من هر جا عشقم بکشه مینیم بینیم نشستن! شی- هه هه! دعوت برا

 ی ... هر کاریست خبرا نین اینجا ... ای که تو توش بودی اون خونه ایاطوارها

 ...ینم بشینجا ... منم راحت بودم ای بکنی تونی مراحتی

 به من!ی- و زل بزن

!یقا- دق

 ...یی پرویلی- خ

 ...ی- مرس

 ...ی کنی اعصابمو خورد می ... داریرون- پاشو برو ب

ی؟ کنی کار می- اعصابت که خورد بشه چ

 گفتم: یسی به انگلاینبار

face!  your on egg have you 

!ی- خودت احمق

 بهی داد حسابی نشون مین اصطلح ها رو هم بلد بود و ای زده نگاش کردم ... حتبهت

 ام خنده اش گرفت و گفت:یافه قیدن مسلطه ... از دیسیزبون انگل

 ... بچه ها دستور دادن ببرمت ... به خصو ص تارا ...یلی خدا وکیم- بلند شو بر
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 من ...ی- ول

 گفت:ی و عصبی جداینبار

 اون پدری؟ غم بغل کنی زانوینجا اینی بشی تونی می تا کی گم بلند شو! فکر کردی- بهت م

 و یر کمک بگییت ذره از اون ذائقه اروپایهخونده ات ولت کرد و رفت ... بابا 

 ...ی بکن ... آقا بزرگ رو داغون کردیتو رفت که رفت! به درک! پاشو زندگبگو

 اتفاق بده هستم ...ی- کل انگار من مسبب هر چ

 ...یا گم به خودت بی افکار بچه گونه خودته! من فقط دارم مین- ا

 جا بلند شدم و گفتم:از

 ...یرون ... برو بیکنی ذهن منو داغون می ... داریا عرشیر- ام

 از جا بلند شد و گفت:اونم

 ...یگه دی شی- حاضر م

- باشـــــه!

 کلهیقتلا برداشتم و تنم کرد ... حقی لباسی ... سر سریرون زد و رفت بی ایروزمندانه پلبخند

 یرایی پذی مبل های که رویدم آقا بزرگ رو دیرون رفتم بیشق بود ... وقت

یاد بود که با ما بیده مشغول دادن داروهاش بود ... اما خودش هم لباس پوشیا بود و نادنشسته

 و یستاد ایا عرشیر داشت ... امیدن دی نوژن حسابی سوارین ماشیا... گو

:گفت

 آدم شد ...یدم دو تا داد سرش کشین؟ لوس کنید نباینو گفتم آقا بزرگ ایدی- د

 سمت من و گفت:ید که پریا عرشیر بزرگ عصاشو بال آورد بکوبه تو سر امآقا

- غلط کردم ... غلط کردم!

یستاد نگاش کرد ... ایهانه ... اما من فقط عاقل اندر سفینطور هم همیا .... نادید بزرگ خندآقا

کنارم و گفت:

 ...یا زود بیا ... نادیگه دین تو ماشیریم- خوب ما م

 رفت گفت:ی که سمت اتاق خودش مینطور تکون داد ... از جا بلند شد و همی سرنادیا
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 آماده ام ...یگه دیقه- دو دق

 نگاه کرد و گفت:یا عرشیر به من و امیره بزرگ خآقا

 شه !ی- باورم نم

 با تعجب گفت:یا عرشامیر

یو؟- چ

یده ندیگه وقت کنار هم دیچ! هین و افسانه هستین افشیای جوونیه- چقدر شما دوتا شب

بودمتون!

:ید آقا بزرگ داد کشیم بگیزی چیم ما فرصت کنینکه از اقبل

 ...یار رو بی عکاسین ... اون دوربیا- ناد

 گفتم:من

 آقا بزرگ؟ین کار کنی چین خوای- م

یگه بار دیه ... انگار اونا ین بذارم کنار عکس افسانه و افشیرم عکس بگیه خوام ازتون یم- 

 چند سال ...ی با تفاوت سنینبارمتولد شدن ... اما ا

 در آورد:ی لوس بازیا عرشامیر

 ...یرم گی عکس نمین- من با ا

 نازک کردم و گفتم:ی چشمپشت

! دلت هم بخواد!یش- ا

 در اورد و گفت:ادامو

 خواد ...ی ... دلمم نمیش- ا

 اومد و گفت:ی عکساین با دوربیا موقع نادهمون

 آقا بزرگ؟ین کار کنم با دوربی- چ

 کار دارم ...یر دو تا نوه قشنگ من بگین عکس قشنگ زا ایه- 

یا عرشیر خودمو چسبوندم به امیشگیم ... به عادت همیم گرفتی عکس مید نبود ... بای اچاره

 رو حس کردم ... یا عرشیر امیو دستمو دور کمرش حلقه کردم ... لرزش ان

 کهین عکس رو گرفت ... همیا و نادیچید نگفت ... اونم دستشو دور کمر من پیچی هاما

 ی کمرم حس کردم ... اما به رویخواستم ازش جدا بشم فشار محکمش رو رو
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 از اون هر سه از خونهی و بعد زا خداحافظیدم ... گونه آقا بزرگ رو بوسیاورم نخودم

 در هم بود ...ی حسابیا عرشیر امی که اخمای ... در حالیمخارج شد

 خوردم ... بازم داشت بارونی بودم و داشتم قهوه میستاده پشت پنجره ایل عادت خونه دنبه

 تونستم ی شد و می باز می پشتیاط ... پنجره اتاق من درست رو به حیومد یم

ی که منو برایی روش نشسته بود ... جایل که دنیمکتی ... نینم قشنگ خونه رو ببحیاط

 از قهوه مو خوردم و چشمامو بستم ... ی ... جرعه اید بوسیق عمیلی بار خینآخر

 گرمیشه از همیل دنی که با وجود سردی تونستم حس کنم ... بوسه ای لبهاشو هنوزم مگرمی

 هجوم بردم سمت در اتاق ... یع حورا منو از جا پروند ... سریغتر بود ... ج

 که پرستار آقایا ... نادیم خونه بزرگ تنها بودین ای تویا من و پدر بزرگ و ناداصول

 یه رو نداشتم. اما بقیی جا جاین کرد ... من هم که جز ای می زندگینجابزرگ بود و ا

 و داشتینجا شده بود که حورا اومده بود ای خودشون بودن. حال چی های خونه و زندگسر

 یخکوبم و خواستم در بزنم که صداشون میا! رفتم پشت در اتاق نادید کشی میغج

:کرد

 شد؟یرفهم کنم! شی اون پسره چلغوز شفته رو دعوت نمیرم- بم

ی میک خودتو کوچی حورا! چرا داری دعوتش کنید گم بای! دارم بهت می کنی- تو غلط م

ی؟کن

 که من به خاطرش ...یه کنم ... اون پسره شتر! اون چی میک- من ؟ من خودمو کوچ

 گفت:ی تریم با لحن ملیا ... نادید بغضش ترکید که رسینجا ابه

 دورهی از جانب مرد باشه! گفتید- خواهر من ... از روز اول هم بهت گفتم! ابراز عشق با

 ... حداقل محکم باش و نشکن!یدی اش رو دیجه حرفا گذشته! اما نتینا

 گفت:یا ... نادیومد ی هق هق می طرف حورا فقط صدااز
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 زنم بدجور تو روی! اما حدس میدی شنی و چی گفتی پسره چین تو به ایدم- من اصل نفهم

 ... آره؟یدهکوب

 حورا بالخره بلند شد:صدای

 کرد ...یه شه بهش تکی کردم می آدم! فکر می گاو شدم جایه- حاک بر سر من که عاشق 

 کردم شعور داره!یفکر م

 ...یست هم بد نینقدر ایگه دیا عرشیر امیچاره- ا حورا! ب

 هم هست ...یلی! خیست- گه خورده که ن

 بهت گفته مگه؟ی چینم- خوب بنال بب

 سرش داد زدم وی ... اما وقتیارم در می ... فکر کرد دارم مسخره بازید خندی- اول که کل

 ...یمگفتم جد

 ... داد حورا بلند شد:یدم خنده اش رو به وضوح شنی ... صداید خندنادیا

 ... چه مرگته؟ی الهی- زهرمار! رو آب بخند

 خنده اش رو گرفت و گفت:ی جلونادیا

ی می وقتا بد سگینجور حساسه و ایلی مسائل خین رو ایا عرشیر گفته! امی دونم بهت چی- م

 برخورد کرده ...ی دخترا چه جوری با بعضیدمشه ! د

ی زد! زل زده تو چشمام می مرد مثل ادم حرف می سرم من دختر عمه اش بودم! میر- خ

 کنن! ی عشق میی گدایان ی کنن می میک که خودشونو کوچییگه متنفرم از دخترا

!!!ی؟ عوضین بگم به ای چمن

 و گفت:ید باز خندنادیا

 فهمه کهی داره ... اون میجه نتیه فقط ی تولدت دعوتش نکنی توینکه نگو ... اما ایچی- ه

 ی دعوتش نکردی .. الن از بس سوختی کنیهنوزم برات مهمه و بهش فکر م

...

- تولد خودمه بابا!

 رفتار کن ...ی عادیلی گم دعوتش کن باهاش هم خی گم تولد منه؟! دارم می- مگه من م

 سوزه نه ی اون مینجوری آرومه ! من چقدر خوشبختم! ایانگار نه انگار! همه چ
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!تو

 سوزه؟ی- اون بسوزه؟ اون آدم خودخواه مغرور سر خود معطل مگه م

 چزونتش!ی- آره ... فعل که افسون خوب داره م

 تو دهنش ...یزه زد دندوناش بری می جوریه ... حال کردم زد تو دهنش! کاش ی گفتی- آ

 زنه بهش ... اما نه تنها اون موقعی محکم تر میه گرده ی حورا فک کردم الن بر میی- خدا

 مسابقه نوژن چقدر ی برایدی! دیاورد نکرد بعدش هم به روش نی کاریچه

 داشت؟هواشو

 بابا:یدم آقابزرگ پری صدابا

 عادتو مامانت هم داشت ...ین! ای آی آی- آ

 قلبم و گفتم:ی گذاشتم رودستمو

- آقا بزرگ!

 زشته ها!یسادن- دختر گوش وا

 ...یزه خوب خواستم برم تو اتاق ... بعد ... چید- ببخش

 جلو و گفت:ید رو کشیلچرش ... وخندید

 ... تو کهیدم شنی بلنده که منم مینقدر دو تا خواهر صداشون این- خوب حال هول نشو ... ا

 ...یچیه

 دهنم و گفتم:ی گرفتم جلودستمو

 آقا بزرگ ...ی- وا

 و گفت:ید بزرگ خندآقا

یا عرشیر دونستم ... گوش امی میش وقت پیلی دو تا رو از خین ایان- نگران نباش من جر

 کارش کنم؟ ررک ی تند با حورا برخورد کرده ... اما چینقدر که ایچوندمرو هم پ

 به دست اوردنش دونهی که برایگیرم رو می گه من دختری میرمرد من پی زده تو چشمازل

دونه موهامو بکنم ...

 و گفتم:یدم غش خندغش
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 هست؟ی- حقا که خله! حال تولد حورا ک

 ...یگه ماه دیک- 

 ...یگه ماه دیک- اووه! از الن ناراحته واسه 

 زده است ...یجان- خوب سنش کمه بابا جان ... ه

 کج کردم و گفتم:دهنمو

 ...ید- شا

 و گفتم:یفون گرفتم سمت آیز زنگ که بلند شد خصداش

 دم ...ی- من جواب م

 رو برداشتم و گفتم:آیفون

یه؟- ک

:یدم رو شنیا عرشیر بم امصدای

- منم افسون ... باز کن!

 رو زدم و با تعجب رو به آقا بزرگ گفتم:یفون آدکمه

!یاست عرشیر- ام

 و گفت:ید بزرگ خندآقا

 زنن!ی میش پسرو انگار موشو آتین شه ... ای- اوه اوه! حال دعوا م

 اومد تو و گفت:یا عرشیر حرف آقا بزرگ تموم نشده بود که امهنوز

- اوه اوه چه سرده!

 بزرگ گفت:آقا

- سلم عرض شد ...

 و گفت:یرایی کنار پذینه هجوم برد سمت شومیا عرشامیر

 تونم حرف بزنم!ی- سلم سلم ... سردمه فعل نم

یا عرشیر با امیاد زیومد ی خنده ام گرفت و راه افتادم برم سمت اتاقم ... اصول خوشم نممن

 بودم که یده شد ... اما هنوز به در اتاق نرسیهم کلم بشم ... چون دعوامون م

 بلند شد:صداش

- بمون افسون کارت دارم ...
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 تعجب نگاش کردم و گفتم:با

- با من؟

 ...یگه ... خوب با تو دیوار- نه با د

یدن ... حورا با دیرون اومدن بیا باز شد و حورا و نادیا جواب نداده بودم که در اتاق نادهنوز

 هم در هم شد ... حورا یا عرشیر امی سر جاش خشک شد ... اخمایا عرشیرام

 کرد و گفت:یدا خودشو پیع سرولی

 شما؟ی ... خوبیی- سلم پسر دا

 بگه و گفت:یزی نگاش کرد ...حورا بهش فرصت نداد چیده بال پری با ابرویا عرشامیر

 رم خونه مون ...ی دارم میگه- آقا بزرگ من د

 دختر!ی- تو که تازه اومد

 امتحان مهم دارم ...یه افتاد فردا یادم- خوب تازه 

 ...یرون از همه رفت از خونه بی زد و حورا بعد از خداحافظی پوزخندیا عرشامیر

 .. دختر یومد ی خوشم میتش چه زود روش اثر گذاشته بود ... از شخصیادستورات ناد

 بود ...محکمی

 از رفتن حورا گفتم:بعد

 اتاقم ...ی خوام برم توی میا؟ عرشیر امی کارم داری- چ

 اون تو؟ی چپی مینقدر داره تو ای بابا ... اون اتاق چی- ا

 گفت:یع ترکش وجود داره سریک هر آن احتمال شلید چپ نگاش کردم و اون که فهمچپ

ی؟ حقوق بودی لندن دانشجوی- تو تو

 و گفتم:یدم کشآهی

- آره ... چطور؟

یه ی تویم فرستاده ... قراره مدارکت رو برام بفرسته تا ببریمیل ایه برام یک مجستی- آقا

 ی لندن بودی دانشگاه هاین از بهتریکی ... چون یمدانشگاه معتبر ثبت نامت کن

 کنن ...ی قبول میتو راحت انتقالاینجا
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 خوادی نمیگه دیعنی ین راه منو هم قطع کرد ... این آخریل شدم! پس دنیره بهت بهش خبا

 ی بمونم ... دور از اون ... توینجا اید بایشه همی من برایعنیمنو برگردونه ... 

 بهیاز جمع باشم... نی تونم تویم نیگه نسبت بهش ندارم! حس کردم دی حسیچ که هوطنی

 یا عرشیر نگران آقا بزرگ و موشکافانه امی توجه به نگاه های داشتم ... بییتنها

 اتاقم و در رو به هم زدم ...ی رفتم تویا نادو

 همه از دستور خودشه! همهین دونستم ای داد و می جوابم رو نمیل خونه دنی توی کسدیگه

 وجود نداره! یلی دنیگه که دیرفتم پذی مینو اید بایدراه ها رو بسته بود ... شا

 از فکرش هم اعصابم داغونی ... حتی الن با دوروثید ذهنش کشت و شای من رو تودنیل

 دستگاه و از جا بلند شدم ... حوصله رفتن به ی رویدم رو کوبی شد ... گوشیم

 اش رویه اصرار کرده بود ... هدیلی حورا رو نداشتم ... اما مجبور بودم برم... ختولد

 رفته بود خونه یا ... آقا بزرگ هم آماده بود ... نادیرونبرداشتم و رفتم از اتاق ب

 آقا بزرگ رو تا دم در بردم و بعد هم به کمکی که کمک حورا بکنه ... به سختخودشون

 رو بفرسته یا عرشیر اصرار داشت امیی کردم ... داینشراننده آژانس سوار ماش

 همهیدیم که رسی ... تا وقتیستم خودم بای پای اما قبول نکردم ... دوست داشتم رودنبالمون

 شدم و زنگ زدم به یاده در خونه من پی ... جلویلذهنم رو آزادانه سپردم به دن

 کهیش چند سال پیچاره ... آقا بزرگ بیلچرش وی آقا بزرگ رو بشونه رویاد تا بیی داگوشی

 ی شده بود ... اما خدا رو شکر بچه هاین نشیلچر ویشه همیسکته کرد بود برا

یدنم و من رفتم تو ... حورا با دیرون اومد بیی هواشو داشتن ... دای داشت که حسابخوبی

 سمتم و گفت:یدپر
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 کردم ...یف دوستام از رقصت تعری برای افسون ! کلی که اومدی- مرس

 و گفتم:خندیدم

 رقصم؟ی تو می گفته من برای! کی کردیجا- خوب تو ب

 پس گردنم و گفت:زد

 وسط ...یا ... برو لخت شو بی نرقصی- غلط کرد

 با اصطلحاتش آشنا بودم ... گفتم:دیگه

- کجا برم لخت شم؟

 و گفت:ید غش خندغش

- تو اتاق من ...

 کتیه اتاق حورا شدم ... لباسم ی با همه راهی رو بلد بودم ... بعد از سلم و احوالپرساتاقش

و شلوار تنگ و چسبون قرمز رنگ بود ... موهامو هم بال بسته بودم ... 

یر زی نداشتم ... دستیاد زیش به آرایازی رژ لب کمرنگ بود ... نیه و یمل ریه آرایشم

 حورا بودن ی جوون که اکثرا دوستای ... دختر هایرون و رفتم از اتاق بیدمموهام کش

 و گفتم:ید ... رفتم سمت خاله افشیدن رقصی اون وسط مداشتن

یاد؟ ی از دست من بر می- خاله جون کمک

 بغلش و گفت:ی توید زد منو کشی اشک تو چشماش حلقه مید دی که هر بار منو مخاله

 فقط دستور بده ...ین! بشی- قربونت برم ... تو نور چشم من

 کنم ...ی- اوه خاله! خواهش م

 ...ی شه چقدر خوشحالم که قبولمون کردی- باورت نم

 که خوب و مهربونینقدر شدم که اونا منو قبول کردن ... اما ای خوشحال مید اصل من بادر

 که فرار ی کردی اوردم ... مامان چه اشتباهی به روم نمیزیبودن اصل چ

 مامان! بای ذاشتن ... اشتباه کردی چشماشون می تو رو روینا! ایران ای و برنگشتنکردی

 ی نوژن رو رویره نگاه کردم ... نگاه خیه نشستم و به بقیی خاله جاییراهنما
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 منم نگاشی کرد ... وقتی من نشسته بود و داشت نگام می روبرویقا حس کردم ... دقخودم

 بهش زدم و گفتم:یکردم از جا بلند شد و اومد به سمتم ... لبخند

یور؟ درای- چطور

 ...نشست کنارم و گفت:ید خنداونم

!ی- فرصت نشد ازت تشکر کنم که اومد

 نه سوم!ی گم حقت بود اول بشی! بهم خوش گذشت ... اما بازم میه حرفا چین- ا

 اول بشم ...یای هم بیگه دم اگه دفعه دی! قول میلیه- اونم خ

 کنارمون بلند شد :یا عرشیر امصدای

 پرو نشو!یگه- نه د

 بودیده زد پوشی میدی که به سفی کمرنگیلی خی آبیرهن ... پیا عرشیر سمت امید چرخنگام

 اسپرت نو ی و کفش های رنگ ... شلوار سرمه ای سورمه ای بافتنیلهبا ژ

 ... جذاب شده بود ... نگامو ازش گرفتم و گفتم:ی سرمه ابوک

 شه مگه؟ی می- اگه برم چ

 گفت:نوژن

ی؟ کار داری بگو! حسود خان تو چینو- هم

- نوژن توام آره ...

 با لبخند از جا بلند شد و گفت:نوژن

یر؟ امیای ی کم برقصم ... نمیه رم ی- من م

 چپ چپ نگاش کرد و نوژن با خنده رفت ... اما لحظه آخر برگشت سمت من ویا عرشامیر

 گوشم آروم گفت:یکخم شد نزد

 ...ی شدیر خوشگل و نفس گیلی- خ

 گفت:یع سریا عرشیر بود پس فقط لبخند زدم و نوژن رفت ... امی برام عادیفا تعرین اشنیدن

 گفت؟ی- چ

 راحت گفتم:خیلی

- گفت خوشگل شدم ...

!یکه- غلط کرده مرت

376



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

!یتیا تربی بیلی تو خیا عرشیر- ام

ی روحش می؟ کردین پسرش توهیت بزنم بگم به شخصیمیل به مامان مرحومم ای خوای- م

 کنه ...ی میزت به خوابت جیاد

 سال بود که بر اثر سرطان فوت کرده بود ویلی هم خیا عرشیر ام گرفت ... مامان امخنده

 خواهر ین به خاطر احترام به همسرش ... نگید ازدواج نکرده بود ... شایگه دییدا

 و حورا اومدن به سمتم و حورا گفت:نوژن

 ...ینم ببیال ... ی برامون برقصید- بلند شو تنبل ... با

 و گفت:یرون بید دست حورا کشی دست منو از تویع سریا عرشامیر

- شرمنده ... قولشو به من داده ...

 خوشحال شدمیلی ... اما خیدم تعجبش رو نفهمیل شد ... دلیره خیا عرشیر با بهت به امحورا

 وقت یلی نفر منو آدم حساب کرد و بهم درخواست رقص داد ... خیهکه بالخره 

ید رقص نداشتم ... داشتم از خودم نا امی درخواست برای مهمونیچ هی توی که از کسبود

 شدم ... از جا بلند شدم و گفتم:یم

 ...یل ندادم اما با کمال می قولین چنینکه- با ا

 بهم زد و گفت:ی لبخند مرموزیا عرشامیر

 جلو ...یفت- پس ب

 کردن و منی جلوم ... همه با تعجب نگامون میستاد هم ایا عرشیر خنده رفتم وسط ... امبا

 یرن با هم گرم بگیاد رسم نبود مرد و زن زینجا دونستم ... ای میبا رو تقریلشدل

 فقط در حد زدن بشکن و تکونیا عرشیر با هم برقصن! رقص امینکه... چه برسه به ا

 کردم ی ... حس میدم رقصی میشه سر جاش بود ... اما من مثل همیلیمتریخوردن م

ی می که دوست داشتم ازش فرار کنم ... سعی داره ... برقی برق خاصیه یا عرشیر امنگاه

 به ی بهت زده بودن حس خوبین نگاه نکنم ... نگاهاشون در عیانکردم به اطراف
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 بلند نباشه اما به گوشم برسه گفت:-یاد کرد زی می که سعیی با صدایا عرشیر داد! امی نمآدم

 بال انداختم ... لبخند ی؟ابرویی رقصی ناز میلی بهت گفت خیتا حال کس

 خواهش خودخواهانه بکنمیه ازت یخوام کنج لبم ... سرشو آورد جلو و گفت:- منشست

 نرقص ... سر جا ی مردیچ با هیگه نگاش کردم ، گفت:- دی ... با کنجکاویافسون

 گوشم ... ی تویچید پیل دنی شدم ... صدامیخکوب

I'm never gonna dance again

 کردم ...یانت! من باز هم بهت خیزم عزی ... دنیل ام حبس شده بود ... آخ دنینه تو سنفس

 پستم یلی ... من خی اعتماد نکنی ... حق داشتی منو نبخشی!!! تو حق داشتیدن

 باید رقصی نمیگه بود و دیستاده که به خاطر توقف من ایا عرشیر! امیاد زیلی! خدنی

 به سمت در سالن یدم دهنم و دوی شده افسون؟دستمو گرفتم جلویزی گفت:- چینگران

:- افسون !برگشتم عقب که بهش بگم تنهام بذاره ،ید و داد کشید دنبالم دویا عرشیر... ام

 اتاق مامان افسانه و ی دوست داشتم برم تویرون، خونه بیندوست داشتم برم از ا

 دری جلوی که سالن رو به راهروی که برگشتم متوجه پله این ته دل زار بزنم ... اما هماز

 خورد. نتونستم خودمو تعدلمو حفظ کنم و قبل از یچ کرد نشدم و پام پیوصل م

 امینه سی ... نفس حبس شده توین زمی ولو شدم رویره بتونه دستمو بگیا عرشیر اماینکه

 یا عرشیر و گفتم:- آخ ...امیدم چسبی از زور درد گره خورد!پامو دو دستینبارا

 ...یومد ی خاله ها هم میغ جی؟صدای شدی زد کنارم و گفت:- افسون! افسون جان ... چزانو

 تونستم یم کس رو نیچ که همه حلقه زدن دورم ... جواب هید طول نکشیزیچ
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 بلندیا عرشیر داد امی ... صدایختم ری و از زور درد اشک میر ... سرمو انداخته بودم زبدم

 ی مچ پامو از تویرم بتونم جلوشو بگینکه اون پاتو! قبل از اینمشد:- د بده بب

 افسون رو نگاهی مامان! زود پاش پایا بلند شد:- نادید خاله افشی ... صدایرون بید کشدستام

 نشست کنارم و سرمو یاکن ، بچه تلف شد از درد ...خاله افرور زودتر از ناد

 فدات بشمیدی پات رو ندی برات! چرا جلویره بغلش و کنار گوشم گفت:- خاله بمی توگرفت

 نشست یا ام ادامه دادم ... نادیه کردم و به گریم بغل خاله قایمن ...سرمو تو

 کهی در حالیا عرشیر ...امینم و گفت:- بذار ببیرون بید کشیا عرشیر و پامو از دست امکنارم

 بدون توجه یا ... نادیره گی! دردش میااخماش بدجور در هم بود گفت:- تکون ند

 گفت:-ید پامو تکون داد و بعد آروم رو به خاله افشی کمیت با ملمیا عرشیر حرف امبه

 ... یرن ازش عکس بگین ببرید ، اما فکر کنم شکسته ! بایامامان ، هول نکن

 رو کناریت کن ... بدو!نوژن جمعیش آتینتو بلند شد:- نــــــوژن! ماشیا عرشیر داد امصدای

 ...خاله یارش بیرون، برم بی مینو گفت:- ماشیرون رفت بی که میزد و در حال

یی هم اومد که کمکش کنه ... داید و بلندم کنه، خاله افشیره بغلم رو بگیر کرد زی سعافروز

 ، به پاش فشار یرون بینش ببرینجوری این تونی! نمینهاومد جلو و گفت:- سنگ

 دستیی و رفتن عقب ، دایی کنم. خاله ها منو سپردن به دای من بغلش مین ... بذاریاد می

 بود ین بغلش ... اما چون سنگی کرد منو بکشه تویانداخت پشت پاهام و سع

 آقای!چند قدم با زحمت رفت سمت در ، صدای علیا لب گفت:- یر شد و زیده خمقامتش

 که عرق از سر ی در حالیی!داین خبر نذار افشیبزرگ از پشت سر بلند شد:- ما رو ب
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یر که امیرون برد بی داشت منو از در میی فقط سرش رو تکون داد، داید چکی روش مو

 با یی شکنه!دای و گفت:- بدش به من بابا! الن کمرت میی دای اومد جلویاعرش

 منو مثل پر کاه از آغوشیی توجه به نگاه دای بیا عرشیر نگاه کرد و امیا عرشیر به امتردید

 ... حورا که تا اون یاره افسونو بی مانتو روسریکی:- ید کند و داد کشییدا

 سمت اتاقش و گفت:-ید کرد پری بود و نظاره میستاده گوشه ایه نگران یی با چشمالحظه

 دختر؟!ی راه افتاد سمت در و آروم گفت:- چه کردیا عرشیر ... امیارم یالن م

یر امیدیم نوژن که رسین بدنم بود ... به ماشی پام کمتر شده بود، فکر کنم به خاطر گرمدرد

