
 

 ناز یسرگشته 
 یباسمه تعال

 

 «چرا؟ حاال ولی! قربانت به جانم آمدی: »اول فصل
 بل روی صییب  سییر از که لبخندی با و پرداختم را تاکسییی ی راننده ی کرایه
 .کردم خارج ام سنتی کیف   از را درب کلید نشسته هایم

 .ام زده غر قیژ قیژ این سر   همیشه من و شد باز و کرد قیژی زده زنگ در  
 خبرهای.. پاک هوای.. بود انگیزی دل روز   امروز و اسیییت لبم روی لبخندم

ستاد دیدن  .. خوب شحالم.. ام نامه پایان شدن واقع مقبول و شاکر ا  این و! خو
 .آمده پیش که آخری اوضاع   با خصوصا  . است عجیب کمی

 کیمش و ناشناس اتومبیلی به چشمم کردم می طی را باغ مسیر که طور همین
 .بود شده پارک باغ در که افتاد
 مهمان   ساعت این حال به تا. افتد می زیاد خانه این در نادر اتفاقات روزها این

 !ایم نداشته ای غریبه
 .برداشتم قدم ساختمان سمت به و گرفتم نگاه اتومبیل از تعجب با

 دیدن با شدم خانه وارد که هنگامی و درآوردم ایوان در را ام نارنجی های کالج
 .بردم پی خانه جو بودن عادی غیر به سالن محض سکوت

 ریمم خاله و گالبتون مامان و کردم طی را کوتاه سییرسییرای بیشییتری تعجب با
تاق   دم که گریان ند کرده تجمع* آغا ا بانم چرا دانم نمی. دیدم را ا  نچرخید ز
 !بپرسم سوالی
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 ای" میره؟ می داره" یا" ُمرد؟. " بودند ها همین کردند خطور ذهنم به که سواالتی
 "شده؟ قبله به رو" 

 رخت اسیییر که اسییت ماه چند او چون اسییت مسییخره کمی آخر سییوال   البته
شتی تکه مانند و شده خواب ست افتاده جان بی گو  که هم آخر روزهای این! ا

سیر دیگر شته ا ست عجیب این و سپارد نمی جان ولی شده مرگ ی فر  آغا .نی
 به یتبریز ارسالن   از این و کند می نرم پنجه و دست هم مرگ ی فرشته با حتی
 !نیست بعید عنوان هیچ

ند متوجهم دو هر ند چیزی ولی شییید یه. نگفت له ی گر  من دیدن با مریم خا
 شده؟ چه که بودم متحیر من و شد شدیدتر

. فتمر سمتشان به و کردم ول سالن لهستانی های صندلی از یکی روی را کیفم
 به پشتش که دیدم را مردی بلند قامت   و کشیدم سرکی خاله و مامان سر   َپس   از
 .آغاست سمت   به رویش و ما

 ؟کیست او. زند می پوزخند بلند صدای با. شنیدم را زد که پوزخندی صدای
 .آشناست عجیب پوزخندش صدای. داد زینت را ابروهایم میان   ظریف اخمی

 !عجیب
سی بی این میان   و زنان نفس نفس آغا  ای ربهگ صدای شبیه که کرد غرشی تنف

 .شناختم می همیشه من که شیری تا بود شده خفه
 ..نزن.. پوزخند من واسه... آدالن پسر   -
تدار   تا ُکشیییت را خودش که دانم می من فقط و ند حفظ را صیییدایش اق  و ک

 هک بدنی آن با خواب رخت   همین در اقتدارش. ندارد اقتداری دیگر متاسییفانه
 !..است وقت خیلی از.. رفته بین از گرفته بستر زخم  
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سر   گویی که مرد شناخته آدالن   پ ست نا  حرف مردانه زخمی   و بم صدایی با ا
 .روند می کنار ها پرده بالخره و زند می

 دسییتی هر از.. همین   زندگی تبریزی؟ ارسییالن   آغا جناب   یاد می بدت چرا؟ -
 یادت. زدی می پوزخند خیلی من برای هم تو.. گیری می پس همونم با بدی

 رفته؟
 این. .گرفتند نیشخند هم شاید یا پوزخند شکل   و لرزیدند من های لب بار این

 ..آشناست صدا
 این.. داد می جواب بم صییدای با او و خواندم می زیر صییدای با من که وقتی
ست صدا شنا ست برایم صدا این.. آ شنا  هایی عقده از لبریز که صدا این! آ

 ..آشناست نهایت بی است ناشناخته
ست شت اختیار بی هایم د ستم گوشت   در هایم ناخن.. شدند م  و رفتند فرو د

 !من خدای آه... صدا این
 

 می پیچیده مغزم های بافت در وارش پیچک های برگ و شیییا  تمام   با بهت
سی بی یعنی شود متوقف مغز پردازش که وقتی و شود  نای در من و مطلق ح
 !دارم وجود تمام با را احساس این لحظه
 :گفت تمسخر با دوباره

 اقتدارت اون کجاسییت نه؟ بچرخونی زبونُت  تونی نمی دیگه شییدی ناتوان -
 آغا کردی می مجبور رو همه که هات غرش اون کجاسییت.. تبریزی ارسییالن

 کجاست؟.. بزنن صدات
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 .ندک خارج زده سکته سنگین   زبان   آن از توانست کلمه چند فقط و زد زور آغا
 .لقمه حروم.. ی پسره.. خوردی من ی سفره توی.. که نونی اون حیف   -

 :زد بار آخرین برای را نیشش
 !آوردی می خونت توی حروم نون دونی می خودتم خوبه -

 !ماند عنید آخر ی لحظه تا.. نیامد پایین موضعش از آخر ی لحظه تا آغا
 و خاله ی گریه شییدت   و مامان های جیغ ممتد، های خط و ها دسییتگاه جیغ  
 طفق.. اسییت همان.. کرد بیشییتر را ُبهتم رویم روبه مرد کردن گرد عقب قطعا  

 !..تر مکار چشمانی با.. تر افتاده جا.. تر مردانه
 کهنه من   مبهوت   القلب قصی آدم این.. کنم نمی فکر است؟ من مبهوت   هم او

 گمر هنگام   بد، چند هر را بیماری پیرمرد که نیست هم مهم برایش و شود نمی
 ..است داده شکنجه

 بترکی خوش پوزخند آن دوباره آشیینایش قامت   و قد روی ام خیره نگاه   دیدن با
 هک را منی اش قوی دسییت   با و کرد تکرار را ترش ترکیب خوش های لب روی

 .شد خارج اتاق از و زد کنار ام ایستاده در جلوی
 ..کند تجدید را ام دیوانگی دوباره بازگشتش با تا بازگشته مرد این

باه دنبال   به و کرد قطع را دسییتگاه صیییدای کنان هق هق مریم خاله  مکار   رو
 ..رود می دنبالش به که دانم می. دوید ام زندگی

ست و ست در شه مادرها گویند می که ا  ی بچه اگر البته. دارند رئوفی دل همی
شته ناخلفی شند ندا ست که با  خاله اچر که دانم نمی و بزند شان سینه به رد د

 !مانده رئوف هنوزم مریم



wWw.Roman4u.iR  8 

 

 زا بچگی در روزهایی که ایسییتادم مردی جان   بی جسییم کنار   و رفتم جلو کمی
 .کردم می خیس را خود قامتش دیدن ترس   شدت

ستم کف   شمان   روی را د شیدم بازش چ سالن از هم این! هیچ..  ک  .تبریزی ار
 !شد بسته هم او خم و پیچ پر زندگی دفتر  

 .اردد عجیبی های بازی اوقات گاهی زندگی و رویش کشیدم را سفید ی مالفه
سالن بازی شاه روزی ستا زیر از یکی مات و کیش امروز و بود تبریزی ار  ند

 آفرین جان به جان و انداخت سپر رویش جلوی وجود تمام با. شد اش قدیمی
 .گفت تسلیم

 .کردند باز سر ها مدت از بعد.. کردند باز سر بهتم پس   از اشکم قطرات
 !بود حامی.. بد چند هر ام زندگی بد   مرد  .. ُمرد ام زندگی حامی تنها.. مرد آغا

 ملبخند دلش هم خدا گویی و کردم ترک امروزم لبخند بدون و بهت با را اتاق
 !همیشه مانند.. خواست نمی را

 خاله دیدم و گذشییتم کنارش از. کرد می گریه و نشییسییته اتاق در کنار مامان
 .داشت آغوشش در را اش دردانه عزیز که را مریمی

 !...غمناکی ی صحنه چه.. هه
 ههم از من. دادم را آغا مرگ خبر اورهان دایی به و برداشتم را سیمی بی گوشی

 دازمبیان را صیییدایم باید. دهم خبر که بود من ی وظیفه این و بودم تر ریلکس
 .کنم دار خبر مهم ی واقعه این از را آشنایان ی همه و ام کله پس
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 تمام .کردم قطع و گفته تسیلیت بهش و شینیدم را دایی صیدای لرزیدن و بهت
س مریم خاله کردم می خبر را فامیل و زدم می زنگ آمبوالنس به که وقتی  رشپ

 .ریخت می اشک زار زار داشت و گرفته آغوشش در را
 رئوف از دلشان مادران بعضی که رسم می یقین این به بینم می که را مریم خاله
 .است گذشته هم بودن

 
 ردمک وحشت صدایش از هم خودم حتی که کوبیدم جایش سر را تلفن گوشی

 احمدی جناب پس.. نبودند عالم این در اصییال   که دویی آن به رسیید چه دیگر
 !..چه یعنی محبت دانست می هم

 :گفت و دوخت بهم را قرمزش و کرده پف چشمان   مریم خاله
 کردی؟ خبر رو همه مادر -
 .اتاقم توی رم می من. یاد می هم آمبوالنس االن. بله -
 .کردم حس را نگاهش سنگینی شوم گم ها پله پاگرد در که وقتی تا

 ار حریرم شییال و پوشیییدم مشییکی سییاپورت با کوتاهی رنگ مشییکی پیراهن
شتم  را مشال و پیچیدمش سرم باالی آه با. افتاد مجعدم موهای به نگاهم. بردا

 .کردم فیکس موهایم روی
 شتمبازگ که پایین ی طبقه به. یافت شدت خانه در ها گریه صدای زود خیلی
 روی. ودب بازگشته دوباره سال هشت از بعد که افتاد واردی تازه سمت به نگاهم

ستیل از یکی  پخش حالتش خوش موهای و انداخته را خودش سلطنتی های ا
 .بود شده بالشتک
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 یکار هیچ و نشده مرتکب خطایی هیچ گویی. بود نشسته آسوده و راحت چه
 بود؟ راحت گونه این هم وجدانش آیا. بود نکرده

 گذاشت؟ می بالشت به سر راحتی و آسودگی با ها شب چگونه
شمی زیر پریا شم در و کرد نگاهی وارد تازه به چ شید آغو  سرش به را سرم. ک

 .کشیدم آهی و چسباندم
 :زد لب گوشم کنار

 ..بگذرد نیز این -
 !بگذرد بد که آن از امان.. امان اما.. بگذرد آری

 هنوزم من و یافت شیییدت ها زاری گریه و ها شیییون. برد را جنازه آمبوالنس
 .بودم هایم لب روی مضحک صبحگاهی لبخند آن و امروز اتفاقات مبهوت  

 .ریختم اش شامه جان به الکل کمی و مالیدم را گالبتون مامان های شانه
 دوسییتش هایش بدی تمام با. بودند کرده خیس را هایم گونه اشییکم قطرات
 ..که منی به نسبت اش پوستی زیر های نفرت تمام با! داشتم

 .زدودم کلینکس با را هایم اشک و برخاستم جا از پریا، ی اشاره دیدن با
 آیلی و دبو ایستاده سالن درب دم تسلیت برای آمده زنان   استقبال به مریم خاله

سته با شک حریرش شال های د  را آیلی آغا، حداقل و کرد می پاک را هایش ا
 !داشت دوست کمی

 ..شناورم عمیق بهتی در هنوزم من..  من و
 .برهانم را خود عمیقش مرداب از چگونه دانم نمی که بهتی
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 که دهد می هشدار هی و دارد می وا زدن آژیر به را مغزم پردازش مرکز که بهتی
 ..بازگشته دوباره.. آمده او

 ..کند شکافی کالبد را ام بسته دلمه های زخم تا بازگشته دوباره
 ..برساند جنون مرز به دوباره و دوباره را دیوانه من   این تا بازگشته دوباره
ضاع   این در دقیقا   سامان او  که منی به حداقل دهد، نشان خودی که بازگشته ناب

 !باشد گر حیله تواند می حد چه تا دانم می
 .رفتم آشپزخانه به و سپردم مرسده دایی زن دست به را گریان مامان  

شه مانند پریا شغول   همی شپزخانه کارهای به کال  . بود نظارت م  افرو ای عالقه آ
 !داشت

 .زد پلکی من دیدن با
 خوبه؟ عمه -

شپزخانه در فامیل دختران. دادم تکان سری حرفی هیچ بی  هر و پلکیدند می آ
 .بودند کاری به مشغول کدامشان

 :گفت دوباره پریا
 لشحا که هم عمه.. نیست بلد تو از بهتر کسی کنی؟ می درست تو رو حلوا -

 .بده
ست قرار من گفتند می و آمدند می پیش سال چند اگر ست را آغا حلوای ا  در
 !پنداشتم نمی بیش ای دیوانه را ها گوینده درصد صد کنم

 ..دارد عجیبی های بازی زندگی که راستی به
شیدم عمیقی نفس  هب را دخترها ی همه های نگاه و رفتم یخچال سمت به و ک
 .خریدم جان
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 .شد بلند سرم پشت از مامان ی خاله دختر دختر   گلناز، صدای
 بودی؟ خونه هم تو ُمرد خدابیامرز وقتی -

 :گفتم و درآوردم یخچال از را آرد های بسته
 .آره -

مه توانسییتم می چون.. همین فقط  می دلم و بزنم حدس را حرفش ی ادا
ست شتی با خوا  تصحب شد الزم وقت هر بگیرد یاد تا ببندم را دهانش آن م

 .آمد حرف به بار این خواهرش و کشید عقب که دیدم. کند
 
 ...اینی اومده مریم پسر که راسته -

 .بریدم خشم با را حرفش
 هست؟ مشکلی. آره دوما   خانم، مریم و نه مریم اوال   -

 ها حرف این که من ولی.. اسییت زشییت یعنی که آمد ابرو و چشییم برایم پریا
 !نیست حالیم

 فرغون در را مغزم هایشییان سییوال با تا بودند کرده آماده را خود که شییان همه
 .کردند نشینی عقب بریزند
 :گفت و زد عجولی لبخند  

 ..فقط بود سوال یه برم؟ قربونت شی می ناراحت چرا -
 نمی هم دیوار جرز الی درد به که نشناسم را شماها اگر من.. شکم   ارواح   آری

باره. خورم مارت جذاب جوان   ی در مه ها تبریزی ع یده ه ته و شیین ند گف  و ا
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 سال هشت از بعد که جوانی همان. بگیرید آمار من از خواهید می هم شماها
 !بازگشته دوباره

به تا یدمش گاز روی و برداشییتم بزرگی ی ماهی  هم خودم صیییدایش از. کوب
 .کردم وحشت

 .ببینه آغارو بود اومده آره -
 بزنند؟ دیگری حرف داشتند جرات مگر

ضولی های آدم از قدر آن سی چنین در که ف ضولی مجال شان ف  کند می گل های
 !ندارد حد که آید می بدم

 کفگیر حرص با. شییدم مشییغول و ریختم شییده گرم ی ماهیتابه درون   را آردها
 .زدم می هم ها آرد درون را چوبی

صاب که آمده.. آمده آری  هم دیگری کار مگر.. بریزد بهم دوباره مرا روان   و اع
 دارد؟

 ..هنوزم.. هنوزم که منی.. شود بیچاره من عذاب مامور تا آمده دنیا به بشر این
 ..زدم هم بیشتری حرص با و ریختم را روغن حرص با. بودند شده تیره آردها
 چه من جان از.. کند تجدید را دلهره این تا بود آمده او.. داشتم شدید ای دلهره

 خواست؟ می
 نبود؟ بسم زخم همه آن دیگر نبود؟ بسم دیگر

 بردارند؟ سرم از دست تا بگویم که به گذشتم؟ بگویم که به
... مرام بی آن هم و.. لعنتی های خاطره این هم.. بردارند سییرم از دسییت آری
 !کند لعنت را روزگار نامردان خدا
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 نو از دوباره تا آمده او که کرد می یاداوری بهم خوردم ظهر امروز که ای تنه درد  
 !کند لهم اش مردانه دستان در شاهپرکی مانند

 .کنم می حس وجود تمام به را شدن له این حال من و
 :گفتم آرام و کشیدم کناری را پریا حلوا، کردن   درست از بعد

 .پریا نده آمار ها فضول این به -
 .داد تکان سری

 .نباش نگران تو باشه -
 مریم خاله با داشییت که شیینیدم را پاشییا صییدای شییدم خارج که آشییپزخانه از

 .کرد می صحبت
 !نیست قدیم شهاب   اون دیگه شهاب این که بگم ولی برگشت تازه آره -

 .گذشتم کنارشان از و انداختم زیر به را سرم زده، تلخی لبخند
 یجهنت این به یافتم کتفم دو میان در را یار خنجر   که هنگامی پیش ها سییال من

 !نیست قدیم شهاب آن دیگر شهاب این که رسیدم
 .خانواده سرپرست معنی به ترکی است نامی*: آغا
 

شغول صب  میش و گرگ از. بود دوم روز سم برای تدارکات م  وزامر. بودیم مرا
 .شد می انجام باید که بود کار کلی و شود تشیع جنازه بود قرار

 کل در زنی های جیغ و ها شیییون صییدای که بودم خرما و حلوا تزئین مشییغول
 .پیچید ساختمان بعد و باغ

 :گفتم پریا به رو و کرده اخم
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 کیه؟ دیگه این -
شپزخانه ی پنجره از و انداخته باال ای شانه پریا شید باغ به سرکی آ  که دیدم .ک
 .برنگشت سمتم به دیگر و ایستاد آرام

شیدم را حریرم شال. انداختم کناری را بادام خالل ی بسته  زمبا موهای روی ک
 .دویدم سرسرا سمت به و

 هم آیلی. دادند می اش دلداری ها زن و نبود خودش حال در گالبتون مامان
 .کجاست نبود معلوم که
 بود معلوم که جوان دختری با میانسال زنی دیدن با و ایستادم ایوان روی اخم با

 .یافتند شدت هایم اخم گذاشته عرصه این به پا تازه
 هایی نشانه دو هر چشمان. شد تر مشخص هایشان صورت آمدند که جلوتر

 !موعود روز آن آمد بالخره پس. داشتند آشناییت از
 ودنب متوجهم او. نگرفتم رویم روبه زن از را نگاهم و ایسییتادم سییینه به دسییت

 !من بر وای ای... من ولی
 طبیعیست؟ چیزی چشمانم جوشان   همیشه ی چشمه در اشک جوشش

شته ایلگار شت و.. بازگ ست تر تحمل قابل ایلگار بازگ  تحمل لقاب حداقل.. ا
 .."او" بازگشت از تر

 و ندک را نگاهش بعد و نگریست خیره بهم ای لحظه جوان دختر فقط. ندید مرا
 .رفت زن دنبال   به

 و ایوان سکوی سمت به کشیدم را بود استوار پیش لحظه چند تا که لرزانی بدن
 .نشستم
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سی چه و کوبیدم سنتی های طرح آن با مرمری ستون به آرام آرام را سرم  یم ک
 ندارم؟ احساس دیگر من که گوید

ست؟ قلب لرزش این پس ست لرزش همه این چی ضا که چی  را جوارحم و اع
 ترسم؟ می حضورش از که چیست کند؟ می دعوت تالطم به

سی هیچ نباید من سا شته اح شم دا .. دخترش به حداقل..  ایلگار به حداقل. با
 !کند می نگاهم اخم با و ایستاده رویم روبه حال که شهابی به حداقل

 .شنیدم را بمش صدای. شدم خیره دیگر ای نقطه به و گرفتم رو ازش
 .داخل برو. نیست نشستن جای اینجا وضعشه؟ چه این -

 .زدم پوزخندی و انداخته رویم روبه مرد به بعد و خود به نگاهی چشمی زیر
 :گفت شمرده شمرده سایید، دندان به دندان و شده تر جری پوزخندم دیدن با

 چقدر بینی نمی مگه. نیومده باال سییگم روی اون تا داخل برو شییو بلند -
 ..شدن خیره بهت مردا کل بازت موهای اون با شلوغه؟

 .نشست جانم به که بود تعجب خشم جای به. دادم باال را ابرویم تای یه
 فقط و کند نمی نگاهمان کسییی دیدم وقتی و انداختم اطراف و دور به نگاهی

 .اش سینه توی رفتم کند، دکم خواهد می
شمانش در را حیرت ست نمی او. دیدم چ  های زخم که بداند بگذار پس.. دان

 آن دیگر من. دهند تغییر را من این که بودند عمیق قدر آن خنجرش از حاصییل
 !نیستم پیش سال هشت من  

شت ستان با مرد این پیش سال   ه سته حاال خودش د سته یا خوا  هب را من ناخوا
 .کرد دفنم گرد زمین این اعماق در و فرستاد قبرستان
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 :مگفت بود تمسخر از مملو که صدایی با و کردم سنجاق نگاهش به را نگاهم
 جدیدته؟ ی ُحقه چیه؟ موضوع.. احمدی آقای انداختی راه جدید بازی -

 را مجعدم و خرمایی های فر خشییم با بعد و انداخت اطرافش و دور به نگاهی
 .کشید هایش پنجه میان

 ..برو! نیاوردم سرت بالیی یه تا داخل برو -
 از را خصییلتش یکی این باشیید کرده تغییری هر مرد این. کند می اشییتباه پاشییا
 .هنوزم! کند می فرار حقیقت از هنوزم. است نداده دست

 ودب نفرت از مملو که نگاهی با و کشیییدم بیرون هایش پنجه زیر از را موهایم
 .کردم ترکش

 ..زد زار هایم نفرت نقاب   زیر عشق و
 

 را آغا تابوت  . بودم ایسییتاده آیلی و مامان کنار   و زده چشییم به را ام آفتابی عینک  
شتند دوش بر مردان ستاده صف به همه. دا  نماز.. عقب زنان و جلو مردان.. ای
 !رسمش و اسم مانند.. داشت ابهت هم آغا میت
 داد که نگاهی با همه، از جلوتر. بود او کرده بلند را تابوت که شییخصییی اولین

 زا قدیمی ی طرفه دو نفرت آن که نفهمیدم حال به تا من و ندارد نفرتی زد می
 !بود چه
شتن قدم شت   بردا شید سوزان   های پرتو زیر   آغا ی جنازه سر   پ  خرداد در خور
ستش که این با.. بس و بود تظاهر یکی من برای ماه شتم می دو  من اب او ولی دا

 .نکرد خوبی
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یامرز  سییر   از و نداد نشیییانم را محبتش وقت هیچ..! نکرد خوبی من با خداب
 .نکشید سرم بر نوازش دست   محبت

مان   هم هایش نفرت و ها بدی و یان این در که گرفت را منی دا  کاره هیچ م
 .بودم

 هب فقط.. بیچاره و گناه بی. سییوختم او انتقام   سییوزان   های شییعله میان در من
 .داشت نفرت ارسالن از او و بودم تبریزی ارسالن ی نوه که این خاطر

. تاسییی زندگیم معماهای بزرگترین از یکی این بود؟ چه برای و چه از نفرتش
 کس هیچ! کس هیچ. ندارد و نداشته خبر آن از من جز به کس هیچ که معمایی

 اننفرتش آغا و شهاب.. جوابش به رسد چه دیگر نبود دار خبر سوال صورت از
 !بود پنهان

 !دانستم نمی را معما جواب هنوزم بود آمده سرم بر که بالهایی تمام با من
 مظلوم و صدا بی گالبتون مامان. نهادند قبر در را جنازه. آمد می ملقن صدای

 .بود گذاشته سرش روی را قطعه کل   متظاهر ایلگار   و کرد می گریه
شتیم خانوادگی ی مقبره  اه مرده. بود خانواده آن   از محوطه کل قبرهای ولی ندا

 .دش دفن مادرش و پدر کنار   ارسالن. داشتند قبر جا این ها تبریزی های زنده و
ست به بیل او سدی روی ریخت می را ها خاک د  بر شیری مانند روزی که ج

 ..کرد می اطاعت فقط او و کرد می حکمرانی قلمرواش
 نآ جای به شنید زور بس از او که یابم درمی کنم، می خلوت خود با که گاهی

 ندگیز به پیاپی های ضربه باعث   کردنش رم این و کرد رم مبادا روز   شود رام که
 .شد من
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 سخت! توانم نمی. شوند نمی پاک ذهنم از ولی بیاورم یاد به خواهد نمی دلم
 !است کاه جان و سخت.. زدن فراموشی به را خود است کاه جان و

 اگر حتی. شییوند نمی فراموش عنوان هیچ به ها زخم خصییوص به و ها خاطره
 !سال هشت فقط گذشت   به رسد چه دیگر.. باشی داشته را نوح عمر
 کرده رزرو خودم که رستورانی به ناهار صرف به را آشنایان ی همه اورهان دایی
 .ماندیم قطعه در ها خودی فقط و کرد دعوت بودم
 ات آید می فیلم دارد بفهمم خواسیییت می دلم و بودم کرده فوکوس ایلگار روی
 کند؟ می گریه دلش ته از واقعا  
 نصیییبش بی آغا شییصییت ضییرب  . داشییت دوسییت را آغا هنوزم گویی نه ولی

 ..دیگر بود پدرش. بود ریخته اشک و بود آمده بازم اما بود نگذاشته
 ریختم؟ می اشک باید شناختم نمی که پدری یاد   به هم من آیا

 بود؟ پیوسته مردگان ی جرگه به من آمدن   دنیا به از قبل که پدری
ند می که حرفی این و.. پدر تا داریم پدر.. نه  کمی قدیم پدران   هم پدر گوی

 ..کردم درک وجود تمام با را این من.. است مسخره
 مرد باید باشییید حامی یک که این از قبل پدر ولی بود قدیم مرد هم من پدر

 !..او بر وای ای نباشد مرد که هم مرد.. باشد
 ار لقبش فقط مردانگی از که خورد گره مردانی با فقط من زندگی.. دانی می

 ..بس و داشتند
 !نبود مرد هم او.. بود او بارزش ی نمونه و

 کثافت و لجن از مملو من حال   بود اگر که.. نبود من حال   این حال، بود اگر که
 ..نبود
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 ..بودم پیش سال   هشت معصوم   دخترک   همان من بود اگر که
 .برد هیچستان به را من نبودنش همین و نبود! نبود که آ .. بود اگر که
 ..برگردم اولم ی خانه سر   دوباره تا گشت برنمی بود مرد اگر که آ 

 !شد می شروع داشت دوباره بازی گویی و.. نبود من با ُبرد وقت هیچ
 ..گشت می باز داشت دوباره شیدایی.. کنم می حس وجود تمام با را این

 ..داشتم دوستش هنوزم که او و شیدایی به لعنت و
 ..نداشت انتخابی هیچ هم باز عقلم

 و دل که یابم می در حال و شییود چیره احسییاسییم بر عقلم تا زدم زور عمر یک
سم سا شاهی تاج   اح  هبلک اند نکرده واگذار عقلم به عنوان هیچ به را شان پاد

 ..کنند می تقدیم ام زندگی روباه   کهرباهای به عشق با را تاجشان
ضا حتی که زندگی این بر وای ست ات علیه بر هم جوارحت و اع  انقالب به د
 .زنند می

 !..ای شده تمام یعنی رسد می مرحله این به وقتی زندگی و
 

گام با   که وقتی شیییب هن مه تقری ند ه نده ها خودی فقط و رفت ند، ما  از بود
شپزخانه سی یقه پیراهن  . شدم خارج بود شده َمقرم که آ  وار  شل با ساده انگلی

 .ودب مراسم برای ُرفتن و شستن از. بودند شده خیس کمی ترم ساده ای پارچه
سته شت در را سینی های د شردم هایم م  ه  نگا یک با. شدم نزدیک جمع به و ف

یافتم سییرتاسییری ما  . اسیییت نکرده ترک را جمع هم او حتی که در  کار   حت
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 سال هشت از بعد هم آن برود، گذارد نمی را هایش بچگی همبازی. پاشاست
 .دیدنش

 را کرد می صییحبت آهسییته که ایلگار صییدای که بودم گرداندن چایی حال   در
 .شنیدم

 گالبتون؟ کیه این -
 و پرت شییدت به حرف   تا شییوند می سییاکت همه که بود نزده تخمین گویی

 .بشنوند را پالیش
 آ .. درآمدند صیییدا به هم باز ها طبل که آ .. جوشییید باز چشییمه که آ 

 ..را ها عاطفه بی حرف   کردند هالجی و لرزیدند هم باز گوش های استخوان
 است؟ پایشان زیر بهشت مادران ی همه گوید می کسی چه و

 یم پیروی او از قانونی چنین این کند نمی حس را فرزندش بوی که مادری آیا
 کند؟

شمان   تخم   در زند می زل که مادری آیا سد نمی را او و اش بچه چ  سزاوار شنا
 بگذارد؟ پا زیر را بهشت که است این

 سییزاوار ام کرده فراموشییش اسییت وقت خیلی از که واحدی و احد خدای به
 !نیست سزاوار دارد قوانینی چنین این که باالیی آن جان   به. نیست

شم مریم، خاله و گالبتون مامان هی شنیدن    پایین   سر اورهان، دایی ی غره چ
 باعث ،او نگاه   خیرگی خصوصا   و پریا و پاشا آیلی، نگاه نفرت   مرسده، دایی زن
 !بیشتر چشمانم ی چشمه جوشش و شود شدیدتر بغضم شد

 را چایی شییید خم. انداختم زیر به را سییرم و گرفتم او جلوی را چایی آخرین
 .شد نمایان گردنش درون طالی زنجیر   که بردارد
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 بلند ردن  گ در تالئلوئی چه.. خاطره ُپر زنجیر   آن از گرفتم سریع را متحیرم نگاه  
 !داشت اش مردانه و

 باشد؟ داشته توانست می خاصی معنی چه او گردن در زنجیر این
 :شد بلند دوباره ایلگار صدای

 زدم؟ بدی حرف   شدید؟ ناراحت همه چرا -
 .زدم زل هایش چشم به و چرخیدم سمتش به
 نمی مرا و اسییت مادرم او که درک به. اشییکند در غرق چشییمانم که درک به

سد  درک به.. دارد گردنش به را زنجیرم هنوزم شهاب که درک به! درک به.. شنا
سفل درک به.. درک به.. ام شکننده و ضعیف همه این من که  نتیلع السافلین ا
 ..ها

 :گفتم هایش چشم به خیره
 .نیستم هم مهمی آدم همچین -

 .لرزیدند می همه و همه و ها دست.. اش فندقی نگاه   نی نی.. هایش لب
 ینا که بود عجیب و باشییم آرام که خواسییت می.. زد پلک و گزید را لبش آیلی

 .بود عجیب برایم خیلی این و آرامم نهایت بی روز دو
 !داد کانت ناباوری با را سرش. کشید پس بعد و کرد دراز سمتم به را انگشتش

شتش ستش و افتاد پایین انگ شت را د  از مک دخترش حال  ... دهانش روی گذا
 .نبود خودش

 :گفت و داد تکان ناباوری با را سرش
 .بودی ُمرده که تو.. تو.. تو -
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 :زدم تلخی لبخند  
 .بودم ُمرده تو نگاه   توی من -
 :آمد سمتم به و پرید جا از
 یفضع اومد دنیا به ماهه هفت چون گفت.. گفت فرستادم وقتی آغا. نه نه نه -

 !ُمرد و بود
 :گفتم و رفتم عقب اختیار بی. گذاشت ام گونه روی را لرزانش دست  

 .نزن دست من به -
 :زد جیغ

 ..تنمی ی پاره.. دخترمی تو -
 .دادم تکان را سرم

 .گالبتونم مامان دختر   من -
 .ریختند بیشتر هایش اشک و چسبید را دستم ساعد  

 !کنم می خواهش.. عزیزم -
. بودم شده خشکی چوب که راستی به. بود کشیده آغوشم در بیایم خودم به تا

 .زدم می پا و دست حسی بی از مردابی در. بودند آویزان کنارم هایم دست
 می بهش و کشیییدم می خوشییحالی سییر از جیغی کردم؟ می باید چه حال

 این در کردم می باید چه کردم؟ می ب*و*سییه در غرق را صییورتش آویختم؟
 نشده؟ بینی پیش ی لحظه

 صلو بدنم به برقی گویی و ب*و*سید را بودند درآمده شالم زیر از که موهایی
 .بیایم خود به شد باعث و شد
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 با را سییرم. رفتم عقب و کردم خارج هایش دسییت اسییارت از زور به را خودم
 :گفتم آمد می سمتم به دوباره داشت که اویی به رو به و دادم تکان حرص

 .نیا جلو -
ستم میان   سینی کرده، گرد عقب سط میز   روی کوبیدم را د  فرین دو نگاه   از و و

 .گریختم بودند کشیده آتش به را ام زندگی که
شد وقت هیچ.. بودم گریز اهل من  و کرده سکوت قدر آن.. بگیرم را حقم که ن
ضافه که ریختم خود در سی های اندام از هایش ا  این شدم و زد فواره بدنم ح

 ..امروز من  
 !رقصد می وجودش کل   و دهان در جنون که منی این

 
شپزخانه شیر   از آبی لیوان ستم و کردم پر آ  دایص که بروم ایوان سمت   به خوا

 .شد بلند سرم پشت از ایلگار
 .کن صبر -

 دلم. بزنم حرف خواست نمی دلم. دادم ادامه راهم به و فشردم پلک روی پلک
 .خواست نمی چیز هیچ

 یالک قالی کنار   را ام دمپایی. بودند ایوان سییکوی روی کاکتوسییم های گلدان
 هایم کاکتوس سییمت   به و درآوردم بود شییده پهن خواب بهار روی که رنگی
 .رفتم

 :گفت دوباره.. بود سرم پشت  
 کنی؟ نمی نگاه بهم چرا عزیزم -
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شیده بیرون جیبم از را دندان خالل شک خاک   درون   ک شتمش کاکتوس خ  گذا
 .چرخید اختیار بی زبانم و

 امردن یه و بود سالم پونزده یاد می یادم دارم؟ کی از کاکتوسارو این دونی می -
شون برام بود مرد نظرم به ها موقع اون که ست می. آورد  یادن به الل ذاتا   که دون

 هک دونست می. ایم بیچاره و بدبخت آدم   که دونست می.. ندارم گالیه و اومدم
 تا آورد اینارو دلیل همین به.. شییم شییریک کسییی با هامُ  غم خواد نمی دلم

 به.. بودن کوچیک خیلی.. نکن قدشییون و خارها این به نگاه.. بشیین همدمم
 قد هام حرف و من با.. شیییدن بزرگ هام غم و من با.. دسیییت کف ی اندازه

 زبون بی من   دونسییت می که اون..! کردن رشیید هام عقده و من با.. کشیییدن
 من هاش نفرت آماج   چرا چرا؟.. چرا پس یتیمم و اضییافه.. طفیلیم.. مظلومم

 من؟ چرا شدم؟
 .پیچید گوشم در صدایش بعد و نشست هایم دست روی سردش دست  

قدر کس هیچ و چیز هیچ - یت اون مای خاطرش به تو که نداره اهم  چشیی
 ..کنی اشک به غرق خوشکلُت 

 ینم چرا.. خواست نمی را دستانش توسط شدن لمس دلم.. زدم پس را دستش
 فهمید؟

 شوم؟ کر شوم؟ کور کنم؟ الل را خود شود می کنم می فکر گاهی
شمان   نه دیگر که شان نه و ببینم را مکاران چ شنوم را صدای  واب  ج بتوانم نه و ب

 !کاش.. شد می کاش.. بدهم را هایشان حرف
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ستان یاد   ام فیل بازم روزها این ست کرده هندو  می صدا بی های گریه دلم.. ا
هد هد می پوسییتی زیر های هق هق دلم.. خوا له دلم.. خوا  می نشییینی چ
 کند؟ مهیا برایم را شرایط تا بگویم که به.. خواهد
شک اختیار شمانم های ا ست از که چ  چه به دانم می دیگر شود خارج هایم د
 ..ام رسیده ای مرحله
 و دوباره.. شوم می شاد دشمن و شود می شروع دوباره.. شود می شروع دوباره
 ..دوباره

شمی شدت   از ست غلیان به وجودم در هو یک که خ ش  ها گلدان به را پایم ن
 ..رسید گوشم به مهیبی شکستن   صدای بعد کمی و کوبیدم

 .بریزند فرو بیشتر چشمم از شده سرازیر های اشک گذاشتم و شدم خم
 که نم روح   مانند  . شیید تبدیل تکه هزار به و شییکسییت او پای کنار   دقیقا   گلدان
 .دهش چسبانده هم به قوی های چسب اقسام و انواع با که ایست شکسته چینی

.. پریدگی لب هزاران.. دارد ترک هزاران دارد؟ را اولیه زیبایی آن دیگر مگر ولی
 ..شده مفقود و شکسته ی قطعه هزاران

 ارانهمک چشمان به و کشیدند می چنگ به را بازوهایم داشتند که هایی دست به
 می نفرت اند شییده خیره من به و کنند نمی هم نگاه را شییکسییته گلدان   که ای

 .ورزم
 هک مردی به کردم تقدیمش و هایم چشم جان   به ریختم را وجودم نفرت   تمامی
 ..دارم دوستش هنوزم

 ..نبود پیدا که خوب چه و صورتم به زد زار باز نقابم زیر عشق   و
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 گلدانم دنبال   به را سکو روی های خاک و نما مادر ی غریبه ی سینه تخت   زدم
 ..کردم سرازیر او سمت   به

 هب سییاک و زد پوزخند هایم اشییک به وقتی پیش سییال   هشییت که بداند بگذار
 هب هم من دل   و شده سرد خاک دیگر که بداند بگذار. کردم خاکش رفت دست

 !دنبالش
سرد شک.. کرد می نگاهم خون سرد چرا.. ریختند می هایم ا شد؟ خون  این نبا

 .برایش تماشاییست من حال  
 :زدم لب

 هک وقتی زن این.. شدید چال ذهنم توی پیش ها سال سرم پشت زن   این و تو -
 دیدیخن ریشم به پیش سال   هشت وقتی هم تو. رفت شوهرش با من تولد شب  

 رو تاتون دو هر خوام نمی دیگه.. کردم تلقی عشییق چشییماُت  فریب برق   من و
 .نیست دارم جلو چیز هیچ دیگه موقع اون ببینم اگر که ببینم

 چشییمانش در دیگر فریب برق آن و او نگاه از کندم دل و دادم هل را ایلگار
 ..بود گرفته مطلقی حسی بی را جایش.. بود شده خاموش

جه با را قلبم. بود کرده مفتونم و داده را فریبش نگ به هایش پن ی چ  و دهکشیی
 .ربود حسی بی را نگاهش برق گونه این و.. بود مکیده را خونش

 اهیگ تکیه کردم می گمان.. بود کرده پیدا برق نگاهم پیش سال   هشت هم منم
 باییفری دلم و شده ام شیفته کسی ها سال از بعد کردم می گمان.. ام کرده پیدا
 او از یفریبای آن دانستم نمی دیگر... رویم به رو پسر از فریبایی.. خواست می

 .گذارد می تاثیر برم دارد
 ..پایان بی نفرتی سر   از فریب.. فریبندگی فریبایی.. عشق فریبایی نه البته
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 آن دانسییتم نمی اما دارد ای حلقه برایم اش مردانه دسییتان   در کردم می گمان
 ..آسمانی پیوند   برای حلقه نه است دشنه برق   است دستانش در که برقی
 سییر   از شییدند می روشیین دیدنم با که چشییمانش های سییتاره کردم می گمان

شقند ستم نمی دیگر و ع شنایی این دان ست برق   همان رو  مک او چون.. پیروزی
 !شد می نزدیک بود آغا و من شکستن که هدفش به داشت کم

 هک دانستم نمی دیگر و اند دوستی و عشق سر از هایش رفاقت کردم می گمان
 ..است نهفته ظالمانه هایی خیانت ها این ی همه سر   پشت
مان مان که کردم می گ قت هایم گ ند حقی  بیش دروغی که دانسییتم نمی و ا

 ..نیستند
 می که دارد حسییی نگاهش در و زدم ای تنه بود ایسییتاده ها پله کنار   که آیلی به

 ..چیست دانم
 است نگاهش ترس   همین و.. است شده شروع دوباره داند می که اوست فقط

 تر سییهمگین هم دوباره شییروع   از بترسیید عزیزت که این.. ترسییاند می مرا که
 .است

 ..درک به بمیرد بگذارید را من این
 

شت   ستادم پنجره پ  آغا مهفت روز   امروز.. آغا ی خانه پیر باغ   به دوختم نگاه و ای
 تهگرف را ساختمان کل زن و مرد جنبش   و صدا و سر. بودند تکاپو در همه و بود
 .بود
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 روزهایی آن از امروز. گرفتم آغوش در را خودم و دادم تکیه شیییشییه به پیشییانی
ست می گریه دلم که بود  .اطرافیان های ترحم از خالی صدا بی ای گریه. خوا

شک از خالی شیدن آه از خالی.. آیلی و پریا نگاه   در شده جمع های ا  های ک
 .مریم خاله و گالبتون مامان

 قتو هیچ چون بود شده ام عقده نبودن چشم در. بودم بیزار بودن طفیلی از من
شم در شم در برای چیزی. نبودم چ شتم بودن   چ  هب فقط تا کردم کاری هر. ندا

 کردم کاری هر! نشد دارم نگه را شهاب تا کردم کاری هر. نشد بیایم آغا چشم  
 شد؟ مگر ولی.. کنم پاک را ام زندگی ننگ های لکه تا

 عوض هم چیزی مگر شد؟ چه تقال؟ همه آن شد چه تالش؟ همه آن شده چه
 کردم؟ پیدا عروج کسی چه چشم   در کرد؟ پیدا ارتقا ام درجه مگر شد؟
سوس با را سرم  که نکردم عروج. دادم سر سینه اعماق   از آهی و دادم تکان اف
ستی روز   از چه هر بلکه هیچ ستی و نی شتم خود با ه ست از هم را دا  و دادم د
 ..دوباره شروعی.. جدید شروعی با خورده شکست منی.. منم این حال

 شد چه رفت؟ در دستم از بارم فالکت زندگی امور ی همه ی رشته که شد چه
 است؟ دلم در هنوزم اهریمن این مهر که شد چه اصال   دادم؟ دل اهریمن به که

 خیلی از. ام کرده پیدا اسییتقرار نفرت و عشییق مرز   در اسییت وقت خیلی از من
ست وقت شق چوبی پل   اوایل   که ا شت   را نفرت و ع شته سر پ  حال و ام گذا

نده نفرت ُپل، اواخر   جازه دل این مگر ولی.. ما هد می ا  راحت و کنم عبور د
 نداشته را عبور توانایی متاسفانه و ام کرده پیدا استقرار اواسطش در دقیقا   شوم؟

 .ندارم و
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 و معلق ُپل   یک فقط بازی این راه  . ندارد خاکی جاده. ندارد راهی دو بازی این
سته نیمه ست شک شته پایم زیر مذاب   ی دره از حفاظ برای که ا  هر و شده گذا

 ن  ریخت فرو شروع   شروع، این دقیقا  .. دارم را سقوطش و شکستن هراس لحظه
سیدگی ست ُپل های پو ست نمانده چیزی دیگر.. ا سی هر از بهتر خود. ا  هب ک

 !واقفم موضوع این
 .دش بلند سرم پشت   از آیلی صدای آن متعاقب بعد و آمد در شدن   باز صدای

 ..پایین بیا تنهایی؟ چرا -
 ینا متاسفانه ولی چیزیست چه از خشمش دانستم می. داشت خشم صدایش

 حرکتی هیچ خواستم نمی من و بود سقوط حال   در پل چون نبود من دست   هم
 .دهم انجام خودم نجات برای

 :گفتم بگیرم رویم روبه ی منظره از را نگاهم که آن بدون
 .باشم تنها خوام می -

 :گفت چشمم در چشم. برگرداندم خودش طرف   به و زد بازویم به چنگی
 .کنی می غلط تو -

 :زدم زهرخندی
 .گذشته غلط از کار دیگه -

 :گفت خشم با و داد تکان تکان را بازویم
! نیسییت بهت حواسییم نکن فکر. یارم می در چشییمت تو از رو غلط اون من -

شمام شت چ  زور به تا بیرون بیا هم حاال. کنه می چکت و چرخه می سرت پ
 .پایین نبردمت
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 .رفت باال اختیار بی صدایم
 اون از یکی پایین بیام اگر! باشییم خودم حال   به بذار.. نذار دمم روی پا آیلی -

 .دونی می خوب خودتم. کشم می رو دوتا
 :گفت لب زیر نامفهوم و گرفت هایش انگشت میان   را ام چانه

 .دوتاشون هر برای.. گذشته کشتن از کار -
 میز صییندلی روی از را حریرم شییال  . چسییبید را سییاعدم و کرد ول را ام چانه

 .انداخت موهایم روی و زد چنگ تحریرم
سید نمی بهش وقت هیچ زورم ست می اگر. ر  و داد می دهد انجام کاری خوا
 !بود عادتش این. گرفت نمی هم اجازه

 
شان شان ک ستم می. بردم پایین ی طبقه به ک س برای رفتار این دان  آیلی. تچی

 در خبری بی عالم. خواسیتم می من گویی و کنم شیروع دوباره خواسیت نمی
 !بود فرار راه   بهترین موقعیت این

 های صندلی و مبل جای به و بود مبلمان از خالی سالن. بودند تکاپو در همه
 .بود شده گذاشته معمولی های صندلی سلطنتی،

ضایت   برای شم آن از فرار و آیلی ر شت   حرف دنیایی که ها غره چ  انش پرده پ
 گرچه زدم زل دور ای نقطه به و نشییسییتم ها صییندلی از یکی روی بود پنهان
 ار متینش و بم صدای. شنیدند می را خانه سرسرای توی ی همهمه هایم گوش
 .دادم می تشخیص صدا صدها میان  

 ها شییب کرد نمی قبول همه اصییرارهای عالرغم. بود اینجا روز هفت این در
 .رفت می داشت سکونت جا هر به و بماند
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 چند کنار   .کردم نگاه زیرکی زیر سرسرا به و دادم تکیه صندلی استیل   به را سرم
 چند لیلد همین به و بود عریض سرسرا. بود ایستاده بود من به پشتشان که مرد
 .بودند کرده تجمع جا آن نفره

 مرگم از قبل اگر شیید می چه. دیدم می هم آینه به نگاه بدون را نگاهم حسییرت  
 کردم؟ می نوازش را مشکی و مردانه موهای آن

 را هایش چشم و جایی ببرم را من این شد می کاش! خدا ای... اگر شد می چه
 !شد می کاش. دربیاورم کاسه از

 یم که لحظه شییکار  . برگشییت طرفم به هو یک و کرد حس را نگاهم سیینگینی
 ؟بخوانم توانستم نمی چشمانش از را چیز هیچ دیگر چرا است؟ همین گویند

 دادند؟ نمی پس نم دیگر کهربایی گوی دو آن چرا
ست خیره قدر آن شتر را سرم که نگری شمانم و دادم تکیه بی ستم را چ  و تاب !ب

 !بود شده تمام پیش وقت خیلی از من تحمل  
 .گشت برنمی دیگر و رفت می کاش.. رفت می زودتر چه هر پسر این کاش
 شدن   بهتر برای را خودش قدر این که داشت دوست را آغا خیلی او مگر اصال  

 زد؟ می آتش و آب به مراسم
 بود؟ رفته کجا به نفرتش اصال  

 فهمی؟ می.. بودم کرده خوف و دیده پیش سال   هشت را نفرتش برق   من
 اند؟ خطرناک هایش بازی سیاه که فهمی می
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 تربیشیی حال و بود که زمان آن.. خیلی از بیشییتر خیلی. بود مخوف پسییر این
 نگاه   آن از سهمناک هایی ضربه پیش سال   هشت که من برای حداقل.. هست

 !بودم خورده اش داشتنی دوست و مکار
مام با را اش اهریمنی خطر   ظار پس.. کردم می حس پیم و رگ و وجود ت  انت

 ..نترسم باش نداشته
 ..داد می را خطر آالرم   بیشتر همه از شروع

 شپرور وجودم در دیگر منی دوباره تا.. شییوم آغاز دوباره من تا بود برگشییته او
 ..بود دیگرم من   برای آغازی این! من جانب   از دخالت ای ذره بدون شود داده

 .برگشتم طرفش به و شده خارج فکر از پریا صدای شنیدن   با
 گفت گالبتون عمه.. ها داره خوردن حلواهات. آشییپزخونه توی پیشییمون بیا -

 .کنه درستش دوباره خوشکلم دختر   بذارید
ستم جا از حرفی هیچ بی ست پریای دنبال   به و برخا شتنی دو  و او. مرفت ام دا

ند بزرگتر من از آیلی مدیگر حرف خوب ولی بود یدیم می را ه  همین به فهم
 .بودند کنارم هایم بدبختی تمام در خواهر دو مانند دلیل
شپزخانه وارد  از جان کردم حس ای لحظه برای اش شلوغی دیدن   از شدم که آ
 .گرفت می بازی به را روانم شلوغی همه این و بودم گریزان جمع از. رفت تنم

 و دمدرآور کابینت توی از را زعفران. بکنم را کارم همه به توجه بی کردم سییعی
 .ساییدم هاون با

مام با را این.. نبود خوب حالم گاه حس   با و کردم می حس وجود ت  های ن
 .دارند خبر خرابم حال   از که دانستم می هم نزدیکانم
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 حالی چه در من دانسییتند نمی بودند خانواده سییه درجه بسییتگان   از که زنانی
.. ها یک درجه ولی دادند می من به را متکبر و مغرور لقب   هم شییاید و هسییتم

ستند می ها آن سید می که ایلگاری جز به البته... دان  مبادا کند نگاهم حتی تر
 .بگیرم ها غریبه جلوی را اش پاچه

 به چشمی زیر. شنیدم را مامان ی عمه دختر آرام صدای که بودم کارم مشغول
 می حرف من ی درباره داشییتند. کردم نگاه شییناختم نمی که را اش کناری و او

 .بودم مطمئن را این زدند
 :گفت بود معصومه اسمش که مامان ی خاله دختر

 ..که دونی می خودت ولی داره رو و بر آره -
 :گفت تر آرام غریبه زن

 زنی؟ می چیه حرفا این. داره مظلومی ی قیافه چه ببین.. معصوم داره گناه -
 :زد نیشخندی معصومه

ست زاده حروم نیره؟ گی می چی - سم.. دیگه ا سم   و ا  نافش به خانواده این ر
 ..مردگی موش به زده خودُش .. چسبه نمی

 کرارت سییرم در کلمه یک فقط بلند ی جمله آن از. بود تیز خیلی حرفش خنجر  
 می محکم آونگ  .. گشییت برمی و رفت می".. دیگه اسییت زاده حروم. "شیید
.. پیچید می".. دیگه است زاده حروم! "صالبت با.. گشت برمی محکم.. رفت
 یدهکوب سر بر که مرگی ناقوس   مانند  ". دیگه است زاده حروم.. "باد ی زوزه مانند

 حاال که همین است؟ همین گویند می که ُپتک... استیی زاده حروم.. "شود می
 همین؟ شود؟ می کوبیده سرم بر
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 نم این. چکیدند هایم اشک باز. رفت در دستم از هایم اشک ی رشته سر باز
 مسلط جوارحش و اعضا از کدام هیچ بر دیگر تواند نمی دردناک شروع   این با

 !تواند نمی دیگر. باشد
 نمک بند جایی به را دسییتم که این از قبل و سیییاهی چشییمانم رفت، گیج سییرم
 .ریختم فرو کاهگلی آواری مانند

 
 «شویم دیوانه تو زنجیر به که شد آن وقت»

 دشی نمی حاضییر عنوان هیچ به نبود ادب سییر   از اگر و کرد پا آن و پا این کالفه
 کله را پاشا خواست می دلش. شود شریک هایی بحث چنین این در و بایستد

 نجاتش بود کرده اش احاطه او ی واسییطه به که ای مخمصییه این از تا کند پا
 !دهد

شته شیرین و تلخ خاطرات   یاداوری و باغ خانه این در ماندن  بیعذا برایش گذ
 او توان   از این و طلبید می هولناک هایی انرژی ها خاطره آن یاداوری. بود الیم

 .بود خارج
صاحب برای فقط و بود دیگری عالم در صال  . داد می تکان سر هایش م  نمی ا

 !چیزیست چه سر   بر بحثشان و گویند می چه دانست
شفته ست نمی و بود آ شفتگی دان شا چیزی چه از اش آ  چه ره ولی گیرد می من

 .نداشت را تحملش و تاب دیگر بود که
 می اعتراف خود به. نداشت برگشت توان ولی کرد می حس را نگاهی سنگینی

 او مبادا ترسییید می. ترسیید می مظلوم و معصییوم نگاه آن از. ترسیید می که کرد
 !مدهآ برایش کجا از ترسش این دانست نمی و شده اش خیره گونه این که باشد
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. برگشیییت کرد می سیینگینی برش که نگاهی طرف به و نیاورد طاقت بالخره
 معصوم نگاه   این چرا. داد بیرون سینه از اراده بی و خفه آهی چشمش در چشم
شت؟ تازگی برایش  چه پس بود؟ ندیده را مظلومیت آن پیش سال چند مگر دا

 داد؟ می تکان تکان را سنگش دل   فندقی نگاه   این چرا شده؟ اش
صومیت آن و خود به لعنتی ستاد که کمی. فرستاد مع  شد اقط طاقتش دیگر ای

 :گفت لب زیر و داد ای اشاره او به. برگشت پاشا طرف   به و
 .گردم برمی و رم می من -

 که شییود خارج خواسییت و کرد سییرسییری خداحافظی. داد تکان سییری پاشییا
 .آمد می آشپزخانه از صدا. پیچید خانه سرتاسر در زنانه جیغی صدای

شا و او شپزخانه سمت   به و انداختند هم به نگاهی پا  همنظر دیدن   با. دویدند آ
به ی بان کرد حس ای لحظه برای رویش رو  چه را او. کرد توقف قلبش ضییر

 بود؟ شده
 .شد بلند سرش پشت   از پاشا ی زده وحشت صدای

 چشه؟ -
ست نمی ضعیف و نحیف پیکر آن از را لرزانش نگاه    واناییت گویی. بگیرد توان

 .بود شده سلب پاهایش از حرکت
 :زد فریاد پاشا به رو حرص با پریا

 .کن بلندش بیا برده؟ ماتت چرا. دونم نمی -
 یاراخت بی دسییتش. رفت دخترک طرف   به و زد کنار را او حرکت یک با پاشییا
 .بست را چشمانش و داد تکیه در چهارچوب به. شد مشت
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 نمی دلش و عقل کارزار میان   در. زند می دست او به پاشا چگونه نبیند تا بست
 .بدهد یک کدام به را حق دانست

 که دکشی می فریاد عقلش محرم، و است پزشک پاشا که داد می تسکین دلش
 .ندارد ربطی" تو"  به باشد نامحرم یا محرم
 شهای شقیقه پاشا های دست روی بر جانش بی جسم   دیدن   با و کرد باز چشم

 .کشید تیر
شتش . نبود یزجا دیگر ماندن. کرد تند پا سرسرا سمت   به و کوبید دیوار به را م

 یکار بود ممکن و باشد داشته را اش همیشگی داری خود توانست نمی دیگر
 !جبران بی کند

 
شش شید را کف ست و پو  باز رس رفتنش از مریم صدای شنیدن   با که برود خوا

 .زد
 مادر؟ ری می کجا -

 ود؟ب رفته کجا به احترامش و ادب ولی".. قبرستون" بزند داد خواست می دلش
 :گفت و کشید آهی

 .یام می دوباره. دارم کار -
باره  به. داشییت نگهش و گرفت را بازویش مریم که کند حرکت خواسییت دو
 :زد عجول لبخندی و برگشت مریم طرف  

 عزیزم؟ داری کاری -
گاهی با مریم گاهش خاص ن فه. کرد می ن گاه   از کال  حتی که دارش معنی ن
 .داد تکان حرص با را سرش بفهمدش توانست نمی
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 :گفت و خندید آرامی به مریم
 .کن فرار همیشه مثل -

شم سته وجودش به خ ش  ندت پا بگوید چیزی که آن بدون و زد زهرخندی. بود ن
 .شد دور جا آن از و کرد

 :گفت لب زیر و فشرد حرص با را دردناکش های شقیقه شد که ماشین سوار
 حالیه؟ چه دیگه این -

شته لعنتی ی خانه آن در را دلش  د؟بو آورده خودش سر بر بالیی چه. بود گذا
 بود؟ کرده ضعف آیا بود؟ رفته حال از چه برای

 بهتر او. بود شده تر ضعیف گویی هم پیش سال   هشت از و بود ضعیف بدنش
 موقع آن و کرده پیدا بدی حال   چه جلویش بار یک. دانسییت می کسییی هر از

 توصیف قابل هم موقعش آن حال..دانست نمی بود؟ شده آشفته چنین این هم
 .نبود
 هب زور با داری طناب   مانند که لعنتی ترس   این آشییفتگی، این دانسیییت نمی

 نمی دلش.. دانسیییت می را چیز یک فقط. اسیییت چه از بود پیچیده گردنش
 تحمل را نگاهش نفرت   بود حاضر. ببیند بسته را نازش چشمان   دیگر خواست

 خودش ورینابا کمال   در و نباشند امید نا. نباشند خسته. نباشند بسته ولی کند
 .نباشند اشکی وقت هیچ

. کرد باز خشییم با را پیراهنش اول ی دکمه خودش نامعلوم حال   از حرص با
 .است شدن پز آب حال   در غضب و حرص شدت   از مغزش کرد می احساس
 .بود شده ریخته جانش به چه برای هم خشم همه این دانست نمی بدبختانه
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 .کوبید فرمان به را مشتش
 چه؟ من به. کرد بغلش پاشا که درک به -

 وا به بود؟ کرده بغلش پاشییا که چه او به. آورد خود به را او عقلش هشییدار   این
شت ربطی چه شفته قدر این حاال که دا  چه برای حرص همه این بود؟ شده آ

 بود؟
 حتی و شییید دور انگیز خاطره ی محله آن از و درآورد حرکت به را ماشییین

 بود؟ حالی چه دیگر این. بود آورش حیرت افکار   بهت   در هم خودش
 به نگاهی. بازگشیییت باغ خانه به شییید آرام و زد دور ها خیابان در کمی وقتی

 .بود دوازده به نزدیک. انداخت اش مچی ساعت  
 .دش خیره بهاری و صاف آسمان   به و داد تکیه باغ تنومند درختان   از یکی به
 
شا صدای شنیدن با شت طرفش به کرد می صدایش که پا شا. برگ  نارشک پا

 :گفت و ایستاد
 پسر؟ رفتی کجا. سالم -

 .انداخت باال ای شانه
 اصال   شد نمی وگرنه داشتم مرخصی روز چند این خوبه. داشتم کار! علیک -

 .بیام
 :گفت و داد تکیه درخت ی تنه به او مانند پاشا

 .آهان -
 رفح به پاشا که بود شاکر را خدا.. بپرسد را دخترک حال   چرخید نمی زبانش

 :آمد
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 .ُمردم می نگرانی از داشتم دیگه. اومد هوش به تا شدم جون نصف -
صش شت دوباره حر شت برمی دا ست می که جا آن تا. گ شا دان  او به ربطی پا
 جدید رفتارهای این پس بود نگفته او به اش عالقه از هم وقت هیچ. نداشییت

 دید؟ می پاشا از که بودند چه
 به خودش. داشییت کم را افکار همین فقط. بود شییده مشییت دسییتش اراده بی