 و یستاد عقب اما همونجا ای صندلی در عقب رو باز کرد و منو گذاشت رویاعرش

 دستمو محکم فشاریا عرشیر ... امیم بال تا بریا دستش ... نوژن گفت:- د بی گرفت تودستمو

 داشت گفت:- بذار حورا لباساشو ی که چشم از چشمام بر نمیداد و در حال

 ...یرون من اومد از خونه بی ... هنوز حرفش تموم نشده بود که حورا با مانتو و روسربیاره

 بم شده اش ی دستمو ول کرد و رفت سمت در جلو ... با صدایا عرشیرام

 دست منویا عرشیر امید:- کمکش کن بپوشه ...حورا اومد به طرفم ... خدا رو شکر ندگفت

 ی دونستم هنوز هم حسی نمینکهگرفته! اصل دوست نداشتم ناراحت بشه ... با ا

یا عرشیر که امی جوریه کرد ی که لباسم رو تنم مینجور نه! همیا داره یا عرشیر به امنسبت

 من یدی؟ دفعه دویه بهت گفت غول تشن؟ ناراحتت کرد که ینشنوه گفت:- چ

 زد ، دردش کم کمی دادم فعل سکوت کنم، پام داشت زق میح کردم ...ترجی نگاتون مداشتم

 بود انداخت یرون بین به پام که هنوز از ماشی شد. حورا نگاهیداشت شروع م
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 درستین ماشی دستش که جاشو توی گرفت توی که پامو می گره زد و در حالیمو... روسر

 دفعه در یه شده بهش بدم که ی جواب سرهم بندیه ...خواستم یکنه گفت:- نگفت

 بلندیا عرشیر زدم و باز به هق هق افتادم ، داد امیغ جیار اختی و بیچید همه وجودم پتوی

 به سمتمون ... حورا که خودش ید حرف پرین!!!به دنبال ای؟ کارش کردیشد:- چ

 ناکارشی و درو ببندم ... - زدین بود گفت:- فقط خواستم پاشو بذارم تو ماشیدم ترسهم

 ی صندلی افتادم بود و اصل قدرت حرف زدن نداشت، سرم رو به پشتی؟فشارمکرد

 سمت در جلو و گفت:-ید توجه به حورا پری ، بید که حال منو دیا عرشیر دادم ... امتکیه

 یاد ی ! مامان هم میسین گفت:- وایع ره!حورا سری نوژن داره از حال میمبزن بر

 حرفین نکرد و گفت:- برو نوژن ...با ای توجهیا عرشیر شه ...اما امی... داره آماده م

 کردم چشمامو ببندم ... دردم لحظه به ی از جا کنده شد ... سعین ماشیا عرشیرام

یر زیا عرشیر ... امیختن ری شد ... اشکام ناخودآگاه از چشمام فرو می میشتر داشت بلحظه

 حال حال ها ید دردش نباین کارش کنه! ای خدا بگم چی زد:- ایلب غر م

یه خواست یعنی یچاره دختره نفهمه!نوژن گفت:- حال بین سر ایر شد! همه اش زی مشروع

 ... - یده تو سرش بخوره ... نگش کن! رنگش پریر بکنه ...- کار خیرکار خ

! درد داره ...چند لحظهیست که نی درست باشه شکسته ... الکیا نادیص اگه تشخخوب

 یگه سکوت رو شکست:- اه گاز بده دیا عرشیر خشن امی دفعه صدایهسکوت شد و 

 کنم ... تو رو آوردم که شهامت گاز دادن داشتهی که خودمم بلد بودم رانندگینجوری! ابابا

 از جا کنده شد و نوژن گفت:- پس کمربندتو ببند ... یع سری با حرکتین!ماشیباش
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 هم گرفتنمون تو افسون رو ببر ... - نفوس بد نزن ... فقط برو ...دوست داشتم از زوراگه

 ین اراده گوشه دستم رو گاز گرفتم ... ماشیدرد داد بزنم ... دستمو بردم بال و ب

 حرف دستشو جلوی بیا عرشیر شد ، در سمت من که باز شد چشمامو باز کردم ، اممتوقف

 ی روید ...صداش خنجر کشید دویآورد و منو از جا کند ... نوژن هم دنبالمون م

 ... مگهیگه دیمش- قیارو؟ - کدوم یم؟ بدی رو چیارو زخم خورده ام :- حال جواب اون قلب

 در دهن نوژن رو یا عرشیر خشن امی پرسه؟صدای مدام داره حالشو مینگفت

 بفهمه ... فکر کنم افسون دختر عمه منه ها! به اون چهیزی اون چیست :- قرار نبست

لل ... اومد گذاشتش و رفت ... د  تو یر در قبالش نداره ... - امی حقیچ هیگهاص

 کجاید باین ببیرش پدر خونده افسون باشه؟- لل شو نوژن ... برو پذیارو ین شه ای مباورت

 یا عرشیر سراغم رو از امیل ...هق هقم سوزنده تر شده بود ... پس دنیمشببر

یل وقت نخواست از خودم بپرسه حالم چطوره؟ دنیچ چرا هیا؟ عرشیر ... اما چرا امیره گمی

 کار خودم افتادم ... هر یاد ؟ باز یتو مهربونیا یتو رحمی باور کنم؟ بید رو بایچ

 ...یرم خدا کاش من بمی ایدم؟ رقصیا عرشیر با امی چی حقم بود! برایومد ی سرم مچی

 عکس یم کرد و فرستادمون برینه!چشمامو بسته بودم، دکتر منو معایرمکاش بم

 مسکنیق شد و پامو گچ گرفتن ... با تزریید تایا نادیص ... بعد زا گرفتن عکس تشخبگیریم

 ی توید منو باز دوباره کشیا عرشیر شد ... امی مینپلکام کم کم داشت سنگ

!ی ... خسته شدینه سنگیر نوژن بلند شد:- امی نوژن ... صداین و راه افتاد سمت ماشبغلش

 ... - خوب بذار کمکت کنم ...- فقط بدو یارمش ی به من؟- نه میش بدیخوایم
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 شد و به خواب فروین نزد و من هم پلکان سنگی حرفیگه رو باز کن ... نوژن دین ماشدر

 ی میادگاری یست هم بذار ... معلوم نیه بقی ... جا برایگهرفتم ... ***- پاشو د

یر نثار امی کشه واس من! پاشو جمعش کن ...حسام چپ چپی میزا لبخند مونالیا نویسی

 بچه شعور نداره ...لبخند ین ... ایزم کرد و رو به من گفت:- ببخش عزیاعرش

 شده بود ...ی بود که لبخند از لبام فراری هفته ایه لبام ... ی نشست روی جونی و بکمرنگ

 اومد زد پس کله حسام و گفت:- برو رد یا عرشیر از شب تولد حورا ... امیقادق

 فاصله گرفت، امایا رعرشی از امی ... کار دارم با افسون ...حسام از جا بلند شد، کمکارت

 که تازه نشسته بود زد و گفت:- یا عرشیر امین به بایلحظه اخر برگشت و لگد

یر ... امیدن شد و حسام در رفت ... همه خندیمخیز سر جا نیر من درست حرف بزن ... امبا

 درد نداره؟سرد نگاش کردم و گفتم:- یگه دی؟ به گچ پام زد و گفت:- خوبیدست

یمو نگرانم باشه ...- چشم ... نگرانی خوام کسی خوبم!- بده نگرانتم؟- نمی؟ پرسی بار مچند

 و خاله ید دارم واسه خودم ... بداخلق! رومو برگردوندم ... خاله افشینگه م

یا گرفته بود گل هندونه رو بدزده ... نادین مشغول قاچ کردن هندونه بودن و حورا کمافروز

 چسبه ... نوژن ی و گفت:- امشب فال میرونحافظ به دست از اتاق اومد ب

ید و فال حافظش!نگام چرخیلداست ... شب یر گرفت بال و گفت:- اول واسه من بگدستشو

 توجه به ی زد ... بی و شوهر خاله ها حرف مییسمت آقا بزرگ که داشت با دا

 باعث شد سرم رویا عرشیر امی خودشون غرق شده بودن ... صدای بحثای ها توبچه

!- مدارکت رو به ی- نگاه نداری؟ شه به منم نگاه کنیبچرخونم به سمتش:- م
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 بمونم ...ینجا خواستم ای نشون دادم خانوم بداخلق ...با ترس نگاش کردم ... من نمدانشگاه

 دروس ید توجه به نگاهم گفت:- دو ترم بای درس بخونم! بینجا خواستم اینم

ی سر کلس ... از ترم بعد ثبت نام مینی بشی بری تا بعدش بتونی رو پاس کنینجا احقوق

 داشت با یا خواستم اونجا بمونم ... تحملش برام سخت بود ... نادیم نیگه ... دیش

 هم بایا عرشیر خوند ... خودمو از جا کندم ... امی نوژن اشعار حافظ رو می بلند براصدای

 دستم و گفتم:- تنهام بذار ی مو دادم به عصایه بلند شد و گفت:- کجا؟تکینگران

ی توی جمله رو به من نگو! محاله بارم برین اینقدر و گفت:- اید عصامو چسبیر...ام

 ی؟ خوای از جون من می چی؟ داریاتاقت ...با بغض گفتم:- چرا دست از سرم بر نم

 خوام برگردمی درس بخونم ... من مینجا خوام ای بمونم ... نمینجا خوام ای نممن

 خودشو کنترل کرد و گفت:- باشه ... ینحال منقبض شد ... با ایا عرشیر ...فک امیسانگل

ی میزی من شد و گفت:- چیت ... آقا بزرگ متوجه وضعیم زنی در موردش حرف مبشین

 ی بابا؟ناچارا نشستم و گفتم:- نه آقا بزرگ ... پام خسته شده بود خواستم کمیخوا

 هندونه بهی ظرفید هام بشه ... خاله افشی متوجه ناراحتی ...اصل دوست نداشتم کسوایسم

 کاسه انار دون شده قرمز رنگ گذاشت جلوم و گفت:- بخور خاله ... یههمراه 

! بخور تا استخونت زودتر جوش بخورهیاد ی بل هم سرت می هی بس تو جون داراز

!خاله یده مفیلی هندونه واسه استخون خیتامین گفت:- آره وی با لودگیا عرشیر...ام

 سمتید خودشو کشیا عرشیر کرد و رفت ... بعد زا رفتن خاله امیا عرشیر نثار امی چپچپی

 چت ی؟من و گفت:- هنوزم برام سواله که چرا اون شب از دست من رفرار کرد
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 رویت گفتم:- فکر کنم تو زبون مادریسی خوام بدونم ...به انگلی افسون؟ به من بگو ... مشد

 لم انداخت یه ی؟خونسردانه! فقط دست از سرم بردار ... گرفتی فهمینم

 ... -یدی نخندیگه چته! از اون شب به بعد دی که نگی دارم تا وقتی:- دست برنموگفت

 بدم؟- تو فقط بگو چه مرگته ... من یح توضینم در مورد ایددوست ندارم بخندم ... با

 بهم مربوطه که بدونه چرا ازی ... - ولیست به کارت نداره ...- به تو مربوط نی کاردیگه

 یلش - دلیه؟ چیلش ... دلیشه ... روز به روز زبونت داره تلخ تر میدستم فرار کرد

 ...باز فکش منقبض شد ... هر آن انتظار داشتم بلند شه بره ... اما ازی که تو مزاحم مناینه

جاش تکون نخورد ... چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت:- از شر من راحت 

!چشمامو گرد کردم وی نداری ... چاره ای تحملم کنید من مزاحمم بایدت ... اگه از دی شنمی

 قلبش و گفت:- من ...لبمو ی روید گفته؟دستشو کوبیبا نفس نفس گفتم:- ک

 پشت سرمی گن ...سرمو به پشتی مینو ...- آره همه همی خودخواهیلی و گفتم:- تو خجویدم

 ی برایمیل ایل حرفش افتادم که گفت دنیاد دادم سکوت کنم ... یحتکه دادم و ترج

 برم و فکر کنهینش دیر زیومد ی بپرسم ... هرچند که بدم میزی بشه ازش چید ده ... شامی

 شد ... همونطور با چشم بسته گفتم:- از ی می فرجیدبهش محتاجم ... اما شا

 باز کردمی؟چشمامو زنی حرف می تو خواب داریا ی زنی چه خبر ... - با من حرف مدنیل

 یه زد و گفت:- انگار من به ی خبر داره؟پوزخندیل از دنیو گفتم:- جز تو مگه کس

 از حد سفارش درست رویاد نداره ... زی خوردم ...- جواب سوالمو بده ..- خبر خاصدردی

 داد بمونم تا درسم ی کنه ... تو دلم گفتم اون اگه نگران درسم بود اجازه میم

385



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 بشه ...تموم

 در شرف ازدواجیای بینکه قبل از ایادمه از فکر خارج شدم:- یا عرشیر امی صدابا

 ی کرد ولوم صداش رو در حدی می شد که به هم خورد؟سعی تونم بدونم چی ... میبود

 روز در موردیه دونستم که ی نشم ... باز دوباره چشمامو بستم ... می داره که من عصبنگه

 ی بدونی تونی حال گفتم:- نه نمین شم ... با ای میح مجبور به توضیان جرینا

 راحت ترمیلی نداره ...- افسون!- فرض کن مرد ... - اگه خفه بشه خی به تو ربطچون

 بلند شده بود گفتم:- فعل که اگه ی توجه به صدام که حسابی...چشمامو باز کردم و ب

 بود سمت ما دویده لحظه همه جا سکوت شد ... همه سرها چرخیه بهتره !یلی خی خفه بشتو

 بال یدم بزنه خودم رو با عصام کشی فرصت کنه حرفی کسینکهنفر ... قبل از ا

 شد ...ی هم گذشت ... روز به روز افسرده تر میگه ماه دیک راه افتادم سمت اتاقم ... ***و

 گفتن از دل برود هر انکه از ی ذاشت ... مگه نمی راحتم نمی لحظه ایلفکر دن

یواره خودشو به دیشتر رفت؟ بلکه روز به روز بی از دل من نمیل برفت؟ پس چرا دندیده

 بود ... یل زدم ... اما همه فکرم دنی قدم میاط چسبوند ... داشتم تو حی دلم میها

 روش نشسته بود ... نشستم و پاهامو دراز کردم ... هنورم پام هریل که دنیمکتی سمت نرفتم

 از پنجره یا نادی ... تازه از گچ خل ص شده بودم ... صداید کشی میر تیاز گاه

 ....سرمویست پات خوب نی تو ... سرما برایا رو به اون سمت چرخوند:- افسون! بسرم

 شدم به آب حوض ... هوا سرد یره که رفت تو خیا ...نادیام یتکون دادم و گفتم:- م

 تنگ شدهیلی نتونه وجودمو گرم کنه ... دلم براش خیل و خاطره دنیاد اما نه اونقدر که بود

 ی ... چیس بزنم و برگردم انگلیو همه چید ... زده بود به سرم قیاد زیلیبود ... خ
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ی بود که مین گردوند ... مهم نبود! مهم ای کرد؟ فوقش دوباره منو به زور بر می مکارم

 شکسته ام ی ... از جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن ... پاینمشتونستم بب

 شده بودم!یوونه دیا شد ... - افسون ...با ترس برگشتم! خدای میده کشین زمی رروهنوز

 یخت ... اشک ریوار دادم به دیه شد ... تکی ذهنم اکو وار تکرار می تویل دنیصدا

 بدنم ... چشماموی سر لرز انداخت توین چمباتمه زدم ... زمیوار صورتم ... کنار دروی

 یا نادیدا بود که جدی آهنگیه کم کم ... یومدن ی زبونم میبستم ... کلمه ها داشتن رو

 عادت دارم هری دلتنگین کرد ... شروع کردم به خوندن ... با همه وجودم:- به ای مگوش

 یدنت وتا قبل دیزنی که امشب میی زخمهایشهبه چوب میکه تیه که یروزبه قلب

یی چشمایادبه از یرم ساده دارم مینکه عادت دارم هر روز به ای دلتنگین ایشهبه خوب مزود

 لحظه به لحظه یاتم محلی خوادبا بی که دلش آغوش میدیهمونی میادکه بستم 

 هاتمتمومیه گریک پا به پاتم شریشه!؟همی گردی برمی چشم به راتـقم کیشه همباتـقم

 ی چشم به راتـقمکیشه لحظه به لحظه باتـقمهمیاتم محلی بی؟با گردی برمیخاطراتمک

 اندازهی؟کسی گردی برمی هاتمتموم خاطراتمکیه گریک پا به پاتم شریشه!همی؟ گردبرمی

 بمون یا زودهبیلی و نبودهواسه جداشدن از من و خونه خیست من عاشقت نی

 تـــو سرمی شونه ی نکردمجایه که واسه عشقمون گریی من بزار تموم شه دردم چه شباکنار

 بعد رفتنت ینکه غصه دارهبا ای کنار من نباشی وقتیوارهدلم دیرو شونه 

 لحظه به لحظهیاتم محلی بیبا! تنهام بزاری خواد بازم بری دلت می ولی قراری بمیدونی

 هاتمتموم یه گریک پا به پاتم شریشه!همی؟ گردی برمی چشم به راتـقمکیشهباتـقمهم
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ی برمی چشم به راتـقمکیشه لحظه به لحظه باتـقمهمیاتم محلی!با بی؟ گردی برمخاطراتمکی

 ی؟شعر گردی برمی هاتمتموم خاطراتمکیه گریک پا به پاتم شری؟همیشهگرد

 صورتمی کردم ... چشمامو بستم بودم ... دستم جلوی شد اما من هنوز داشتم هق هق متموم

 صورتم برداشتم ی آقا بزرگ دست از جلوی ... با صدایختم ریبود و اشک م

 ده؟سرمو آوردم بال ... آقا بزرگ بای عذاب مینقدر منو ایز داره نوه عزیزی...- چه چ

 انداخته ی پتو مسافرتیه شونه هاش هم ی بود و رویستاده درست روبروم ایلچرشو

 به آغوششیشه پناه تر از همی دستاشو از هم باز کرد و من بید رو دیونم نگاه گری. وقتبود

 هام تموم شد یه گری کنم ... وقتیپناه بردم ... بهم اجازه داد خوب خودمو خال

 رو حرکت دادمیلچرش تو ؟سرمو تکون دادم ویم و گفت:- برید موهام کشی توی نوازشدست

 ...ینه کنار شومیم داخل ساختمون ... گفت:- بریمو هر دو در سکوت رفت

ین برم داخل اتاقم؟- نه ... بشین دی گرفته م گفتم:- اجازه می و با صداینه کنار شومبردمش

 و گفت:- درسته ید کشی ...آقا بزرگ آهینه شومیکنارم ... ناچارا نشستم جلو

ید تونم درکت کنم ... شای سنم بالست ، اما فکر نکن خرفت شدم! باهام حرف بزن ... مکه

 ی روز به روز دارینم ... دوست ندارم ببی من داشته باشی به تجربه هایازهم ن

 آقایست نیزی و گفتم:- چیدم ... پوست لبمو جویاد از دستم بر نی اما کاری شی تر مضعیف

 هست ... افسون بذار کمکت یزی چیه که ی دونیبزرگ ...- خودت هم خوب م

 شم ... بغض چونه م رو لرزوند و گفتم:- آخهی تو آب می منم ذره ذره به پاینجوری! اکنم

 بهمت ینجوری که ای من گفتن نداره ...- هر چی بگم؟ حرفایوآقا بزرگ ... چ
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 گذشته ...آقا بزرگ منتظری رو بگو دختر ... دلت تنگه؟با بغض گفتم:- کارم از دلتنگریخته

 بالخره قفل زبونم رو شکستم و همه یدم ترکی داشتم میگهنگام کرد و من که د

 هم که مرتکبیی نگفتم ... در مورد خطایزی چی رو گفتم ... البته از رابطه خودم و دنچیز

 اومده ... آقابزرگ در سکوت یش سوئ تفاهم پیه نزدم ... فقط گفتم یشدم حرف

 جلو ..از خدا خواستهیا تموم شد به پاش اشاره کرد و گفت:- بی ... وقتید حرفام رو شنهمه

 پاش ... مشغول نوازش موهام شد و یرفتم به طرفش و سرم رو گذاشتم رو

 چند سال ازت بزرگتره؟اعتراض کردم:- آقا بزرگ! همسن بابام هم که بودی دونی:- مگفت

 شه ...- ی چشماش بسته میگه شه دی آدم عاشق میبرام مهم نبود ... - وقت

یلی بودم ... خیزار! اما من با چشم باز انتخاب کردم نه بسته ... آقا بزرگ من ازش بدرسته

 هاش باعث شد از کارم شرمنده بشم و بهش ی کردم ... اما اون با مهربونیتشاذ

 بغض کردم و گفتم:-ی؟باز کار کنی چی خوای ببندم ...- افسون جان ... حال اون رفته! مدل

 ی سخته!- میلی شم ... آقا بزرگ ... خی میوونه دارم دیگه دی دونم ... ولینم

 پاش برداشتم و گفتم:- نــــــــــــــه!-ی بگم باهاش حرف بزنه!سرمو از رویا به عرشخوای

 ی چین گی ...- می دست بذاری شه هم دست روی گم! اما نمی خوب ... نمیلیخ

ین وقت نگو ایچ عشق بجنگ! هی برایشه ده ... - افسون ... همی کنم؟ اون جواب منو نمکار

اخر راهه ... چون عشق آخر راه نداره ... شده تا اخر عمرت بجنگ! اما 

ی من نمیگه کار کنم آقا بزرگ؟- اونشو دی کردم و گفتم:- خوب چین فین ...فیا نکوتاه

 آقا بزرگ برداشتم و با تعجب ی پای ... سرم رو از رویست راهش نینمدونم ... اما ا
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 ...یم بخوریار گرم بیز چیه بابا ... یا:- نادید کردم ... بدون توجه به نگاه من داد کشنگاش

 کتاب به دست از اتاقش اومد یا تو بدنم انگار ... نادیچیده باد سرد پیرونرفتم ب

 من زودیا بغلم ... آی تویدم و گفت:- چشم آقا بزرگ ...همون جا سر جام زانوهامو کشبیرون

 زنگ که بلند شد ناچارا ی صدایدم؟ جنگی بازم مید بایعنیکوتاه اومده بودم؟ 

 نگامیطون بود ... آقا بزرگ شیا عرشیر جا بلند شدم و در رو باز کردم ... طبق معمول اماز

 ی از تویا نادی!صداینجاها ایاد ی میاد روزا زین پسرم اینکرد و گفت:- ا

 کاسه اشیم نیر زی کاسه ایه تعجب داره ... ی منم جای بلند شد:- موافقم ! براآشپزخونه

 ...و به من ی و گفت:- اونم چه کاسه ایینهست ... آقا بزرگ صداشو آورد پا

 ادامو در آورد:- آقایع اومد تو و سریا عرشیر کرد، با اعتراض گفتم:- آقا بزرگ ... اماشاره

 یر با امینقدر دونم چرا ای لب گفتم:- مرض!نمیربزرگ!تند نگاش کردم و ز

یر!!امیا؟ عرشیر امی جور کردی و گفت:- باز چه بهونه اید بد بودم ... آقا بزرگ خندعرشیا

 و گفت:- جونم؟- یستاد که از در اوردن کفشاش فارغ شده بود صاف ایاعرش

 و گفت:- منید موهاش کشی توی دستیا عرشیر!امی فهمی ... خوبم می نزن به نفهمخودتو

 شه ی بهونه هامو بهتون بگم ... میلنوکر شمام هستم ... امروز اومدم که دل

یر باشه!امیر و گفت:- خید خدمت بنده؟آقا بزرگ خندین رو بدیفتون از وقت شریقه دقچند

 ... آقا بزرگ یرسیم هم میرش به اتاق آقا بزرگ کرد و گفت:- به خی اشاره ایاعرش

 هم پشت سرش راه افتاد ... لحظهیا عرشیر رو هول داد و رفت سمت اتاقش ... امویلچرش

 ینم خوام ببی با تو هم کار دارم! میرون سمت من و گفت:- اومدم بیدآخر چرخ
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 وسط حرفم و گفت:- اون قضه هم کمید چت بوده که چشات شده کاسه خون!- به تو ...پرباز

 تو به من هم ربط داره!با تعجب یز فهمه که چرا همه چی شه . میکم حل م

 واقعایا عرشیر تونستم بگم! امی اتاق ... دروغ نمی زد و رفت توی کردم، چشمک نازنگاش

 زده بود دلش ی ایگه که به من زد رو به هر کس دی بود! چشمکیافهخوش ق

 نداشت.یتی اهمیچ هیدم دی رو نمی مردیچ هیل من که جز دنی لرزونده بود ... اما برارو

 اومد و گفت:- ا پس کجا یرون بیی چای از آشپزخونه با استکان هایاناد

 اومد کنار من نشست ویا بال انداختم و گفتم:- رفتن اتاق آقا بزرگ ...نادی ارفتن؟شونه

 ...- یلی زنه؟- چرا خی مشکوک نمیائه عرشیر امین افسون! اییگفت:- جون دو تا

 بهمی قولیه دستش و گفت:- ی دونم ...دستمو گرفت توی من نمیگه نظرت چشه؟- اونشو دبه

 از تو خوشش اومده بچزونش ... خنده ام یدی- اگه فهمی؟- چه قولی؟ دیم

 گفتن بهش که اسم و رسم خاندانی چون همه می پروئه! از بچگیلی و گفتم :- چرا؟- خگرفت

 و آقا یی خواست دایم یبه اون وابسته است مغرور شد ... بعد هم هر چ

 خوام توام براش راحت الوصولی کردن ... کم کم پروهم شد ... نمی براش فراهم مبزرگ

 نفر اونو بشونه سر یه که ینه آرزوم این مغروره! بزرگ تریلی ... اون خیباش

ی سمت من فقط نه میاد هم بی زدم و گفتم:- مططمئن باش اگه روزی ...لبخند تلخجاش

 ی ... بعد استکانیول با خنده گفت:- ایا ... نادیاد یشنوه ... چون منم ازش خوشم نم

 ره که به تو دلی تقش در می ... به زودی گرفت به سمتم و گفت:- بخور داغ شچایی

 یشکی کنه رو واسه هی که واسه تو میی شناسمش ... کارایباخته ... من خوب م
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 قراره از تو جواب ردینکه از تصور ای دونی دل باخته ... اما نمیداست تا حال ... پنکرده

 و با خنده گفتم:- یرم خودم رو بگی نتونستم جلویگه کنم!!!دی میبشنوه چه ذوق

 و مشغولیم ها رو همه شو خودمون خوردیی ... چایم نزدی حرفیگه و دید!اونم خندنادیــــا

 که در یم ... گررم حرف زدن بودیم شدیاحرف زدن راجع به اهداف بلند مدت ناد

 ما دو تا کناریدن لبخند گوشه لبش بود ... با دیه ... یرون اومد بیا عرشیر باز شد و اماتاق

 یا بال و نادید من پری ابروی تایه خانوما؟ین گفت:- چطوریهم با سرخوش

 بزنهی حرفیا نادینکه و گفت:- چرا نباشم؟!قبل از اید خندیا عرشیر!امیر امی:- خوشحالگفت

 ...با تعجب نگاش کردم و گفتم:- یم رو به من گفت:- حاضر شو بریا عرشیرام

 به آقا بزرگ کهینبار ...ایی جایه خوام ببرمت ی- بلند شو دختر خوب لباساتو بپوش مبله؟

 بار چشماشو باز و یه شدم ... یره خیرون از اتاق اومد بیا عرشیرپشت سر ام

یا عرشیاد؟امیر ی ام میا کرد و گفت:- برو بابا ... ناچارا از جا بلند شدم و گفتم:- نادبسته