 !داشت بدبختی کافی ی اندازه
 .کرد می حس او به نسبت وافری نگرانی هم خودش طرفی از

 .زد دریا به دل و داد بیرون را عمیقش بازدم
 بهتره؟ حالش حاال.. حاال -

 :گفت کند نگاهش که آن بدون پاشا
ُرم زیر ره می بار دو ماه در حداقل. بهتره - .. اعصییابش و ضییعیف   بدنش. سیی 

 ..تر ضعیف
ستاد خود به لعنتی اختیار بی  حال   این. کرد کیپ هم روی را هایش دندان و فر
 !تقدیرشان هم شاید یا آغا؟ یا او بود؟ که تقصیر   بد

 :داد ادامه پاشا
 و آغا با زندگی مشییکالت   جز به نظرت به. بودی صییمیمی باهاش خیلی تو -

 باشه؟ داشته تونه می مشکلی چه کمبودهاش
 می چه .است شده سر  بناگوشش تا کرد حس! کشید تیر شدت به اش شقیقه

 کند؟ می آرامی نا گونه این که اسییت نامرد من   سییر   پشییت   از گفت می گفت؟
 بکاهد؟ اش شرمندگی شدت   از تا گفت می چه
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شیمان آری شیمان ها پیش وقت خیلی از. بود پ  ختهری آب مگر ولی بود شده پ
 چینی شیید می مگر سییاخت؟ پارچه یک و کرد جمع دوباره توان می را شییده

 بیاورد؟ دست به را اش اولیه شکل   دوباره تا زد بند جوری را ای شکسته
 مُن  های نامردی و چیز همه اصییال  .. کنه ازدواج.. بشییه شییاید"  گفت خود با

 "..کنه فراموش
ست کردن قل قل حال   در جوش آب دیگی در مغزش کرد حس فکر این با و . ا

 کسی؟ چه با او؟ ازدواج
 .."ذارم؟ می من مگه کرده، غلط" زد داد درونش بلند صدای با یکی

 !دش می دیوانه شده پیدایش کجا از نبود معلوم که لعنتی صدای این از داشت
 :گفت بود مشهود هم صدایش در که حرصی با و جوید را هایش لب

شت من. دونم نمی -  رفته دونی می خودتم. ندارم خبری هیچ ازش که سال   ه
 بخ.. ها سال اون از قبل اما نداشتیم خاصی ارتباطی راه   هیچ و انگلیس بودم

 اون از بهتر حالی باش مطمئن بود هم ای دیگه آدم   هر.. بود غمگین همیشیییه
 خیلی بود شییده باعث باهاش آغا رفتار   طرفی از مادرش، طرفی از. نداشییت

شه منزوی شه. با  باهاش باره این در بارها خودم من.. طفیلی   کرد می فکر همی
 همون دوباره دیگه مدت   یه از بعد اما شیید می هم بهتر حالش کردم صییحبت

 .کاسه همون و بود آش
 شد؟ می مگر ولی کند خفه را سرش در لعنتی صداهای خواست می دلش
 کاراف این و کند باز هم از را مغزش های بافت خوردگی پیچ توانست می کاش

 .سازد نابود را
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ست می کاش سمت   توان  و ندک نابود را اش زندگی دخترک   ی حافظه پردازش   ق
 .کند پاک ذهنش از بود داده ر  گذشته در که را چه آن هر

 سال فشارش زیر که مرموزی حس   این توانست می کاش.. توانست می کاش
 .ببرد بین از را بود شده له ها

 !کند فراموش را هایش نامردی خودش پیش حداقل توانست می کاش
 

صال   ست می کاش ا  ارهاک ی بقیه شاید. کند بازگو خود برای را حس این توان
 !افتادند می خود خوب و عادی روال   روی

 .شنید را پاشا صدای
 .شدن فروغ بی هاش چشم قدر این چرا دونستم می کاش -
 :گفت و کرد نگاه را پاشا چشم گوشه از
 .تریبد تو انگار افتاده؟ یکی تو برای اتفاقی چه نبودم من سال هشت این -

 :گفت حسرت با پاشا
 اصال  .. خودش ولی دارم دوسش که دونه می هم شیرازی حافظ   خواجه حتی -

 .است دیگه عالم یه توی
 چیزی ریزش  . اند کرده خالی رویش یخ آب   سییطلی کرد حس ای لحظه برای

 !فهمید هم خودش را این نبود طبیعی که ولله به اش سینه در
 .است خودش حال   در و کند نمی نگاهش پاشا که کرد شکر را خدا
ست می ست زیاد سرش قل   قل ی درجه قدر آن دان شارش که ا سیار را ف  باال ب

 را چشییمانش مغزش عقبی های ُلب کشیییدن   تیر و درد شییدت   از. اسییت برده
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ست شا. کرد باز و ب سی چه پا ست را ک شت؟ دو شا دا سی چه به پا شم ک  چ
 دانست؟ نمی او و داشت

 نمی کس هیچ. بود بیزار خوردند می چر  سرش در که هایی پرت و چرت از
 !برپاست کارزاری چه مرد این آرام   نا ذهن   در دانست

 خالی پاشا صورت   روی مشت یک با را اش نشدنی مهار خشم   حاال همین اگر
 شد؟ می معترض کسی کرد می

 ت؟اسیی گرفته قدر این چرا که بود ناباور آمد باال اش حنجره از صییدایش وقتی
 .آمد برمی عمیق بسیار چاهی از گویی

 .نیست ها خط این توی دونی می خودتم -
 :کشید آهی پاشا

 .پسر شناسه نمی رو ها حرف این.. دل   ولی. دونم می -
 ییاداور هی که کرد می حالی پاشییا به چگونه. فشییرد را اش پیشییانی حرص با

 است؟ شده کسی چه عاشق که نکند
شمکش در خود با ست نمی طرفی از. بود ک .. زند می را چیزی چه حرص   دان
 تنها عاشییق   که دارد خودش به ربطی چه اصییال   که بود مبهوت هم طرفی از

ست نمی. اند شده اش زندگی دخترک    معادله مجهول   گونه این که شده چه دان
 شود؟ می تر پیچیده هی ذهنش های

 :گفت آه با و دوخت چشم روشن آسمان   به
 خوند؟ هم درس کرد؟ کار چی سال هشت این توی -

 .زد لبخندی پاشا
 .س خونه کم خیلی عادی روزای توی که شلوغه سرش اونقدر -
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 .برگشت پاشا طرف   به تعجب با
 پزشکی؟ علوم رفت آخرش طور؟ چه -

 :کرد تکرار را لبخندش پاشا
یک کنکور آموزشییگاه   یه توی. گیره می آناتومی فوق   داره. آره -  یم درس فیز
صب فیزیک   مخ.. ده ستعدادی این با دونم نمی من.. الم سبات   توی که ا  محا

 کرد؟ عوض شو رشته چرا داشت ریاضی و فیزیک
.. شییود مهندس بود آرزویش او. نشییسییت هایش لب روی رنگ بی پوزخندی

 زا یکی که روزگار نامردان   و تقدیر ولی! بس و دانسییت می خودش فقط را این
 .برسد آرزویش به نگذاشتند بود خودش هم ها آن
 .شد غمگین لبخندی به تبدیل پوزخندش گذشته یاداوری با
ستک و دفتر ها ساعت - شت که کوچیکی ذهن   اون با و آورد می د  مجبورم دا

 ی هدور اوایل که این با. بدم درس دبیرسییتان ریاضییی و فیزیک بهش کرد می
 اریک نشکنم دلُش  که این برای. داشت ای العاده فوق استعداد  ! بود راهنماییش

 خیلی آخه گیره، نمی یاد کردم می فکر. دادم می انجام رو خواسییت می ازم که
 یم طور چه شده فارغ ضرب جدول   از تازه که دبستانی ای بچه که بود عجیب

 ایه مسییئله تونه می طور چه کنه؟ درک رو سییینماتیک و دینامیک مفاهیم   تونه
 هفت من   که بگیره یاد جوری واحد تبدیل   سییختی همه اون با فشییاُر  و چگالی

 گرفتم؟ می یاد بدبختی با بزرگتر سال
 :گفت و کشید آهی پاشا

 !نمونده چیزی هم گذشته آروم دختر   اون از. نیست گفتنی حالش -
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 :داد ادامه و کرد پوفی
ستادم من و داریم کار کلی. داخل برم باید من - . مزن می حرفایی چه جا این ای
 ..گرم   هوا داخل بیا

 رختد ی تنه از را تنش و کشییید آهی رفت پاشییا وقتی. داد تکان برایش سییری
 .افتاد راه ساختمان سمت   به تر عمیق آهی با و گرفت

ظه برای فت صیییدایی. کرد را دیدنش ه*و*س اش لعنتی دل   ای لح  کاش" گ
 "بودم کرده نگاهش بیشتر صب 

 بعد مرموز حس   آن که بود عجیب. نبودند مهم برایش دیگر ذهنش صییداهای
 !بود شده هم شدیدتر برگشتنش از
 دایشپی او و بود ناهار موقع  . شد خانه وارد و کشید دستی دردناکش پیشانی به

 .نبود
ست می ساعد حالش دان ست م  حس   ولی شود بلند خواب رخت   از نباید و نی

 کرد؟ می چه را مرموزش
 لحظه؟ این در هم آن کرد؟ می را دیدنش طلب که لعنتی این

 ..ذهنش در شناور افکار   از ترسید می. بود کرده خوف اش مردانگی تمام   با
تاده کار از کل به مغزش کرد می حس یدکی شیییدت   از اسیییت اف  افکار   پیچ

ست نمی! موهومش شته جوابی هایش سوال از کدام هیچ برای توان شد دا  ..با
 ..نداشت جوابی هیچ که بود سال هشت

 گردن هب برای حتی.. زیبا زنجیر   آن داشتن نگه برای حتی.. نداشت جوابی هیچ
 بود؟ شده چه ها سال این در را او... زنانه زنجیری انداختن
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نه این از او مگر غا از مگر نبود؟ متنفر خا مان   آن از مگر نبود؟ متنفر آ  چشیی
 می سییراغش به هی که بود چه لعنتی افکار   این پس کرد نمی حذر معصییوم

 آمد؟
 هفت چرا کرد؟ می کار چه ها تبریزی میان   در داشییت؟ کار چه جا این اصییال  

 بود؟ داده شکنجه را خود و دویده مظلومیت آن دیدن   پی در را روز
 کرد؟ می سنجاق را خود عبارتی به یا شد می وصل خانه این به هی چرا اصال  
 بود؟ نگریخته عذابش و خانه این از پیش سال   هشت مگر
 روی را اش شییده قالب دسییتان   و انداخت ها صییندلی از یکی روی را خود

 .گذاشت اش پیشانی
ضاعی این از خوبی بوی شامش به بود ساخته خود برای که او سید نمی م  و ر

 !بود هم خشنود اوضاع این از که بود عجیب
 
 هب گیج. کردم باز چشییم لیوان در قاشییق چرخش و تق تق صییدای شیینیدن   با

 اتفاقی هچ برایم که بدانم و کنم درک را موقعیتم توانستم نمی. کردم نگاه اطرافم
 !اند ایستاده سرم باالی گونه این حاضرین ی همه که افتاده

شمانم ستم نمی خوبی به و بودند باز باریک خطی ی اندازه به چ  شانباز توان
 .کنم
 :گفت نگرانی با ام هوشیاری دیدن با پاشا

 دختر؟ یهو شد چت بهتری؟ -
 .بوده چه برای و چه از ضعفم بیاورم یاد به تا بود کافی حرف همین
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 ماتومالتی کار این با و کشیدم باال چشمانم روی تا را ملحفه. لرزیدند هایم لب
 .بزنم حرف خواهم نمی فعال   که دادم
شان آمده من سر   بر که بالهایی از کدام هیچ اطرافیانم و دور  افتادهنی اتفاق برای
 ختیبدب و زده فلک آدمی سییر پشییت   راحتی به معصییومه که بود نیافتاده. بود

 .انداخت می دیگران چشم از و کرد می قضاوت من مانند
 که بود نیافتاده. کرد می باور را زن آن های حرف داشیییت نیره که بود نیافتاده

 !نباشم شکسته دل قدر این من حال
ند قضیییاوت چرا ید چرا.. نک  مگر بود؟ حرامزاده خودش مگر.. حرامزاده نگو
 ..باشد داشته درستی قضاوت   تا بود آورده سرش بر بالیی چنین این خدا
 مانند پدری که او.. نداشییت ایلگار مانند مادری که او.. نکند قضییاوت چرا

 چون معشییوقی که او.. نداشییت آغا مانند پدربزرگی که او.. نداشییت محمود
 !نداشت شهاب

نت ید چرا مادرم نوجوانی های شیییط ند بینوایی دامن   با  که بگیرد را من مان
 بود؟ اهریمن به بستن دل ام زندگی خبط بزرگترین
 چه؟ را آغا ی راننده محمود، ی مردانه های ه*و*س

صل   من.. من  دور به جوانی اوج   در که نفری دو.. بودم نفر دو این خطاهای حا
 ...پریدند می هرز هم با خانواده چشم   از
 وجود به گناه از ُپر ی رابطه یک طی که چیسییت گناهم هسییتم؟ من مقصییر آیا

 ام؟ آمده
 ؟کرد فرار و نماند بود کرده که کاری پای و نبود مرد پدرم که چیسیییت گناهم

 شد؟ کشته ترکیه مرز در و نیانداخت گیرش آغا که بود چه من گناه
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 هک بود چه من گناه   شییدم؟ دنیا این دسییتان   اسیییر که بود چه بود؟ چه من گناه
 ماند؟ زنده جنینش همراه   به آغا سهمگین   ضربات   زیر ایلگار

 گذاشتم؟ خبری بی دنیای به پا که بود چه من گناه
 است؟ شده مجسم برایم هستی این در خدا جهنم   دانستم می چه من آخر
 های انسییان تمامی گناه   زنبیل   کرد دعوت هسییتی به مرا که روزی همان از خدا

 .کرد ام راهی جهنمش سمت   به و گذاشت من های دوش بر هم را خطاکارش
 رزی خوشی که بس از مخلوقاتش اشرف..! نیست خلقش از.. خداست از گله

 یم هم قضاوتی هایشان حوصلگی بی رفع برای اوقات گاهی است زده دلشان
 !..اشرفند ها آن آخر ندارد، که اشکالی.. هم غیبتی.. کنند

 یروز نو از روز بعد روز چند و گذارند می توبه یک هم تنگش بکنند کاری هر
 آن هر گوید می خودش.. پذیرد می و است الراحمین ارحم که هم خدا.. نو از

 مهم هم پرده پشییت   ی شییکسییته دل   آن برایش و پذیرد می او.. بازآ هسییتی چه
 چینی این داند می خودش.. ام شده زده بند چینی من داند می خودش.. نیست

 ..نخورد درد به که است شده بند شکسته قدر آن دیگر
 امثال   که داند می خودش.. بخشد می را ها معصومه امثال   که داند می خودش

ند می خودش.. گذارد می قال راه وسییط را" من"  اشییرف   و خودش و دا
ستی بازم داند می کند می چه هر که دوپایی آدمک   همین.. مخلوقاتش  غیبی د

 .کند می هدایتش نخوردنش زمین برای
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 راه وسیط او و بگیری را دسیتش امید هزاران با که نیسیت این از بدتر چیز هیچ
 دسییتان   حمایت   دیگر دنیا کارزار میان   بارها و بارها من.. کند ولت و بزند جا

 ..بود رفته و گذاشته قالم مراتب به او.. نداشتم را اش غیبی
 تک من   از او.. بود نکرده ام همراهی انتها تا دانم می فقط دانم نمی را چرایش

 دسیت با مرگی ی جاده خم   و پیچ هیچ که بود سییاخته ای جاده سییلطان   تنها و
 !ودب ساخته صبر ی اسطوره یک من از او. کند برابری توانست نمی فرمانم

 
ست.. دیگر ولی شته سال پنج و بی ست گذ  قتو خیلی از.. شده تمام صبر.. ا

 آدم   کی.. نیستم هم معصوم.. نیستم که خدا به.. نیستم ایوب.. شده تمام است
 می چرا داشییت؟ برنمی سییرم از دسییت دیگر چرا پس.. ام خورده شییکسییت

 ن  ت جان   به و بگیرند دست به دشنه ساعت هر و روز هر مخلوقاتش که گذاشت
 کنند؟ ام پاره تکه و بیافتند ناتوانم
ستی شید صورتم روی از را ملحفه د شمانم پریا و آیلی دیدن   با. ک . ستمب را چ
 .شد بلند پریا بغض از مملو صدای

 الهی؟ برم قربونت چته تو آخه -
 که نزدم دو سگ عمر یک. خواهد نمی هیچ دلم دیگر. خواهد نمی ترحم دلم

شم ترحم قابل حال ضاعم گویا ولی.. با شان ظاهرم که چه آن از تر وخیم او  ن
 !هست دهد می

 سپ را دستش. شد کشیده اشکم از خیس چشمان   روی که بود آیلی نرم دست  
 .بود ناشناخته هم خودم برای صدایم. خوابیدم بهشان پشت پهلو به و زدم

 !باشم تنها خوام می -
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 :فتگ خشم با و زد کمرم به را دستش. کند نمی نشینی عقب آیلی دانستم می
 بهتره؟ حالت. نداریم تنهایی جا این -
 :گفتم بغض با
 .کنم می خواهش -
 سینه نای. بود اش سینه روی سرم بیایم خودم به تا و برگرداندم خودش طرف به

 !بود نکرده آرام مرا که ها شب چه
 .کرد نوازش را موهایم

 برم؟ قربونت شد بد حالت چرا -
 ار خبرشییان دوتایشییان هر که گفتم می دردهایی از یک کدام از گفتم؟ می چه

.. است من درد   درد، این همراهم؟ به نزدیکانم شدن   شکنجه نبود بس داشتند؟
 مالز دیگر! داشتند دست من ینحل ال مشکالت   حل   در کافی ی اندازه به ها آن

 .کنم درگیرشان این از بیش نبود
 عیفهض بدنم. دارم شدیدی آنمی گفت دکتر رفتم که بار این دونی می خودتم -

 .قوز باال قوز شده هم خونی کم
 لعنت را خود ام زندگی تمام در ماکزیمم بار   برای من و کشیییدند آهی دو هر

 !دانم می.. کشند نمی آه قدر این اطرافیانم دیگر نباشم اگر من. کردم
 کاش. کنم خالص دنیا این از را خود تا داشییتم را شییهامتش و قدرت کاش

 ..داشتم را خداوند قدرت و عظیم نیروی با مقابله قدرت
 دار خنده برایش مرگ ندارد ای داشییته هیچ که آدمی.. هراسییم نمی مرگ از من

 !..دنیاست لغت ترین
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سم نمی هم باالیی از من.. اما سیدن از من. تر  از من.. دارم نفرت خالقم از تر
 ترسییناک که اسییت گفته خودش.. نیسییت ترسییناک او چون.. ترسییم نمی او

 ..هستم الراحمین ارحم من گوید می.. نیست
سم می. شده واقع مرکز همین در من ترس ستی در که طور همان تر  عذاب ه
 ..باشند الیم هایم عذاب نیستی در دیدم

 خواهد نمی دلم.. اسییت آخرت و دنیا بین ماندن معلق همین ترس بزرگترین و
 را جانم خدا باید بمیرم بخواهم اگر.. باشییید دنیا سییرگردان   روحم قیامت تا

 !بگیرد
 هم این گویی.. ولی.. آخرت و دنیا تعلقات   کل   از رها.. خواهد می رهایی دلم

 !نیست پذیر امکان من برای
 

صمم دیدند وقتی ستم م شم تنها که ه سوس از سری دو هر با  و دادند تکان اف
 .رفتند بیرون

شان. کردند نمی درکم دیگر هم ها آن شناخته برای  نای. بودم شده عجیب ای نا
 لعنتی..  چیست دردم دانستم نمی.. کردم نمی درک را خود خودم، حتی روزها

 !بودند زیاد دردهایم که بس از
 کور فقط.. کنی سییکوت فقط خواهد می دلت که هسییت زندگی در روزهایی

 وارد اسییت تنش همه این از خالی که دگر دنیایی در و شییوی کر فقط.. شییوی
 ...شوی

 هاییتن که کردند نمی درک.. کردند نمی درک دیگر آیلی و عزیزم پریای را این
 که شیییدم ام زندگی و خود درگیر قدر آن من.. اسیییت دردهایم مرهم من برای
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.. ام جامعه میان.. ام خانواده میان   هسییتم ای بیگانه دیدم آمدم خود به وقتی
 !..دنیایم میان   شاید و.. کشورم میان

 دوسیییت را ها روزمرگی کمی جوان دخترک   آن.. نبودم قدیم من   آن دیگر من
 می شیطنت کمی و کمی.. ریخت می اشک کمی.. خندید می کمی.. داشت

 !..حال ولی.. داشت محبت احساس   کمی.. کرد
سی دیگر ست صورت آن به را ک شتم دو  نه؟ بود عجیب.. نباید که آن مگر ندا
 خود از تنفرم باعث   که ام زندگی درد بزرگترین عامل   چگونه که عجبم در خود

یای و یان رنگی دن بت که دیگرانی از بیش را بود شیییده اطراف ند می مح  کرد
 !..داشتم می دوست

 داشت؟ چنته در چیزی من برای حیله و مکر جز مگر او
 نکرد؟ قطع را وجودم بند   بند آلودش زهر خنجر با مگر او
 نزد؟ گره ها سیاهی به را ام خاکستری دنیای مگر او

 یبد تمام با که چیست ؟..چیست نفرت و عشق مرز این شده؟ چه را من پس
 اندازدم؟ می پا از دارد که چیست هستم؟ اش دیوانه هنوزم هایش
 عوضی هم شاید داند، می چه کسی.. شود می عوض دنیایت شوی که عاشق
 ته از آید نمی دلت هم باز معشوقت خطاهای تمام با که عوضی قدر آن! شوی
 بینی،ب چشیمانش در را فریب برق وقتی که عوضیی قدر آن.. کنی لعنتش دلت
 نتکرد ترک هنگام که عوضییی قدر آن.. درک به بگویی و بزنی راه آن به را خود

 هنوزم نکرده و کرده چه هر وجود با که بگویی و کنی خفیف و خار را خود هم
 !..داری دوستش
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 زا معشوقت برای و ندهی دست از را قلمروات که زنی می زور باشی که عاشق
 ..افسوس اما... بگذاری مایه داری که چه آن هر

 !است درد عاشقی که نشوی عاشق کاش.. نشوی عاشق کاش
مان مان.. کرد اش حالی کس هیچ به شییود نمی که دردی ه  به که دردی ه
 با ار پودت و تار که چرا برهانی دامش از را خود توانی نمی تو و افتد می جانت

 !اند بافته آن
مام   یعنی.. چه یعنی دانی می که هم پود و تار ند ت ند ب  ییعن.. ات پی و رگ ب

 !..ات زندگی تمام   اساس و اصل یعنی.. جوارحت و اعضا تمام  
 وقتی که همانی.. لعنتیسیییت گرد   ی دایره این پایان   و آغاز ی نقطه عاشییقی

 گفت یم بهترم یادگیری برای او آموختم می را فیزیک ی دایره مسیییر بر حرکت
 ..."گردیم می تو دور دنیام و من.. "کردنم تر عاشق برای هم شاید و

بد حبس به هایش نامردی با دایره این در را من  مرکز از خود و کرد دعوت ا
 ..گریخت

 ..رسیدم می عرش به فرش از حرفش هر با که منی بودم احمق چه و
 یگرد سقوط زمان   که بردم باالتر و باالتر را عرش این قدر آن که بودم احمق چه

 دهشیی کشیییده نابودی به قدر آن.. بودم کرده فراموش را ام قبلی موجودیت   حتی
 آدمی.. متحرک ای مرده شیییدم و کردم فراموش هم را هویتم دیگر که بودم

 !..پیشرفته رباطی.. کوکی
 !عالج ال و پایان بی دردی.. است درد داشتن معشوق که نشوی عاشق کاش
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 در امشییب که هایی نیره و ها معصییومه برای کنم خالی را میدان خواسییتم نمی
 من. .آوردند می در حرف برایم غیبتم با که بودم مطمئن. داشتند حضور مراسم

 !خواست نمی جدید های حرف دلم دیگر داشتم خرابی ی سابقه خودم که هم
 یا شیییشییه شییلواری جوراب همراه به را بلندی آسییتین و زانو باال حریر پیرهن

 .پوشیدم مشکی
 از یکی. انداختم فرم و باز موهای روی را حریرم شییال   و ایسییتادم آینه مقابل
 .بودند پال و پخش دورم موهایم تارهای. انداختم ام شانه روی را هایش دسته
 قهوه از تر تلخ حتی! کدر و تیره. بود شییده تیره خیلی هم باز چشییمانم ای قهوه
 .خوردم می پریا و آیلی با همیشه که اسپرسویی دوبل های

. ندبود ظرافت با و کشیییده صییورتم اجزای. داشییتم اصیییل و ترک ای قیافه من
 این نیدن  ش با من و هستم ام فراری پدر اصل   برابر کپی گفت می گالبتون مامان
 !شدم متنفر زیبایم صورت   و خود از حرف

 .تگذاش فلک به سر بهتش شد ام خیره ایلگار وقتی که بود دلیل همین به
شیدم آهی صویر به و ک سوس چه و بودم زیبا. کردم اخم آینه درون ت  یباز که اف
 !آمد نخواهد و نیامده کارم به وقت هیچ زیبایی این. بودم

 یادم عدب و شدم متعجب سالن کوری و سوت دیدن با رفتم که پایین ی طبقه به
 .بروند مزار سر بر همه بود قرار که آمد

 عجبمت آشپزخانه در او و مریم خاله دیدن   با و برداشتم قدم آشپزخانه سمت   به
شده متوجهم هنوز. نیاندازم نگاهی او به کردم سعی. شدم تر شت. بودند ن  پ
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 اریکب کمر استکانی کدامشان هر جلوی و بودند نشسته آشپزخانه چوبی میز  
 .کردند بلند سر دو هر پایم صدای شنیدن   با. بود چایی
 :گفت نگرانی با و دستش روی زد مریم خاله

 ..که نیست خوب حالت شدی؟ بلند جات از چرا مادر -
 .زدم پلک آرامشش برای

 .بودم خواب ساعت چند. خاله خوبه حالم -
مان   به هم آن خواب. بود محض دروغی نانی خواب و من من؟ چشیی  دشییم

 !کم خیلی.. داد می شکستم کم خیلی خواب..! بودیم خونی
 خاله که شییوم خارج آشییپزخانه از خواسییتم. کردم می حس را نگاهش خیرگی

ستم مریم شید زور به را د شاندم او مقابل صندلی روی و ک  گاهن جایی هر به. ن
 بودم قائل زیاد احترامی خاله برای! روشیینش چشییمان و او جز به انداختم می

 !نشستم نمی ساکت حرکت این برای وگرنه
 .شکست را سکوت خاله

 .چسبه می گرما این توی کنم درست آبلیمو شربت یه برات بشین -
 نیامد دلم..! من درمان بی درد از دانست می چه او. داشت ای خجسته دل   چه

 .کنم رد را دستش
 شییال زیر از موهای به اش خیره نگاه   دیدن   با که کردم نگاه او به چشییمی زیر

 .نشستم صاف ام درآمده
 ..شوم کشیده آتش به تا بود کافی.. بود کافی نگاه همین

 "کنه می دیوونم موهات جعد "
 ..بیاید یادم نباید.. لعنتی نه
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 ..."گیسویت َجعد نسیم دارد می مست ُمدامم"
 !نه... آه
 .."جادویت َچشم فریب دم هر میکند خرابم"

 !..کند لعنت را خاطراتم و مرا خدا
 "منه خم و پیچ ُپر دنیای موهات "
 "آوره؟ اعتیاد قهوه مثل چشمات و مو رنگ دونستی می"

 کجایی؟... خدا... خدا...  خدا
 "دنیاست؟ نوشیدنی ترین شیرین چشمات ی قهوه تلخی دونستی می "

 منت و بیا.. ایزد ندارم تحمل و تاب دیگر... اسیییت بس... دیگر اسیییت بس
 ..خودت پیش ببر مرا و بگذار

 "لعنتی کن درکم...تحمله قابل   غیر بهت احساسم "
 به را احسییاسییاتم چرا ؟..کردی ام دیوانه چرا ؟..خواندی می حافظ برایم چرا

 د؟آی وجود به جدید ققنوسییی خاکسییترم از نگذاشییتی حتی چرا بردی؟ تاراج
 چرا؟

شتن ُمزد   نامرد؟ شد عایدت چه من کردن دیوانه از  ی ستاره بود قدر چه من ک
 من؟

شق " شان   ی ستاره تک من.. گفتنتم ستاره این عا سمون درخ  فقط. .زندگیتم آ
 "من

 را ستمد پوست شربت سردی.. پیچاندم دار لبه لیوان   دور به را لرزانم انگشتان  
 .بنشیند بدنم بر بیشتری لرز شد باعث و انداخت گز گز به
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 عادی من جنون  .. شدم می دیوانه دوباره داشتم.. گشت می باز داشت خشمم
 !..دانست می مریم خاله را این و نبود

 روی هایم دندان.. چشمانم ی کاسه در ریختم را نفرتم و نگاهش به شدم خیره
 می منحوسم تقدیر و روزگار سرمای از شاید یا سرما از و بودند شده کیپ هم

 ..لرزیدم
 .شد نگران صدایش که حالم در دید چه دانم نمی

 شد؟ چت... نازلی -
 بی شیید باعث گفتنش نازلی همین.. نازلی همین.. اسییم همین.. اسییم همین
 ...شوند دار صدا دلم فریادهای و ها جیغ اختیار
 می اش زخمی حتما   بود نداده خالی جا اگر که کردم پرت طرفش به را لیوان

 وشگ هایم جیغ و چسبیدم را هایم گوش لیوان شکستن   صدای شنیدن با. کرد
 .کرد کر را فلک

 شییالقی مانند.. رحم بی بادی ی زوزه مانند... پیچید می گوشییم در صییدایش
 بار مرگ های ناقوس مانند.. پایان خط طوالنی سییوت   مانند.. تن بر شییده رها

 ..کلیساها
 "منی ناز   تو "

 .شوند می درد.. شوند نمی محو خاطرات
 "چند؟ بگو فقط عمرم، خرم می هم رو چشمات ناز  "

 ..کنند می عفونت.. شوند می زخم... شوند نمی محو خاطرات
 "خورده گره چشمات ناز   با من زندگی "
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ستخوان شوند می.. شوند نمی محو خاطرات شار قدر آن.. زخم الی ا  می ف
 !..بیاندازنت زدن جیغ به تا آورند
 یداپ بیشتری شدت هایم اشک شد باعث خورد ام گونه به که محکم ای ضربه

 ..کنند فروکش کم کم هایم جیغ و کنند
 هب وقتی و پیچیدند وار پیچک نحیفم های شییانه دور اش مردانه و قوی دسییتان  

 .زد می ام بینی زیر خنکش عطر بوی که آمدم خودم
 قهی گونه این که بودم من این آیا.. بودم برده پناه خودش به تلخش خاطرات از
 فشردم؟ می هایم مشت میان   را پیراهنش ی
 هگرفت آرام بودم؟ خفته آرام قاتلم آغوش در ها سییال از بعد که بودم من این آیا

 بودم؟ من این آیا بودم؟
 کردم؟ می چه داشتم من

شمان   به نگاهم سته چ  عمیقی های نفس.. موهایم روی اش بینی و افتاد اش ب
 بود؟ من موهای در کشید می که

 آمادگی چون و اش سینه تخت زدم نشدنی مهار خشمی با آمدم، خود به وقتی
 .چسبید دیوار به و رفت عقب قدم چند نداشت را اش

 .دادم تکان تکان صورتش جلوی تهدید با را ام اشاره انگشت
 !نشو نزدیک بهم پس احمدی شهاب اجلت شم می بار این. حالت به وای -

 ..گذشتم مبهوت دوی آن از و پیچیدم خود دور را دستانم
 اب شییدن رو روبه از بهتر بروم که کجا هر.. روم می کجا به ندانسییتم و گذشییتم

 !است ام زندگی تلخ حقایق
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 ..منم دنیای نابودی شاهد من
 
 بی. دوید می او دنبال   نگاهم و بودم خیره باغ به اتاقم ریلی ی پنجره پشییت   از

 .باشد جایش سر حواسم خود که آن بدون و اختیار
شتند سایل دا سم   ای کرایه و شب مرا  به ات صب  میش و گرگ از. بردند می را دی

شغول حال شم با من و بودند م شان چ شمان   البته. کردم می دنبال شم چ  سرک
 .بودند او دنبال به بیشتر

 و نافرجام عشییقی گرو   در را دلم هنوزم دیدم می که این از. بودم بیزار خود از
شته او طرف از کثیف شق.. ام گذا ستش قدر آن من.. او ولی بود پاک من ع  دو

شتم شت از بعد هنوز که دا  و آورد سرم بر که بالهایی ی همه از بعد سال، ه
 !..مشبود نکشیده لجن به. بود مانده پاک عشقم شد زندگی از ام بیزاری باعث

 حداقل.. نخند تو ولی.. اسییت دار خنده دانم می.. نخند تو گویم؟ می چه من
 !نخند رویم جلوی

 وفر نقشش در قدر آن ولی.. است درست. نبود عاشق که او گویی می دانم می
ته  گرد   به آوردی می رویش پیش را بازیگر بزرگترین و بهترین اگر که بود رف

 ..رسید نمی هم پایش
 که یشب آن.. فهمیدم برفی شب   آن در را این. بود شده مجسم شیطانی برایم او

 ..هنوزم.. هنوزم
.. نبود مهمی شب که شب آن.. کند لعنت را ام شده نفرین خاطرات   و مرا خدا
 !همین! خندید او و.. شکستم من کمی فقط
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شمانم در خیره وقتی  و لهحی برق از پرده وقتی.. بوده بازی اش همه که گفت چ
شته نگاهش ی کینه شانم تا بود بردا  و وگ دروغ شب آن به تا قدر چه که دهد ن

 میگم چی هر امشییب... " گفت خودش را این.. بوده گو راسییت شییب آن در
 .." دروغ ها قبلی و حقیقته

 مهربانی و ها خوبی نقاب  .. بود برداشییته را نقابش.. گفت می راسیییت آری
شته را هایش ست   جدید ی چهره آن در دیگر من و بود بردا  ام کودکی دوران دو

 شییب   آن..  شییب آن.. دیدم نمی را ام نوجوانی و کودکی عشییق  .. دیدم نمی را
 را هایش نیرنگ تمام با او صییفت گرگ ی چهره.. هایم سیییالگی هفده تولد  
 !گفت برایم وجودش های زشتی از خجالت بی و پرده بی چه او و.. دیدم
 و.. همین فقط" ..  چرا؟"  آمد در هایم لب میان از کلمه یک فقط گنگ و منگ

 نجاتم خوردم می غوطه درش که عمیقی بهت   از و آورد خود به مرا کلمه همین
 ..داد

.. ودب شده بازی ی برنده او و بود جایش سر چیز همه.. نبود اشتباهی چیز هیچ
 بازی شییاه   روزی اگر حتی! سییوخته ی مهره یک و بودم شییده مات و کیش من

 ..بودم می مقابل
 زیاد قدر آن کردم می فکر که عشییقی عشییقش، که دانی نمی.. دانی نمی آخر

ست  چند من که شد باعث همان.. کند دور ام زندگی های سختی از مرا که ه
 !..باشم داشته را قوی ای مهره احساس   ماه

 کرده خارجش بازی ی صییفحه از ای حرفه حرکت چند با فقط او که ای مهره
 ..نیستی بیش سوخته ای مهره دیگر که بود گفته تام صراحت با و بود
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 رد،ک توجه مریم خاله آلود   اشک نگاه   به نه و بست را اش بنه و بار شب همان و
 .دیگران حیرت   و تعجب به نه و من های اشک به نه آغا، نفرت   به نه

سعت به پوزخندی آخر ی لحظه فقط.. نبوده هم اول از گویی.. رفت  تمامی و
غا به من درد   گاه   و.. زد آ ته آتش ن یای آغا ی گرف  دانسیییت می که بود این گو

 !..است کرده کار چه شهاب
 کشییده آغوشیم در لحظه آن در من از نفرتش تمام و تعصیب تمام با که آغایی

 ..ببخشمش که بود گفته گوشم در و بود
 ..بوده بازی این اصلی مقصر او چون ببخشمش

 !بوده چه برای دانم نمی هنوزم که ای ناجوانمردانه بازی
 از و چشیییدم را دنیا در ام حامی تنها آغوش   بار آخرین و اولین برای شییب آن

سم و جن شدیم بعدش و.. شنیدم را عذرخواهی ی کلمه زبانش  دیگر.. الله ب
 !..شدیم نمی ظاهر مکان یک در هم با
 نمی را هم که غریبه دو مانند..  شییدیم تر دور هم ها قبل از که شیید گونه این و

 ..شوند آشنا هم با خواهند نمی حتی و شناسند
 ..بود خندیده آغا ریش به و بود گرفته انتقام شهاب.. دانست می آغا

 .بود زده پوزخند برایش آخر شب
 شب آن در و داشتم که هایی داشته تمامی به.. من آبروی به.. من های اشک به
 .بود نکرده توجه بودمشان داده دست از

 دوسییت را روزگار نامرد   این هنوزم من و.. بود نامرد شییهاب.. نبود مرد شییهاب
 !دارم
 نامردم؟ چه هم من خود   که بینی می
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 ..نکنی رحم خودت به هم خودت حتی که روزی آن به وای
 ..ام شده گونه این هم من روزها این

 ام؟ مانده نفرتم و عشق مرز در هنوزم چگونه
 ام؟ نداده دست از را عقلم آیا... روانی و دیوانه طرفی از و متنفرم طرف یک از
یا یک و ماندم من.. ماندم من و رفت او یا یک.. آبرویی بی دن  آتش آرزوی دن

 !اشک و آه و حسرت دنیا یک.. شده خاکستر ی دخترانه دنیا یک.. گرفته
 !..سالگی هجده ی آستانه در شده زن دختری.. ماندم من و رفت او
 

شتم کالس امروز ستگی تمام با و دا سمی و روحی های خ  نمی رضا دلم ام ج
 ودمب نرفته قبل ی جلسه که همین. بیاندازم عقب را بیچاره های کنکوری آن داد

 .داشتم کالس سکشن شش فردا و امروز. بودم تراشیده کار خود برای کلی
 آن هک کس هیچ به نباید. کردم می مبارزه باید دوباره من و بود صب  9 ساعت

 ها ارهبیچ آن.. شاگردانم کنکور از قبل تا حداقل.. دهم نشان توجهی بود پایین
 !نداشتند گناهی که

شکی شلوار و مانتو شیدم را ام اداری م شیدم سر بر را ام مقنعه و پو  دمانن. ک
 .شدم خارج اتاقم از آرایشی هیچ بی همیشه

 و ندا نشییسییته غذاخوری میز پشییت که دیدم را همه رفتم که پایین ی طبقه به
 .خورند می صبحانه دارند

 زا سالن و بودند گرفته قرار خود جای سر بر دوباره سالن های مبل و صندلی
 .زد می برق تمیزی
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ند طرفم به همه. کردم سییالم آرام مان. دادند لبخند با را جوابم و برگشییت  ما
 :گفت نگرانی با گالبتون

 کار؟ سر نری امروز شه نمی خوبه؟ حالت عزیزم -
 :گفتم و برداشتم کفشی جا از را ام طبی کفش

سه دو فقط. مامان خوبه حالم -  می و نزدیکه کنکور. مونده ها کالس برای جل
 .دارم کاری وجدان من که دونی

ید من از له چنین این بود بع  ولی. کنم ردیف جمع در هم آن طوالنی ای جم
سی نباید. شدم می بازیگر باید صا  ! دارم حالی چه که فهمید می ک صو  نآ خ

 .کند می نگاهم خیره و تیز دیدم می حال که کهربایی چشم
یا  مانند من و کنند کمک نظافت در تا بودند مانده جا این همه دیشیییب گو

 .بودم خبر بی دنیا از همیشه
 :گفت و رفت ای غره چشم مامان که شوم خارج و بپوشم را کفشم خواستم

 .بخور صبحانه بیا کجا؟ -
ست تحملم از خارج دیگر این نه ستن او روی روبه. ا ش ضاع این در ن  نای با او

 .ببرم را او و خود آبروی خواهم نمی.. نیست درست اصال   حالم
 همم برایم هنوزم. هستم آبرویش فکر به هنوزم. زدم افکارم و خود به پوزخندی

 برود، درک به هم شییده لگدمال نازلی. بیاید نظر به عالی همه نظر   در اسییت
 !ندارد که اشکالی

 .هستم عصبی که کنم فراموش کردم سعی و دادم بیرون عمیق را بازدمم
 ..آموزشگاه توی -

 .کرد قطع را حرفم مامان
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شگاه - شگاه بی آموز سکوییت یه جا اون.. آموز شت بخوری میدن بهت ب  از ربی
 .نیاوردمت زور به تا بشین بیا اینه؟

 !شدم می خفه جمع در همیشه مانند من و بودند همه که حیف
شم شان به و کردم ول درب کنار را کف ستم جمع  الیخ پریا کنار صندلی. پیو

 چیزی حداقل توانسییتم می گونه این و بود دور به شییهاب از شییکر را خدا. بود
 .بخورم

 یمرو جلوی را شیییر لیوان و زد لبخندی بهم بود نشییسییته رویم به رو که آیلی
 .کردند می رفتار من با ساله دو های بچه مانند همه. گذاشت

ست می ست شیر دان  یاپر که اش حامی البته. کرد می اذیتم هم باز و ندارم دو
 می حلقم در شده که هم زور به نخورم اگر بودم مطمئن و بود نشسته کنارم بود

 .بگیرم جان خودشان قول به تا ریزند
 ..بخورم که زد اشاره و گذاشت بشقابم درون را پز آب های مرغ تخم پریا

 .دادم تکان سری و نوشیدم را شیرم از ای جرعه
 باید که رسیییده خاطرشیییان به حاال خورد؟ می دردم چه به دیگر مایع این

 بخورمش؟
 هم کسییی.. بود عذاب برایم خوردنش. نداشییتم دوسییت را مایع این بچگی از

 خوردم نمی.. بخور گفتند می و رویم جلوی گذاشییتند می.. کرد نمی اصییرار
 !دیگر بودم یتیم.. نبود مشکلی هم

 مادر! بودم طفیلی و یتیم. نبود قوی بدنم و داشتم ریز ای جثه حال که بودم یتیم
 تهگذاشیی مایه برایم توانش حد در هم عزیزم گالبتون مامان. نبود سییرم باال که
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 ذاشتهگ دخترش برای را قدرتش بیشترین. گرفت نمی که را مادر جای ولی بود
 .بود
صت و صد به زور به قدم حاال که نخوردم و نخوردم قدر آن سید می ش  آن. ر

 هم آنمی و آهن فقر. کنم می غش تلنگری هر با حال که آمدم بار ضعیف قدر
 !طبیعیست یتیم دخترک یک برای که

 از و خوردم را ها مرغ تخم. زدم پوزخندی بارم ُپر زندگی برای و کشیییدم آهی
 .زد می چشمک برایم ُپرم تقریبا   شیر لیوان  . برخاستم جا

 و عالیق. گذاشییتم میز روی را لیوان و کشیییدم سییر الجرعه را لیوان محتویات
 و خوردم می! نبود چیزی که شیییر. نیسییت و نبوده مهم وقت هیچ من سییالیق

 .گفتم می هم شکر
 خراب را حالم مامان حرف که شییوم خارج آمدم و گفتم" خداحافظی" لب زیر
 .کرد

 .برسونتت شهاب کن صبر مادر نازلی -
 مجرای در را شیپور مانند صدایی و لرزید گوشم صما  ی پرده کردم احساس

 !ُکند تیغ   با بود خودکشی از بدتر شهاب با رفتن. آورد پدید گوشم
 
شان به شتم سمت ستی پیش او که بگویم چیزی آمدم و برگ  که آن ونبد و کرد د

 :گفت کند نگاهم
 .بریم -

شتند خبر نفر دو ما زندگی اتفاقات از که جمعی جلوی شد نمی  کیی او با ندا
 .کنم دو به
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 :گفتم و پوشیدم ایوان در را کفشم عصبانیت با
 .رم می خودم -

شتانش میان را سویچش شینش سمت   به رویم جلوی و چرخاند انگ  رد که ما
 .رفت بود پارک پارکینگ

 هک شییناختمش می قدر آن. کند نمی خرد هم تره حرفم برای یعنی حرکت این
 .نیست کن ول دیگر کند کلید چیزی یک روی اگر دانستم می

 تا که بودم اقتصییادی هم قدر آن. نداشییتم را مترو و اتوب*و*س ی حوصییله
 .ندهم آژانس پول   مستقیم آموزشگاه

ستم می چگونه ولی  کی در او با و کنم تحمل را نیم و ساعت یک حداقل توان
 داشتم؟ را اش توانایی آیا بمانم؟ خفه مکان  

 برده نبیرو را ماشین. رفتم پایین را خواب بهار های پله که بودم افکار همین در
 .بود

شت   که دیدمش شدم خارج که خانه از سته رل پ ش  سلطت برای. بود منتظرم و ن
صابم بر شیدم عمیقی نفس اع  که نمک می فکر. شدم سوار حرفی هیچ بی و ک
سی در ستم تاک ش ست احمدی شهاب ام کناری مرد و ن  خیال چه هه، هه! نی

 !خامی
شمی زیر ستش دیدن   با و کردم نگاهش چ شت گونه این هنوزم. لرزید دلم ژ  پ

 نشست؟ می فرمان
 ..آزاد راست دست و فرمان دور حلقه چپ دست

 :پرسید من حال به توجه بی و خیال بی و کرد حرکت



 67 ناز یسرگشته 

 برم؟ کجا -
 نای هم مقصد شنیدن با حال ببینم نباشم؟ راحت من چرا پس است راحت او

 نشینی؟ می راحت گونه
 :گفتم خشک

 .کرج -
 با شههمی مانند. نبود مهم برایش گویا ولی. بودمش گذاشته نگاهم بین ذره زیر

 .بخوریم ترافیک به کمتر تا کرد انتخاب را مسیری مهارت
 .شنیدم را صدایش که بودم خیره صبحگاهی شلوغ   های خیابان به
 کردی؟ انتخاب رو کرج کار برای چرا -

 .انداختم باال ای شانه
 نه؟ کرج چرا -
 یای؟ می و ری می مسیُر  این روز هر. طوالنیه مسیر -
 .روز دو هفته در فقط. نه -

 کارش از ها سییال این در بار یک شییده! کرد می صییحبت من با راحت چقدر
 بداند که خورد نمی شییخصیییت این و قیافه این به کند؟ پشیییمانی احسییاس
 .نویسند می کلماتی چه با را شرمندگی

 خورد؟ می دردم چه به دیگر. شد می هم شرمنده اصال  
 مانند وجودم چینی شیید؟ می درمان بیمارم روح   گشییتند؟ برمی هایم دخترانه
 کردم؟ می فراموش اصال   شد؟ می اوایلش

 .پیچید خفه اتاقک   در دوباره صدایش
 بود؟ چی لیسانست. خونی می آناتومی گفت می پاشا -
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شت شیدم می حرف به دا ست نمی دلم. ک  نمی طرفی از و کنم صحبت خوا
 بند زبانش ها پیش وقت خیلی از نشییسییته کنارش که اینی کند فکر خواسییتم

 .آمده
 .است دردهایم از خیلی دلیل ام کناری مرد   که کنم فراموش کردم سعی

 :گفتم نیست مهم برایم مکالمه این دهم نشان که طوری به و اعتنا بی
 .بود پرستاری لیسانسم -

 :گفت و اتوبان توی انداخت
 .بودی متنفر پرستاری از که تو پرستاری؟ -
 

 .کردم پوفی
 .ش رشته نه بیمارستانش توی کار از ولی بودم متنفر آره -

 چرا سپ..! بیشتر تنفراتم از. داشت خبر سالیقم و عالیق از. دانست می خوب
 بیشتر؟ خنجر زخم   از بیزارم؟ نامردی از دانست نمی مگر کرد؟ نامردی

 رتغیی کردی خوب. سییخته خورده یه کارش ولی خوبیه ی رشییته پرسییتاری -
 .دادی گرایش

 .دونم می -
یا ولی نکند پیچم سییوال قدر این و کند ولم تا دادم کوتاه جواب عمد از  گو

 .بود خوبش ی دنده روی امروز
شری . کردی پیدا جراتی و دل چه - ساد ت سناک برات اج ست؟ تر  می یادم نی

 !ترسیدی می خیلی ها ُمرده از یاد
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 .زدم کیفیت بهترین با را نیشم و نشست لبم روی پوزخندی
 زا باک چه دیگه شییدن هیوال و غول برام ها زنده مثل پایی دو حیوانات   وقتی -

سد یه ها؟ ُمرده شتناک ی زنده هزاران به داره شرف ج  با دم می ترجی ! تر وح
 می آخه. کنم دوری ها زنده از ولی بزنم کله و سییر روح بی و بیچاره های ُمرده

 رد شیطان یه شن می. شه می خبیث خیلی اوقات گاهی شون زنده روح   دونی،
 !صفت گرگ باطن در و نما پاک اهریمن   یه شن می. انسان جسم  

ستم می را همین من. بود شده سر  پارچه یک صورتش  اش شرمنده که خوا
شانش که کنم  ینا از کارش بفهمانم بهش که. کنم نمی و نکرده فراموش دهم ن

شته ها حرف ست گذ  و مکنی صحبت هم با توانیم نمی قدیم مانند دیگر ما و ا
 .ببریم لذت هم مصاحبت   از

 دار حفره و عمیق چاهی ته از گویی. نداشییت نشییاطی هیچ بار این صییدایش
 .آمد برمی

قات گاهی - یل چون شیین می حیوون ها زنده او  به قدر اون چون. دارن دل
شون سانیت شار ان  نچو. شه می خالی و بیرون زنه می طرف اون از که یاد می ف

سی هر از چیزی، هر از شن می تهی و پوچ سا شتن قبلش از که اح  ها زنده. دا
شن می درد اوقات گاهی شون هویت تا ک شون قدر اون. بپذیرن رو جدید  درد

شون به وقتی که یاد می سان   یه به بینن می یان می خود  به. دنش تبدیل دیگه ان
 موندن یدون نمی تو. قبل از تر بدبخت حقیرتر، تر، پسییت مراتب به انسییان   یه

یت دو میون  خیلی میون.. زندگی دو میون.. دنیا دو میون.. دردناکه قدر چه هو
رس که بمونی میونشون قدر اون. ها نداشته و ها داشته از  فطر اون از و بشی پ 
 .بشی ظاهر جدید ای چهره با و جدید آدم یه
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شته طرف به سفه همه این. کردم می نگاهش شک با و بودم برگ  او از ار بافی فل
 معنی هم بودنشییان مبهم همین اما بودند مبهم هایش حرف! نداشییتم انتظار

 به ربطی هایش حرف این یعنی گفت؟ می چه داشییت او. داشییت خاصییی
 داشت؟ آغا از نفرتش

 :زدم لب
سته - ست آدم یه به که این جهت صرفا   اما.. در  دونینمک نباید شدن تبدیل پ
 !بشکنن کردن استفاده ازش ها سال که رو

 :گفتم عمیق آهی با و نشست لبم روی پوزخند
 .شم می پیاده.. کنار بزن -

 گذاشتم در ی دستگیره روی را دستم. کرد زیادتر را سرعتش حرفم به اعتنا بی
 :گفتم بلندی صدای با و

 .دار نگه گم می -
 .شدند کر هایم گوش کردم حس ای لحظه برای زد سرم بر که دادی با
 .جات سر بشین -
 ولی! عصییبانیسییت او دید شیید می ندرت به. کرد می داد بی و داد کم خیلی او

 شهاب   همان شهاب، این. شد نمی بنده هم را خدا دیگر شد می عصبانی وقتی
ست قدیم ستم با وقتی که همانی.. ا  به عدب و بودم رفته بازار به مدرسه راه از دو

شته خانه به دیر شیده فریاد سرم بر بودم برگ  آخرین و ناولی برای بار آن. بود ک
 خشمش شاهد   ام زندگی سال 25 در دوم بار   برای حال و دیده را عصبانیتش بار

 .داشت پذیر انعطاف و آرام شخصیتی او! بودم
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سیدن تا  رسیدپ سردی به را آدرس که این تا. نزدیم حرفی هم با دیگر کرج به ر
 او بود، نکرده تغییر هم خصییلتش این. دادم را جوابش سییردی همان با من و

قت هیچ و بود مهم خیلی برایش غرورش! بود مغرور هنوزم  نمی دلش و
ست سی برای را سرش خوا  خطایی کار که این مگر بخواهد عذر یا کند خم ک

 که هاییبال اگر البته. بودم ندیده ازش خطایی روز آن به تا من البته که. کرد می
 .نیایند حساب به خطا آورد من سر بر

 نماشییی که بودم نبسییته را در هنوز. کرد ام پیاده آموزشییگاه دم حرفی هیچ بی
 .شد بسته آراَمش وکیوم   با در و گرفت سرعت

 .شدم آموزشگاه داخل و زدم ماشینش سیاهی به زهرخندی
 

. شدم کانکت و کردم روشنش سریع. بستم را اتاق درب و برداشتم را تاپم لپ
 .کردم سرچ را یاهو
 بود؟ هلند به سفر وقت چه حال. رسید می اتمام به داشت تحملم دیگر

 دکتر از یکی و امیر از تا دو داشییتم، ایمیل سییه. کردم چک را ورودی صییندق
 جوابش عسری. بود آخرم ی مقاله تایید بر مبنی هوشنگی دکتر ایمیل. هوشنگی

 .کردم باز را امیر اول ایمیل و دادم را
 .خواندم را نوشته و کشیدم آهی. بود دیروز برای تاریخش

ستادی که ایمیلیه چه این سالم، »  رس گردی برمی داری که دوباره نازلی؟ فر
 شییایدم یا.. نازلی بودی کرده فراموش تو شییدی؟ طور این چرا.. اولت ی خونه
 حکمم باید تو.. برگشییته که برگشییته شییهاب کردی؟ می بازی فیلم من برای
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شی شته بازی از مهره یه اون..! با شی هیچ دیگه اون.. س گذ  زندگیت توی نق
 «..ونیبد باید ایُن ..! برسونه بهت آسیبی نیست قرار دیگه اون.. خانومی نداره

 .بود دیروز برای هم باز دوم ایمیل
نه » تا  یم طول ماه دو ها کنفرانس. برگردم تونم نمی. گیره پام جا این بدبخ

 ارجخ رفلکسی هیچ نذار.. ندی نشون توجه دیگه شهاب به که بده قول. کشن
 ابشییه کنم می تاکید بازم.. باشییه خطرناک برات ممکن  .. کنه بروز توانت از

باره نیسیییت قرار  برمی زود من.. نترس جانبش از پس بشیییه نزدیک بهت دو
ضاعُ  سپردم هم آیلی به.. گردم شه.. بینمت می.. کنه کنترل او ..  نگرانت همی
 «!امیر

شتم برایش کوتاهی جواب شد نگران که این بر مبنی نو  دیس ند،س   از بعد و نبا
 .شدم کانکت

 خوب حالم دانسییتم می خودم که من کردم؟ می نگرانش این از بیش چه برای
 زا زودتر خیلی. بود بازگشییته ها پیش وقت خیلی از ام افسییردگی. نیسیییت
شت شت. ایلگار و شهاب بازگ  حال   .کرد عمل کاتالیزور مانند فقط ها آن بازگ

 .رساند مرحله این به مرا و کرد تجدید را بدم
 لیوان  . کردم کلیک 5 تراک   روی عادت روی از و شیدم ها آهنگ ی پوشیه وارد

 تخت روی و برداشییتم میز روی از شیید نمی بلند دیگر بخارش که را ام چایی
 .خوابیدم

 منم روزگار شاکی
 متهم شهر این تموم
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 ساعت   چند حادثه یه
 قدم قدم یاد می من با

 شده سال   چند من ی حادثه. بردم باالتر را ولوم و نوشیدم را چایم از ای جرعه
ست شته روز چند و سال چند. ا  دوباره تاریخ که شب آن از شب؟ آن از گذ
! فتمر ته تا را مادرم راه   من که شبی همان ایلگار؟ دختر نازلی، برای شد تکرار
 هب.. فروختم نگاهش برق   به را هایم دخترانه تمام سیییادگی با که شییبی همان
 !..چشمانش روشن   های ستاره
 کنن می وا دهن زخما
 پره دشنه از دل وقتی

 پام که بگیر منو دست
 سره می عشقم خون   رو

ست ذهنم در هنوزم شب آن تاریخ  ماه   آبان.. اش سالگی 24 تولدش   شب. ا
 رفتن با هم من آرزوهای که سالی همان! رفت که سالی همان.. سگی سال   آن
 .رفت باد بر او

 طرف کدوم از که بگو
 رسید آرامش به شه می

 کسی هر چشم تو وقتی
 دید شه می رو فریب برق

شمانش هم شب آن شتند فریب برق چ  ار برق این که منی بودم احمق چه و دا
 .کردم می تلقی شادی برق  

 من به ضیافتو راه
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 ده می نشون یکی دست
 سر  گل حتی که وقتی

 ده می خون بوی روزا این
شق رنگ   را رنگش.. خون مانند سر .. داد من به سرخی گل شب آن  گمان ع

ستم می چه و کردم ست خونم رنگ همان رنگ این دان ست قرار که ا  این پای ا
 خون و دادم خون سیییال همه این.. زیبا گل آن پای دادم خون من..! بدهم گل

 .گریستم
 میشه قسمت چاقو با زندگی وقتی
 شه می خیانت رفاقتا وقتی

 کن پا بر خیابون تو محکمتو
 عشق که وقتی

 میشه نفرت همرنگ
 کنم می مرگ تمرین

 رو پیاده این گود تو
 شده گم انگار چیزی یه

 تو و من نگاه توی
 زخم یه داشتن   به دارم

 کنم می عادت سینه تو
 طعم با شبامو دارم

 کنم می قسمت مرده یه
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 که ددان نمی امیر بزند؟ تو به آسیییبی تا نیامده گفت می گفت؟ می چه امیر
 .است عذاب ی مایه من برای او دیدن   حتی

 ..است درد تجسم  
 !است درد خود   خود   او دیدن  

 !داند نمی کس هیچ را این و است من زندگی دردناک تراژدی شهاب
. شوند زنده خوبم و بد خاطرات   ی همه شده باعث او دیدن   که داند نمی امیر
 سر   آن از و بازگشته ام افسردگی که داند می فقط! داند نمی هیچ.داند نمی امیر
 .کند جلوگیری وقوعش از کند می سعی دنیا

 بر هم دارو حتی دیگر. اسییت بد حالم که اسییت ماه دو حدود که این از غافل
 .ندارد تاثیری اعصابم

 هفتم مانند دوباره و کنم کنترل را خود نتوانتم رویش جلوی که ترسم می این از
 .بدهم دست از را اعصابم افسار آقا

 که این.. آمده سییرم بر بالیی چه بفهمد شییهاب که این.. ترسییم می این از من
ست خاطر به بداند که این! ام شده دیوانه بداند  سهمناک ام شده دیوانه که او
 پیش وقت خیلی از که غروری همان.. دارم دوست را غرورم هنوزم من.. است

 .کردم جمعش احمدی شهاب پاهای زیر از ها
 ..چشان تنهایی زهر من کشان، دامن رود می او
 

شری  و آناتومی های کتاب  ویمر جلوی تاپ لپ. بودند کرده پر را اتاق کف ت
 .بود باز چشمانم جلوی سایتی و
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ضوعی  توق و سخت خیلی گرچه بودم کرده انتخاب ام نامه پایان برای که مو
 .بگیرم آن از کاملی ی نمره شود می حتی بودم مطمئن و بود عالی اما گیر

شتم حال و کردم می کار مقدماتی که بود ماه شش سیدم می اواخرش به دا . ر
 .تعالیس ام کرده انتخاب که موضوعی که بود گفته راهنمایم استاد هم قبل از

شته آغا هفتم از هفته سه شب و بود گذ  دعوت را اش خانواده و دایی مامان، ام
 .بود چشمم جلوی و بازنگشته اصفهان به هنوز ایلگار. بود کرده
 می و گذاشییتم می هایم دندان میان کردن فکر هنگام همیشییه که را اتودم سییر  

 .انداختمش کناری به و درآوردم دهان از فشردم،
 می چه هر از. رسییید ام شییامه به و کرده عبور ها پله از بادمجان کشییک بوی

شتم شتم نمی لذیذ غذای این از گذ  هب شام برای شهاب امروز اگر حتی. گذ
 .باشد دعوت بقیه همراه

صد ابتدا شتم ق شت... حاال ولی بروم پایین ی طبقه به ندا ست، ز  و ایید به ا
 .شود می احترامی بی اش خانواده

 !نیست که مشکلی بندش، پشت هم این کردم تحمل سال همه این که من
مان جازه گالبتون ما فت از بیش خانواده های جوان بود نداده ا  رخت روز ه
 .بپوشند مشکی

 همیشه مانند و پوشیدم مشکی جین   همراه به را رنگی سبز ربع   سه آستین بلوز
 و کشیییدم را موهایم فرهای. انداختم سییبز رنگ به شییالی بازم موهای روی

 .خندیدم
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 وقت هیچ که جزئی. داشییتم دوسییت را موهایم فقط ام ظاهری ی قیافه کل   در
ستم  هیچ ولی ردمک می مرتبش البته. بیاورم سرش بر کوتاهی مانند بالیی نتوان

 .بودم نکرده کوتاهش خیلی وقت
شی شیدم را هایم روفر شان حرف صدای. شدم خارج اتاق از و پو  طبقه تا زدن

 .گذراندند می خوش خوب پس. آمد می باال ی
 با شییدم سییالن وارد که هنگامی و نشییاندم هایم لب روی مصیینوعی لبخندی
 با را جوابم همه. دادم می نشییان شییاد را خود باید. دادم سییالم بلندی صییدای

 .دادند لبخند
 :گفت و زد ای اشاره خودش کنار به اورهان دایی

 .جان نازلی جا این بیا -
شستم دایی کنار  من و بود نیامده هنوز. کردم نگاه سالن دور به چشمی زیر و ن
 !نیاید اصال   کردم می دعا دعا

 :گفت و ب*و*سید را سرم دایی
 دایی؟ گل   خوبی -
 .شد جمع چشمانم در اشک محبت همه این از
 نباشم؟ خوب و ببینم رو شما شه می مگه. جون دایی خوبم -

 :گفت مرسده دایی زن و کرد زمزمه لب زیر شکری خدایا دایی
 نشد؟ تموم نازلی؟ ات نامه پایان از شد چی -
 .شه می تموم زودی به ولی ناقصه هنوز. نمونده چیزی دیگه -

 :پرسید سوالی پاشا
 نه؟ یا شی آماده هم دکترا آزمون برای خوای می -
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 .انداختم پریا به نگاهی عاجز گفتم؟ می چه. کشیییدم بیچارگی سییر از آهی
 :گفت دید را ملتمسم نگاه   وقتی

 .زیاده وقت دکترا برای. کنه استراحت خورده یه بذار -
 هم لیآی. کردم می حس را ایلگار نگاه   سنگینی. کشیدم آسودگی سر از نفسی

سا با شغول ایلگار دختر پری  به مه گالبتون مامان و مریم خاله. بود صحبت م
 .بودند آشپزخانه در زیاد احتمال
 و برخاست جا از پاشا. ام سینه در چیزی ریزش   با شد زمان هم آیفون صدای

 .رفت آیفون طرف به لبخند با
 .شهابه حتما   -

 سمت به .گفت احمدی شازده از استقبال برای بود ایستاده سرپا که دایی را این
 .شدم سینه به سینه مریم خاله با که کردم تند پا آشپزخانه

 :گفت تعجب با خاله
 شده؟ چیزی -

 .ام تابلو رفتارهای و من به لعنت
 .بخورم آب خواستم می تشنمه. جان خاله نه -

شپزخ از و خوردم که را آبم. بود بدتر" خودتی خر" صدتا از که گفت آهانی  انهآ
شا و او شدم خارج شمان   آن با. شدند وارد که دیدم را پا  هم باز اش درنده چ

 انتک سری همه، برای ای شبهه و شک هر از جلوگیری برای. کرد هیپنوتیزمم
 :گفتم مصنوعی خوشرویی با و دادم

 هستین؟ خوب شهاب آقا.. به به -
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 :گفت و انداخت زیر را سرش دید را رفتارم وقتی
 .باشین سالمت هم شما امیدوارم. خانم نازلی ممنونم -

 .منشست راهم سر سلطنتی های استیل از یکی روی و کردم تشکری لب زیر
 چشییمی زیر. داشییتم کم را همین فقط. نشییسییت رویم روبه همه تعارفات با

 .کردم می نگاهش داشتم
. ای ورمهس کبریتی شلوار با ای سورمه تیشرت. بود اسپرت تیپش همیشه مانند

ضالت    من   از بردند می دل قوی ساعد آن و بازوهایش پیچ در پیچ ی مردانه ع
 .داشتم دوستش هنوزم که لعنتی

 
 «را؟ تو پریشان موی کنم مانند چه به»

 .دخترک نگاه   لرزان   نی نی از گرفت نگاه و داد بیرون سخت را نفسش
 اش رویی روبه مبل   روی اورهان تعارف با و کرد علیک و سییالم کی ندانسییت

 شد؟ می مگر ولی. بگیرد نادیده سالن این در را وجودش کرد سعی. نشست
 چرا ؟باشد عادی برایش کشیدن نفس و ببیند را سرکش موهای آن شد می مگر
شون هاُت  فرفره اون"  بزند فریاد سرش دیگر شد نمی  ستتوان نمی چرا".. بپو

 کرد؟ نمی دوا را دردی خوردن افسوس دیگر چرا بزند؟ را حرف این حال،
 این رایب" نیست تدبیر را کرده خود. "کشید می باید حاال و بود خواسته خودش

 .رود می کار به ها موقع
 .آمد بیرون فکر از اورهان صدای شنیدن با
 پسر؟ چطوری ها؟ خان خان   احوال   -
 .کرد خم سر احترام با
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 .خداروشکر خوبم -
 .داد تکان سری اورهان

ضر حال در چطوره؟ بار و کار. شکر مرتبه هزار صد خدارو -  می کار چی حا
 دادی؟ ادامه بازم درسُت  کنی؟

 .شه نمی باز وقت هیچ ساکم. باشم سفر به باید همیشه.. خوبه -
 :گفت تعجب با اورهان

 نیستی؟ عادی نفت   مهندس یه مگه چرا؟ -
 .زد لبخند و انداخت باال ای شانه

فارُی  گرایش فوقم برای من خوب.. نه که عادی عادی - خاب ح . کردم انت
شته هم حفاری شف قراره که هایی مکان یا ها چاه سر بر باید که ایه ر ش ک  نب

 !شینن نمی میز پشت خیلی علنا   ما ی رشته مهندسان. بری
 :گفت و خندید پاشا

 ..ما سر   رو راستت دستت مهندس، بابا -
 عیمصنو لبخندش کرد کاری هر که نازلی جز به زدند لبخند پاشا لحن   به همه

 .بود کجی دهن به شبیه بیشتر و
ستان توی کار همون - ستت. بهتره برات بیمار ست، کلفت پو  ما که یجاهای نی

 !..تیزه هم آفتاب ریم می
 .خندیدند شهاب ی دوستانه تمسخری از مملو لحن به همه
سط شام میز  بود پریا عقدی نامزد سهیل مهمان، آخرین. شد چیده دختران تو
 .بود برگشته کار سر از که
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 یا لحظه برای. کرد می نگاه پریا گوش   در اش زمزمه و سهیل لبخند   به شهاب
 دانست نمی که احساس همه این از اش آمده تنگ به قلب   بر زد چنبره حسرت

 .است آمده کجا از
 جا از اورهان تعارف با و زد پس را گنگش احسییاس سییرعت به همیشییه مانند

 و سییرد نگاه   یک از هی و باشیید جمع این در خواسییت نمی دلش. برخاسییت
 پیدایش و دوید می دنبالش به شییب سییر   از که نگاهی. بلرزد خود به معصییوم

 .کرد نمی
 تداش دوست را خانواده رسم این. نشست و کرد انتخاب را پاشا کنار صندلی

 را قانون این. گفت نمی سییخن کس هیچ عنوان هیچ به خوردن غذا هنگام که
 .بود کرده وضع دور ها سال از آغا
 این دیدن   با. بود بادمجانش کشک مشغول که کرد نازلی به نگاهی چشمی زیر

 را بادمجان کشک هنوزم پس. کند نظر صرف محو لبخندی از نتوانست صحنه
 .داد می ترجی  ها غذا ی همه به

 هایش شانه روی دلفریب که زیبا و حالت خوش موهای آن برای کرد می سعی
 .نکند توجهی بود زده بیرون شالش کنار و گوشه از و افتاده

 لقب از تر بلند مراتب به صییدایی"..  آخه؟ چه تو به" زد نهیب درونش کسییی
 ."نیست برادرانه نگاهش داره، دوستش پاشا"  زد داد درونش

ست جا از و خورد را اش سبزی قرمه زود و کالفه  میز ترک شکر را خدا. برخا
 .نبود خانواده عادات خالف دیگران از زودتر

 :گفت و زد عجول لبخندی
 .یام می و کشم می سیگار یه من -
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 یگار؟س و شهاب. ببیند را اطرافیان متعجب و متحیر های نگاه تا نماند منتظر
 ودب متنفر دود از که شییهابی در حال که بود خصییلتی ترین عجیب از یکی این

 .بود شده نمودار
 سیگارش خن ها تبریزی بزرگ باغ به خیره. ایستاد ایوان روی و پوشید را کفشش

صلش زیپوی فنک با را شن ا شت ی هدیه. کرد رو . ودب هایش غریبگی سال ه
 .بود بزرگ ویلیام   ی هدیه
 تیسیین و قدیمی نگارهای و نقش آن با سییتون به و زد سیییگارش به عمیقی پک

 بزرگ   و توت درخت به نگاهش.. دوید می خاطراتش پی در نگاهش. داد تکیه
 در هم آن.. شییید می دیده سییختی به زیرش که بود بزرگ قدر آن.. افتاد باغ

 ..باغ روشن   تاریک،
 24 تولد   شب.. بازگشت پیش سال 8 به زمان تونل   با گویی و زد فالشر ذهنش

 ..اش سالگی
 .رسید فیلتر به که زد پک سیگارش به دوباره حرص با

 و پدر از.. اش زندگی از.. خودش از.. آغا از.. داشیییت حرص هم شیییب آن
 !نازلی از حتی.. مادرش

 وهقه ی تیره و زیبا چشمان   آن از گرفت عشق و داد عشق که شبی.. شب همان
 ..ای

 ..کرد نمی فراموش را شبشان آن برق   قیامت تا که چشمانی همان
 " لعنتی؟ مرگته چه"  زد داد خود سر بر دل در و کوبید ستون به را سرش

 .بود تالطم پر که ذهنی در کشیدند صف باز خاطرات
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 " مونی؟ می زندگیم روشن   ی ستاره"  پیچید سرش در واقعی خیلی صدایش
 قولی عنوان هیچ به شییب آن که دانسییت می ولی نبود یادش را خودش جواب

ست می! نداد ست قرار دان شه قبل از او.. کند چه ا شیده را هایش نق  رب پا و ک
 .بود گذاشته قرارش بی دل   روی
شت که حال شته سال ه  دل   که ارزید می ارزید؟ می واقعا   کرد فکر خود با گذ

 شکست؟ را اش زندگی دخترک  
 :کرد زمزمه و نشست هایش لب روی غمگین پوزخندی

 !نه -
ست خورد؟ دردش چه به انتقام ست در  سوختن این در ولی سوخت آغا که ا
 .شد خاکستر نازلی

 تازه و کرد چه او..! غمگین چشمان آن با. اش زندگی ناز   با خود، با کرد؟ چه او
شیمانی آمد؟ خود به شت؟ سودی چه دیگر پ  می چگونه را شده ریخته آب دا

 کند؟ جمع خواست
 خورده قبل هایی سال در را ها غصه ی همه او.. نداشت دوست را بد حال این
 می لمس خشییونت با را بسییته دلمه زخم   این داشییت چرا دیگر حال پس بود

 کرد؟
 ردشد گرفت؟ می ُگر پاشییا ی شیییفته نگاه دیدن   با که بود چه بود؟ چه دردش

 ان  چشم جلوی حتی باشند، بیرون نازلی فرهای خواست نمی دلش که بود چه
 یم مرور را خاطراتش بود برگشییته وقتی از که بود چه دردش اصییال   اش؟ دایی
 گشت؟ می باز اولش ی خانه سر به دوباره و برفی شب آن تا کرد
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 دیگر درمانش وقتی کرد می چه ولی.. چیسیییت دردش دانسیییت می خودش
 نبود؟ دیدنش به حاضر

 ارسیییگ پنج سیییگار، یک جای به. انداخت پایش زیر به نگاهی و کشییید آهی
 .دبو گذاشته ماکزیمم به رو دردش تازه هیچ بود نشده که آرام و بود کشیده

 
 .شود دور اش ریخته هم به افکار از که شد باعث مریم صدای

 داخل؟ یای نمی چرا مادر -
 به و آورد باال را دستش مریم بگوید چیزی خواست تا و چرخید مریم سمت به

 .گذاشت اش بینی و دهان روی سکوت معنی
 :گفت و کرد پایش زیر های سیگار به ای اشاره مریم

 حاال؟ تا کی از -
 این هایم تنهایی همدم گفت می گفت؟ می چه. نداد جوابی و زد زهرخندی

 است؟ آتش و سیگار
 .گذاشت اش شانه روی دست و آمد جلوتر مریم

 شده چت.. مکه می خونُت  داره و هات رگ جون به افتاده زالو مثل چیزی یه -
 دونی؟ نمی محرم دیگه پسرم؟
 .داد تکان کالفگی با را سرش

 احترام به فقط! کنه می بد رو حالم اومدن جا این. نیسییت ها حرف این نقل -
 .اومدم گالب خاله و شما

 :گفت شیطنت با و خندید مریم
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شده تنگ دیگه نفر یه برای دلت یعنی -  توی نم رو مو این گی می یعنی بود؟ ن
سیاب شده؟ هوایی دوباره قرارت بی دل   گی می یعنی کردم؟ سفید آ  که اونی ن

 ..احیانا   زنه می دو دو چشماش دیدن   واسه چشمات
 :داد ادامه را حرفش شهاب گوش   زیر مریم

 نیست؟ دلت ناز   احیانا   -
 .گرفت جبهه زود اخم با
 !نه که معلومه -

 :گفت و انداخت باال ابرویی مریم
 مطمئنی؟ -
 :گفت و خندید مریم. کرد تایید غرور و تخسی با
 برای قراره آغا چهلم از بعد گفت می داشت مرسده عصری اتفاقا. خوب چه -

 .کنن خواستگاریش پاشا
 از هک مریم! بود تشییخیص قابل راحتی به ایوان های چراغ زیر   اش پریده رنگ

 :داد ادامه بود آمده خوشش بازی این
 .باشه میل بی هم نازلی نکنم فکر -
 .کرده غلط -

 به متعلق خشییمگین صیییدای این آیا. ماند متحیر هم خودش ای لحظه برای
 بود؟ خودش

 :گفت بود پنهان لبخندش و کند حفظ را جدیتش کرد می سعی که مریم
 خیلی. نه گفتی که تو تازه کارشی؟ چی تو آخه بچه؟ داره ربطی چه تو به وا؟ -

 !بودی قاطع هم
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 .برگشت باغ سمت به حرص با
 !خریت پای بذارش شما -

 اش شییانه روی دوباره را مریم دسییت که داد توت درخت سییمت به را نگاهش
 .کرد حس

ست فعال  . بدم رو بهش نزدیکی میدون   بهت تا نگفتم اینو -  یهو رین! دار نگه د
 همونتم سیلی یه کنم نمی تضمین من که داری دوستش بگی و صورتش توی
سم می رو مغرور توی من گرچه! نکنه  خرابیت کله و خرکی غرور این اگه. شنا
 .داشتی بچه جین دو و بود زنت نازلی االن نبود

نار از روز هر نازش خت این ک  می روز هر کرد؟ می عبور انگیز خاطره در
 شد؟ می یادآور را خودش های نامردی و دیدش
یده چه اش نازلی باره بود ماه یک از کمتر که او! بود کشیی نه این به پا دو  خا

شته  نارشک را دنیا لذت بهترین که انگیز خاطره درخت آن دیدن   برای بود، گذا
 !بود کرده طلب ایوب صبر خداوند از چشید

 .درآورد فکر از را او و کوبید اش شانه روی مریم
 پسر؟ کجایی -

 :گفت گیج
 کردی؟ فکر پیشنهادم روی مامان -

 :گفت بود فهمیده را منظورش که مریم
 .آره -
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 رد داد می نشییان که لبخندی با و انداخت باغ بعد و ایوان سییرتاسییر به نگاهی
 :گفت است غرق هایش خاطره

 هیچ با باغو ته متری صد ی خونه اون. شدم عروس خونه این توی پدرت با -
نه این. کردم نمی عوض قصییری  سیین به پا و من های جوونی یادگار خو

 که هاش خاطره اما رفت زود خیلی و بود معرفت بی اون گرچه. گذاشییتنمونه
ثل گالبتون این، بر عالوه. نشیییدن پاک مه م هاش تونم نمی. خواهر  .بذارم تن

 بیای بر خودت پس از تونی می مادر هسییتی مردی خودت برای تو ماشییاالله
 و رن می کار سییر دخترا. بچرخونه تنهایی رو خونه این تونه نمی گالب ولی

 .خونه می درسم تازه نازلی
 :داد ادامه و زد چشمکی

 بیای ونیت می کم خیلی دیگه تو پیش بیام من. ارتباطیم پل یه مثل من تازه -
 .دانی خود دیگه! جا این

 .کرد اخم شهاب
 !نیست هم کنی می فکر که طور اون من مادر   بابا، ای -

 :گفت و خندید مریم
 .تره وخیم هم کنم می فکر من که چه اون از! البته صد که اون -

 .کشید عمیقی نفس و شد جدی
 گاهی پزم می غذا من اوقات گاهی. کنم نمی کار قدیما مثل جا این دیگه من -

 من نگران. یاد می هفته هر خانومی یه هم نظافت. سرگرمیم هم با.. گالب هم
 !نباش

 .بگو بهم بمونی خوای نمی کردی حس وقت هر ولی. باشه -
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 :گفت و کشید ورودی درب سمت   به را دستش و داد تکان سری مریم
 !جاییم این ما ساعته یک زشته خیلی که داخل بریم بیا -
 درخت روی چشییمانش پیش لحظه چند که کرد فراموش و شیید همراه مریم با

 !بود شده قفل توت
 

 چوبی های صندلی از یکی روی دست به کتاب و کشیدم سرم روی را کالهم
 یم لذت داشییتم اختیار بی من و بود مطبوع صییبحگاهی هوای. نشییسییتم باغ

 .بردم
 فتگر می تماس یا روز هر ولی بود برنگشته هنوزم امیر و بود نزدیک آغا چهلم

 .شد می جویا را احوالم و زد می ایمیل یا
 هم از افکارم ی رشییته مریم خاله صییدای شیینیدن   با که بودم افکار همین در

 .گسست
 نیستم؟ که مزاحم -

 :گفتم و نشاندم لب روی لبخند
 .بشینید بفرمایید. چیه حرفا این -

 :گفت و نشست کنارم
 شد؟ تموم کارت خبر؟ چه -

 .دادم تکان سری
 دارن امتحانام.. ام خونه اس هفته دو االن که من. نیسییت که خاصییی خبر -

 ..آره.. شد تموم که کارم! شن می شروع
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 چیه؟ ات برنامه کنی؟ کار چی خوای می -
 :گفتم و برگشتم طرفش به
 برنامه؟ -

 .گذاشت اش مشکی دامن   روی و کرد قفل هم در را دستانش
 نداری؟ ادامه قصد دیگه یا بشی آماده دکتری برای خوای می. آره -

 !بدهم جوابی چه که بودم درمانده من و بود پرسیده هم پاشا را سوال این
 .انداختم باال ای شانه

ستش - ست معلوم هنوز. دونم نمی را سال ولی. نی ستراحت خوام می ام  کنم ا
 !شدم خسته خیلی چون

 :گفت مقدمه بی و کرد نگاهم زیرکی با
 خوبه؟ حالت -

 :گفتم و کشیدم آهی. انداختم زیر به را سرم و زدم غمگینی پوزخند
 بودن، منزوی از منظورت اگر... جون خاله ببینی چی توی رو خوب حال   تا -

سته ساس بودن، خ شه فالن و فالن و شدن ای عقده.. کردن کمبود اح ! هن..  با
 .نیستم خوب

 .کشیدیم آه دویمان هر همزمان و گرفت دست در را دستانم
 دونه؟ می امیر -
 ...و ایلگار دیدن   از بعد که کنه می فکر امیر -

 .ماندم جا بر متحیر من و کرد کامل را حرفم خودش
 ...شهاب و -

 :گفت و زد تلخی لبخند   دید را ام متحیر نگاه   وقتی
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 .کنم می مواخذه خودمو هم همیشه! دونم می من -
 .کنم گریه توانستم نمی و شدم می خفه داشتم. بود شده نارنگی حد   در بغضم

 رو سیییاه من   روی از باید که اونی. بشییه شییرمنده باید که اونه چرا؟ شییما -
 !نیستی شما بکشه خجالت

 :گفت و چکید آبش از پر لبالب چشمان از اشکی قطره
شت. نبوده خوب من تربیت حتما  .. مادر نگو - شت. سیاهم رو که سال   ه  ه

 .یومدم می و رفتم می آغا پیش پایین سر   با سال
 :گفتم و کردم بازی بازی بلوزم های ریشه با
 می !شهاب از مقصرتر حتی شاید مقصرم، همه از بیشتر من.. تروخدا نگید -

 دم از رو شییون همه متاسییفانه و گذروندم امتحان با زندگیمو ی همه من دونید
 .شدم می مردود

 .گلم الخطاست جایز انسان -
 تشدوس من. کردم انتخاب رو ترکستان راه من. نبود جایز من برای اما درسته -

 ..زن یه حاال و شدم می ش خواسته تسلیم نباید ولی داشتم
 در و گذاشت کمرم روی را دستش. افتادم هق هق به و شکست بالخره بغضم
 :گفت آرام گوشم زیر. کشید آغوشم

 ..آروم.. باش آروم -
 :نالیدم هایم هق هق میان  

 به ودب شده تحقیر رو عمرش تمام که دختر یه.. سفید ی شناسنامه یه با زن یه -
 شده باردار عقدی هیچ بدون مادرش که این خاطر به.. بودن زاده حروم خاطر
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 طور چه.. تونسییتم طور چه من! داشییت نامشییروع ی رابطه که مادرش. بود
 ندهخو کبیره گناه رو زنا که خدایی.. رو خودم خدای دقیقه چند برای تونسییتم
 کنم؟ فراموش

 .زد هق همراهم به و کشید اش سینه در را سرم
 ..نداشتی تجربه.. دلم عزیز بود کم سنت! بودی عاشق.. گلم بودی عاشق -
 مک سنم چون شدم می عقل بی قدر این باید یعنی.. بود که بود کم سنم! نه -

سمون از و بودم گزیده مار که من بود؟ سیدم می سفید و سیاه ری  ییبال چه تر
صم عقل   سر   سیدم؟ اون از و اومد ناق  چه کردم؟ بدبخت خودمو طور چه نتر
 خاله؟ تونستم طور

 :گفت و کرد نوازش را موهایم
 رو جدید زندگی یه تونی می تو مادر؟ دی می عذاب خودتو قدر این چرا -

شته به فکر بدون.. کنی شروع شته! گذ  چرا! یدار رو آینده و حال تو و رفته گذ
 خط طخ عمرتو دفتر های برگه قدر این چرا نویسی؟ نمی زندگیتو داستان   نو از

صی چیز که این بدون کنی می سی خا  ایی می خودت به دیگه سال چند. بنوی
 چرا.. جوونی االن تو! مخوف و جدید های وادی توی گذاشییتی پا بینی می و

شی جوونیتو اوج   خوای می چرا کنی؟ حروم جوونیتو باید س به بفرو  و الیمیان
 خرابت؟ حال   اون و پیش سال   هشت به برگردی خوای می چرا پیری؟

 :گفتم حرص با و کشیدم را موهایم
. .خرابم حال   اون به برگشییتم وقته خیلی از که دونی نمی.. خاله دونی نمی -

صل یه وقوع   منتظر  .. منتظرم صل یه.. زندگیم از جدید ف  بهار.. بدبختی از پر ف
 !شه می تابستونی داره من حال   و گذشت
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شیدم بیرون اش مادرانه آغوش از را خود ستم جا از و ک ستم. برخا  از قدم خوا
 :گفت مظلومیت با و کشید را دستم که بردارم قدم

 نیستم؟ مادرش من مگه نیستی؟ متنفر من از چرا -
 :گفتم و خندیدم تلخ

 نمی رحم هم خودش خود   به آدم که هسییت زندگی توی زمانی های برهه یه -
 می خیانت خودم به که هاسییت سییال.. کنم می خیانت هم خودم به من.. کنه
 خاله؟ بینی می... های نگاه اون ی دیوونه هنوزم من! کنم
 :دادم ادامه بروم که این از قبل

 مین دیگه گناه بی یه گردن   به رو ای دیگه شییخص گناه و نیسییتم اون مثل من -
سم سی. گرفتم یاد ازش خوب اینو حداقل. نوی شش عمرم آخر تا که در  فرامو

 !کنم نمی
 خیلی از که خودی مانند... َپر هم امروز.. شدم دور خاله از و کردم گرد عقب
 !نیست زمین جو در دیگر و برخواسته هوا به است وقت

 ...ام آنی شدنی ویرانی پی در
 

ستم با و زدم بغل زیر را تاپم لپ کیف  پریا از را قهوه شیر از پر کاغذی ماگ د
 .گرفتم
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .باش ریلکس کامال   -
 .ریلکسم -
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 همم برایم چیز هیچ لحظه این در دانسییتند می. کردند نگاه هم به پریا و آیلی
 اهل   ی همه دیگر را این و نبود خوب حالم! ام نامه پایان از دفاع حتی. نیسییت

 .بودند شده متوجه خانه
 :گفت پریا شدیم می دانشگاه تئاتر آمفی سالن   وارد که طور همین

 .نیومده هنوز چرا دونم نمی یاد، می گفت پاشا -
 !اومده پیش براش کاری شاید -

ستیم دوم ردیف در ش  .نبود صورت آن به ازدحامی و بود خلوت هنوز سالن. ن
 را آدم زا پر سالن یک باید علنا   و بودم سوم نفر من که داشتند ارائه نفر 5 امروز

 .کردم می تحمل
 از کس هیچ چون شاید داشتم درازی زبان اجتماع در همیشه من شکر را خدا

 هک چه هر ولی. است گذشته من بر چه دانست نمی خانه از بیرون در اطرافیانم
شتر خانه در بود شه بیرون در ولی کردم می سکوت بی  از. مبود فعالی آدم همی

 یرهبر را زیاد جمعیت یک توانستم می و بودم مدرس بود سال چند من طرفی
 دیگر مانند و دهم لم راحت قدر این که بود شییده باعث امر همین شییاید. کنم

 !نلرزم اضطراب شدت از ام دوره هم دانشجویان  
 نگاهم .دادم لم بیشتر و گذاشتم صندلی ی دسته روی دستم کنار را خالی ماگ

 می هیکلشییان تمام از اسییترس. کردم معطوف دیگر دانشییجویان   سییمت   به را
 .بارید

ندلی در گروه مدیر و داوران ند جا جلو های صیی ظه برای و گرفت  که ای لح
شجوی ستاد سکو روی اول دان ضی سکوت ای  دعایی. گرفت فرا را سالن مح
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 از این و ودب ترسیده بدبخت. کردم افتاد می پس داشت که بیچاره پسر   آن برای
 .بود معلوم اش پریده رنگ  

. بود چیزی چه ی درباره اش نامه پایان نفهمیدم اصال   که بودم خودم در قدر آن
 .رسید من به نوبت و داد انجام را دفاعش هم دوم نفر

شیدم عمیقی نفس ستم یاری خدا از و ک  ها پیش وقت خیلی از که این با. خوا
 .رفتم نمی رو از من ولی بود کرده فراموشم

 به سریسر نگاهی چشمی زیر. برخاستم جا از و برداشتم را کیفم و پالستیک
 .بودم پوشیده ای قهوه ای مقنعه با ای قهوه فرم   شلوار و مانتو. انداختم خود

 روعش را کارم و کردم جایش جابه کمی. کرد می سنگینی ام بینی روی عینکم
 من و بودند آماده کامال   ها اسالید و ها فونت ی همه قبل از شکر را خدا. کردم
 .دادم می نشان حضار به عالی ای ارائه داشتم علنا  

 حرف به بودم کرده انتخاب خودم که داوری مظاهری، دکتر صییحبتم طول در
 ارک  م از حتی. نبود کن ول و بود گیر خیلی متاسییفانه ولی. داد می گوش هایم

 هم ودمب کرده استفاده ام نامه پایان های نوشته دست نوشتن   برای که خودکاری
 هر ال  ک و ها الگوریتم و منابع اعتبار ی درباره. کرد می پیچم سوال. پرسید می

 .بود شده استفاده ام نامه پایان در که چیزی
 می گیج داشت سرم دیگر و بود کرده کف دهانم. زدم حرف ساعت یک حدود
 می زا انرژی های شییربت انواع   یا ردبول هایم کالس سییر من معموال  . رفت

 .بود ضعیف شدت به بدنم چون نشود بد حالم تا خوردم
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 مشییکلی هیچ دیگر و بود آماده ها پیش وقت خیلی از ام مقاله شییکر را خدا
 .نداشتم

 نخودشییا از داشییتند و بودم گذاشییته کنارشییان قبال   را تر شیییرینی های جعبه
 .کردند می پذیرایی

شان زدن کف صدای بعد و آمدم پایین سکو از ست هوا به که بود های  با .برخا
 .رفتم ام صندلی سمت   به و زدم لبخند خستگی

 دکشی آغوشم در شوق با هم پریا کرد، می پاک را هایش اشک داشت که آیلی
 !بود عالی کالم یک در ام ارائه. ب*و*سید را هایم گونه و

 و داوران. رفتیم بیرون کم کم بالخره و دادند انجام را دفاعشییان هم آخر نفر دو
 .کنند مشورت تا بودند مانده مشاوران

 :گفتم و انداختم ها نیمکت از یکی روی را خود خستگی با
 .شدم خسته -

 :گفت لبخند با و نشست کنارم آیلی
 .بود عالی -

شکر. کرد تایید هم پریا  امتق دیدن   با. دوختم رویم روبه به را نگاهم و کردم ت
 پمپاژ همیشه از تر تند بعد و کرد ایست قلبم کردم حس ای لحظه برای آشنایی
! نبود که او پوش شییکالتی آن وگرنه... حتما   ام زده توهم! کرد شییروع را خونش

 فقط.. نداشت ای ورزیده هیکل   شهاب فقط... نداشت بلندی قد شهاب فقط
 درب سییمت   به داشییت ما به پشییت قامت..! رفت نمی راه مدلی این شییهاب

 .رفت می اصلی
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شیدم عمیقی نفس صابم بر تا ک سلط اع  از ار تایمان سه هر صدایی که شوم م
سری. آورد بیرون فکر  های دهارکی از پر گلی سبد آن از تر عجیب و بود جوان پ
 !داشت دست در سفید و زرد

 تبریزی؟ خانوم -
 :گفت و داد دستم به را سبد که دادم تکان سری متعجب

 .شماست برای -
 :گفتم و انداختم گل به نگاهی مشکوک

 کیه؟ طرف از -
 .خداحافظ. ندارم خبر. خانم پیکم من -

 لب بر طانشی لبخندی با آیلی رفت پسرک وقتی. دادم تکان سری برایش دوباره
 :گفت

 زدی؟ تور به کیو ناقال -
 :گفت و خندید هم پریا

 .ببینم کن رو. گه می راست -
 ریختن   و همانا شدنش باز. کردم پیدا سفید و طالیی کارتی و گشتم را گل سبد

 ..همانا دلم خون  
 ار چه آن هر کند می تخریب نگاهت ناز   که تویی برای ها بهترین آرزوی با »
 «..است ساخته عمری عقل که
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 که سمتی به دوباره. شدند خواندن مشغول و قاپیدند دستم از خنده با را کارت
 خرهمس که خدا به! بود مسخره. انداختم نگاهی و برگشتم بودم دیده را قامت آن

 .بودند مخوف بسیار بسیار که هایی توهم این بود
 :گفت پریا به رو و داد باال را ابرویش تای یه آیلی

 کیه اه خان خان شهریار   این. ناکس ننوشته اسمُش .. کالس بابا.. ارکیده بابا -
 پریا؟ نظرت به

 :گفت بود زده غش به را خودش که پریا
 ها؟ نازلی؟ کیه این... عاشق بابا..! نگاهت ناز   -

شان پریدن باال به توجه بی ش و کنارم صندلی روی کوبیدم را سبد های . ستمن
 !بود کرده شروع را بازی بد که بود خودش اگر

 داشت؟ من با صنمی چه مگر بفرستد؟ گل من برای باید او چرا ولی
 کن باور بچرخانی؟ من سییمت   به را نگاهت ای لحظه برای شییود می خدایا

 !آید نمی زمین به آسمانت
 چاپی های نسییخه و اف دی پی های فایل و بودم کارهایم دنبال روز آخر تا

 نامه پایان 19 ی نمره حتی. گرفتم را ام نمره و رسییاندم پژوهش به را نامه پایان
 .بنشیند لبم روی ساعته یک حداقل لبخندی نداد اجازه هم ارشدم ی

 هم ودمخ. نتوانستند بکشند زبانم زیر از حرف کردند سعی چه هر آیلی و پریا
 !بودم متنفر احساسم این از و بودم بسته دل ها گل به عجیب ولی نبودم مطمئن

 !وای ای! من بر وای ای پس بود فرستاده را ها گل او اگر
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سلی روی را ها ارکیده سبد شتم تختم کنار ع شانا قیمتی شیئی مانند. گذا  ز
 خواسییتم می. بودند قیمتی هایی گل هم خودشییان گرچه. بودم کرده مراقبت

 .دارم نگهشان و کنم خشکشان
 را ها گل این شییهاب که کنم تجسییم را فکر این ذهنم در توانسییتم نمی هنوزم

 از ارهاب من بود، متنفر من از شهاب. بود مسخره واقعا   تفکر این. است فرستاده
 چهی به! باشییند او کار ها گل این نیسییت ممکن.. ام شییده خبر با تنفرش این

 !نیست ممکن عنوان
 بشها که کردم می درک یا کردم می حس اگر. داشتم دوستشان دلیل همین به

 !بود اتاقم در نه و آشغال سطل در جایشان مطمئننا   است شان فرستنده
 .کرد فراموش شد می هم را همان که. بود مشکوک کمی میانشان کارت فقط
 قدر آن. بود شییده تحمل قابل غیر خانه شییلوغی هم باز و بود آغا چهلم فردا

 از را خود و بزنم بیرون خانه از خواست می دلم که بودند اعصابم روی صداها
 .کنم راحت ها همهمه این
ست می دلم شکافم را ام جمجمه خوا  هم از را مغزم پیچ در پیچ های بافت و ب
 ..ولی برود بین از قشرها این نابودی با کالفگی این شاید تا کنم، باز

سکایپ در امیر با بود قرار شه. کنم صحبت ا  ارجهخ سفرهای به که وقتی همی
 .شد نمی قطع ارتباطمان و بودیم ارتباط در رفت می

 کودکی در عجیب که ساله 13 پسری. شناختم را امیر که بودم ساله پنج کودکی
 روز هر که مان رویی روبه ی همسییایه پسییر. بود من مواظب شییهاب همراه به

 .شدم می صمیمی او با دیروز از بیش
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ض  ام بیماری وقتی بعدها  و ام شده گونه این چرا من فهمید که بود او شد وا
 عود بار دو برای که روانکاوی. شیییدم روانکاوی نظرش زیر که شییید طور این

 !گذاشت نمی تاثیر برم هم دارو حتی اوقات گاهی و داشت پی در را ام بیماری
شت ستم تحریرم میز پ ش شن را تاپ لپ. ن  می اهنگ کم وب به و بودم کرده رو
 .بود رسیده موعود زمان االن و بیاید 8 ساعت بود قرار. کردم

 :گفتم غم با
 .سالم -
 :گفت شوخی به
 !فرفری مو غمتو نبینم. سالم -

 .رفتم بهش ای غره چشم
 .کنی می تکرارش دوباره و یاد می بدم دونی می. الله اال الله ال و فری فر مو -

 :گفت و خندید غش غش
 خبر؟ چه -

 :گفتم و انداختم زیر را سرم
 .نیست خوب حالم -

ستم دیگر ضم و بگیرم را خود جلوی نتوان ش آرامش صدای. ترکید بغ  را شبخ
 .شنیدم

 گی؟ می برام شده؟ چی -
 گفتم دردهایی از. افتاد کار به دید می را امیر که همیشه مانند و اختیار بی زبانم

 ودندب درد که دردهایی از. بودم داده توضیحشان برایش بار ها صد حال به تا که
 !درمان و
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ستم نمی که هایی درد از شان چگونه دان ضم ست تا کنم ه  و بردارند سرم از د
 !کنم درست خود برای عادی زندگیی بگذارند

 غلط کردم؟ شییهاب تسییلیم را خودم کردم؟ درگاهت به گناهی چه مگر خدایا
ست؟ خوب.. کردم ضی.. کردم غلط خوردم؟ را شهاب گول ا  شوی؟ می را

ضافه غلط مادرم و ام حرامزاده ست.. کردیم غلط هم با دو هر.. بود کرده ا  از د
 دوشییم روی از بار این کن کمک.. کند رهایم غم این کن کمک.. بردار سییرم

 !توانم نمی دیگر! دهم ادامه گونه این توانم نمی دیگر.. شود برداشته
 .کردم پاک را هایم اشک و آمدم بیرون فکر از صدایش شنیدن با

 به خودت که صییورتی در بکنن رهات دردها این خوای می تو نازلی، ببین -
 نبدو تونه نمی پزشکی روان یا روانشناس هیچ.. دی نمی یاد رو رهایی خودت
 واهدنخ و نتونسییته حال به تا پرفسییوری هیچ.. بده ادامه کارش به بیمار کمک

ست ستش. بخواد خودش بیمار که این مگر تون . دمش درمونده منم بگم؟ رو را
 نمی خودت با کارو این وگرنه باشییه داشییته پایان دردت خوای نمی خودت تو

 کیلو ده حداقل مدت این طی در کردی؟ صییورتت به نگاه یه اصییال  .. کردی
 کنی؟ می کار چی خودت با داری.. داشتی وزن کاهش

 :گفتم غم با و انداختم باال ای شانه
 کنی؟ نمی درکم چرا دیگه تو. امیر نیست خودم دست -
 :گفت حرص با
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سئله - ست این م ستم نمی وگرنه کنم می درکت من. نازلی نی شت تون  الس ه
 ردتد کنار کارزار این توی دقیقا  . جنگی می خودت با داری تو. بیام راه باهات

 .جنگی می باهاش داری! درمانت روی روبه و ایستادی
 چیه؟ من درمون   دونی می اصال   تو کنم؟ قبول درمانو طوری چه -

 :گفتم خشم با و کوبیدم قلبم به را مشتم
 قدر این دیگه دونسییتی می اگر دونی؟ می چیه؟ المصییب این درد   دونی می -

س که همونی.. لعنتیه اون من درمان  ! دردت ی جبهه توی رفتی گفتی نمی  ببم
 طور چه برم؟ خوای می درمانم؟ کنار برم خوای می حاال! حالمه این از جزئی

 !خوامش نمی که حالی. شه می خوب اون با حالم من برم؟
 ابماعص دیگر دانست می چه. شوم مسلط اعصابم به کمی تا بود مانده ساکت

 .است کرده رد را خودش محدود مرز
 

 اگر. بود درمان هم و درد هم شهاب. بود شوکران ی کلمه ی قافیه هم شهاب
 !شدم نمی درمان بود نمی اگرم کشیدم می درد بود می
ستم نمی را سمی شوکران این من  به کرد، می درمان را مرضم که درک به. خوا

شید می بهبود را حالم که درک  رشفک به هنوزم حالم این با من که درک به. بخ
 .هستم

 به لهمقاب ام بیماری این با چگونه باید بود؟ کدام درست راه   کردم؟ می باید چه
 نمبک باید چه حال. انداختم سپر بار هر و جنگیدم سال هشت کردم؟ می مثل

 شوم؟ مخفی پشتش و بماند دستم در سپرم تا
 :گفت ام شده آرام کمی دید وقتی
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 ببخشی؟ رو شهاب تونی می تو -
 .دادم تکیه صندلی به و زدم پوزخندی

 زده؟ باال دیوونگیم و کرده پیشرفت بیماریم قدر این یعنی -
 :گفت و داد باال را ابرویش تای یه
شی رو شهاب تونی می نه که تویی پس - شی باهاش تونی می نه و ببخ  باید با

 !..کنی فراموشش باید.. کنی عوض رو درمانت راه  
 :گفتم تمسخر با
 تم،گش تنفرم دنبال   به.. نتونستم و زدم زور سال هشت من طور؟ چه اونوقت -

 .نیست چون نگرد
 :گفت تر عجیب لحنی و عجیب نگاهی با
سئله - ست این م صار شهاب خیال   و خودت دور که جا شیدی ح  دیگه و ک

.. کنی می درک رو احسییاسییش نه و بینی می کسییُی  نه.. بینی نمی رو هیچی
 .کن جایگزین حستو! خوردن آب راحتی به.. شو دیگه نفر یه عاشق

 :گفتم شده گرد چشمانی با
 جای به پارکینگه؟ آدم دل مگه امیر؟ گی می داری چی دونی می تو چی؟ -

 کنم؟ جایگزینش کسی چه حس حسی، چه
 :گفت شوخی هیچ بدون

 !من -
 کل   در بهت. ندهم خود به را خندیدن مجال حتی تا بود گفته جدی قدر آن

 .شد نمودار وجودم
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 را راه من سییال هشییت یعنی. بود مسییخره ای کلمه من ی لحظه آن برای تحیر
 و ودخ در قدر آن من یعنی بود؟ نکرده نگاهم برادرانه امیر و بودم رفته اشییتباه

 کنم؟ ترجمه نتوانستم را نگاهش که بودم غرق مشکالتم
 بتوانم تا ام دیده عاشییق چند حال به تا من مگر گویم؟ می چه دارم من.. هه

شان نگاه شخیص را های  دیدمش می آینه در روز هر که بود خودم نگاه دهم؟ ت
شق اما شت فرق همه با من ع شق.. دا سیده ای مرحله به دیگر من ع  که بود ر

 مین دیگر بود زیاد که بس از لعنتی. گرفتم نمی نظر در برایش حدودی و حد
 !بگذارم برایش مرزی شد

 :گفتم لرزید می شدت به که صدایی با
 دیگه؟ کنی می شوخی باهام داری -

 :گفت جدی خیلی
 !نه -

شتر بهتم ست مرا امیر. شد بی شت؟ دو شتم؟ هیچ که منی دا  هک من مگر ندا
شقم تا بودم شتم؟ چه من شود؟ عا  عا  قط امیر. نبودم هم دختر حتی که منی دا

 !بود شده دیوانه
 .شدی دیوونه تو -

 باالتر کرد می صییحبت همیشییه که ای محدوده آن از صییدایش بار اولین برای
 .رفت

شدم دیوونه من - شماُت  که تویی این ن ستی چ سو هیچ دیگه و ب  ونا جز به ک
 !بینی نمی ات مسخره عشق   و پسره
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یدن   با  مغزم های مویرگ کردم حس ای لحظه برای" مسییخره"  ی کلمه شیین
 .کشیدم فریاد سرش بر عصیانگر و حرص با! شدند منفجر

 !لعنتی شو خفه -
 

 دن  دی با. رفتم اتاق ی پنجره سییمت   به و کوبیدم هم روی خشییم با را تاپ لپ
 نجرهپ ی شیشه به محکم را دستم بود شده فرتوت خودم مانند که توت درخت
 اسیاحس هیچ شدیدش سوزش دستم، شدن   خیس و شیشه شکستن  . کوبیدم

 داغ ی شیشه به را سرم و گرفتم ها پارکت روی را دستم. کرد نمی ایجاد درم را
 .چسباندم

 نمی خوب چرا بگو پس. بودم ندیده را عشقش و بودم کار سر من سال هشت
صد به که او. شدم  برای را من خواست می او. بود نشده نزدیک من به درمان ق

 .کند خودش
 می هک منی با کردی رفتار گونه این چرا دیگر تو زدی؟ زخم چرا دیگر تو امیر "

ستی شته وخامت به رو حالم دان ست؟ گذا  در را نامردی مراحل   چرا دیگر تو ا
 "رساندی؟ پایان به اعال حد
 گرگ همه چرا کرد؟ اعتماد دنیا این در بشییری بنی هیچ به شیید نمی دیگر چرا

 کنند؟ می تیز دندان بینند می را ای بره تا و میش لباس در اند شده
 این میان تنها و تک کردی؟ رها درش مرا که کجاسیییت دره جهنم این خدایا
 ؟نه کنی نمی نگاهم دیگر هم تو. کشم نمی دیگر خودت جان به جنگ، میدان

 گذراند؟ می را آخرش مراحل   دارد ام افسردگی نیست مهم برایت هم تو
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یار بی هه اخت یان   و زدم ای قهق هه م یه به هایم قهق تادم گر مه چرا. اف  من به ه
شانی بر مگر کردند؟ می خیانت شته چه صافم پی ست؟ نو شته چه ا  این هک نو

 و اعضییا به خنجر راحت قدر این که نوشییته چه کنند؟ می فرضییم احمق قدر
 زنند؟ می جوارحم

 مخلوق   به هم او. بود همدسییت هایش بنده با شییان، همه با ها، آن با هم خدا
 می که را بالیی هر مخلوقاتش داد می اجازه هم او. کرد می خیانت مفلوکش
 .بیاورند بیچاره من   سر   بر خواهند

شخراش جیغی صدای شنیدن   با  ار نگاهش که بود مریم خاله. پریدم جا از گو
 .بود کشیده جیغ و داده دستم به
 :گفت حرص با و آمد سمتم به
 ...نازلی! وای -

 زا پر اتاق ثانیه چند عرض در که بودند شیینیده را خاله جیغ صییدای همه گویا
شان هم او. شد آدم شمان آن با. بود بین شن چراغی مانند که درنده چ  برق رو
 !زد می

 :گفت عصبانی پاشا
 !کردی کار چی دستت با ببین دیوونه ی دختره -

. دکشییی بیرون دسییتم گوشییت از حرکت یک با را ها شیییشییه و گرفت را دسییتم
شمانم ستم درد شدت از را چ  زخم این سوزش مانند هم دلم سوزش کاش. ب

 پاشییا که آمد نمی دردم! آمد نمی دردم قدر این دیگر مطمئننا   موقع آن در. بود
 !آهنی زنجیرهایی از شده رها ای دیوانه.. ام دیوانه من و گوید می راست
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سایل کی دانم نمی سمان و  یک شدند، زده پتادین هایم زخم کی. آوردند را پان
 ایمه لب جلوی را شییربت لیوان   آیلی کی و شیید پانسییمان باند و گاز با دسییتم
 دقیقا   وا که آمدم خود به وقتی فقط! شدم تنها من و رفتند بیرون همه کی. گرفت
 .داد تکیه دیوار به را سرش و نشست ها پارکت روی کنارم
 می مرا او. نیسییت خوب اصییال   حالم دانسییت می گویی. کرد سییکوت مدتی

خت نا ما   و شیی ند حرفی اگر که بود زده تخمین حت ما   بز  هب بد حرکتی با حت
 .کنم می دعوتش سکوت

 .کرد باز لب بعد و نزد حرفی هیچ دقیقه ده حدود
 کنی؟ می خودت با کارو این چرا -

 ینا داشتند چه. شد ام خیره گونه این هم او. کردم نگاهش ر  نیم از و برگشتم
 هک داشییتند چه بردند؟ می قهقرا به هی مرا که داشییتند چه طالیی؟ های یاقوت
 کردند؟ می عمل زمان تونل مانند
 :گفتم آرامی صدای با و کشیدم آهی

 چرا؟ -
 چی؟ چرا -

 :گفت بود عجیب برایم که خشمی با که فشردم را ام شده زخم دست
 !یاد نمی بند خونش.. نچلون دستتو -

 :داد ادامه چشمانم به خیره و گرفت را سالمم دست
 آوردی؟ خودت سر بالرو این چرا گی می آدم ی بچه عین هم حاال -
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ست ظالمانه بازی این شت هم باز. ا ستفاده من روی قدرتش از دا  ات کرد می ا
 تسس نگاهش برق جلوی همیشه که داشت خبر او. بکشد زبانم زیر از حرف

 !بود همین نگاه این بازی از قصدش و دانست می او. ام اراده
ستانش گرمای سیر ماری دام   در که ای طعمه مانند نگاهش قدرت و د  شده، ا
 ادی به را چیزی دیگر توانسییتم نمی و بودم برق آن مسییخ. بود کرده مفتونم
 !ختبا می رنگ برایم تعلقاتش و اشیاء دنیا، کل نگاه این وجود با.. بیاورم

" مدرد" عامل پیش را دردهایم و کردم باز زبان اختیار بی من و شد پیروز او آخر
 .ریختم بیرون

سان برای چرا خیانت - سون ها ان شت از چرا شده؟ آ  مگه زنن؟ می خنجر پ
 مهمه؟ قدر این پیروزی یعنی داره؟ ایرادی چه رو در رو ی مبارزه

 .بخوانم توانستم نمی هیچ همیشه مانند هم نگاهش از. کرد می نگاهم فقط
 طور این که بود نامرغوبی هیزم   چه فروختم؟ خدا به تری هیزم چه من مگه -

 کردم؟ کار چی من مگه گیره؟ می انتقام ازم داره
 :گفت دیوار روی رنگ طوسی و خروشان دریای تابلوی به خیره

 ضربه قدر اون. خوره می ضربه سهمگین خیلی عامل یه از آدم اوقات گاهی -
. ینهبب که خواد می نه و بینه نمی رو چیزی اش خواسییته جز به دیگه که شییدیده

 روز اون به تا چی هر و ها نگاه ی همه ها، حس ی همه ها، هدف ی همه
 ازل روز از.. خطاکاره انسییان.. کنه آروم خودشییو تا کنه می پنبه رو کرده رشییته

شیدند خطاهاش و کرد خطا صر تا ک ضر ع سان دیگه که نکنه خطا اگر.. حا  ان
 زخم ما... نیست ما های زخم مقصر خدا بدون، همیشه اینو و..! نازلی نیست

 می گله ازش همیشییه و خواییم می خدا از رو مرهمش و یاریم می وجود به رو
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 حواسییش اون که این از غافل. ندازه نمی هم نگاهی نیم یه بهمون چرا که کنیم
 پیدا رو زخممون مرهم خودمون که بده یاد ما به خواد می ولی هسییت بهمون

باره و بخوره زمین هی که این بود، همین انسیییان آفرینش از هدف. کنیم  از دو
 هک روزه اون. نده دست از امیدشو اصال   راستا این در و کنه تالش شه، بلند جا

 !دستشه برنده برگ
 :داد ادامه آرامی صدای با و کرد سکوت لحظه چند

 آوردی؟ خودت سر بالرو این چرا کرده؟ ناراحتت کی جدیدا   -
 .شنیدم را خشمش از پر صدای که کوبیدم دیوار به آرام را سرم

 شده؟ چی بگو هم حاال. چموش ی دختره ببینم بگیر آروم -
 ستا سال چند من فهمید می نباید که او که دانستم می ام پرتی حواس تمام با

 .هستم کاو روان نظر تحت
شش دردهامو. کنارمه برادرانه که کردم می فکر -  یتو راز چی هر.. بردم می پی

 نگاهم خواهر یه چشییم به اونم دونسییتم می چه من آخه.. گفتم بهش زندگیمه
 !نهک تصاحب منو بتونه روزی یه تا بود کرده نزدیک من به خودشو کنه؟ نمی

 ودموج کل تعجب و رفت یادم ناراحتی آن ای لحظه برای افتاد بهش که نگاهم
 !بود ناسزا کنم فکر ولی نشنیدم که گفت چیزی لب زیر. گرفت را
 :گفت غلیظ اخمی با
 کرده؟ ناراحتت همه این کی -

 :گفتم اش جذبه تاثیر تحت و اختیار بی
 !امیر -
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 .رفتند باال تعجب شدت از ابرویش دو هر
 خانم؟ ثریا پسر رضا؟ امیر -

 :گفت عصبانیت با که دادم تکان سری
 !دیگه شده پرو که دادی رو بهش حتما -

 پوزخندی. شد نمودار چشمانم جلوی قصه بد شهاب باز و رفت بین از جادو
 :گفتم نفرت با و زدم

 !مرداست شما کردن اغوا من کار کال  .. گی می راست آره -
 :دادم ادامه حرص با و ندادم اجازه که بگوید چیزی کرد باز لب

 .یریام از بدتر پله صد خودت که کردم فراموش ای لحظه برای. بیرون گمشو -
 ثابت ها ارکیده روی و چرخاند اتاق در را نگاهش. گرفت فاصییله ازم مغرور

 عمیقی نفس. نشییسییت هایش لب روی کج لبخندی لحظه چند از بعد. ماند
 دشو خارج که این از قبل و رفت اتاق درب سمت به. برخاست جا از و کشید

 :گفت داد می تمسخر بوی عجیب که تر غلیظ لبخندی با
 .اومده خوشت ازشون که خوشحالم -

 من! حرف و نامردی دنیا یک و ماندم من. شییید خارج اتاق از و زد را حرفش
شان بودند منتظر که ارکیده های گل سبد یک و ماندم شان و بکنم دل از  را جای

شغال سطل با سم   و ماندم من. کنم عوض آ  نور رنگ   هم شفاف نگاه یک تج
 .بود شده پدیدار برایم غرورشان هم باز که چراغ

 ...نیست شدن رها میل را، قفس کرده خو
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 را ام گوشییی لرزش دادم می آب را مامان شییمعدانی های گلدان که طور همان
 یحت. گرفت می تماس سییره یک دیروز از که بود امیر. کردم حس جیبم توی
 .بودم کرده قطعش خودم که بود گرفته تماس خانه با بارم یک

شت  مانده هم دیگری حرف مگر بگوید؟ چه که زد می دیوار و در به را خود دا
 که جا آن تا و کرد توهین پاکم عشییق به زد، را هایش حرف ی همه دیروز بود؟

 .رفت یورتمه نیستند سالم دانست می که اعصابی روی توانست می
 احتنار کردند نمی درکم که دیگران از من دلیل همین به بود دکترم یعنی امیر
شک روان یک عنوان به امیر که کردم می فکر چون شدم، نمی  من داند می پز
 حسم و خودم که دانستم می چه دیگر. فهمد می را هایم حرف و گویم می چه

 !هستیم ها ترین مسخره از برایش
صبانی زد می موج صدایش در که توقعی از چیز هر از بیش من  .بودم شده ع

 که کردم دعا درگاهش به حال ام مانده خدا دسیییت   روی حتی که منی گویی
 .دهد نجاتم درد این از و بفرستد را امیر مانند یکی

 بیرون جینم شییلوار جیب از را گوشییی بود کرده فوران خشییمم هم باز که من
 .کشیدم را سبز نوار حرص با و کشیدم
 .کرد کر را گوشم دادش صدای

 یه شیید چت تو ده؟ نمی جواب گوشیییو شییده خراب اون توی کس هیچ چرا -
 دفعه؟

 .زدم زهرخندی
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 شده؟ چم من دوما  . جدته هفت ی خونه شده خراب بفهم، دهنتو حرف اوال   -
 .زدی بهم هایی حرف چه دیروز رفته یادت انگار
 .پیچید گوشی در کرد که پوفی

 .یریبگ جبهه علیهم بر بعد تا کنم کامل حرفمو من نذاشتی حتی تو نازلی -
 .کشیدم عمیقی نفس

 باشی؟ نزده که مونده حرفیم دیگه بگی؟ خواستی می رو چی دیگه -
 می.. نازلی نبود این قصیییدم که خدا به کنم، توهین خواسییتم نمی من. آره -

ستم شتم رو عالقه این نوجوونی از من که بگم بهت خوا  یدمد می وقتی ولی دا
. کنار کشیدم خودمو گرده می دورت پروانه مثل اونم و داری دوست رو شهاب

شتم، مختلف حس دو من کرد کارو اون شهاب هم وقتی  از مرگ حد سر تا دا
 شخود به طور چه شهاب که بودم شده متحیر طرفی از و بودم عصبانی شهاب

 حتی یهقض این. بکنه بودی جونش که تویی با کاریو چنین که داده رو اجازه این
 ماا برسییم جوابش به نتونسییتم که مجهولیه چند ی معادله یه من برای االن تا

 گیتوافسرد خواستم می. گرفتم می تخصص داشتم تازه من.. ها این از گذشته
 ساله هشت من خدا به.. شدی بدتر نه، که بهتر ها سال گذر در که کنم درمان

 چی.. شییید چی دیروز دونم نمی ولی.. نپره هرز نگاهم که کنم می جون دارم
 .کردم ناراحتت حالت اون با و شد باز زبون این قفل که شد

 هرزی آدم من نظرت به.. کردی توهین پاکه دونسییتی می که عشییقی به تو -
 چه رو من وگرنه انداختم هچل توی خودمو که بودم احمق یه فقط من بودم؟

 .نیستم بلد هم ساده دلبری یه حتی سنم این با وقتی بودن ه*ر*ز*ه به
 :گفت ناراحت
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 کی من تازه. شیید چی دونم نمی لحظه یه برای خدا به. نازلی خوام می عذر -
 .بخورم قسم سرت حاضرم من که پاکی اونقدر تو زدم؟ رو حرف این
 .نشستم سکو روی و گذاشتم کناری را پاش آب

 خواهش یه فقط! روش اینم ندارن تمومی هام سییختی من.. امیر خیال بی -
 ..ازت دارم

 .شد خوشحال صدایش
 بخواه؟ جون شما -
 داروهامو دیگه امروزم از! خوبه حالم من. بدی بهم مشییاوره ذارم نمی دیگه -

.! .نزدیکه شادی و خوشحالی کنم فکر. شه می چی ببینم خوام می. خورم نمی
 نداری؟ کاری
 :گفت عصبانی و سریع

 شدی؟ دیوونه چی؟ -
 .زدم پوزخند

 نرفته؟ که یادت بودم، دیوونه من -
 ..که کنی می القا خودت به داری چرا.. لعنتی نیستی دیوونه تو -

 و گذاشییتم پرواز حالت روی را گوشییی. فشییردم را قرمز نوار و گفتم را" فعال  "
 .شدم خانه داخل

 و مگفت درکی به. بود نشیییده پیدایش جا این کردم دعوا هم او با دیروز وقتی از
 .پراندم جا از آشنا صدایی که بروم اتاقم به خواستم
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س ی کوتوله.. همتا بی دار   دنباله.. تابان قمر.. سهیل ی ستاره. به به - .. مانیآ
 !شد روشن جمالتون به چشممون بالخره عجب چه

 ام خنده بود برده کار به که سییتارگانی اسییامی از و چرخیدم پشییت به متحیر
 بود؟ آمده کی. گرفت

 :گفتم خوشحالی با
 کردین من از یادی که ساله یه! من نه چسبن می تو به بیشتر ها تیکه این واال -

 باقیه؟ هم نیمت و قورت دو حاال
 های صییندلی از یکی روی رویش به رو بعد و گذاشییتم دسییتش در را دسییتم

 هم بار و بند بی ولی نبودیم مذهبی ای خانواده خیلی ما. نشییسییتم لهسییتانی
. انداختیم نمی راه ب*و*سییه و ماچ ولی دادیم می دسییت فقط هم با. نبودیم

 کودکی دوسییت و همبازی حتی باشیید، خواهد می که هر شییخص آن حاال
 دوستش ام نداشته برادر ی اندازه به که شاهینی. هایت نوجوانی همراز.. هایت
 !داشتم