 نازک کرد و گفت:- ی پشت چشمیا بار فقط خودت ...نادین گفت:- استثنائلا ایعسر

ی ... رفتم سمت اتاقم و گفتم:- منم فقط به خاطر آقا بزرگ راضیام خواستم بی اصل نممن

 یلی زد و گفت:- خی نشد ... لبخندی عصبیشه برعکس همیا عرشیرشدم ... ام

 بال انداختم و رفتم تو اتاقم ... حاضری شه ...شونه ای حال منت بذار ... نوبت منم مخب

 رفتن باهاش رو نداشتم یرون و بیا عرشیر ... حوصله امید هم طول نکشیلیشدن خ

 که رفتم از جا بلند شدم ویرون خواد منو کجا ببره ... بی دونستم می... به خصو ص که نم

 ی حوصله ندارم ... زود بر میاد تکون دادم و گفتم:- من زیم؟سرموگفت:- بر
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 ...یرون ...رفتم از در بیید اش خشن و سرد شد و گفت:- بله ... بفرمایافه قینبار که؟اگردیم

 شد و در رو از داخل برام باز کرد ینش هم دنبالم اومد ... سوار ماشیا عرشیرام

ی خانوم بداخلق؟پوزخندی... با اکراه نشستم کنارش ... راه افتاد و گفت:- خوب ... چطور

 کرد و گفت:- افسون خانوم! تو چه ی مصلحتیزدم و جواب ندادم ... سرفه ا

 کنم ... دندهی ...- دست شما درد نکنه!- خواهش میاد ی- ازت بدم می؟ با من دارپدرکشتگی

 ی کافیه شد ... در همون حالت گفت:- یشتر بینرو عوض کرد ... سرعت ماش

ی گفتم:- منو اوردی به طرفش و به تندیدم اونجا ...چرخیم ری خوب سراغ دارم ... مشاپ

- ی؟ کارم داری شاپ؟ لزم نکرده ... فقط بگو چی کافیم که ببریروناز خونه ب

 شه ...- افسون!تحکم صداش للم کرد ... با دستمی خوبم میلی شه ...- خی نماینجوری

 رو پارک کرد و گفت:- ین نزدم ... ماشی حرفیگهمشغول کندن پوست لبم شدم و د

 شد و دریاده هم پیا عرشیر ... امیین رو برداشتم و رفتم پایفم جاست ...کین ... همیین پابرو

 یر امی شاپ انتخابی رو قفل کرد ... شونه به شونه هم وارد کافین ماشیها

یر براش تکون داد و امی دستیا عرشیر امیدن که مسئول اونجا بود با دی ... پسریم شدعرشیا

 دو نفره و یزی سر میم حد ... هر دو نشستین گفت:- نوکرتم ... در همیاعرش

ی زنی منو رو گرفت به سمتم ... منو رو هول دادم اون سمت و گفتم:- حرف میا عرشامیر

 دم الن تو اتاقم باشم ...- تو چرا ی میح بخورم ... ترجیز چیومدم نه؟ من نیا

 جای؟از بزنیستی بلد نی ایگه حرف دیچ دختر!- به خودم مربوطه !- هی هستی منزواینقدر

 دستش و ی برم ؟مچ دستمو محکم گرفت تویا ی زنیبلند شدم و گفتم:- حرف م
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 حقینجا ها رو ای مسخره بازین شه با تو حرف زد نه؟ ای! مثل آدم نمین بشیر:- بگگفت

 من آبرو دارما ... بازم تحکمش کار دستم و داد و ناچارا نشستم یاری در بیندار

یلی داد و خی فشار نمیگه تفاوت که دین بود ... با ایا عرشیر... اما دستم هنوز تو دست ام

 کرد ی بود دور دستم داشت مچمو نوازش میچیده که پینرم با شست همون دست

 و بلند رو بهید کشی و نگاش کردم ... آهیرون بیدم... دستو با خشونت از دستش کش

 ی ... پسره سری شکلتیک با دو تا کیارگارسون گفت:- ممد ... دو تا قهوه ترک ب

 با اخم به منیا عرشیر شد ... امیزا از میگه دیکی داد و مشغول سفارش گرفتن از تکون

 گه اگر ی شعر دلخوش باشم که مین تونم در مورد تو به اینگاه کرد و گفت:- م

ی تعجب نگاش کردم ... منظورش چیلی؟با چرا ظرف مرا بشکست لیلی بود میگرانش دبا

 اما با من فقط ی خندی و می گیم جز من! با همه یبود؟ ادامه داد:- تو با همه خوب

 نسبت بهیدش بود که دی تنها کسیا عرشیر مشخص بود! امیه؟دلیلش چیلش! دلی داردعوا

 یلی خیش اولی اش رو به دل گرفتم ... برخورداینه بود و من هم کیمامان من منف

ی خبره شدم ... نور کم کافی ایگه جوابش رو بدم به سمت دینکه ذوقم زده بود ... بدون اتو

 من ی کرده بود ... اما مسلما نه برایایی فضاشو رویش قهوه ای هایوارشاپ و د

 کرد:- در هر صورت من تور و از اقا بزرگیخکوبم میش! جمله بعدیا عرشیر امو

 ... مونده فقط نظر خودت!با دهن ین کردم ... بابا هم خبر داره ... همه راضیخواستگار

!لبخند نشست کنج لبشیا:- عرشیدم اراده نالی از حدقه در اومده نگاش کردم و بی و چشماباز

 کردم! صورتم رو با دستام پوشوندم ... ی حالتت رو تصور مینو گفت:- ا

394



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 ... مگه آقا بزرگ تای حامیه ... ی گاه داریه تکیه به یاز افسون! تو نین بلند شد:- ببصداش

 ی سر تو باشه؟ من ... من ... از جا بلند شدم و گفتم:- می تونه بالی میک

 من جای اون بود که از تحکم صداینبار!ایدی که شنین همیعنی برم خونه ....- خوام

 منم ین رو گرفت به سمتم و گفت:- برو تو ماشین ماشیچخورد ... از جا بلند شد ... سوئ

ی رو بلد بودم منتظرش نمیر رو گرفتم و راه افتادم ... مسلما اگه مسیچ ... سوئیام ی مالن

 نشستم ین من داخل ماشینکه گشتم ... چند لحظه بعد از ایشدم و خودم تنها بر م

یای عرشیر ... امیم هم اومد ... تموم طول راه رو هر دو سکوت کرده بودیا عرشامیر

 بزنه و من ... بازم ی تونست حرفی و نمید دی دار میحهمغرور غرورش رو جر

 رو نگفتم؟ پس چرایز خائن بودن بهم دست داده بود ... مگه من به آقا بزرگ همه چاحساس

 ید من بایا بکشه؟ خداینجا نگفت؟ چرا گذاشت کار به ایا عرشیرآقا بزرگ به ام

 به خودم اومدم:- همهیا عرشیر امی با صدایستاد در خونه ای که جلوین کار کنم؟ماشچی

 ... دستمو از داخل دهنم در اوردم ، دستم یدیم ، رسیین! برو پایدیناخن هاتو جو

 حرف سرجامی در و خواستم بازش کنم که باز صدام کرد:- افسون!بیره بردم سمت دستگرو

 هم یگه دیزای چی دونم الن دوست داشتینشستم ، بدون تته پته گفت:- م

ی کم برام سخته! اصولیه نگفتم دوستت دارم! ی دختریچ! اما باور کن تا به حال به هبشنوی

 شه! فکر نکن من خشکم، فکر ی می من کم کم احساسی رفتم ، اما اصولیشپ

 الن فقط به درخواستم فکر کن! مطمئن باشی خوب هم بلدم ... ولیفته! پاش بیستم بلد ننکن

 ندونستم، هر کلمه یز موندن رو جایگه کنم. دی چشمات میم رو تقدیابعدش دن
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 داغیل دنی انداخت، هنوز پلکام از بوسه های میل دنیاد یشتر و بیشتر اون منو بحرفای

 یین رفتم پاین کنه؟ از ماشیش چشمامو ستای تونستم اجازه بدم کسیبودن! چطور م

 شد سمت پنجرهیده رو که باز کردم نگاهم کشیاط. در حیدم بدون حرف در رو به هم کوبو

 شد و پنجره اتاق منو ی باز میاتاق آقا بزرگ، پنجره اتاق آقا بزرگ رو به در اصل

 لبخند زد. سرعت قدم هامویدنم ... آقا بزرگ پشت پنجره بود و با دی پشتیاط رو به حنادیا

 ی دستمال تویه سالن بود، یری مشغول گردگیا کردم ، وارد خونه که شدم نادیشترب

 کم هم خم شده بود به سمت همونیه اش بود، یگه دست دی هم توی گلدون مسیه دستش و یه

 یدن کرد ... با دی میزش که گلدون رو از روش برداشته بود و داشت تمیزیم

 روباه!راه افتادم سمتیا یری شی؟ و با لبخند گفت:- به به ! چه زود اومدیستاد صاف امن

 نگاش پر از یا!نادیا عرشیراتاق آقا بزرگ و گفتم:- فعل که هم من روباهم هم ام

 در روی اتاق آقا بزرگ ، هنوز پشت پنجره بود، صدای شد اما مهلتش ندادم و رفتم توسوال

 گفتم:- آقا بزرگ ی مقدمه ایچ به طرفم ... رفتم جلو و بدون هید چرخیدکه شن

 امروز به شما گفتمین رفتم جلو و گفتم:- من همیگه قدم دیه!!آقا بزرگ فقط لبخند زد ، چرا؟

 ین چرا گذاشتین؟ رو نگرفتیا عرشیر امی! چرا آقا بزرگ؟ چرا جلویهدردم چ

ین بزرگ به مبل اشاره کرد و گفت:- بشین؟آقا باهاش برم؟ چرا خودتون جوابش رو ندادمن

بابا!ناچارا نشستم و زل زدم به آقا بزرگ ، آقا بزرگ هم با همون لبخند حر ص 

ی داشت که میل- کارم چند دلی؟ چیعنی مو ... - یچش و من پینی گفت:- تو مو بیارش بدر

 تا بدونم!- اول از همه ین ...- خوب بگی دونی کدومش رو نمیچدونم تو الن ه
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 مادریه شبیی جورایه مغرور و غده! یلی خیا عرشیر- امی؟ بود ... - که چیا عرشیر امدلیلش

... از در یومد ی گفتم نه کوتاه نمی مونه! من اگه بهش می میامرزتخداب

لل نتونستمی کردی خودت قانعش مید! بایومد ی میوار کردم از دی مبیرونش  نه من!- من اص

 بار اول دل ی اش اثر بذاره! چون برایه خواستم هم تو روحی بگم ...- نمیزیچ

یش باشه! دوست داشتم گوشمالیارش در اختید بایا کنه دنی حقشه ! فکر مینکه دوم اباخته،

 برخوردت یگه دی حرفشو داشتیدن شنی گفتم و تو آمادگی اگه من بهت می،بد

ی!- آقا بزرگ من می نشون دادی دونم که چه برخوردی شد! اما نگفته می نمیعی طبباهاش

 ید بدتره!- من بایزی مغرور ما از هر چیر امی براین بهش نگفتم!- و ایچیگم ه

 در مورد خود تو ...کنجکاوانه نگاش کردم،یلم شدم؟- معلومه که نه ، و اما دلی مطعمه

 کاسه چه کنم چه کنم ینی که بشی ... تا وقتی به خودت بدی تکونیه یدگفت:- تو با

ی خوای ، اگه اون مرد رو می با خودت روراست باشید افته! بای نمی اتفاقیچ هیری بگدست

! اگه هم که دو ی و همونطور که گفتم براش بجنگی به خودت اعتراف کنیدبا

ی وقت به خودم اجازه نمیچ است! من هینه گزین تو بهتری برایا عرشیر امی دارید و ترددلی

 ییت تونم راهنمای من فقط میری که بگیم. هر تصمیرم بگیم تو تصمیدم که جا

یچی هیر!سکوت کردم ... حق با آقا بزرگ بود ...بعد از چند لحظه سکوت گفت:- به امکنم

- فکر کنم!- پس برو فکر کن!اعتراض ی؟ فکر کنی خوای و اونم فکر کرد مینگفت

 کشوری توینجا ای خوای آقا بزرگ، خوب فکر کن! می:- آقا بزرگ! - آقا بزرگ بکردم

 پشتت و هوادارت باشه که من به ی مردی خوای می؟ بری خوای میا یخودت بمون
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 بر اومدم و گفتم:-یل صدد دفاع از دنیبه؟در مرد غریه یا خونم ی پشت سرش نماز مشخصه

 ی بود!- بر منکرش لعنت! از وجناتش اصالت و نجابت می مرد فوق العاده ایلدن

 کدوم کفه ترازوتین کنم، برو خوب فکراتو بکن ببی رو ضمانت میر! اما من امبارید

 شه! ی هم نمیداش پینجا ایگه هفته دیه شناسم تا ی که من میری امین تره! اینسنگ

 خواد ... ازی جواب میاد بی وقتی کنه خودشو ... ولیت تقوید ذره از غرورش زده بچه! بایه

 جواب من ی کنم آقا بزرگ ، ولی و گفتم:- باشه فکر میدم کشیجا بلند شدم، آه

 سمت پنجره و گفت:- عجله نکن ،ید رو کشیش الن معلومه ... آقا بزرگ باز صندلین هماز

 ، کار عقله! افسارتو به دلت نسپار ... اگه عقل هم یست کار دل نیری گیمتصم

یز بهش درنگ نکن! موندن رو جایدن رسی برای کنه لحظه ای مین مرد رو تضماون

 ی خوب فکر مید از اتاق خارج شدم ... حق با آقا بزرگ بود ... بایندونستم ... به آروم

 حاضری با آقا بزرگ تماس گرفت ، برام جالب بود که حتیا عرشیر. ***سر دو هفته امکردم

 ، مشخص بود که چقدر سر شکسته شدن یره جواب رو از خودم بگیاد بیستن

 به دستیم زندگی رو دوباره تویل رو گرفته بودم ... چه دنیمم ترسه! من تصمی مغرورش

 رو هم دوست یل اگر دنی تعلق داشتم. حتیل آوردم کل به دنی آوردم و چه نمیم

 محال بودیا عرشیر که داشتم امی گذشتم بازم به خاطر مشکلی میل اگه از دنی و حتنداشتم

 ی بود ... میع و وسیر نفس گیلی خیل دنیرت بار ازدواج با من بره ... غیرز

یا عرشیر به امید نه قاطع من رو شنی گذره .. آقا بزرگ وقتی نمی مهمین به ایز از چدونستم

 همه مون ی بپرسه قطع کرده بود. برایلی دلینکه بدون ایا عرشیرخبر داد و ام
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 به قول خودش ذوقینکه با ایا ... نادیا نادی از همه برایشتر بود و بیب برخوردش عجاین

 شکسته اما اعتقاد داشت که آرامشش یا عرشیر بار هم غرور امیهمرگ بود که 

 چهار روز بعد از صحبتیقا ... دقیا قبل از طوفانه! و چقدر خوب حدس زده بود نادآرامش

 اتاقم ی با آقا بزرگ بود که زنگ در خونه رو زدن ... من تویا عرشیرکردن ام

ی میح تخت و ترجی بودم رویده ... دراز کشیل ، طبق معمول مشغول فکر کردن به دنبودم

 در خونه رو باز کرده و بعدش خودشو رسوند به یا ... نادیروندادم از اتاق نرم ب

 شدمیز خیم اومده! خودتو آماده کن ... نی در اورد تو و گفت:- ببر زخمی ... سرشو از لمن

 نزده بود که در اتاق کامل ی حرفیا بهش بگو من خوابم!هنوز نادیو گفتم:- ناد

 دریا عرشیر مجبور شد عقب گرد کنه ... امیچاره بیا اومد تو ... نادیا عرشیر شد و امباز

 داشت؟ ی به هم اومد طرفم ... با ترس نشستم سر جام ... چه قصدیداتاق رو کوب

 تختمیین واقعا معذبم کرده بود ... پایا عرشیر پام مرتب کردم چون حالت امی رو رودامنم

 کردم از موضع قدرتم ی؟سعی منو هم نداریدن حوصله دیگه و گفت:- حال دیستادا

لل هم ... چیام نپایین لل داشتم؟ قب  گن؟!ی می ... آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:- مگه قب

!! ی؟ کرد و گفت:- چیز چشماشو ریا عرشیر ... امی محل بودیخروس ... خروس ب

ی دادم به پشتیه پام .. زانوهامو بغل کردم ، تکی رویدم محل بودم؟پتو رو کشی خروس بمن

 صورتش نقش بست و گفت:- انگار عمه یتخت و گفتم:- بله ... پوزخند رو

 نشست لبیا عرشیر باشم از تو بهترم!امی تو اصل کار نکرده!- هر چیت تربی روافسون

 منو! اومدم باهات حرف بزنم! ینتخت ... دستشو به سمتم تکون داد و گفت:- بب
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 نکن که لهتی! افسون کاری زنی حرف مینجوری که باهام ایفتم به دست و پات بنیومدم

 مطمئن نباش! یادم نوبت من بود که پوزخند بزنم:- زینبار- مطمئن!ای؟کنم!- مطمئن

ی پسرین نداریاقت! لین همین شد و گفت:- همه تون عیره برنده دست منه!به سقف خبرگ

 از دست ی ...من که دلم حسابین کنیبهتون ابراز علقه کنه! خودتون رو گم م

 جنبهی از همه بیکی!! تو ین؟ و جنبه داریاقت لیلی شماها خیست:- نیدم پر بود داد کشدنیل

 دهنم رو گرفتم ... اوپس! من ی جلویهو حورا رو ... یه قضی ... فکر کردیتر

 حورا دوست نداشت ... کم کم لبخند نشستید بزنم ... شای مورد حرفین نداشتم در احق

 یح لبخند کج که لبهاشو از هم فاصله داد و گفت:- پس بگو!ترجیه صورتش ... یرو

ی پای راستش رو روی شد ... پاشو دراز کرد و پاینه نگم ... دست به سیچی هیگه ددادم

 خودش رو تکون داد و گفت:- تو دلت به حال ی کم گهواره ایهچپش انداخت ... 

 کردم حورا ادمی رم سمت حورا! فکر می تو من می با جواب منفی سوخته! فکر کردحورا

 مورد با تو حرف زده باشه!سکوت ین کردم که در ایشده! اصل تصور هم نم

 نزده ... اخلق منحصر به فرد تو زبونزدی نبود ... تند و کوبنده گفتم:- اون حرفیز جادیگه

 پارچه! تو پارچ یه پارچه آقا!- بعله ... یه و گفت:- مگه من چمه؟ یدهمه ست!خند

 و گفت:- اصطلح بودید غش غش خندیا عرشیر چه برسه پارچ آقا!امیستی هم نآب

 ی به سمتم و گفت:- به تو نگم به کید خودشو کشی!کمیزم .. - به من نگو عزیزمعز

 زد وی شدم چشمکیره باز بهش خیمه ندارم!با دهن نی ایگه دیز! من که جز تو عزبگم؟

 ردم ی دونم واسه چی خوب میگه ... حال دی شی از شرم راحت نمیگهگفت:- د
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 بهینو اید بایکی خوره! - ی طرفه که به درد نمیه دلم دوست داشتن یز ... اما عزکردی

 ی ... مطمئن باش!- چه از خود مطمئنیست طرفه نیهخودت بگه!- دوست داشتن من 

 توید! شای هستی کیگه ... - تو دی کردی نمیتم اذینقدر ایومد ی!- تو اگه از من بدت متو

 رو یل ... سکوت کردم ... مگه من کم دنیس مرسوم باشه! اما تو انگلین ایرانا

ی چیس وجود نداشت ... زمزمه کرد:- تو انگلی دادم؟ هر چند که اون موقع علقه اعذاب

 یا عرشیر اتاقم شدم و گفتم:- امی جا بلند شدم ... مشغول قدم زدن تویزم؟ازعز

 توی پرو نباش!- براینقدر- دنبال خانومم!- ای؟ اومدی دنبال چیگه جواب تو رو دادم! دمن

 افسون؟ اگه مشکل تو حوراست یگه ... - چته دی کنی خسته ام میپروام ...- دار

ی کنم ... خوبه؟- نه ... - ای می بوسم و ازش عذر خواهی رم دست حورا رو هم می ممن

 یاد ی کار کنم!- دست از سر من بردار!- محاله ... - بهت نمی چی گیبابا! پس م

 فکر کن ... با تعجب بهشی ... هر جور دوست داری مال من باشید ... - تو بای باشسیریش

 سکوت بود ... بالخره ینمون انداخت ... چند لحظه بیرنگاه کردم ... سرشو ز

 کرد بایمیل برام ایل عکست رو دنی گفت:- وقتیر رو شکست و همونطور سر به زسکوت

 از یدم دی عمه افسون رو می که عکسایی که وقتایادمه ... خوب یدم لرزیدنتد

 عمهین شد اگه ای می گفتم چی داد ... همه اش با خودم می بهم دست میبی حس عجزیباییش

 دختر ین دختر شکل خودش! اون وقت ایه شد؟ ی موند و بچه دار می مینجاما ا

 من روبرومه!یای حس کردم دنیدم عکست رو دی من! حال تصور کن ... وقتیای شد دنمی

 خراب یامو دنیل دنی بعدیمیل گرفتمش ... اما ای کردم و می دست دراز میدفقط با
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 ... لجم گرفت ...یم و ازمون خواست واسه مراسمت بری کنی ازدواج می ... گفت دارکرد

 ید نکردم! اما من بایدا ... از دست خودم که زودتر تو رو پیلنه از تو ... نه از دن

 و قبولیدم جنبیر دیدم هم وجود داره؟ فهمی دونستم که افسونی دونستم؟ از کجا می کجا ماز

 زد یمیل ایل ... اما بعد ورق برگشت ... دنیکردم که قسمت نبوده تو مال من بش

ی ... اون لحظه واقعا سر از پا نمیران خواد تو رو برگردونه ای به هم خورده و مازدواجت

 ... یدنت با دختر عمه ام اماده کردم ... اما با دی روبرویشناختم! خودمو برا

 چه زبون تندیدم دی نبود اما کم کم وقتی!با تعجب نگاش کردم ... گفت:- اولش مشکلاوووف

 ی! زودم عرق کرد ... میگه ... تب تند بود دی از چشمم افتادیهو ی داریزیو ت

 شم!ی که تازه دارم عاشق میدم فهمی بکوبمت ... به سبک خودت! اما خر بودم ... نمخواستم

 عشق بچه گونه بود ... صرفلا به خاطر ظاهرت ... اما عشق یه یعشق قبل

 شهی مردونه است! نه فراموش میق عشق عمیه شش ماه شکل گرفت ... ین ای ... که تودوم

 ی شن افسون! ولی شه! مردا عاشق نمی ره ... نه کم می مین، نه از ب

 غدیفته شدم ... شیاتت اخلقیفته بار دوم شی شن!! من برای بشن ... واقعلا عاشق موقتی

 یوار زد با دی تو تو دهن من می جای ایگه ... هر کس دیهات دندگیهبودن و 

 کردم ... هر کسی زد نابودش می تو باهام تند حرف می جایگه ... هر کس دیکردم میکیش

 کردم! اما افسون ... تو هر کس ی میرش گفت تحقی تو بهم نه می جای ایگهد

ی تونم نابودت کنم و نه می دارم که روت دست بلند کنم ، نه مینو! نه توان ایامی! تو دننیستی

 کمت کنم ، نه فراموشت کنم ، ی تونی ... نه می کنم ... تو عشقمیرتتونم تحق
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 بده ... بذار شوهرت باشم ...ی ببرم! انصاف داشته باش دختر ... بهم مهلت عاشقینت از بنه

 پلک هم ی رو با همه وجودم حس کنم!دروغ چرا! حتیبله رو بگو تا خوشبخت

 هم بلد بودیا عرشیر بود؟!! به گوشام اعتماد نداشتم ... امیا عرشیر امین تونستم بزنم ... انمی

 دستام ین مبل پشت سرم نشستم و سرم رو گرفتم بیعاشقانه حرف بزنه؟ رو

یا شدم؟!! ی میرعرشیا عاشقانه امیای وارد دنیل دنیخیال بید کردم؟ بای کار می چید... حال با

 ی رو با خودم نمیفم!!! تکلیدم جنگی به قول آقا بزرگ به خاطر عشقم میدبا

 صورتمی که کنارم نشسته ... دستامو از رویدم دستام فهمی ... با لمس دستاش رودونستم

برداشت ... چونه ام رو چرخوند سمت خودش و گفت:- بهم اجازه بده ... بذار 

 از تو رو ندارم!چشمامو بستم ...یدن بشم ... مال من باش افسون! طاقت نه شنیات دنوارد

 هامو رنگ یاهی همه سیل دنیر دفعه تصویه شد .... اما یاه همه جا سیهچند ثان

 ... دستش روید فهمی خودش رو میف تکلید بایا عرشیر زد ... چشم باز کردم ... امعشق

- ی؟ ... - چی هست که تو ازش خبر نداریزایی ... چیا عرشیرپس زدم و گفتم:- ام

 شدیره صورتم خی پلک بزنه توینکه رو دوست دارم ... بدون ای ایگه ... من ... کس دمن

 دهنم رو قورت دادم ... الن وقتش بود ی؟آب سکوت گفت:- کیهو بعد از چند ثان

ی خنده ... بلند بلند میر ... زد زید دفعه از جا پریه ... یل و گفتم:- دنیر... سرمو انداختم ز

 نبود! با تعجب یعی که بود طبی! هر چی عصبیدم قهقهه مستانه شایه ... یدخند

ی برگشت طرفم و گفت:- عاشق مردید! بعد از چند لحظه که خندید خندی کردم! چرا منگاش

 به قول خودش گاد فادرت؟- اون گاد فادرم بود ... اما یا تو بوده؟ یم که قیشد

403



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 ...یست نید از من بعی عاشقی؟ عاشقی؟!- چیده شد! هنوزم هست ... - افسون از تو بععشقم

 و دل باختم!- اما یدم ... من تشنه محبت بودم ... محبت دیده مغرور بعیاز تو

 باهاش صحبتیشب!!!- دی؟ و گفتم:- چیدم کنه!با وحشت از جا پری گفت داره ازدواج ماون

! حس کردم ناراحت ی کردم و تو ردم کردی کردم ... گفتم از تو خواستگاریم

! جمله هاش کوتاه شده بود و آخر سر هم سردرد رو بهونه کرد و رفت .... اما دو ساعتشده

 کنه ... به فکر ی برام زد و گفت بهت بگم اونم داره ازدواج میمیل ایهبعدش 

لل ینا ... من اومده بودم ایت باش! لج نکن با زندگخودت یادم رو هم امروز بهت بگم اما اص

 ی تو رو برگردوند... افسون رفتین من! پس اون به خاطر همینبود ... اوه خدا

 منیه؟ ازدواج چیان!! پس جریران؟!!! و اون تو رو برگردوند ای؟ دوسش داری گفتبهش

 دستام پوشوندم ... ین مبل ... صوررتم رو بی شدم ... ولو شدم رویج گیحساب

 ... حال که من نبودمی کرد؟ لبد با دوروثی داشت ازدواج میل تونستم بزنم ... دنی نمحرفی

 بشم و داغم رو به دلش بذارم؟!!! یا عرشیر بهتر نبود منم زن امیاچرا که نه؟!! آ

ی کنه؟ پس برایرت تحقی:- گذاشتید اعصابم کشیاه تخته سی ناخن رویا عرشیر امصدای

 ی آره؟ خدای خودت افتادیاد ... ی از برخورد من با حورا ناراحت شدینقدر اینهم

یگه ...دی کنی گذاشت و رفت ! نگو که هنوز هم بهش فکر مینجا تو رو آورد ایل ... دنمن

! یست نینطور بلند گفتم:- ای ...سرمو گرفتم بال و با صدایاوردمطاقت حرفاش رو ن

 زد و گفت:- آرهی من بود ... پوزخندیوونه دیل حرف نزن! دنی دونی رو نمیزی چوقتی

 ولت کرد و رفت! حقم داشت ... اگه سنش رو درست ینجوری اینمعلومه! واسه هم
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 و گفتم:-یستادم اش اینه به سینه دو برابر تو سن داره!از جا بلند شدم ... سیک باشه نزدگفته