 
صف را اش گرفته پوست پرتقال شد خم  ای ندهخ با و گرفت سمتم به و کرد ن
 :گفت تلخ

ستم - ست. برسونم زودتر خودمو نتون شتم دو سم توی حداقل دا شیع مرا  می ت
 .کشید زحمت برامون خیلی بیامرز خدا. بودم
 .آورد زحمت فقط من برای و کشید زحمت آیلی و تو برای آری
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 این نشیید تموم مجارسییتان؟ گردی برنمی دیگه حاال؟ شیید چی. درسییته آره -
 ور شیییطنت دی اچ پی بچگی از تو که خدا به شیییطنت؟ و بازی دختر درسییه
 .خان شاهین شیطون پای جا بذاری پا باید دیگه.. داشتی

 :دادم ادامه و زدم نیشخندی
 وامخ می. بدی بهشون حالی یه بیای تا بخوره کرم خوب رو دندونام گذاشتم -

 !کنم ورشکستت کاری اول همین
شتم من! نکن تعجب سیار حالم. کردم می شوخی دا سیار ب  چهی. بود خوب ب

 یم شکست طعم کمی و کردم می مردن احساس کمی فقط.. نداشتم مشکلی
 !خوردم شکست هم باز من. روزم داد
 :گفت پایینی ولوم با. شد خم سمتم به و خندید مردانه و آرام

 ناز؟ گل   خوبه حالت -
شه. خیر به یادش شحال ناز گل گفت می که این از همی  گل این. شدم می خو

.. بو خوش و سر  بودم، گل مانند روزی که اندازد می یادم. دارم دوست را ناز
 ارزش و زیباسییت هم کاکتوس! نیسییت هم کاکتوس که حالی نازلی مانند نه

 !نیستم هم همان من ولی دارد
 .دادم تکان سری

 شدی؟ اومدنی دیگه طوری؟ چه تو. خداروشکر. آره -
 .داد بیرون را بازدمش

. گهدی رسیییدم چهلم و بیام زودتر نتونسییتم دلیل همین به. آره بخواد خدا اگه -
شب سیدم دی شریف خواب توی خانم گفتن که ر  اتاوق مزاحمه نباید و دارن ت
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شیم متعالی  گذاشتم و کنم داری آبرو کمی گفتم خوبیم ی بچه که منم دیگه. ب
 !بشن شروع فردا از هام گری موذی

 .دادم تکان تکان صورتش جلوی را ام اشاره انگشت
 سییر روی مو یه.. کنی اذیتم و بریزی کرم بخوای اگر شییاهین حالت به وای -

 .ذارم نمی کچلت
 .کشید اش مردانه و مجعد موهای به دستی و رفت ای غره چشم

 ..شیری کله انگشتی بند خودتی مو بی -
. بود لبم روی من لبخند همیشه شاهین با. بست نقش لبم روی عمیق لبخندی
 اه صب  چون شیری کله گفت می من به. گذاشت می لقب همه برای شاهین

 بتهال. شد می جنگل شیر کوپال و یال مانند موهایم خواستم برمی خواب از که
شتی بند کوتاهم تقریبا   قد و بودن نقش ریز خاطر به  می شا ضمیمه هم را انگ

 گفت یم پریا به و بود کوتاه خودم مانند قدش چون تینا گفت می آیلی به. کرد
 معروف دراز لنگ بابا به شهاب. داشت ُپری هیکل و بلند قد چون پیتی سرندی

 .بود جمعمان پدربزرگ هم امیر. هود رابین به پاشا و بود
 تیوق را مادرش و پدر. بود خدابیامرز اردالن   دایی پسر خانواده، شیطان شاهین  

شی خفگی در بود ساله شش ست از خانگی گاز از نا  بعد به روز آن از و داد د
 و بود شییده مریض و منزوی سییال چند. شیید بزرگ آغا نظر زیر و عمارت در

صال   شکانی روان با کم کم که این تا خواند نمی درس ا شان آغا که پز  را او نزد
 تا رفت مجارسییتان به سییالگی 24 سیین در و یافت باز را اش سییالمتی برد می

 .آمد می ایران به تعطیالت سال هر البته. کند تکمیل را تحصیالتش
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 کی هم را شاهین و پاشا. داشت خاصی ی عالقه پزشکی های رشته به آغا کال  
 عالقه هم خودشییان ولی بود کرده ها رشییته این انتخاب به مجبور جورهایی

 .بود شده دکتری آقای خود برای بود سالش 30 که حال. داشتند
 شیییرین فکرهای از بود حرکت حال در چشییمانم جلوی که دسییتی دیدن   با

 .شدم خارج گذشته
 :گفت زده تعجب

 یادگار؟ عمو کجایی -
 .گالدیاتور نیستم خواب-

 اب..! خودش برای بود جویی جنگ شیییاهین. گالدیاتور گفتم می او به هم من
 خصییوصییا   جمع، حامی همیشییه ولی بود تر کوچک شییهاب و پاشییا از که این

نداخت می بهمان چپی نگاه کسییی اگر و بود او دختران  کرام با حسیییابش ا
 .بود شاهین الکاتبین

 :گفت و خندید
 !..گالدیاتور بگی بهم که این برای بود شده تنگ دلم آی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 نیومد؟ امروزم. ندیدمش دیشب.. ایران برگشته شهابم شنیدم -
 :گفتم حیرت با
 بود؟ رفته کجا مگه ایران؟ برگشته -

 .کرد تعجب که بود او حال
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 هک این مثل. انگلیس بود رفته ماه چند از بعد رفت عمارت از که موقع همون -
 .داره هم دائم اقامت

ست را خارج در زندگی وقت هیچ او آخر. بود عجیب برایم شت دو  را این. ندا
 !گفت می خودش همیشه

 .دونستم نمی من -
 البج خیلی. بود آورده در بریتانیا از سر بعد و آورده من سر بر را الزم بالهای

 !خیلی. است
 :گفتم و برخاستم جا از
 بیارم؟ خوری می چایی -

 :گفت همیشه مانند و انداخت باال ابرویی
 .باشه دیشلمه -

 زا چهلم مراسم. بودند آماده کارها ی همه. رفتم آشپزخانه به و دادم تکان سری
صر  ودندب رفته بودند کرده کار صب  از که هایی بیچاره ی همه و بود شب تا ع
 می راه خانه در شییب  مانند صییب  از نکردم کار که منی و اسییتراحت برای
مان راه به همیشیییه کتری از را ها چایی.رفتم  از وقتی و ریختم گالبتون ما

 انمی در سینی شد می خانه وارد داشت که فردی دیدن   با شدم خارج آشپزخانه
 .لرزید سالمم دست
 با و ردک اخمی دید سینی آن با مرا و کرد بلند را سرش وقتی و بود پایین سرش

 .آمد طرفم به سرعت
 :گفت خشم با و گرفت دستم از را سینی

 روت؟ برگرده ترسی نمی کردی؟ بلند رو سینی طور چه دستی یه -
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 که شاهین. شدم سالن وارد کرده رد را کریدور و ندادم ولزش و جلز به محلی
شته طرفمان به ست و شکفت هایش لب روی لبخند شهاب دیدن   با بود برگ  د

 .کرد باز هم از را هایش
 .بود پیش سال هشت مانند لحنش

 .بریتانیایی ببینم بغلم بیا -
شیدند آغوش در را همدیگر برادرانه دو هر بعد ثانیه چند و  شاهین و شهاب. ک

 الس هشت چگونه بینم می که این از متعجبم من و بودند صمیمی هم با خیلی
 !اند نداشته خبر هم از

 :گفت خنده با شاهین پرسی احوال و سالم از بعد
 طوره؟ چه* دارسی ناکس ویلیام -
 .داد را جوابش شهاب و

ش و کبیر بریتانیای توی داره. خوبه -  .کنه می فرمانروایی قلمروا 
 چه دارسییی ناکس ویلیام. بودند عجیب نهایت بی هایشییان لحن و ها حرف
 زیست؟ می ما از پیش قرن دو که مردی هم آن داشت؟ شهاب به ربطی

 صیورتم به و خندید شیهاب که بودند شیده من تعجب متوجه تازه انگار دو هر
 مبرداشت سالمم دست با را ام چایی لیوان و نشاندم ابروهایم میان اخمی. زد زل
 :گفت شاهین که
 .ببینم بشین کجا؟ -
 .بخورم هوا خورده یه بیرون برم خوام می -

 .کرد اخمی شاهین
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 ...که شی می پز آب کار؟ چی ماه تیر گرمای توی بری خوای می -
 .یازدهه ساعت تازه. نیست گرم خوبه -

 ناولی برای. سوختم و سوختم و سوختم و خوردم تیرماه گرمای در را ام چایی
ست دلم بار  که او شد؟ می چگونه ولی.. بیاورم در سر شهاب رازهای از خوا

 یم اگر.. شیینید نخواهم جوابی بپرسییم اگر حتی بودم مطمئن زد، نمی حرفی
 ایشه حرف بودم گفته پیش سال هشت که" چرایی" آن از بعد بگوید خواست

 حرفی زبانش زیر از نتوانسییتم هم من و بگوید خواسییت نمی او ولی زد می را
 !بکشم

 با و داشت گرا درون نهایت بی شخصیتی شهاب.. دیگر وقت هیچ نه و االن نه
 می در آب از نانی خوب شد می ترکیب که اش خونسردی و پذیری انعطاف آن

 !آمد نمی دست به و داد می حرص که نانی. آمد
: توجه.)ودب بریتانیایی بازرگان گر، صیینعت آفرین، کار: دارسییی ناکس ویلیام*

 (نیست تعصب و غرور کتاب دارسی ویلیام منظور جا این
 

شت به باید و بود ظهر از بعد 4 ساعت شاط. رفتیم می زهرا به  تا رس عجیبی ن
 خاطر هب دانستم می خود گرچه دادم نسبتش شاهین دیدن به. بود گرفته را پایم

 !نیست آن
 سانتی نجپ پاشنه کفش همراه به بود رانم تا کتش که رنگی مشکی شلوار و کت

 .بودم پوشیده مشکی ی ساده و ابریشم روسری و
 شییاهین کردم طی را ها پله وقتی. بودند ایسییتاده آماده پایین ی طبقه در همه

 :گفتم ای آهسته صدای با و رفتم طرفش به. کرد بهم ای اشاره
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 ریم؟ می کی -
 هب خواستم. برویم است بهتر گفت می که آمد اورهان دایی صدای موقع همان

 :گفت و کشید را دستم شاهین که بروم پریا سمت
 .بیا ما با -
 کی؟ و تو شما؟ با -

 :گفت شد می خارج بقیه دنبال به خانه از که طور همین شاهین
 .ریم می شهاب با -

شت خبر چیز هیچ از که شاهین کردم؟ می اعتراض چگونه  مگفت می اگر! ندا
 به و شیید می قضیییه وارد شییبهه و شییک ببینم را او حتی خواهم نمی و آیم نمی

 دهان به زبان زهرا بهشییت به رسیییدن تا بود بهتر. کشییید می باریک جاهای
 .بگیرم

شینش در او صال   دید شاهین با مرا وقتی. بود منتظرمان ما  روی .نکرد تعجب ا
 .شدم خیره بیرون به و دادم لم ماشین چرم و نرم صندلی
 :گفت و نشست جلو صندلی روی شاهین

 .گرمه قدر چه هوا -
 :گفت بود داده حرکت را ماشین که او
 .دیگه تابستونه ماه ترین گرم تیر -

 :زد غر باز. کرد زیادتر را کولر ی درجه و داد پایین را گیر آفتاب شاهین
 ..اومدما و کردم ول رو مجار کردم غلطی عجب -

 .پرید جا از که کوبیدم اش شانه روی
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 برمت می جایی یه خودم فردا نترس شدی؟ خمار نکردی بازی دختر روز یه -
 .بیای حال تا کنی شیطونی خورده یه
 :گفت شده گرد چشمانی با و برگشت طرفم به
 از ؟بود انگشتی بند توی دست اومد فرود ام شونه روی که گرزی این وجدانا   -

 بیاد ایدب رسییتم.. زوری عجب بابا! بگیری بروسییلی لقب باید تو بعد به این
 .بندازه لنگ پیشت

 خوب حالم عجیب امروز. خندیدیم شاهین ی بامزه لحن به زمان هم او و من
 !خواست می قهقهه دلم. بود

 :گفت عجیب لحنی با و کرد نگاهم آینه از او
 ..هک قویه قدر اون.. ست دیگه چیز یه توی نازلی زور! نیست بازو به که زور -

 دیگر و گذاشییت ناقص را اش جمله چون گوید می چه دارد فهمید تازه گویی
 ندچ از بعد. کرد نگاهش طوالنی و برگشییت طرفش به شییاهین. نگفت چیزی
 .شد دعوت سکوت به ماشین و زد پوزخندی دقیقه

 و پوش سییاه همه. شید فرما حکم میانمان سیکوت زهرا بهشیت به رسییدن تا
 یک که بودند متظاهر افرادی درصییدشییان 99. بودند مزار اطراف و دور گریان

 این بیشییتر و بود متمول و مسیین آغا. بودند وصییل خاندانش و آغا به جورهایی
 .خوردند می نان دستش زیر افراد

 شود مین باز نامه وصیت آغا سال تا است گفته آغا وکیل که بودم شنیده دیروز
 ودمب مطمئن که ارثی به چون بودم شده ناراحت کمی حرف این شنیدن با من و

شتم مبرم نیازی رسد می بهم ست این آغا خود گویا. دا  مرگش از قبل را درخوا
 .بودم متعجب من و نشود باز ای نامه وصیت هیچ سالش تا که بود کرده
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 ایستاده شاهین دوشادوش و بود من دست در محمدی و رز های گل ی دسته
 با یمشک کتان ی تابستانه شلوار و کت آن با شاهین راست سمت هم او. بودم
 .بود ایستاده موقر همیشه مانند مشکی بلوز

ست در ساک یک فقط رفت آغا ی خانه از که وقتی شت د سانس یک با دا  لی
 یم را وضعش که حال ولی بود شده التحصیل فارغ هم تازه که نفت مهندسی

 و دهنکر اکتفا مدرکش به فقط سییال هشییت این در که رسییم می یقین به بینم
 اییج آن از. برسییید بینم می من که جایی این به تا کرده تالش خیلی مطمئننا  

 این از نداشییت اموالی و مال و بود ها تبریزی عمارت سییراییدار پدرش که هم
 .بود نشده تامین هم نظر

 سمت هب زیرکی زیر و بودند ایستاده کنارم شناختمشان نمی که جوان دختر دو
 حرف به فضییولی و حرص با. زدند می لبخند و کردند می اشییاره من راسییت
 .دادم گوش هایشان

 :گفت که بود بلند قد دختری اولی
 .جذابه قدر چه! مونه می خورشید مثل المصب -

 :داد ادامه را حرفش بود تر کلفت کمی صدایش که دومی
 مبر باید من..! نیگا باالشو و قد! روشنن قدر چه.. دارن چراغ چشماش انگار -

 .موقره چقدر ببین سمیرا وای.. نخش توی
 :گفت و خندید سمیرا

 .ده می محلت ببینم جلو برو جان سها -
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 ی غره چشییم وقتی سییها. کردم نگاه تیز را دویشییان هر غضییب و حرص با
شتناکم شت دید را وح شمی پ  .رفت خرما های دیس سمت به و کرد نازک چ

 همه به کرد شییروع و برداشییت را یکی. کردم می نگاهش خشییم با طور همان
 .کردن تعارف

 او. کردم تجربه را حسییادت حس ها مدت از بعد. بود زیبایی دختر واقعا   سییها
 این که حقا.. روشن ی ستاره! شهاب. گشت می شهاب دنبال داشت چشمش

 !بود اش برازنده اسم
 ار دختری و پسییر شییهاب جذابیت به حال به تا واقعا   من که بود این حقیقت

 دریپ پدربزرگ شبیه گفت می مریم خاله! نداشت مانندی قیافه از. بودم ندیده
 .بود مردانه و زیبا نهایت بی. است اش

 دسیت بهم لحظه آن که احسییاسییی از بودم متعجب من و بود زیبا خیلی سییها
 .دربیاورم کاسه از را اش رنگی چشمان آن خواست دلم. داد

 کند نگاهش حتی که آن بی کرد، تعارف را خرما و رسییید شییهاب به وقتی
ستش ست دلم لحظه آن بگویم اگر. خورد نمی که گفت و کرد رد را د  کی خوا

 یها سیگنال همیشه مانند شهاب.. ام نگفته دروغ دهم انجام را شرمانه بی کار
 !کرد ردشان و نگرفت را دختران

 کار این که شهاب جز به بودند بازی دختر ی پایه همیشه شاهین و امیر و پاشا
ست را ست می نادر شه و دان سخره مردم دختران که گفت می همی  بازیچه و م

 .شوند می وابسته هم زود چون خصوصا  . نیستند
 برای برعکس چرا ها حرف این دانم نمی. زدم حرف این یاداوری از پوزخندی

 !آمدند در آب از من
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 !بود وارانه من برای همیشه تعلقاتش و دنیا
 ولی نفهمیدم را اش فلسییفی های حرف دفعه آن. گفت می راسییت هم شییاید

سته متعددی دالیل به آدم که بود این هایش حرف منظور.. حال  و اندازد می پو
 بودند؟ چه دالیل آن ولی! شود می عوض
 زیر. ایسییتاد کنارش دوباره و آمد خواهرش طرف به سییوخته دماغی با سییها
 هب آسییوده خیالی با من و گرفتند سییر از را کردنشییان نگاه و زدن حرف زیرکی
 .دادم گوش قرآن قاری صدای

 ..برنگردم دارم که مهری از من
 

. اشتمگذ می سبد توی کرده تا و داشتم برمی یکی یکی را میزها روی های ترمه
 .کرد می نوازش را دستم لطیفشان ی پارچه. بودند مامان و مریم خاله کار همه

 شاهین صدای و سر و کردند می حمل باغ به را ها صندلی داشتند او و شاهین
 هک آن بدون ایلگار و بود مشییغول کاری به کس هر. بود برداشییته را خانه کل

 .برگردد اصفهان به خواست می دیگر ساعت چند کند کاری
 .کشید بیرونم افکارم از شاهین صدای

 انگشتی؟ بند -
 از سخی اش پیشییانی. خورد گره او نگاه با نگاهم ناغافل و برگشییتم طرفش به

 .بود شده بیشتر جذابیتش حالت این در و بود عرق
 :گفتم و کردم جدا را ام شده چسب نگاه زور هزار با
 بله؟ -
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 :گفت کننده خر لبخندی با شاهین
 کنی؟ می درست آبلیمو شربت برامون نازنینت دست اون با -

 دیدن با و کردم نگاه را دویشییان هر. کند خرم لحن آن با تا آمده دانسییتم می
 .برخاستم جا از فکری هیچ بی هایشان چهره

سر مانند شاهین شحال ها بچه پ  هایش لب روی عمیق لبخندی او و شد خو
 !بود زیبا هم واقعا   که عجیب لبخندی. نشست

 می بند در بیشییتر چون ندارم دوسییت را افکار این خدایا؟ شییده چه باز را من
 !کشندم

 یک اب را سییینی باز و ریختم بزرگی های لیوان در را شیییرین و خنک آبلیموی
 ستورد فرت و فرت هی که بینند نمی را دستم وضعیت واقعا  . کردم بلند دست

 دهند؟ می
شتم که سالن به ستانم میان سینی دیدن با هم باز برگ  بی را یسین. کرد اخم د

 :گفت و گرفت حرفی هیچ
 !ببخشید.. نبود دستت به حواسم -

 کرد؟ خواهی عذر من از او آیا. زدم زل صییورتش به و کردم بلند را سییرم متحیر
ضافه هم دیگر یکی گانه هفت عجایب به ببینید که کجایید  و هابش.. شده ا

 های گوش حتما   و اسیییت محاالت از.. نکرده کار دلیل به هم آن عذرخواهی
 !اند زده توهم کمی من

 نگاه زا کالفه. بود زده زل شییهاب به کج لبخندی و رفته باال ابرویی با شییاهین
 :گفت دویمان هر سنگین

 !بخور شاهین، شد گرم -
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 دبو کرده گیر میانش ندانسییته که ای مخمصییه از تا داد دسییتور جورهایی یک
 !یافت که یابد نجات
شتم سینی از را لیوانم ستم زمین روی و بردا ش  یا صندلی هر از خالی سالن. ن
 .دادند تکیه دیوار به و نشستند زمین روی هم ها آن. بود مبلی

شیدم می جرعه جرعه را لیوانم محتویات شت از را ایلگار صدای که نو  مسر پ
 .شنیدم

 نازلی؟ -
 :گفتم و کردم پوفی دادم؟ نمی جواب اگر بودم ادب بی
 بله؟ -
 کنیم؟ صحبت هم با شه می -

 ظلم؟ همه آن از بعد داشت حرفی چه بگوید؟ خواست می چه
 یچه به که آن بدون. برخاسییتم جا از و گذاشییتم شییاهین کنار را شییربتم لیوان

 ایه قدم. رفتم عمارت جلوی ی سرپوشیده تراس سمت به کنم نگاه کدامشان
 .کردم می حس سرم پشت هم را ایلگار

 .برگشتم طرفش به و دادم تکیه تراس سکوریت ی شیشه به
 .بفرما -

 :گفت و نشست چوبی های صندلی از یکی روی
 .کردی قبول که این از مرسی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس. دادم تکان سر حرفی هیچ بی
 .کنم صحبت باهات کمی خواستم می -



 127 ناز یسرگشته 

 .شد لحنم قاتی تمسخر اختیار بی
 !شماست با گوشم.. دونستم می که اینو -

 .ریخت پایین را نگاهش لرزان اشک قطره و زد پلکی
شم وقتی از - شمم جلوی نفر یه فقط کردم باز چ سر یه. بود چ  از هک مهربون پ

ضا شت توجه بهم هم کلی ق ستم نمی و بودم بچه. دا شخیص هارو نگاه تون  ت
 سرپ نبود مهم برام. کردم می تلقی عشق رو دیدم می چی هر دلیل همین به بدم

 100 ی خونه توی اون شدم بزرگ قو پر الی وقتی نبود مهم برام. سراییدارمونه
. کرد می زندگی مادرش و پدر و برادراش و خواهر از تا سیییه با بابام باغ متری

 هدرج ارتقا پدرش و بابام ی راننده شد سالگی هجده سن توی نبود مهم برام
 می رو ش قیافه فقط و بودم نوجوون.. نبود مهم هیچی برام.. مباشییر شیید و داد

 دونسییتم می چه..! بس و بود چشییمم توی ش مردونه باالی و قد فقط.. دیدم
 می گفت می وقتی.. داشت نترسی سر محمود.. داره چشم ای دیگه جور بهم

جام کاریو خوام بت و داد می بدم، ان  چیز اون اگر حتی.. نبود مهم براش عاق
 ارسییالن دختر   دختر، اون اگر حتی باشییه، سییاله شییونزده دختر یه کردن حامله

 و شیید ومتم باهام کارش که این از بعد وقتی..! باشییه ایرانی نام به تاجر تبریزی
.. مزد مرگ حد در.. فهمید بابا هم مدت یه از بعد کرد فرار باردارم فهمید وقتی

..! مونده بدنم روی هاش کمربند جای سییال 26 از بعد هنوزم که زدم قدر اون
.. نکنه کارو این کرد التماس بهش و افتاد پاش به مادرم که بکشتم خواست می

نده جنین که بود خدا کار دونم نمی ند ز قدیر که این یا مو غا.. بود ت  زود آ
 تازه که کرد اسییتخدام رو جوون زن و مرد یه و کرد بیرون رو محمود ی خانواده
 ریکتح پول با داشت دوست منو که رو دستاش زیر از یکی. بودن کرده ازدواج
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ضیش بعد و کرد  بچه دونب باید ایلگار که گفت علی ولی. کنه عقدم که کرد را
شته هم سقط موعد از آخه. بیاد صه.. کرد کاری شد نمی دیگه و بود گذ  خال
 .کرد قبول نبردم آبروشو این از بیش تا کنه رد منو خواست می فقط که بابا

. ادایسییت رویم روبه آمده، کنارم به و شیید بلند. بود افتاده هق هق به دیگر حاال
 تشدس ناراحت. شد رو به رو من عادی رفلکس با که کشید ام گونه روی دستی

 :گفت و کشید عقب را
ستم بار چند ترینی عزیز برام که خودت جون به.. خدا خداوندی به -  رارف خوا

 ویت جنین یه با سییاله هفده شییونزده، دختر یه گفتم می خودم با بعد ولی کنم
سته دل بهت کمم سن اون با من بره؟ کجا شکمش شق از تو. بودم ب  دمنامر ع

شقی..! بودی  شد می مگه بودم دیده رویا و کرده زندگی باهاش ها سال که ع
شقت شده عا شم؟ ن  گریه زدم، می حرف صب  تا باهات شب هر ماه 9 من با

 بیای من با هم تو که بذاره روم پیش راهی یه خواسییتم می خدا از و کردم می
. .بمونی برام تو حداقل خواست نمی.. بود برگردونده رو ازم هم خدا انگار ولی
شتم من ست از رو همه علنا   دا  که شد باعث خریت این هم واقعا   و دادم می د
 اغب ته مریم ی خونه توی برفی شب اون توی وقتی.. باشم دور همه از سال 25

یا به یارو انگار اومدی دن  دسیییت به ظریف بدن و تن اون دیدن با من هم دن
 پامو نذاشت آغا دیگه و علی ی خونه بردنم حالم همون با شبش همون. آوردم
 نهمی به بودی ضعیف شدت به اومدی دنیا به ماهه هفت چون. بذارم باغ توی
 مویه اهم پنج از بعد... کردم باور سختی به منم.. مردی که رسید خبر بهم دلیل
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شیدن  و رفتی تو که فهموند بهم و کرد دعوا باهام علی شب یه زدن ضجه و ک
 .دلیلن بی من کارهای این

 .داد بیرون عمیق را بازدمش و کرد پاک را هایش اشک
 خوابم کردم نمی گریه خواب از قبل سییاعت یک اگر شییب هر من سییال 25 -
 جیگرم طرفی از.. بودن شییده عاصییی دسییتم از علی و ها بچه دیگه. برد نمی
 نهم نابخشودنی خطای حاصل اون گفتم می طرفی از و مرده بچم که بود خون

شتر براش موند می اگر.. موند می نباید و  دادن خبر وقتی.. شد می بد من از بی
 ..بود دنبالت چشمم روز طول.. اومدم و مرده بابا

 :گفت تلخی لبخند با و درآورد گردش به صورتم اجزای روی را نگاهش
ش برابر کپی ات چهره. انداختی می نفر یه یاد منو عجیبی طرز به - صل  فقط ها
 برق او دن  دی با و برگشییتی طرفم به و کیه این گفتم وقتی.. دختر یه صییورت در

 نمی ولی کنه رحمتش خدا رو بابا.. رفتم رو ماجرا ته تا نگاهت توی اشیییک
ست می کارش این با.. گرفت انتقام ازم طور اون چرا دونم  روی داغی چه خوا
صدش بذاره؟ دلم سید بهش که بود من روحی ی شکنجه ق  حالم ها سال و ر

 ..کنم زندگی باید که طور اون تونستم نمی و نبود خوش
 :گفت چکید چشمم از اشکی قطره فقط سکوت با دید وقتی

 کردی؟ می چه بودی من جای اگر.. بگو من به تو حاال -
 هک کنم تصییور توانسییتم نمی حتی. نگذاشییتم ایلگار جای را خود وقت هیچ

سیده اش زندگی از مراحل این به چگونه ایلگار ست ر  سال 42 حال ایلگار. ا
 !داشت سال 25 شان یکی که بچه سه با ولی داشت را
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 رمگ کردم؟ چه تسییلیم را خود هم من بود؟ چه در من با ایلگار فرق راسییتی به
 که نبود خدا کار مگر ندارم؟ دوسییت ها نامردی تمام از بعد هنوزم را برق آن

 سپ چیسییت؟ ایلگار با من فرق پس نشیید؟ متولد من از جدیدی نازلی دوباره
 !ندارم تفاوتی هیچ ایلگار با که گیرم می نتیجه
 .انداختم باال ای شانه

 .کردم می قبول رو شرایط شما مثل بودم شما جای اگر -
 :گفت بغض با
 کردم؟ جهنم این وارد هم رو تو تمام خریت با که این از بخشی؟ می رو من -

 .دادم تکان دانم نمی عالمت به سری
 !برم باید.. باید.. بتونم روزی یه شاید. دونم نمی -
 من. بودند نشسته صورتش روی که هایی اشک از گذشتم و گذشتم کنارش از
 خواهد می که هر شییخص آن حال.. بگذرم که گرفتم یاد پیش سییال خیلی از

 نداشت دوست مرا چون گذشتم شهاب از! باشد من عزیز که این مهم... باشد
 !هستند سهمگین من برای دو هر و داشت دوست مرا چون گذشتم ایلگار از و

 توجهی دویشان هر های کردن صدا به و گذشتم دو با شهاب و شاهین کنار از
شته هم باز من. نکردم  جهنم این و بگذرم خود جان از شد می کی و بودم گذ

 کنم؟ ترک را دره
 
 خیره اغب به بود شده نصب برایش جدیدی ی شیشه که اتاقم ی پنجره پشت از

 .بروند خواستند می پریسا همراه به ایلگار. بودم
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 و کردند را هایشیییان ب*و*سییی رو شییید، حمل بیرون به هایشیییان چمدان
 .شد تمام کردم می فکر چه آن از زودتر خیلی خداحافظی

 گاهن اتاقم ی پنجره به و ریخت می اشک داشت که ایلگاری از را بارم غم نگاه
 .گرفتم کرد می

 !رفت هم ایلگار. کند باز سر بغضم دادم اجازه و نشستم تخت روی
 دلم. آورد رویش به را بخشییش این شیید نمی ولی بودم بخشیییده را ایلگار من

ست نمی شش این اگر مطمئننا  . شود مختل اش زندگی من خاطر به خوا  ار بخ
 نمی را این من و کردم می آمد و رفت شییوهرش ی خانه در باید کردم می ابراز

 !خواستند نمی مزاحم هم هایش بچه و شوهر حتما  . خواستم
 درب ی آسییتانه در آیلی بعد و خورد درب به ای تقه که بودم افکار همین در

 .داد تکیه دیوار به و شد وارد. شد ظاهر اتاق
 به و دبو خانواده شیطان آیلی. نیست قدیم مانند دیگر است مدتی که دیدم می

شه شاهین همراه صال   حال به تا آغا مرگ قبل از ولی سوزاند می آتش همی  رو ا
 !نبود راه به

شاره خود کنار به و کردم فراموش را خود حال  هیچ بی و آمد طرفم به. زدم ای ا
 .نشست کنارم حرفی

 :گفتم و کردم نوازش را لختش موهای
 خواهری؟ شده چی -

 .کرد باز لب کند نگاهم که آن بدون
 ..گرفته دلم من و شده خلوت دوباره خونه! پکرم کمی. نیست هیچی -
 :گفتم اخم با
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سم حاال تا کی از هام؟ احمق شبیه من واقعا   -  خونی نوحه و خونی فاتحه مرا
 عالیقت؟ از شده

 اش پناهی بی و حرکتش این دیدن با. خزید آغوشییم در و زد کنار را دسییتانم
 .باشد ها حرف این از تر حاد مشکلش زدم حدس

 ابریشییمم بلوز که درک به. کند آرام را خود گذاشییتم و کردم نوازش را موهایش
 !نبود تر مهم که ام رضاعی خواهر از. افتاد می قیافه از و شد می خیس
 :کردم زمزمه شد آرام کمی کردم حس وقتی

 خواست نمی سحر من شب بودی، عاشقانه تو تا -
 خواست نمی بیشتر تو از بست، نمی دل ستاره به
 بودن بود شاعرانه بودی، عاشقانه تو تا

 من از گریه بود دور تو، با غصه بود قهر
 ترانه از باقی واسه بودی، عاشقانه تو تا

 عاشقانه شعر شعر رنگی یه ی قصه مثل
 زبونی هم فکر به تو بودم، تو دنبال به من
 مهربونی فکر به تو قراری، بی فکر به من
 خنجر که کسی از. بودم متنفر اشک از. نداشتم دوست اصال   را هایش هق هق

 !بود شده عاشق من آیلی... بیشتر زند می پشت از
 بشینه من چشم توی دادی اجازه اشک به تو
 همینه عاشقی گفتی شکستم غرورمو تا

 نبستی دل اما گفتی ندادی، دل اما گفتی
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 شکستی که بودی ساده نبودم، عاشقت گفتی
 بودی عاشقانه تو تا آینه مثل بودم ساده
 بودی شاعرانه تو تا نوشتم، می تو از فقط
 کرد گریه خوب که سییاعت نیم حدود از بعد. بودند شییده ریز هایش هق هق
 .کرد باز هم از لب

 .ببخشه منو خدا -
 :گفتم کنم نگاهش که آن بدون

 چی؟ برای -
 :گفت گریه با چشمانم در خیره و چرخاند خودش طرف به را صورتم

 ییک هم خدا.. کرده بزرگش خیلی دیگه نازلی گفتم می.. کردم نمی درکت -
 !گذاشت خودم ی کاسه توی
 من از حد چه" تا بزنم فریاد خواسییت دلم چه؟ یعنی. شییدند غلیظ هایم اخم
س که نچرخید زبانم ولی" ؟..رفتی جلو من مانند اندازه چه تا.. دانی می  و مبپر
 ..شود آوار سرم بر شنیدنش با اتاق سقف بعد

 آیالر؟ چیه منظورت -
 وانماسییتخ به کارد یعنی. شیییده تمام طاقتم دیگر یعنی آیالر گفتم می وقتی

 .بیاورد درم نگرانی از باید و رسیده
 :گفت کلمه یک فقط و رفت درب سمت به. برخاست جا از و داد تکان سری

 .نترس -
سن حرص با شد خارج که اتاق از شتم روی سنتی کو  رتپ سمتش به را بال

 .افتاد زمین روی و خورد دیوار به که کردم
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 هایتن بی برایش عاشییقی نکند بود؟ رفته را خط ته تا من مانند هم آیالر نکند
 بود؟ شده تمام گران

ما   وگرنه نیسیییت خودش حال در بود معلوم  حرف که کردم می مجبورش حت
 تگف می برایم باید را شد می چه هر و نداشت داری تو شخصیت آیالر. بزند
 دانسییتم می دیگر موقع آن.. کرد می مخفی را چیزی که روزی آن به وای ولی

 .بگوید را آن تواند نمی حال حداقل که هست بزرگ قدر آن مشکلش که
 صییحی  زند می باال نور و خورد می چر  ذهنم در چه آن که کردم دعا دل در

 !..نباشد
شکلش و آیلی درد که بودند کم خودم های درد شکالتم به م ضافه م  می. شد ا

 نمی تحمل دیگر را این. باشیید شییده خودم مانند عاقبتش و آخر که ترسیییدم
 ..کردم
به به هم آیلی قدیر چر  رد جورهایی یک خودش ی نو  حس خود روی را ت
 و کند می فوت بیضییه سییرطان اثر بر پدرش بود ماهه پنج تازه وقتی. بود کرده
 دقیقا   ..بغل به بچه بار این.. گردد برمی پدرش ی خانه به گالبتون مامان بعد

 .رود می و آورد می دنیا به را من ایلگار روزها آن
 ودنمانب صمیمی. بودیم شده بزرگ هم با و خورده شیر پستان یک از آیلی و من

 تحصیل.. ایم شده هم کسی خود برای که حال به تا. بود عام و خاص زد زبان
 .است نرفته بین از بودن صمیمی این ایم شده بزرگ و ایم کرده

 
 «مست تو فکر از من و خواب در همه مردم»
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. ودب پیچیده الیت نورهای آن با خانه سالن در بتهوون مهتاب سمفونی صدای
 وسییط میز روی را پاهایش و برداشییت میز روی از را اش قهوه سییرامیکی ماگ

 .گذاشت
 :گفت انگلیسی به و نوشید را اش قهوه از ای جرعه (jane) جین

 بدم؟ ماساژت بیام نه؟ شدی خسته -
 :گفت و داد تکیه کاناپه بالشتک به را سرش

 .شه می زحمتت.. مرسی -
ست می ست از خوا  چراغ. شد می مگر ولی کند فرار نحوی هر به دختر این د

 که دانسییت می ولی بودنش مهمان حرمت به گرفت می نادیده را هایش سییبز
 .شود طاق طاقتش است ممکن

 :گفت لبخند با شهاب ممانعت به توجه بی جین
 !لطفا  . بدم ماساژت بذار کردی کار خیلی امروز -
 وانت های دست وقتی. نشست صاف کاناپه روی و شد بلند ای خفته حرص با

 .رفت فرو آرامی ی خلسه در کرد حس هایش شانه روی که را جین ماهر و گر
 ی ردهپ به را لرزانی های نی نی با چشم جفت یک تصویر و بست را چشمانش

شمانش  یک و نپرد جا از هو یک که بود کرده مقاومت قدر چه دیروز. سپرد چ
 ودمحم به لعنتی موقع همان. ندهد فشار اش سینه به را گریان و ظریف صورت

ستاده  شخود که آمد یادش هم باز و بود شده دخترک این رنج باعث که بود فر
 !است لعنت این الیق هم

 بدنش سییرعت به کرد حس اش عضییالنی ی سییینه روی که را جین دسییت
 :گفت و زد پس را دستش حرص با. شد منقبض
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 .بسه دیگه ممنونم -
 عشییوه با کرد می سیییر دیگری جای و نبود محیط آن در گویی که جین ولی

 :گفت و کرد حلقه شهاب گردن دور را دستانش
 عزیزم؟ چرا -

. شیید خیره بارید می آن از شیییطنت که جین جذاب و آبی چشییمان به شییهاب
 .دید دخترک زیبای های مردمک در را خودش تصویر انعکاس

 :گفت گری اغوا با دوباره جین
 بدم؟ حال بهت خوای نمی -

. ". نکن کارو این کنم می خواهش شهاب.. " پیچید گوشش در واقعی صدایی
 ..."شهاب".. "ترسم می من شهاب".. "نیست درست کار این شهاب" 

 به رهتی چشمان آن نجابت.. قدر چه تا تفاوت. انداخت چنگ گلویش به بغض
 .ارزید می آبی چشم بور تا صد

 کند؟ مافات جبران خواست می چگونه بود؟ کرده چه او
شمان آن.. بود جان بی شهاب یک فقط شبش آن آخر ی کلمه صوم چ  که مع

 بود؟ کرده چه شهاب.. بودند شده تسلیم بالخره شب آن بود اشک از پر لبالب
 همه این چگونه. لرزید می خود به آمد می یادش گذشییته خاطرات که حال
 کرد؟ جبران شد می را خطا
 لحظه برای. بودند آمده فرود گردنش روی جین های لب که آمد خود به وقتی

 ی لهجه آن با و کرد پرت کناری به را جین حرکت یک با و لرزید خود به ای
 .کشید فریاد آلود خشم بریتانیایی  
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ت - ی گ  و   (شو گم. )ا 
 رصح با و کرد حلقه ترسیده جین   فک دور را عصیانگرش های پنجه حرص با

 :گفت
لت به وای - .. کردی غلطو این که بود باری آخرین و اولین این! جین حا

 فهمیدی؟
 صییورت به کردن نگاه از و بود شیییده جمع خود در ترس شیییدت از که جین

 :تگف لرزان و پته تته با کرد می دوری شهاب عصبانیت از شده وحشتناک
 ..من.. من ولی -

 .فشرد دست در را فکش
 ببینم؟ بزن زر چی؟ تو -

 :گفت بغض با بودند شده سرازیر هایش اشک که جین
 ..من که داره چی زاغ ی دختره اون -

 و آمد خود به وقتی. شد پرت مبل روی جین که بود محکم قدر آن اش سیلی
 .شد بیشتر خشمش مانده، جین صورت روی انگشتش چهار جای که دید

شید فریادی حرص با شن تلوزیون سمت به را اش قهوه ماگ و ک . ردک پرت رو
 صییدای ماگ سییرامیکی های خورده با دی ای ال های شیییشییه پاشیییدن هم از

 .کردند تولید را وحشتناکی
 .نبود آرام همیشه شهاب صدای گویی فریادش صدای

 قفر این! نزن هم حرف ش درباره حتی پس نیست ه.د.ن.ج تو مثل دختر اون -
 !منه ناز و تو
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 ریانگ جین طرف به و کرد باز درب بند را دستش کند ترک را خانه که آن از قبل
 :گفت شده داغ سری با و برگشت

صی ی قهوه هیچ.. نزاییده دختر مادری هیچ دیگه اون زیبایی و ظرافت به -  لیا
شماش از تر تلخ ست چ ست من دنیای جعد به زلفی هیچ! نی  پر نم دنیای.. نی
 !شه نمی جدا ذهنم از خیالش که دنیایی همون.. مرموزه و خم و پیچ

 :داد ادامه و زد پوزخندی مکث با
 ازگ پیاز تا کنم نمی ول سیییبمو من تو؟ مثل دختری چرا هسیییت دلم ناز تا -

 !لندن برگردی اوپنت بلیط با باید دیگه ساعت 24 تا حداکثر.. بزنم
 .داد تکان تکان تاکید برای جین صورت جلوی را اش اشاره انگشت

 .آینده ساعت 24 تا فقط -
 .شد بلند جین جیغ

 !نیست صحی  تو رفتار این.. گم می ویلیام پاپا به من -
. یدکوب هم به را در و زد بیرون خانه از. داد تکان اعتنایی بی عالمت به دسییتی

 های جیب درون را هایش دسییت و کشییید هایش ریه به را شییب مطبوع هوای
 .کرد کتانش شلوار

تانش از یکی و داد بیرون عمیق را بازدمش یب از را دسیی نده هایش ج  به و ک
ساند گردنش دور زنجیر  هک را پالک و کرد لمس مقدس شی مانند را زنجیر. ر
 هایش لب روی مدتی. رساند هایش لب به بود شده حک رویش" ناز" ی کلمه

 !داشت نگهش
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 خلوت خیابان در که طور همین و کرد ول اش مشییکی تیشییرت روی را زنجیر
 :کرد زمزمه زد می قدم

 بشی؟ من مال دوباره تو شه می شه؟ می. کنم می آرزو خدا از رو تو شب هر -
 روشنم؟ ی ستاره بگی و بزنی شیرین های لبخند اون از بهم دوباره شه می

 می را نازش صییورت گویی. ب*و*سییید عمیق را پالک دوباره و کشییید آهی
سد شش معبد ها سال که صورتی.. ب*و* ست  داخ از بعد که صورتی. بود پر

 !بود واقعی پرستشی الیق
 زخمی چه دارد بداند که آن بدون زد خنجر گونه این که شد چه شد؟ چه را او
 که شد چه شد؟ دیوانه روز چند برای که شد چه را او زند؟ می دلش عزیز به

شت پا زیر را قدیمش عقاید و ها حرف ی همه شت و گذا  به را غربت سال ه
 خرید؟ جان

شت از را سیکلتی موتور صدای که بود پالک طالی نوازش حال در  سرش پ
 اخمی شییدند می پیاده موتور از که مرد دو دیدن با و برگشییت عقب به. شیینید
 .نشاند ابروهایش میان غلیظ

 :گفت خشم با
 فرمایش؟ -
 زدیکشن که دزدها این داشتند می نترسی سر خیلی باید عصیانگرش اخم آن با

 :گفت و کرد ای خنده شان یکی. شوند
 !بیاد کن رد گوشیتو و زنجیر اون جوجه -

 :گفت و زد پوزخندی شهاب
 ..نیست چیزی که این همین؟ فقط -
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شت و سایید دندان به دندان. زدند لبخند مرد دو هر شم زیر را اول م  مردی چ
 هب را مشییتش و کرد اسییتفاده غفلتش از دوم مرد. آورد فرود کرد صییحبت که

 ره و بیافتد زمین روی شهاب شد باعث غفلت همین. کوبید شهاب صورت
ستی. بیافتند رویش مرد دو  شهاب گردن از محکم و آمد زنجیرش سمت به د

 .کرد جدایش
شت شدن زخم ست میان از را زنجیر مقاومت با و گرفت نادیده را گردنش پ  اند
 .درآورد مرد

شی شیدند بیرون جیبش از را اش گو شمانی و لبخند با دوم مرد و ک  رقب که چ
 :گفت زدند می

 .چیزیه عجب -
 .شد بلند دار ضامن چاقوهای صدای که کند استفاده دو آن غفلت از خواست

 نرفت فرو. افتاد مردان دسییتان میان چاقوهایی برق به چشییمش ای لحظه برای
 .آوردند بند را نفسش پهلویش دو هر در چاقوها

 :گفت تمسخر با اول مرد
 زیزع سییر بار این وگرنه نکنی دخالت کارش توی بگم بهت گفت حسییان آقا -

 .فرسته می برات دلتو
ستند دوباره شت از را زنجیر خوا ست کمی حاال که اش قوی م  در بود شده س

 جا از را دو هر خواسییت می کمک و زد می داد که مردی صییدای که بیاورند
 به ردم وقتی. نشستند موتورشان روی و کردند رها را شهاب و گوشی زود. پراند

 .بودند کرده فرار دو هر رسید شهاب
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شتر را زنجیر و انداخت غریبه مرد به نگاهی شتش در بی شرد م شمانش. ف  را چ
ست صویر به و ب شت ت  شا نازلی ی هدیه.. زد جان کم لبخندی هایش پلک پ

 !بخشید نمی هم خدا به را
 !شد خاموش پرده پشت بعد و شد تار کم کم تصویر

 
 یآیل کنار و برداشییتم خودم برای را آخر فنجان و کردم تعارف همه به را چایی

 .نشستم پکر
 دسییتش از داشییتم دیگر. زد نمی هم حرفی و بود شییده دیروز از بدتر حالش

 .شدم می عصبانی
 .کردم پچ پچ آرام گوشش در
 شدی؟ اوت ناک چی برای شده؟ چت گی نمی -

 :گفت غم با و انداخت باال ای شانه
 .گلم نشده چیزی -
 .کردم اخم شدت به
صابی رو خیلی -  می سعی دارم روزه دو االن.. دیگه چته بگو خوب.. آیلی اع

 .بشکنم رو کیلوییت صد زبون اون قفل کنم
ید چیزی خواسیییت  با و پرید هایمان حرف میان پا جفت شیییاهین که بگو

 :گفت شیطنت
 !بشنوم خوام می منم گید؟ می هم گوش در چی -
 تر عقب متر چند که زدم اش گونه روی آرامی سیییلی. آورد جلو را گوشییش و

 :گفتم و خندیدم. پرید
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 .نکنی فضولی بگیری یاد تا -
 مامان با موقع آن تا که مریم خاله. کرد می نگاهمان کمرنگ لبخندی با آیلی

 :گفت بود صحبت مشغول
 نداری؟ خبری شهاب از مادر، شاهین -

 :گفت شاهین
 باهام کاری یه برای بود قرار. یاد نمی و س خسییته که گفت.. جان خاله نه -

 پس.. شییده خسییته حتما   و بوده سییرکار امروز که دونید می ولی بگیره تماس
 .شم نمی مزاحمش

 شییوره دل دلیل بی چرا دانم نمی. خورد زنگ شییاهین گوشییی راسییتا همین در
 بود؟ کسی چه شب وقت این در. گرفتم

 شاهین به ساکت مان نفره چهار هر و بود شده فرما حکم سالن بر سکوت
 .شدیم خیره
 یا لحظه برای"  هسییتین؟ کی شییما"  گفت شییاهین و شیید برقرار تماس وقتی
 ما دلشوره که دادم می دلداری خود به. ندارد تپشی هیچ اصال   قلبم کردم حس

 !الکیست
 .شد خراب سرم روی دنیا شاهین بعد حرف با
ستان؟ - ستان بیمار شم من! خدا یا چی؟ برای بیمار  ه؟خوب حالش آقا.. برادر

 !رسونم می خودمو االن بیمارستان؟ کدوم
 ربد سمت به خانگی شرت تی و کن گرم همان با و کرد قطع سریع را گوشی
 .دوید ورودی



 143 ناز یسرگشته 

شت که شاهین سر. آورد خود به را همه مریم خاله جیغ صدای  می بیرون دا
 :زدم فریاد رفت

 شده؟ چی! کن صبر ری؟ می کجا -
 :گفت مبهم و کالفه شاهین

 ..خورده چاقو. نیست خوب حالش -
 .شد بلند دوباره مان نفره چهار هر جیغ

 :گفتم اضطراب با دوباره
 خورده؟ چاقو کی ؟..کی -

 :زد داد
 !شهاب -

 .شد ولو مامان دست روی و کرد غش جا در مریم خاله
 لباس روی را مانتویی و دویدم آویز رخت سییمت به. نشییسییت جانم به هول

 :گفتم آیلی به رو و سرم روی کشیدم را شالم. پوشیدم ام خانگی
 ..بیارشون شدن آروم مامان و خاله وقتی رم می شاهین با من -

 هچ دانم نمی که بود بد حالم قدر آن. داد تکان سری و کرد پاک را هایش اشک
 .دویدم ماشین سمت به و کردم پا به

شک سد بالخره. بود مجاز غیر شدت به شاهین سرعت ست هایم ا  و شک
 .کردند بارش به شروع بهار ابر مانند چشمانم

 :گفتم هایم هق هق میان
 خورده؟ چاقو چرا -
 .شدن درگیر باهاش انگار نفر دو گفت می مرد -
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 یم چنگ به را موهایش کالفه شاهین و زدم می هق من بیمارستان به رسیدن تا
ید ندازه به را شییهاب.. کردم می درک را اش ناراحتی عمق! کشیی  جانش ی ا
 !داشت دوست

 و وردخ پیچ پایم که دویدم می شییاهین دنبال به انگشییتی و ابری دمپایی آن با
 ایمپ قوزک در پیچیده درد به توجه بی و کردم بلند را خود سییرعت به. افتادم
 بود ایسییتاده که مردی به چشییمم بیمارسییتان ورودی درب دم که دویدم دوباره

 .افتاد
صات شاهین به قبل از انگار شخ ستاد کنارش شاهین که بود داده م  سنف و ای
 :گفت زنان نفس

 شریف؟ آقای -
 .داد تکان سری مرد

ستم خودم - ضا عمل برای رو نامه توافق برید زود. ه  یخیل حالش که کنید ام
 !بود بد

 :گفتم مرد به رو من و رفت امضا برای شاهین
 خورده؟ چاقو چرا نشدید متوجه شما. ازتون متشکرم خیلی آقا -

 :گفت ناراحتی با شریف آقای
 ..بدزدن گوشیشو و زنجیر خواستن می که این مثل -
 

 سییمتم به را طال زنجیر سییپس و پول کیف گوشییی، و کرد جیبش در دسییت
 .لرزیدم خود به انگیز خاطره پالک آن و زنجیر دیدن با. گرفت
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 :داد ادامه شریف آقای
 ولی دبو مشتش توی چون نبرن رو زنجیر که کرده مقاومت خیلی که این مثل -

 .بود زخم گردنش چون کشیدنش گردنش از معلومه
 بود؟ نکرده ولش که بود عزیز برایش زنجیر. شد برابر صد بغضم

. شییدم بیمارسییتان وارد شییاهین دنبال به شیید راهی وقتی و کردم تشییکر مرد از
 .خواندم می درس و داشتم آمد و رفت درش همیشه من که بود بیمارستانی

 کنارش شییده خفه حرفی هیچ بی. بود عمل ی برگه امضییای مشییغول شییاهین
 .شکست می من آرام های فین فین صدای با ساکت کریدور. ایستادم

 :گفتم پرستار به رو بغضی از پر و آرام صدای با
 عمل؟ برای برنش می االن همین -

ستار ستم راهرو های صندلی از یکی روی. داد تکان سری پر ش  رزنجی به و ن
 .شدم خیره

 روزی که بند گردن این خاطر به چرا داشیت؟ خاصیی منظور اش نگهداری از
 بود؟ انداخته خطر به را جانش بوده من به متعلق

ستی می کارت این با لعنتی شهاب س می کنی؟ ثابت را چیزی چه خوا  تیخوا
 وفاداری؟ گذشته از چیزی هر به بگویی

صال   اند؟ آورده سرش بر بالیی چه  هک درک به بود؟ مهم زنجیر قدر این یعنی ا
ته خطر به را جانش چه برای.. بردنش می نداخ  زنجیر آن که درک به بود؟ ا

 !درک به.. داشت زیبایی ی خاطره
 ایهسیی هیکلم بر شییاهین بلند قد که گرفتم ضییرب تند تند زمین روی پایم با

 .آمد می بیرون عمیق چاهی از گویی سرم باالی از صدایش و انداخت
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 ..عمل برای ببرنش خوان می االن -
 .شد رگ به رگ گردنم که کردم بلند تندی به را سرم

 ندیدی؟ دکترشو -
 :گفت و کشید را موهایش کالفه

 !نه -
 هم به شییدت به ذهنش و کند صییحبت ندارد دوسییت یعنی قاطع جواب این

 !است ریخته
 دارم؟ دوستش هنوزم بگویم که به. کوبیدم دیوار به محکم را سرم و کردم پوفی
 کرد؟ می امتحانم داشت هم باز خدا

 تهخس ها امتحان این از دیگر است عمل اتاق تخت روی که عزیزترینم جان به
 ام قبولی به امیدی دیگر ام شیییده تجدید و ام داده امتحان بس از.. ام شیییده
 یبضر تولد روز از بیند نمی! دارد؟ برنمی سرم از دست خدا چرا پس.. نیست
 یافتم؟ب گویی کفر به دیگر که کند می کاری دارد چرا پس نبوده باال ام هوشی

شک به خیره دیدم که کردم بلند سر. شنیدم را شاهین پوزخند صدای  مهای ا
. دیدم می جدی را شیییاهین که بود دفعات معدود از. دارد لب بر پوزخندی

 !شد می جدی که روزی آن به وای ولی بود شنگ و شو  همیشه
 .توپیدم و کردم پاک را هایم اشک حرص با
 کنی؟ می نگاه جوری این چرا چته؟ -
 :گفت تمسخر با
 مهمه؟ برات پس -
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 .شد اضافه لحنم به تعجب
 مهمه؟ برام چی -

 .کرد رها چله از را تیرش
 رمتنف ازش و کردی می نگاهش غضب با.. بود ا  شهاب که دیروز تا! شهاب -

 ..بودی
 .زدم زهرخندی

 کاپون؟ آل دونی می چی دیگه -
 رمقص من بار این گویی ها بدبختی ی همه از بعد. نداشت خبر چیز هیچ از او

 !شدم شناخته
 :گفت حرص با
 .کنه می روشن چشماشو تو دیدن با که نورافکنی مثل -

 شدند؟ می تر روشن روشنش، چشمان من دیدن با. ریخت قلبم
 .شوم مسلط خود به کردم سعی

 .زدی توهم روشنن، خودش چشمای -
 :گفت و کرد نگاهم عمیق

شق قرار   بی چشمای - شن هم قدر چه هر عا شن رو  روشن معشوق دیدن با با
 !مونده خیلی هنوز.. نازلی بفهمی رو عشق تا مونده هنوز. شن می تر

 ی ضربه با عشقم نوع دانست می چه دانست؟ می چه من های درد از شاهین
شق گرفتم یاد سخت من.. کرد تغییر شهاب شم عا  به ار خود که این عین در با

 یم چه! دانسییت؟ می چه.. مبادا روز برای بودم گرفته یاد من.. بزنم فراموشییی
ست شمان نور برای رود می دلم که منی من، که دان  مدل دیگر بارانش ستاره چ
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 منزجرم من که دانسییت می چه شییوم؟ خیره چشییمانش به حتی خواهد نمی
 دارم؟ او به نسبت که هایی احساس از گاهی

ست نمی شاهین  مرز شناخت نمی شاهین.. چه یعنی بودن نقیض و ضد دان
 ..را نفرت و عشق بین
 قل مذاب مواد من پای زیر که داند نمی او و اسییت تخریب حال در چوبی پل
 !ببلعد خود در مرا دیگر بار است قرار و زند می

 شییخص اگر.. گرفت می سییخره به را عشییقم و مرا داشییت نشیینیده و ندیده او
 فراموشییی عین در من ولی.. نداشییت دیگر هم را عشییق همین که بود دیگری

 !کردم حفظش
 ..عمر باقی و عاشقی و صنم این و منم

 
 خارج پزشکی بودیم نشسته پشتش که دربی از که بود بعد ساعت چهار حدود

 .شد
 :گفت خونسردی با بردیم هجوم سمتش به وقتی

سفم - ست سمت ی کلیه گم، می اینو که متا  متس ی کلیه افتاده، کار از را
 مبکنی براش کاری یه تونسییتیم هم ما تازه کنه می کار نیمه و نصییف هم چپ
 !بشه انجام پیوند سرعت به باید. افتادنه کار از شرف در اینم وگرنه

 .پرسید ناباوری با شاهین
 بودن؟ عمیق قدر این ها ضربه یعنی -

 .داد تکان سری دکتر
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 .بله متاسفانه -
 هخال. لرزیدند هایش شانه که دیدم و داد تکیه دیوار به را سرش غم با شاهین

خت می اشیییک مریم مان و ری نارم مغموم آیلی. کرد می اش همراهی ما  ک
 که بودم من فقط وسییط این.. کرد می خالی را خود آرامی به و بود ایسییتاده

 !بودم شده مبهوت و کرده درک درستی به را پزشک سخنان
 !بحرانی خیلی! بود بحرانی او وضعیت

 و مبود شییده زمین پخش بیمارسییتان بلند کریدور کف که آمدم خود به وقتی
 !کنند بلندم جا از خواستند می آیلی و شاهین

 :گفتم بغض با
 !افتاده کار از ش کلیه.. آیلی -

 فرو واهمه از پر ای خلسه در گویی. زدم می حرف تر آرام و کردم می گریه آرام
شت که ایی واهمه. بودم رفته شن ی ستاره گفت می و زد می آژیر دا  حالش رو

 !نیست خوب عنوان هیچ به
 دارد ای کرده اذیتش کلی روزها این که شهابی شهاب، که داد می آالرم داشت

 !من خدای... بیمارستان تخت روی
 زنده که این خیال با را سیییال هشیییت من. کند می ام دیوانه هم فکرش حتی

ست، شد می نفس ا ست سالم و ک  خیلی خیلی دیگر امتحان این.. گذراندم ا
 .است ظالمانه

 این.. کشییم نمی دیگر خودت جان به.. کن خالص غم این از مرا و بیا خدایا
 ..کشدم می جنون به واقعا   دیگر یکی

 !دارد پی در برایم را مرگ هیچ، که جنون ام ستاره نبودن تصور
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 و شد زده برایم سرم. شدم برده اتاقی به و شدم حمل طور چه و کی دانم نمی
 .رفتم فرو عمیقی خواب به من

شیار وقتی  نگاه ماطراف به گنگ ای لحظه برای رنگ سفید اتاق دیدن با شدم ه
 نمی خوبی به را اطرافم و زدم می گیج شییدت به! نبود خوب هیچ حالم. کردم

 که فهمیدم شد نزدیک بهم کمی وقتی و شد اتاق وارد مردی که این تا شناختم
 .است شاهین

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی بازم چشمان دیدن با
 دیوونه؟ بود شده 6 فشارت دونی می شد؟ چت دیگه تو -
 ویر بر کلمات و بود شییده قفل زبانم بودم، داشییته نگه باز را چشییمانم زور به

ستم می. کردم نگاهش ساکت فقط. شدند نمی جاری زبانم سم خوا  هچ"  بپر
 "است؟ طور چه حالش.. آمد هوش به شد،
. زدند می دو دو چشییمانم و نبود خوب حالم. نشیید جاری زبانم بر هیچ ولی

 !رفتم حال از دوباره و شکست مقاومتم بالخره. دیدم می تا دو را شاهین
باره وقتی  چشییم. مریم خاله جز به بودند اتاق توی همه کردم باز چشییم دو

ندم یدنش با و چرخا خت روی د ناری ت حت ام ک گاهم مغموم و نارا  به را ن
 .دادم اتاق کف های سرامیک