 ی!!- باورم نمی؟ فهمی بذاره ... مینجااون منو دوست داشت! مجبور شد منو ا

 کرد ... آدمی کارو باهات نمین ... اون اگه دوستت داشت ای بهم اثبات کنینو نکن ای! سعشه

 رو فراموش کن ینا نداره ... اما ایطی شرایچ عشقش رو تحت هیطاقت دور

 دمی نداره ... با من ازدواج کن ... قول میت من مهم النه! گذشته تو اهمی ... براافسون

 خواستم ی تحمل حرفاش رو نداشتم ... میگه رو از ذهنت پاک کنم ... دیزهمه چ

 براتی!! مطمئنی؟ از اتاق ... گفتم:- از ذهن خودت چیرون طور شده شوتش کنم بهر

 لحظه عقلم از کار افتاد و یه ی نداره؟با اعتماد به نفس گفت:- آره مطمئنم!تویتاهم

 ( باکره ) نباشم؟!!!یرجین اگه وی:- حتگفتم

 خورد ... لبخند مسخره اش ازی زد ... نه تکون می خشک شد ... نه پلک میا عرشامیر

 یم بودیستاده صورت رخ به رخ این به همیقه دقیه ید صورتش محو شد ... شایرو

 که زدم!ی بودم از حرفیمون شد و مثل سگ پشی میین بال و پایجان ام از هینه... قفسه س

 رفته یل تحلی با صدایقه دقیه! بعد از یرون اگه بندازنم بی؟اگه به آقابزرگ بگه چ

 ... آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو به چپ و راست حرکت دادمی گی گفت:- دروغ ماش

 ی منو از سر خودت باز کنی خوای دونم ... می... دوباره زمزمه کرد:- چرا ... م

یل ...آب از سرم گذشته بود ... پس پشتم رو بهش کردم و گفتم:- نه ... دنی گی... دروغ م

 کنم!رفتم ی مانع ما بود؟!- باور نمیعاشق من بود ... منم عاشق اون ... پس چ
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 گرفتهی قبل از مسافرت دنی ... روزایرون بیدم لباسام ... قاب عکسمو کشی کشوسمت

 تنش نبود یزی شلوارک چیه که جز یل بغل دنی ... من با لباس خواب تویمبود

 عکس بغضمیدن گرفته بود ... با دیان بودم ... وسط تخت خواب ... عکس رو دانشسته

 ... عکس رو گرفت ... فقط چند لحظه یا عرشیر گرفتمش سمت امیعگرفت ... سر

یدش محکم کوبیع حرکت سریه فکش منقبض شد و با یاورد نگاه کرد ... بعدش طاقت نبهش

 یهو!!!!ی لعنتی برگشتی چی و عربده اش بدنم رو لرزوند:- پس برایوار دیتو

 دستش ...ی تلنگر بودم ... اومد به طرفم ... شونه هامو گرفت تویه ... منتظر ید ترکبغضم

 شن ... تکونم داد و باز داد ی محکم که حس کردم شونه هام دارن پودر مینقدرا

 تکون دادم هقین!!! سرم رو به طرفی؟ منو نابود کنی اومد؟ اومدی چی:- با توام ! براکشید

 رفت یع سریی ولم کرد ... با قدمهایرعرشیا داد حرف بزنم ... امیهق اجازه نم

 ... زانوهام تاین زمی ... نشستم رویرون از اتاق رفت بیع سریلی در بازش کرد و خطرف

 یک نزدیدم زانو خودم رو کشی لرزوند ... روی همه بدنم رو میهشدن ... گر

 ... آغوشیل دنی بوسه هایاد ... یرون بیدمش خورده ها کشیشه شین ... از بعکس

 ینه سی زد ... عکس رو چسبوندم روی میشم داشت آتیاشگرمش ... حرفاش ... مهربون

 خوامی:- میدم اومد تو ... داد کشیا ... در اتاق باز شد و نادیخت و سوزناک تر اشک رام

 چند لحظه وسط اتاق مکث کرد ... یچاره بیای کنم!نادی ... خواهش میاتنها باشم ناد

 هفتهیه سرم رو گذاشت لب تخت اروم از اتاق خارج شد و در رو بست ... ***ید دوقتی

 ی گفتم ، چی شد ، چی اون روز چیدن از من پرسیاگذشته بود ... نه آقا بزرگ و ناد
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یل شد ... اوایا عرشیر از امی خبریگه زدم ... نه دی و چرا حالم بد شد! نه خودم حرفشنیدم

 گرفته یلی قدم بزنم .... دلم خی خونه کمیکهفته دوم اماده شدم تا برم پارک نزد

 برم کم کمیش پینطور دونستم اگه همی شد و می ... روز به روز حالم داشت خراب تر مبود

 از جا یا عرشیر امی ... در خونه رو که زدم به هم صدایرم گی حاد میافسردگ

 چشماشیر زین؟ بود ایرعرشیا من! امی ... - سلم ... برگشتم به طرفش ... خداپروندم

 شده بودن ... دم یل متمای سمتیه گود افتاده و موهاش نامرتب هر کدوم به یحساب

ی؟ و گفت:- خوبیستاد تونست تنش کرده بود ... اومد جلوم ای رو که می لباسین تردستی

 شه و ی کردم الن رفتارش با من عوض می چه مهربون شده بود! فکر ملحنش

 با آقا بزرگ حرفیان در مورد اون جریکردم فکر می کنه ... حتیرم تحقیره گی متصمیم

 افسون! چته چرا ماتت ی؟ خوبیدم کنه .... اما ...- پرسی زنه تا خودش رو خالیم

 سوال داشت ... گفتم:- توی!- جانم!تعجب کردم ... برخوردش واقعا جایا عرشیر ... - امبرده

 خواستم زنگ بزنم که ی- اومدم با تو حرف بزنم ... می؟ کنی کار می چینجاا

 اشاره کرد وینش مونده؟به ماشیم ... بازوهامو بغل کردم و گفتم:- مگه حرفیرون باومدی

 و سوار شدم ... اونم ینش اعتماد کردم ... رفتم سمت ماشینی؟بهش شیگفت:- م

 کردم شکست خوردن توی وقت فکر نمیچ گفت:- هی شد ... راه افتاد و با لحن شوخسوار

 خواستم بگم شکست ی نشست کنج لبم ... می سخت باشه!لبخند تلخینقدرعشق ا

 هفته خواب ویه ین ای من خوردم! اما سکوت کردم ... خودش ادامه داد:- توی تو نخوردرو

 ی باد بندازیرانی ای دختراین از همون اول عی مردیخوراک نداشتم دختر ... م
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 من نامزد دارم؟!!با تعجب از گوشه چشم نگاش کردم ... انگشتشو گرفت بهی دماغت بگتو

 گم؟- من که دل باختم ی به من نگاه نکن ... دروغ میطرفم و گفت:- اونجور

 دختره مال منه!ین گفتم ایدم شد ... من به دادش رسی داشت وابسته میچاره ... نوژن برفت

 چرا یا عرشیر امین با دل پسرا ؟ای کنی مینجوری کنار ... آخه چرا ایدپاشو کش

 بهیچاره بی مثل عقب افتاده های ادامه داد:- خوب حال اونجوری بود ... با لودگیر متغاینقدر

 با نامزدتون حرف زدم ... با بهت زل زدم بهش ... یشمن نگاه نکن .. چند شب پ

ی رو پارک کرد و گفت:- مین کردم ... ماشی گلوم حس می واقعا قلبم رو تویگه داینبار

 ی چیل؟ توجه به حرفش گفتم:- با دنی کنم ... بی تونم رانندگیخوام حرف بزنم نم

ی معامله این با تو چنی!!- خواستم سر فحشو بکشم بهش که اول به چه حقی؟ گفتبهش

 رابطه ینتون گه بی گم از تو خوشم اومده نمی بهش می وقتی چیکرده ... دوما برا

ی میعنی یا گفته؟!! خدای چیعنی و خودش تو رو دوست داره!در سکوت نگاش کردم ... بوده

 با چرم فرمونش ی باشه؟ دستشو دراز کرد مشغول بازیده منو بخشیلشه که دن

ی های وری فهمم که اون بنده خدا زا تو بدتره ... خوب همه فحشا و دری و گفت:- من مشد

 کردم به خاطر خود افسون بود ... یمنو گوش کرد آخر سر فقط گفت هر کار

ینو؟ ای فهمی ... نمیی فقط تویتش! الن هویکه کرد ... گفتم مرتی میدا رو پیتش هوباید

 نگفت ... خلصه برات بگم که افسون خانوم ... هم اکنون همه مدارکت رو با یچیه

 ...ی با چنگ و دندون برش گردونی خوشگل به مقصد لندن برات اوردم تا بریط دونه بلیه

 ی درستش کنی تونی! فقط تو مینتونه بی های دلخوریه که یدم حرفاش فهمیناز ب
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ی که در برابر غلطیستم نینی زمیب ... در ضمن منم سیدی که شنین!!- همی؟:- چیدم... نال

! اما ین کردیخود بیلی نگما! شما خیچی و هیرم بگی للمونینکه اونور آب فرمود

یه گذرم ... اون ی می تا حدودیرت از سر تقصی که توش بزرگ شدی به خاطر فرهنگفقط

 ی می و آدمش کردی اونور دست شوهرتو وگرفتی رفتی گذرم وقتیذره هم که نم

یلی دلتنگته! خیلی ... - اون خیل کنم ... - من ... من کجا برم؟!!! دنی می سرت تلفیام

 فهممش ... من مردم افسون! برو ... ی ... اما می دلخوره! نگفت از چیلی ... و خیادز

 ویل براش دلیا شه ... اگه کل دنی عاشق با عشقش آروم میه آرومش کن ... اون عاشقه! برو

 شه ... یمدرک و شاهد جمع کنن و همه تلششون رو بکن تا آروم بشه نم

 ... برویزه ری رو بهم میا گوشه چشم بهش نشون بده ... دنیه عشقش یه فقط کافولی

 گذاشت و ینجا تو رو آورد ای دلخوریه ... اون با یافسون ... برو ثابت کن که عاشقش

 که تو از دستیزی ... چیست نی بحث لج و لجبازیگه دین! ایار ... برو از دلش در برفت

 یه گفتم خوب کاری می ارزشمنده! اگه دوسش نداشتیلی مردم کشور ما خی برایداد

 ... بحث سریر امیست نی- بحث سر دلخوری؟ چی پس تعلل برای شده! اما تو دوسش دارکه

 ی گم ... - من خوبم می می من چی فهمی منو ! برو ... - تو نمیناعتماده!- بب

 ... منیم با هم حرف زدیلی خیل شه بگم ... من و دنی رو نمیزا چی سریه! د آخه فهمی

 دختر ... فقط یاد ی نمیش پی .. برو مسئله ای دونی دونم که تو نمی رو میزا چیلیخ

 که مطمئن نشم بهمی تا وقتیگه ... - برم هم دی رو ثابت کنیزا چیلی خی تونی رفتنت مبا

 خب ... فقط برو ... یلی خب! خیلی زنم!- خیاعتماد داره حرف از دوست داشتنش نم
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 رو از داخل داشبورد خارج کرد ...ی حرف خم شد بسته بزرگین دنبال ابه

 نگهبان بلند شد:ی رو زدم و منتظر موندم ... صدازنگ

- شما؟

 و گفتم:یستادم این دوربجلوی

- افسون هستم ...

ین شناختن ... همی لحظه مکث شد اما بالخره در رو باز کرد .. همه شون منو خوب مچند

 ... یرون پارس سگ ها بلند شدم و از خونه هاشون زدن بیکه وارد شدم صدا

 نژاد ها ... اما بعد از چند پارس برگشتن سر جاشون ... اوناین از بهتریکر سگ غول پسه

 سنگ ها و راه افتادم سمت ی رویدم شناختن ... چمدونم رو کشیهم منو خوب م

ی توجه به همه شون در حالی ... منم بیکردن ... باغبونا و نگهبان با تعجب نگام معمارت

 یده پله ها نرسیکه سرم رو بال گرفته بودم به راهم ادامه دادم ... هنور به جلو

 خوب انجام دادهیلی هراسون خارج شد ... نگهبان کار خودشو خیه که در باز شد و دابودم

 اومد یهبود ... من منتظرش بودم ... پس خونسردانه رفتم از پله ها بال ... دا

 و با تعجب گفت:جلوم

- افسون؟

یه گرفته بودم ... سرمو بال تر گرفتم ... یاد بود که از خودش یی وقت پس دادن درسهاالن

 بال دادم و گفتم:ی ابروم رو کمیتا

!ین ... نکنه کهولت سن باعث شده منو از خاطر ببریه- بله دا

 حرف از کنارش رد شدم و گفتم:ین از ابعد

 بال ...یاره نفر چمدونم رو بیه ین- بگ

 ازیه دای سپر ... صداینه خرامان و با ناز ... سی رفتم ... شق و رق ... اندکی راه مصاف

پشت سرم بلند شد:

ی؟ کنی کار می چینجا تو؟ تو ای ری می- صبر کن! کجا دار
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 ...یدم که تعجب کردم ... بعد از چند لحظه مکث آروم چرخیعنی ... یدم جام چرخسر

 کردم و گفتم:یزچمدون رو رها کردم ، چشمامو ر

!!ی؟- چ

 که از اون حالت من واقعا هنگ کرده بود گفت:دایه

ی؟ کنی کار می چینجا کشور خودت؟ ای- تو مگه نرفت

 به قولیا شده انگلستان! ید شناسنامه من محل تولد قی ... تویز عزیه داینجاست- کشور من ا

 بهتون نشونش بدم ...ید ... نکنه بایر کبیتانیایخودتون بر

 کرد خودش رو مثل قبل نشون بده !ی سعدایه

 تو حق ورود به عمارتی؟ چی برای تازه خودش رو جمع و جور کرده! باز برگشتیل- دن

 یل سر دنیی دوباره چه بلی خوای تونم بهت اجازه ورود بدم! می ... من نمیرو ندار

بیاری؟

ین- بل؟!! بل رو اون اشراف زاده ها سرش آوردن! من اومدم درستش کنم ... سد راه من نش

 اگه مانع ورود من ین بدونیست هستم! بد نیل ... من هنوزم عشق دنیز عزیهدا

 نه تنهایل که دنین دونی کنه ... خودتون هم خوب می میختون بدجور توبیل دنین خونه بشبه

 ینمنو فراموش نکرده بلکه نسبت به قبل عاشق تر هم شده ... پس دستور بد

 مزاحمم نشه ...ی هم کسیل بال و تا زمان اومدن دنیارن من رو بچمدون

 گفتم:ین افتادم ... در همون حراه

- لطفلا!

 نشد ... وارد عمارت شدم و چمدونمیده ازش شنیی صدایگه بود چون دیده چسبین به زمدایه

 کردن اما به ی در گذاشتم ... خدمتکارها با تعجب نگام میرو همون جا جلو

 ستبرینه کردن ... من هم همونطور سر بال و سی شدن و سلم می خم و راست میم قدعادت

 دلم ی شدم ... از پله ها رفتم بال ... توی دادم و رد می براشون تکون میسر
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 کردم که در اتاق من باز باشه ... علوه بر اون در وسط هم باز باشه که بتونمی دعا مداشتم

 خواست ی ... باز افسونگر میل دنی ... نقشه ها داشتم برایل اتاق دنیبرم تو

 در اتاقمی برگردوندن عشقش ... در کمال خوش شانسی براینبار نشون بده ... اما اخودشو

 اتاق بنفش ین ایباز بود ... وارد شدم و در اتاق رو قفل کردم ... چقدر دلم برا

 خونه وین از سر آرامش زدم ... استرس داشتم ... اما باز ای تنگ شده بود ... لبخندرنگ

 اتاق خودم و ین تونست آرامش منو برگردونه ... رفتم سمت در مابی اتاق مینا

 در واردین که از ایی گذاشتم ... چشمامو بستم ... چه شبهایره دستگی ... دستم رو رودنیل

 ی ... در تقیین پایدم رو کشیره شدم و خوابو از چشمش گرفتم! دستگیاتاق دن

ی اتاق دنی تویدم شدم ... پری شاد نمینقدر دادن ای رو بهم میا و باز شد ... اون لحظه دنکرد

 دور خودم زدم و زمزمه ی ... چرخیون... اتاق همون بود ... با همون دکوراس

:کردم

- عاشقتم خدا جون ...

 همی بود که نتونسته بودم درست بخوابم ... پرواز سختی خسته بودم ... دو سه شبخیلی

 بر یگه تا سه چهار ساعت دیل دونستم دنی بر علت شده بود ... میدداشتم که مز

 که انجام دادهی دونست کاری جرئت نداشت خبرش کنه چون نمیه گرده ... مسلما دانمی

 بود ... ینطور همیشه شد ... همی داشت ساکت مید تردی وقتیه غلط! دایادرسته 

 تنم بود که بای تاپ تنگ سورمه ایه کردم ... یزون آوی در اوردم و به چوب لباسمانتومو

 به وجود آورده بود ... وقت نداشتم برم ی قشنگی روشنم هارمونی آبینشلوار ج
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ی دنی تخت ... ملفه ها عوض شده بود و بوی تویدم چمدون ... پس با همون لباس پرسر

 شدن ... ی میض بود که ملفه هاش هر روز تعوین خونه این ای داد ... بدیرو نم

 چشمم به عکس خودمی پاتختی خودم و خواستم چشمامو ببندم که روی رویدم رو کشلحاف

 عکس رو برداشتم و نگاش کردم یرون، لحاف آوردم بیرافتاد ... دستم رو از ز

 بودم ... از ته دل ...یده بود و خندیک عکس از همون دوران ... صورتم پر از کیه... 

 عکس قشنگ مشخص بود ... عکس رو سر جاش برگردوندم و ی دندونام تویفرد

 کردم:زمزمه

 ... هرگز!ی دم دنی از دستت نمیگه ... منم عاشقتم ... دی- تو عاشقم

 کرد و با آرامش به خواب فرو رفتم ...ین پلکامو سنگخواب

 فرو رفته بود ... خودمویکی تاری بودم ... اتاق تویده شدم دو ساعت کامل خوابیدار بوقتی

 ساعت سر جام ی عقربه هایدن و به ساعت نگاه کردم ... با دیدم بال کشیکم

ی اومدم و رفتم جلویین تخت پای از رویع بود ... سریل اومدن دنیک شدم ... نزدسیخ

 شدم ... موهامو باز کردم یخیالش بهتر بود اول چراغ رو روشن کنم! اما بید ... شاینهآ

 تایده چشمام کشیر زی مشغول شونه زدن موهام شدم ... بعد از مرتب شدن موهام دستو

 کرده بود رو پاک کنم ... تازه از کارم فرغ یاه چشمم رو سیر که زیی هایملخرده ر

ی نمی بودم و کسیستاده ایش آرایز بودم که در اتاق به شدت باز شد ... من پشت مشده

 بودم وارد شد و یده که بعد از ظهر ازش دیپی با همون تیل ... دنینهتونست منو بب

 با بهت گفت:یل هم دنبالش بود ... دنیه دو اتاق ... داین سمت در برفت

!ی! نکنه خواب زده شدی؟ مطمئنیه- دا

 با اخم گفت:یه داو

413



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

ی پا تویم توپش پر بود که ما جرئت نکردینقدر! ای اتاقش تا مطمئن بشی توی بری تونی- م

 ...یای. صبر کردم تا خودت بیماتاقش بذار

 و گفت:ید کشیین دسته در رو پادنیل

ین؟ شد زودتر خبرم کنی- نم

 جا خورده بود همراه اون وارد اتاق من شدن و گفت:یل که از داد دندایه

 ...یفتی خواستم از کارت عقب بی- خوب ... نم

:یدم رو شنیل خنده دنصدای

 کو افسون!ی؟ اشتباه کردیدی! دیه؟ دایدی- د

 با بهت گفت:یه افتادم سمت اتاق خودم ... داراه

! من مطمئنم ...یل دنی- ول

 و گفتم:یستاده چارچوب در ابین

 ...ین تنها بذاریل منو با دنیه- دا

 از جاش تکونی ولید کشی از سر آسودگی نفسیه سمت من ... داید هر دو چرخنگاه

 ... ید کشیق داشت ... چند بار پشت سر هم نفس عمی چشم ازم بر نمیلنخورد ... دن

 بگه گفتم:یزی اون چینکه کنه ... قبل از ایدا خواست قدرت حرف زدن پی مشاید

 ... لطفلا!یرون بین! بریه- دا

 :یشه بلند شد ... مستبد تر از همیل دنی صداینبار بازم تکون نخورد ... ادایه

 ... تنهامون بذار!یه- دا

 گفت:یل حواله من کرد و رو به دنینی ندونست نگاه خشمگیز تعلل رو جادایه

 بود صدام کن ...ی- کار

 ... من هم عقب گردیرون رفت بیل حرف از کنار من عبور کرد و از در اتاق دنین از ابعد

 پا انداختم و ی کاناپه کنار تخت نشستم ، پا روی ... رویل اتاق دنیکردم و رفتم تو

:گفتم

 !یز عزیم قی- چطور
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 بود دستش رو برد سمت کرواتش و بدونیستاده چارچوب در ای من توی که حال جادنیل

 ی داشت ... خم شدم کشویحرف گره اش رو شل کرد ... هنوزم چشم ازم بر نم

 فندک داشت ... حدسمیه و یگار بسته سیه ینجا ایل دنیشه ... همیرون بیدم تخت رو کشکنار

 در اوردم ، گذاشتم گوشه لبم و با فندک روشنش کردم ... یگاریدرست بود! س

 نبود ... از جایدن کشیگار کاره نبودم ... پک اول رو که زدم به سرفه افتادم ... قصدم ساین

 و گفتم:یل دنی لبهاین رو گذاشتم بیگاربلند شدم ... س

 ...ی داریاز- فکر کنم بهش ن

 کرد ... ناخودآگاه چشمامو بستم ویخودم عطرش از خود بی شدم و باز بویک بهش نزدباز

 ... چشمامو باز کردم ... دود یچید مشامم پی تویگار سی ... بویدم کشیقینفس عم

 صورتم ... صداش بلند شد ... بالخره سکوتش روی رو فوت کرده بود توسیگارش

شکست ...

ی؟ کار داری چینجا- ا

 کاناپه نشستم ...ی با زبون تر کردم ... برگشتم و رولبهامو

 پا انداختم و گفتم:ی روپا

یه جا بقین خوام همی رو ندارم ... میی جاینجا ... جز ای هستیمم- اومدم به کشورم ... توام ق

 داره؟یرادیدرسم رو بخونم ... ا

 که مشخص بود باورش نشده گفت:دنیل

ین؟- هم

 بال انداختم و گفتم:ی اشونه

 ...ین- هم

 ...ی درست رو ادامه بدیران- قرار بود ا

 ادامه بدم ...ینجا- دوست دارم ا

 پرده ...ی- افسون! هدفت رو بگو! ب

 خودته!یل می کنیرش تعبیگه دیز به چی- هدفم درس خوندنه ! حال اگه تو دوست دار
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 آشفته و کلفه بود ... زمزمه وار گفت:یل دننگاه

 شد؟ی- و اون پسر چ

- کدوم پسر؟

 ...یا عرشیر ! امییت- پسر دا

 زدم و گفتم:پوزخندی

 شد؟ی میزی چید- با

 اون دوستت داشت ...ی؟ باهاش ازدواج کنی- مگه قرار نبود

ی؟ کردی منو دنبال می کارای- تو به چه حق

یگارش به سی کنار در و پک محمیوار داد به دیه بهش بگم! تکیزی چین کرد همچی نمفکر

زد ... ادامه دادم:

! نه! اونم مثل تو ... هر چند کهیم؟ ... کردیم ... قرار بود باهم ازدواج کنی- توام دوستم داشت

... از تو بهتر بود ...

 حرف از جا بلند شدم ... راه افتادم سمت در و گفتم:ین دنبال ابه

ی خوام توی ... می گردونی آرامشم رو بهم بر می بهت اعتماد کنم ، گفتی روز بهم گفتیه- 

 آرامشم ی که ذره ایزی خونم آرامش داشته باشم! هر چی درس مینجا که ایمدت

یدی؟ کنم ... فهمی می کنه و تلفی به کوه آتشفشان میل منو تبدیره ازم بگرو

 حرف وارد اتاق بنفش خودم شدم و خواستم در رو ببندم که صدام زد ... تشنهین دنبال ابه

 :ینش غمگی اسمم از زبونش برگشتم و زل زدم به چشمایدمشن

- افسون ...

 گفت:ینکه نگاش کردم تا امنتظر

 که درست تموم نشده اونجا بمون ...ی ... تو لندن ! تا وقتیرم گی خونه برات میه- 

یی منو به چه کارایا عرشیر امیری خواست کنارش باشم! بمی نمی حتیعنی شکست! دلم

 زدم و گفتم:ی کردم شکستنم رو حس نکنه ... پوزخندییعی ... اما ی کنیوادار م

ی ول کنی خوای دختر تنها رو میه! یزم عزی رو قبول کنم بابایشنهادت تونم پی- متاسفم! نم

 باشم ... مگه ینجا دم ای میح ترجیتی؟! با چه امنی؟ شهر به اون بزرگیتو
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 کنه!ی ...خوب در اونصورت حکمش فرق میرون بی به زور منو بندازی بخوااینکه

 جلوم و شمرده شمرده گفت:یستاد قدم بلند ایه با

!یست کس نیچ موندنت به صلح هینجا نکن ... ای- افسون! لجباز

ی بکن توینو نداره! ایت برام اهمی بشری بنیچ- به صلح خودمه! و من جز خودم ه

گوشت ...

- افسون!

 بشمیره گردنش بود ... سرم رو گرفتم بال تا بتونم خیر شدم ... قدم تا زیک قدم بهش نزدنیم

تو چشماش و با لحن خودش گفتم:

!یل- دن

 صورتم و گفت:ی فوت کرد رونفسشو

!ی؟ بری- چرا از آزار دادنم لذت م

 خودتیخولیایی با افکار مالی خوای که میی توین دم ... ای برم ! چون آزارت نمی- لذت نم

 عذابت رو تو خودت جستجو کن!یشه ... ریرو آزار بد

 شونه اش و هلش دادم عقب ... وارد اتاقش که شد دری حرف دستم رو گذاشتم روین از ابعد

رو گرفتم و گفتم:

 ندارم! توام با من کار نداشته باش!ی- من با تو کار

 راحت بشکنم! ولو شدمیال تونستم با خی به هم ... حال میدم حرف در رو کوبین دنبال ابه

 کس از حالم یچ خفه ... دوست نداشتم هی ... اما با صدایه گریر تخت و زدم زیرو

 خبر بشه ...با

***

 ... وقت ناهار بود ...ی از سر و وضعم مطمئن شدم راه افتادم سمت سالن غذاخوروقتی

 از یشه زودتر از همیلی خیدم با ما صبحانه نخورد و بعدلا فهمیل صبحانه که دنیبرا

 هم ناراحت نشدم ... هنوز واردیلی بود ... پس خیعی حرکتش طبین! الن ایرون رفته بخونه

 ین ... ایسم و گوش وایستم باعث شد سر جام بایه دایسالن نشده بود که صدا
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 ...یفته محال بود از سر من بعادت

 رو کنسل کنه!ی دختره به سرش نزنه مهمونین با حضور ایدوارم- ام

 راحت زایلی تونه خی ... میست هم نی سلطنتی مهمونین ! به خصو ص که ایست هم نید- بع

 ...ینجا ایاندوستاش بخواد ن

 شد ...یدا دختره پین شد که باز سر و کله ای کم داشت روبراه میه- بعد از شش ماه 

 جسارت داره ... با اون همهیلی دختره خین از کارش خوشم اومده ! مارتا ای- راستشو بخوا

!ینجا باز پا شده اومده ایانجر

 تر شد و گفت:یم ملی مارتا صداش کمدایه

 شش ماه چهین ای تویست باوقار شده ! معلوم نیلی- خودمم خوشم اومده! علوه بر اون ... خ

 خونواده یه ی رفتارش خوب شده. انگار سالها توینقدربه روش اومده که ا

 بزرگ شده سلطنتی

 اماده بشه ...ید بای؟ گی بهش میزی امشب چی- در مورد مهمون

یل دنینجوری شرکت کنه ... ای مهمونی نگم تا اماده نباشه و نتونه تویزی دم چی میح- ترج

راحت تره ...