 :گفت و کرد نوازش را موهایم آیلی
 .کشتی مارو که تو خوبه؟ حالت -
 .نالیدم دار خش صدایی با
 خوابیدم؟ که ساعته چند -
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 :گفت و انداخت نگاهی ساعتش به
 .ساعت ده -

 :گفتم متعجب
 ساعت؟ ده -

 :دادم ادامه حرص با و شدم خیز نیم
 ..شهاب -

 .خواباندم دوباره و گذاشت هایم شانه روی دست شاهین
 !دیدش شه نمی.. یوئه سی آی. بخواب -

 .چکید بارم پر چشمان از اشکی قطره
 نکرد؟ باز چشماشو اصال   -

 نییع این و.. است نداشته هم موقت هوشیاری حتی. انداختند پایین سر دو هر
 !فاجعه

 :گفتم تردید با
 .بده کلیه تونه نمی داره دیابت مریم خاله -

 رفک چیزی چه به که فهمیدند لحنم از. کردند بلند سر همزمان شاهین و آیلی
 .کنم می

 یا بودند کرده فوت یا همه. نداشییت مادرش جز به خویشییاوندی هیچ شییهاب
 .کردند نمی زندگی جا این اصال  
به دیوار به.. نه شیییاهین ولی بود تیز آیلی نگاه  تقاطعی با و شیییدم خیره رو رو

 :گفتم
 !دم می کلیه بهش من -
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 :گفت حرص با آیلی

 خطرناکه؟ قدر چه کار این دونی می -
 .زدم پوزخندی

 .کنم می کار چی دارم دونم می خودم من. باشه خطرناک -
 .کرد خواهیم دعوا حتما   بماند اگر دانسییت می چون رفت بیرون اتاق از آیالر
 اندد نمی هنوزم او که یابم می در هم من حال. کند نمی درکم که بود گفته آیلی

 !چیست عشق
شق ست کلمه ع ست ساده عنوان هیچ به ولی ساده ای شق.. نی شی که عا  با
شق... شود می برنامه بی ات زندگی شی که عا  ایتبر بدن و تن و جان دیگر با

 !باشی مانده نفرت و عشق مرز در اگر حتی نیست مهم
شق دنیا ست دیده زیادی های عا ستان.. ا شقانه های دا ضا   هم عا  و رومئو.. ای

 کدام هر در و.. فرهاد و شیییرین.. شیییرین و خسییرو.. مجنون و لیلی.. ژولیت
 ..دهد می دست از جان معشوق خاطر به عاشق

ست قرار هم من  می که کنم ثابت آیلی و شاهین به و بگیرم قرار وادی این در ا
 !ابدیت تا.. کنم می عاشقی انتها تا من! چه یعنی عاشقی دانم
شته روز دو تمام شک با را گذ  هوش به هنوز شهاب. بودیم گذرانده ناله و آه و ا

 رب ترسیدم می که چه آن از. بود شده تر کم اش هوشیاری ضریب و بود نیامده
 .بود آمده سرمان
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شته شب دو ابری دمپایی همان با زمین روی  دتش از و بودم گرفته ضرب گذ
 .بزنم گاز را زمین خواست می دلم استرس

 هب کمی نبودیم او خویشییاوند که جایی آن از گرفتند، آزمایش شییاهین و من از
 مان رهنف دو هر احتیاط برای ولی داشتند شک مثبتشان جواب و آزمایشات این

 .بیاید جوابشان فردا بود قرار. دادیم آزمایش
شه من شمانم ضعف خاطر به همی شتم درد سر چ شک بس از هم حال دا  ا

 .بود شده شدیدتر دردم سر بودم کرده گریه و ریخته
یا وقتی دیروز مد پر  و گرفت آغوشییم در فقط حرفی هیچ بی دید را حالم و آ
 .رفتم خواب به که زدم هق آغوشش در قدر آن. کنم خالی را خود که داد اجازه
 کسی شان خانواده از. کنم کنترل را خود دایی ی خانواده جلوی کردم می سعی

 شخص خواست نمی دلمم و دارم او گرو در دل من که دانست نمی پریا جز به
 عادی جلویشییان شیید نمی دیگر شییدند می خبر با اگر. شییود دار خبر دیگری

 .کرد رفتار
 پس ام شده بزرگ او با و دارم دوست خیلی را شهاب من دانستند می هم ها آن

شک شتند می ام عادی ی عالقه پای را ام عادی های ا شان. گذا  هیچ به جلوی
 !کردم نمی قراری بی عنوان

شته شد باعث صدایی که بودم افکار همین در  نشاهی. شود پاره افکارم ی ر
 .کنم استراحت کمی و برگردم خانه به که کرد می تقاضا و بود

 زا و گرفتم را ماشییینش سییوویچ. کردم موافقت پس نبود خوب خیلی حالم
 .زدم بیرون بیمارستان
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 می رارف افروز بوی و بیمارسییتان از همیشییه من. بودم گرفته را بیمارسییتان بوی
 انتخاب بودن مجاز وجود با را پزشییکی ی رشییته که بود دلیل همین به کردم

 .نکردم
 را خود تحمل دیگر واقعا   و بودم مجبور ولی بروم خانه به خواسیییت نمی دلم

 .خواست می گرمی آب دوش دلم. نداشتم
 و ردمک پارک پارکینگ در را ماشییین. کردم فکر و کردم فکر خانه به رسیییدن تا

 صدای شنیدن با شدم داخل وقتی و آوردم در را ام دمپایی ایوان در. شدم پیاده
 .ایستادم سرسرا در متعجب آیالر داد

 پس رسیدی هدفت به که تو خوای؟ می چی جونم از.. نزن زنگ من به دیگه -
 ..زنی می زنگ من به دوباره کنی می غلط

سرا شک با شک دیدن با و کردم طی را سر ست جانم به حرص هایش ا ش . ن
 بود؟ افتاده اتفاقی چه برایش

 انگیزتر رقت هم من از حالش. دادم تکان سییری تاسییف با و کردم نگاهش تیز
 می این از! اسییت شییده گونه این چرا بفهمم تا زد نمی هم حرفی و بود شییده

 !دربیایند آب از درست ذهنم در خورده چر  افکار که ترسیدم
 و گرفتن دوش از بعد. رفتم خودم اتاق به و باشییید خودش حال در گذاشییتم

 هیچ پرسیییدم می چه هر. شیینیدم را اش آهسییته ی گریه صییدای آمدن بیرون
 گوشییه.. شییود من مانند که این از. ترسیییدم می این از من و گرفتم نمی جوابی

 !نکند بیابان گرگ نصیب خدا.. بعد و افسرده و منزوی و گیر
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 تربد دیدم می که را آیلی حال این و بودم ریخته هم به کافی ی اندازه به خودم
ست می دلم. شدم می ستم نمی ولی کنم کمکش خوا  ارک این باید چگونه دان

 کارم آمده پیش برایش مشییکلی چه دانسییتم نمی که هم جایی آن از. بکنم را
 .بود شده تر سخت

*** 
 بیمارسییتان وارد و کردم جا جابه دسییتانم میان را کباب جوجه های پالسییتیک

 چمباتمه زمین روی که مریمی خاله مامان، و شییاهین زار حال   دیدن   با. شییدم
 !ریخت پایین دلم زد، می زار و بود زده

 :گفتم هول با و دویدم طرفشان به
 شده؟ چی -

 :گفت زاری با خاله
 !رفته.. شهابم.. م بچه.. م بچه -

 اب. شییوند ولو زمین روی و رها دسییتانم از ها نایلون تا بود کافی" رفته" همین
 .چسبیدم دیوار به و رفتم عقب عقب بغض و حیرت

 رفتی؟ کجا کند؟ صدا ناز مرا کسی چه دیگر معرفت بی
 هم باز عزیزترینی که خودت جان به... نبود رسییمش این.. نبود رسییمش این

 !..زدی پشت از خنجر
 ..ریختم فرو آواری مانند زمین روی شاهین داد با

 قرارم؟ بی من چرا رفتی، چرا
 ...دارم تو آغوش سودای سر به
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 «..ماند درد کودکیم همه از: »دوم فصل
ست روزهایی زندگی در سان که ه ساس ان  از. شود می متولد نو از کند می اح
 ی نقطه جا این.. رسیید می ایسییتاده که جایی این به و گذراند می را زندگی نو

 !هاست نباید و ها باید تمامی آغاز و دردها
 ار زندگی بشود شاید.. است خوب شدن متولد نو از گفتم می ها روز از روزی

 فرو بدی به! بد خیلی.. اسییت بد زدن رقم این دانسییتم نمی اما.. زد رقم نو از
 !وجودیتت تمام در چیزی ریختن

 ولی گویم می چرت دارم دانم می.. فهمی نمی را هایم حرف حال که دانم می
 ..بده گوش هایم حرف به و بیاور جلو را گوشت فقط حرفی هیچ بی تو

 هشد رنگ بی برایت زندگی کنی حس که است سخت.. است سخت قدر چه
 شیینیده نامربوطی های حرف که ای لحظه در گندی می و پوسییی می.. اسییت

 !ای
شوقت که نگویند فقط شوی می دیوانه.. شکنی می.. زنی می ست از را مع  د

 می آنی جنونت.. تر دور حال و اسیییت دور ها سیییال تو از اگر حتی! ای داده
. .برنخیزد جا از ابد تا که گذاری می جا بر آواری بعد و شوی می ویران.. شود

 ابد ات را بدش تاثیر ولی بوده ای لحظه برای که ای ضربه همان ضربه، شدت از
 .گذارد می ات زندگی روی بر

س به گنگ نگاهی. بیایم خود به شد باعث سرم باالی برق و رعد صدای  مانآ
 های نمتر عاشق.. بود مقدس و زیبا نعمتی زمستانی باران. انداختم سرم باالی

 !بودم باران ظریف
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 می نمشب موهایم و شد می خیس داشت کم کم بودم نشسته رویش که نیمکتی
 !کرد می حلشان خود در و جذب خود به را باران قطرات. گرفت

 رگشتهب کار سر از که بود شاهین شک بی. پیچید باغ در اتومبیل موتور صدای
 .کردم حس دستانم روی را باران قطرات و کردم باز هم از را دستانم. بود

 فیدس پفکی ابرهای و آسمان به نگاهم و بود گوشم در گنجشکان جیک جیک
 .دندغلتی می هم در و رفتند می تن به تن جنگی به داشتند گویی که سیاه و

 .شد شنیده سرم باالی از شاهین صدای
ست کلت اون توی عقل که خدا به -  برف اولین قراره و سرده شدت به هوا! نی

 نشستی؟ جا این نازک لباس این با تو بعد بیاد دی
 :گفتم و کردم نگاه اش مردانه و کشیده چشمان به
 !بشین بیا توام. نیست سردم من.. خوبه هوا -
 :گفت مشکوک لحنی با بعد و کرد نگاهم خیره کمی حیرت با
 خوبه؟ حالت -
 :گفتم ناراحتی با
 !خوبه؟ حالت گید می کنم می کاری هر داخل، یام می االن اصال  . آره -

صاب شتر را ام ریخته هم به اع ست می چه او! ریخت هم به بی  من حال که دان
 است؟ تظاهر همه ها این و نیست خوب دیگر که است وقت خیلی از

 به دو اب و برخاستم جا از. شد بیشتر حیرتش چون نداشت فوران این به عادت
 .رفتم ساختمان سمت
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ستم می ستند نگرانم دان  اورندبی رویم به لحظه هر که حد این تا دیگر نه ولی ه
ستم سالم که ستم می هم خود من! نی  زندگی در سالمی و عادی موقعیت دان

 !شود یاداوری برایم خواستم نمی هی ولی ندارم
 فراموش را چیز همه. برد می خود با داشییت و برداشییته را خانه رشییته آش بوی

 :گفتم ای کودکانه شادی با و کشیدم عمیقی نفس کردم،
 !آش جون آ  -

 لبخند با و گذاشت کناری را دستش توی بافتنی بود نشسته سالن توی که مامان
 :گفت

 ور غذا دیگه خورده یه. اینه العملت عکس دونسییتم می عزیزم برم قربونت -
 ..کشم می

 :داد ادامه و زد چشمکی
 .کردم درست هم بادمجون کشک برات -

 مه شییاهین که فهمیدم کردم حس را پکیج گرمای و خانه مطبوع حرارت وقتی
 طور همین را ساعت چند من و بود سرد واقعا   ماه دی هوای. گوید نمی بیراه پر
 .بودم گذرانده سرما در

 نگشترا به نسبت گشادش لبخند آن و آیلی به رو و نشستم ها مبل از یکی روی
 :گفتم چپش دست برلیان

 !ذوق از ُمردی -
 :گفت نیشخند با آمد می پایم به پا و سرم پشت که هم شاهین

 ..نیشتو اون ببند! قدیم دخترای دخترم -
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 :گفت و کرد نازک چشمی پشت آیلی
 .حسود های اوغلی عذب -

گاهی شیییاهین و من ته هم به ن نداخ نده زیر و ا مام در را یکی این. زدیم خ  ت
 .گفت راست عمرش

 :گفت و شد خارج اش مسی ی مالقه آن با آشپزخانه از مامان
 کنه؟ می اذیت دخترمو داره کی -

 باال روییاب برایمان تری باز نیش با بود شده شیر گالب مامان دیدن با که آیلی
 .انداخت مامان آغوش در را خود همیشه معمول طبق کشان آژیر و انداخت

 :گفت متمسخری لبخند با و برداشت نه و نگذاشت هم مامان
.. ولی منت دیده به کنن می اذیتت دوتا اون چی هر دلم عزیز جان، مامان -

 !گن می راست
ست آیلی  دفاع برای مامان که بکند را اش جانانه های حمله آن از مامان به خوا

 چشیده را آن همه که آیلی شصت ضرب ترس از و گرفت باال را مالقه خود از
 خیره اش انیپیش به بهت با بعد و آیلی پیشانی روی کوبید را مالقه پشت بودیم

 .شد
 از ای خنده صییدای بعد و شیید سییکوت در غرق سییالن اول ی ثانیه چند برای

 دهچسبی آش های رشته آیلی.. بزنیم خنده زیر همه که شد باعث سرمان پشت
 .نشست زمین روی خنده شدت از و زد کنار را اش پیشانی به

 ات آورد در را تکمان تک پدر خاطرش به آیلی که نامزدی. بود آیالر نامزد کارن
ند نامزد او با کرد قبول ته. ک یادش ناز از هم این الب  نمی که هر وگرنه بود ز
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ست ستم می خوبی به من دان ساب و ترین موذی آیلی که دان  خترد ترین گر ح
 !است خاندان

.. گرفتیم درد دل خنده شدت از هم با آیلی و کارن های شوخی از شب آخر تا
شت اخم وقت هیچ مهربانش ی چهره و بود بامزه شیدت به پسیری کارن . ندا

شه سابی کم مدت همین در و خنداند می را همه ها جمع در همی  در را خود ح
 !بود کرده جا همه دل
 

 مبرای را انگیزی دل سمفونی هایم بوت زیر ها برف خرچ خرچ صدای شنیدن
 بود باریده خوبی تقریبا   برف   شناسی هوا و شاهین بینی پیش طبق. بود ساخته

 .بود شده سرد شدت به هوا آمدن، بند از بعد و
ستادم برج روی به رو  وازپر محل جا این. شدم خیره مختلف تابلوهای به و ای

 .نمانده پروازم به چیزی! است من
شه مانند صمم و بلند هایی قدم با همی  طبقه نظرم مورد واحد. شدم برج وارد م

 .کردم برانداز را ظاهرم و خود آسانسور در. بود دهم ی
 جلو شیری پالتوی.. رنگش هم شلوار با تیره سبز رنگ به اسکی یقه بلند پلیور

 و کیف.. آمد می گیرایم ولی سییاده همیشییه چشییمان به که سییبزی شییال با باز
 ودب بار اولین که پارسییالم تولد برای آیلی ی هدیه و بودند سییفید هم کفشییم

 .کردم می استفاده ازشان
 ههمیش مانند موهایم. کرد می جلوه تر رنگ خوش شال، این با سفیدم پوست

 .بود زده بیرون شالم کنار و گوشه از و بود باز اطرافم و دور
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 هک بود شییده مهم برایم. رسیییدم می خودم به بیشییتر شیید بهتر حالم وقتی از
 .بگیرم قرار اطرافیان توجه مورد و باشم زیبا حتی و باشد مقبول ظاهرم

 و بود دیگر دقیقه ده من ی مراجعه. کردم سالمی منشی به رو و شدم دفتر وارد
 .کردم می صبر کمی باید

شتر و آمدم می من که بود بار دومین شت از بی ضیحات برایم تلفن پ  را زمال تو
 دمز لبخندی شوم داخل توانم می گفت می که منشی صدای شنیدن با. داد می

 .برخاستم جا از و
 پنج و سییی مردی وکیلم. کردم سییالمی و شییدم داخل کمرنگ لبخند همان با

 .بود مقبول و خوب شدت به اخالقی با جذاب ی ساله
 :گفتم و نشستم اداری مبل روی

شکلی - ستین ازم کم خیلی حاال تا شما چون نیومده؟ پیش که م  یامب که خوا
 .جا این

 :گفت و کرد ول میز روی را رنگش طالیی نویس خود
سته - شید می طول کارم بار این. در شریف گفتم دلیل همین به ک  اول. اریدبی ت
 خانم؟ دارید میل چی همه از

 :گفتم و زدم کنار صورتم روی از را موهایم
 .خورم نمی چیزی من مرسی -

 .گرفت سر از را اش قبلی حرف و گفت"  ای میلتونه طور هر"
شتم بله - ستن ما تایید ی الزمه و اومدن ها فرم. گفتم می دا  هک اونجایی از. ه

 ات بخواد خدا اگر. رسن می آخرشون به دارن کاراتون کردید اقدام ساله دو شما
 !ست آماده اقامتتون کمتر یا دیگه ماه شش



wWw.Roman4u.iR  162 

 

 .شوم می دلتنگ قدر چه که کنم فکر نبود الزم. کشیدم آه و انداختم زیر را سرم
 ..دادم انتقالشون من آخه ندارن؟ مشکلی که بانکی های حساب -
ساب - ست بلک توی بانکی های ح ستن نظر مورد دولت لی شک هیچ و نی  لیم

 .نیومده بوجود براشون
 .دادم تکان سری

 .خوبه -
 :گفت لبخند با و انداخت پا روی پا
 تبریزی؟ خانم بپرسم خصوصی سوال یه شه می -

 :گفتم متعجب
 بفرمایید؟ -
 :گفت بود سوالی که لحنی با
 کنید؟ ترک رو ایران خوایید می چرا -

 دلم م؟کن ترک را ایران خواستم می چرا! نهفته های نکته از پر. بود خوبی سوال
 می دلم.. اسییت کرده ترک مرا هاسییت سییال ایران که بزنم داد خواسییت می

 ردهک ترک که هاست سال مرا ایران مردم که برسانم آسمان به را فریادم خواست
 کسی چه... خواست می ساله 25 سکوت این شکستن برای فریادی دلم... اند
 دلم که منی از دانسیییت می چه جوان وکیل این داد؟ می گوش هایم حرف به

 خواست؟ می فرار
 :گفتم و نشاندم هایم لب روی غمگین پوزخندی
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 رنگ ها جهت ی همه از براتون جا اون دیگه شید می رونده جایی یه از وقتی -
 لیو برم فکرمه توی که هاست سال.. برم خوام می دلیل همین به منم.. بازه می

 سییرعت به اومد هم وقتی.. بود نیومده پیش قبل سییال دو تا موقعیتش خوب
 .کردم اقدام
 :گفتم و کشیدم خفیف آهی

 ندارید؟ من با کاری دیگه -
 :گفت عمیق نگاهی با. برخاستیم جا از هم پای هم دو هر
 من. .تبریزی خانم بمونه دور ازتون غم و بشید موفق برید جا هر که امیدوارم -

 .کنم می دنبال رو کاراتون چنان هم
 .یدرس می پایان به داشت ام ساله دو صبر. شدم خارج دفتر از و کردم تشکر

ضی پایان این از پرسی می شم صادق خود با بخواهم اگر ام؟ را  ویمبگ باید با
 همین در.. شییهر همین در. جاسیییت این من تعلقات ی همه! عنوان هیچ به

شور ست سال 25 که کنم چه ولی.. ک  خدا حتی طرف؟ هر از ام شده رانده ا
 !شوم دور است بهتر پس است رانده مرا هم
 لحظه، به لحظه روز، به روز را ام زندگی که شوم سرزمین این از شوم می دور
 !..داد باد بر ثانیه به ثانیه
قب از شییوم می دور من قب از.. بودن حرامزاده ل قب از.. بودن زن ل  یتیم ل

هایی شیییدن دور این و شییوم می دور من.. بودن  می..! دارد پی در برایم را تن
 !کشد نمی نفسی یادم به کسی هوا این در چون شوم دور خواهم
 داشت را خودش غمگین رنگ من تنهایی

 داشت را خودش آیین بود، دیگر جور یک
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سه سته به نگاهی و آوردم باال را داروهایم ی کی  .انداختم وارنگ و رنگ های ب

 زندگی. کنم می زندگی ها قرص این با من... و قرمز سییفید، آبی، صییورتی،
 و کنند می حرام اکسیییژن درش دارند تقالیی هیچ بدون دیگران که ای عادی
 .شادند
ضی که اوقات گاهی شان زندگی. بالم می خود به بینم می را ها بع  رقد آن های
ست خوب شان برای خود که ا شان و خود شی کار اطرافیان  کی از. کنند می ترا

 ..خواهد می تغییر دلشان و نالند می شان زندگی بودن نواخت
 سوها توانم می من وگرنه کنند می ها ناله این از که اند ندیده را زندگی تغییرات

شم شان همه برای ای  حال و شده اعمال برش تغییرات ی همه که الگویی.. با
 !است گذشته سرش از آب دیگر

 و شدم ساخته نو از و ریختم فرو. شدم متحمل را زیادی تغییرات سال 25 من
مام با که منی.. منم این حال ند هنوزم هایش بدبختی ت  و دارد لب بر لبخ

 !است نکشیده جنون به اش دیوانگی
 دمالیدن می گول را سرم داشتند اطرافیان ی همه و بود ام سالگی 26 تولد امروز

 و ودمب خوشحال هایشان خوشحالی از. کنند سورپرایزم و بگیرند تولد برایم تا
 می شییادی دلم هم خودم طرفی از. کنم کور را ذوقشییان خواسییت نمی دلم

 .بود خوب حالم و خواست
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صال   تا بود کرده سرگرمم اتاقم در صب  از آیلی شوم خارج ا  دارند هک نبینم و ن
 از را محله کل شییاهین و خودش های کل کل صییدای گرچه. کنند می کار چه

 .بود نرسیده خواجه و شیراز به فقط صدایشان و کرده خبر با من تولد
گاهی نداختم بود دسییتم توی که هایی کن محو و بی اچ های مداد به ن  و ا

 همه که داشتم مهارت قدر آن کالسی هیچ بی! بودم ماهری نقاش من. خندیدم
 قاشین ولی.. داشتم دستی هم عکاسی در.. بکشم را هایشان پرتره تا آمدند می

 !ندادند اجازه آغا و تقدیر.. خب ولی شدم می مهندس باید من! بود عالی ام
شد او بعدی نفر بود قرار. بودند شده کامل شاهین و آیلی های پرتره  را ینا.. با

 هک دلی. بود شده جزغاله و سوخته که دلی.. بکشم خود دل برای خواستم می
باره دیدن با.. بود مرده دیگر اخیر ماه چند  ازب خدا و گرفته تازه جانی اش دو

 .بود برده را درمانش هم
 ونهگ این خدا که بود" تر"  قدر چه ترم هیزم که کنم می فکر این به روز هر واقعا  

 گرفت؟ می مرا کالهبرداری انتقام داشت
 بهتر. بود گرفته ام زندگی سیییال 25 طی در که بود هایی انتقام از هم او رفتن
 !بود تولدم امروز آخر سال، 26 بگویم است

 را ها پرتره. گذاشییتم ای پوشییه داخل و کردم دسییته را رویم جلوی های برگه
. بدهم ها چهب به و بگیرم قاب بعد تا گذاشتم ها نقاشی ی بقیه کنار و برداشتم

 .بودم کشیده ها پیش وقت خیلی از را پریا ی پرتره
سی ضر که لبا  که بود الجوردی آبی رنگ به کوتاهی دامن و کت بودم کرده حا

 تجریش پاسییاژ بهترین از. بپوشییم ای سییاده مشییکی جوراب با خواسییتم می
 .آمد می بهم نهایت بی و بودمش خریده
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شان از فهمیدند می که وقتی همه های قیافه  دنیدی مطمئننا   دارم خبر سورپرایز
 .بود

 هک کارن و آیلی و شاهین عیش تا کردم سرگرم را خود بود که جور هر شب تا
 .نریزم بهم را بود شده اضافه جمعشان به تازه

 یاد تشیییطن هنگام پریا و آیلی از که تعلیماتی بار اولین برای و گرفتم دوش
 و هیگلب ای گونه رژ و هایم مژه به پر ریملی.. کردم پیاده خود روی بودم گرفته
فه کلی هم همین.. گلبهی رژی یا هایم. داد تغییر را ام ق رم کمی را مو  سیی 

 .بمانند ثابت فرهایشان تا زدم مخصوص
 .کردم تیپم ی ضمیمه را سانتی پنج پاشنه رنگ مشکی کفش و پوشیدم را لباسم

 هوگرن باشیید شییده مسییتتر کمی تیپ این با ام درونی احوال و اوضییاع کند خدا
. شییود ناراحت کسییی امشییب خواسییت نمی دلم! کرد جمعم شیید نمی دیگر

 .شدم می ظاهر باید که جور هر خاطرشان به من و بود ام خانواده شب امشب
 از خنده و همهمه صییدای. شییدم خارج اتاق از و کردم مرتب را بازم موهای

 های چهره به که بود تعجب کردم طی را ها پله وقتی. آمد می پایین ی طبقه
 .گرفت خود به زاری حالت هایشان صورت بعد و نشست شان همه

 ندهخ بودند گذاشته سرشان روی که تولد های کاله آن با شاهین و آیلی دیدن با
 !..ثریا خاله و امیر تا دایی ی خانواده از. بودند همه. کردم ول را ام
 هقیاف آن با شییاهین و آیلی به وقتی. کردم بش و خوش و پرسییی احوال همه با

 در دوتایی و کردند حمله بهم دو هر که خندیدم دوباره رسیییدم ماسیییده های
 .گرفتند آغوشم
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 :گفت ادب با بود ایستاده کنارمان خنده با که کارن

 .خانم نازلی مبارک تولدتون -
 :گفت اش همیشه شکمویی همان با امیر. کردم تشکر و زدم لبخندی

 کجاست؟ کیک پس -
 :گفتم شده ریز چشمانی با و برگشتم طرفش به
 من؟ یا اومدی کیک خاطر به ببینم بگو -

 :گفت و زد داری خنده چشمک
 بگم؟ راستشو -

 :داد ادامه شیطنت با. بگو یعنی که دادم تکان سری
 بگم؟ رو واقعیت -
 :گفتم حرص با
 .نخواستیم.. نگو هیچی اصال   -

 :گفت و خندید
 ..شرمنده نخوردم کیک وقته خیلی از اما.. اومدما هم تو خاطر به -

شی  شهای حرف شوخی شوخی.. دیگر بود امیر. برگرداندم را رویم و گفتم ای
 .آمدند می در آب از واقعیت هم اوقات گاهی.. زد می را

 :گفت و برخاست جا از مامان. کردند سکوت همه شد بلند که آیفون صدای
 .عزیزم خانوادشه و ایلگار -
 هب را جا این به تا اصییفهان از راه همه این ایلگار. شییدم خیره مامان به حیرت با

 بود؟ آمده من تولد خاطر
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 مرد شوهرش. شدند خانه وارد طور چه و کی نفهمیدم که بودم بهت در قدر آن
 :گفت و کرد بغلم فقط دید مرا وقتی.. تیره جوگندمی موهای با بود میانسالی

 .هستم علی.. جان بابا خوشبختم -
 اباب"  ی کلمه از دانست می خدا فقط و کردم خوشبختی اظهار آرامی صدای با

 ولی زد می صییدایم الفاظ این با هم اورهان دایی. بودم شییده لذت غرق" جان
 .بود پدرم واقعا   گویی.. کرد می فرق یکی این
 یدمد شییدیم جدا هم از وقتی کرد بغلم حرفی هیچ بی که بود ایلگار بعدی نفر
 .اند شده خیس کمی اش کرده آرایش چشمان که

 معروف قول به بار این که پریسیییا.. سیییاله 24 و بودند قلو دو پوریا و پریسیییا
ته من از خجالتش بت با بود ریخ یا. کرد بغلم مح  با هم پریسیییا از حتی پور

 .بود تر محبت
سان از وای ای ولی ضو کوچکترین و ساله 20.. پری  و غرور در اما خانواده، ع
ند بینی بزرگ خود یدم روز آن که چیزی. نداشیییت مان  حتی که بود این فهم

 من به را خود افاده کلی با خالصه. دهد نمی اداهایش این به محلی هم پدرش
 ی لکهم میدلتون، کاترین با را خود نکند بگوید بهش نبود کسییی. کرد معرفی

 !؟..ای گرفته اشتباه انگلستان
 که بروم سییرشییان پشییت و ببندم را ورودی در خواسییتم شییدند وارد همه وقتی

 .یستک بینم می خودم که گفتم شاهین به رو. شد بلند صدایش آیفون دوباره
 :گفتم تعجب با. است پیک که فهمیدم دادم جواب وقتی

 .یام می االن پیک؟ -
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 :گفتم شاهین به رو و برداشتم سالن رختی جا از را پالتویم
 ..گه می چی ببینم رفتم من -

 .شد خیره بهم و ایستاد ایوان روی سرم پشت و داد تکان سری
 درب. رومب راه خوبی به توانستم نمی و نداشتم عادت بلند پاشنه های کفش به
یدن با و کردم باز را بان بودن خلوت و کسییی ند یا ظه برای خ نگ ای لح  گ

 هک ببندم را درب خواسییتم.. سییرکارم اسییت سییاعت یک که فهمیدم. ایسییتادم
 .شد مانع دستی

 کیمشیی و ورنی های کفش از. کشیییدم باالتر را ام افتاده زیر به نگاه تعجب با
 ستشد به کرده رد را بلندش و مشکی پالتوی و آمدم باالتر زدند می برق که اش

سیدم شتان. ر شیده انگ شت ای مردانه و ک شنا.. دا ش عطرش بوی.. بودند آ  ناآ
 !..قدیمی آشنایی از مملو نگاهش و.. تر

 چه بودند؟ برده خود با مرا زندگی که آسیییا برق های یاقوت این داشییتند چه
 مین را اش حقیقی و اصییلی ریتم قلبم ندیدنشییان با بود ماه چند که داشییتند
 نواخت؟

 :گفت تمنا از پر چشمانی با و کرد تر زبان با را هایش لب
 ..بدونی اگه -
 :گفتم زن دو دو چشمانی با
 چیو؟ -
 م،وجود تمام سییمفونی که آمدم خود به وقتی و کشییید را دسییتم حرکت یک با

 .بود شده تپش از پر ضربان یک
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 فقط و را آغوش صاحب کردم می فراموش مقدس هایی ثانیه برای شد می چه
 نشاندم؟ می جانم به آرامش

صیل عطر بوی این اگر شد می چه  به بود چوب های رایحه از پر و گرم که را ا
 است؟ روشنم ی ستاره عطر که کنم فراموش و بکشم هایم ریه
 رآخ و اول بار برای را خود اگر شد می چه کنم؟ گله بار اولین برای شد می چه

 ..بیاید بگذار آمد؟ می زمین به خدا آسمان کنم؟ لوس
 در ندانیز اشک قطره تا زدم پلکی و تپشش از پر ی سینه به چسباندم را ام گونه

 .شود آزاد چشمم
 .زدم صدایش مهابا بی
 ..شهاب -
 .داد را جوابم زیبا چه او و

 شهاب؟ دل جان -
شید باال را سرم سید آرام را ام چانه بیایم خود به تا و ک  مانه گرمای با. ب*و*

 خورده قسم من و بود نامحرم او. کندم دل آغوشش از و آمدم خود به ب*و*سه
 !نکنم تکرار را گذشته کارهای دیگر که بودم

 و دویدم سییاختمان سییمت به کرده، گرد عقب و دادم تکان حرص با را سییرم
 .کند پر را مان زده ماتم باغ فضای اش قهقهه دادم اجازه

 ...کنید چراغانی را دل عاشقان، ای عاشقان ای
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 ی شده کاری کنده ی جعبه. انداختم ام شانه روی و کردم جمع را بازم موهای
 را ها هدیه بهترین و کرده دلبازی و دسیییت همه. بود رویم جلوی اش هدیه
 !بود دیگر چیز یک معروف قول به.. او ی هدیه ولی بودند آورده

 نمی باور را این من و بود دل از و معنوی بیشتر ارزشش مادی، ارزش نظر از نه
 .نکنم باور که خواستم می هم شاید یا کردم
 ازب بود کالسیییک های کاری کنده از پر رویش و صییدف به شییبیه که را جعبه
 اهمنگ با من و داد را اش هدیه وقتی. درخشید برقش آن با سفید مروارید. کردم
 :گفت گوشم در و شد خم مناسب فرصت در او بودم کرده تشکر فقط

 ...نازم داره قشنگی صدای نگاهت -
ست الزم گفت را این وقتی شری  که نی  ارهدوب او. شدم مغلوب قدر چه کنم ت
 و بیچاره من   روی قدر چه که دانست می هم خودش و کند ام دیوانه تا بود آمده

 .گذارد می اثر مفلوک
 هچ داشتم وحشت سفید و سیاه ریسمان از و بودم گزیده مار من. ترسیدم می

ست دلم. ام کرده رد که اسیت وقت خیلی را اش مرحله که ترس به رسید  خوا
شقی که زد فریاد درونم چیزی یک ولی نکنم قبول را اش هدیه  نای حداقل.. عا

 !..بده فرصت او و خود به را بار
 ردیگ او چون کردم می قبول را اش هدیه نباید که یابم می در بینم می که حال
 ارهدوب باید کند جلب را اعتمادم خواسییت می هم اگر.. نبود اعتماد قابل برایم

 !کنم نمی اعتماد مروارید یک آوردن با من.. کرد می تالش
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سته آن از من ستم هایی زن د  ای طال ای تکه با و مرگ ذوق گلی شاخه با که نی
 که اسییت اعتماد جو یک حقم.. گذرم نمی حقم از من.. شییوند خفه مروارید

 .گرداند برش من به باید بکشد طول دراز سالیان اگر
 به ماندند جا این و شییدند سیینگین پاشیییدند و خوردند بس از همه دیشییب
 .بود خودمان خیابان همین در شان خانه که مادرش و امیر استثنای

 یقه با را خوابم سییاتن شییلوار و بلوز. گذاشییتم کمد در و کردم جمع را ها هدیه
 یمشک جین با و بود نرم ای لمه جنس از که قرمز های حاشیه با مشکی اسکی
 .رفتم پایین ی طبقه به سرکشم موهای زدن شانه از بعد و کردم عوض

 اگر داشییتیم اعتقاد. گرفتیم نمی حجاب خودمانی جمع از مان خانواده در ما
 او از نباید دیگر و اسییت مان خانواده از فردی یعنی شییده مان خانه وارد کسییی

ستور و مقبول اما. بگیریم حجاب شیدیم می لباس م  ضعیو با وقت هیچ و پو
 .گشتیم نمی مهمان جلوی باشد عرف خالف که قبول قابل غیر

شت ساعت  بیدار کس هیچ هنوز که داد می نشان خلوت سالن و بود صب  ه
شده ست ن شه من که جایی آن از. ا ستم برمی زود ها صب  همی  یک طبق خوا
 سییاعت چهار یا سییه فقط را شییب اگر حتی شییدم می بیدار همیشییگی روتین

 .باشم خوابیده
شاط شتم عجیبی ن ست دلم و دا  زود. کنم فراهم من امروز را صبحانه نان خوا

شمی شال و پالتو شیدم را ام پ  صفر زیر امروز هوا. شدم خارج خانه از و پو
 .بود سرد بسیار و درجه
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 به را اه نان. کشییید طول دقیقه پنج آن به رسیییدن تا و بود خیابان سییر نانوایی
 .خریدم مارکت سوپر از عسل و شکالتی خامه همراه

شت تا شم و زیبا قندیلی تقریبا   خانه به برگ شپزخان وارد. شدم نواز چ  و شدم هآ
 که ییجا آن از. کنم آماده نفر پانزده حداقل برای را صیبحانه که گرفتم تصیمیم
 و جمع را سعیم کردم می خرابکاری یک شدم می آشپزخانه وارد وقتی همیشه

 و شییاهین صییب    ی خنده بسییاط و نشییوم مرتکب خطایی بار این تا کردم جور
 .نکنم فراهم را خان شهاب خانه، قدیمی عضو و پاشا

 من ی گوجه با های املت. گذاشتم آرامی ی شعله روی و کردم روشن را کتری
 به تا و بلدم را غذا مدل سیییه دو فقط که کنم اعتراف باید البته. بودند بهترین

 آشییپزی در همچین که دیدم می چون. بگیرم یاد که نکرده سییعی هم حال
 .ندارم استعدادی

 مامان وگرنه شییود خورده کند خدا. کردم درسییت کامل را مرغ تخم شییانه یک
 .زند می ها مرغ تخم کردن حرام برای گیوتین با را سرم گالبتون

 و دمبو میانشییان از فرنگی توت مربای عاشییق من که مربا نوع سییه پنیر، و کره
 گرفته خود که گرمی سیینگک نان همراه به بودند مریم خاله و مامان کار همه
 .چیدم سالن بزرگ میز روی بودم

 از داییص که برگردم آشپزخانه به خواستم و برداشتم میز روی از را خالی سینی
 .پراندم جا
 .بخیر صب  -
 مکرر لگدهای و مشت با همیشه که اویی بود؟ شده خیز سحر من مانند هم او

 شد؟ می بیدار
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باره و دادم را جوابش لب زیر کنم نگاهش که آن بدون  سییمت به را راهم دو
شپزخانه شت که شنیدم می را هایش قدم صدای. رفتم و گرفتم آ  می دنبالم دا

 .آمد
 :گفت دوباره که گذاشتم شویی ظرف سینک توی را سینی

 نازی؟ -
 می صییحبت دارد رحمی یا احسییاس هیچ بدون یعنی گفت می را نازی وقتی
 .است جدی کامال   و کند

 :گفتم و برگشتم طرفش به
 بله؟ -

 .داد تکیه کابینت به و آمده جلوتر
 شدی؟ بلند چپ ی دنده از باز چرا چته؟ -
 :گفتم اخم با
 .نیست هیچیم من -
 !هست -
شکلی هیچ من - شته شک خودت به شما که این مگر ندارم باهات م  باشی دا

 ..باشه طور این دونم می بعید که
 را ورمنظ زود و بود تمیز بسیییار بسیییار ام کنایه. فهمید کمال و تمام را منظورم

 می بعید هم باز من و بود نکرده شییرمندگی اظهار وقت هیچ او. رسیییاند می
 !شوم ینم قائل برایش بخششی هیچ من روز آن تا و بکند را کار این که دانستم
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 .پریدم جا از زده وحشت صدایش از که کوبید میز به را اش شده مشت دست
 :گفت نشسته خون به چشمانی با
 .خانم نازی بچرخیم تا بچر  -

 لجش ی دنده هم باز که دانستم من و شد خارج آشپزخانه از و زد را حرف این
 !است افتاده کار به
 
شقاب دو در و درآوردم یخچال از را خیار و گوجه سبد حرص با . کردم خرد ب

شار چاقو به قدر آن شتانم بندهای که بودم آورده ف  فکر و بودند شده سفید انگ
 .بود آمده بند درشان خون جریان کنم

ستادم متعجب ای لحظه دود در غرق شهاب دیدن با شدم سالن وارد وقتی  .ای
 .دارد دست به سیگار که دیدم می داشتم بار اولین برای

ست شت زیبایی ژ شتانش میان لعنتی سیگار آن ولی دا  زیبا وانعن هیچ به انگ
 !نبود

 .کردم خالی دیگری طور به را کشیدنش سیگار از حرصم
 .نک رعایت لطفا   پس شن می بیدار همه االن بخوریم صبحانه قراره جا این -

 وجهیت من به اصال   که او به بیشتری حرص با و گذاشتم میز روی را ها بشقاب
 :گفتم بود نکرده

 شدی؟ کر الحمدلله -
 :گفت اعتنایی بی با و برگشت طرفم به خونسرد

 .کنم می درستش االن -
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 گویی ولی. داد می مزه خیلی من به او با کل کل و دعوا. خواست می دعوا دلم
 !نبود دعوا مود روی امروز

 رهپنج سمت به زده حیرت. کرد باز را سالن بزرگ ی پنجره زده یخ هوای آن در
 :گفتم و بستمش سریع و دویدم

 شدی؟ دیوونه -
 یک و کرد خاموش گرامافون میز روی فیل طرح سیییگاری جا در را سیییگارش

شم هو صی مهر از. شد تبدیل عیان مهری به نگاهش آنی خ  برای دیدم که خال
 .لرزیدم خود به ای لحظه

 میان را صییورتم روی افتاده فر موی دسییته هایم چشییم در خیره و شیید نزدیکم
 .گرفت انگشتانش

 :زد لب و کرد نوازشش قیمتی شیئ مانند آرام
یاد دیوونگی از - ثل منم سییوزونی می منو وقتی ز گار ها احمق م  می سییی

 !سوزونم
 :کردم زمزمه نگاهش در زده موج مهر و حرف مسخ

 .گم می رو حقیقت من -
 :گفت و آورد مویم دسته به فشاری

 .شم می خاکستر سیگارم مثل و سوزم می حقیقت این از منم -
 هک طور همین و گذاشییت ام پیشییانی روی عمیق را هایش لب بیایم خود به تا

 :گفت تلخ لبخندی با زد می ام پیشانی روی ریزی های ب*و*سه
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 قدر چه هر.. دارم دوست رو تلخی این من ولی شه می تلخ وجودت ی همه -
شمات شکالت تلخی تونی می صل تر، تلخ چی هر.. کن زیادتر رو چ  و تر ا
 !..تر عاشق روز به روز من
 نداشیت حد که عمقی با و کشییید باال سییرم فرق تا ام پیشییانی از را هایش لب

 .بود ور شعله آتشی از ُهرمی مانند هایش لب داغی. ب*و*سید
 !..خرم می جون به هاتو تلخی ی همه -

 هدوبار که دیدم. رفت ورودی درب طرف به گرفته فاصییله ازم و زد را حرف این
شکی گرمکن جیب از شید بیرون را سیگارش ی جعبه اش م  آن مات من و ک

 !بکشد سیگار که رفت دوباره. بودم اش جعبه و فندک رنگ طالیی برق
 نیشاهی بین تیز اما کرده پف چند هر چشمان از که نبود چیزی من زدگی بهت

 .بماند دور بود شده سالن وارد تازه که
 :گفت مسخره نیشخندی با
 شدی؟ آوت ناک طور این تو که کرده چه دراز لنگ بابا این باز -

شانم را وجودم التهاب آبی لیوان با که رفتم و درآوردم برایش شکلکی  شاید. بن
 !است کرده ام دیوانه هم باز شهاب که کنم فراموش و شوم رستگار که

 و ایلگار گلوی به چایی که خنداند را همه و کرد شییوخی قدر آن صییبحانه سییر
 .افتادند سرفه به خنده شدت از دو هر و پرید دایی

ندی با فقط من گاهش عمیق لبخ  می و بودم خبر با قصیییدش از. کردم می ن
جام هدفش از جلوگیری برای کاری هیچ که دانسییتم  می او. داد نخواهم ان
ست ست به دوباره مرا دل خوا  می دوباره باید که اعتمادی آن از من اما! آورد د

 .داشتم ترس دادم
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 ...تویی بیداد به مرا داد که آن
 

شنم شیدم را کاپ س با. زدم بیرون خانه از کرده، خداحافظی مامان از و پو  یتاک
 .رفتم را مسیر

 حالم. بردم می لذت داشییتم کلمه واقعی معنای به و بود مطبوع و سییرد هوا
یده بودن خوب این از من و بود خوب بل آرامش آرامش، این. بودم ترسیی  از ق
 !بود طوفان

. ودب ریخته بهم شییدت به ذهنم کردم فکر شییهاب رفتارهای به بس از هفته این
 درگیر را او که بود صالح اما دیدم می چشمانش در را صداقت سر از مهری من

 کنم؟ خود
مار   یک. نبودم کرد می فکر او که سیییالمی آدم من نه بی  ممکن آن هر که دیوا

 باب چیزی اگر که حوصله کم احمدی شهاب درد به کند طغیان جنونش است
 خوردم؟ می ماند نمی خونسرد نباشد طبعش

 تحمل را من مانند آدمی توانسییت نمی او. باشیید گونه این که کنم نمی گمان
 .ندارم او به اعتمادی هیچ دیگر عالوه به و هسییتم بیچاره و افسییرده من. کند

 در. شوند می پاشیده هم از زود شوند می شروع اعتماد بدون که هایی زندگی
 کنم؟ چه اوضاع این

 اواقع. نیاورم خاطر به اصییال   و کنم بیرون ذهنم از را افکار این که کردم سییعی
 .کردم می تجدید را ام بیماری ذهنی، اغتشاش همه این از داشتم
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 و صیید شیید باعث سییرم پشییت از صییدایی شیینیدن زدم می قدم که طور همان
 و ورپلی با رنگی طوسی کت اور. کنم حیرت او دیدن با و بچرخم درجه هشتاد
 .بود کرده جذابش پیش از بیش اش مشکی کتان شلوار

 ینا که بخورم قسم بودم حاضر. کردم نگاهش خیره کمی شده ریز چشمانی با
ست هم ایران ساخت زد می داد که تنش در کت اور شوری از و نی  خارجی ک

 .دارد قیمت میلیون چند از بیش شده خریداری
ست نفت مهندس که این جهت صرفا   شهاب  ارشب پول پایش سرتا از نباید ا

 عارفمت غیر کاری* گتسییبی. جی مانند نکند نیسییت؟ عجیب خیلی این. کند
 بود؟ کرده
 علنا   را او من. نداشییتم که اعتمادی از هم این. کردم دور ذهنم از را بد فکر این

کار نده خالف ندازه به کس هیچ به روزی که اویی! بودم خوا ماد او ی ا  اعت
شتم ست دیگر. ندا شا شهاب خود   کارهای از فکر، این. نبود خودم د  هگرفت من

 !بود
 :مگفت حرص با و کردم اخمی. کرد می نگاهم خیره خودم مانند کج لبخندی با
 کنی؟ می کار چی جا این تو -

 .شد همراهم چشمکی با و انداخت باال ای شانه
 .داشتم کار جا این کن فکر تو -

 هچ دیگر نداشییتم تمرکزی هیچ او کنار در من. رفتم می راه کنارش در کالفه
 !کردن خرید به رسد

 .شدیم کتابفروشی وارد هم همپای دو هر
 ناز؟ شدی کتابخون -
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 :گفتم و کشیدم ای کالفه پوف
 بگی؟ کامل منو اسم شه می -

 وا به ارادی غیر ای غره چشم. انداخت باال را سرش تخس های بچه پسر مانند
 .ایستادم ها قفسه کنار و رفتم

 را ابماعص خواندن. بودم کرده پیدا عجیبی گرایش خوانی کتاب سمت به مدتی
 .است دور به تنش از که شوم وارد دیگر دنیایی در داد می اجازه و کرد می آرام

شتم را مارکز تنهایی   سال صد شت و بردا  خوب اش ترجمه. کردم اش رو و پ
 بر ار باربری پس اسییت شییده خیره من به و ایسییتاده کار بی فقط او دیدم. بود

 .انداختم دوشش
 در کتاب گرفتن با و فهمید را منظورم. گرفتم سمتش به حرفی هیچ بی را کتاب
 .بود برده لذت کار این از انگار. زد لبخند دست
 باید کتاب از تعاریف طبق. بخوانم را* رفته باد بر خواسییت می دلم بود مدتی

 .باشد تبریزی نازلی از دیگر جنسی ،*اوهارا اسکارلت رفتگی باد بر
 گشتن رد پایم به پا ولی بود گرفته اش خنده. دادم دستش به و برداشتم هم را آن

 .بود همراهم ها قفسه
 دبع و کرد نگاهش کمی. برداشت را* درجه صفر مدار کتاب و کرد دراز دست

 :گفت تر عجیب لحنی و عجیب نگاهی با کوتاه مکثی از
 !عالیه کتاب این -
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 صییفر مدار! درخشییید چشییمانش در که بودم اشییکی برق آن به خیره حیرت با
 و سییخت شییهاب، مانند فردی که حد این در نه ولی بود زیبایی کتاب درجه

 !بگیرد بغضش خاطرش به خونسرد
 :گفتم خبر بی جا همه از
 .عادیه ولی.. ولی. قشنگه آره -

 :کرد زمزمه اشک برق همان با و زد پوزخندی
 ..نه من برای ولی.. عادیه تو برای -
 :گفتم حرص با
 نزنی؟ حرف لفافه در شه می -

 هنگا هایم چشییم به دوباره. انداخت نگاهی پایم سییرتا به و داد تکان را سییرش
 .کرد

 ..گفتم روزی یه شاید -
 چیو؟ -

 دیدن با من و کرد نگاهم. گذاشییت هایم کتاب روی و برداشییت را هایی کتاب
 .گرفت فرا را سرتاپایم وحشت ای لحظه برای نگاهش در نفرت برق

 !رو رفت مادرم و پدر و خودم سر روی که گشادی کاله -
 رقیب که آن بدون شده گذشته خونسرد شهاب همان باز حرف این گفتن از بعد
شتناک شدت به که شمانش! بود وح شمان مانند چ شی ببری چ  زخم که وح

 .بود زده برق خورده
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 مین ولی شوم دار خبر گذشته از که شدم می مصمم بیشتر گذشت می چه هر
 نمی هیچ خواسییت نمی خود تا شییهاب. بکنم را کار این باید چگونه دانسییتم

 !داد نمی پس
 زا سرسری خیلی بود، کرده حسابشان زور هزار با او که ها کتاب خرید از بعد

 شیده،ک خشم با را دستم و شد عصبانی که بروم خواستم و کردم خداحافظی او
شینی سمت به شینم سوار زور به. برد جدیدی و سفید ما  راضاعت به و کرد ما

 .نداد هم جوابی هیچ هایم
 هب کردم می نگاه لوکس و راحت اتاقک به چشییمی زیر من و کرد حرکت وقتی

 !است فتهر آبی زیر نکند شهاب که است گواه اتومبیل این که رسیدم نتیجه این
 در چیزش همه ولی بکنم فکرهایی چنین این او ی درباره خواسیییت نمی دلم

شم شب که حدی تا بود شده چ شم از دور به اورهان دایی دی  هم مریم خاله چ
 !است کرده کارهایی یک شهاب که بود کرده تاکید و گفته را حرف این
ضا اش روزه و نماز پیش ها سال که اویی ی درباره شرمانه بی فکرهای این  ق

 لک پیشش سال هشت کار با شهاب که جایی آن از ولی بود بد خیلی شد نمی
 نمی دیگر من برد بین از بود خبر با چیز همه از که امیر و من پیش را اعتبارش
 .کنم نفی یا تایید را حرف این توانستم

 لیخی که شییهابی. شییناختم نمی را جدید شییهاب این دیگر که گفتم می باید
 !کرد باطل را اش روزه و نماز و اسالم که کارهایی خیلی. بود کرده کارها
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 که منی. بود من برای سییاله نه هشییت، رنجی آوردن وجود به هم ها آن از یکی
ست تازه زخمم هنوزم ستخوان شود می دفعه هر او و ا  و عفونت و زخم الی ا

 .آورد می همراه به برایم را درد
شین در شده پخش الیت   آهنگ صدای شید بیرونم افکارم از ما  هب نگاهی. ک
 او به که حسییی از جدا مرد این دیگر چرا. لرزید دلم دوباره و انداختم ژسییتش

 بود؟ شده ناشناس و ناشناخته برایم داشتم
 مادر، و خودش سییر بر که گشییادی کاله آن از منظورش بودند؟ چه رازهایش

 آن آخر. دارد ربط آغا به هم قضیییه این نکنم اشییتباه اگر بود؟ چه رفته پدرش
 !بس و بودم دیده آغا برابر در شهاب از فقط من را نفرت

 :گفت نرم لحنی با و کرد باز لب
 .بودم کرده عادت بودنت تخس به من ساکتی؟ قدر این چرا -

 :گفتم و چسباندم سرد ی شیشه به را سرم
 .نکنم صحبت اصال   کننده گیج و گنگ های آدم با دم می ترجی  -
 چیه؟ منظورت -

 :گفتم و انداختم باال ای شانه. بود پرسیده اخم با را سوال این
 .دونی می بهتر خودت -

 خندپوز آن به عجیب من و کرد تکرار را پوزخندش هم باز شنید را حرفم وقتی
 .بودم بسته دل غمگین
 چیزی مریم خاله زبان زیر از شد می آیا آورد؟ در سر او راز از شد می چگونه
 کشید؟
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نه به رسیییدن تا  هیچ برای ولی خوردند چر  ذهنم در افکار این ی همه خا
 .نکردم پیدا جوابی کدامشان

 در بحثی چه که بیاورد خود روی به حتی که آن بدون رفت خود و رسییاند مرا
 .بودیم کرده کتابفروشی

 :بود رفته و گفته کوتاه ی جمله یک آخر ی لحظه فقط
 !دلم ناز باش خودت مواظب -

 می پیش در را سکته راه آخرش من. شدم خانه وارد دل لرزش با و کردم پوفی
 .گیرم

. جرالد سفیت اسکات ی نوشته" بزرگ گتسبی" رمان شخصیت: گتسبی جی *
سبی جی صل در گت ساتی و طلب جاه جوان و دارد نام گتس جیمز ا سا  ای اح

 قاچاق راه از آمریکا شییکوفایی عصییر در که این تا. اسییت پول بی که اسییت
 .آورد می دست به را ای آورده باد ثروت و مال م*ش*ر*و*بات

 .میچل مارگارت از رمانی: رفته باد بر*
 .است رفته باد بر رمان اصلی شخصیت: اوهارا اسکارلت*
 .محمود احمد نوشته: درجه صفر مدار*

 
 حال به تا دیروز از. انداختم پا روی پا و گذاشییتم میز روی را ام چایی لیوان
 .بود شده مغشوش ذهنم

 هچ قدیمی راز این اصال   دانست؟ می مریم خاله یعنی که کردم می فکر خود با
 شییوهرش مرگ که من تولد بدو از که مامان بود؟ کرده دیوانه را شییهاب که بود
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 اگر.. نه یول. بود خبر با راز این از شییاید و بود بازگشییته خانه این به بوده قبلش
ست می را راز اگر. کرد نمی رفتار شیهاب با عادی قدر این که دانسیت می  دان

گاه من با شهاب کار از باید مطمئننا    !نه؟ یا شد می آ
 بدانند؟ که بود ممکن را راز ها آن طور؟ چه مرسیییده دایی زن و اورهان دایی

 ندانیم؟ بودیم تر کوچک که ما و بدانند بزرگترها شد می اصال  
 که بود افتاده اتفاقی چه یعنی. بود شییده حل قابل غیر معمایی برایم قضیییه این

 بود؟ کرده پرتاب حال به اش گذشته کل از را شهاب
 می م*ش*ر*و*ب هم شاید. بود شده سیگاری ولی بود متنفر دود از شهاب

 !داند؟ چه کسی خورد
 :گفت لبخند با ام کرده زوم رویش دید که مریم خاله

 عزیزم؟ شده چی -
 .کردم می فکر چیزی چه به ندهم لو که کردم سعی

 .کردم می فکر داشتم. بودم فکر توی طوری همین. جون خاله نشده چیزی -
 ریادف سرش بر حرص با و کشیدم می کناری را خاله مثال   پرسیدم؟ می چگونه

 " داره؟ نفرت آغا از چرا شهاب بگید من به االن همین"  که زدم می
 جون خاله"  است بهتر گونه این.. ام شده موضوع وارد زود زیادی گونه این.. نه

 "داری؟ خبر شهاب و آغا نفرت از شما
 داشت اگر اما! داشت خبر موضوع از قطعا   خاله. بگویم توانم نمی هم را این نه
 می چرا پس کشیییده نمی بیراهه به هم خیلی شییهاب نفرت که دانسییت می و

 شود؟ می شرمنده بیند می را آغا وقت هر گفت
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 بحث   بحث، حال و وسط این بود؟ زده آخر سیم به شهاب که بود کرده چه آغا
ست من شته کناری به شهاب کار و من اگر. نی سب ام کنجکاوی شویم گذا  تن

 !طبیعیست قضیه این به
ست شهاب که بود شده چه مگر شته تفکرات و اعتقادات ی همه از د  اش گذ

شید سعت مگر کرد؟ جبرانی قابل غیر کار و ک سعت نفرت، این و  نتقاما این و
 شد؟ عصیانگر شهاب که بود زیادی حد   چه در اش زمینه پیش و قدر چه

 دباش ها حرف این از تر گسترده خیلی باید قضیه که دهد می نشان امر ظواهر
 از ار آغا انتقام و شود سنگی آدمی به تبدیل مهربان و دلرحم شهاب   شهاب، که

 !بگیرد نداشت خبری ماجرا از روحم حتی که گناهی بی من  
 رد ننا  مطمئ بروم ها سرنخ دنبال به باید. بگنجانم هم کنار دوباره را ها داده باید

 .اند مانده جایشان سر بر حال به تا ماجرا از پاهایی
 تکجاس سرطانی ی غده محل دانستم نمی من که بود جا این مشکل بدبختانه

 .آورم دست به تقال با را ضایعه برداشتن شاید یا درمان راه تا
 یک آغا. نیسییتم کسییی کم هم من ولی هاسییت حرف این از تر پیچیده قضیییه
 !بیاورم در سر آن از باید که بود کرده کاری

شغول که خاله و مامان به ای اجازه با  و گفتم بودند خوردن چایی و صحبت م
 .شدم باغ وارد اتاقم تراس از و پوشیدم را پالتوام و گرم لباس. رفتم اتاقم به

 ستننش سر بر دور روزهای در همیشه که داشتیم قدیمی نیمکت یک باغ پشت
چه. کردیم می دعوا کلی رویش بایی دوران و بودیم ب  چهی کاش. داشییتیم زی

 .شدیم نمی بزرگ وقت
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 ویر. بود کرده مطبوع شییدت به را هوا خالص اکسیییژن و بود باریده باران تازه
 را همنگا. ندادم اهمیتی هایم لباس شدن خیس به و نشستم همیشگی نیمکت

 .کردم می فکر و چرخاندم می برگ از عریان درختان روی
ید را ها داده. کردم می فکر باید ید اول ولی یافتم می با  نآ که فهمیدم می با

 !بود که دختر
 ار اصلی درب کلید شاه باید من و بود نخورده تکان جایش سر از ای داده هیچ
 .یافتم می

 
 با را پاهایم. آمدند می فرود هایم گونه روی بر داغی سییرب مانند هایم اشییک
 بیرون هم با را ام بدبختی سییال 25 های هق و کردم دراز زمین روی بر ناتوانی

 .دادم
 می چگونه برود؟ تواند می مگر شییهاب اسییت؟ رفته شییهاب گفت می خاله

 یب مرا و برود توانسییت می چگونه بکند؟ من با ای معامله چنین این توانسییت
 کند؟ نفس

 کرده خیس را صییورتش که اش مردانه های اشییک با و داد می تکانم شییاهین
 زوزه و پایان بی سوتی. بودم شده کر گویی من ولی. گفت می چیزهایی بودند
 !شد می پژواک گوشم در کشان

 خط آن و دوید می طرفش به پزشکی که بود مانده یو سی آی درب روی نگاهم
 .کرد می کجی دهن بهم داشت که رویش ممنوع ورود

 باز. نماندی وفادار هایت چشییم قول به هم باز. کردی نامردی هم باز شییهاب"
 "!کردی شروع را هایت جنگ سر بیچاره من   با هم
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 ی سییینه روی بر را هایم هق و کشیییدم می انگشییتانم میان را موهایم فرهای
شتانم زیر از را موهایم گریه با آیلی. کردم می خالی شاهین  و شیدک بیرون انگ

 .رقصیدند می دستانم میان در که بودم زیادی تارهای آن مات   من
 می غوطه درش که ای خلسه از مرا آمد فرود ام گونه روی که داری صدا سیلی

 شده ازب تنفسم راه. بزنم زار بیشتری شدت با شد باعث و کشید بیرون خوردم
 .شنیدند می را صدا هایم گوش و بود

 هب پرسییتار دو.. بودند آمده بیمارسییتان حراسییت.. کشییید می جیغ مریم خاله
.. رفتند خاله و مامان سییمت به دیگر نفر دو و دویدند می یو سییی آی سییمت
 ..است کرده نفس بی مرا و است رفته شهاب.. است رفته شهاب

 ی سییتاره او دانی نمی مگر خدایا.. شییهاب... اسییت زده دورم هم باز شییهاب
 است؟ روشنم

 :زدم جیغ توان تمام با
 !شهاب -

 معانی که کلمه این. راندم زبان بر را کلمه این سیییال هشیییت از بعد بالخره
شت من برای مختلفی شن ی ستاره.. آتش ی شعله.. دا . .چوب گرم بوی.. رو

 ..صورتش در زده برق های چراغ و زرد یاقوت
 بر خواهی می که بالیی هر را بار این.. دهم می قسییمت ات بزرگی به خدایا

 !نکن امتحانم او بردن با ولی بیاور سرم
 :کردم زمزمه ناباور
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نه این قصییید" گفتی می برام یادته -  جامون انگار حاال" عاقبت؟ کردی ویرا
 ازم؟ مونده هم چیزی مگه کنی؟ ویرانم خوای می.. شده برعکس

 :زدم فریاد حرص با رفتنش یادآوری با
 !برگرد! شهاب -
 آسییودگی سییر از نفسییی داد اجازه و رفت کنار بختک. پریدم خواب از جیغ با

 بود؟ خواب اش همه. بکشم
. ندشد اتاقم وارد سراسیمه شاهین و آیلی. شنیدم را اتاق درب شدن باز صدای
 :گفت وحشت با و کشید را بازویم شاهین

 شده؟ چی -
 :گفتم گریه با
 ..شهاب -

سید را موهایم روی آیلی شکش و ب*و* سکی بلوز. شد سرازیر ا  را اش عرو
 :گفتم حرص با و زدم چنگ

 خوبه؟ شهاب -
 :گفت و کشید آهی شاهین

 .رگشتمب بیمارستان از پیش ساعت یک من نکرده تغییری. قبله مثل حالش -
سی سودگی سر از نف شیدم آ شیدم باال را خود تخت روی و ک  کیهت دیوار به و ک

 .دادم سر را گریه و گذاشتم زانوهایم روی را سرم. دادم
. شود مه واقعی که این به رسد چه دیگر است کننده دیوانه او رفتن تصور حتی
 زار دارم بلند کریدور آن در هنوزم گویی! بود واقعی خواب آن خواب، آن ولی
 .کنم می خالی شاهین و آیلی آغوش در را هایم هق و زنم می
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 ی هکاسیی دیگر. دهم التیام گریه با را دردم که گذاشییتند و رفتند بیرون دو هر
 قرص و گرفتم می انتقام خود از داشییتم که بود روز 2. بود شییده لبریز صییبرم

 .بودم نخورده را هایم
 آوردم در تخت کنار عسلی کشوی از را داروهایم پالستیک آنی تصمیم یک با
سلی روی از را آب بطری و شتم ع شم آرام عالوه به را ها قرص. بردا  خوردم بخ
 .کشیدم عمیقی نفس و

 وقت حال. دربیاورم بازی بچه خواسییت نمی دلم. باشیید خوب حالم باید من
 !نبود امیر کارهای به دادن جواب

 !بود ماندن شهاب کنار   وقت حال
 

 40 یمرد دکتر. شدم اتاق وارد بفرماییدش شنیدن از بعد و زدم درب به ای تقه
 .بود روشنی چشمان و جوگندمی موهای با ساله

 .نشستم رویش به رو استرس با و کردم سالمی
 .کنید صحبت احمدی شهاب های همراه از یکی با خواستین می که این مثل -

 :گفت و داد تکان سری
 .درسته بله -

 .شدم خم جلو به و کردم قالب هم در را دستانم
 .خدمتم در من بفرمایید -
 :گفت خیره نگاهی با
 دارید؟ نسبتی چه بیمار با شما -
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 داشیییت که کنجکاو و فضییول دکتر این به گفتم می چه. کردم قفل لحظه در
 کرد؟ می نگاهم موشکافانه

 :گفتم شوم دستپاچه که آن بدون
 .هستم نزدیک بستگان از -
 :گفت و داد تکیه اش صندلی به
 .بدم توضی  پدرش یا مادر برای دم می ترجی  من -

 .تمگذاش اجرا به را ام آنی تصمیم. کردم ول و گرفته دندان به را لبم عصبانی
شو و شدن فوت پدر - ستادیم تازه مادر ستراحت تا خونه فر  شنامزد من. کنه ا

 .هستم
 :دادم ادامه را حرفم که بگوید چیزی خواست مشکوک

 طوره؟ چه حالش -
 .نکند کنجکاوی این از بیش دیگر تا کردم عوض را موضع

 جلوی برداشییته، کنارش میز روی از را ای پرونده و زد چشییم به را عینکش
 :گفت و کرد باز رویش

 داشت؟ قلبی ایست یه دیشب که دارید خبر -
ست. فهمید را لعنتی ی کلمه دو این معنی هایم گوش با زمان هم قلبم  لبیق ای

 !بود حقیقت خوابم پس.. گذشت آن از بتوان عادی که نبود چیزی
 :گفتم ای گرفته صدای با و گرفت بغضم

 ...دیشب من -
 چی؟ دیشب شما -

 .چکید ام گونه روی اشکم قطره شود، درست تارم دید   تا زدم پلکی
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. .مون همه کردن گریه و یو سی آی کریدور. دیدم وحشتناک خواب یه دیشب -
 .رفته شهاب که دادن می نشون شواهد ی همه

 :گفت و داد باال را ابرویش تای یه
 .جالبه -

 .کردم بلند سر عصبانی
 جالبه؟ چی -

 :گفت و زد بخش آرامش لبخندی انداخت؟ می دست مرا داشت
 .بود دیگری چیز من منظور. خانم نشید عصبانی -

 .انداختم زیر به را سرم دوباره
 .دارم احتیاج ریکاوری یه به. شدن متشنج اعصابم واقعا   من خوام می عذر -

 :گفت متفکر
شب - شت ضربان دوباره شوک بار سه از بعد دی شو. برگ شما  و ردک باز هم چ

 مه شیییاید یا نازیال نازنین، بگه خواسیییت می کنم فکر. گفت کلمه یه فقط
 .شدن بسته چشماش دوباره و گفت رو ناز تا فقط اما.. نازلی

 هک کنم باور یعنی بود؟ کرده صدا مرا حالت آن در او. زدم شوق سر از لبخندی
 هم آن است؟ زده صدا مرا نام هشیاری و بیهوشی بیداری، و خواب میان در او

 کرد؟ می استفاده بمالد گول را سرم خواست می وقتی همیشه که مخففی
 آن که نفهمیدم هم هنوز. زدند می برق چشمانش ناز گفت می وقتی همیشه او

 .زد می برق ای ستاره مانند چشمانش در ولی خیالی یا بود واقعی برق
 :گفتم و کردم تر زبان با را لبم خوشحال
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 .هستم نازلی من -
 :گفت و خندید

 .بشنوم رو همین خواستم می هم من -
 :داد ادامه او که نگفتم چیزی

 .دم یم کمارو احتمال. پایینه شدت به هشیاری ضریب. گفتم می داشتم بله -
 هب ماه اوج از. بود تر سهمگین من برای چیزی هر از نحس ی کلمه این شنیدن

 .شدم پرتاب چاق قعر  
 .بود شده شروع ام آمده بند ی گریه دوباره

 چقدره؟ هشیاریش ضریب مگه -
 :گفت خونسردی با

 از من و بده خیلی تنفس. دم می رو احتمالش ولی نرسیییده 15 زیر به هنوز -
 .نگرانم مغز به آسیب

 .یافت شدت ام نگرانی
 نشد؟ هشیار دیگه -
 :پرسیدم دوباره. داد تکان سر نفی عالمت به
 دید؟ می انجام* انتوباسیون براش االن یعنی -

 :گفت کنجکاو
 دارید؟ خاصی تخصص پزشکی علوم در شما -
 .خوندم پرستاری من -

 :گفت و گذاشت میز روی را دستانش
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 چون. ذاریم می رو لوله حتما   نشیید هشیییار شییب تا اگر. شییدم متوجه بله -
 .نیست عادی تنفسش

 ها؟ آزمایش خصوص در و -
 :گفت و زد لبخند

 هستید؟ کاندید پیوند برای شما -
 !بله -
 اشییم با که آقایی. کنید اهدا تونید می شییما دادن نشییون که اولیه آزمایشییات -

 لغو کاندیدها از بود منفی جوابشییون که آزمایشییات سییری یک علت به بودن
 .شدن

 :گفتم خوشحالی با
 بدم؟ انجام رو دوم ی مرحله های آزمایش باید -
 ستمب امید من. کنید توکل خدا به و بدین انجام رو آزمایشات اون فردا. درسته -

 .بشه هشیار ممکنه امشب که
 :گفتم و کردم پاک را هایم اشک

 .امیدوارم -
 .برداشتم مبل روی از را کیفم و برخاستم جا از
 .دکتر آقای شریفتون وقت از مرسی -
 !است وظیفه خانم کنم می خواهش -
 سیید دوباره و دادم تکیه دیوار به. کشیییدم عمیقی نفس و شییدم خارج اتاق از

 .شکستم را هایم اشک
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 ادند قرار معنای به نای گذاری لوله یا تراشییه داخل گذاری لوله: انتوباسیییون*
 که دمیگیر صورت هنگامی اینکار. میباشد نای داخل در انعطاف قابل لوله یک
 .دارد آسپیراسیون از جلوگیری یا مکانیکی تنفس به نیاز فرد

 
ضو ستم قبله به رو. شدم نمازخانه داخل گرفته و ش  عترک دو که آن از بعد و ن
ماز ندم شییکر ن یارت و درآوردم کیفم از را مفاتیحم خوا  بار دو را عاشییورا ز

 .خواندم
 و رفته باال اش هشیاری ضریب شکر را خدا و بود آمده هوش به دیشب شهاب

 .بود کرده رفع همه از را کننده فلج و کشنده نگرانی آن
شب ستم می دی ش باید سرعت به چون ندادند اجازه ولی ببینمش خوا  اتآزمای

 هب من بود یکی او با من خونی گروه که جایی آن از. دادند می انجام برایش را
 را آزمایشات سری یک البته. بودم آماده کلیه پیوند برای و بودم داده هم خون او

 .بودم مطمئن مثبتشان جواب از خود که دهم انجام امروز بود قرار
 ویژه های مراقبت در هنوزم شهاب. شدم خارج نمازخانه از و برداشتم را کیفم

 زور به. بودم شییده همراهش من را دیشییب و داشییت مالقات ی اجازه ولی بود
 .بودم مانده سرش باالی خود و فرستاده خانه به را همه
 توانسییتم نمی من و بود روحم و دل عزیز او. کنم می کار چه دارم دانسییتم می

 !دبو کرده من با که کارهایی تمام با باشم اعتنا بی حالش این به نسبت
شب سش دی ضع خاطر به اما بود عادی تنف صف که دومش ی کلیه و  هنیم و ن

 .ودب مانده یو سی آی در افتد می کار از که بود زده تخمین دکتر و کرد می کار
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 درد کمی دیشب. بود عمیقی خواب در. ایستادم تختش کنار و شدم اتاق داخل
شت سکن لطف به ولی دا  یم درد تر کم بودند داده بدنش خورد به که هایی م

 .کشید
ستم شتم ام چانه زیر را د  اش روزه سه ریش ته. شدم خیره صورتش به و گذا

 .کرد می خودنمایی صورتش روی
 فک. داشییت را خودش خاص جذابیت هم باز زرد صییورت و بیمار حال   آن با

 وجود با که چشییمانی مشییکی، موهای و مردانه ابروهای گوش، سییه و محکم
 و یلاصیی یاقوتی رنگ به. کردم تصییورشییان ها پلک پشییت در بودنشییان بسییته

 !رنگ طالیی
 تمدانس نمی و بود گردنم به حال زنجیر. کرد را کار این چرا که بهتم در هم هنوز
 ودشخ پیش گرداندم می برش اگر! دارم؟ نگه خود پیش یا بدهم پس را آن باید
 این که مطمئنم دهد؟ می نخ من به دارد گفت می حتما   کرد؟ می فکری چه

 !کند می فکر گونه
 ازب چشییمانش بیایم خودم به تا و لرزیدند هایش پلک که بودم افکار همین در

 !نداشت باور را کنارش در وجودم گویی. زد پلک بار چند من دیدن با. شدند
 شییدن باز وسییعت به لبخندی من و شیید پیروز دل عقل، و دل میان جنگ در

 .دادم هدیه او به آفتابگردانی
 روی نارشک و رفتم جلوتر تردید با. بروم جلوتر یعنی که زد اشاره آرام دستش با

ستم صندلی ش شتانش. ن  جانم به تردید هم باز. زد لبخندی و آورد باال را انگ
 .دادم دستش به آرام را دستم بیمارش حال یاداوری با ولی افتاد
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 آرام ای ب*و*سه شد حاصلش و آمد باال زده قل و جوشید نگاهش در حسی
 .شد نشانده دستم روی که

 :گفت که دارش خش صدای شنیدن با شد زمان هم دلم لرزش
 رفته؟ گود چشمات زیر قدر این چرا -

 نای با کرد؟ می رسییوایم جوابش مطمئننا   که سییوال این جواب در گفتم می چه
ستم که ستش در د سوا هم کم و بود د شده ر ست اما بودم ن شتم دو  انزب به ندا

 چهار و روز چهار عالوه به ام بوده بیدار سییرش باالی را شییب تمام که بیاورم
 !ندارم راحت خوابی و عادی خوراکی و خواب که است شب

 .خونم کم من -
 بردار دسییت هم بیمارش حال این با. کرد نگاهم اندرسییفیهانه عاقل نگاهی با

 .نبود
 خونه؟ رفتن بقیه و مامان -

 :گفتم و کشیدم بیرون را شد می نوازش دستش زیر داشت که دستی
 .بود نشسته بست بیمارستان توی روز 4 خاله بودن، خسته. آره -
 :گفت کردم حسش هم من که ناراحتی با
 .داری نیاز خواب به که معلومه قرمزت چشمای از رفتی می باید هم تو -

 :گفتم را حقیقت بار این و کردم اخم
شته همراه باید! شه نمی - شی دا ضر حال در و با  همراهم ترین سرحال من حا

 !تو برای
 .خندید درد، از صورتش شدن جمع وجود با
؟ -  سرحالی؟ تو االن یعنی واقعا 
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 :گفتم و انداختم غبغب به بادی
 !بخونم آواز برات دارم رو پتانسیلش االن همین کردی؟ فکر چی پس -
 :گفت خاص نگاهی با و داد باال را ابرویش تای یه
 .خانم نازلی ببینم بخون -

 هک گرفته صدای آن با بخوانم چگونه حال زدم؟ من که بود حرفی چه دیگر این
 است؟ شده دار خش گریه شدت از

 :گفتم مظلومانه
 .شده دار خش صدام -

 :گفت لرزاند را قلبم که آرامی صدای با و گرفت دوباره را دستم
 هنگآ یه. شیینیدم حال به تا که صییداییه زیباترین و ترین مخملی تو صییدای -

 .نداره ای دیگه صدای هیچ که داره خاص
ید وقتی گاهش خیره فقط د  بد حال   آن با و کرد باز لب خودش کنم، می ن

 :کرد شعری خواندن به شروع
 چشمانت ناز شعر

 دارد روشنی موج چه
 تو ماه مست نگاه

 چشمانت ناز شعر و
 شورآسا و است ناب ای آوازه غزل

 ناز در ای الله در باز غنچه لبانت گلوار به
 عشقت زند می سبزی به



 199 ناز یسرگشته 

 پایت و سر سرو از سایه هر دمد می نوری چو
 آغوشت وای.. آغوشت و

 مهر مخملین گوهرین لطیف پیچ تن
 ناز و خواب نیمه در ها ب*و*سه.. ها لب و

 دارد دلکشی طعم چه
 ناآرام.. تنت گرمای هرم تا دلم
 ماند می دیدار اولین قرار بی ماهتاب کنار

 شبانگاهی آن ناب آغوش مسکر از منگ و
 !است مبهوت

 شکنجه داشت او. شدم خارج اتاق از هق هق با و زدم پس را دستش حیرت با
 شییعر این شیینیدن از بعد چشییمانم در که عشییقی از برد می لذت و داد می ام

 !بود آمده پدید مطمئننا  
 ادمی به سپردم دستش به را خود ها احمق مانند من که را لعنتی شب آن داشت

 .بود جنسی چه از دانم نمی که گرفتم عشقی و دادم عشق که شبی. آورد می
شت که ماهتاب نور زیر توت، درخت زیر شاند می را فامش نقره انوار دا  آن! اف

 ودمب کرده استغفار خاطرش به بار هزاران که لعنتی شب همان.. گناه از پر شب  
 !بود شبی چه شب، آن که بودم نبرده یاد از ولی

 
 شده سرسنگین او با. بودیم عمل ی آماده دو هر و بودند شده انجام آزمایشات

 مرا حال کارهایش این با که دانسیییت می او. زدم نمی حرف کام تا الم و بودم
 .ودب گرفته پیش را راه این دلیل همین به شوم می تر عاشق و کند می بدتر
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 حظهل برای کند اهدا را اش کلیه نامزدش اسییت قرار که گفت او به دکتر وقتی
ست الزم. کرد نگاه دکتر و من به زده حیرت ای شری  که نی  حظهل آن که کنم ت

 .ببلعد مرا و کند باز دهن زمین خواست می دلم
 قشر انج به بختکی مانند فکر این بکند؟ خود پیش فکری چه بود ممکن واقعا  

 دکتر که این از بعد فکر این. بود داشییته وا تفکر به مرا و افتاده مغزم خاکسییتری
 .رسید یقین به کرد ترک را اتاق
صال   که کردم می وانمود. بودم کرده سرگرم ام گوشی با را خود شنی چیزی ا  دهن

 .است نیافتاده اتفاقی هیج و ام
 .رسید گوشم به شیطنتش از مملو صدای

 !کن نگاه منو.. خانم ناز -
 .خواهد می را اتاق آن از فرار دلم خجالت شدت از بود فهمیده

 ..نازی -
 .ردمک نگاهش فقط حرفی هیچ بی و کردم بلند آرامی به را سرم! بود شده جدی

 ..دیگه گفتی راستشو تو! گلم نیست الزم خجالتی -
 انجام را تزریقش خواهد می که کرد اعالم و شد اتاق وارد پرستار لحظه همان
 !آوردم می خود یا او سر بر بالیی مطمئننا   آمد نمی پرستار اگر. دهد
 لکیپ لبخندم دیدن با. زدم لبخندی و کردم نگاهش خیره عمیق نگاهی با فقط

 !کرد جمع برایم را هایش لب و زد
 نامزد مرا. بلرزاند را دلم است قرار جدیدی شاهکار چه با ببینم که نماندم دیگر
 .بود شده دیوانه قطعا   او. فرستاد می ب*و*سه برایم و دانست می خود
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شتم دوباره وقتی  که گفت یم پزشکش به اخم با و بود کرده تغییر اش رویه برگ
 دیالیز به و کند نمی قبول را کلیه پیوند و برسیید من به آسیییبی هیچ خواهد نمی
 .دهد می رضایت هم

ضعش شت دومش ی کلیه و نبود خوب و صال   و افتاد می کار از دا  نجاتی راه ا
 .بود دیده آسیب شدت به چون نبود برایش هم

 دلیل کلی. شوم عمل وارد شدم مجبور من آخر در و کردند صحبت او با همه
 کسییی خاطر به نه و خود خاطر به من که شییدم متذکر آخر در و آوردم برهان و

 .دهم می انجام را کار این دارم
. شود انجام عملش که کرد موافقت و شد رو آن به رو این از شنید را این وقتی

 ال  عم و کرده رسییوا تقریبا   کند تمام را هایش مخالفت که این خاطر به را خودم
ست وار دیوانه هنوزم را او که بودم کرده اعتراف ضر که دارم دو  کلیه ام شده حا

 .بدهم را ام
 عمل اتاق به هم با بود قرار. شییدم حاضییر بیمارسییتان در صییب  از عمل روز

 وجود دنب توسط پیوند رد امکان. بود گرفته را سرتاپایم استرس روز آن. برویم
 که ودمب گفته آخر. بیافتد اتفاقی چنین این نکند که ترسیییدم می من و داشییت

 .بترسم که بود طبیعی و نبود خوب هم وضعیتش
سیدند می همه. نبود من برای فقط ترس این البته  چی همه که او خود جز به تر

 جاعش او که است درست. نبود مهم برایش جانش گویی. گرفت می بازی به را
 !شد می اعتنا بی قدر این نباید دیگر ولی بود نترس و
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 هیچ که داد می تسییال ما به داشییت او بدهیم دلداری او به ما که این جای به
ست قرار اتفاقی  احمدی هابش هم بیافتد بود گفته شوخی به حتی و بیافتد نی

 .بکشیم خاطرش به را خودمان که نیست مالی
 غره چشم یکی. دادیم نشانش العملی عکس کداممان هر زد را حرف این وقتی
 کند یم غلط که گفت و ب*و*سید را سرش یکی گرفت، نشکانش یکی. رفت

 .داشتیم متفاوتی العمل عکس کداممان هر خالصه. بزند حرفی چنین این
 و نزد ها حرف این از دیگر که بود شییده واقع موثر من ی غره چشییم گویا ولی

 .کرد عوض را بحث
شت و افتاده تندی دور روی چیز همه صال  . رفت می جلو دا ستم ا  هب کی ندان
 .شد تمام عمل کی و شدیم بیهوش کی رفتیم، عمل اتاق

 
 و زدم می گیج شیییدت به. بود گذشییته عمل از روز یک آمدم هوش به وقتی

 به عینک همیشییه هم خانه در بودم، عینکی من. دیدم نمی خوبی به را جلویم
 را دو هر لحظه آن در اما کردم می اسییتفاده لنز خانه از بیرون و داشییتم چشییم

 زا بعد گیجی خواسییتم می اگر البته دیدم نمی را تصیییاویر خوب و نداشییتم
 .بگیرم فاکتور را بیهوشی

 این زدم که حرفی اولین. داد نجاتم کوری از و آورد را عینکم شیییاهین بالخره
 :بود

 بود؟ آمیز موفقیت عملش خوبه؟ حالش شهاب -
 .ب*و*سید را سرم و داد تکان سری شاهین
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 خوبه؟ حالش نازلی پرسید که بس از کرد کچلم. خوبه اونم حال -
 نمک تصور توانستم می".. برم اصرارش اون قربون من ای"  کردم اعتراف دل در
 !شناختم می خوبی به را او. است کرده کچل را شاهین چگونه که

 دندی با شاهین. گرفت آتش درد از گویی شکمم و پهلو خوردم تکان که کمی
 :گفت درهمم صورت

 داری؟ درد -
 :گفتم زور به و دادم چینی را ام بینی

 .خیلی -
 ار همیشه روتین کارهای هم او. دارم درد که گفت و کرد صدا را پرستار شاهین

 .رفتم خواب به مسکن اثر بر من و کرد
*** 

 آن اب و نبود خوب حالم خودم. ببینم را او نتوانستم بعد روز چند تا عمل روز از
 آخر. دمش مرخص بعد هفته یک که این تا. بایستم پا سر توانستم نمی ها بخیه

 .ببینم را او نتوانستم هم
شکش تجویز طبق بود داده انجام پیوند چون  رعتس و کردن کار بهتر برای پز

 مرخص آن از بعد تا داشت نیاز دیالیز جلسه چند به جدید ی کلیه به بخشیدن
 هک داشییتند نیاز ای ویژه های مراقبت به پیوندی بیمارهای خوب البته. شییود

 .نداشتند بیماران دیگر
 ودب بیمار هنوز او که جایی آن از. شد مرخص بعد و بود بیمارستان در ماه یک
نه به شییید قرار ید ما ی خا یا له که چیزی طبق. ب فت می مریم خا  حتی گ

شت خدمتکاری ستش آبی لیوان که ندا  حالت در و بود مرد که هم او. بدهد د
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ست نمی تنها هم عادی سد چه دیگر بیاید بر خودش پس از توان  که حاال به بر
به اتاق برایش آیلی و مامان رو این از. بود هم مریض  آماده را من اتاق روی رو
 .کردند
 کمی فهمیدم را قضیییه این وقتی! خوابیدن او جوار هم بود نور علی نور دیگر

 دانست نمی چیزی که هم جایی آن از. بود کرده را کارش مامان و بود شده دیر
 ساکت و نگرفتم ایرادی هیچ دیگر دلیل همین به! نبود مهم من نظر برایش پس

 .شدم
 او. مبشو آرام کمی تا بیاید که کردم می شماری لحظه و زد می له له برایش دلم

 دخو از که هایی خباثت تمام با! بود دنیا های روحانیت و آرامش تمامی منبع
 !بود داده نشان

شنبه روز بگذریم، ستان از که بود ماه مرداد اواخر یک  آن از. شد مرخص بیمار
مار و ضییعیف هنوزم من که جایی کان جا از خیلی بودم بی  به خوردم نمی ت
ستقبال برای دلیل همین ستادم ایوان روی او از ا شین به و ای  وارد که شاهین ما

 .ماندم خیره شد پارکینگ
 خورد، می چین پایین به کمر از که نخی جنس از قرمز پیراهن یک روز آن

 مانند موهایم. دمبو پوشیده کوتاه هایی آستین با قایقی ای یقه با بلند و تابستانه
 فرهایش ات بودم کرده کوتاهش کمی تازگی به. بود ریخته دورم و بود باز همیشه
 .شوند مرتب

 دوسیییت را شییهاب آیلی. بزنم قرمز رژ بود کرده مجبورم آیلی بار اولین برای
شت شقند سر از رفتارهایش که گفت می و دا صت او به باید و ع  آن از. داد فر
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 تا بود کرده خودآرایی به اجبار مرا داشییت شییدیدی نفوذ من روی که هم جایی
 .بیاید خوشش او یعنی

 کارهایی چه به را آدم.. دیگر بود آیلی ولی بیاید خوشییش او خواسییتم نمی من
 !کرد نمی مجبور که

صه سیدند ایوان به که بودم افکار همین در خال  ردمک اعتراف او دیدن با من و ر
 ختس کمی خود پیش مستقیم اعتراف این! است شده ریش دلتنگی از دلم که

 !بود
 رام که اول. بودند درنیامده آب از درسیییت آیلی های بینی پیش بار این گویی

 هب عجیبی جور و زد می موج دلتنگی نگاهش در. زد خاص و زیبا لبخندی دید
 شتبرگ نامحسوس طور به شد رنگم پر رژ متوجه وقتی ولی بود شده خیره من

 از که پاشییا ولی. رفت ای غره چشییم علنی کرد می نگاهم خیره که پاشییا به و
 !نشد متوجه بود نیامده خوشم هم اصال   نگاهش

 .کرد اعمال من بر را خشییمش و عصییبانیت آماج   بار این و برگشییت طرفم به
 .گرفتم کمین ورودی درب کنار جایی موش مانند که کرد نگاهم جوری

. ردمک می پاک را کذایی رژ آن حتما   ام ترسیییده و خبریسییت کرد نمی فکر اگر
 نم به وقتی گرفت نمی ایراد بهش کسییی و زد می ها رنگ این از همیشییه آیلی
سید می ضیه ر سی ق  هم شاهین که دیدم چون گویم می را این! شد می نامو

 !است شده خیره من به عصبانی بدجور
شه شاهین از این  البته. بدهد را سالمم جواب اخم با که بود بعید خندان همی
 دانسییتم نمی آرایش و بودم گشییته سییاده همیشییه که بود من تقصیییر هم این

 !چیست
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 :زد غر لب زیر شد رد کنارم از او وقتی
 !کن پاک لبت از رو لعنتی اون برو -

 دوست او که بودم فهمیده چون شاید. شدم متنفر قرمز رژ از که بود روز همان
 مالیدم ملب به صورتی لبی برق فقط و کردم پاکش و شدم دل یک بالخره. ندارد
 .ندارد دوست را غلیظ های آرایش شهاب که فهمیدم روز آن ولی

باره کردم پاکش که دید وقتی  حرف اب و کرد تکرار را دیدار هنگام لبخند آن دو
شغول دیگران با زدن  در را نقاهت دوران و بود بهتر شکر را خدا حالش. شد م

 .بود گذاشته سر پشت بیمارستان
 

 اب. بودم شده زده خواب من و بود شب. بود گذشته خانه به آمدنش از روز چند
 محبوبم نیمکت روی و رفته باغ به بازم موهای و خواب شییلوار و بلوز همان

 .نشستم
 نور و ها جیرجیرک صییدای با تاریکی و شییب سییکوت و بود 3 حدود سییاعت

 .شکست می نئون های چراغ
 !بود وا پای صدای. پراندم جا از صدایی که بودم" ناز" گردنبند   با بازی مشغول

 :گفت و زدند برقی چشمانش گردنبند دیدن با
 بدی؟ پس رو امانتی باید کنی نمی فکر.. ها منه مال اون -

شتم میان را گردنبند و کردم نچی شردم م . دش خم سمتم به کمی و خندید. ف
 :کرد زمزمه هایم چشم در خیره

 ..عروسکم من به بدش -
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 هب که مالکیتی میم شیینیدن با که همین اسییت؟ همین گویند می که دل لرزش
 س  ح ویرانگرترین که همین شیید؟ برپا دلم در بود چسییبیده عروسییک ی کلمه

 است؟ ام زندگی تاریخ
 زانو پایم کنار و کرد کج را سرش هم او. انداختم باال ابرویی و کردم کج را سرم

 :گفتم هول با. رفت درهم صورتش که دیدم. زد
 خوبی؟ -

 .زد لبخندی رضایتم برای و داد تکان سری
 .عزیزم خوبم -

 :گفتم و انداختم زیر به را سرم بود؟ شده چه را او امشب
 نزنی؟ حرف من با طور این شه می -

 :گفت آرام و گذاشت ام گونه روی را دستش
 !زنه نمی حرف ای دیگه جور خودش خوشکل عروسک با که آدم! نه -

 :گفتم مظلوم و دادم قورت صدا با را دهانم آب
 .نیستیم قدیم های بچه اون دیگه ما! زشته و شنوه می کسی -

 .کرد نوازش را ام گونه
 .دارم دوست هم خیلی. دارم دوست رو بچگی من. باشیم تونیم می -
 طور؟ چه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس
شیب که بچه! شونن بزرگی از تر شجاع خیلی بچگی هنگام ها آدم نظرم به -  ا

ست خطرناک و بزرگه شوخی یه برات چیز همه  همم برات سدی هیچ دیگه. نی
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ست ست نرسی بهش تا و مهمه برات که هدفته فقط نی  اگر حتی داری برنمی د
 !باشه آتش با سوزوندن خودتو هدف اون

 !روشنم ی ستاره دارم تو به من حال که حسی مانند دقیقا
 :داد ادامه و کرد مکثی

 واردی احتیاط برای بکنی خوای می که کاری هر جلوی باشییی که بزرگ ولی -
شی می ضیه. ک  نمی دریا به دل کار اول همون و کنی می سنگین سبک رو ق
 ابرج پا دیوار که ذاری می و دی نمی انجام کاریو هیچ باشییی ترسییو اگر. زنی

 هک کنی می کارایی. باشییه داشییته باد کلت که روزی اون از وای ای ولی بمونه
 .باشه داشته آتشو و بچه حکم همون ممکنه

 نگاه کردم می درک را منظورش خوبی به و کردم می نگاهش مات که منی به
 حسییش وجود تمام با که کننده ناراحت و تلخ قدر آن. زد تلخی لبخند و کرد

 .کردم
شی شجاع که روزی از امان -  خراب رو دیوار اون تونی می اوقات گاهی. ناز ب

شت که فهمی می بعد ولی کنی  ارتوانتظ و خوابیده عظیم سراب یه دیوار اون پ
 اون.. کنی خراب رو دیوار و بزنی دریا به دل باید اوقات گاهی ولی کشییه می

 ..ید می دست از دوباره زندگیتو کل وگرنه بکنی کارو این باید.. الزمه موقع
شم از اش چهره ست جا از. بود شده سخت خ . شد خم صورتم روی و برخا

 .کرد می نوازش تابستانی شب آن در را صورتم هایش نفس گرم ُهرم
 .شد باز گردنم از زنجیر قفل کی نفهمیدم که بودم نگاهش در خیره قدر آن
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سته سید را افتاده صورتم روی موی د ست که طور همین و ب*و*  و شد می را
 :گفت کرد می گرد عقب

 !دمب دست از زندگیمو خریت با نیستم حاضر دیگه من که بدونی بهتره -
 دنیا یک حل هم شییاید و سییوال دنیا یک و ماندم من. رفت و زد را حرف این

 !شد می اضافه عشقم به داشت که عشق
 !شود صب  بود قرار خوابی هیچ بی هم باز که بلند شب یک و ماندم من

 ..باشد دراز شبی چه دل بی عاشقان شب
 

 شییرم و خجالت با. دارد دوسییت را کسییی آیلی فهمیدم که بود روزها همان در
 .است بوده ناراحت روزها آن چرا که گفت برایم
سیار دختر آیلی سی ب سا سد می را او منظور بی کارن وقتی. بود ح  یلیآ ب*و*

 می ردیف من برای را حرف همه آن و شییود می ناراحت و عصییبانی شییدت به
 .کند

 آن در آیلی! داشییتم قبول من و بود که البته. بود تعرض نوع یک این نظرش به
 .بچزاند را کارن چگونه بود بلد هم الحق و نبوده کار این به راغب لحظه
ستوران به مرا بعد کارن ست ازم و کرد دعوت ر  از مکن صحبت آیلی با که خوا

ضوع از من که هم جایی آن شتم خبر مو  ات کرد ناز کلی آیلی. کردم کمکش دا
 و رسیی بی شیید قرار آغا فوت خاطر به. بیایند خواسییتگاری به داد اجازه بالخره

 .شود برپا ازدواج مراسم سال از تا کنند نامزد صدا
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 که آخری روز. بود شییده بهتر حالش شییهاب. گذشییت باد و برق مانند ماه دو
 که آمد برایمان ناخوانده مهمان یک برود خواسییت می فردایش و بود مان خانه
 .انداخت شک به مرا و ریخت بهم را تصوراتم ی همه
 ودار به و بود خوب نهایت بی حالم قرص بدون روزها آن که شییوم متذکر باید
 .زد ام بیچاره خرمن   به آتش و آمد دخترک آن که این تا نداشتم احتیاجی هم

شتم درد سر که منی و بود ظهر  غرق سکوت در خانه. بودم نخوابیده هم باز دا
سته سالن در. بودند خواب همه ای جمعه روز و بود ش شتم و بودم ن  جدول دا

 .شد بلند آیفون صدای که کردم می حل
ست دختر که دیدم ست جوانی شخص خیلی اش چهره. ا شت از ولی نبود م  پ

 ایهم ته که فارسییی افتضییاح ی لهجه با. زیباسییت که بود مشییخص هم مانیتور
 .کرد معرفی شهاب آشناهای از را خودش داشت بریتانیایی های

سی شردم را شا  دنش رو روبه برای بود خوب تیپم. انداختم نگاهی خود به و ف
 .شناخت می شهاب که دختری با

 بود وریب دختر. ببینم را زیبایش و اصیییل ی چهره توانسییتم شیید که تر نزدیک
 !بود زیبا واقعا  ! داشت گیری نفس زیبایی ولی

سم به اعتماد صا  . باخت رنگ جلویش نف صو  انهمتکبر کمی نگاهی با چون خ
 شلوار اب داشت کوتاه حریر از هایی آستین که مشکی بلوز آن با من. کرد نگاهم

شکی جین شمانی و ساده صورتی و م  مقابل در بودند هم قرمز مطمئنم که چ
 جلو انچپ مانتوی همراه به بود پوشیده پا قوزک روی تا برمودایی شلوار که اویی

 زا که بلوندی موهای و داد می نشییان خوبی به را اش سییینه خط که تاپی و باز
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 خاصی اروپایی آرایش! بود زده بیرون کرد نمی فرقی نبودش و بود که شالی زیر
 .بود کرده تر گیر نفس را اش زیبایی که داشت چهره به هم

 آوت ناک کامال   دیگر دخترک دیدن با و نداشتم چندانی نفس به اعتماد که خود
 از نبود خودم دسیییت قضیییه این. کردم اعالم بازنده مقابلش را خود و شیییدم
 !گرفت می منشا ام بیماری

 دلم. بودیم نکرده سالم هم به هنوز. گرفتم را مانتویش و کردم دعوتش داخل به
 هم من. گرفت می قیافه برایم واقعا   او ولی باشم داشته بدی رفتار خواست نمی

 .دمش می مغرور برایش برابر صد شد می مغرور برایم کسی اگر که بودم آدمی
 .گرفتم پیش را ای رویه چنین این هم لحظه آن
 .کنم بیدارش باید. خوابه شهاب -
 :دادم ادامه و رفتم ها پله سمت به
 اومده؟ کی بگم. بنشینید بفرمایید -

 .شنیدم را نازش از پر صدای
ین -  .هستم ج 

 خوش به پوزخندی. اسییت آمده بریتانیا ناف از دخترک که زد می داد شییواهد
شت و زدم هایم خیالی ستادم اتاقش درب پ  صدای که زدم درب به ای تقه. ای

 .شنیدم را اش مردانه و آرام
 بله؟ -
ین نام به دختری -  .دیدنت به اومده ج 

 لیوان عسییری. بازگشییتم پایین ی طبقه به ها فضییول مانند دوباره و گفتم را این
 اب جین. سالن به شهاب شدن وارد با شد همزمان ورودم و کردم حاضر شربتی
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 ونهگ و شد آویزان گردنش از بیاییم خود به او و من تا و پرید جا از شهاب دیدن
 !ب*و*سید را هایش
 و داد هلش کناری به و شد عوض رنگش شهاب که دیدم کرد را کار این وقتی

 :زد داد تقریبا   انگلیسی به
 نکردم؟ بیرونت من شب اون مگه جا؟ این اومدی چی برای -
 :زد داد من سر بار این ام زده بهت صورت دیدن   با و برگشت من سمت به
 !نکن نگام جوری اون -
 به توجه بی او ولی شدند سرازیر ها پله از همه. لرزیدم خود به دادش شدت از

 :زد داد دوباره ها آن ی همه
 می هم به اش نوه کارای این از حالم که گفتم و زدم زنگ هم ویلیام به من -

 می چون نداشیییت مشییکلی اونم و بکنم برخوردی هر ممکنه که گفتم! خوره
 .ناجنسی و گستا  قدر چه تو که دونه
 و کارهایش و رفتار یاداوری با ولی سوخت دختر آن حال به دلم ای لحظه برای
 .بازگشت نفرتم دوباره داشت چشم او به که این

 دز می چنگ آویز رخت از را اش مانتو که طور همین و برداشت را کیفش جین
 :گفت زیبا بسیار ای لهجه و انگلیسی زبان با پوشید می و

شه تلفنت - ستور ویلیام. خامو سونی خودتو سریع داده د  هر رایب. انگلیس بر
 !برداشتم خونت از رو پاسپورتت. پروازه فردا و کردم تهیه بلیط دومون

 :گفت بود تمسخر از پر که من به نگاهی با و گفت را این
 .درک به برین زاغ دخترک این و تو دی؟ می ترجی  من به اینو -
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 اد؟د زاغ لقب من به فرنگی ی جوجه این. شد بیشتر من بهت و رفت و گفت
 :گفتم کرد می نگاهم بدبختی با که شهاب به برنده و تیز نگاهی با
 !میشی راهی فردا آخه ببند رو چمدونت برو -

 فتمر اتاقم به. نماندم خوابالود چهار آن پایان بی سواالت منتظر و زدم را حرفم
 !کوبیدم بهم را درب و
 .شد ناپدید من تولد شب تا شهاب که بود روز آن فردای و
 
 درق چه دانم نمی. آمدم بیرون فکر از ام پیشییانی روی باران ای قطره چکیدن با

 نیمکت همان روی هنوزم من و شیید می تاریک داشییت هوا که ام بوده فکر در
 .کردم می فکر اخیر ماه چند به و بودم نشسته

 که روز آن یاد. نداریم خبری هیچ شییهاب حال از ما که فهمیدم جین دیدن   با
سی ناکس ویلیام از شاهین سید دار  ودب ممکن یعنی. اندازد می شک به مرا پر

 جاک از را او شاهین بود؟ فرستاده شهاب دنبال که باشد ویلیام همین منظورش
 شناخت؟ می

 !دارد؟ نفرت آغا از شهاب که دانست می دانست؟ می چیزی چه شاهین یعنی
 همیشییه من! کرد می پلی و بک را ها حرف و اتفاقات و اخیر سییال چند ذهنم

 .داشتم خوبی ی حافظه
 در هم مامان باید گفتند هم به شییهاب و آغا که هایی حرف آن با آغا مرگ روز

 کشید؟ حرف او از شد می چگونه ولی. بگیرد قرار دانستگان ی دسته
 مریم خاله و مامان که بگویم باید کنم مرتب ذهنم در را لیسیییت بخواهم اگر

 !دارند خبر موضوع از قطعا  
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ست در شاهین ست می هم او زیاد احتمال به و گرفت می قرار مظنونین لی ! دان
ست می که این به توجه با چون شق مرا شهاب دان ست کرده خود عا  صرف ا
 حق وا که بگویم باید داشییت، خبر آن از امیر فقط که من کردن بدبخت از نظر

 !بدهد عذاب را آغا بخواهد من عذاب با که داد می شهاب به جورهایی یک را
 پس. بودم دیده را نگاهش نفرت خودم چشییم با من و بود متنفر من از آغا ولی

 زاند؟بچ را آغا توانست نمی بهتر بود می آیلی اگر کرد؟ کاندید مرا چرا شهاب
ست می دلم. کرد می درد گمان و فکر همه این هجوم از سرم  چرا بفهمم خوا

 !نداشت خبر چیز هیچ از روحم که منی. بودم من بازی این قربانی
ست زیادی های راه شود که ه شم که کرده چه آغا فهمید ب سرد شهاب   خ  خون

 !است شده ور شعله
صد به تا رفت باید کدامشان از ولی  به کیی باید را سوال این رسید؟ اصلی مق
 انمی بهتر عبارت به یا تر نزدیک راه کدام فهمیدم می باید. داد می جواب من
 پا رد بیشییتر خاکی جاده. کردم می اطمینان هم خاکی جاده به من! اسییت بر

 .دارد
 بفهمم که بود مهم ولی بودم کرده جنایی خیلی را قضیییه که اسیییت درسیییت
ضوع ست مو صاص مرا چیزی چه دلیل به و چی ستم نمی که منی. کردند ق  دان

 !نشوم سردرگم قدر این حال تا شمال یا است شرق به راه این
 این شییخصییا   نبود صییالح آورد نمی خودش روی به کس هیچ که جایی آن از

 .رفتم می ها سرنخ دنبال   به خود باید. بپرسم شاهین از حتی را موضوع
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 یم گفتم می چه هر که مهربانم وکیل. کند کمکم توانسییت می رضییایی آرمان
 .کنمب کمک طلب او از و بروم دیدنش به حتما   باید. گفت نمی نه و پذیرفت

 بود،ن شناختم می من که شهابی این شهاب که بودم شده مطمئن این از تقریبا  
صوصا  ! نبود شناختیم می همه که آغایی هم آغا  نهایت بی ی داده یک چون خ

 !کرد می ثابت را موضوع قطعیت داده این. داشتم هم دیگر مشکوک و مجهول
سه سم از. پراندم جا از که برقی و رعد صدای با شد همراه ام عط  ام خنده تر
 هک روزی. بود قدیمی و پیر آغا باغ. رفتم خانه طرف به سییالنه سییالنه. گرفت

نه این از اسیییت قرار نگ دلم خیلی که مطمئنم بروم باغ خا هد ت . شییید خوا
 !هستند نشدنی فراموش باغ خانه این خاطرات

 هکرد تجربه را عشق خانه این در. بودم کرده رشد و شده بزرگ خانه این در من
 خاطرات. داشییتم هم زیبا خاطرات ولی بودم کشیییده رنج خانه این در. بودم

 !گذشت می خوش هایم بودن یتیم تمام با که هایم کودکی
 سریع. ام زده یخ که فهمیدم خورد صورتم به گرم هوای و شدم خانه وارد وقتی

 .انداختم مبل روی را خود و درآوردم را خیسم پالتوی
شتم و بود زیاد پکیج ی درجه  هم بت به ربطی گرما این البته. شدم می گرم دا

 .خورد خواهم سختی سرمای بودم مطمئن. داشت
 :گفت و زد دستش روی لرزانم بدن دیدن   با مریم خاله

 !باغی توی رفتی پیشمون از وقتی از که نگو شده؟ چی اوا -
 .شد اضافه صدایش به حرص. دادم تکان سر مظلومیت با فقط حرفی هیچ بی
 !سرده شدت به هوا دختر؟ شدی دیوونه -
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 را مضرات همین ضعیف بدن. خواباندم مبل روی و چید هم روی را ها کوسن
 .شدم می بیمار سرعت به همیشه. داشت هم

 .رفتم فرو عمیقی خواب به و شدند گرم کم کم چشمانم گذشت که کمی
 
 «تویی هزار هر و است امید هزار مرا»

شم از را اش طبی عینک  رویش جلوی های برگه روی از را سرش و آورد در چ
 .بودن شان بررسی وقت هم االن و نداشتند همخوانی هم با فاکتورها. کرد بلند

 اتاق درب صیییدای شیینیدن با که کرد می دسییته و جمع را ها برگه داشیییت
 :گفت و شد اتاق وارد منشی. گفت بفرماییدی

 .خداحافظ. رم می دارم من احمدی جناب -
 :گفت و داد تکان سری

 .خانم سالمت به -
شی شان فایل توی را ها برگه رفت که من ص صو شت مخ ش از بعد و گذا  تنبردا

 .شد خارج آفیس از پالتویش و کیف
سمان و آمد می باران  انداخت برهم درهم و سیاه ابرهای به نگاهی. بود گرفته آ

 .کشید آهی و
 ناراحت اگر ماهش روی دیدن   مثل. خواسیییت می ای ممنوعه چیزهای دلش
 !شد نمی
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 نمی. بود کرده بد را حالش ندیدنش روز دو. کرد حرکت و شیید ماشییین سییوار
 که واقعا  . بود نیامده دیدنش به و کرده تحمل را سییال هشییت چگونه دانسییت

 !بود ستودنی صبرش
 که این با را روحش و بود پیچیده ماشییین اتاقک در شییجریان جانم   آرام آهنگ

 با را آهنگ این. کرد می دعوت عظیم شییورشییی به حال عین در کرد می آرام
 !زد می و داد می گوش همیشه نازش
ند می نازلی و زد می نی او وقتی قات گاهی. خوا  و کرد می اش همراهی او

 میان از نی حتی که طوری به شیید می نازش و مخملی صییدای مسییخ   گاهی
 !شد می رها دستانش

 خاطر به بود رفته و گذاشییته سییر پشییت چگونه را داشییتن دوسییت همه این او
 آورد؟ می در پا از گونه این اش پیروزی کرد نمی را فکرش که ای مسخره هدف

نه باره را نازلی چگو یا کرد؟ می خود مال دو ید آ  می پیش را قدیم روش با
 و دنبو بردار شییوخی قضیییه این! شیید می تر دور نازلی که روش این با گرفت؟

 .شود منجر نازلی العمر مادام ندیدن   به توانست می غلط قدم   یک
. بود آرامشییش منبع قدیمی باغ خانه آن. کرد کج لواسییان سییمت به را راهش
 .گرفت می آرامش باید را امشب

 در کردن گیر و لواسان به رسیدن تا. فشرد گاز بر پا و کرد بیشتر را سیستم ولوم
 خانه به 9 سییاعت کرد می اش کالفه هم همیشییه که تهران ظهر از بعد ترافیک  

 .رسید باغ
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 پارکینگ در را ماشییین. بود داده او راحتی برای را درب ریموت قبل از شییاهین
 رفح. پوشییید را پالتویش و کرد درسییت را کتش. شیید پیاده و کرد پارک خانه
 .کرد می اجرا را بماند گرم اش کلیه همیشه باید گفت می که دکتر
 و زد لبخندی نازلی ی عالقه مورد آش   بوی و گرما هجوم با شیید که خانه وارد
 :گفت شوق با لب زیر

 !این یعنی زندگی -
 .برد باال را صدایش لبخند همان با و کرد طی را سرسرا

 کجایید؟ خونه اهل.. الله یا -
 .یافت راه دلش به وحشت خواب نازلی سر   باالی گالبتون و شاهین دیدن با
 شده؟ چی -

ست شاهین  از مریم خروج با شد همراه کردنش باز لب که بگوید چیزی خوا
 .دز پسرش صورت به لبخندی و شد خارج ای پارچه و کاسه با که آشپزخانه

 ..دکتر ببریمش ذاره نمی و کرده تب بچه این! داخل بیا. مادر سالم -
شان به و کرد سریع را هایش قدم ش کج لبخند   آن و شاهین به. رفت سمت  مچ
 .زد زانو زمین روی بود خواب رویش بر نازلی که مبلی کنار و رفت ای غره
 دشییدی حرارت حس   با و کرد نوازش را اش گونه نفرشییان سییه نگاه   به توجه بی

 .شد بیشتر وحشتش بدنش
 سوزه؟ می تب توی داره که این -

 :گفت شاهین
 .بیمارستان ببرمش ذاره نمی. دیگه شقه کله -
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 :گفت حرص با دید که را بازش چشمان  
 .دکتر بریم شو بلند -

 بود؟ شده جمع چگونه ناز این در ناز همه این خدایا و زد پلکی نازلی
 ودب حقیقتی این! بود ناز از مملو ناز. کرد حس دل در را عمیقی لذت فکرش از
 .بود رسیده آن به قبل هایی سال که

 به که ای سییلیقه. بود داده خرج به سییلیقه اسییم این انتخاب در آغا که الحق
 .بود نرفته بیراهه

صمیم یک در ست آنی ت  .کرد بلندش جا از و انداخت زانوهایش و گردن زیر د
 .رفتند باال تعجب از ابروهایش نداشت خبر هیچی از که گالبتون
 و دح بی مهر و گالبتون تعجب شاهین، درار حرص لبخند   به توجه بی شهاب

 :گفت کردند می آب قند دلش در داشتند که مریم ی اندازه
 !کن ندشبل و بغلت زیر بزنش رم نمی گفت وقتی چته؟ تو پس شقه کله این -

 :گفت داد شاهین دست   به را نازلی ست شال   و اشارپ گالبتون
 بیاییم؟ هم ما پسرم شهاب. شاهین روش بنداز -

هاب یاورد خود روی به که آن بدون بود ها حرف این از پرروتر که شیی  که ب
 :گفت کرده بغل را دخترک

 .خونه بمونید شما. بریمش می شاهین و من. جان خاله نه -
شت اعتماد مرد دو هر به که گالبتون شان به را نازلی دا ست  بلم روی و سپرد د
 .نشست

 می مرتب را پالتویش ی یقه که طور همین شاهین. شدند خارج خانه از دو هر
 :گفت شدید ای خنده با کرد
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 ..ولله به ندیدم تو از پرروتر بشر یعنی -
 
 :گفت اخم با
 .ماشینو در کن باز -

 .کرد تعظیم نمایشی و کرد باز را درب شاهین
 ..شوما چاکر و نوکر ما.. احمدی جناب بفرمایید -

شین سوار. برد هوا به را شاهین ی قهقهه که داد لب زیر فحشی  درب و شد ما
 ودب شده بیشتر شهاب حرص از اش خنده شدت از که شاهین. کوبید هم به را

 .نشست فرمان پشت
 .انداخت پارازیت هم باز کرد می حرکت که طور همین

 ..دیگه کنم بغلش من ذاشتی می خوب -
 عکس این دیدن   با شییاهین. رفتند درهم وحشییتناک و آنی شییهاب های اخم

 :گفت بود عادی که العمل
 .بیمارستان بردمش می و زدم می بغل باید که خونه داخل شد؟ چی -

 :گفت و کشید آغوشش در را نازلی جان بی جسم
ستو هم حاال کردی؟ باور چرا تو زدم حرفی یه من. کردی غلط تو -  هب بده حوا

 !..پسر جلوت
 وقتی شییهاب. نگفت چیزی دیگر و خندید دوباره شییاهین.. دیگر بود شییهاب

سط نازلی پای  می هم شاهین را این. شد می دیگری شخص آمد می ماجرا و
ست شت اعتماد که بود دلیل همین به. دان  ار بود خواهرش مانند که دختری دا
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ست سپرده شخص بهترین به صی. ا  و. دارد امان در را او گزند هر از که شخ
 !است آورده خواهرش سر بر بالیی چه شهاب دانست نمی شاهین

 نشست جانش به حرص. شد شالش زیر از نازلی باز موهای متوجه هو یک او
 :گفت و

 نداری؟ چیزی سری، گل -
 :گفت متعجب شاهین

 چی؟ برای سر گل -
 :گفت و کرد نوازش قیمتی شیئ مانند را موهایش جعد

 .شه می کثیف و خوره می جا همه به بازه موهاش -
صلی دلیل این ست می هم شاهین و نبود ا سرک این که دان  یرتیغ رفته فرنگ پ

 .دارد ایرانی
 .موهاشو بست بشه هم طوری همین کنم فکر. بود کجا سرم گل -

 داشییته ترین ارزش با که گویی حوصییله، با. انداخت بازش موهای به نگاهی
 ای گوجه صورت به و کرد جمع را مجعدش و فر موهای کند، می لمس را اش
 .آوردند نمی بند را نفس دیگر و شدند پنهان شال زیر موها. زد گره
 دیدن   با. کرد باز را دارش تب های چشییم دوباره نازلی که بود تقالها همین در

 را اشارپش. گرفت درد بدنش که برخیزد جا از خواست شهاب آغوش در خود
 :گفت داری خش صدای با و پیچید خود دور بیشتر

 !آه.. آمپول. خوام نمی بیمارستان من -
 .ترسید می زدن آمپول از هم هنوز سن سال 26 با. زدند خنده زیر شاهین و او
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 عطر لیمویی بوی. ب*و*سییید را موهایش روی و کشییید آغوشییش در بیشییتر
 بوی آن از مسییت. آورد ارمغان به برایش را آرامش و پیچید اش بینی در نازلی

 .کشید آهی دهنده آرامش
 .ب*و*سید نرم و گذاشت اش پیشانی روی لب شاهین چشم از دور به

 بی و فنحی تن. بود رفته خواب به دوباره نازلی رسیییدند بیمارسییتان به وقتی
 کارهای شییاهین. شیید راهی شییاهین دنبال به و فشییرد دسییتانش در را جانش

 .آمد سمتشان به و داد انجام را صندوق و پذیرش
 :گفت ناراحتی با نازلی زار حال دیدن   با شاهین

. دهشیی خیس و بارون زیر رفته هم باز. دیوونس انگشییتی بند این که خدا به -
 خودشییو سییرما از باید و داره کلیه یه فقط فهمه نمی و کنه نمی رعایت اصییال  

 .کنه محافظت
 :گفت ترس با

نه ولی شیییه نمی حالیم چیزی پزشییکی از که من - ماخوردگی این نک  سییر
 ش؟ کلیه برای باشه خطرناک

ستی شاهین شانی به د شید نازلی پی  هینشا. شد رو به رو او های اخم با که ک
 :گفت و خندید

ست شدید اما باالس طبش - شیاریشو و بگه هزیون که نی  یزیچ نترس. داره ه
 .باشه خودش مواظب باید ولی! نیست
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 یزندگ در ندارش و دار تمام دختر این. زد زل اش مهتابی صییورت به نگرانی با
شت نمی ولی بود فهمیده دیر را این! بود  این وزپیر باید او. شود دیر دوباره گذا

 .باشد میدان
 :گفت شاهین و خواباند تخت روی را نازلی شدند که دکتر اتاق وارد

 .خورده سرما -
 خانه راهی داروها گرفتن از بعد. شیید معاینه مشییغول و داد تکان سییری دکتر

 و ردک می ناله بود خورده که سلینی پنی آمپول درد   از نازلی که حالی در شدند
 .شود ساکت شاهین تا زد می تشر هم او. خندید می شاهین

نه در خت روی را او خودش خا ند ت با عد و خوا هایش دادن از ب تاق از دارو  ا
 :گفت گالبتون به رو رفت که پایین ی طبقه به. شد خارج

 .مونم می سرش باالی امشب من احتیاط برای -
 .کرد تردید گالبتون

 بشیم؟ تو مزاحم چی برای پسرم هستم خودم -
 .کرد خم سر

 می تردید که شیییدم غریبه من دیگه حاال چیه؟ ها حرف این دارید اختیار -
 موندم؟ می سرش باال من شد می مریض که همیشه رفته یادتون کنید؟

 مرد شهاب حال ولی دانست می را این. زد لبخندی گذشته یاداوری با گالبتون
 نازلی و آغا جز به را اعتمادش خانواده در کس هیچ گرچه. بود بزرگی و جوان

 .بود نداده دست از شهاب به
 :گفت گالبتون

 .داشتم یادآوری این به نیاز! مایی خود   از تو. پسرم درسته -
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 .بود اش عالقه مورد غذای که این با نرفت پایین گلویش از آش شیییام هنگام
ست را غذا این مرگ حد در اش نازلی شت دو شت خوردن توان حال و دا  ندا

 خورد؟ می چگونه او پس
تاق به و کرد تشییکر زود فت نازلی ا مه این از. ر ماد ه  که این عین در اعت

 همه اعتماد از پیش ها سییال او. کشییید می خجالت نهایت بی بود سییرمسییت
 ته از شب آن که فهمید می گشت برمی عقب به که حال و بود کرده سواستفاده

یا سییر از نه بود کرده خودش مال را نازلی دلش  در اصییال   که دورویی و ر
 !کرد می بازی را نقشش فقط و نبود هم وجودش

 و شیید خم. بود افتاده نازلی بیمار ولی زیبا و ظریف صییورت روی آباژور نور
سه شانی به ای ب*و*  ارکن و کرد باز را پیرهنش های دکمه از تا سه. زد اش پی

 نمی باز دیگر چشییمانش که ماند بیدار قدر آن. نشییسییت زمین روی تختش
 .داد شکستش خواب باالخره و شدند

 
 ی پرده و پنجره به نگاهی. کردم باز چشم صورتم روی بر خورشید نور تابش با

 که ردک یاداوری برایم بدنم درد که شوم بلند جا از خواستم و انداختم رفته کنار
 .ام خورده سختی سرمای

 سیدر گوشم به صدایی آن متعاقب و شد باز اتاق درب که بودم افکار همین در
 .بود آور حیرت برایم که
 !..شدیا تنبل خیلی ناز -
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 ایدشییی تا زدم پلک. کردم نگاهش بیشییتری حیرت با و برگشییتم سییمتش به
صویرش  نزدیکم و خندید تعجبم دیدن   با. نیافتاد اتفاقی هیچ ولی شود محو ت

 .افتاد دستانش درون سینی به چشمم تازه. شد
 :گفت نداشتم انتظار که ای حوصله با و نشست رویم روبه تخت روی

 همین به شییی می بیدار زود صییب  باشییی هم مریض اگر حتی دونسییتم می -
 ..کردم درست پسند ناز سوپ یه خاطر

 :گفتم گرفته صدای آن با و کردم باز لب هایش حرف به توجه بی
 ؟باشی کار سر نباید مگه کنی؟ می کار چی من اتاق توی صب  وقت این -