 داشتیه که دای کردم و روفتم داخل سالن ... کسی ندونستم ... سرفه مصلحتیز رو جاصبر

 یومد ی جا مین وقتا به ای کرد خواهرش مارگارتا بود که بعضیباهاش صحبت م

 باهاش کردم و مشغول خوردن ناهارمی رسمی موند ... سلم و احوالپرسی می چند روزو

 یه و بقیه داید بشم؟!! بایر کار داشتم! چرا من غافلگیلی امشب خیشدم ... برا

 گن افسون نه برگ چغندر ...ی شدن ... به من می مغافلگیر

یه دایثانه خبی عصر چند بار سر و گوش آب دادم و جنب و جوش خدمتکارها و نگاه هاتا

 شه ... پس رفتم سر کمد لباسام ... هنوزم همه ی برپا میمطمئن شدم که مهمون

 با دامن تنگ کوتاه تای تاپ دکلته مشکیه بود ... یل نشونه عشق دنین سر جاش بود و الباسام

 یر تا زی زانو به همون رنگ انتخاب کردم و کنار گذاشتم ... بوت هایرو
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 خواستم باز بذارم ... حاضری رو هم در اوردم و کنارشون گذاشتم ... موهامو هم مزانومو

 از خودم ی حسابیدم لباس رو پوشی وقت برد ... وقتی ساعتیکشدنم حدودا 

 اتاقشی هم اومد ... از تق توق کردنش تویل بودم ... ساعت هشت شب که شد دنراضی

 ... نامرد یین رفته پایدم بسته شدن در اتاقش فهمی ... ساعت هشت از صدایدمفهم

 ...یرون بال انداختم و رفتم از اتاقم بی شونه ایدم کشی تعارف هم به من نزد ... آهیه حتی

 یین ... تازه پایین مشخص نبود ... با وقار پله ها رو رفتم پایزی پله ها چیاز بال

 ...یل نبودن ... همه جوون و هم سن و سال خود دنیاد ... زیدم ها بود که مهمونا رو دپله

 ین تری متوجه من نشده بود ... آهسته آهسته رفتم سمتشون ... گوشه ایکس

یل دنینشون و مشغول صحبت و خنده بودن ... چشم چرخوندم و بیستاده سالن دور هم اقسمت

 توجه به ی دور بازوش حلقه شده بود ... بی کردم ... دست دختر قد بلندیدارو پ

ی دختر ملوس با موهایه شناختمش ... ی شدم ... نمیره به دختر خیرش اسپرت نفس گتیپ

 ... یکرد کم کک مک داشت و بامزه ترش میه ... پوستش ی آبی و چشمایمشک

 دفعه سرشویه یل گفت که دنی چیل دونم به دنی خود اون بود ... نمید هم که منو دی کساولین

 شد بهم .یرهبال گرفت و خ

 شدن و به سمتم بری شدم ... کم کم همه داشتن متوجه من میره خیه ازش گرفتم و به بقنگاه

 ها رو هم نه ... وسطشون ی بعضی شناختم ولی ها رو می گشتن ... بعضیم

 بهشیزی بتونم چینکه شده بود ... قبل از ایره که با دهن باز بهم خیدم رو دیمز جیدم رسکه

بگم از جا کنده شد و با سرعت اومد به طرفم ... با دستاش دو طرف کمرم رو 

419



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 گفت:ی که می و در حالگرفت

 من! افســـــون!ی- خدا

 قبلیای چند دور خودش چرخوند ... لبخند زدم ... اما سرد ... اصل دوست نداشتم قضامنو

 ... هنوز از جاش تکون نخورده بود ... یلتکرار بشه ... نگام سر خورد سمت دن

 دونستی ... اما مید پری میین بال و پایتابانه داشت ... تو نگاهش عشق بی ازم بر نمچشم

 هم ین بشه ... پس به همی زبونش جاری به عشقش اجازه بده که رویلمحاله دن

 گفتم:یمز بهش زدم و رو به جی بودم ... لبخندقانع

ی؟- چطور

 عروسک!ینمت ببیگه کردم دی خوب ... فکر نمیلی- خوب! خ

 رفتمی سرم رو براش تکون دادم و با عذر خواهیومد، خوشم نیمز لحن حرف زدن جاز

 قدم اومد به طرفم و زمزمه وار گفت:یه ... اونم یلسمت دن

ی؟ کنیرون وی خوای- باز م

 زدم و گفتم:پلک

 نفر رو ...یه نه همه رو ! فقط ینبار ای- آره ... ول

 مسخره اش باعث آزارم بشه گفتم:یح بگه و با نصایزی فرصت کنه چینکه از اقبل

ی؟ کنی نمی- منو به دوستات معرف

 انگشتام ردین از ما بیکی یکی زده اش ... نرم انگشتاش رو یخ ی دستای گرفت تودستمو

 یاز نی که از رویستریک فشار هیه فشرد ... یش دست قویکرد و پنجه م رو تو

 اورد تا منو نخواد ... خوشحال بودم که دو نفری بود که داشت به خودش می ... از فشاربود

 خواست که من ی میادی اونا صبر زیدن! دی! ادوارد و دوروثینم بیرو اونجا نم

 ...ینجا امشب و ای نه برای داشتم ... ولیی ... هر چند که نقشه هانداشتم

 شده بودی ایگه که باهاش بود مشغول بگو و بخند با پسر دی راه افتادم ... دختریل دنهمراه

 کنه ... چون انگار براش مهم نبود ی نمیدم از جانب اون تهدی خطیدمو من فهم
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 ...یل نگاهش نبود ... بر عکس منو دنی تویزی! چیگه خودش با کسه دیا باشم یل با دنمن

 ی و گاهیاد شد ... فشار پنجه هاش کم و زیدستش لحظه به لحظه داشت داغ تر م

 مچ دستم و بعد دوبارهی تا روید کشی رو نوازش گونه از پنجه هام به سمت بال مدستش

 ی کرد ... من باز هم به عنوان دوست خونوادگی انگشتام قفل میانگشتاش رو تو

ی و لمس نگاه داغش بود ... وقتیل شدم ... اما برام مهم نبود ... مهم حس کردن دنمعرفی

 گفت:یل خودش رو به ما رسوند و رو به دنیمزمعارفه تموم شد ج

ی؟!!! چرا باز از من پنهان کردی بدجنسیلی- تو خ

 بال انداخت و گفت:ی شونه ادنیل

 داد ...ی- افسون اگه دوست داشت خودش بهت خبر م

 اصل برام مهمینکه ایعنی حرکت ین شدم ... ایه بقی رو چرخوندم و مشغول تماشاسرم

 یل نداشته ... دنیتی بگم که برام اهمیمز خواستم رک به جی هم نمینبوده! و از طرف

 ... گفت:ید حرکتم رو فهمی به دستم وارد کرد ... مسلما معنفشاری

ی؟ کنیف کاراش رو ردی تونی خواد درسش رو ادامه بده ... می .. افسون میمز- ج

 گفت:ی با خوشحالجیمز

 دانشگاه دنبال کارات ...یم دنبالت افسون که بریام ی- حتملا! فردا م

 خواست نظر خودم رو بدونه ... گفتم:ی شد ... میره مخالفت بکنه بهم خینکه بدون ادنیل

 نتونهیل و مزاحم تو نشم ... اگه هم دنیام بیل دم با دنی میح ... اما ترجیمز- اوه ممنونم ج

 ... ینمت بی ... اونجا میام ی می با تاکسیارهمنو ب

 ... دستم رو فشرد ...ینمش ... هر چند محو ... اما تونستم ببیل صورت دنی نشست رولبخند

 فشار دست و به دنبالش فشار قلب رو دوست داشتم ...ینو چقدر من ا

ی خالی از پسرها بطریکی شد ... یده دست و سوت بچه ها حواسمون به اون سمت کشبا

 دستش گرفت و گفت:یتو

!ینه تونه بشی هر جا بخواد می دور هم ... هر کینین ... بشیم- بچه ها! کارناوال بوسه دار
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 هنوزیل و دنیمز نشستن ... فقط من و جین زمی حلقه بزرگ رویک به شکل یاهو با ههمه

 یم ... ناچارا رفتینیم همه در اومد و ازمون خواستن بشی ... صدایم بودیستادها

 رویشه نشستن ... پسر شیی هم هر کدوم جایمز و جیل دو دختر و دنین طرفشون و من ببه

وسط گذاشت و گفت:

ی قرار میگه نفر دیه نفر و تهش به سمت یه چرخونم ... سرش به سمت ی مینو- من ا

 هم رو ببوسن!یقه همه پنج دقی جلوید ... اون دو نفر بایرهگ

 از دخترها بلند گفت:یکی هم اعتراض کردن ... ی باز بلند شد ... بعضیغ جصدای

 رو ببوسم؟ی استفانید من بایعنی نشسته!!! ی من استفانی- جلو

 با خنده گفت:پسره

 خود من مارک نشسته! منم مجبورم مارک رو ببوسم !ی- بله ... جلو

 داد ... پسره گفت:ییر جاشو تغیع عق زدن در آورد و سری ادامارک

- همه اماده ...

 خواستم از جا بلند بشم ... حوصله اون مسخرهی همه داشت ... می داد نشون از امادگصدای

 که ین رو ببوسم ... همی ها رو نداشتم .. چون مطمئن بودم محاله کسیباز

 دستم رو گرفت و گفت:یم گرفتم دختر بغلخیز

 تونه جا بزنه ها!ی نمی کسی- ه

 از جا بلند شد و اومدیل کار کنم ... دنی دونستم چی ... نمیل تاب خورد سمت دننگاهم

 که وسط نشسته و ی من ... نا خودآگاه لبخند نشست کنج لبم ... پسرینشست روبرو

 بود گفت:ی چرخوندن بطرآماده

 زوج ها دو باریی شناسای رو برای ... من بطریم کنی میگه کار دیه شه! ی نمینجوری- ا

 از زوج یکی شه ی چرخونم ... بار اول سرش به سمت هر کس باشه اون میم

 شه پارتنر ... قبول؟ی و بار دوم سرش به سمت هر کس رفت اون مها

 با هم گفتن:همه
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- قبول ...

 بودمیدوار بود و فقط امیاد زیلی گرفتم ... قرار بود شش زوج انتخاب بشن! تعداد خاسترس

 ببوسم یل رو جز دنی کردم ... محال بود کسی فرار میدمن انتخاب نشم! چون با

ید و چرخید چرخی سر جاش نشست ... بطریع رو چرخوند و خودش هم سری... پسر بطر

 رو ی هورا بلند شد ... پسر دوباره بطری متوقف شد ... صدایمزتا بالخره رو به ج

 من گره خورد ... چشمامو بستم و تند تند گفتم:ینه و نفس تو سچرخوند

 من نه! من نه ! من نه!یا- خدا

 من! اما در کمال خوشی شد ... اون هم روی داشت متوقف می که باز کردم بطرچشمامو

 سمت ید متوقف شد ... باز نگام چرخی دختر بغلی و روید چرخیشتر بی کمیشانس

 رویگه کردن که همدی میق و اون دختر رو تشویمز ... همه با دست و هورا داشتن جدنیل

! دختره که معلوم یم فارغ از همه اونا به هم لبخند زدیلببوسن ... اما من و دن

 اول نگاه دلخورانهیمز انداخت ... جیمز بغل جی جست خودش رو تویه راحته با یلی خبود

 ... پنج ید به من انداخت و بعدش چشماشو بست و خودشو به اون دختر بوسیا

 ... بالخره باینم رو ببی صحنه این کردم ... دوست نداشتم چنی رو نگاه میوار در ددقیقه

 و اون یمز و هورا جیغ تموم شد و بعد از جیقهشمارش معکوس بچه ها پنج دق

 روینبار و اید و چرخیخد چری ... بطرید از جمع خارج شدن ... نوبت به زوج دوم رسدختر

 خنده یر ... دختره خودش رو زد به غش و همه زدن زیستاد از دختر ها ایکیبه 

 ازیگه دیکی اون دختر رو به ی ... و در کمال بدشانسید و چرخید چرخی... باز بطر

 از حدقه در اومده گفت:یدخترها توقف کرد ... اون دختره از جا بلند شد و با چشما

!یفا! کثین همه تون گمشین- بر
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 پنجاهی نفرید باینکه ایا بابد اون کار رو بکنه یا رفت به طور دختره رو گرفت و گفت پسره

 که حاضر یکی ... من ی شد قانون بازینمپوند به هر کدوم از بچه ها بده ... ا

ی شدن و وقتیک اون کارو نکنم ... دخترا ناچارا به هم نزدی بدم ولینم از ایشتر ببودم

 اولل گفتن و سوت و ی دخترا و صدایه عق زدن بقی هم شدن صدایدنمشغول بوس

یین اما سرش پاید خندی نگاه کردم ... داشت میل به دنی چشمیر پسرا بلند شد ... زجیغ

 اوردن پسر دوباره یبود ... بعد از تموم شدن کار دخترا که داشتن هر دوشون بال م

یه سر خودش ... باز ی رو بزنم توی رو چرخوند دوست داشتم بطری وسط و بطررفت

 عاشقانه هم رو یلی انتخاب شدن که از قضا با هم دوست بودن و خیزوج دختر پسر

 از هم فاصله گرفتنیقا عق زدن همه بلند شد و اونا زودتر از پنج دقی صداینبار ... ابوسیدن

 هم دو پسر انتخاب ی گفتن به دوستاشون شدن ... زوج بعدی وریو مشغول در

 هم نرفتن ... چقدر ازیدن بار بوسیر پنجاه پوند به بچه ها دادن اما زی که هر کدوم نفرشدن

 رو ی ... بطرید بماند ... نوبت به زوج پنج رسیدیمدست ادا اطواراشون خند

 لب دعا کردمیر ها گره خورد ... باز آب دهنم رو قورت دادم و زینه ... نفس تو سچرخوند

 دونم ی رو به من متوقف شد و نمیقا دقیکه از من رد بشه ... اما در کمال بدشناس

یده است ... انگار همه مشتاق بودن بوسیشه بچه ها بلند تر از همی صداینبار حس کردم اچرا

 در همه ... اما نه ی اخماش حسابیدم که نگاه کردم دیل! به دنیننشدن منو بب

 از خودش نشون داد ... خواستم همون لحظه پول بچه ها رو بدم وی زد و نه حرکتحرفی

 رو چرخوند و من مجبور شدم صبر کنم ... ی که پسره دوباره بطریمبرم دنبال زندگ
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! برام مهمیمیسه وای رو به کی بطرینم رو برگدوندم ... اصل دوست نداشتم ببصورتم

 ید کر کننده بچه ها نگام چرخیغ جی! با صدایسه وایلنبود ... محال بود به سمت دن

یل ... رو به ... سرم رو گرفتم بال و نگام تو نگاه مشتاق اما پر استرس دنی بطرسمت

 سر شونه من زد و ی ناراحت؟!!! پسره دستیا الن خوشحال باشم یا شد! خدایخکوبم

:گفت

 منتظر توئه!یل دنی- بلند شو افسون ... لبها

 ... اصل انتظارش روید لرزی ... پاهام از درون میزم سرم بری توی بودم چه خاکمونده

 کردن ... دستام ی میقمون نشستم .... بچه ها داشتن تشویلنداشتم! رفتم و کنار دن

 چونه مو و سرمو گرفت بال ... زلیر دستشو گذاشت زیل شده بود ... دنیخ دو تا تکه عین

 داغش ی چشمام ... آب دهنم رو قورت دادم و چشمامو بستم ... هرم نفسایزد تو

 صورتم بود ...یک کرد ... چشمامو باز کردم صورتش نزدی صورتم حس می رورو

 ی رو که شش ماه بود تویلدوباره چشمامو بستم و هر آن منتظر شدم تا بوسه دن

!یدم نشد ... در ازاش صداش رو شنی سوختم حس کنم ... اما خبری معطشش

 جفتمون رو بدم ...یمه! فکر کنم بهتره جری تونم لعنتی تونم ... نمی- نم

یگه! دی راحتین من گذشت! به همیدن از بوسیل شد! دنی باز کردم ... باورم نمچشمامو

 که ممکنه غرورم ین توجه به ای ... بیکرد کار رو نمیندوستم نداره ... اگه داشت ا

 خواستم به اتاقم پناهی بلند رفتم سمت پله ها ... می دار بشه از جا بلند شدم و با قدم هاجریحه

 ی خواد ... من برای منو نمیگه دیل کردم که دنی قبول مید بایدببرم ... شا

 هم واهمه داره ...یدنش مهره سوخته ام که اون از بوسیه دنیل
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ی هم که اون کار رو نمی خوام بکنم تا چه اندازه درسته! اما تا وقتی که می دونستم کارنمی

 رفتم سر ی مید شده بود ... فقط من بای اوکیز گرفتم ... همه چیکردم آروم نم

ی کار آروم مین تف بندازم تو صورتش و برگردم با ایه بود که ین ... قصدم هم اقرار

 یمو شاپ شدم ... گوشی وارد کافیم بود ... راس ساعت پنج و نی کافینشدم ... هم

 خواستم باز برام دردسر درست بشه ... کلی قرار داده بودم ... نمیبم جی شده توتنظیم

 ضبط بشه ...یدمکالمه امروز با

 من مبهوت ازیدن و رفتم به سمتش ... اونم با دیدم نفرت کشی از رویقی نفس عمیدنش دبا

 زده گفت:یرتجا بلند شد و ح

- افسون ... افسون جان!

 و گفتم:نشستم

 ...ین- بش

ی میمز ... وگرنه اونم مثل جینه من وادارش کرد که بشی حرف نشست ... تحکم صدابی

 همه ی افسون انگار براینخواست منو شش دور دور خودم بچرخونه ... باور ا

 چشماشو نداشتم و گفتم:ی چون طاقت نگاه کردن تویز می شدم رویره بود ... خسخت

 بارت کنم! امایقته رو که لیی حرفاین صورتت و بدتری- دوست دارم با همه قدرتم بکوبم تو

!یست جاش نینجا که ایف... اما ح

 ...یدم آهشو رو شنصدای

!ی بگو ... بزن منو حق داری دوست داری- بگو ... هر چ

 صورت خودش که با خشم دستمو از دستشی گرفت و خواست بزنه تویز می منو رودست

خارج کردم و گفتم:

- دست به من نزن ادوارد!

 بهت گفت:با

- افسون ...

 و گفتم:یش آبی چشمای شدم تویره نفرت خبا
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 ادوارد ... چرا؟ی با من بکنی معامله این همچیه کردم ی! فکر نمیزار ... بیزارم- ازت ب

 ی کار کرده بودم؟ از اولش هم به نفع خواهرت وارد زندگیاخه مگه من با تو چ

 ...ی شدمن

 کرد و گفت:یک به هم نزدابروهاشو

ی؟ زنی حرف می! در مورد چی؟ گی می- چ

ی که دوروثیی! اون دروغایادمه رفته ... من هنوز خوب یادت تولدت یه- هه! نگو قض

 ی؟! اما تو چرا باهاش همدست شدیادمه داد و عشقمو ازم گرفت رو خوب یل دنیلتحو

!!!ی دوستم داری گفتی که متو

 گرد کرد و گفت:چشماشو

 رو براشیز دو روز بعدش اومد سراغ من و من همه چیل که حل شد! دنیه اون قضی- ول

 ... گفتم به زور یری تقصی من بوده و تو بیر تقصی کردم ... گفتم که همه چیفتعر

ی ... ولی بمونینجا ایگه دی تو رو باور کرد ... من فکر کردم خودت نخواستیل! دنبوسیدمت

تو ...

 گفت ؟؟؟ی داشت می شدم ... ادوارد چیره بهت به دهنش خبا

 دستش گرفت و گفت:ی از بهت من سو استفاده کرد دستمو محکم توادوارد

 باهات حرف نزده؟!!یل افسون! نکنه دنی- نگو که خبر نداشت

 ضرب گرفت و گفت:یز می تکون دادم ... با دست آزادش روین سرم رو به طرففقط

 تولدیان جرید توپش پر بود ... اومد و ازم پرسیلی من خیش که اومد پی- چرا؟!! اون وقت

 رو برام گذاشت ... کم مونده بود منو بکشه! من بهش گفتم که یلم بوده! بعدم فیچ

 ... بعدش همی تو شدم ... گفتم که با تو بارها حرف زدم و تو هر بار منو رد کردعاشق

 خراب کردن رابطه شما بود ی برایدن در حال نقشه کشیشه همیبهش گفتم که دوروث

...
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:یدم وسط حرفاش و داد کشیدم پرید که رسینجا ابه

!!ی؟- تو نبود

 انداخت و گفت:یر ول کرد ... سرشو زدستمو

 بلعکس! من ازیا یل دنیش قصد رو داشتم ... اما نه با خراب کردن تو پین- چرا ... منم ا

 وقت برات نقشه یچ ... هی رو رها کنیل و دنی خواستم که منو انتخاب کنیخودت م

!یدم مشت رو به جون خریه گفتم و در ازاش یل هم به دنینو ای ... حتنکشیدم

 زد و گفت:پوزخندی

 ... بعد ازیم تونستم غذا بخورم! بگذری دهنم که تا سه روز نمی توید مشتش رو کوبی- طور

 زد ... ی بهتر شده بود ... باور کن داشت لبخند میلی حالش خیل من دنیحرفا

!یست دونستم که افسون من خائن نی دونستم! می چند بار هم گفت محتی

 ... از جا بلند شدم و گفتم:ید لرزی زور خشم بدنم داشت ماز

 دونه منی کلمه بهم نگفت میه- پس چرا؟!!! چرا منو فرستاد برم؟ چرا اونهمه التماس کردم 

 گناهم؟ چرا دوست داشت من زجر بکشم؟ آخه چرا؟یب

 ادوارد مچ دستم رو گرفت و گفت:باز

 عاشقت نبوده ...ید و شاید که بای اونجورید- شا

 رفتم سمت در گفتم:ی که می از دستش در آوردم و در حالدستمو

 شه ...ی معلوم میز- الن همه چ

 ویز می رو پرت کرد رویز هم از جا بلند شد و دنبالم راه افتاد ... لحظه آخر پول مادوارد

 ها و دست بلند کردم ... ادوارد ی ... رفتم سمت تاکسیرون شاپ بیاومد از کاف

:گفت

 رسونمت ...ی- صبر کن افسون! بذار من م

 و با خشم گفت:برگشتم

 ندارم که با تو بزنم ...ی حرفیگه- من د

 در و گفت:ی جلویستاد رو باز کردم ... ادوارد اومد ای تاکسدر
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 اونیدم تو خراب نشه ... چون عشق رو تو نگاه تو دی- من همه تلشم رو کردم که زندگ

 اوج عشقت رو نشون ین از دستت دلخور بشه و ایل که دنیشب ... تو نگران بود

 بوده نه من! منویل بفهم ... مشکل از دنینو کنم! ایت خواستم تو رو اذی داد ... من نممی

مقصر ندون ...

:یدم و داد کشیرم خودم رو بگی نتونستم جلودیگه

 بود ...یت از همه از خواهر عوضیشتر- مشکل ب

 رو بست و گفت:ی در تاکسادوارد

 رسونمت تو راه همی می بری خوای من خودم هر جا میم بریا- آره ... آره حق با توئه ... ب

 ...یم زنیبا هم حرف م

 صورتم و گفتم:ی رویختن ... اشک هام مظلومانه رید ترکبغضم

 ندارم با تو بزنم ...ی- من حرف

 که اون سمتینش و بردم سمت ماشید بدون حرف دستم رو کشید که حالت من رو دادوارد

 پارک شده بود ... با همون حالت زار و نزار دنبالش راه افتادم ... در رو یابونخ

ی سوار شد و راه افتاد ... مشغول تماشایع ... خودش هم سرینم باز کرد و کمک کرد بشبرام

 کم حالم بهتر بشه ... ادوارد گفت:یه شدم تا بلکه یرونمناظر ب

 خونه افسون؟ی ری- م

- نه ...

- پس کجا؟

 ...یل- دفتر ن

 داد ...ییر تغیل رو به سمت ساختمون محل کار دنیرش حرف مسبدون

 از چند لحظه گفت:بعد

ی؟ بگی چیل به دنی خوای- م

 خوره!ی خوام بگم حالم ازش به هم می- م

 تعجب همراه با خنده گفت:با

- واقعلا؟
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 به طرفش و با پوزخند گفتم:چرخیدم

!ی؟ خوشحال شدیه؟- چ

ین ... چنی زنی احساس النت می از روی- نه نه! آخه کامل مشخصه که حرفت رو دار

 نداره!یت واقعیزیچ

 از دستش دلخور بودم ...ی خواستم ... فقط کمی رو میل گفت ... من هنوز هم دنی مراست

ادوارد باز سکوت رو شکست و گفت:

 کنه!ی ... اونم داره ازدواج می باشی نگران دوروثیست لزم نیگه- د

 به طرفش و گفتم:یدم ... چرخیرم رو بگیرتم حی جلونتونستم

ی؟- جد

 عاشقش بود ...ی روزیه که ی- آره ... با همون پسر

 با اونی عدالتت رو شکر ! دوروثیا دادم و چشمامو بستم ... خدایه تکی رو به صندلسرم

 رسمش؟ ینه له له بزنم! اینجوری اید به عشقش برسه و من بایدهمه خباثت با

 با حالت من برد که گفت:ی ادوارد پانگار

 ... درسته؟ی رو داشتی دوروثی بدبختی ... آرزوی داری دونم چه حسی- م

یل که به من و دنیی کردم اما دوست داشتم زخم های براش نمی بدبختی نگفتم ... آرزوهیچی

 و دردش رو با همه وجودش حس کنه! اما حال ینه بدنم بشی روی روزیهزده 

 و گفتم:یدم کشی... آه

ی ... من صبر می دی بالخره جوابش رو میی جایه ی روزیه دونم که ی ... میا- خدا

 ی شاهد فرود اومدن چوب بی که بذاری دوستم داشته باشینقدر ایدوارمکنم ... فقط ام

 به تنش باشم ...صدات

 من نشده بود با تعجب نگام کرد و من گفتم:ی که متوجه جمله فارسادوارد

- با خدا بودم ...

 توقف کرد و گفت:یل ساختمون دنجلوی

 مونم برو و برگرد ...ی- خوش به حال خدا! منتظر م
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- نه برو ...