 و چرخاند رنگ و آب خوش سییوپ مایع در را قاشییق کند نگاهم که آن بدون
 :گفت

 مرغش. نشییی اذیت تا نزدم ادویه خیلی براش! المصییب گرفته هم رنگی چه -
 ..هم

 .پریدم هایش حرف میان
 !بده منو جواب -

 آورد باال ام گونه روی تا را دستش. شد خیره هایم چشم به و کرده بلند را سرش
 .انداخت پایین حرکت یک با بعد و

 متس به را دستش دوباره. انداختم زیر به را سرم و نیاوردم تاب را نگاهش مهر
 جورهایی یک را سرم دهد تماس ام چانه با را دستش که آن بدون و آورد ام چانه
 .آورد باال

 :کرد زمزمه مهر همان با
 .موندم سرت باالی خاطر همین به دادی کلیه بهم چون مدیونم بهت من -
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 حرف یا نگاهت مهر کنم؟ باور را کدام. رفتم وا درون از جمله این شیینیدن با
 ندارند؟ مهرت با سنخیتی هیچ که هایت
 وا. نگیرد دسییت برایم تا ندهم نشییان خود از عادی غیر رفلکسییی کردم سییعی

قت هیچ قه ابراز مسییتقیم و جدی طور به و  چه به را خود من بود نکرده عال
 این. شود نزدیکم نباید بگذارد کنار را غرورش که وقتی تا او ام؟ کرده دلخوش

 !است آخرم حرف
 داشییتن دوسییت به اعتراف من که خواسییت می. کرد می بازی داشییت هم باز

 !است خوانده کور ولی بکنم
 :گفتم و برداشتم را سوپ ی کاسه عادی خیلی

یار - یه؟ دین داری اخت جات مرگ از هامو بچگی رفیق من چ  کس هر. دادم ن
 !کرد می کارو همین بود من جای

 ریلکس اگر. بود شییده درهم بدجور که صییورتش به بخندم خواسییت می دلم
 خونسییردی با من ولی دهم نشییان این از غیر العملی عکس بود ممکن نبودم

 .دادم کرد می فکر او که چیزی آن با مغایر جوابی
 ویندبگ نبودند بلد خیلی که بود مردانی دسییته آن از. بود مغرور خیلی شییهاب
 .کرد می ثابت را عشقش عمل با. دارم دوستت
 که جدید ای چهره در بود بدلش او. نبود شییهاب این کرد اغفال مرا که شییهابی

 آن وگرنه بود شده عوضی بدل   یک ها سال آن در او.. شناختمش نمی حتی من
 !بود بعید شناخت می را خدا که شهاب از کار
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 چه چه و به به با را سییوپم او خشییک و متفکر صییورت میان   در و سییکوت در
 .است شده ناراحت دانم می که ندادم نشان هم اصال   و خوردم

 :گفت کمرنگ اخمی با و برخاست جا از خوردم را سوپم وقتی
 ..برم باید من. بخور وقت سر داروهاتو -

 :داد ادامه کنایه با و زد پوزخندی
 .دارم ماموریت فارس، خلیج برم ماه یک قراره! کار سر برم باید -

 :گفتم شده آوت ناک و مظلوم. کرد می عمل ضربتی المصب
 چی؟ ماموریت -
 :گفت خونسرد و گرفت چشم درهمم صورت از
 نداری؟ کاری! شده کشف تازه که چاه یه از حفاری -

شت طرفم به. انداختم باال را سرم فقط  من. ام دادهن را جوابش چرا ببیند تا برگ
 .بگیرم انرژی کمی تا کند نگاهم که این. خواستم می را همین

 :گفتم ام نگرانی حس با و کردم تر زبان با را لبم
 .باش خودت مواظب -

 .زد می موج درش حسرت که زد کمرنگی خیلی لبخند
 .باش خودت مواظب هم تو. چشم -

 :تگف تمنا با و چرخید سمتم به طاقت بی کند ترک را اتاق که این از قبل
 ..ناز -

 چند از بعد. رفت درهم اش مردانه ی چهره که دیدم و بسیییت را چشییمانش
 :زد لب برایم بالخره و کرد باز را چشمانش لحظه

 !دارم دوستت -
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شقی دنیا یک و ماندم من و کرد ترک را اتاق و زد را حرف این سرت با که عا  ح
 اصییلی شییهاب! بود شییکسییته را غرورش من خاطر به او. بود شییده مخلوط
 !بود شده تر سخت کارم یعنی این و بود شکسته را غرورش

 ..زندگانی حرام تو بی ای
 

 ردردس از وگرنه کردم می فین فین کمی فقط و بود شده خوب ام سرماخوردگی
 .نبود خبری هیچ دیگر گلودرد و

سی تخته برگه، شتم را ام جامدادی و شا شت به هم باز و بردا  هوای. رفتم باغ پ
 چند سییرماخورد، که آن بدون شیید می و بود شییده معتدل کمی بهمن اواخر

 .گذراند گرم لباس بدون و بیرون را ساعتی
 هب و کرده قاب را آیلی و شیییاهین های پرتره. بکشییم را او پرتره خواسییتم می

 .بودم داده هدیه خودشان
ستم می هم را این  هشب دوباره اعتماد از که اویی. بدهم او به رفتنم از قبل خوا
 ماداعت آن به توانستم نمی دیگر که او احساس از داشتم عمال   من. ترسیدم می
 بود؟ چه چاره ولی کردم می فرار کنم
 اتفاقی هیچ و گذشت سال 9. بودم نشده سرپا اش قبلی ی ضربه از هنوزم من

 من. تنیس مان جوانی اوایل و نوجوانی دیگر و گذاشتیم سن به پا همه. نیافتاد
 !داشت سن سال 33 او و سال 26

 نآ برای بود داده انجام حرکتی هم اگر. بود نکرده جلب را اعتمادم خوبی به او
صال   کردم؟ می اعتماد چگونه. بود کم خیلی ضربه شور این در چگونه ا  هک ک
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... چیز همه از و جا همه از. بودم شده رانده من ماندم؟ می نداشت برایم جایی
 .بود غنیمت برایم هم همین که بس و داشتم خانواده یک فقط
سی بیرون محیط از که روزی آن به وای شته فهمید می ک  آن از وای.. مرا ی گذ
 .شد می سیاه برایم که روز
 چون دهند می بیشرمانه های پیشنهاد. شود می عوض هایشان حرف و ها نگاه
 !ندارد روسپی یک ی حرامزاده ی بچه از کم شان رویی روبه فرد دانند می
 نمی که بوده احسییاسییاتی و نوجوان دختر یک ایلگار دانسییتند نمی که ها آن

 نم درد دانسییتند نمی که ها آن. کند می بازی نفر چند ی آینده با دارد دانسییته
 .نیست تا دو و یکی

 زیادی معایب من. بمانم نباید که نیسییت اعتماد و شییهاب خاطر به فقط من
 .کشید می عذاب کلی طرفشان از ماند می من با شهاب اگر که داشتم

 ردنک کنترل مانند.. چیزها خیلی از ناتوان و بودم بدبخت من. دانسییت نمی او
 حال به تا. نبودم سیییالمی عنوان هیچ به آدم من ولی دانسیییت نمی او.. خود

ن بکنند کاری برایم نتوانسییتند پزشییکان  من د  در آخر،. توانند نمی هم بعد م 
 !بود درمانم

ست نمی او ست وقت خیلی از که دان ست دیواری میانمان ا ست نمی او. ا  دان
صله میانمان که ست فا ست نمی او.. نوری هایی سال مقیاس به ای  نم ولی دان
 !دانستم می که

یدا نمود ام افسییردگی وقتی. بودم حرامزاده من مه از کرد می پ  می زده چیز ه
 !دکن می ام دیوانه همان که آ .. رسید می پایان ام افسردگی که هم وقتی. شدم
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 کسی کند تحمل توانست می چگونه آورد؟ می تاب چگونه او را عیب همه این
ست می چگونه بگوید؟ حرامزاده زنش به سی کند تحمل توان  گویدب زنش به ک

 روانی؟ ی دیوانه
صال   ست می چگونه ا  خواست می ایوب صبر من تحمل! کند؟ تحمل مرا توان

 .بود بعید شهاب مانند آدمی از این و
 ینا میان در خصوصا   و کشور این در و جا این من جای. بروم که بود بهتر پس

 !نبود ظاهربین مردم  
 

ستم دارد که کردم گمان روز آن  واقعا   گویی ولی. گوید می دروغ و اندازد می د
 پیدایش شییید نمی تهران کجای هیچ در ماه یک مدت به. زد می حرف جدی

 .داد می را خود خبرهای و گرفت می تماس گاهی فقط. کرد
 قدر نای مرا که بود انصییافی بی نهایت. بود انصییافی بی نهایت این که خدا به

 .دهد عذاب
 بود دهش زیبا قدر آن. کردم نگاهش و گرفتم دست در را اش گرفته قاب ی پرتره

سیار. رفت می ضعف دلم دیدنش با خود که سیار ب  از نم آخر. بود شبیهش ب
 ..بودمش کشیده دلم ته

 این. بودم داده سییفارش برایش را باشیید بازار در توانسییت می که قابی بهترین
 .بود ایران در ام زندگی آخر روز ی هدیه هدیه،
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 روزهای این شییوند می تمام و دیگر ماه 4 تا 3 فقط. بود نمانده چیزی دیگر
 سیاهی! داشت نخواهم شک هایشان سیاهی به که روزهایی آیند می و.. رنگی

 ..اشک و آه و مرگ سیاهی.. افسردگی های شب سیاهی.. تنهایی
 !بود خواهد آرامش با توام سیاهی این ولی
 ..بودن حرامزاده لقب از خالی هایی شب و روز با توام
 ...بودن زن لقب از خالی هایی شب و روز با توام
 ...دیگر چیزهای خیلی از خالی و چیزها خیلی با توام

 و رخت داشت. گذراند می را آخرش روزهای داشت هم زمستان و بود اسفند
 در را هایم وسیییله از خیلی که من مانند زد می پر و کرد می جمع را لباسییش

 .بودم کرده آوری جمع خفا
 خانه به امشب برای همه، حیرت کمال در و بود برگشته تهران به دیشب شهاب

 اش زندگی و خانه دیدن   برای را اشییتیاقم توانسییتم نمی. بود کرده دعوتمان اش
 تهیه ای یههد تمام اقتدار با که گرفتم تصییمیم پس بگیرم نادیده رفتنم از قبل
 .شوم راهی همه با و کنم

سمه ام هدیه شم عقابی. بود عقاب یک طرح با چوبی ای مج شم و نواز چ  چ
 !صاحبش مانند.. تیز

 با و برگشییتم اتاق درب سییمت به. آمدم بیرون فکر از آیلی صییدای شیینیدن با
 :گفتم گیجی

 بله؟ -
 ریپلوخو لباس. افتاد شمایلش و شکل به نگاهم تازه من و رفت ای غره چشم

 .بود ایستاده آماده و پوشیده را اش
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 باعث که دویدم کمد سییمت به سییرعت به و فهمیدم را اش غره چشییم منظور
 تدانس می چون شوم آماده تا بود رفته. شد درب بستن آن متعاقب و اش خنده

 .کنم عوض را لباسم کسی جلوی عمرا   که
 تا بلندی و عرب سه آستین کاربنی آبی پیراهن بودم کرده حاضر قبل از که لباسی

شت ای ساده مدل که بود پا قوزک روی  تزئین خردلی ظریف های نقش با و دا
 ام کیمش بارانی و شال همراه به را ام سانتی پنج پاشنه خردلی کفش. بود شده

 .پوشیدم و برداشتم
 فرهایم. گذاشییتم باز را موهایم و مالیدم هایم لب روی عمدا   را قرمزی رژ فقط
 کرده اپید نمود همیشه از بیشتر موهایم خرمایی. بودند پوشانده را صورتم روی

 !داد می حرص و
 قاتا از ام هدیه ی جعبه برداشتن از بعد و خندیدم خودم جدید های خباثت به

 .شدم خارج
 دانهمر نهایت بی اسییپرتش لباس آن با شییاهین. بودند ایسییتاده من منتظر همه
 .بود شده

 یلیآ. داد جواب را چشمکم و خندید. زدم چشمکی و کوباندم کتفش به مشتی
 .ودب رفته پسرش کمک به صب  از مریم خاله. آمد ما با مامان و رفت کارن با

ضیه این و بود فرشته در اش خانه شکوک هم باز ق ش خیلی یعنی. بود م  کوکم
 خیلی نه، که کمی این و بود شییده متمول داد می نشییان چه آن از بیش او. بود

 !کرد می جلوه عجیب
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 این تهالب. باشد تهران در پایینی به رو متوسط جای در اش خانه داشتم توقع من
 .کرد نمی برابری او شمایل و شکل و لوکس ماشین   با کمی خیال،

 
 ویالیی ای خانه. آمدم وجد به زیبایی همه آن دیدن   با شیییدیم که خانه وارد

سیار و کوچک سام و انواع با کوچک باغ. بود زیبایی ب  طرف یک. بود ها گل اق
 ندلیص و میز دست یک باغ در. سایبان و پارکینگ دیگر طرف و بود باغ حیاط

 شییتربی و بیایم بعد کردم ه*و*س که داشییت قرار سییفید تابی همراه به سییفید
 .کنم تماشایش

شه که شهابی از سلیقه همه این . دنبو عجیب رسید می آغا ی خانه باغ به همی
شت و شد باز که شدیم نزدیک درب به  ایاننم درگاه در بلندش قامت بندش پ

 .کردم نگاهش خیره دلتنگی با. شد
 زمزمه و زد خاصییی لبخند   دیدنم با. بودم من نفر آخرین. بود شییده الغر کمی

 :کرد
 ..نازم سالم -

. دندز برق چشییمانش جعبه دیدن   با. گرفتم طرفش به را جعبه و گزیدم را لبم
ستم از را جعبه ستانش گرمای ای لحظه برای که گرفت د ست روی بر را د  انمد
 نداد اجازه حتی. شییدم داخل و کشیییدم عقب را دسییتم گرفته برق. کردم حس

 .کرد تعارفم داخل به و گرفت را شالم و بارانی. بدهم را سالمش جواب
 همه با. بود تر نزدیک شیییان خانه چون بودند آمده ما از قبل دایی ی خانواده

 .نشستم نفره تک مبلی روی و کردم علیک سالم
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 نگر. بود بزرگ و مربع خانه سیییالن. کنم نگاه اطرافم به کمی کردم وقت تازه
 های مبل با ای فیروزه های سیییت نیم. بود سییفید -ای فیروزه سیییالن بندی

 چیز ههم قدر آن.. ای فیروزه شان پارچه رنگ و بود سفید چوبشان که سلطنتی
شم سته آرام همه که بود بخش آرامش و نواز چ ش  اهنگ اطراف به فقط و بودند ن

 !کردند می
 :گفت و شد خارج چای های فنجان حاوی سینی با مریم خاله همراه به او
 .اومدید خوش خیلی -

 :گفت و زد اشاره سالن به لبخند با دایی
 ی خونه گم می تبریک بهت. پسییرم شییده چیده سییلیقه با چیز همه قدر چه -

 .داری زیبایی
 .گرفت دایی جلوی را سینی و کرد خم سری متواضعانه او
 .رسه نمی که سلیقتون و شما ی خونه به دارید اختیار -

 :گفت گوشم کنار و زد پهلویم به ای سقلمه پریا
 طوری؟ چه -
 :گفتم آرامی صدای با
 چطوری؟ تو. خوبم -

شغول ست به سینی که بودم پریا با صحبت م سید ما به د  تر بانز با را لبم. ر
ست زده زل هایم لب به اخم با دیدم که کردم  گرفتم را ام خنده جلوی زور به. ا

 .برداشتم فنجانی و
 :گفت لب زیر
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 !جوجه دارم برات -
 را فنجان بیاورم خود روی به که آن بدون! کنم اذیتش خواهم می که بود فهمیده

 های قهوه آن از. خوردم ترک طعم خوش ی قهوه از کمی و کردم نزدیک لبم به
 !بود خان شهاب ساز دست

ست میزبان های مبل از یکی روی کرد تعارف را ها قهوه که این از بعد ش  اب و ن
 :گفت نواز چشم لبخندی

 نبودم؟ من که ماهی یک این از خبر چه خوب -
 :گفت پاشا

 .گشتیم دنبالت جا همه شاهین و من دیگه؟ کردی خوشی ندیدی مارو -
 :گفت غم با مریم خاله

 بود؟ کجا خوشی استخون؟ و پوست شده بینی نمی.. مادر پاشا -
 :گفت داری خنده لحن با شاهین

 خدابیامرزه کونگ کینگ وزن هم که االن شییده؟ اسییتخون پوسییت این خاله -
شم از دور او و خندیدیم همه! بود چی قبال   شغول که ها تر بزرگ چ  صحبت م

 کرد خوردبر سرش به که کرد پرت شاهین سمت به را بزرگی پرتقال بودند شده
 که مامان از درازش قد و سن آن با شاهین که جایی آن از ولی درآورد را آهش و

 .نشنید کسی را آخش صدای ترسید می بود شهاب طرفدار
شغول کس هر ستی کنار با صحبت م صاحب بدبختانه و بود اش د  ریاپ من م
 !ترکاند می قلب چشمانش در داشت سهیل جفتش با که بود

 بدر تا کوتاه کریدور صییدایی و سییر هیچ بی. برخاسییتم جا از و کرده پوفی
 روی و گذشییتم ها پرچین از آرام. شییدم خارج خانه از و کردم طی را ورودی
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 اش نهخا که الحق. افتاد راه به خودش آرام آرام تا دادم تابش کمی. نشستم تاب
 .بود آرامش منبع خودش مانند

 
ستی که بودم افکار همین در  را موهایم بیایم خودم به تا و آمد صورتم جلوی د

 .ودب صورتم نزدیک که دیدم را صورتش و کردم بلند را سرم. زد گوشم پشت
 یآرامش از دنیایی ب*و*سه آن از. ب*و*سید آرام و چسباند ام پیشانی به لب

 نخواهم دیگر ماه چند تا را آرامش این. شیید سییرازیر وجودم به بار حسییرت
 !داشت

 .کردم بغض عجز با که کرد نوازش را ام گونه
 !کنم می خواهش شهاب -

 :گفت حرص با و کرد قاب صورتم دور را دستانش
 کنی؟ می خواهش من از چیو -
 !بمیرم خودم درد به بذار فهمی؟ نمی دردمو چرا.. من با نکن رفتار طور این -

شکم قطره که زدم پلکی شمان که دیدم. چکید صورتم روی ا  شا کهربایی چ
شکند و مهر در غرق ! بود شهاب او ولی ریختند می مطمئننا   زد می پلک اگر. ا

 !چه یعنی گریه دانست نمی شهاب و
 هک ب*و*سه این داشت چه. ب*و*سید و رساند اشکم به لب بیایم خود به تا

 شوند؟ سرازیر ام بعدی های اشک شد باعث و کرد ام دیوانه گونه این
 صییدایش به حرص دوباره و ب*و*سییید هم سییر پشییت بار چند را ام پیشییانی
 .ریخت
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 !دچارم دردت به منم دونی؟ نمی منو درد یعنی دردت؟ -
 زیر بشقل ی کوبنده و بلند های تپش. گذاشت اش سینه روی و کشید را دستم

 .بودند دستانم
 :کرد زمزمه عجز با
شو؟ شنوی می - ستی دلم توی صدا ش شقت و تو از.. ن  جاک کنم؟ فرار کجا ع

 بکشم؟ رو خودم بزنم نزنه؟ دیگه این تا کنم کار چه نباشن؟ ها تپش این تا برم
 .نکنه طلب رو تو و نزنه لعنتی این دیگه تا بمیرم باید شی؟ می راضی

 :گفتم بغض با و گذاشتم لبش روی را ام اشاره انگشت
 .نزن رو حرف این کنم می خواهش -

 :گفت و ب*و*سید را انگشتم
 بزنم؟ رو حرف این نباید چرا -
ستم جا از ستم و برخا ستش از را د شک. کردم خارج د  و کردم پاک را هایم ا

 :گفتم کنم نگاهش که آن بدون
 !..نکردم رو مرگت آرزوی گرفتی آغارو انتقام من از وقتی حتی چون -

 یوانهد من.. چیست حرفم به العملش عکس که نبینم تا رفتم و زدم را حرف این
 !ماندم می عاشقش هم باز هایش نامردی و کارها تمام با و داشتم دوستش وار
 گریزم؟ کجا تو از.. نشسته دلم در ای
*** 

 ار اتاقش. شدم داخل کردن وارد درب به ای تقه از بعد و کردم صاف را ام مانتو
 .داد می آرامش آدم به هایش رنگ. داشتم دوست

 :گفت اش همیشگی خوشرویی با و برخاست جا از من دیدن با
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 .آمدید خوش. تبریزی خانم بفرمایید -
 .گذاشتم کنارم را کیفم و نشستم مبل روی

 .رضایی آقای تشکر -
 :گفت و نشست جایش سر

 ندارید؟ میل چیزی -
 .شم می ممنون باشه آب لیوان یه اگر -
 را انلیو. نشست رویم روبه آمد و آورد برایم آبی لیوان اتاق توی سردکن آب از
 :گفت لبخند با و داد دستم به
 .دربیاره رو قضیه توی و ته که کردم اجیر رو اس خبره که آدمی یه -
 :داد ادامه. کردم نگاهش منتظر اشتیاق با
 !بود درست حدستون -

! بود ترین اصییلی و سییرنخ ترین مهم داده این. زدم زل دیوار به فقط خشییک
 !من خدای

 :گفتم ممکن صدای ترین آرام با
 مطمئنید؟ شما -

 با و مگرفت دسییتش از. گرفت طرفم به را رنگی سییفید پاکت و داد تکان سییری
 دهش گرفته مرد یک از مختلف زوایای در که عکس چند. کردم بازش الله بسم

 .بودند
 :گفت و گرفت طرفم به را دیگر پاکت یک

 .کنن می ثابت رو قضیه واقعیت که سند چند هم این -
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 .داد تکان سری و زد پوزخندی
 !رفته کاله سرتون عمر یک انگار ولی گم می رو این که ببخشید -

 اهیدانشییگ مدرک فتوکپی. کردم باز را بعدی پاکت هایش حرف به توجه بی
 .بود

 :گفتم نداشتند را هایم حدقه گنجایش دیگر که چشمانی و حیرت با
 نفت؟ مهندسی -
 .فهمید کمال و تمام را منظورم. داد تکان سری و خندید تمسخر با
 .بود تاجر آغا شه؟ می مگه آخه -

 :گفتم حرص با و زدم زل دیوار به شده گیج
 !..س پیچیده درهم کالف یه مثل معما این -

 :گفت و زد پلکی آرامشم حفظ برای
 ..تبریزی خانم نیست کالف یه مثل هم اصال   -
 طور؟ چه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس
 یادتون ور قابیل و هابیل. بود افتاده اتفاق هم پیش سال میلیاردها موضوع این -

 رفته؟
 .کردم پوفی شده گیج

 داره؟ شهاب به ربطی چه این خوب -
 !نیست عادی چیز هیچ که کنم باور خواستم نمی هم هنوز
 :گفت اش طوالنی مکث از بعد و کرد فکر کمی
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 بسیییت بن به االن. باشیییم هم ای دیگه شییواهد دنبال به باید که این مثل -
 .زنه می چشمک بهمون که هست جا این داده یک فقط. خوردیم
 و برداشییت میز روی از را ای برگه هایم چشییم در خیره. کردم نگاهش سییوالی

 .گرفت چشمانم جلوی
 حیرتم گرفت می دربر را بازی از مهم شییخص دو نام که ای عقدنامه دیدن   با

 !شد برابر دو
 جایشانسر بر ها انتقام و نیامده وجود به الکی بازی هیچ! نبود اتفاقی چیز هیچ

 .بود دریافته درستی به را موضوع و نکرده اشتباهی هیچ شهاب! بودند
 :گفتم پته تته با
 ..گید می یعنی -

ید می خوبی به را منظورم مان. بگویم حتی که آن بدون فهم  از رضیییایی آر
 .بودم دیده عمرم تمام در که بود افرادی ترین باهوش

 
 .انداخت پا روی پا پوزخند با و داد تکان سری

ید می حدس درسیییت - قا  . خانوم زن یده درهم کالف این ی گره دقی  پیچ
 !اینجاست

 :گفتم مبهوت
 شه؟ می مگه. رضایی آقای نیست هم تصور قابل برام حتی -
شید مطمئن. شده که االن - ستند حقایقی هم باز با شت که ه  و دموندن پرده پ

 .دونیم نمی شون درباره چیزی ما هنوز
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 :گفتم و گذاشتم میز روی را برگه
 چی؟ مثال   -

 .شد خم جلو به و کرد قالب درهم را دستانش
 .باشه بوده قضیه پشت محرکی یا بزرگ خیلی عامل باید که این مثال   -

 :گفتم و مالیدم را هایم شقیقه
 .مبهوتم و گیج االن واقعا   من. گید می درست بله -
باره و برخاسیییت جا از  ای جرعه و گرفتم دسییتش از. آورد برایم آبی لیوان دو

شیدم  هایی داده. بودم گرفته مغزم به داده همه این ورود از مهلک سردردی. نو
 !خواندند نمی قبلی ی مسئله صورت با که

 جخار دفترش از و کردم تشییکر رضییایی از شیید بهتر کمی حالم که این از بعد
 ندبنشی لبم روی گذرا لبخندی شد باعث و بود خوب اسفند اواخر هوای. شدم
 .شد محو لبخندم بودم فهمیده که چیزهایی یاداوری با ولی

 ولی بودیم نرسیییده موضییوع یقین به و بودیم گمان و حدس ی مرحله در هنوز
 .بودند کرده قفل را ذهنم پردازش مرکز هم باز بودم فهمیده که هم هایی همین

 تسلط آن هب توانستم و شد بهتر حالم راه طول در. رفتم خانه به و گرفتم دربستی
 .برسم موضوع دادن لو از جلوگیری برای نسبی

 وارد آرام تعجب با. شیینیدم را بحثی و جر صییدای ایوان در شییدم که خانه وارد
 کمر و بودم شییده مشییکوک همه به. گذاشییتم باز را ورودی درب و شییدم خانه

 .بفهمم را چیز همه که بودم بسته همت
 از بعد چوبی پاراوان پشیییت. بود مریم خاله و شییهاب بحث و جر صیییدای
 .دادم گوش دقت با و ایستادم کریدور
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 .زد می قدم سالن در حرص با شهاب
 داره؟ اون به ربطی چه مسئله این من مادر -

 .بود بیشتر حرصش مریم خاله
 شهاب؟ کنه می کار چی تو با داره ویلیام -

 :گفت و کرد ول مبل روی را خود شهاب
 شناختی؟ طور این منو واقعا  ! من مادر هیچی -

 .نشست هم مریم خاله
 ..که شناسم نمی رو ویلیام اون ولی مادر شناسم می رو تو من -

 .کرد اخم شهاب
 صبتع که دونین می! کنین می صحبت کی ی درباره دارین نره یادتون مامان -

صی سی نمی رو ویلیام شما! دارم ش درباره خا  نمی رو حرف این وگرنه شنا
سته ویلیام. زدی سیحیه که در شتر ولی م سلمون یه از بی  اداتشاعتق و خدا به م

 .داره بخواد دلتون تا هم انسانیت. پایبنده
 .بودم نگفته رضایی آرمان به را این! بود سرنخ هم ویلیام همین! ویلیام

 :گفت ناراحتی با خاله
 !مادر؟ برخورد غیرتت به زود که حاال گفتم چی من مگه -

 را سییرش و گرفت آغوشییش در. چرخید مادرش طرف به و زد لبخند شییهاب
 .ب*و*سید

 .کنهن پیدا ادامه که بهتره پس کشه می بیراهه به بحث این اصال  . گلم هیچی -
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شت از بعد و ماندم منتظر کمی  دو هر. کردم ورود اعالم و آمده بیرون پاراوان پ
 .دادند را سالمم جواب لبخند با

 :گفت لبخند با مریم خاله
 عزیزم؟ گذشت خوش -

 .انداختم باال ای شانه
 .شدیم جمع هم دور و بودن کارشناسی ی دوره های بچه. نبود بد -

 هب و گفتم ای اجازه با. ببخشیید مرا خدا. گفتم می وفور به هم دروغ روزها این
 .رفتم اتاقم به و گذشتم کرد می نگاهم مهر با که اویی کنار از
 یم شاید. بود مهربان هم باز ولی بود شده سرسنگین کمی بعد به شب آن از

 قتو خیلی از را تصمیمم من که دانست نمی و بگیرم را تصمیمم من خواست
 !ام گرفته ها پیش

 
 9 از بعد. کشیییدم عمیقی نفس لبخند با و شییدم خارج پزشییکی سییاختمان از

 فقط. میافت نجات تقریبا   مهلک بیماری این دست از بالخره ناتوانی و رنج سال
 تر خطرناک اسییت ممکن دیگر که نگیرد صییورت عودی هیچ دیگر کند خدا

 !باشد
 که دش بلند پریا صدای آن متعاقب و آمد بوقی صدای که بودم افکار همین در

سمم شین سمت به. گفت را ا شتم ما س در آیلی و پریا دیدن   با و برگ  زرد یتاک
 .گرفت عمق لبخندم رنگی

 .کردم اضافه بعد و کردم سالم. شدم سوار و رفتم تاکسی طرف به خوشحالی با
 دنبالم؟ اومدین امروز خبره چه -
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 .زد چشمکی آیلی
 .عید خرید -
 :گفتم تعجب با
 !نشده تموم آغا سال هنوز آخه نشه؟ ناراحت مامان -

 .شد راحت خیالم زد که حرفی با پریا
ستادمون عمه - شم. نکرده خرید وقته خیلی از م بچه گفت. فر  یم خودتم بعد

 !نداریم خانواده توی گیر پا و دست رسومات و رسم این از دونی
 یچه ما. بود درسیییت حرفش. نگفتم چیزی دیگر و دادم تکان تایید به سییری

 .است نیامده خوشمان رسومات این از وقت
 خوشحالی با بازار در. زدیم می حرف هم با لب زیر آرام آرام بازار به رسیدن تا

شمم چه هر. زدیم می قدم  باید همراهم ی اعجوبه دو اجبار به گرفت می را چ
 .خریدم می

شحال شحالی این و بودم خو  حتی شان یکی که بودم خواهر دو مدیون را خو
 با که کرد می اثبات بود جاری هایمان رگ در که خونی ولی نبود هم رضییاعی

 .داریم نزدیک بسیار هایی صنم هم
 اش عروسییی نزدیک که روزهایی در. بود حقیقی خواهر یک پریا این از جدا
 من خاطر به ولی رفت می مایحتاجشییان خرید به شییوهرش همراه به باید بود

شید می آبمیوه و کرد می متر را تیر هفت های خیابان بود، آمده  که نآ بدون. نو
 .برویم زودتر بگوید یا بزند غر
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 ندیده حرامزاده یک چشییم به مرا بیش و کم که ای خانواده. داشییتم خانواده من
 .بودند کرده حمایت من از و بودند ایستاده مردم جلوی که ای خانواده! بودند

 بکنم؟ ترکشان چگونه...! بگو تو
شی همه این خاطره، همه این چگونه شوری به بروم و بگذارم را خو  هیچ که ک

 ندارد؟ من شرقی تربیت و فرهنگ با سنخیتی
 بمانم؟ چگونه کنار، به ها این حال

 بمانم؟ و بشنوم کنار و گوشه از را حرامزاده لقب چگونه
 فراموش ام شییناسیینامه دوم ی صییفحه بودن سییفید عین   در را بودن زن چگونه

 کنم؟
 است؟ روحم در ام بیماری از هایی رگه هم هنوز وقتی بمانم چگونه

 من از و داشییتم خانواده بودند؟ همراهم پریا و آیلی داشییت؟ دوسییتم شییهاب
 کردند؟ می حمایت

 رسییدهم دایی زن حرف کنم تحمل تا کافیسییت آیا کنم؟ تحمل تا کافیسییت آیا
 ؟..را
 دم و نومبش را گفت می پاشا به آهسته صدای با شب آن که حرفی کافیست آیا

 نزنم؟
 هیچ که مهربانم دایی زن از را حرف آن کنم فراموش خواهی می من از چگونه

 ندیدم؟ او از خوبی جز وقت
 گونه این نه ولی بود محض حقیقت که بود درسیییت زد؟ را حرف آن چگونه
 !ظالمانه
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 نی،ک فراموش هم رو نازلی اسم باید حتی پاشا"  گفت که شنیدم خودم گوش با
 بهت کردی ازدواج باهاش وقتی فردا پس خوام نمی! اسیییت زاده حروم یه اون

 "بزنن انگ
قب این با من نه ل ندگی چگو مه کشییور این در را ز  بس دیگر دادم؟ می ادا

 دارم؟ ایوب صبر مگر نیست؟
 ..من.. من! ام افسرده من! بیمارم من! ضعیفم من.. ندارم که خدا به

 گیجی با و آمدم خودم به. خورد می تکان وار تاندون صییورتم جلوی دسییتی
 :گفتم

 شده؟ چی -
 :گفت کرده اخم آیلی

 کجاست؟ حواست -
 گفتی؟ می چی خوب.. جا همین -

 نتوییما. زد اشاره بودم نشده متوجهش که ویترینی به و رفت ای غره چشم پریا
 .داشت زیبایی مدل که بود ویترین در رنگ فیلی

 .گذراندم حوصلگی بی با را خریدم ی بقیه و خریدم را همان
 برداشییته سییرم از دسییت خیال و فکر که ندارم یاد به هم را روز یک حتی من

 .کنم خوشحالی و باشم آرام کمی فقط کمی، دهند اجازه و باشند
 .بود ام لعنتی بیماری به وصول راز، این و
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. کردم پهن آبی های ترمه روی را ای قهوه حریر و شدم خم سالن گرد میز روی
 .بود لطیف و نرم ها ترمه ابریشمی ی پارچه

 میز روی را بودند شییده تزئین طالیی نوار با که ای فیروزه آبی سییفالی ظروف
 .کردم نگاهشان لذت با و چیدم

 ایشانبر آیلی که را شیطان های ماهی. بودند شده شیک بسیار. بودند خودم کار
خاب هم اسییم نار بود کرده انت  زمین روی از و گذاشییتم سییبزه و ظروف ک

 .برخاستم
 را زر های گل داشت که آیلی به رو و انداختم دستم هنر ی سفره به را آخر نگاه
 :گفتم گذاشت می گلدان توی

 .شم آماده رم می من -
شتن از بعد و رفتم اتاقم به. داد تکان سر فقط حرفی هیچ بی شم تن بردا  به پو

 .بردم پناه گرم آب
 ما ی خانه در همه. شیید می تحویل سییال دیگر سییاعت دو تا و بود عید امروز

ضیه جالب. کنند تجمع بود قرار صف به را مان همه ایلگار که بود جا این ق  هانا
 با که بود آن تر جالب. بگذرانیم اش خانه در را تعطیالت تا بود کرده دعوت

 و اسییت من برای بیشییتر دعوت این که گفت و کرد صییحبت اختصییاصییی من
 .بود من ی خانواده که اش خانواده با بیشتر آشنایی
 شده هم موفق تقریبا   و بکشد خود سمت به مرا تا بود کرده تالش خیلی ایلگار

 یناول به خودش قول به صب  روز هر. فرستاد می بها گران هدایایی ماه هر. بود
 زنگ ام گوشی صب  8 ساعت روز هر. بودم من گفت می بخیر صب  که نفری

 .است ایلگار که دیدم می و خورد می



wWw.Roman4u.iR  248 

 

 هک وقتی نشوم خوشحال شود می مگر بود مادرم او. بردم می لذت تالشش از
 زند؟ می آتش و آب به را خود من به شدن نزدیک برای بینم می

 بعد و خندیدم خود به. کشیییدم هیی و کردم باز را سییرد آب دوش خودآزاری با
. شدم خارج حمام از و پوشیده را پوشم تن موهایم و بدن از ها شامپو شستن از

 .کردم قفل را درب همیشه مانند و شدم اتاقم وارد
 به و دبو فون دامنش که زیبایی زنگاری آبی دامن و کت. بود تخت روی لباسیم
 .زیبا و شیک نهایت بی ولی ساده و ربع سه آستین. ایستاد می تن توی خوبی

ند حفظ را خود حالت فرهایش تا زدم موس را موهایم  زنگاری آبی الک. کن
 .بود شده زیبا بلندم و کشیده های ناخن روی
. یدمپوش لباسم با هم رنگی مشکی شلواری جوراب نباشد زشت که این برای

بل و کردم پا به را کفشییم تاق که این از ق  بمل روی کمرنگی رژ کنم ترک را ا
 .کشیدم

 هک بودم ها پله روی. شدم خارج اتاق از و زدم لبخند آینه درون جدید نازلی به
 .شد بلند آیفون از صدا اولین
 .زد می را زنگ هم سر پشت بار دو. شناختم می را او زدن زنگ ی نحوه

 توی مامان و مریم خاله. رفتم ورودی درب سییمت به و فشییردم را شییاسییی
 .بود شلوغ سرشان بودند دعوت ناهار جا این همه چون. بودند آشپزخانه

 می جان بهاری هوای. دادم تکیه آهنی چهارچوب به را سرم و کردم باز را درب
 .زدن قدم برای داد
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 همیشییه مانند. کردم نگاهش خیره جدی و خوردم را لبخندم. شیید پیدا دور از
 .بود آراسته و تیپ خوش

 
 بودیم اش خانه در که شییب آن از که بگویم باید. شیید می نزدیک بهم کم کم

تارش کمی مانم به. بود کرده تغییر رف نه را غرورش گ ته نشیییا عا   .بودم گرف  قط
 !بود همین

شنید نه وقت هیچ شهاب سی از حتی! ن  دبو آورده سرش بر بال همه این که ک
تارش اگر بود طبیعی پس فاع، این. شییود عوض رف فاع   انواع   از د هاب د  شیی

 !بود احمدی
 .بود رویم جلوی بیایم خودم به تا
 طوری؟ چه سالم، -

 :گفتم و دادم تکان سری
 ..داخل بفرما. ممنونم. سالم -

 شیدمک عصبی پوفی. کرد گیر جایی بازویم کردم حس که شوم داخل خواستم
 :فتمگ نباشد معلوم صدایش لرزش که این برای ممکن ولوم ترین پایین با و

 .کن ول رو دستم کنم می خواهش -
 اش مردانه و نواز گوش صدای. کردم حس صورتم کنار را هایش نفس داغ هرم

 .بود بیمارم روح بر مرهمی مانند
 :گفت و کرد نوازش انگشتانش میان را بلندم موی تار
 نیک خواهش که کنی می غلط افته می لرزه به صییدات لمس یه از فقط که تو -

 !کنی می غلط فهمی؟ می.. کنم ولت
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صبانی شه مانند! بود ع سرد را خود همی شان خون شم حال، ولی داد می ن  در خ
 .بود شده عیان صدایش و نگاه
 دارد؟ هم بغض خشمگینش صدای کردم حس چرا
 می چه باید من بود؟ حقیقت سییرتاپایش که حرف این جواب در بگویم چه

 !ندارم دوست عنوان هیچ به را بودن نقیض و ضد این کردم؟
 اعتماد بهت که بگویم. ندارم را آن من و اسیییت الزم اعتماد او با بودن برای

 همه این پس بروم خواسییتم می که من ام؟ نکرده خراب را عیدش روز ندارم
 بود؟ الزم او برای عذاب

 وقت هیچ اما ام بوده چرکین دل او از همیشییه که این با. نبود عذاب الیق او نه
 !خواست نخواهم و نخواسته را عذابش

 ..رفتنم روز تا مدارایی. خورد برنمی جایی به مدارا کمی پس
 .کشیدم عمیقی نفس و انداختم زیر به را سرم

 !..شهاب داخل بیا -
 فرو مموهای میان در صورتش بیایم خود به تا و گرفت چنگ در را بازویم دوباره

 !رفت
شتم دیگر ساس این. افتادم می گریه به دا شتد بود دوار پیچکی مانند که اح  ا
 !..کرد می ام خفه

 پسییشیییان از ناتوان من   که نبودند چیزی موهایم میان در عمیقش های نفس
 شسییمت به و شییکسییت ام کشیینده احسییاس برابر در مقاومتم بالخره. بربیایم
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 گودی درون را صورتم و زدم حلقه گردنش دور به حرص با را دستانم. چرخیدم
 !گذاشتم گردنش

 دیگری از پس یکی هایم اشک. شوم شریک او با را مهلکم احساس دادم اجازه
 .ریختند می
 !نکن مالمتم پس بودم عاشقش من

شتانش  همه این به زدم می هق من و کردند می نوازش را موهایم وار شانه انگ
 !رود می بین از طور چه و کی دانستم نمی و داشتم که عشقی

 گردی کند امر که دل.. دیگر بود دل ولی شییوم نزدیک او به دیگر خواسییتم نمی
 وضع هنگام خدا کاش! است نامحرمی و محرم که شود نمی اش حالی حرف

 .گذاشت می ای تبصره عشاق برای قوانینش
ماد یعنی او گرفتن آغوش در همین که دانسییتم می باره اعت  را این من ولی دو

 بودم گذاشییته را فرارم علت و کردم می فرار عشییق این از خود. خواسییتم نمی
 !او به اعتماد عدم

 اشیک. اش سییینه تخت زدم و کشیییدم بیرون آغوشییش میان از زور به را خودم
گاهم مبهوت و مات که اویی به و کردم پاک حرص با را هایم  با کرد می ن
 .شدم خیره بغض
 با .شد خانه وارد دنبالم به او بعد لحظاتی. شدم خانه داخل و رفتم عقب عقب

 .بود رفته هم نگاهش بغض آن و عادی صورتی
 ارجخ من توان و دست از این و کند کنترل را خود توانست می خوبی به شهاب

 .بود
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صا  . شد بهتر کمی حالم بیایند دایی ی خانواده که وقتی تا صو  سر به سر با خ
 .بود جمع مظلوم که کارن با هایشان شوخی و آیلی و شاهین های گذاشتن

سفانه روز آن شاپیش گویی ولی بود عید اول روز. بود نحس متا  روز هسیزد پی
 حالم هک افتاد اتفاقی روز آن چون. بود گرفته مرا اش نحسی در به سیزده از قبل

 .کرد بد پیش از بیش را
ید تبریکات از بعد  بی با را مراحل این ی همه من که ها روب*و*سییی و ع

 رینیشییی تا نشییسییتیم نبود خبری اولیه شییوق آن از دیگر و گذراندم حوصییلگی
 .بخوریم

 :گفت مامان به رو دایی که خوردم می را ام شیرینی داشتم
ستم می. کردم صحبت هم ایلگار با من - سرمو گل این برای رو نازلی خوا  نپ

 !کنم خواستگاری
 برایم آبی لیوان هول با آیلی. افتادم سرفه به و پرید گلویم به شدت با شیرینی

سم راه و خوردم آب کمی وقتی. زد می کمرم روی مامان و آورد  تازه شد باز تنف
 زن نامحسییوس های اخم دلیل پس. کنم هالجی را دایی های حرف توانسییتم

 .بود موضوع همین مرسده دایی
 دریق به اما بود شده قرمز کمی صورتش. انداختم گذرایی نگاه او به ناخوداگاه

 !بود گرمش شاید. است شده قرمز چه برای برد پی بشود که نبود
 کمی فشییرد می را مبل چوبی ی دسییته که افتاد دسییتش به چشییمم وقتی اما

 .نداشت دوامی که شدم خوشحال



 253 ناز یسرگشته 

شم احیانا   تا انداختم زیر به را سرم شا به دار آب و نان ای غره چ  را ملب. نروم پا
 .کردم قالب درهم را انگشتانم و گزیدم

 .شکست را سالن محض سکوت دایی
 زدم؟ بدی حرف -

 :گفت آرامش با و زد لبخندی گالبتون مامان
 .شدیم شوکه همه خب اما! چیه؟ حرفا این جان اورهان نه -

 .خندید دایی
 !کنه؟ فکر خواد می خانم عروس حاال خب -
ست خیلی را دایی من دادم؟ می باید جوابی چه حال! خدا یا شتم دو  نمی و دا

 !نبود عادی هم من موقعیت ولی کنم ناراحتش خواستم
 :گفت من جای به مامان

 کنه؟ فکر روز چند نازلی دید می اجازه -
 اعالم را خود مخالفت برگرد برو بی اسییت قرار دانسییت می چون گفت را این
 .کنم
 :گفت سریع مرسده دایی زن

 نه؟ که چرا تونه می که البته -
ست دلم  عدب تا دارم برنمی دهانم از تر بزرگ لقمه من باش مطمئن بگویم خوا

 .نبود جایش که حیف اما بدهم قورتش چگونه ندانم
 :گفت دایی

 .کرده فکراشو نازلی گردیم برمی اصفهان از که وقتی تا پس -
 !شد خواستگاری من از رسما   گونه این و کرد تایید هم مامان
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ستگاری هم ها حرامزاده شتند جالبی های خوا  شیرینی، بدون گل، بدون.. دا
 !رسومات ی همه از دور به و کشکی طور همین.. قبلی قرار بدون

 دیگر بار این. کردم نگاهش هم باز گذرا. کشیییدم آهی و زدم دل در پوزخندی
 .بود شده شدید اش قرمزی واقعا  
 :گفت و برخاست جا از هو یک

 !دعوت این از مرسی.. دیدنی عید جایی برم باید من -
 :تگف بیشتری تعجب با دایی و برخاستند جا از متعجب مریم خاله و مامان

 .بمون دیگه خورده یه.. زوده که هنوز پسرم -
شید عمیقی نفس که دیدم عینه به  و شکخ نهایت بی لبخندش. زد لبخند و ک

 .داشت هم با را دنیا های داغ و ها غم ی همه گویی! بود تلخ
شمگینش های نگاه آن از آخر ی لحظه فقط کرد، خداحافظی کی دانم نمی  خ

ید چیزی که آن بدون رفت و کرد ام حواله را  درب از هنوز که دیدم من و بگو
 !بود شده دست به سیگار نشده خارج ورودی

 ..ای دیده نور توام که مشو جدا من از
 توت درخت زیر دو هر شییاهین و او. زدم کنار را پرده و ایسییتاده پنجره پشییت

ستاده شان و بودند درهم او های اخم. زدند می حرف و بودند ای شان گفتگوی  ن
 !داشت خشم از
 .بود افتاده چین اش پیشانی که کرد می اخم قدر آن حال به تا دیروز از
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مان به را جوابم عد گالبتون ما یا. بودم داده دایی ی خانواده رفتن از ب  هم پر
 رخاط به و نگذارم معذورات در را خود که بود گفته رفتن از قبل آخر ی لحظه
 .ندهم عذاب را خود خانوادگی ی رابطه
 بدتر ودب دیگری عاشق که آدمی برای ولی باشد عالی توانست می پاشا با بودن

 دوران همان از را پاشییا و نداشییتم تردیدی هیچ که هم من! بود الیم عذابی از
. بود کنارم سییختی مواقع در که حامی یک و دیدم می برادر مانند ام کودکی
 !بس و همین
 اتاق کیفم و ساک برداشتن از بعد و کردم درست آینه جلوی را رنگم سبز شال

 .کردم ترک را
صفهان نوروز 13 تا بود قرار شیم ا  تهران به چهاردم شود می که جمعه روز و با

 سییتدو را اش خانواده با بیشییتر آشیینایی و ایلگار ی خانه به رفتن. بازگردیم
 یلدل همین به و بود آمده خوشییم نهایت بی علی آقا و پوریا پریسییا، از. داشییتم

 .کرد فراموش را اداهایش و پریسان شد می
 می مزهغ شهاب برای دیدم که کرد جلوه بد نظرم در پیش از بیش وقتی پریسان

 دهشیی غالب وسییط این من کم نفس به اعتماد هم باز و بود زیبایی دختر. ریزد
 ابشه گرچه. ببینم بازنده را خود و کنم خالی را میدان که بود داده اجازه و بود

سان با همه مانند  که یزیبای همه آن دیدن با تولد، شب ولی بود کرده رفتار پری
 !بود شده زهر مرد، یک به رسد چه دیگر آوردم می کم جلویش زن من  

 فکر از آمد فرود ام شانه روی که دستش سنگینی حس و آیلی صدای شنیدن با
 .شدم خارج

 :گفتم گیجی با
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 ها؟ -
 :گفت و کرد پوفی

 نه انگار زنم می حرف دارم سییاعته یه نازلی؟ کنی می سیییر عالم کدوم توی -
 !انگار

 شده؟ چی حاال. خوام می عذر -
 :گفت و کشید خودش طرف به را ساکم

 .ماشین توی بذاره ساکتو تا گشت می دنبالت شاهین -
 یاره؟ نمی ماشین خودش مگه -

ستند می همه ستم سنجاق شاهین به من دان شد او که جا هر و ه  می هم من با
 باید هک بگوید و باشد نداشته بردن ماشین به میل شاهین که کردم دعا دعا. روم

 !برویم شهاب با
 :گفت و کرد ول را ساکم آیلی

 ری؟ می اونا با یا یای می ما با تو. نه -
 .بود چرکین دل شهاب از هنوزم! بود شهاب ها، آن از منظورش

 .زیاد احتمال به باهامونه هم مریم خاله. رم می اونا با من نه -
. رفتم بیرون دنبالش به. برداشییت زمین روی از را سییاکش و داد تکان سییری

 این. تمرف شهاب ماشین سمت به و پوشیدم را ام بهاری رنگ سبز چسبی کفش
 .بود آورده کاربنی آبی رنگ به بلندی شاسی لکسوز بار
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 یا عقیده من با هم رضیایی آرمان و اسیت کفشیش به ریگی یک که گفتم می
 گره نای داشتیم کم کم ما و داشت ربط هم ویلیام به قضیه این. داشت یکسان

 !کردیم می باز را کور ی
 :گفتم و کردم گرد عقب سرم پشت حضورش حس با
 ..من -

 :گفت و گرفت دستم از اخم با را ساکم
 !شو سوار -
 آب. ترسیییدم کمی کشیییدند می شییعله نگاهش در که آتش های شییعله آن از

 و عقب صییندلی کنارم مریم خاله. شییدم ماشییین سییوار و دادم قورت را دهانم
 .نشست شهاب کنار شاهین

 و داشییتم ها آیه به عجیب اعتقادی. خواندم را الکرسییی آیت مریم خاله همراه
 می را ها آن خواب از قبل ها شییب و رفتم می بیرون خانه از وقتی هم همیشییه
 .خواندم

 معج راهنمای همیشه مانند. کرد حرکت و نشست فرمان پشت حرفی هیچ بی
 :گفت کرد می رو و زیر را سیستم های آهنگ داشت که شاهین. بود او
 !کالمن بی همه که اینا بذارم؟ چی -

 :گفت و زد لبخندی شهاب
 .کن عوض رو فلش. خوبه که کالم بی -

شم ست به و درآوردم کیفم از را فل  ادمد تکیه صندلی به را سرم. دادم شاهین د
 .بستم را چشمانم

 !..دور ای گذشته.. برد گذشته به مرا و پیچید ماشین در آشنا آهنگ   صدای
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 بودن تو با هارو لحظه

 شکفتن تو نگاه در
 دیدن تو در رو عشق حس
 خوابه تو رویای مثل

 رفتن تو با
 موندن تو با

 خوندن تورو قصه مثل
 خواستن تورو همیشه تا

 آبه تشنگی مثل
 میخواست رو من چشمات اگه
 میمردم تو نگاه تو

 بود من مال دستات اگه
 میسپردم دستات به جون

 میخوندی رو اسمم اگه
 نمیبردم یاد از دیگه

 میموندی تو من با اگه
 میبردم دنیارو همه

 سرسپردن اما تو بی
 بودن تو عشق و تو بی
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 موندن جاده غبار تو
 محاله من خوب تو بی
 بوندن زنده حتی تو بی
 کشیدن نفس هدف بی
 ندیدن تورو ابد تا

 عذابه و رنج من واسه
 میخواست رو من چشمات اگه
 میمردم تو نگاه تو

 بود من مال دستات اگه
 میسپردم دستات به جون

 میخوندی رو اسمم اگه
 نمیبردم یاد از دیگه

 میموندی تو من با اگه
 میبردم دنیارو همه
 عشقم آسمون توی
 نیست پرندهای تو غیر

 لبهام خاموشی روی
 نیست دیگهای اسم تو جز

 عزیزم من قلب توی
 نداره جایی کسی هیچ

 تو بجز عاشقم دل
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 نداره دوست رو کسی هیچ
 میخواست رو من چشمات اگه
 میمردم تو نگاه تو

 بود من مال دستات اگه
 میسپردم دستات به جون

 میخوندی رو اسمم اگه
 نمیبردم یاد از دیگه

 میموندی تو من با اگه
 میبردم دنیارو همه

 بودن تو با هارو لحظه
 بودن تو با هارو لحظه

شینی شدید بوق با شاهین داد صدای شنه مانند که خاطره آن از ما  روی ای د
 !کرد دورم بود شده ام پی و رگ

 .ریخت قلبم کنارمان چر    هجده دیدن   با و کردم باز را هایم چشم وحشت با
 حتمی مرگ از مرا حداقل و کرد کج کناری به را فرمان شییهاب آخر ی لحظه
 !داد نجات
 با شاهین .کشید بیرون سیستم از را فلش حرص با و کشاند کناری به را ماشین

 :زد فریاد او از بیشتر حرصی
 .بدیمون کشتن به بود نزدیک! لعنتی؟ مرگته چه -
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 در هم من نکن مالمتش بگویم که شییدند باز هم از هایم لب ای لحظه برای
 را دهانم ولی شییدم جدا زمان و زمین از و بودم رفته فرو ای خلسییه چنین این

 .بود عصبانی شدت به شاهین چون بستم
ستش دو با که او دیدن   با  ازویشب نگرانی با و پریدم جا از بود گرفته را سرش د
 .گرفتم چنگ در را
 خوبه؟ حالت -

 به. رفت بین از دسییتانش و عضییالت انقباض   آن کم کم و کشییید عمیقی نفس
 .زد داد عصبانی جوید می را لبش که طور همین با و چرخید طرفم

به؟ حالم -  تو نارک دقیقا   لعنتی چر  اون. بدم کشییتن به رو تو بود نزدیک خو
 !بود
شین از و زد عذاب با را حرف این  درب محکم خوردن برهم فقط. شد پیاده ما

 .کنیم هالجی را حرفش که داد اجازه و پراند جا از را مان سه هر ماشین
 :زد غر لب زیر شاهین

 !مجنون ی پسره -
 که یدمد. رفت طرفش به و شد پیاده او دنبال به حرف این گفتن از بعد شاهین
 عین در را او که گفت گوشییش در چیزی و گذاشییت اش شییانه روی دسییت

 .کرد لبخند به مجبور عصبانیت
 این بودم خطر در من که این خاطر به او. زدم لبخند هم من لبخندش دیدن   با

 !بود شده عصبانی خودش از. بود شده عصبانی گونه
 یحال چیز هیچ دیگر من ولی پرسیدند می سوال و بودند گرفته را دورمان همه

 .بود شده زنده برایم دوباره او لبخند و خاطره آن. نبود ام
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شق به اعتراف که شب آن شت هم کرد ع  چه با. خواند می برایم را ها لحظه دا
 اشقانهع ولیکن بود گناه از پر ب*و*سه آن! ب*و*سید مرا بار اولین برای شوقی

 !بود
 ادآز شروع سر. افتادیم راه دوباره و شد آرام کمی شهاب که این از بعد بالخره

ند منتظر دایی ی خانواده راه مان از. بود ند شیییده نگران کمی تاخیر  که بود
 .شد می شتربی شان نگرانی بیهوده. کنیم تصادف بود نزدیک نگفتیم برایشان
شت زور به شاهین سته فرمان پ ش  یرانندگ ی اجازه هم شهاب به دیگر و بود ن

شیند اش صندلی روی مجنون که گفت خنده با فقط. بود نداده  که یلیل به و بن
 !ببرد خوابش تا کند فکر است سرش پشت
 دار خنده صییورتش رفت می غره چشییم شییهاب و زد می را ها حرف این وقتی

 .زدم خنده زیر بار اولین برای من و شد می
 زده بل برایم و کرده نگاهم عمیق لبخندی با فقط خندم می بهش که دید وقتی

 :که بود
 !هاتم خنده این ی دیوونه -

 !ریخت محتویاتش تمام با قلبم که نبود هم تشری  به نیازی
 !من گناه این جز نیست.. تو ز شوم نمی سیر

 
 به ماشییین با سییفر از. کردیم توقف ناهار برای بار یک اصییفهان به رسیییدن تا

 .گرفتم می تهوع حالت و رفت می گیج سرم چون! آمد می بدم شدت
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سیار آغا که آمد یادم و ماندم مبهوت ایلگار ی خانه دیدن   با ست کرده خرج ب  ا
 تهگذشیی خوش کلی مطمئننا   هم آقا علی به. بیاندازد علی جان به را ایلگار تا

 .بود
 بسیار اربسی بود شده خرج بیچاره نازلی   ماندن یتیم قیمت به که مجللی ویالی
 .بود نواز چشم

شین از و زدم دل در پوزخندی  هب تا و آمد سمتم به دو با ایلگار. شدم پیاده ما
یایم خودم  بار اولین برای هایش اشیییک دیدن   با. داد می فشیییارم بغلش در ب

 .دادم خرج محبت و زدم رویش به لبخندی
 .اومدم شما خاطر به که من گریه؟ چرا -

 خوش مذاقش به حرفم. ب*و*سید ولع با را هایم گونه و کرد نوازش را صورتم
 .بود آمده

 اومدی؟ من خاطر به گی؟ می راست -
 .آره -
 یداخل نمای. کردم کشف را ایلگار ی خانه بالخره و کردیم پرسی احوال هم با
 دیدن   با من و زیبا و مجلل قدر همان! نداشییت تفاوتی هیچ خارجی نمای از

 .آوردم نمی خود روی به ولی شدم می چرکین دل هم باز زیبایی همه این
 اپری کنار! ریخت جانم به حرص اش شییده بلوند موهای آن و پریسییان دیدن با

 :گفتم گوشش کنار و نشستم تراشی خوش استیل روی
 !صورتش توی برم پا جفت خواد می دلم یعنی -

 .بود بعید نازلی از ها حرف این! داشت حق. کرد نگاهم حیرت با پریا
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ست من کنار راحت و قیدی بی با شهاب ش سان دید از حرکت این و ن  ورد پری
 ولی آمد می بدش من از چرا دانم نمی. زد پوزخند بهم چگونه که دیدم و نماند

 .پرسیدم می را این روزی یک باید
 اصلش جیر کفش به نگاهم. انداخت پا روی پا و شد خم جلو به کمی شهاب

 ایدب ها پرسیییدن این و پرسیییدم می روزی یک باید هم را یکی این عامل. افتاد
 هیچ رنهوگ بفهمم باید. فهمم می را معما این رفتنم از قبل! باشییند رفتنم از قبل

 !روم نمی کجا
ست با ایلگار . نداشت کاری خدمتکارها به و کرد می پذیرایی من از خودش د
سان که بودم متوجه و دید می جمع آن در مرا فقط گویی  حرص طور همین پری

 .خورد می
 .بود همین آری! کرد؟ می حسادت من به پریسان. یافتم را اول کلید

 ندیافت مان خانه در بود رفته انگلیس به که را شییهابی همه وقتی تولدم شیییب
 مین دست از مرا تولد شب اصال   که بود گفته خنده با شهاب و شدند متعجب

 .گرفت را شهاب چشمش پریسان که شد گونه این و دهد
 قطعا  ! داد؟ می نشییان شییهاب به را خود داشییت دهد آزار مرا که این برای یعنی

 !بود همین
سادت این به پوزخندی شه ح شتم کنارم مادری سال 26. زدم دار ری  حال ندا

 .کند می مادری برایم ایلگار کمی ببیند نداشت چشم هم
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 خیره لبخند با دو هر که شییدم پوریا و پریسییا متوجه که چرخاندم می چشییم
 گویی. بودند مهربان بسیییار بسیییار همسییان قلوهای دو این. کردند می نگاهم

 .بود شده تقسیم هم با مهرشان حتی
 .شنیدم گوشم کنار را او صدای بعد و رفت فرو راستم پهلوی در ای سقلمه