 ...یتون برای برگردی خوام بعدش با تاکسی- نم

 ...یتون گردم برای بر نمیگه- د

!!!ی؟- چ

 ... تو برو ...یرم خوام لندن خونه بگی- م

 آخه ...ی- ول

 شدم و گفتم:پیاده

 ...یامت به قیدار- خداحافظ ... د

ی رو به هم زدم و با سرعت وارد ساختمون و بعدش هم آسانسور شدم ... نمین ماشدر

 یه شدم یاده بشم ... از آسانسور که پیمون قبل پشیخواستم تعلل باعث بشه مثل سر

 کهی بود و پنجره سرتاسری بزرگیبلا و وارد شدم ... دفتر تقریل رفتم سمت دفتر دنراست

 همه قرار داده بود ... رفتم ید دی شهر رو توی قرار داشت نمای در وروردیروبرو

 شلوغیلی بود ... دفتر خی برداریادداشت نشسته و مشغول یز که پشت می خانم مسنسمت

 دختر جوون در انتظار نشسته بودن ... زن پشت یه مرد مسن و یهنبود ... فقط 

 من سرش رو بال گرفت و گفت:یدن با دمیز

- کارتون؟

 ...ینم رو ببیک مجستی خواستم آقای- م

ین؟ داری- وقت قبل

 ...یر- نخ

 پره!یشون شه ... وقت ای- پس نم

ینتشون؟ ببیخواد دختر خونده اشون مین شه بهشون خبر بدی- م

 رو برداشت و جمله من رویز می تلفن روید نگاه مصمم من رو دی تعجب نگام کرد و وقتبا

 موشکافانه ی رو قطع کرد و با نگاهی که گوشید شنی دونم چیتکرار کرد ... نم
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:یدم پرسی فضول! با کلفگیکه کرد ... زننگام

 شد؟ی- چ

 داخل ...یید شما بفرمایرون ... مراجع که اومد بینین- بش

 همیلی و راحت نشستم ... انتظارم خی چرمی های از صندلیکی ی گرد کردم و روعقب

 ... از جا بلند شدم و به یرون اومد بیانسالی نشد ... در اتاق باز شد و مرد میطولن

 و رفتم سمتیدم کشیقی نگاه کردم ... با اشاره سر اشاره کرد برم تو ... نفس عممنشی

 چونه و یر نشسته، دست هاشو زده بود زیزش پشت میل وارد شدم دنیاتاق ... وقت

 مونده بود ...یره به در خمنتظر

 چونه اش برداشت ... آهسته از جاش بلند شد و گفت:یر من دست هاشو از زیدن دبا

- سلم افسون ...

ی صندلی ... بعدش رفتم نشستم رویدم آروم دادم که خودم هم به زور شنیلی رو خجوابش

 ادوارد ی ضبط شده صدایل درآوردم ... فایبم رو از داخل جیلم و موبایزشکنار م

یه تکی ... سرم رو به پشت صندلیز می رو انداختم روی کردم ... گوشی کردم و پلیدا پرو

 ی توانیگه نه دینم خواستم عکس العملش رو ببیدادم و چشمامو بستم ... نه م

 ادوارد بود که صدا قطع شد ... ناچارلای حرفای کل کل و مقابله داشتم ... وسطابرای

 گرفته اش بلند شد:ی نگاش نکردم ... صدایچشمامو باز کردم ... ول

 ادوارد ...یش پی- تو باز رفته بود

 کردم گفتم:ی روبرو نگاه میوار که به دینطور کهنه رو نداشتم ... پس همی بحثاین احوصله

 ...یگیری الن اون خونه رو برام مین ... همیری لندن خونه بگی برام توی حاضری- گفت

 دونم ی ... میدم رو بفرسته به آدرس خونه جدیلم وسایه دای زنیبعد هم زنگ م

 بودنت ندارم چون ازیم به قی کنم ... کاری درخواست ها رو ازت مین باشه که ای پروئشاید

 خوام برام ی که ازت میه کارین اخرین ... ایستی من نیم تو قیگه به بعد دینا
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 کهیی رو فقط و فقط به خاطر اون بلینا کن ... ایدا کار هم برام پیه از اون یر ... به غبکنی

 یشتر کنم بیت که اگه ازت شکای دونی خوام ... می میسر روح و جسمم آورد

 من بسه ...ی قدر براین ... اما همی بدید باینا ااز

 سمت در و گفتم:یدم جا بلند شدم ... چرخاز

 قدم بزنم ... هر وقت اپارتمانم حاضر شد بهم زنگ بزن وینجا ایک پارک نزدی رم توی- م

 ...ینمت خوام ببی نمی حتیگهآدرسش رو بگو ... چون د

 برعکس شده بود ...یز نکردم تا حرف بزنه ... راه افتادم سمت در ... حال همه چصبر

 یده در نرسیره رو ببخشم ... هنوز دستم به دستگیل من بودم که حاضر نبودم دنیگهد

 در ... ناچارای اش رو هم گذاشت رویگه که از پشت دستم رو محکم گرفت و دست دبود

 کردم دستمو از ی کرد ... سعی میداد نگاهش بی تویبرگشتم طرفش ... آشفتگ

 و گفتم:یارم در بدستش

- ولم کن ...

- افسون ...

ی افسونیگه قبرستون! دینه سیده لحظه به بعد فکر کن افسون هم مثل مامانش خوابین- از ا

 تو وجود نداره ...یوجود نداره ... حداقل برا

 ...ی منو بشنوی حرفاید بدم ... تو بایح برات توضید- من با

 کردمی که من داشتم التماست میی همون روزاید بای نمونده ... اگه حرف داشتی باقی- حرف

 زنم !ی فقط من حرف میگه ... الن دی زدی حرف میمنو ببخش

 روز آخریادته؟ کرده ام! ی که گفتی- افسون من به تو دروغ نگفتم ... من به تو گفتم هر کار

 رو ینکارا حرف بزنم گفتم که ای با ادوارد و دوروثی گفتیخونه پدر بزرگت وقت

 ...کردم

 گفتم:یارم کردم دستمو از دستش در بی که تقل مهمینطور
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ی بدبخت بیچاره افسون بیدی ... تو فهمی کردیق بشنوم .. آره تو تحقیزی خوام چی- نم

 دک ی بهونه برایه! تو منتظر ی آشغال رفتار کردیکه تیه ینگناهه! اما باز باهاش ع

یت خودم شخصی حرفا براین از ایشتر بیلی ... من خی! اما کور خوندی من بودکردن

 من یاقت! تو لینمت خوام بببی نمیگه ... دی رو نابود کنیتم ذارم تو شخصیقائلم ... نم

 ...ی نداشترو

 توجه بهی و از اتاق خارج شدم ... بیرون بیدم حرف دستم رو محکم از دستش کشین از ابعد

 و ید در اتاقش دنبالم دوی که تا جلویل دنی قدم های توجه به صدای و بیمنش

 کرد از دفترش خارج شدم ...صدام

 براش دری حرفی خواست کسی ... مراجع داشت و نمیاد ی دنبالم نمین از ایشتر دونستم بمی

 راحت وارد یال کرد ... پس با خیسک ... تا همون جا هم که اومد ریارهب

 آسانسور سو استفاده کردم و اجازه دادم اشکامی شدم و تازه اونجا بود که از خلوتآسانسور

 یلی سخته! خیلی شکسته بود .. آخ خدا جون خیلیصورتم رو بشورن ... قلبم خ

ی ... مجبور باشی کنیش مخفی اما مجبور باشی رو دوست داشته باشی سخته که کسخیلی

 که یه غرور چین ایا ... خدای ازش فرار کنی ... مجبور باشی دوسش نداریبگ

یدن چرا زجر کشیا درد داره؟ خداینقدر بار زخم بخوره ایه چرا اگه یدی؟ بنده هات آفرواسه

 کنم؟!!!یکار چیل دنی شه؟ حال با دوری من تموم نمیها

 سبزی فضایه ی بعدیابون خی ... تویرون شدم و از ساختمون رفتم بیاده پیستاد که اآسانسور

 بلند شد ... یلم موبای بودم ... راه افتادم به اون سمت ... صدایده دیککوچ

 بود ... ناچار بودم جواب بدم ...یل دنشماره

- بله؟

434



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

یی؟- افسون کجا

ی؟ کردیدا شد؟ آپارتمان رو پی چیابون؟- تو خ

 با هم ...یم ... لج نکن! بذار حرف بزنیزم- افسون جان ... عز

 ...یل دنی کنیتم نکن اذی که گفتم! سعین ... همیم که با هم بزنیم نداری حرفیچ- ما ه

 ...ی منو بشنوی حرفاید بکنم! افسون ... تو بایجا- من ب

 همی بخشمت ... کاری وقت هم نمیچ حذف کنم ... هیم خوام تو رو از زندگی- من فقط م

 کن ...یدا رو که گفتم پی تونه باشه! فقط اون آپارتمانی می مسخره ات چیلندارم دل

 لذتیدناش شدنا و داد کشی قلبم ... چقدر از عصبیش آتی رویخت بود که ری دادش آبصدای

 پاتو از ی!!! حق نداری؟ بری خوای شده بودم ...- کجا می ردم! احتمال روانیم

یدی؟ ... فهمیم با هم حرف بزنیام خونه تا بی ری .... الن هم میرون بی من بذارخونه

 بایدی که تو نفهمینطور فهمم ... همی وقت هم نمیچ و هیدم:- نه! نفهمیدم خودش داد کشمثل

 وقت منو یچ هیگه وگرنه دی کنی که بهت گفتم رو می! کاری کار کردیمن چ

 دل باباتی که داغ مامانم موند روینطور ... همیست نی الکیدم که تهدی دونی ... مینی بنمی

 کنم و ی که مامانم کرد رو می دل تو ... شده باشه کاری مونه رویداغ منم م

ی گردم ... تو و اون خونه ات و آدمای تو خونه تو بر نمیگه شم اما دی میگه نفر دیه زن

 مونم ... بعد از اون ی منتظر نمیشتر ساعت بیک ... یگهتوش مفت چنگ همد

 کنم ...ی کنم و خودمو گم و گور می خاموش مگوشیمو

 کنم همونیتش اذیشتر بینکه ای رو قطع کردم ... برای حرف زدن بهش ندادم و گوشمهلت

 نشسته و به یمکتی نی رو خاموش کردم و وارد پارک شدم ... رویملحظه گوش

ی کار کنم! از روی خوام چی دونستم می شدم ... اصل نمیره سر سبز روبروم خی هادرخت

 سال از درسم یک نبودم ... ینده گرفته بودم اما فکر آیمی تصمیه یلج و لجباز
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 دونست که چهی خواستم سر کار هم برم ... مستقل هم بشم ... خدا می بود هنوز ... ممونده

 یل در انتظارمه! اما مصمم بودم که حتما اون کار ها رو انجام بدم ... دنی ایندهآ

 ساعتیک از دست دادن من ... بعد از گذشت یمت اگه شده به قی شد حتی میه تنبباید

 نگذشته بود که زنگ یم از روشن شدن گوشیقه دقیک روشن کردم ... هنوز یموگوش

 لب زمزمه کردم:یر ... خودش بود ... زخورد

 ...ی دنی و التماس کنی- حال نوبت توئه که دنبال من بدو

 نزده بودم که دادشی رو گذاشتم دم گوشم ... اما هنوز حرفی رو وصل کردم و گوشتماس

پرده گوشم رو لرزوند:

ی؟ ثابت کنیو چی خوای افسون؟!!! می کنی میه کارا چین!!! ای؟ چرا خاموش کردیتو- گوش

 آره ؟یفتم؟ که من به دست و پات بیزی؟که هنوز برام عز

 دلم گفتم آره! اما به زبون گفتم:تو

ی کنیدم تهدی زنگ بزنیقه به پنج دقیقه ...حوصله نداشتم پنج دقیری- قرار بود الن تماس بگ

 هم وجود داره یزی به عشق و علقه تو ندارم ... اگه چیازی... در ضمن! من ن

 خوام ...ی آپارتمان میه نثار خودت بکن! من الن فقط یی خودت و تو تنهای دار برانگهش

 خاموش کنم؟!یمو گوشید بایاآماده شد 

- افسون ...

:یدم کشداد

 پرسم ...ی بار آخر می افسون افسون نکن ... براینقدر- ا

:ید بتونم سوالم رو بپرسم بلند تر از من داد کشینکه از اقبل

 ...یرم تا ببرمت برات آپارتمان رو بگینجا ایا! بی- باشه لعنت

!ی؟ گی- دورغ که نم

- نه!

 لبخند تلخ ... بهیه رو قطع کرد ... لبخند نشست گوشه لبم ... اما ی از گفتن نه گوشبعد

 خواستم؟!!ی بود که من واقعا میزی چین ایا اما آیدم خواستم رسی که میزیچ
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یازدهم من طبقه ی شدم ... آپارتمان نقلیره خیین پام بلند شدم و از پنجره به پای پنجه هاروی

 رو یل دنی ... با همه امکانات ... صدای آپارتمان لوکس شصت متریهبود ... 

 کرد ...ی اون مجتمع صحبت مین از ساکنیکی که داشت با یدم شنی از خونه مبیرون

 در چه حده؟ینجا ایت- آقا امن

 که واردی قرار گرفته بود در حالیل که مورد خطاب دنی ... مردیرون از اتاق برفتم

 شد گفت:یآسانسور م

 رسونه ...ی آزار نمی به کسی ... کسیه- خوبه ... ساختمون آروم

یافه که با قیل دادم به چارچوب در و رو به دنیه حرف در آسانسور رو بست ... تکین از ابعد

 گفتم:ید کشی موهاش میدر هم دست تو

 ... کار رو همیارن رو بگو بیلم ... وسای بری تونی آخر راه من و توئه! مینجا- خوب ... ا

 کنم ...ی میداخودم بالخره پ

 دستاش ... اما دستش رو محکمین بیره به طرفم و دستاشو آورد بال که صورتم رو بگاومد

 قدم رفتم عقب ... اونم اومد تو و در آپارتمان رو بست ... زمزمه یهپس زدم و 

 گفت:وار

 کارو نکن ...ین- افسون ... ا

 و گفتم:یدم ... از ته دل خندخندیدم

 ...ی کار رو با من نکن ... اما گوش نکردین ... ایل- حال نوبت توئه! چند بار بهت گفتم دن

 کم تو بگو ...یهحال 

 گم!ی داره هزار بار می ایده- اگه بدونم فا

 نداره ...ی ایده فایچ ... هیز- نه عز

 حرف انگشتم رو گرفتم به طرفش و گفتم:ین دنبال ابه

 ...یدی ... فهمی شی ... من ... حذف ... می- تو ... از زندگ

 آروم و کلفه اشی ... با همون صدایستاد شد ... رخ به رخم ایک که چند قدم بهم نزددنیل

گفت:
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 مدت کوتاهیه! فقط ی ذارم تنهام بذاری شم ... نه می حذف میت- تو بفهم! هرگز نه از زندگ

 نفسم رو فوت کردم و گفتم:ی ... کلفه و عصبی ذارم مستقل باشیم

 و به پسریران ای فرستی بار منو میه یه؟ کارا چین!!! ای؟ خوای می چی فهمی- تو اصل م

 حذفت کنم ی ذاری نمی گی میگه بار دیه با من ازدواج کنه! ی دی اجازه مییمدا

! مگه نه؟ی کنم که تو خودت خواستی رو می دارم کاریقا... من دق

 اورد بال ... گونه ام رو نوازش کرد و گفت:دستشو

ی خواستم امشب باهات حرف بزنم ... می خوام ... افسون من می نمیگه دی خواستم ولی- م

 ی رو برات بگم ... اما نمیلم خواستم دلی رو برات بگم ... میزخواستم همه چ

 ...ی فهمی رو میز تو زودتر از حرف زدن من همه چدونستم

 دوستت ندارم!یگه ... دیل نداره حرفات دنیتی- برام اهم

یل دنی حرف که با زجر گفته شد دستش رو از صورتم جدا کردم ... پلکاین دنبال ابه

 قدم رفت عقب و ازم فاصله گرفت یه بگه اما نگفت ... یزی ... دهن باز کرد چیدنلرز

 کردم که لحظه به لحظهی بود اما داشتم حس میبی داشت ... حس عجی... چشم ازم بر نم

 به در خونه ید کرد ... رسی میدا تو صورتش نمود پین شه و ایحالش داره بدتر م

!!! من چهیا و در رو بست ... آخ خدایرون... کشدار نگاهشو ازم گرفت ... رفت از در ب

 وقت بهم نگفت دوستم نداره! چرا یچ هی هر چقدر هم که با من بد کرد ولیلکردم! دن

 قانع کنندهیلش واقعلا دلید گفتن داشت ... شای حرفا برایلی خید حرفاشو بزنه؟ شانذاشتم

 قفس یه به یلباشن! چرا نذاشتم حرف بزنه؟! چـــــرا؟ اون آپارتمان برام تبد

 پنجرهیه سمت پنجره و بازش کردم ... یدم شدم ... پری شد ... داشتم توش خفه مکوچیک

 سرد به درون هجوم آورد ... سرمو انداختم ی خونه بود ... هوایرایی پذیبزرگ تو
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 ... دوست داشتمینش رفت سمت ماشی افتاده داشت می که با شونه هایدم رو دیل ... دنپایین

 نرو ... غلط کردم! من دوستت ندارم ... عاشقتم!!! یلبا همه وجود داد بزنم دن

 از اشکم فقط گفتم:یز لبری لل شدم ... سرم رو گرفتم رو به آسمون و با چشمااما

 ...یا- خدا

 رویلم زدم وسای ... حدس میین پایدم خودم رو از تخت کشی زنگ به سختی صدایدن شنبا

 یه متورم شده بود ... تموم شب رو گریاورده باشن ... چشمام باد کرده و حساب

!یاد بینجا ایل قرار نبود دنیگه مبهوت شدم ... دیل دنیدن و با دیفون بودم ... رفتم سمت آکرده

 ذاره فراموشش کنم؟ ناچارا در ی خواد؟ چرا نمی از جون من می چین ایاخدا

 خواد بگه! در بال رو هم باز کردم و رفتمی می چینم بال ببیاد باز کردم و منتظر شدم تا برو

 ی به دست و صورتم بزنم ... داشتم صورتم رو خشک می تا آبیی دستشویتو

:یدم که صداش رو شنکردم

- افسون ...

 رفتم و گفتم:یرون بیی دستشواز

 ...ینجام- بله ... ا

 اون از منم بدتر بود ... سرخ وی به طرفم ... وضع چشماید بود ... چرخیستاده سالن اوسط

 شد و مهربون گفت:یک بهم نزدیملتهب ... قدم

!یزم عزیر- صبحت بخ

! اما انگاریاد بهش زدم انتظار داشتم حال حال ها طرفم هم نیروز که دی خدا! بعد از حرفیا

 خورده بود ... اومد به طرفم و گفت:یل تو سر دنیزی چی جدیجد

!ی؟ شدن؟!! چه به روزشون آوردی- چشمات چ

 افتادم سمت آشپزخونه و گفتم:راه

ید نکنه باینجا؟ ای دوباره اومدی چی کارت رو بگو ... برای؟ کار داری چیزا چین- تو به ا

 ...ی کنیدام پی که نتونییخودم بگردم دنبال آپارتمان و برم جا
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 پالتوش فرو کرد ... رفت سمت پنجره و گفت:یب دستاشو تو جدنی

 خطرناکه!یین بال خم نشو به سمت پاین وقت از ایچ- ه

 ساز رو به برق زدم و گفتم:چایی

 سالمه ...یک و یست بیک ها! نزدی زنی- با بچه حرف نم

:یدم آرومش رو شنصدای

 ...ی بچه ایشه- تو هم

 و خامه و مربا رویر بود ... پنیخچال ی توی کم مواد خوراکیه ... یاوردم خودم نی روبه

 ...یز و نشستم سر میرونگذاشتم ب

 داد ... در همون حالتیه به طرفم ... اومد جلو و به اپن تکی؟چرخید زنی:- حرف نمگفتم

 ی واحد خودت ... لقمه اینگ پارکی ... پارکش کردم تویدم خرینگفت:- برات ماش

 جلو اومد ..یع سریل و به سرفه افتادم ... دنید گلوم پری دهنم، توی تازه گذاشته بودم توکه

 کرد و گرفت ی خالیوان لیه آب پرتغال رو خارج کرد داخل ی بطریخچالاز داخل 

ی و تونستم نفس راحتیین دهنم ... چند جرعه خوردم و دستشو پس زدم ... لقمه رفت پاجلوی

 که لقمه درست ی من و در حالی کناری صندلی هم نشست رویلبکشم ... دن

ین من ماشی گفتم:- برایرت تر بخور ... با حیواش یزم؟ عزیهو کرد گفت:- چت شد می

 بلد ی اصل رانندگیعنی ... یعنی نداشتم ... ین به ماشیازی من که نی ولیدی؟خر

 گرفتمی که گرفته بود رو داد دستم و گفت:- نگران اون هم نباش ... برات مربی !لقمه انیستم

 ینامه و گواهی دی ... بعدش هم امتحان می دارین... هر روز دو ساعت تمر

 کاراین به ایازی ... لقمه رو خوردم و گفتم:- نی داشته باشی خوام مشکلی ... نمیری گمی

 لبم گذاشت و گفت:- ی! اتوبوس و مترو منو نکشته ... انگشتش رو رویستن
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 داشته باشه ... لقمه رو با آب دهنم به زور قورت دادم وی کمبودیچ هید!!! افسون من نباهیس

 گرفت و گفت:- عشق یز می- دستم رو روی؟ کنی ... چرا بس نمیلگفتم:- دن

یز بدم همه چیح برات توضی تو ... - اگه بذاری ... - ولیزم عزیست نی رفتنیگه دیاد بوقتی

 دادم ... ی مهلت رو بهش مین بهتر بود اید ... نگاش کردم ... شای فهمیرو م

ین تریز اتفاق و عزین تو مهم تریشه من همی زندگی ... تویزم بهم زد و گفت:- عزلبخندی

 هم از همون اول ... هنوز جمله اش تموم نشده بود که ین همی ... برایکس بود

 رویلت از جا بلند شد و گفت:- فکر کنم وسای با کلفگیل زنگ بلند شد ... دنصدای

 از اون یلم نذاره وسایل دوست داشتم دنید دونم چرا! شایاوردن ... دلم شکست ... نم

ین به ایت رضایعنی کارش ین خارج بشه و مرتب بهم اصرار کنه ببخشمش ... اما اخونه

 خواستم حرفاش رو ی نمیگه اتاقم ... دی داده ... از جا بلند شدم و رفتم توییجدا

یشتر ؟ بشنوم که بی چی بشنوم برایفته بعدش بیدی اتفاق مفیچ هیست قرار نی ... وقتبشنوم

 هم لباس یشتر رو که بیلم تخت ... همه وسایعذاب بکشم ؟ خودمو انداختم رو

ی خوای ... میزم چارچوب در و گفت:- عزی اومد تویل رو اوردن بال و رفتن ... دنبودن

 سر جاشون؟چشمامو بستم و گفتم:- نه ... تنهام بذار ی رو بذاریلتکمکت کنم وسا

 به سمتید دستش ... منو کشی نشسته ... دستامو گرفت تویدم... تخت تکون خورد ... فهم

 خواد عمل کنم اما ی که می خواستم به کاری ... نمینمبال و مجبورم کرد بش

 چشم بسته نشستم ... صدامینطور بود ... چشمامو باز نکردم و همیشتر بیلی از من خقدرتش

کرد:- افسون ... محل نذاشتم ... گفت:- چشماتو باز کن ... بازم توجه نکردم 
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 ... چند لحظه همونجایدم گردنم فهمی اورد ... از هرم داغ نفس هاش تویین... سرش رو پا

 ی من ... افسونگر من! هر چقدر که میزموند و سپس گفت:- افسون من ... عز

یچ بده ... نابودش کن! من هییر کن ... رفتارت رو هر لحظه باهاش تغیر رو تحقیل دنخوای

 ی که بهم فرصت بدی دم... تا زمانی! قول می اعتراضیچ کنم ... هی نمیاعتراض

ی میوونه ... داشتم دی که تو بگی ... هر چی بزنم ... بعدش اگه بازم منو نخواستحرفامو

 بود ... یده نرسیلشدم ... تحمل تا کجا؟ اما هنوز زود بود ... هنوز وقت بخشش دن

یل! اما تازه دو روز از عذاب دنیدم عذاب بکشه ... شش ماه عذاب کشید حال حالها بادنیل

 ی منو دک نکرده بوده نمیل که مطمئن نشم دنیگذشته ... علوه بر اون تا وقت

 و از جا بلند شد ... ازید رو بوسیشونیم پید که سکوتم رو دیل ببخشمش ... هرگز! دنتونم

 که رفته ... چشمامو یدم خش خش لباساش و بعد از به هم خوردن در فهمیصدا

 روزا در دسترسم بود پناهین که ای تخت و به تنها مسکنی کردم ... طاق باز افتادم روباز

!یهبردم ... گر

 چند روزیل دنینکه گذشت ... با ای کنم ... دو هفته از نقل مکانم میدا پی تونستم کاربالخره

 ی اورد اما می رو میحتاجم مایه و کلی و برام مواد خوراکیومد ی بار میه

 روزاین پاشو هم تو خونه من نذاره ... ایگه مستقل باشم تا بتونم ازش بخوام که دخواستم

 رو سر یل تو خونه ... وساید بغل خریه با یاد ی زنه ... میکمتر حرف م

یه کاناپه ی روینه شی اپن ... می ذاره رویم خودم ی هم برایه هدیه ذاره ... ی مجاهاشون

 ی شده ... اما سعیب غریب ... رفتارش عجین ره ! همی کنه و می دود میگارس

442



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 ساده است ... دانشگاهم همیه گری منشیه کردم یدا که پی توجه باشم ... کاری کنم بمی

 شده بودم ... اما کم کم جا یج گی که رفتم سر کار حسابیدرست شده ... روز اول

 سوپر مارکتی روز تویه ینکه کنه! مگه نه ای می ... اجبار آدم رو وادار به هر کارافتادم

 خم یز می حداقل از اون بهتر بود ... روز سوم کارم بود ... روین ایکردم؟کار م

 شرکتیه کردم ... ی وارد میگه کاغذ دیه ی بودم و داشتم مطالب چند تا کاغذ رو توشده

 همه حواسم رو ید مهم بود ... بایلی بود و اعداد و ارقام براشون خیآپارتمان ساز

 برداشتم و شمارهیز می زنگ خورد ... از رویم کردم ... غرق کارم بودم که گوشی مجمع

 یلی خیل تونستم جوابش رو ندم ... در برابرد دنی ... نمیدم دی گوشی رو رویلدن

 ... اما ...ینمت- نه ... - اومدم ببیستی؟ ... - بله؟- خونه نیزم بودم ... - بله؟- عزضعیف

 یه یم؟ من کی فکر کردیه زدم و گفتم:- چی!!!پوزخندی؟- سر کار ... - چیی؟کجا

یام ی ... چند روزه که دارم میز نه عزیخوره؟ نمی کاریچ که به درد هی دست و پا چلفتدختر

 ... - یزمسر کار ... الن هم مزاحمم نشو ... بذار به کارم برسم ... - افسون عز

یازی نی شی میل وکی من تو داریز! عزیری؟ گی چه؟- چرا به خودت سخت میگه دهان؟

 یش پیای ی که درست تموم بشه میگه سال دیه سر کار ... ی بریی هر جایستن

 نمونده ... ازیچی هیگه من و تو دین گم ... بی می چین! خوب گوش کن ببیل ... - دنخودم

 ندارم .... شما یازی نیچ به تو هیگه خودم دیب که دستم بره تو جیگهچند وقت د

ی هم زود ازدواج میلی خودم ... مطمئن باش خی خودت منم دنبال زندگی دنبال زندگی رمی

 ی ... باز صداش رفت بال:- ساکت شو! هر چیکنم تا تو دست از سرم بردار
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 دم که دستی هفته بهت مهلت میه! فقط ی شی بدتر می کنم داری رفتار میمت با ملباهات

 خوان واسه ی! هه هه! خانوم می و با من ازدواج کنی ها برداری بچه بازیناز ا

ینجا نرفته ! اما ایادم رفته ... - نه یادت یزا چیلی ازدواج کنن! حتملا!!! تو انگار خمن

 یز نکن که همه چی مسائل دست و پامو ببنده .- کارین که ایست نیراناروپاست ... ا

 روی کارین نبود همچید بعیل ... از دنیدم ترسیدش لحظه از تهدیه به پدر بزرگت بگم ... رو

 هفته یه و گفت:- فقط یین صداشو آورد پایدم سکوتم رو دیواقعا انجام بده! وقت

 هفتهیه هفته یه من ی براینقدر:- ایدم و داد کشید هفته ... باز آمپرم چسبیه فقط یدی؟... فهم

 ی می هفته ازدواج کنم ... به هر کیه ین همی هم نکن که توینکن ... کار

 رو قطع کردم وی حرف گوشین رسه!به دنبال ای دستش به من نمی برو بگو! کسی بگخوای

 یسم باعث شد صاف سر جام وایی آشناینفسم رو با حر ص فوت کردم ... صدا

 من! مت!لبخندی گفتم:- خدایرت!با حی بچرخم ... - هنوزم مثل اون روزا! کوبنده و عصبو

 بود؟ چقدر عوض شده بود!!! اگه اون موقع ها یو واقعا متین لبشو اینشست رو

!یه؟ زد و گفت:- چی هوا ... لبخندی بمونه رویاور و یار ی بود محال بود بیپ خوش تاینقدر

 و یزم می جلوی های صندلی نشست روید خندینبار!ایـــــلیعوض شدم؟ - خ

 مدت خودمو عوض کردم ... از دست دادنین کم تو ایه! یدمت ساله که ندیک یبا:- تقرگفت

 ییراتت تغیلی موثر بود ... - اوه! خدا رو شکر ... خییرات تغین ای تویلیتو خ

ی هم مثبت بوده! نامزد کردم ... ان رو گفت و به انگشتر تویجش!- آره ... نتاچشمگیره

انگشت حلقه اش اشاره کرد ... بهت زده گفتم:- نــــه!- چرا ... با دختر دوست مامانم 
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 و گفتم:-یدم کشی زنه ... آهی! حس کردم به من طعنه میه کردم ... دختر خوبازدواج

!!!- آره ی؟ شرکتم ... - جدین ایل- من وکی؟ کنی کار می چینجا ... حال ایخوشبخت بش

 کردمی ... منم سعید گفت و باز خندینو ده!ای بهم می شرکت برادرمه .. حقوق خوبیس... رئ

 - ینجایی؟:- تو چرا اید جهت دلم گرفته بود ... پرسی دونم چرا بیبخندم ... نم

ی تو که داشتی دن ... - ولی بهم می!!!با لبخند گفتم:- آره حقوق خوبی؟ هستم!- جدمنشی

 ی وقتا آدم مجبور می- بالخره بعضی؟ شدی منشی چی ... برای خوندیوکالت م

 که الن عقبینه و هوا ... این زمی نبودم ... درسم هم مونده بود رویس ... شش ماه انگلشه

 ... درسته؟- آره ... ازت ی سال هم از ما جلوتر بودیک تو یافتادم ... ول

 به دست آوردنت! اما چقدر سادهی برایته مزیه خودش ین کردم ای بودم و فکر مبزرگتر

! یاد زیلی فکر کردم ... خیلی- نه ... اما خی؟ کردییر تغینقدر سال ایه یبودم ... - تو

ید خوره ... خندی داره بهم بر میگه گفتم:- دی احمق بودم که به تو دل بستم ... با ناراحتمن

 ی من ... چند لحظه به روی مثل اون روزای شیو گفت:- اشکال نداره ... تازه م

یا رو تکون دادم ... بالخره دل رو زدم به دریز می رویزای میز شدم و با دستم چیره خمیز

 ید ... شایگه پا انداخت و گفت:- نه دی مت؟پا رویو گفتم:- هنوزم از من دلخور

 های با ربه کا نامزد کردم دلخورینکه اما بعد از ایدم عذاب کشیلی خیادت به یش شش ماه پتا

 ی ... نفس راحتیباست هم زیلی خوبه! خیلی رفت ... ربه کا خیادمهمه از 

 شمی- خوشحال مینیش؟ ببی خوای داره!- میدن و گفتم:- خدا رو شکر ... پس دکشیدم

 ... پس فردا شب شام یست شناست ... امروز و فردا لندن نیحتما ... - ربه کا مرب
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 خوبه! از جا بلند شد و اومد سمت من ... دستش رو دراز کرد بهیلی- آره ... خیرون؟ ببریم

 ... باهاش یکنم خوشحال شدم ... واسه قرار خبرت میدنتسمتم و گفت:- از د

ی داشت عذابم میی کردم ... تنهایدا دوست پیه رفت ... خدا رو شکر که یو دادم و متدست

 ولت کنم؟!! یو چی اومد:- چیر ولم کن!صداش با تاخیگه تو دیا عرشیرداد ... - ام

 ... نگوی هستینجوری ذره از اون غرورت بزن! بابا من فکر کردم تو فقط با من ایه خوب

 نکن ... - یت- اذیر؟ و گفت:- جان امید!غش غش خندیـــــــــر!- امیکل مشکل دار

ی غرورش ناخن می روینقدر که ایست ساله نیست! لم براش کبابه! پسر بیگه بسشه دبابا

 کردم ... بعدشم به زور ی ... به خدا قسم اگه من جاش بودم چپ و راستت میکش

ی با کمربند خدمتت میومد ی ... صدات هم در میت شوندمت سر خونه زندگی بردمت ممی

 ید ... بایر امیگه ... - شک نکن!- برو دیست نید و گفتم:- ازت بعیدم ... خندیدمرس

یزم دوزار چی بودیسواد شه ... - اوهو! چه غلطا ... برو بابا ! بی میرم دی کلس رانندگبرم

 و چهار تا ی هم بشیل حال اگه وکی ذاشتی واسه ما کلس مینقدر نبود ایتحال

 و گفت:- خبید ... - کـــــوفت!خندیل دنیچاره!!! بیچی هیگه هم به هنرات اضافه بشه دهنر

 تو یاد ذره عقل بیه جا بلکه یه کله ات رو هم بکوب تو یبرو ... برو وقت کرد

- آقاینداری؟ ... با خنده گفتم:- آقا بزرگ و بچه ها رو از قول من ببوس ... کار سرش

 ی دخترا معذورم ... میدن خونواده رو چشمم ... اما از بوسی از اعضایبزرگ و برخ

 ... خدافظی شی ... آدمم نمی وقت نداشتیچ! گمشو ... - عفت کلمم که هیر که!- امــــدونی

! یا عرشیر امین ... امان از دست ایدم رو قطع کردم و خندی- خدافظ ... گوش
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 شرکت هم خوب بود ... اما من شادی شدن ... کارای می سپری به خوبی رانندگکلسای

 ی بهم زنگ میا عرشیر که امیی لبام حروم شده بود ... فقط وقتاینبودم ... خنده رو

 از مهلتشیگه گرفت ... سه روز دی ازم نمی سراغیگه هم دیل ... دنیدم خندی می کمزد

 همون شب ... ی و باهام قرار گذاشت برایشم مونده بود که مت دوباره اومد پیباق

 کهیل دنیدن رفتم خونه که اماده بشم با دی ... وقتینم کنجکاو بودم که نامزدش رو ببحسابی

 بلند شد و یع ... سریدم کشیفی خفیغ جا خوردم و جی کاناپه لم داده بود حسابیرو

 کردم گفتم:-ی که چراغ رو روشن می و در حالیدم کشیقی:- نترس! نترس منم!نفس عمگفت

 من یخیال فکر کردم بی؟ کنی کار می چینجا اصل ایکی؟ تو تاریچرا نشست

 جا بلند شد ... اومد طرفم و گفت:- دلم براتی؟از دست از سرم برداری خوای ... نمشدی

 ی ماهه تو داریک!- آزار!!! ی دی آزارم می داریگه ... دیلتنگ شده بود ... - دن

 ...یدم عذاب کشیشتر! من از تو بی!- لعنتی ... - تو شش ماه منو آزار دادی دی آزار ممنو

 ی آشغال منو انداختیکه تیه ین که عین بفهمم؟ اید بایو- چی؟ بفهمی خوایچرا نم

 دستاش و گفت:-ین ... حسبم کرد بیوار دی حرکت هولم داد تویه یرون؟با خونه ات باز

 دم یاد شد ... مت قرار بود بی میرم!داشت دید ... بای به حرفام گوش کنیدامشب با

 ... تو رو خدا ولم کن ... خسته امی ... گفتم:- دنیشد میداش دنبالم ... الن کم کم پآپارتمان

 داد بود یه تکیوار به دینطرفم و اینطرفت که دستاش رو اینطور ... همیکرد

ی تونم افسون ... نمی بدون تو نمیگه چسبوند و با درد گفت:- دیوار کنار سرم به دپیشونیشو

 که تو خودت شروع یزی تموم کنم؟ چیو ! تمومش کن ... -چیزمتونم عز
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ی ظالم میلی خی بشی قاضی- بذار حرف بزنم ... بذار از خودم دفاع کنم! اگه روزکردی؟

 ... ی من هستم ... - افسون! تو خانوم منی تو بگی ... - آره من ظالمم ... هر چیش

 که چرایمونم نداره ... اما پشی نداره!- آره سودی سودیمونی- پشیمونم؟ پشی از چی دونمی

 به خاطر بچه ...خنده ام گرفت ... داشتم یدباردارت نکردم! در اون صورت شا

 از جاش تکون نخورد ... گفتم:-یل بلند شد ... دنیلم موبای زدم نخندم که صدای مزور

 کار واجب داشته باشه ی کسید! شای خوره ... - به درک!- دنی داره زنگ میلمموبا

 هستم ...یو:- افسون جان ... متیچید سالن پی مت توی و صدایغامگیر پی رفت روی...گوش

 رستوران ... ی رزرو کردم تویز بده! مین ماشی دختر جایگه پس؟ بدو دییکجا

ی نمیگه نگاه کردم ... دیل ها!به دنیگه دن به زوج بدبخت دی رو میزمون میم برسدیر

 سرشو از یل نبود ... دنیزی چینمون بیگه در موردم بد قضاوت کنه! چون دیدمترس

 و بای دفعه هجوم برد سمت گوشیه ... ی نگاه به گوشیه نگاه به من کرد و یه کند ... دیوار

 رو یل و نگاه کن ... موباین!!! حال بشینه شوهر ایان بلند گفت:- پس جریصدا

:-ید داد کشیکی سلم و علیچ!بدون هیو متیچاره دلم فقط گفتم:- بی و جواب داد ... توبرداشت

 ی بوده و چی چینتون دونم بیخوب گوش کن آقا پسر! افسون همسر منه! نم

 خوامی نمیدی؟ ... شنی ری و می کشی راهتو می کنی رو فراموش میز! اما همه چهست

 ... چون من عاشقشم ... چون افسون مال منه!بهت ی زنگ بزنیش به گوشیگهد

ی با دلخوری آخر ... از جا بلند شدم ... نگاهیم زده بود به سیل شدم ... دنیره بهش خزده

 کردن ی دلم داشتن قند آب می اتاقم شدم .. اما خدا شاهده تویبهش انداختم و راه
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ی حواسم پرت مینجوری کردن شدم ... ایش و مشغول آرایشم آرایز می جلویستادم... ا

 چارچوب در و بهم ی تویستاد زده بود اومد وایو که خوب دادهاشو سر متیلشد ... دن

:- فکرید زد ... نگاه ازش گرفتم ... داد کشی شد ... صورتش سرخ بود و نفس نفس مخیره

 لب پر یدی؟رژ ... فهمی کنی رو از ذهنت خارج می ایگهازدواج با هر کس د

ی چیدی بلند تر داد زد:- فهمیل هم ... دنی رویدم و لبهام رو کشیدم رو لب هام کشرنگی

 جوابت رو هم بدم؟ ی خوای ...می نگاش کنم گفتم:- آبروم رو بردینکهگفتم؟بدون ا

ی که دوست داشته باشم می ... - من هر کاریارم ی کار رو بعدلا سرت در مین اتلفی

 یدمش دینه آی ... از توی دوست داشتی هر کاری! حق نداری کاره منیچکنم ... - تو ه

 صورتمیل و نا خودآگاه دستامو حایدم به طرفم ... واقعلا ترسیاد ی بلند داره می با قدم هاکه

 یده دری ... با چشمایین پاید دستامو با قدرت کشیستاد صورتم که ایکردم ... جلو

 و با همهیین ... سرشو آورد پایاره سرم بیی خواد چه بلی دونستم می شدم ... نمیره خبهش

 من!!! ی لبام فشار داد ... چشمام بسته شد! خدای که داشت لباشو رویقدرت

 موهام فرو کرد ... قدرت لباشی ... هر دو دستش رو توین رو داشتم جز ایزی هر چنتظار

 نداشتم یتی بود که هر آن انتظار داشتم لب هام کنده بشه ... اما شکایاد زینقدرا

 که همه بدنم کرخت شد وی به حدید منو بوسیقه از پنج دقیشتر بودم ... بیل... من عاشق دن

 یلی تخت ... اما باز دست از سرم بر نداشت ... انگار تشنه بود ... خیافتادم رو

 کشم هم تورو ...ی! منم از اون بدتر! ***- به خدا که اگه حامله شده باشم هم خودمو مزیاد

 خونه من ... - یارین ی میف تشریزم زد و گفت:- نه عزیلبخند مرموذانه ا
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 تو ... - برویوونه!- دیوونــــــه ... - دی کردیصم .. - خودت حری شدی وحشیلی! خدنیـــــل

 رم ی بست گفت:- دارم می که کرواتش رو می ... در حالیروناز خونه من ب

 رویباییش که زیی ... لبخند زد ... از اون لبخنداینجا این بشیا!!!- جانم؟!!!- بیل ...- دنعزیزم

 و گفت:- ید کرد ... اومد نشست کنارم ... خم شد گونه ام رو بوسیچند برابر م

 ... دستاشو فرو کردید بلند کشی ... آهیلتو ... برام بگو دلیل افسون ... - دنیگه کن دتمومش

 به سمت جلو خم شد ... زمزمه وار گفت:- از همون ی موهاش و کمیتو

 من بسوزه! اونی به پایفه ... حیفه من حی گفتم افسون برای که عاشقت شدم فقط مروزی

 که ی بره با کسید بهتر از من داشته باشه ... اون بای هایت تونه موقعیم

 همراهه نتونستم ازت بگذرم وی با خودخواهیشه که عشق همیی باشه ... اما از اونجالیقش

 خوب بود افسون تا اون ی- همه چی؟ دلمو بهت گفتم ... اما ... - اما چیحرفا

 اومد ... افسون من نتونستم باورت کنم ... بهت شک کردم ... اعتمادمیش پیلم فی لعنتجریان

 کردم اما ی شک مید گذشته خودت بود ... من نبایشکست ... به خاطر رفتارا

 خودم رو جمع کنم رفتم سر وقت ادوارد وی تونستم کمی کردم ... دو روز بعدش وقتشک

 زد ... اما حال یید تو مهر تای گناهی بی ... ادوارد رویدم رو ازش پرسیزهمه چ

 کردم اما کردم ... از خودم بدمی مید راحت به تو شک کردم ... نبایلی بدتر شد ... من خمن

 ... همه یومد ی میمیلاومد ... همون روزا مدام از طرف خونواده مادرت برام ا

ی تو رو از خودم دور مید فکر اومد تو ذهنم ... بایه تو رو داشتن ... یدن دیجان هشون

 ... با خودم عهد بستم یم کردم که واقعا عاشقی به خودم و به تو ثابت میدکردم ... با
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 صحبت کردم ... با تعجب نگاش کردم و گفتم:- بایا با نادی ببخشمت ... از طرفی برگشتاگه

 اون خونه به تو بود ی دختر توین تریک و نزدین!!!- درسته ... اون آروم تریا؟ناد

ی هات رو بهم میه و به من بگه ... - خوب؟!!!- گریره نظر بگیر... خواستم رفتارات رو ز

 نرفتنات ... بد یرون قدم زدنات ... از خونه بیاط حی هات ... تویگفت ... افسردگ

 کهیا نادی کرد ... - ولی ... همه و همه رو به من گزارش میا عرشیر هات با امخلقی

 دست و پا شسکته بلد بود ... بعدش هم به خاطر یزایی چیه بلد نبود ... - یسیانگل

 تویدم کردم و مشکل حل شد ... من فهمی رو قویم بتونم باهاش در ارتباط باشم فارساینکه

 با ی گفتیا عرشیر ... - پس چرا ... چرا به امی ... تو مال خودمی منیزافسون عز

 جوابی خوای به من گفته بود که تو میا- نادی؟ کنی ازدواج می ازدواج کنه و تو هم دارمن

 ... اما خواستم ی کنی ... من مطمئن بودم که قبولش نمی بدیا عرشیررد به ام

!-یــــــل نه ... - دنیا ی به عشقم وفادار بمونی بازم حاضری بشید اگه از طرف من نا امببینم

 یای ی می کرد ... بهم نگفت داری نامردیا نادی! ولیلما ... فکر کنم وکیگهبله د

 هنوزی کلمه بگیه بشم که شدم! با خودم گفتم اگه یر خواست غافلگی ... فکر کنم ملندن

 سرد و ینقدر ... ای نگفتیچی .. اما تو هیزم ری رو به پات میا دنیدوستم دار

ی سریه وجود ین کردم ... با ای شک میا نادی که داشتم به حرفای تفاوت بودی و بمغرور

 ی با مرداینت کردن و رفتار سنگی کرد ... دوری ام میوونهکارات هم داشت د

ین من ای ببوستت اما اجازه دادی کسیدی ترسی مینکه برعکس گذشته ات! ایقا ... دقدیگه

 باهات حرف بزنم ... بهم بگم من به یام داشتم خودم بیم تصمیگهکار رو بکنم! د
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 و بعدش دوباره ازتی رو بدونیز خواستم همه چی ... می گذاشتم بریدم شک و تردخاطر

!- من اون همه اشک ی بل رو سرم آوردین ... اما .... بدتریبخوام همسرم بش

- هر قطره اشک توی؟ و بازم ازم بگذرینی منو ببی اشکای تونستی! چطور میل دنریختم

 یتت هویگه دیمه خواستم نی شد تو قلب من ... اما مجبور بودم ... هم می میخنجر

ین به ایاز نه! من نیا ی بازم حاضر به انتخاب من هستینم خواستم ببی ... هم می بشناسرو

 منو یت ... تو خودت ذهنی کرده بودیطنت شیلیاعتماد داشتم افسون ... تو خ

 دری تونی- میومدی؟ ی وقت دنبالم نمیچ لندن تو هیومدم ی ... - اگه من نمی کرده بودخراب

 رو رد یا عرشیر ... قرار بود اگه درخواست امی حرف بزنیا مورد با نادینا

 بود ... سرمین کنم ... قرارمون همی و تو رو از پدر بزرگت خواستگاریران ایام من بکردی

 ی؟ بخشی منو میگه حال دی؟!- جان دنی دستام فشردم و گفتم:- اوه دنینرو ب

 خوام از دستت بدم ... - بذار تنهای هات هستم ... نمیطنت تو و شیوونه من هنوزم دافسون

 ذارم یباشم ... بذار خوب فکر کنم ... از جا بلند شد و گفت:- باشه ... تنهات م

 ...درست مثل شب تولدیم جشن دو نفره داشته باشیه... اما فردا تولدمه ... دوست داشتم 

 ... یدی منو بخشیعنی ی ... اگه اومدینم چی خونه میتو ... فردا همون بزم رو تو

 وقت ... سرم رو بالیچ شم! هی وقت مزاحمت نمیچ هیگه نه ... مطمئن باش داگه

 کردم ... ی کار می چید بایا رفته ... خدای که دنیدم بسته شدن در فهمی ... از صدایاوردمن

 کردم اما نه اونقدر که همه حقی درکش می من قانع کننده نبود ... تا حدودی برایل دندلیل

 کردم ... ی فکر نمینده کردم به آی شروع به افسونگریرو به اون بدم ... من وقت
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 ممکنهی کردم که روزی وقت فکر نمیچ خواستم همه مردها رو از راه به در کنم! هی مفقط

 یشه خودم ساختم برام دردسر بشه ... همی که برایاهیدل ببندم و بعد پرونده س

 دارمینجوری دونستم ای مونم ... چه می می کردم که تا آخر عمر مجرد باقی فکر مین ابه

 یخچال یل آشپزخونه ... از صدقه سر دنی کنم ... رفتم توی خودمو تباه میندهآ

 ... اما نهیز کردم و نشستم سر می خودم سرهم بندی ساده برای غذایه ... ید ترکی مداشت

 فکر یل جز دنی و کسیزی تونستم به چی رفت و نه می میین از گلوم پایزیچ

 و رفتم سمت پنجره سالن ... همه شهر غرق نوریز می!! لقمه غذامو پرت کردم روکنم

 دونم ما آدما ی غرق نور بشه ... نمینجوری شد دل آدما هم ایبود ... کاش م

ی رو میی نهایم تصمید واقعلا سخته؟!! بایا یم کنی واسه خودمون سخت میو همه چخودمون

 یز تونستم برم و همه چی ... میل فردا شب دلمو گرم کرد ... تولد دنیادگرفتم ... 

 مدت برم بایه تونستم هم نرم ... آپارتمانم رو عوض کنم ... ی بسپارم ... می به فراموشرو

 دونست ... گم ی نمیزی چیل هم خونه بشم ... در مورد کارم هم دنیگهچند نفر د

!ی؟ ... اما دانشگاهم چیرم گی جا رو تنها میه کردم خودمو ... بعد هم واسه خودم ی گور مو

 ینکه شناسه ... مگه ای دانشگاه رو بلده ... همه استادها رو هم میلدن

 ازیمی اگه نید محاله دست از سرم برداره! شایل! دنی؟ ... اما تا کیرم بگیلی تحصمرخصی

 شد ... مامانم!!! چقدر ی بدبخت نمینقدر رو پدرش داشت مامانم ایل دنیریشیس

 اتاق ... لباس عوض کردم و زدم از خونهی رفتم تویع بود بهش سر نزده بودم ... سروقت

 نکردم که! اما ی ... ***- ممنونم مت ... مت دستاشو تکوند و گفت:- کاریرونب
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!یوونــــه و گفتم:- دیدم دونم و تو!خندی من می رو با من در بندازیارو ین باشه! باز احواست

 داره ... - ی دست از سر تو بر نمیدم که من دی!! - اونید؟ بگم ببخشیدصد بار با

 سمت ربه کایدم ... مت در سکوت سرشو تکون داد ، چرخیست بند نیی دستش به جای ولآره

 ی شه ... لبخند لبهای تنگ می مدت جات حسابینو گفتم:- ببخش ربه کا ا

 ... مگه چقدری نداشتیشتر لباس که بیکه از هم باز کرد و گفت:- اوه! چهار تا تصورتیشو

 به کمرم زد و گفت:- برو به کارت ی - در هر صورت ... ضربه ایره؟ گیجا م

 دوستی برای شم اگه بتونم کاری ... خوشحال هم می بکنیخود خواد فکر بی ... نمبرس

 ید ابرو بال انداختم ... غش غش خندیطنت کردم و با شیو به متی بکنم ... نگاهیومت

 ها ... راه افتادم سمت در و گفتم:- خدا شانس بده! مردمیر نگیافه!! واسه من قیه؟ گفت:- چو

 و ربه کا بلند شد و من از خونه خارج یو خنده متیچقدر خاطرخواه دارن!صدا

 ترمیک رو گرفتم ... یم تصمین داشتم! به نظر خودم که بهتری ... حال احساس بهترشدم

 کرد! ی انداخت ... اما دلم رو خنک می هم منو عقب نمیلی از دانشگاه خیمرخص

 زده سکوتیرت حید حرفامو شنی وقتین بود ... کرولین دوم تماس گرفتن با کرولقدم

 ... ی کنی که گفتم رو می خانوم!- کاری گفتم؟- ولی چیدی! فهمینکرد ... گفتم:- کرول

 تلفن پاک کن ، فقط خودت داشته باش ... حواست بهی!- چشم ... - شماره منو از روهمین

 زنم. گوش به زنگ باش ... ی بار بهت زنگ میه هم باشه! هر چند وقت یتگوش

 دختر خوب ... حال برو به کارات برس ... دو سه روز اول سر کارین- چشم خانوم! - آفر

 تونستم درست به ی که اضطراب داشتم نمینقدر اول ... ای روزاینشده بودم ع
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 باشم بهتر شدم.یلکس کردم ری که با خودم حرف زدم و سعینقدر برسم .... اما کم کم اکارام

 که ییدم پای شدم تا سر کار مدام اطرافم رو میاز خونه ربه کار که خارج م

یک بهش تبری گذشت و من چقدر غصه خوردم که نتونستم حتی بشم! تولد دنیر غافلگنکنه

 ... خطم رو هم عوض کرده بودم یرفتم پذی مید سرنوشت بود ... باینبگم ... اما ا

 داشتن ... محال بود بهیا عرشیر ، ربه کا و امیو ، متین شماره اش رو فقط و فقط کرولو

 من رو یم تصمی کرد ... وقتی نمی دهن لقیا عرشیر برسه! البته اگه امیلدست دن

یل! بعد هم قهر کرد ... شماره ام رو براش فرستادم و گفتم اگه به دنید فقط سرم داد کششنید

 دم ... فکر کنم ی به اون هم خبر نمینبار کنم و ایبده دوباره خطم رو عوض م

 هم باهامیا عرشیر نشد ... البته امیل هفته گذشت و خبر از دنیه کارساز شد ، چون تهدیدم

 اون با آقا ی بود که با گوشین که باهام گرفت به خاطر ایقهر بود و تنها تماس

یادی زیت برام اهمیه قضین و بس! فعل این و بعد هم خاله ها صحبت کنم ... همبزرگ

 بودم نقشه ام بدون یدوارم بود که خودم گرفته بودم ... امیمینداشت ... مهم تصم

- غذایزیشه؟ شده مگه؟! چی. - چیست خوب نیچ بره ... ***- خانوم، آقا حالشون هیش پنقص

 ی رن توی راست میه خونه یان ی هم می رن سر کار و وقتی خورن! مینم

 طرفشون بره! دو نفر از خدمتکارهایا کنه باهاشون حرف بزنه ی جرئت نمی ... کساتاقشون

 روزا ین مارتا هم ایهکه اون اول رفتن براشون غذا بردن رو اخراج کردن! دا

 شدن بهشون رو ندارن ... لبخند زدم و گفتم:- خوبه!- خانوم من دلم براشونیک نزدجرئت

 دخالت نکن! - بله خانوم یست که به تو مربوط نیزی ... تو چین سوزه! - کرولیم
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یچ وقته هیلی هان؟- نه خانوم! خیست؟ که نی از زن و دختر خاصی ... - خبرببخشید

 وسط حرفم و گفت:- نه ید ... پری خونه نذاشته ... - اون دوروثی پاشو تویخانوم

 جشن ازدواجشونه ... آقا هم دعوتینده هفته آی راحت ، خانوم دوروثیالتون! خخانوم

 یا لب گفتم:- پس تارک دنیر برن ... زیستن گفتن حاضر نیه که به دایدمدارن ... اما شن

ین ... همین ... کارت خوب بود کرولیچی- هید؟ متوجه نشد و گفت:- ببخشین!کرولشده

 ی زن به خونه باز میه ی داره پایجور حواست رو بهش جمع و کن و اگه حس کرد

 خوامی رو هم داشته باش ... نمی دنی منو خبر کن ... - چشم خانوم ... - هوایع سرشه

 رو قطع کردم ی گوشی کنم خانوم ... وقتی می گفت:- سعید بشه ... با تردیضمر

 دونستم گم شدنی ناراحت ... من میا ناراحته خوشحال باشم یل دنینکه از اید دونستم بانمی

 رو انجام دادم ... یسک رین کنه ... اما ای نابود می رو داغون و حتیل دنیمناگهان

 به خاطر افکار مردونه خودشیل حرفم بمونم ... دنی تونم روی می دونستم تا کی نمفقط

 که یلی هاش و دلید شد من عذاب بکشم! اونم شش ماه! اون با شک و تردیراض

 زنونه خودم و صرفایل فقط مردا درکش کنن منو از خودش جدا کرد ... حال منم با دلشاید

! - مت!!! مت ی مساویک یک کار رو باهاش کردم! ین دلم خنک بشه اینکه ایبرا

- معلومه که نگفتم!- اونی؟!!- نکنه بهش آدرس منو گفتیه؟ نگام کرد و گفت:- چی چشمزیر

 سوال داشت! ی کرد جای نمیدام من ... - پی خدای کرد؟!! وایداتو رو از کجا پ

 شناخت ... مگه نه؟-ی تو اسمم افتاد! منو از قبل می گوشی شب که من زنگ زدم رواون

 ... بعدش هم یکی در تاریری - تی؟ تو همون متید از کجا فهمیخوب آره ... ول
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 کرد و اومد سر وقتم ... دست ربه کار رو که مشغولیدا همکارمه ... دفترم رو پبالخره

!با یره گی چشم کبود شده اش بود رو پس زد و گفت:- آروم ... درد میر زیخگذاشتن 

ی آوردن داخل دفتر و بیف تشری ... آقا مثل ببر زخمیگه دیچی گفتم:- خوب؟!!- هترس

 اتاق من ... مراجع هم داشتم اون ی اومد تویچاره بی منشی و دادایغتوجه به ج

 بهید از مراجعم خواست تنهامون بذاره ... بعد در اتاق رو کوبی رسمیلی!- خوب؟- خموقع

 دونستم تو رو ی!!!می؟هم ... اومد طرف من و گفت:- فقط بگو کجاست!!!گفتم:- ک

:-ید داد کشید متعجبم رو دیافه قی ندادم! وقتی خواد ... اما شانس آوردم هول نشدم و سوتمی

 یزم خونسرد از پشت میلی گم افسون کجاست؟!!!خیخودتو به اون راه نزن! م

 هم کلسی روزیه از کجا بدونم؟ افسون ید ... رفتم به طرفش و گفتم:- من بایرون باومدم

 افسون یش که من پی و گفت:- شب آخرید مو چسبیقه دفعه یهمن بود فقط ... 

 شده! تو حتملاید!!! بعد از اون شب افسون ناپدی با تو قرار داشت ... مطمئنم خودت بودبودم

 کردم ی که تلش می کردم خودمو نبازم و در حالی ... سعیازش خبر دار

یی چه بلین تو بود! ببیش بدونم؟!! اون پید ام باز کنم گفتم:- من از کجا بایقه از دستاشو

 ... دست مبارک رو ینه که ولت کرده ... بعدش هم چشمتون روز بد نبیسرش آورد

 لحنش با مزه بود که من و ربه کاهینقدر بل رو سر چشم بدبخت من آوردن! این بال و ابردن

:- خنده هم داره! من چشمم شده ید خنده ... غریر زیم و زدیم به هم کردینگاه

 گفت فکریرون خواست از در اتاقم بره بی هم می ... تازه وقتین بخندید نخود شما بااندازه

 یداش ... پی ذارمت به حال خودت! من مطمئنم تو از افسون من خبر دارینکن م
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 مت! چقدر بل سرت اومد از دست من!- بعداید ببخشید پا انداختم و گفتم:- بای کنم.پا رومی

 و گفت:- کار خودتو ید کوبیو متی بازوی توی کنم ... ربه کا مشتیباهات حساب م

 شه چشمت!متی بذار کارمو بکنم ... الن کبود تر مین ارزش نکن ... حال هم صاف بشبی

 زده بود یلبدون حرف نشست و چشماشو بست ... واقعا عذاب وجدان داشتم! دن

 ... ربه کا روینجا ایام مدت نیه گفت:- بهتره من یو سرش ... بعد از چند لحظه سکوت متبه

 بهتره ... هر ینجوری دنبالم ... - آره ... ایفته ترسم بی ... مینم بی میرونهم ب

 و ربه کا همزمان گفتن:- قاه !با خنده دستمو بال گرفتمیو شم ... متی شرمنده میشتر من بچند

! منجمد شدم ... یه دست ربه کا رو پس زد و گفت:- کافیو ... متیممو گفتم:- تسل

!- هدفم سه ماهی؟ باشی مخفی خوای می تا کیه؟ چیمت سمت من و گفت:- تصمید چرخبعد

لل چیدا پیخ ترسم کار بی ماه گذشته! - میکبود ... اما الن تازه  - ی؟ کنه ... - مث

لل  شرکتی کنه چون اسمت توی میدات گزارش کنه ... در اون صورت راحت پیس به پلمث

 گم هر آن ی دونم ... اما می کار کنم؟- من نمی چی گیثبت شده ... - خوب م

ی ... استعفامو میام ی سر کار نمیگه من دیو بشه! - متیدا باش که سر و کله اش پمنتظر

 دو ماه یکی ی ... براینه کار همین!!!- بهتری؟ ... برو بده به برادرت ... - چیسمنو

ی ... - ترس من میل دنیش رم پی بمونم پس انداز دارم ... بعدش هم که مینجا که ادیگه

 باز اون تو رو رد کنه! اونوقت کل یشش پی ری می- که وقتی؟- از چیه؟ از چیدون

 و گفتم:- اگه باز بخواد ناز کنه بریدیم ... همراه ربه کا خندی شه ناز و نازکشی مزندگیتون

 یم کنیش هر طور شده راضید!- اوه اوه! پس بایشه همی ... برایران گردم ایم

458



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

ی آشپزخونه نقلی حرف راهین بال انداختم و گفتم:- از خداش هم باشه! به دنبال ایی... ابرو

 سر یگه ربه کا شدم و گفتم:- شام امشب با من ... از بعد از اون شب دیتسوئ

 زدمی حرف مین که با کرولی هم نرفتم و اسمم از شرکت هم حذف شد ... هر از گاهکار

 ی که فرداش می شب باز مثل اون شبیه ی داره ... حتی چه حالیل دنیدم فهمیم

 اتاقم رو شکسته بود و دادیل مست اومده بود خونه و کل وسایران منو بفرسته اخواست

 همون نصف شب به من زنگ زد! ین کرولیچاره! بیزاره بی بود از زندگیدهکش

 کم دلم به رحم اومد ... واقعایه کنه ... اون شب ی بود داره سکته میدا و پید لرزی مصداش

 یبی به شکل عجی ... اما بعد از اون شب همه چید کشی داشت عذاب میلدن

 خورد ... بای اتاقش حبس نکرد ... غذاشو مثل گذشته می خودشو تویگه دیل شد ... دنآروم

 لبهاش ی کس لبخند رو رویچ هین به قول کرولیگه کرد. اما دی نمی تندیکس

 خورد ...ی خونه ... غذا میومد ی رفت سر کار می ... می ... شده بود آدم کوکندید

 ... هر شب تا یدم کشی داشتم عذاب میگه دینطرف و بس ... من هم این ... همیخوابیدم

 کردم تا بتونم کارم رو تمومی شدم و از خدا طلب صبر می میره شب به آسمون خنیمه

 یدن و هم عذاب به خاطر عذاب کشیکنم ... اما بالخره صبرم تموم شد ... هم دلتنگ

 زودتر ازیلی قسمت آخر برنامه م رو خیرم بگیم و تصمیاد باعث شد دلم به رحم بدنیل

 هم از دست یو استقبال کردن ... چون متی و ربه کا حسابیوموعدش انجام بدم ... مت

 خسته شده بود ... ربه کا هم که زن بود و زن از جنس احساسه!یل دنی هایز و گرتعقیب

 خواستن زودتر ی هم هر دو با شادین همی ... برایل دنیدلش سوخته بود برا
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 بود ... عادت داشتمین دادم تماس با کرولی انجام مید که بای کارین ... اولیل دنیش پبرگردم

 دم دستش نبود یش گرفت ... چون گوشیبهش تک بزنم ... بعد خودش تماس م

 جواب دادم:-یع بعد بود که زنگ زد ... سریم ساعت و نیک... تک زدم و نشستم منتظر ... 

 آرومه یز ... چه خبر؟- همه چینالو ... - الو ... سلم خانوم ... - سلم کرول

ی نکردن .... - الن وقت اجراییری تغیچ ... آقا رفتن سر کار ... مثل قبل هستن ... هخانوم

 یلی زده گفت: - آه ! خیجان گردم ...هی من بر می ... به زودیننقشه است کرول

 ...یگه دو روز دی ... براین کار کنم؟- کرولی چید خانوم ... حال ... حال من باخوشحالم

 از خونه خارج شد همه خدمتکار ها و به یل دنینکه روز دوشنبه ... بعد از ایعنی

 خانوم! ممکنه به حرف من توجهی ... - ولی فرستی میرون رو از خونه بیه داخصو ص

 از اخراج شدن ی بگو که من گفتم ... کسیه کنن! به همه جز داینکنن ... - توجه م

 گرده ... باشه؟- بای خودش بر میعی به حالت طبی که من برگردم همه چی چون وقتنترسه

 و ازش ی رو وارد ماجرا کنیه خواهر داید بای جوریه کار کنم پس؟- ی چیهدا

 کنه!- اگه نکردی گه که اونم بهمون کمک می رو دعوت کنه ... حسم بهم میه که دابخوای

 یگه گردم اما دی شه! البته من بازم بر می ... برنامه من خراب میچی!- هی؟چ

 بشم ... - باشه خانوم ... من همهیل دنی خواد وارد زندگی که دلم می تونم اون جورنمی

 رو که قطع ی ... منتظر خبرت هستم!گوشین کرولی کنم ... - مرسیتلشم رو م

یم برید ... بایم شده بود زدم و گفتم:- پاشو بریره به ربه کا که منتظر به دهنم خی چشمککردم

 من! پس بالخره درست شد؟- ی خدای و گفت:- واید ... ربه کار از جا پریدخر
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ی شه ... همراه ربه کا به بازار رفتم و برای درست می ... اما احتمال قویست نی قعطهنوز

 تا سر یبا ... قدش تقریدم خری کاربنی از جنس تافته به رنگ آبیرهن پیهخودم 

یاج که احتی ایگه دیزای. بعد از اون چیومد ی بهم میلی داشت ... خی بازیقه بود و زانوم

 ی استرس داشتم ... نمی ... حسابیم و با هم به خونه برگشتیدمداشتم رو هم خر

 حوصلهیگه نه من دیا کنه! آه خدایرونم قراره باهام چطور برخورد کنه! نکنه بی دندونستم

 همراه ربه کا از خونه خارج ینندارم ... صبح روز دوشنبه بعد از تماس کرول

 بود که قرار بود با خودمونی هنرمند ما دو نفر و گروهی منتظر دستای ... خونه خالشدیم

 یمی ملیش بودم ... موهام مرتب بود ... آرایده ... ***لباسم رو پوشیمراه بنداز

 داشتن روی کمرنگیت گردون که نور لی رو خاموش و چراغ های ... چراغ هاداشتم

 بودم که ربه کا ی گروه طراحیون قشنگ امشب رو مدیزاینروشن کردم ... همه د

 کردم ... تلفنین دستم سبک سنگی رو تویکروفون آماده بود ... میز کرده بود. همه چمعرفی

 وارد شد تک بزنه ... همه یل دنیتک زد ... نگهبان بود ... سپرده بودم وقت

 ... شروع کردم بهیدم شنی می قلبم رو به راحتی بودن فقط نگهبان مونده بود ... صدارفته

 یاده پینش به عمارت برسه و از ماشیل تا دنید کشی طول میقهشمردن ... دو دق

 آهنگی رو روشن کردم ... صدایو استرید و وارد خونه بشه ... به زمان موعود که رسبشه

 ی پخش شد ... آب دهنم رو قورت دادم و شروع کردم به خوندن ... میممل

 هنوزمیعنی ین ، همیی شه اول از همه صدامو بشنوه ... - تو تنهای وارد می وقتخواستم

 ی توی دلخوشم کرده!نه دستیخلوتت سردهنگاه کن خلوت سردت ، چه جور
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یی تنهایدارتتو که من هستم ، هنوز تو خواب و بیعنی یوارتهمین دی روی ، نه عکسدستاته

 ی میه دور انگشتت ، تو رو به گری ردیه بازهی ، که چشمات دل نمیعنی ینهم

ی نبودم ... سعیدم دی ... اما تویدم شنی قدم هاش رو می وارد شد ، صدایل ... دناندازه

 با یهنوز ده ، که سوت و کور و خاموشی بهم میدی بخونم :چه امیشترکردم با قدرت ب

یعنی ین دههمی نفس مییم ، به تنهاییت و تنهایی تو تنهای پوشی هر شب ، تن تنهاتو مپیرهنم

 شد یرایی با سرعت وارد سالن پذیل ده دنی روز پس میک تو رو یرت،که تقد

 قلبش بود ...ی در خشکش زد ... چشماش گشاد شده بودن و دستش روی... همون جا جلو

 چقدر داغون بود ... بغضم رو فرو دادم و یابغض به گلوم هجوم آورد! خدا

 ، چهی رحمی بیرینی شینیچه و غمگیی احساس ، که تنهاین ایرینه:- چقدر شخوندم

 بودمن از همون یا هنوز اول دنی گشتم ، وقتی تو می!- دنبال دستایرین شیخودخواه

 در سر خورد ... نشستی همونجا جلویل تنها بود ...دنی خدا تنهای عاشقت بودم، وقتروز

 ... اشک یرم اشکامو بگی نتونستم جلویگه و چشماشو بست ... دین زمیرو

ی بوداندازه عمری تو خالیش من پی همه روزا ، که جای و خوندم:- دوس دارمت جاریختم

 ی شناسم ، به جای که نمی هر کی بودبه جای تو خالیش آتیون من ، میکه جا

ید لرزی مینمصدام شی میدار تو بی همه خوابن ، من پای دارمت وقتینمدوس بی که نمی کهر

 پاش ی ... سرشو گذاشت روید لرزی هم میل دنی خوندم ... شونه های... اما م

 من با تو آرومم ،یر تو هستمآروم بگی هایه گری ذارم ، من پای میمو تو هستی... - من پا

 ی شدم و خوندم:- من خط احساست رو میکآروم بذار دستاتو تو دستمبهش نزد
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ی میز ریک اگه ی از درد ، حتی نگیزی اگه چیحتی بندی اگه چشماتو می ، حتخونم

 ، چون تعادل نداشت ، اومد ید لرزی چشماشو باز کرد ، از جا بلند شد ، پاهاش میدنیلخند

 توی من با نفس های باشیشتر چشمام بیش بندم ، تا پی طرفم:چشمامو تو خوابم نمبه

 و شعر دوس دارمت از کتاب یی( شعر تنهای تر باشیک خوام به من نزدی ، میرمدرگ

 نگاهش عشق وی ... تویستاد روم ای جلویل دهقان )دنیث سروده حدیی کرده تنهامریضم

 ...هنوز یل آوردم و آروم گفتم:- دنیین رو پایکروفونجنون مخلوط شده بود ... م

 گونه امی تموم نشده بود که صورتم به شدت به سمت راست پرتاب شد، دستم رو روحرفم

 ... چند بار پشت سر ید لرزی شدم ... چونه اش میره خیلگذاشتم و با بهت به دن

 نکنم ... سرمو چند بار تکون دادمیه گریگه تا بغضم رو قورت بدم و دیدم کشیق نفس عمهم

 برنداشته بودم که مچ دستم رو از یشترو راه افتادم سمت در ... هنوز چند قدم ب

 گردنم ... باز اشکمی خوردن توی داغش می بغلش ... نفسای توید گرفت و منو کشپشت

 افسون ... چرا ی؟ چرا رفتی؟! کجا رفتی؟ شد ... کنار گوشم گفت:- کجا بودیرسراز

ی چرا منو بیره؟ می تو می بیل دنی ... - نگفتیل:- دنیدم با بغض نالی؟فقط با من کرداینکارو

 ی نمیگه من دی گفتی بهم مینی منو ببی خواستی خوب اگه نمی؟خبر گذاشت

ی فرار برایگه! دینی بی منو نمیگه دی اون آپارتمان ... من که بهت گفتم اگه نخوای تویومدم

 کردم و گفتم: - حقت بود ... ین فین!فی؟ حسرت به دلم بذاری چرا خواستی؟چ

 خواستمی، گرفتی خبر بودم ، اما تو از من خبر می من شش ماه از تو بی؟ کردیتم اذکم

 ی ... منو چرخوند سمت خودش ... با عطش زل زد تویارمهمون بل رو سرت ب

463



faridbook.blog.ir              goldjar.blogfa.com          goldjar2.blogfa.com

 کردم که چرا اونقدری هزار بار خودمو لعنت می گمت کردم روزی و گفت:- وقتچشمام

 تماشات کنم ینم کنم و روزها بشیدات بشم؟!! دوست داشتم پیرابنگات نکردم که س

 وقت ... افسون صدام کن! بذاریچ شم! هی نمیر تو سیدن دی فهمم من برای... اما حال م

 تا ید کشی صورتم دست می وار رویوونه گفت و دی رو مینا ... اینجاییباور کنم ا

ین ذارم پاتو از ای نمیگه ...   - جانم! افسون ... دیل بودم مطمئن بشه، گفتم: - دنی واقعاز

 ی وقتی دونی شب تولدم چقدر منتظرت شدم! می دونی ... میرون بیخونه بذار

 خاموش بود ... شبانه اومدم دم آپارتمانت امایت شدم؟ زنگ زدم گوشیچاره بنیومدی

 ... من شب ی انصافی بیلی ... خی هم نبود ... تولدم رو زهرمارم کردیلت ... وساینبود

 ... حال کهی کردیی کردم و تو شب تولد من منو محکوم به جدای تو ازت خواستگارتولد

 ها تموم شد دوست داشتم بخندم ... یی درست شده و جدای کردم همه چیحس م

ی توید حرکت منو کشیه گم حقته!!با ی من می و گفتم:- هزار بار هم که بگیدم خندپس

 یطون شی و گفت:- ایدن ... شروع کرد به چرخید کشیغ زده جیجانبغلش ... ه

 بایل دنی خوره! ولی ... الن حالم به هم میسا! وایل:- بسه دنیدم کشیغ دم! جی منشونت

 ی گفتم:- من حامله ام دنی بذاره .... ناگهانین و حاضر نبود منو زمید چرخیقهقهه م

 صورتشی ... همه اعضایستاد ایل دفعه دنیه ... ین زمی شه! بذارم روی... الن حالم بد م

 ی فکر کنم نفس هم نمیتو حالت بهت خشک شده بود ... چشماش ، لباش حت

 حرف منوی بیل ... دنین ... منو بذار زمی بال انداختم و گفتم:- سکته نکنیی ... ابروکشید

 بودم ... یده شمع چین زمی که روی ... خواستم برم سمت اون قسمتینگذاشت زم
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 ... برگشتم و گفتم:-یدم ترکی دستمو گرفت و گفت:- افسون ... داشتم از زور خنده مولی

 اش یجه ... نتی کردیاطی احتی تعجب نداره که! اونشب بهت گفتم بینقدر ایه؟هان چ

یل دنیافه!قی شدی بابا مید بایگه هم به موقع بود ... دیلی شد ... هر چند واسه تو خهمین

 شد؟ ی خوشحال مید دونم چرا! مگه نبای شد نمیلحظه به لحظه گرفته تر م

 زده نشو تو رو خدا!یجان هینقدر گفتم:- ای تحمل کنم و با دلخورین از ایشتر بنتونستم

 ین رفتم از دست ای ... وگرنه میستم! حال خوبه واقعلا حامله نی کنیشرمنده ام م

 گفتم و با قهر رومو برگردوندم ... اومد کنارم ... چونه موینو کردم ... ای تو سقطش مقیافه

 دلم ... یز خوام!- عزیچرخوند و گفت:- افسون ... به من نگاه کن ... - نم

!- مگهی؟ شکمم و گفت:- تو بارداری مهمه ... دستشو گذاشت رویلی بگو ... برام خراستشو

 ... فقط خواستم منو یستم نیربرات مهمه!- افسون جواب منو بده ...   - نخ

 بغلش و دری توید سرت ... منو کشی رویارم چون کم مونده بود بال بین زمی روبذاری

 ی ... باور کن من از خدامه از تو بچه داشته باشم! از منتهایزمگوشم گفت:- عز

 کامل مشخص بود!- من فقطیجانت که بچه اش از عشقش باشه ... - از هیه هر مردآرزوی

 ین ای تویتت وضعین کردم تو با ای فکر مینشوکه شدم و ناراحت ... داشتم به ا

یر دنبالت گشته بودم ... هر چند که من شهر رو زیشتر!!! فکر کردم کاش بیدی چه کشمدت

 ی اگه جدی بخشمت! ولی رو میندفعهو رو کردم!لبخند زدم و گفتم:- خوب حال! ا

 سرخپوست ها روی و صدای خونه بدویاط دور تا دور حید دفعه باین ای شدم به تلفباردار

 ... یرون ... اومدم از آغوشش بیزم و گفت:- چشم عزید !خندیاریاز خودت در ب
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ین زمی کنار هم رویی ... دوتایم جشنمون برسیه به بقیم و گفتم:- حال بریدم کشدستشو

 گذشته بود ی!دو ساعتیاد زیلی ... خیم هم بزنی که برایم حرف داشتیلی ... خیمنشست

 پاشی خوند ... سرم روی رو می شعریه داشت برام یل ... دنی... دهنم کف کرده بود حساب

 شد ... - ی میده موهام کشین کردم ... دستاش آروم بیبود و به صداش گوش م

یه اما روز گریلی ، خیلیه و رو شه همه احساسمطاقتم خیر که زیه کافین همیسه خصورتت

 یمن بندی کشمت ، تو که چشماتو رو من می برام نفس می تو حساسمنفسیها

 خسته تو گوشت خوندن؟ توین از ای؟چی که ازم دل کندیدی شنی ، چیفم دست تو بلتکلتو

 ی ازم چیدی؟ ازم دی چینه، من سنگی نگاهت رویدی؟که فهمی شکسته چیناز ا

 شمهمه عمرمو تنها موندم ، کهیت محاله از تو دست بردارم ، بذار با تو باشم و اذدیدی؟من

 یشم آتی روی شم، مث آبی نگرانت می وقتیا تو دعوت شمبییبه تنها

 برام» از همون کتابی باش ( شعر «نفسیشم شب پیکی ، قبل تاری دونی تو که مباشنگرانتم

 رو گرفتم ... آوردم یل دنی موهام و انگشتایو همون شاعر )دستمو بردم ل

 ... زمزمهید رو بوسیشونیم صورتم و آروم پی خم شد رویل ... دنیدم صورتم و بوسروی

 ی توی سر جام مشتی؟نشستم بازی زد و گفت:- بطری؟لبخند بازیای یکردم:- م

 .. صورتش باز شد و گفت:-یقت- جرئت و حقی؟ ... - پس چیر و گفتم:- نخیدم کوبکتفش

 شمع ها و یموافقم ...   چهارزانو نشستم ... اونم چهار زانو نشست جلوم ... بو

 من بگم؟یا ی گی کم سالن هنوزم فضا رو برامون شاعرانه نگه داشته بود ... گفتم:- تو منور

 روز یه ... اگه یقت فکر کردم و گفتم:- حقیبا لبخند گفت:- اول تو ... کم
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- جواب بده!بای؟ که نباشی اخم گفت:- کجا باشی؟با کنی ازدواج می؟ کنی کار می چنباشم

 دم ... ی قلبم راه نمی خونه و توین ای رو توی زنیچ از تو هیر گفتم:- غیتجد

 ... تا حال چند بار عاشقیقت فکر کرد و گفت:- حقی و گفتم:- حال نوبت توئه ... کمخندیدم

 بار!سرشو تکون داد و یه من اخم کردم و گفتم:- خوب معلومه ینبار ؟ایشد

 برم ... چپ چپ نگاش کردم و گفتم:-ی لذت میشتر بی گی می وقتی دونستم ولی:- مگفت

 ینکه! به خاطر ایاط استخر وسط حی توی پری الن مین همی شیجرئت! بلند م

ی و گفت:- ندارم افســـــون! باور کن فقط مید ... خندی کردم هنوز به من شک دارحس

 ... از جا بلند شد و گفت:- ی بپرید نداره بایخواستم از دهنت بشنوم ... - به من ربط

یدنش ... هوا هنوز هم سرد بود ... مسلما پریاط حی تویم رفتیی ... دوتایم بریا ... بباشه

 نه! یا پره ی مینم خواستم ببی سفت و سخت بود ... اما می سرماخوردگیههمراه با 

 تو باشه ... ساعتش رو گرفتم ویش پین ... ساعتش رو باز کرد و گفت:- ایستاد استخر الب

 زن ما رو یا و گفت:- خداید ...خندیزمبا چشمک گفتم:- شنا خوش بگذره عز

یه شانس آوردم ... کتش رو هم در اورد انداخت لب استخر و با یلی منو خی! نکشباش

 بدجنس بودم ... نشستم لب یلی اش حبس شد ... خینه ... نفس تو سید پریرجهش

 افتاد ... خودشو رسوند لب استخر ...ی نمی هم اتفاقیدی پری! نمیوونه و گفتم:- داستخر

 ی که مینطور دهنش رو خارج کرد و همی تویهمونجا که من نشسته بود ... آب ها

 رم ... غش غشی هم میابون لخت برو تو خی خوشحالم که اگه بگینقدر گفت:- امشب الرزید

 ... دوستم یقت لبخند بزنه گفت:- حقینکه ... محو خنده هام شد و بدون ایدمخند
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 و گفتم:-یدم!خنده ام رو جمع کردم و گفتم:- عاشقتم!لبخند نشست کنج لبش ، لبمو گزداری؟

 دارم از شدتش یگه وار ... اونقدر که دیوونه!!- دی؟ ... چقدر دوستم داریقتحق

 ... گفت:-یم شده بودیره صورت هم خی ... با اخم تویدم خندی کدوم نمیچ ترسم ... همی

 ین صورتش که ببوسمش ... اما همی خم شدم رویخودجرئت ... منو ببوس!ازخود ب

 قهقهه هر دوی استخر ... صدای تعادلم رو از دست دادم و افتادم توید لبهامون به هم چسبکه

 یرون بیمنفرمون باغ رو پر کرده بود ... خودمو چسبوندم بهش و گفتم:- بر

 خوام تعلل کنم ... بای نمیگه دینبار ... ایان همه شون بید ... بایا عرشیر امیم بزنزنگ

 ی و گفت:- میرون بچه بردم از استخر بیه ین بغلش. عی توید منو کشیخوشحال

ی ادوارد و دوروثی ... حتیمز جی کنم! حتی همه رو خبر دار کنم ... همه رو دعوت مخوام

 ی رو خبر میا اون دوستت که از من کتک خورد ... - کل دنیو شوهرش ... حت

 دست انداخت دور گردنم و گفت:- باشهیم آب بودیس که خینطور! همه رو ... همی ... دنکنیم

 ... امشب باهات کار دارم ... یم کنی کار ها رو از فردا شروع مین همه ای... ول

 ها رفته وی ... بدبختیم بلند ... هر دو دوشادوش هم وارد خونه شدی ... با صداخندیدم

 ن  )یـا(  پـا  زد ... ی داشت بهمون لبخند میخوشبخت

9 / 11 / 1391

ی پور اصفهانهما
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 کمپیوتر– تبلت –دانلود مستقبم کتاب های رمان برای انواع گوشی های موبایل 

از سایت های زیر 
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