 خوبه؟ حالت -
 :گفتم لبخند با و چرخیدم سمتش به
 ...م زنده هنوز منم نکردیم که تصادف ای؟ لحظه اون نگرانی هنوز تو -

 .رفت ای غره چشم
 !باشه زنده نباید هم دنیا نباشی زنده تو نباشی؟ زنده خواستی می پس -

 !نبود؟ خودخواهانه کمی نظر این. ماندم حرفش مبهوت   و مات
 :داد ادامه تری آرام صدای با و زد لبخند دید را آورم حیرت نگاه وقتی

 !شود می حبس مرا تو بی شهر که ولله -
 آورد؟ می من سر بر بالیی چه داشت مرد این من خدای.. زندگی.. شهر.. دنیا
 از. نداشییت خبر من ناتوانی از او کند؟ تشییدید را ام دیوانگی خواسییت می

 .نداشت خبر چیز هیچ از او. نداشت خبر نفس جنگیدن با من های بدبختی
 در و بزنم را رفتن قید است ممکن که دانست نمی. ام اراده بی من دانست نمی

 به اعتماد کمی دلم و ندارم اعتمادی هیچ من که دانسییت نمی. بمانم جوارش
 !خواست می بودم اش دیوانه که اویی
شمکی و خندید کنم می نگاهش خیره دید وقتی شت هم باز او. زد برایم چ  دا
 سیارب برابرش در که دانست می. بکشد خود سمت به مرا تا کرد می سوار حقه
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 خطاهایش تمام با! بود کرده که کارهایی تمام با. ندارم ای اراده هیچ و ناتوانم
 .است کرده را کار آن چرا فهمیدم می داشتم جدیدا   که

 موالنا شییمس   و اشییعار دیوان ی همه حافظ او. خواند می موالنا از شییعر برایم
 .بود

 .کرد می عشق به اعتراف. گفت می عشق از برایم
 ...گفت می غیابم در دنیا نبودن از برایم

 امخ دوباره عشق همه این شنیدن با حتی، ای خورده زخم دختر کدام.. بگو تو
 !شود؟ نمی
 !ندارم حرفی دیگر من هست اگر

 من اتاق .رفتیم باال ی طبقه به ایلگار و خدمتکارها راهنمایی با بعد لحظه چند
شم و باغ روی به رو آیلی و شت زیبایی انداز چ ص ایلگار قول به و دا صا  یاخت

 .بود شده انتخاب
 تمدس شدم می اتاقم وارد داشتم آخر ی لحظه وقتی. آورد برایم شهاب را ساکم

 .گرفت را
 .برگشتم طرفش به و کردم عصبی پوفی

 کنی؟ حفظ رو فاصله شه می -
 .زد پوزخندی

 چی؟ برای -
 .نامحرمی که این برای -
 !کرد مچاله را دلم که زد حرفی پوزخند همان با و داد باال را ابرویش تای یه
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 این. نره یادت اینو! شییدی من زن باغ خونه توت درخت زیر پیش سییال 9 تو -
 االن تیح که وقتی تا نه نیستن، مهم من برای مسائلن این و عقد که ها فرمالیته

 !دونم می خودم زن رو تو
 همراه به شییاهین و خودش اتاق سییمت به. کرد ول را دسییتم و زده را حرف این

 .اندپر جا از مرا اتاق درب شدن بسته صدای فقط بعد لحظه چند و رفت پاشا
 

 خون چشییمانم و بودم نخوابیده کل به را دیشییب بود شییده عوض جایم چون
 مه به خواب رخت از داشت حالم بودم زده غلت صب  تا بس از. بودند افتاده

ستم خواب رخت از صب  7 ساعت. خورد می  خوش آیلی به نگاهی و برخا
 !نبود عالم این در اصال  . انداختم خواب

 نآ شدن برطرف و ام سرحالی برای. داشت جداگانه سرویس اتاق شکر را خدا
شی بودم شده گرفتارش که گیجی ستین بلوز و گرفتم دو  با ای یروزهف ربع سه آ

 ترک را اتاق نمدارم موهای کردن شییانه از بعد و پوشیییدم را ام مشییکی شییلوار
 .بود گرفته را باال ی طبقه محض سکوتی. کردم

 .پراندم جا از صدایی که بود فاخر های ستون و سقف های بری گچ به نگاهم
 شدی؟ بیدار جان نازلی -
 :گفتم لبخند با و چرخیدم ایلگار طرف به
 خسییته دیگه خاطر همین به برد نمی خوابم و بود شییده عوض خوابم جای -

 .شدم
 .ب*و*سید مهر با را ام گونه و کرد حلقه ام شانه دور را دستش

 .عزیزم برم قربونت -
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 .کردم اعتراف و بگیرم را خود جلوی نتوانستم
 .دارید زیبایی ی خونه -

 :گفت و فشرد را ام شانه
شتی رو نظر این یومدی می اگر پیش سال دو. دلم عزیز لطفته نظر -  این. .ندا

 جا نای که بود دیگه جای یه مون خونه. بود متروکه قولی به و قدیمی خیلی جا
 .کردیم درستش و خریدیم رو
 .داره بزرگی بنای زیر اما.. خوب چه -

 .داد تکان سری
 .درسته -

 جوان خدمتکار دو. رسیییدیم آشییپزخانه به و کردیم طی را مارپیچ های پله
شتند شپز یک با دا  گارایل. بودند العاده فوق که خوردم را غذاهایش بعدها که آ

 .بود نکرده رها خود حال به را دخترش آغا. کرد می خانومی خانه این در علنا  
 دهز کاهدان به من از انتقامش با شییهاب که بردم می پی داشییتم پیش از بیش

غا. بود نه بود متنفر من از آ جازات را دخترش کمی وگر ته! کرد می م  اگر الب
ساب مجازات را نوزادش از اش جدایی  جدا ی مقوله یک خودش که نکنیم ح

 .است
 عملی را دیشییبم تصییمیم من و خوردیم را مان صییبحانه شییدند بیدار که همه

 بی خواست نمی دلم. کرد می تجاوز خودش حد از داشت دیگر شهاب. کردم
 دیشیییب حرف آن. خواسیییت می خودش ولی بگیرم اش نادیده و کنم محلی
 .نبود من ی شایسته اصال  
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ست ست در شتم اختیارش در را خود زیاد خریت از پیش سال 9 من که ا  گذا
 هایی حرف چنین این که بودم قائل ارزش ام شیییده له خود   برای قدر آن ولی

 و سییر  سیییبی مانند بار یک چون کند فکر خواسییت نمی دلم. کنند ناراحتم
 .بکند را کار این تواند می هم باز انداخته دورم و زده گازم خوشمزه

شود هم اگر شود می آلوده انداختنی دور  آلوده و لولید خواهند درش ها کرم ن
 هک بود من روح این گرچه نبودم، مستثنی قائده این از هم من. کرد خواهند اش

 !رفت زوال به جسمم جای به
 درون از و ظاهریسییت خوشییکلی. اسییت ظاهر اش همه! هیچ که هم جسییمم

 !است داغان
 می دلم شییخصییا   خودم من. بزنیم سییر تاریخی جاهای به روز اولین شیید قرار

 .دپذیرفتن همه کردم مطرح را پیشنهادم وقتی ببینم را ستون چهل خواست
 غریبی و عجیب نشییاط. بودم ایسییتاده ویال باغ در آماده و پوشیییده لباس زود

شتم سیار حالم و بودم کرده قطع را هایم قرص. دا  ی دلهره دوباره. بود خوب ب
نداخت می چنگ دلم به داشیییت خوب حال این یده مار من. ا  از و بودم گز

 !داشتم وحشت سفید و سیاه ریسمان
 هو یک.. شود خوب حالم هو یک که این به.. ام کرده عادت که من.. بگذریم

 !بود من زندگی این. افسرده و شوم بد
 پشییت. برنگشییتم طرفش به و ندادم محلش. آمد می طرفم به داشییت که دیدم
 نگاه باغ کوچک های باغچه میمونی های گل به داشتم که منی به و ایستاد سرم
 .شنیدم گوشم کنار از را خشمگینش صدای. شد خیره کردم می

 نازلی؟ شده چت -
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 یعمیق نفس فقط نگفتم، چیزی و کردم طی محلی بی. بود جدی صیییدایش
 :گفت دوباره. نکردم جدا ها گل از را نگاهم و کشیدم

 .زنم می حرف باهات دارم -
شید خود سمت به محکم را بازویم همزمان و شم. گرداند برم و ک شم در چ  چ

 یاقوت دو مانند صورتش در و بودند همیشه از تر روشن چشمانش. شدیم هم
 .کرده ویران را ام خانه که است نگاه همین که آ . درخشیدند می طالیی

 :گفتم فکرهایم برخالف و حرص با
 .کنن می نگام سوءظن با و شدن حساس همه رفتارها این با! نکن -

 .انداخت باال ای شانه
 .نیست مهم من برای -
 
. کنی می عصبانیم رفتارهات این با داری! هست من برای ولی نیست تو برای -
 خوای؟ می چی جونم از

 کننده دیوانه صییدایش در مهر همه این. کرد تغییر درجه هشییتاد و صیید لحنش
 نبود؟

 !خوام می خودتو من -
 مرز تا مرا کرد می صییحبت گونه این وقتی. کردند قفل جوارحم و اعضییا کل

 .برد می جنون
 را دمز می نباید که حرفی و کشیییدم ضییعیفم اعصییاب تمدد برای عمیقی نفس

 .زدم



 271 ناز یسرگشته 

 .زندگیت دنبال برو.. رم می دارم من -
 :دادم ادامه و زدم تلخی لبخندی! شد صورتم مات

شور این توی و جا این دیگه من - سی به که ندارم هم دلی. ندارم رو جایی ک  ک
 .بدم
شتم کنارش از و زدم را حرف این شای. گذ  وقتی خورد می دردم چه به گل تما
 پژمرد؟ گلی مانند عشقم دیدم می

 چیز هیچ به اولیه خوشییحالی آن با دیگر من ولی. کردیم دیدن سییتون چهل از
 جز به کسی هنوز. باشم داشته یادگاری تا گرفتم عکس همه از. نگریستم نمی

 .کنم می کوچ آغا ی نامه وصیت شدن باز از بعد دیگر ماه 4 که دانست نمی او
ند دیگران و خود کردن خوش دل برای و الکی بدا   و زدم می لبخ  که اویی با ا
 رد چشییم بود نکرده صییحبت کس هیچ با کلمه یک حتی و بود بهت در هنوز

 .نشدم چشم
 قدر آن. کردم می بازی نقش همیشییه مانند من ولی بودیم بدی حال   در دو هر

ضالت که بودم زده لبخند ستخوان و بودند آمده کش صورتم ع  یم درد فکم ا
 .کرد

سیار عظمتی. بود زیبا ستون چهل سیار ب شت زیاد ب  مهه این دیدن   از من و دا
 و مرز که آمد می یادم هم باز و بالیدم می ام ایرانی فرهنگ و خود به زیبایی

 .کردم می ترک داشتم را بومم
 می نفس درش عزیزانم که هوایی و بودم خاکش عاشییق که بومی و مرز

 .کشیدند
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 علی چادگان ویالی به بود قرار فردا. بود شب 10 ساعت برگشتیم خانه به وقتی
 .برویم آقا

صا  . زدم می چرت من شام میز سر صو ستامینوفنی چون خ  دردم سر برای ا
 .بودم شده خمارها مانند و خورده
 .پراند بهم ای تکه و نیاورد طاقت پریسان بالخره

 کردی؟ مصرف چیزی.. نازلی اوا -
 :گفت و رفت بهش ای غره چشم ایلگار بگویم چیزی من که این از قبل

سان - شته ادب پری ست بزرگت خواهر با و باش دا  بهش من! کن صحبت در
 .نخوابیده اصال   رو دیشب بیچاره تازه و دادم استامینوفن

 کردند یم نگاه بهم همه. بود گرفته حرصم بودم گرفته قرار درش که موقعیتی از
 :گفتم که
 ازب چشییمامو تونم نمی دیگه واقعا   چون برم اتاقم به من نیسییت مشییکلی اگر -

 .دارم نگه
 جا از خوشییحالی با. زدند لبخند بهم بودند جمع بزرگان که دایی و آقا علی

 .گریختم بودم شده حبس درش ناخواسته که ای مهلکه از و برخاستم
مام من ته را عمرم ت مه از. بودم گریخ مه از و چیز ه  هایی راه با.. کس ه

 !نبود چیزی که این! مختلف
 ..گزاف گفتن توان بس غریبی در

*** 
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 را سییاعت دوازده به نزدیک. بود صییب  9 سییاعت برخاسییتم خواب از وقتی
 لیو بود عجیب بودم فراری خواب از همیشه که منی از کار این و بودم خوابیده

 !دیگر بودم نخوابیده را روز شبانه دو خب
 را وسییایلش آیلی. کردم جور و جمع را پالیم و پخش وسییایل صییدا و سییر بی

 .بود کرده جمع
 هب را جوابم مامان دیشب. دیدم اتاقشان درب دم را پاشا که شدم خارج اتاق از

 دسیتم از اما شیدم ناراحت بسییار. شید غمگین پاشیا که دیدم و بود داده دایی
 .آمد برنمی کاری

 :گفت آرامی صدای با
 بزنیم؟ قدم خورده یه تونیم می -

 .دادم تکان سری
 .نه که چرا -

. دمکر بغل را بازوهایم. بود سرد کمی صبحگاهی هوای. رفتیم باغ به قدم هم
 .ماندم جا بر مبهوت زد که حرفی با
 داری؟ دوستش خیلی -

 با. دز تلخی لبخند و کرد گرد عقب نیسییتم قدمش هم و ام ایسییتاده دید وقتی
 :گفت حیرتم دیدن  

 نشناسه؟ بهش نگاهتو مدل که کیه -
 :گفتم پته تته با
 ..اشتباه تو -

 .کرد اخم
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ست الزم - صا  . دونن می همه دیگه اینو..! نازلی بگی دروغ نی صو  اون نگاه خ
 رایب خواسییتم می اما بگیرم قرار بینتون خواسییتم نمی من. عیانه از تر عیان که

 .نبود موفق دیدم که کنم امتحان شانسمو شده که هم بار یک
 .انداختم زیر به را سرم

 !دم نمی محل اونم به که بینی می.. پاشا خوام می عذر واقعا   من -
 :گفت متعجب

 آلی ایده همسییر لحاظ هر از تونه می شییهاب که دونیم می همه چی؟ برای -
 .باشه

 آماده اقامتم. رم می ایران از دارم من...  من.. اون نه منه از مشییکل. درسییته -
 !ست

شا. فهمیدند می همه باید کم کم. شد بدل حیرت به تعجبش س به هم پا  تلی
 .پیوست دانستگان

 
. بازگشییتم خانه داخل به و کردم ترکش. بکند هالجی را حرفم خوب گذاشییتم

 سییکوریت ی پنجره کنار اخم با که دیدم را او. بودند شیییده بیدار همه تقریبا  
 .کرد می نگاه باغ به اخم با و بود ایستاده سالن

 چند حد در هم دیگران با. بود نکرده صییحبت من با کالم یک حتی دیروز از
شتهگ تاثیر رویش بر حرفم خیلی که بودم شده متوجه. بود ادب سر از کلمه  ذا
 .است
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 هم ونشییی بار یک مرگ. گفتم می باید دیگر ولی کنم ناراحتش خواسییتم نمی
 !..بار یک

 صحر دلم روزها این. نشستم ایلگار کنار میز پشت و درآوردم را نازکم اشارپ
 .خواست می را پریسان به دادن

 حیرت با بیچاره. ب*و*سیییدم را اش گونه و انداختم ایلگار گردن دور دسییت
 ودمب درآورده بازی غد قدر این یعنی! نبود عادی هم بقیه نگاه البته. کرد نگاهم

 شدند؟ متحیر گونه این حاال که
 و یاپور با و کردم زرنگی من بار این. افتادیم راه ناهار و صبحانه خوردن از بعد

 و ندارد گرایش سییمتشییان به پریسییان اصییال   که دیدم می. شییدم همراه پریسییا
 امنشیی پریسییان رفتارهای از زدم می حدس. بود عجیب خیلی این و.. بلعکس

 .باشد گرفته
سا شت" لو چی چی" دانم نمی از شادی آهنگ. بود شیطان آیلی مانند پری  هگذا

 .کرد می خالی را کمرش های قر آن با و بود
یاتی چنین این از قدر این مد می بدم جفنگ  که کنم چه ولی.. نگو که آ

 .کنم ترش رو بود زشت و بودم شده همسفرشان
 و پاپ موسیییقی من..! اصیییل دختر یک.. بودم زن نی یک دسییت حاصییل من

 .کردم نمی عوض چیزی هیچ با را سنتی
 خنده با و فهمید. بیاندازم زاری نگاه پوریا به توانستم فقط و نکردم تحمل دیگر

 :گفت و کشید دست زدنش درجا از حرص با پریسا. کرد خاموشش
 ؟..پوریا کردی خاموشش چرا -

 :گفت و زد بهم چشمکی پوریا
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 .نداریم دوست نفر دو ما هم پرتارو و چرت این-
 و برگشییت سییمتم به ورجه ورجه با و گفت ایشییی داری خنده حالت با پریسییا

 :گفت
 نازلی؟ -
 جونم؟ -

 .زد لبخند
 بود؟ آناتومی رشتت راستی. بال بی جونت -

 :داد ادامه که دادم تکان سری
 ترسیدی؟ نمی اجساد از طور چه -

 چه من و. بود پرسیییده من از هم او پیش سییال یک حدود را سییوال این دقیقا  
 بدهم؟ مهربانم پریسای به را جواب آن شد می آیا دادم؟ جوابی

 :گفتم و جویدم را لبم
 آموز دانش گفت می همیشه دبیرستانمون شناسی زیست معلم خیر به یادش -

شته سه نه نباید تجربی ر شش نه و بتر شه چند ستمع پس کالهش وگرنه ب ! رک
 اشه؟ب داشته تونه می ترسی چه مگه.. گلم دیدم آموزش نترسم که این برای من

 .باشه ها زنده آدم از ترست.. تحرکه بی که هم مرده! ست مرده
 :گفت و زد پوزخندی پوریا

 .ندارن لنگه که هیوالهایین یه! آ .. ها آدم از آ  -
سا  هب شروع و زد شوخی در به بود نیامده خوش مذاقش به جدی بحث که پری
 شو  اربسی بسیار همسان دوقلوهای که شوم متذکر باید. کرد پوریا کردن   اذیت
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ند طبع یدن تا و بود ند مرا کلی چادگان به رسیی ند ندا  به از که طوری به خ
 .بود نکرده پشیمانم آمدن همراهشان

 و زیبا ویالهای پایین، سر و باال سر و خم و پیچ پر های جاده و جذاب مناظر
 .کردند دعوت آرامش به را ام آزرده روح ابری و تازه هوای

گان قا علی ویالی.. نظیر بی بود بهشییتی خود برای چاد ند آ نه مان  ی خا
 .بود زیبا اصفهانشان

. تاداف راه به من از جلوتر و داشت برش دستی که بردارم خود خواستم را ساکم
تاده که دید وقتی. بود شیییده عادی هم باز. کردم تعجب او دیدن با  ام ایسیی

 :گفت و زد نیشخندی
 .دیگه بیا -
 .افتادم راه دنبالش به و بخشیییدم سییرعت هایم قدم به حرف این شیینیدن با

 .بود مدرن و گرم های رنگ از متشکل ویال دکوراسیون
 در آغا ویالی. آمد خوشییم شییان سییلیقه از. بود زیبا بودن سییاده عین در فضییا

 آرامش جور یک. بود دیگر چیز یک جا این ولی بود زیبا بسیییار هم رامسییر
 .کردم نمی حسش جا آن که داشت

 زنانه شدیم مجبور. داشت اتاق چهار فقط دلیل همین به نبود بزرگ خیلی ویال
 ..دیگر اتاق در هم پسرها. ماندیم اتاق یک در دخترها ی همه. کنیم اش مردانه

 .بودند شوهرش و ایلگار همراه به دایی زن و دایی برای هم اتاق دو آن
 

 دراز اتاق تخت تنها روی و کردم عوض را لباسییم وسییایل جایی جابه از بعد
 .بود زدن نق مشغول پریسان. کشیدم
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 کو؟ ایم سورمه بلوز اون پریسا آه -
ست ست در ست بد چیزش همه بد آدم گویند می که ا صداق این ا سان م  پری

 .تیمگرف می فاکتور را اش قیافه اگر البته. بود بد دختر این نظر هر از. بود
 راست بزرگ و چوبی میز دور همه. کنند درسییت کبابی غذای تراس در بود قرار

ستیم ش سته گرم لباس با و بود سرد شدت به هوا. ن ش  چون من گرچه بودیم ن
 .دملرزی می داشتم علنا   دیگر و داد نمی کفاف ام بارانی بودم سرمایی همیشه

 ای کننده مدهوش چوب بوی و شیید عجین تنم سییرمای با گرما حس هو یک
س من کنار شاهین. شدم زده حیرت و کردم نگاه کنارم به. زد ام بینی زیر ش  تهن
 کرد؟ می چه جا این او پس بود

شان هر که این دیدن با و کردم نگاه بقیه به شغول کدام  یالمخ بودند صحبت م
 نامرد شاهین ای. بود نمانده دور پاشا دید از شهاب کار این گرچه. شد راحت

 !هستی ات کودکی دوران دوست طرفدار همیشه که
شم از دور به و خندید آرام مبهوتم نگاه به . ردک جمع برایم را هایش لب بقیه چ

 تشصور. گرفت اش خنده بیشتر گردم چشمان دیدن   با. شدند گرد هایم چشم
 .نزند خنده زیر نکرده خدای و نکند نگاه بهم تا کرد طرف آن را

شینی عقب و کارها به کوچکی لبخند شت کم کم. زدم هایش نن شم دا  یم خو
 !آه.. نکند اگر و کرد نمی نشینی عقب او. آمد

 .بود او با صحبتش روی. کشید بیرونم افکارم از اورهان دایی صدای
 آوردی؟ رو نی شهاب -
 .زد لبخند غمگین که دیدم عینه به
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 .زنم نمی نی ساله 9 االن دایی خان راستش -
شتیم ها خاطره نی آن با قدر چه که دانی نمی تو. شد مچاله قلبم  هک ای نی. دا
 زد؟ نمی نی سال 9 که بود کرده کارش چه! بودم خریده او برای من

 .کرد تعجب دایی
 چرا؟ -

 .داد جواب و کرد قالب هم در را دستانش
 رو موسیییقیش آالت متاسییفانه ولی.. بخوایین اگر زنم می براتون االن البته -

 .گفتم
شت جوابی پس. نداد را دایی جواب علنا   شت هم شاید یا! ندا  دلیل برای و دا

 .پیچاند را دایی گونه این خاصی
 :گفت آقا علی

 بیارنش؟ بگم. دارم دکوری نی یه من -
 :گفت و زد لبخندی شهاب

 .نه که چرا -
 آن. دمز می بال خوشی از داشتم من. بیاورد را نی تا سپرد خدمتکار به آقا علی
ست را زدنش نی قدر شتم دو سیار او. بود شده خوش شدت به حالم که دا  ب

 ارت و نی اسییتاد جورهایی یک که خدابیامرزش پدر پیش. زد می نی ای حرفه
ستادش پدر حتی نوجوانی در که طوری به. بود دیده آموزش بود  ایشپ گرد به ا

 .رسید نمی
 من به نگاهی. داد او دسییت به و آورد را نی بود شییقایق اسییمش که خدمتکار
 :گفت و انداخت
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 شعر؟ بی یا خواد می شعر با دلتون.. بود نازلی خواننده همیشه -
 می وشگ گفتگو به گوش پا سرتا و بود نی روی زیبای های نقش آن پی نگاهم

 .دادم
 :گفت که شنیدم را آقا علی صدای

 .ببینم بخونید.. خوب چه -
 می یفن ضییربه چگونه را آدم ببین. کشیییدم عمیقی نفس و کردم بلند را سییرم

 .کنند
 :گفت اورهان دایی

 خوندینش؟ برام که بار اولین یاد می یادتون. خواییم می رو سرگشته -
 تحمل دیگر من... بگذران خیر به را شییده نفرین شییب این خودت! من خدای
 ..ندارم

 وانمبخ و بنشینم ایلگار شوهر ویالی در ها سال از بعد که گفت می کسی چه
 !..را سرگشته آهنگ هم آن.. بزند نی او و

شتم.. نبودم مکان آن در هم من دیگر کرد که شروع  هب لعنت.. شب آن به برگ
 !شب آن

 شنیدم تو نی آواز که شبی
 رمیدم تو پی تشنه آهوی چو

 رسیدم چشمه لب تا دوان دوان
 ندیدم نغمه و نی از ای نشانه

 نمایی نمی ر  که کجایی؟! پری ای تو
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 گشایی نمی دری پنهان، بهشت آن از
 زا! ندارد بغض گلویم نکنی گمان.. کردم نمی بس ولی کرد می درد ام حنجره
 .داشتم دوست خیلی را سرگشته.. ترکد می درد از دارد بغض شدت

 ام گشته تو پی جا همه من
 ام گرفته نشان مه، و مه از

 ام شنیده زگل را، تیو بوی
 ام گرفته ازآن گل، دامن

 نمایی نمی ر  که کجایی؟! پری ای تو
 گشایی نمی ،دری پنهان بهشت آن از
مام با او مام با من و زد می وجود ت  من.. کردم می پاره را ام حنجره وجود ت

 !داشتم دوست را سرگشته
 توست سرگشته دلم که

 توست آغشته نفسم
 بویم گلت چو رویاها باغ به
 جویم مهت چو آیینیه و آب بر
 کجایی؟! پری ای تو
 پوییم زپیت یلدا شب این بر
 گویم سخنت بیداری و خواب به
 کجایی؟! پری ای تو
 داننیید می دلم در ستاره و مه
 سرگردانند تو پی من همچو که
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 شو پیدا چشمه کنار شبی
 واشو گل چو من اشک میان

 نمایی نمی ر  که کجایی؟! پری ای تو
 گشیایی نمی دری پنهان، بهشت آن از

 مین خدا.. داشتم دوست را سرگشته من.. داشتم دوست را سرگشته من.. خدا
 !بخشمت

. تاداف پشییت به و رفت در پایم زیر از صییندلی که برخاسییتم جا از تند قدر آن
 ...بود کرده باز سر ام ماهه چند بغض دیگر من ولی بود ادبی بی کارم

شت بلندی های قدم کردم حس و... کردم ترک را تراس و دویدم  ازب.. را سرم پ
 !بود آمده دنبالم به هم

شه مانند.. من و شته همی ست را لعنتی ی سرگ شتم دو شه او چون.. دا  می همی
 !"نازم نگاهتم ناز   ی سرگشته" گفت

 
یدم قدر آن  روی و کردم ول ها چمن روی را خودم. رسیییدم باغ ته به که دو

 !لرزاند می را خدا عرش هایم هق هق صدای. نشستم زانوهایم
 می نوازش را موهایم داشییت. کردم حس سییرم روی را دسییتش و زد زانو کنارم

 .بود بخش آرامش همیشه مانند صدایش. کرد
 کنی؟ می جیگرم به خون چرا چته؟ تو آخه.. شهاب دل عزیز نکن گریه -

شم در حرکت یک با و چرخاند خود سمت به مرا شید آغو  سینه در را سرم. ک
 .گریستم و کردم مخفی اش
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 دنیایی در گویی.. ناپیدا سییرش آن دارد عالمی هم معشییوق ی سییینه بر گریه
 !است من درد   دوای او آغوش در سکون.. گزینی می سکونت دیگر
 :گفت بود کننده دیوانه که لحنی با و ب*و*سید را گوشم ی نرمه

 ناز؟ شهابی عمر تو دونستی می -
 .کردم فین فین حرص با و کوباندم اش سینه به را مشتم

 .نزن ها حرف این از و شو ساکت -
 :داد ادامه حرفم به توجه بی
 دیگه ارب یه.. گی می بهم.. روشنم ی ستاره گفتی می که بودم وقتی ی دیوونه -

 ..بگو
 .بود تر خراب هم من از او حال گویی

 .برم بذار کن ولم -
 .زد می حرف گوشم زیر و کشید می عمیق های نفس موهایم درون

 رو فراق خوای می هم باز بذاری؟ تنها رو عاشییقت و بری خوای می کجا -
 !دادم تاوان.. دادم تاوان هم من که خدا به نیست؟ بسم کنی؟ انتخاب
 :گفتم و کشیدم بیرون آغوشش از را خود وحشت با. زد می داد داشت آخرش

 !..شدی دیوونه تو -
 .زد فریاد خشم با

 الکیه؟ مگه بری؟ خوای می کجا.. تر دیوونه توی ی دیوونه. دیوونم من آره -
 ذارم؟ می من مگه

 گذشت سکوت به لحظاتی. شدم ولو ها چمن روی و کردم پاک را هایم اشک
 :گفت که
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 !..نازلی گذشته بیچاره من سر   از چی دونی نمی تو -
 .تمگف می هیچ نباید فعال. دانم می را ماجراها از کمی یک که گفتم می نباید

 :داد ادامه و گرفت را دستم
ضا از که پیرمرد یه باغ خونه توی بچگی از -  نگامه و داره برو دل تو ی نوه یه ق

 همون.. کنی زندگی باشییی بوده خودت کرده بغلش که نفری اولین تولدش
.. دلت های ته ته از. داری دوسیییت رو آلود خون نوزاد اون کنی حس لحظه
ست بچه اون چرا بدونی و شی بزرگ کم کم... فقط سالته هفت  تو لمث و تنها

 عشییق و شییه بزرگ کم کم.. نوجوون و شییی بزرگ کم کم.. نداره مادر و پدر
شتر هم تو بچگی شه قد روت جلوی کم کم... بی شه راحت باهات.. بک  تو. .با

سرارش محرم رو شو پناهی بی و ها گریه.. بدونه ا  نیک حس.. بیاره تو پیش ها
 جنس یک به عشییق بفهمی.. شییی جوون.. شییی بزرگ کم کم.. گاهشییی تکیه

 دیوونگی بفهمی.. کردی خریت بفهمی بعد و شی عاشق.. چی یعنی مخالف
 ..کردی
سمان به و کرد تر زبان با را لبش صی سوز هایش حرف.. زد زل آ شتند خا . .دا

 بودند؟ من ی درباره ها این... لرزاندند می دل
 تهران ارباز کل که تبریزی ارسییالن ی نوه.. کجا اون و کجا تو که بیافته یادت -

 ارسییالن باغ خونه سییراییداره پدرت که تویی با شیین می راسییت و خم براش
یه  امور بیمارت پدرت جای به تو االن که بیافته یادت.. یاد درنمی جور تبریز

سالن ی خونه ست به رو تبریزی ار  تو و شهعر توی اون بیافته یادت.. گرفتی د
 .شدم نمی عاشق کاش بگی و بیافتی چیزا خیلی یاد..! فرش
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 .زد فریاد و برخاست جا از هو یک
شقت دلت ته از وقتی داره درد! لعنتی داره درد - ست رو ع شته دو شی دا  لیو با

شتنش به حتی نتونی شه که داره درد.. کنی فکر دا سرت با همی  بخندل بهش ح
 ردد.. آوره اعتیاد های قهوه مثل که ایش قهوه نگاه به کردن فک داره درد.. بزنی
 نگاهی منی اگر گردی برمی خونه به شبانه بنزین پمپ توی کار از وقتی که داره

ستگی تمام با و شی می دیوونه نکنه مهمونت .. داره درد.. نبره خوابت هات خ
 هجوم زندگیت به دنیا های نامردی تمام هات سییردرگمی اوج توی که داره درد

 ..احساس بابای گور... عشق بابای گور بگی و.. بیارن
 .گرفت قاب را صورتم و زد زانو زمین روی

ید که داره درد. داره درد.. من ناز -  پیدا هدف یک فقط و بزنی رو چی همه ق
 راشب الکی عمر تمام که کسییی از.. کرده بدبختت که کسییی از! انتقام..! کنی
 ...روش آبم یه خورده رو حقت که کسی از..! شدی راست و خم

 .کردم باز زبان
 .بود متنفر من از اون بودم؟ کاره چه وسط این من -

 .زد پوزخندی
 می.. بودی ایلگارش دختر تو. بود دیوونت اون! جاسیییت همین تو اشییتباه -

 بوده؟ نفسش خطاهاش از قبل ایلگار دونستی
 .زد غمگین لبخندی دید که را ام شده گشاد چشمان

 همه اون راسییتی راسییتی. داشییت باد م کله و بودم جوون. بودم شییده دیوونه -
شق شته جاش به نفرت و کرده فراموش رو ع .. مبرس شومم هدف به تا بودم کا
 با و باشهن لبم روی بندت گردن که نبود شبی هیچ رفتم و رسیدم هدفم به وقتی
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سیدنش شق من گفتم می خودم با بازم ولی.. نرم خواب به ب*و* ستم عا  و نی
.. کنم امتحانش حتی خوام نمی دیگه چشیییدمش وقتی که بوده ه*و*س یه اون

شم که این از غافل ستر زیر آتی  مادرم که بودم برگشته که بود ماه چند. بوده خاک
 یچه ظاهری اقتدار اون از دیگه.. دیدنش رفتم.. فرسییتاده دنبالم آغا گفت بهم

ما نبود خبری تاه هنوزم. بود مغرور هنوزم ا مد نمی کو ثل هم آخرش. یو  م
 دسییت بهم دیوونگی حالت یه دیدمت وقتی.. ُمرد اون و کردیم دعوا همیشییه

سم توی روزها اون.. داد شار بهم واقعا   آغا مرا  بودن روزها همون.. بود اومده ف
 !کردم می اشتباه مدت تموم فهمیدم که
 :گفتم حرص با
 !قدیمیه خیلی تصمیم این کنی؟ منصرف منو تا زنی می هارو حرف این -
 .شد جدیت به تبدیل نگاهش مهر آن
 آرزوی به دارم ها سیییال از بعد. مونه می خودم پیش من مال   و منی مال تو -

 !بذاریم دل به آرزو ذارم نمی رسم می ام ساله چند و بیست
ست را کردنش نگاه خیره. شد ساکت و زد را حرف این شتم دو سخ. دا  می م
 !مسخ... المصب کرد

 سونماف. خورد ام بینی به اش بینی نوک که جلوتر قدر آن.. آورد جلوتر را سرش
 باغ. زمبگری مهلکه آن از و بگیرم نگاهش از نگاه توانستم نمی اصال   و بود کرده

 .شد نمی دیده خوبی به راه و بود تاریک تقریبا   هم
 !ب*و*سید احساس با و سریع را لبم ی گوشه و کرد خم را سرش
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نه حرکت این نده دیوا  امر دل هم باز و رفت.. رفت و کرد تکرار بار چند را کن
 !بود شده برابر هزار که عشقی و ماندم من هم باز و رفت.. برد

 نخورد را هایت چشم فریب دانایی هیچ
 ام نادانی دهد می دستم به کاری عاقبت

 
 نگاه با فقط. برخواسییتیم میز پشییت از چگونه که نیاورد رویمان به کس هیچ

 .دادند می نشان را شان نگرانی
 و بود کرده فوت آغا خواهر. کرد ناراحت را همه که افتاد بدی اتفاق بعد روز
 .بود قطعی مراسمش در شرکت. رفتیم می تهران به باید

باره را بندیل و بار رو این از  به ایلگار ی خانواده همراه به بار این و بسییتیم دو
 .برگشتیم تهران
سیدیم باغ خانه به شب وقتی سته خیلی. بودیم شده جنازه همه ر  لیو بودم خ

 ارکن معمول طبق آیلی چون گرفتم گردن به را کردن درسیییت چایی ی وظیفه
 .بود شده دوقلو چسب و بود نشسته کارن

شپزخانه از و چیدم سینی درون را چای های فنجان شیمن وارد آ  همه. شدم ن
 که کجاسییت شییاهین ببینم تا گرداندم چشییم. بودند شییده ولو ها راحتی روی

 .است سقف به خیره و مبل روی داده لم که دیدم را او.. نیافتمش
 آرامی صییدای با رو این از. نداشییتم را کنم خواهش او از که این جز ای چاره
 :گفتم

 ..شهاب -
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ضی که بقیه به توجه بی و پرید جا از ضی و لبخند با بع  می هماننگا جدی بع
 .بودم شده لبو رنگ هم مطمئنم خجالت از. آمد سمتم به کردند

 :گفتم و زدم اشاره آشپزخانه به
 ..من با بیار رو چایی سینی -

 ایصیید ترین آرام با و رفتم دنبالش به. شیید آشییپزخانه داخل و داد تکان سییری
 :گفتم ممکن

 !زشته یاری؟ درمی بازی تابلو قدر این چرا -
 :گفت تمسخر از پر نیشخندی با و برگشت سمتم به
 کار توی نکن دخالت! عروسیییک کنم می کار چی دارم دونم می خوب من -

 ..من
 .زدم زخم هم باز و انداختم باال ای شانه

 .شه می بد تو برای ولی رم می دارم که من -
شتم را میوه ظرف شپزخانه و بردا ست نمی دلم. کردم ترک را آ  نمک اذیتش خوا

 .بردم می لذت بود من با بازی دور که این از گویی. توانستم نمی ولی
. کند اسییتراحت تا رفت خودش اتاق به کس هر میوه و چایی خوردن از بعد

عت ظه که بود او فقط. بود شیییب 12 سیییا  و برداشیییت را کتش آخر ی لح
 .کرد خداحافظی

بالش به فت نمی چیزی. کنم اش بدرقه تا رفتم دن  ویشر جلوی به فقط و گ
 :گفت شد می ماشینش سوار داشت که آخر ی لحظه. بود شده خیره

 نازلی؟ داری منظوری چه رفتارها این از -
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 .زدم راه آن به را خودم
 رفتارها؟ کدوم -

 درخت سمت به و کشید را دستم. آمد طرفم به و بست محکم را ماشین درب
 .برد توت

 و دادم قورت را دهانم آب. کردم می قفل دیدم می را درخت این وقت هر من
 :گفتم

 !کنی؟ می کار چی -
 :گفت خشم با
 !کردم پیش سال 9 که بکنم کاریو خوام می -

شت او. شد وارد ام پی و رگ تمام به حیرت  و لعنتی شب آن گفت؟ می چه دا
 کند؟ تکرار بیمار و بیچاره من   برای خواست می دوباره را زیبا

 :گفتم و زدم پس محکم را دستش
 شب؟ اون شب اون گی می هی که لعنتی چیم من مگه! کن صحبت درست -

 .کشید جلو را سرم حرص با و کرد حلقه ام چانه دور را انگشتانش
ید پس منی مال گم می وقتی - بت با یا.. بکنم هم ثا ته یادت گو  فتمگ.. رف

 .دارم نسبتی چه باهات کنم یاداوری
 .کنم پیدا رهایی دستانش میان از تا کردم تقال عصبانی

 .نداری من با صنمی هیچ تو -
 .انداخت باال ابرویی

 ..ناز بدم نشونت که کنی می تحریکم داری -
 .گرفت سر از را حرفش و کشید عمیقی نفس
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 گرنهو کنم تکرار رو گذشته خوام نمی و نیستم خبری بی خدا از آدم که حیف -
 .کردم می کوتاه رو زبونت

 :گفتم پوزخند با کرد ول که را ام چانه
 شناختی؟ می خدارو هم ها قبل یعنی -

 .نبینم را نگاهش شرمندگی تا انداخت زیر به را سرش
 !..پرستید می خدارو کرد عوض خودشو بعد و شناختی می تو که شهابی اون -

 ماشین سوار. کرد ولم و ب*و*سید بار چند را سرم فرق حرف این زدن از بعد
 سرازیر جانم به دوباره که حسی دنیا یک و ماندم من.. شد خارج باغ از و شد
 .بود شده

 
 ینا صب  از امروز مرسده دایی زن. شدم خانه وارد و انداختم کلید خستگی با

 .آمد می اطوار و ادا خیلی جدیدا  . نداشتم را اش حوصله. بود جا
ید که جایی آن از ولی  و درآورده را مانتویم کردم، سییالمی بودم ادب به مق

 .بودند مهمان بیشترشان بالخره. نشستم کنارشان
 را ام یچای میز روی سینی از و زدم لبخندی بود، ام خیره لبخند با که ایلگار به

 .برداشتم
 :گفت ایلگار

 مادر؟ گذشت خوش -
 .نوشیدم را چایم از کمی و دادم تکان سری

 .بودن کرده دعوتم ناهار برای ها بچه.. نبود بدک ای -
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 من گرنهو بودم شده دعوت البته. بودم رفته بیرون دانشگاهم دوستان با را امروز
 .بودندن طبعم باب رفتارهایشان از بسیاری چون خصوصا  . نداشتم حوصله که
 که حرفی بالخره و گذاشیییت میز روی را اش چایی فنجان مرسیییده دایی زن

 .زد را کرد می اش مزه مزه داشت
 کردی؟ رد رو پاشا چرا نگفتی نازلی -

 بهش. کرد می نگاهش حرص با مریم خاله. انداختم جمع به کلی نگاه یک
 .زد که بعدی حرف با خصوصا   دادم حق

 گذاشته؟ مدار قرار باهات شهاب -
 .بودم متعجب بودن آرام همه این از خودم. دادم لم مبل روی آرامش با
 من دوما   جان؟ دایی زن موضوع این از داشتین خاطر رضایت شما مگه اوال   -

 .دارم خودمو زندگی اختیار
نگ  می بزنم حرف اگر ولی زنم نمی حرف من. زد قرمزی به صییورتش ر

 .سوزانم
 لاص شهاب نره یادت بعدشم. داره شهاب از بهتری موقعیت حتی پاشا ولی -
 ..چیه نصبش و

 ..آخر سیم به زدم دیدم که را مریم خاله روی و رنگ
 بودین؟ راضی مگه وصلت این به شما ؟..ندادین جوابمو -

 :دادم ادامه خشم با که نگفت چیزی
شالله - شالله هزار ما سر حد در رو کس هیچ شما ما شکتون پ . .بینید نمی پز

شا.. ننگه من با بودن و م زاده حروم که منم .. نهک فراموش رو من با بودن باید پا
 نبود؟ شما حرف این.. بزنن انگ بهش کرد ازدواج من با وقتی خوایید نمی
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ته به ته ت تاد کردن پ  اسیییتخو می آخر. بودم برده ایلگار جلوی را آبرویش. اف
 الفع فعال   رادارهایم من که داند نمی و کند خواسییتگاری پاشییا برای را پریسییا

 !است
 ..نازلی شدی متوجه اشتباه رو من منظور.. آره یعنی.. نه -
 :گفتم و انداختم پا روی پا
 من هست که چی هر اما.. شنیدن اشتباهی من های گوش شاید.. دونم نمی -

سی دم نمی اجازه شور این از دارم من.. بکنه توهین بهم دلیل بی ک  و رم می ک
 ی جبهه توی ما هم االن تا.. دایی زن بمونه ازم خوش ای خاطره خواد می دلم

 .نباشیم هم بعد به این از امیدوارم نبودیم هم مقابل
ند می همه دیگر حال. بودم زده را حرفم یا و آیلی. دانسییت یدند جا از پر .. پر
 :گفت حیرت با گالبتون مامان

 نازلی؟ گفتی چی تو -
 :گفتم آرامش همان با
 .ست آماده اقامتم.. کارامم دنبال ساله سه دو،. برم خوام می که گفتم -

 :گفت خشم با آیلی. ماندند حرفم مات
 !شدی دیوونه تو -

 :گفت بغض با ایلگار
 جان؟ مامان بری خوای می کجا -

 خیلی ولی بود عجیب. نداشییتم را بغضییش تحمل. انداختم زیر به را سییرم
 .داشتم دوستش
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 .ندارم رو موندن جا این تحمل دیگه اما دم می قول. یام می و رم می -
سا ست کنارم پری ش شم در و ن شید آغو سا. ک ست خیلی هم را پری شت دو . مدا

 قرار دانستم نمی و داشتم دوست را همه.. داشتم دوست را لعنتی پریسان حتی
 !کنم ترکشان چگونه است

 :گفت حرص با پریسان
 بری؟ خوای می کجا حاال -

 ههمیشیی. دهد بروز را محبتش نبود بلد که بود هایی آدم دسییته آن از پریسییان
شان دندان و چنگ صلت همین و کند عالقه ابراز نبود بلد چون داد می ن  بد خ

 .بود کرده دور برش و دور از را همه
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .انگلستان برم خوام می -
. کردم رهایشییان بهتشییان و خود حال به.. برخاسییتم جا از و زدم را حرف این

 ها آن از دوری و داشتم دوست را همه من.. ریخت اشکم که بودم ها پله روی
 !بود عذاب

 
شب ستان همان. بودم شده دعوت مهمانی به ام شگاهم دو  ترتیب مهمانی دان

 .بروم که گرفتم تصمیم بودم بیکار که هم من و بودند داده
 پوشیدم یا تیره سبز ی دکلته پیراهن بودیم خودمان فقط مطمئننا   که جایی آن از
 .بود جور بسیار سفیدم پوست با که

. کردم یم آرایشی گونه این که بود بار اولین برای. کرد آرایشم عالی بسیار آیلی
 .بودم شده زیبا
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 نمک کمرنگ را آرایشم کمی خواستم. شدم خیره خودم به و ایستادم آینه جلوی
 :گفت حرص با آیلی که
 کردی؟ آرایش خوشه دلت االن یعنی.. دیگه نزن دست -

 و دمپوشی را کفشم. آویختم هایم گوش به را ام یاقوتی های گوشواره و خندیدم
شین سوویچ ستم نمی اگر. قاپیدم را آیلی ما ش خود برای حتما   بروم خوا  ینیما

 .خریدم می
قه به مه رفتم که پایین ی طب ند ام دوره ه نار او دیدن با من و کرد  ی پنجره ک

 .کشیدم خجالت کرد می نگاهم خیره و بود برگشته سمتمان به که سالن
 :گفت تحسین از پر لبخندی با ایلگار

 .دلم عزیز شدی زیبا قدر چه! الخالقین احسن الله فتبارک -
 .ممنونم -

 .چکید اشکش گالبتون مامان
 .بدم دود اسفند برات باید.. گلم برم قربونت -

صار از که این از بعد ستشان ح ستم یافتم خالص د  او هک کنم ترک را خانه خوا
 :گفتم تعجب با. گرفت را راهم جلوی

 بستی؟ راهو چی برای -
 سییورمه پیراهن. بود جذاب جوره همه لعنتی. انداختم پایش تا سییر از نگاهی

 .بود پوشیده ای سورمه کبریتی شلوار و ای
 :گفت و چرخاند را دستش توی سوویچ

 !برمت می خودم -
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 :گفتم حرص با
 .رم می آیلی ماشین با -

 :گفت جدی
 !بیافت راه.. بری تنها بذارم تیپ این با بینم نمی صالح. برمت می من -

 وضع عنوان هیچ به نظرش یعنی کرد می صییحبت قاطعیت با گونه این وقتی
 .شود نمی

 که حاال خواست می دلم. بروم او با داشتم دوست هم خودم پنهان چه شما از
ست قرار شوری به ا  هاروز این به کمی شود ممکن غیر دیدنش و بروم دیگر ک
 .نکنم زهرشان خودم برای و کنم خوش دل

 نارشک. کردم طی را ایوان های پله بلندم پاشیینه های کفش خاطر به احتیاط با
 :گفت که بستم را کمربندم و شدم سوار

 وضع؟ این با پیششون ری می داری که کین اینا -
 .دادم توضی  مختصر

 .دانشگاه دوران دوستای -
 !شد می عصبانی گفتم می چه هر. شنیدم را اش قروچه دندان صدای

 :گفت شوم پیاده که این از قبل. بایستد که گفتم رسیدیم سحر ی خانه به وقتی
 دنبالت؟ بیام کی -
 ..می خودم -

 .کرد قطع را حرفم
 ..شبی نصف نکرده الزم -

 :گفتم و کشیدم کالفه پوفی
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 .زنم می زنگ بهت قبلش -
 :گفت و کرد روشن سیگاری کند نگاهم که آن بدون و داد تکان سری

 .باش خودت مواظب..! برو باشه -
 برجی در سییحر ی خانه. بسییتم آرامی به را درب و شییدم پیاده حرفی هیچ بی

 ردیمج ی خانه مانند تام آزادی که بود دخترانی دسییته آن از. بود طبقه بیسییت
 !داشت
 با ال  اص وگرنه بود دوستم هنوز خوبش اخالق خاطر به فقط و بود خوبی دختر
 .نبود سازگار ام روحیه عقایدش و افکار
 هایش لباس وضییع دیدن با کرد باز را درب وقتی. بود 15 ی طبقه اش خانه

 .شدم متعجب
ستش به و درآوردم را مانتویم کردیم، که علیک و سالم  سیگاری آن از. دادم د

 !آمد می بدم شد می دود دستانش درون که
های مانش روی که را بلوندش مو مده چشیی ناری به بود آ ند ک ند با و را  لبخ

 :گفت جذابش
 ..هستن همه ها بچه.. تو بیا -

 .بیاورم باال خواهم می دارم حس ای لحظه برای. بود گرفته را خانه تمام دود
 این. کرد القا بهم را سرما حس و خورد عریانم های شانه به کولر از سردی باد

شیده آیلی اجبار به را پیراهن ستین بی های لباس این به چه مرا وگرنه بودم پو  آ
 .کرد نمی فرقی نبودشان و بود که
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 یپ مهمانی جو دیدن   با. شد تار و تیره رویم جلوی دنیا شدیم سالن وارد وقتی
 .باشد جمعمان در هم مرد که نبود این قرارمان. آمدم می نباید که بردم

 :گفت دید را آتشینم نگاه که سحر
 !نازی یاری درمی بازی ُاُمل قدر چه تو؟ چته.. اوا -

شش کنار شاره سالن سمت آن به آرام و غریدم گو ضع آن. زدم ا  تحمل قابل و
 کارهایی چنین این جای مهمانی دانسییتند نمی که بودند آمده هایی آدم.. نبود

ست  ادمد می ترجی .. بودند عجیب ُاُمل سحر قول به من   برای ها این البته! نی
شم امل شیانه طور آن که دخترکی آن جای به تا با شت وح سیده دا  می ب*و*
 !بیایم نظر به شد

 ولی چاک به بزنم و بردارم رختی جا از را مانتویم و کنم گرد عقب خواسییتم
 !داشت برنامه کارهایش ی همه برای سحر گویا

 :گفت بلندی صدای با و نگذاشت عقایدم به احترامی
 ..نازلی. کنم می معرفی.. اومد هم افتخاریمون مهمون دوستان -

یا  مرد همه آن جلوی لخت لباس آن با من. بده نجات مهلکه این از مرا خدا
 ردمک می فرار و دویدم می بیرون سمت به االن همین اگر. بودم ایستاده چگونه
 شدم؟ نمی خوانده دیوانه و شد نمی زشت
 تمسییخر با و زد ای قهقهه باشیید سییاله 30 خورد می بهش که مردها از یکی

 :گفت
 الله؟ و کر آیا مهمون این سحر -

 می سییاعت یک. شییوم مسییلط خود به کردم سییعی و دادم قورت را دهانم آب
 !است بهتر گونه این آری. روم می و شوم می بلند بعد و نشینم
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 فهخ داشت چیزیست چه نبود معلوم که دیگر زهرماری یک و سیگار دود بوی
ست اما. کرد می ام شتن د سخر مورد همان که ضعفم نقطه روی گذا  واقع تم

 .کرد ام عصبانی بود شدن
شم راحت که این برای  حالم کمی. انداختم هایم شانه روی را بلندم موهای با
 اه زن ی بقیه و سحر برابر در واقعا   من گرچه. شد رفع خجالت آن و شد بهتر

 .بودم پوشیده مقبولی لباس
 
 مشت یک همه. دادم می دست از داشتم را اعصابم. شدم معرفی شان همه به

شغال شان و کردند می حال خود برای که بودند آ  را هبقی دارند که نبود مهم برای
 .دهند می آزار

. بود آرین اسییمش. نشییسییت کنارم و آمد بود کرده ام مسییخره که مردی همان
شت جذابی ی چهره سید می او به عمرا   ولی دا  ینا البته. بود دیگری چیز او. ر

 انشییی مقایسیییه طور همین فقط.. ام کرده پیدا نظری کنی فکر تا گویم نمی را
 !نیستند هم مقایسه قابل دیدم که! کردم
 :گفت و خندید خود برای و الکی

 شدی؟ موش دیدی منو االن یا ساکتی قدر این همیشه تو -
 .ودب زشت و خورد نمی تیریپم به ولی کنم بارش درشتی حرف بود نزدیک

 .باشم شنونده بیشتر دم می ترجی  -
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 تا ردمک تقال. گرفت را دسییتم بیایم خود به تا و کرد دراز را دسییتش وقاحت با
ستم شتانش چفت میان از را د شتی بند من   زور ولی کنم خارج انگ  و جاک انگ

 !کجا غول نر آن
 :گفتم حرص با و نکردم تحمل دیگر

 .مرتیکه کن ول دستمو -
 هایی آدم با ادب چون شوم، می ادب بی نهایت بی گاهی که شوم متذکر باید

 !دهد نمی جواب خان آرین مانند
 آرنجم وحشیت با.. زد حلقه دورم به را دسیتانش حرکت یک با و زد پوزخندی

 !شد رت تنگ دستانش حلقه فقط و نخورد تکانی که کوبیدم شکمش توی را
ستم  خفه گلویم در هم من صدای و شد بلند آهنگ صدای که بزنم داد خوا

 !من خدای! گرفت ام گریه رویم روبه های صحنه دیدن   با. شد
 ادهافت نفس از دو هر که بودم پرانده لگد و مشییت قدر آن. کردم تقال به شییروع

 .بدهد نجات مرا یکی. بودیم
شتند هایش لب شتند می هایم لب دنبال به دا  که یا حرفه حرکت یک با که گ

 .یافتم رهایی دستانش میان از و کوبیدم اش چانه به بودم آموخته شاهین از
 جلوی حیوانات و چشییمانم جلوی رکیک های صییحنه برای تا نداشییتم وقت
 !بزنم عق کشیدند می دوش به را انسان نام که رویم
 را مکیف و کردم باز را خانه درب فقط بردارم را شییالم یا مانتو حتی که آن بدون

 .زدم بغلم زیر
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 شییهاب یاد رسییید خیابان به پایم وقتی. دویدم می لباس همان با و طور همان
ستم. افتادم شی خوا ش که بزنم زنگ بهش و کنم خارج کیفم از را ام گو  ینشما

 .یافتم کرد ام پیاده که جایی همان شده پارک را
 اش سییینه به سییر بیاید خودش به تا و کردم پرت جلو صییندلی روی را خود

 !بودم چسبانده
چاره نده مبهوت و مات بی تان از را این. بود ما یدم بازش دسیی  هو یک. فهم

 رش از او به که همین. شدم فشرده اش سینه به و شدند حلقه دورم به دستانش
ناه اهریمن ماد یعنی بودم برده پ یدا اعت له این و.. ام کرده پ  و الکی چیز مسییئ
 .نبود سرسری

 :گفتم هق با و گذاشتم گردنش گودی در را سرم
 .رفتم می نباید -

 .نداشت نوازشی اصال   صدایش ولی کرد نوازش را موهایم
 نازلی؟ شده چی -

 از را خود بودم، آمده خودم به و کردم می پاک را هایم اشیییک که طور همین
 :گفتم و کشیدم بیرون آغوشش

 .نیست چیزی -
 .زد داد

سی نیومده؟ سرت که بالیی! ببینم شده چی بگو -  نگفتی همگ کرد؟ اذیتت ک
 نیست؟ بینتون مرد

 :گفتم ممکن صدای ترین آرام با و رفتم ور دستم انگشتان با
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 !هست هم مرد دونستم نمی -
 .رفت هوا به هم باز فریادش

 نیومد؟ پیش برات که مشکلی خوبه؟ حالت -
 که آن بدون و انداختم زیر را سیرم. شیدیم چشیم در چشیم و کشیید را دسیتم

 :گفتم کنم نگاهش
 !آه.. خواست می.. منو خواست می.. خواست می -

 .خواندم را اشهدم شنیدم را اش نعره صدای وقتی
 فک حسییابشییو برم تا مرتیکه این کجاسییت.. غیرته بی منه تقصیییر همش -

 بذارم؟ دستش
شت ستش ساعد و شدم خم رویش زده وح شت که را د شین درب دا  باز را ما

 .تنیس دارش جلو چیز هیچ دیگر شود دیوانه اگر دانستم می. گرفتم کرد می
 :گفتم نرمی لحن با و دادم قورت را دهانم آب

 ..شهاب -
شید عمیقی نفس  را شاکالیپتوس آدامس بوی. داد بیرون را بازدمش هو یک و ک
 .زدم لبخند بو این حس از و کردم حس
 :کرد زمزمه نداشت خشم از آثاری دیگر که نگاهی با هایم، چشم به خیره

 ناز؟ داری که ایه جاذبه چه این -
شت صندلی روی از. کرد انتخاب را خاکی جاده باز شن پ  هب را اش بهاری کاپ

 :گفت و گرفت طرفم
 ..بپوش -
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 خجالت با. دزدید می هی را نگاهش چون. شییید لباسییم متوجه تازه گویی
 .پوشاندم کالهش با را موهایم و پوشیدم را کاپشن
 :گفت و کرد حرکت

 نیومد؟ پیش که مشکلی خوبه؟ حالت -
 :گفتم گویم می چه بدانم که آن بدون

 .کردم فرار نه -
 .شد بلند خشم با صدایش و شدند سفت فرمان دور به دستش انگشتان

 شیرفهمه؟.. نازلی بری مهمونیا این از نبینم دیگه -
 :گفتم ناراحتی با
 دختریم؟ چنین این من نظرت به. رفتم نمی هم گفتی نمی -
 :گفت و کرد نگاهم خشم با
 !نبود این من منظور -
 .دونم می -
یدن تا نه به رسیی مان حرفی هیچ دیگر خا یان  از فقط من و نشییید بدل و رد م

 !شدم می دیوانه داشتم عطرش چوب   بوی استشمام
 ..آزادست عالم دو هر از تو عشق اسیر

 
 شپی کارها تا بودند شده گروه به گروه همه دوباره و بود دیگر روز دو آغا مراسم

 برای پاشییا همراه به شیید قرار بود زیاد خیلی من شییانس که جایی آن از. رود
 .برویم بازار به میوه خرید
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 داشییت و بود شییده گرم خرداد هوای. بودم ایسییتاده ایوان روی آماده و حاضییر
 :گفت و پوشید را کفشش. آمد هم پاشا که برید می را نفسم

 .شده گرم چه -
ستم نمی. دادم تکان سری  نم صمیمیت از او. کنم رفتار صمیمی دیگر خوا

 وابشج دانست می که خواستگاری. بود کرده خواستگاری و کرده استفاده سو
 !بود خواهد چه
 قدیم را شهاب که بودند فهمیده همه. بود کرده پول یک ی سکه همه جلوی مرا
ست ها شتم می دو ستن می پریا و آیلی و گالبتون مامان را این البته! دا  ولی ددان

 !نه بقیه
 :گفت و کرد تنظیم را کولر های دریچه شدیم که ماشین سوار

 نیست؟ گرمت -
 !..خوبه نه -

 .پرسید را سوالش بالخره و کرد حرکت
 شده؟ چت تو نازی -

 .زدم راه آن به را خود
 باشه؟ شده چیزیم باید مگه.. هیچی -

 .شد عصبانی
 نازی؟ کنی فرض احمق منو داری دوست چرا -
 .کنی می اشتباه داری. نکردم فرض احمق رو کسی من -
 اونوقت؟ هستن چی برای رفتارهات این پس -

 .دبردار سرم از دست تا زدم دریا به را دل و فشردم مشتم در را کیفم ی دسته
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 و خوار منو خواسییتگاریت با قدر چه دونی نمی دونی؟ نمی خودت یعنی -
 کردی؟ خفیف

 حاصال را حرفم زود. گفتم چه ندانستم ای لحظه برای. شد ناراحت کردم حس
 .کردم

 یم کارو این نباید.. دارم عالقه کی به من فهمیدن همه که اینه منظورم البته -
 .ناراحتم ازت منم.. کردی
 .کرد بیشتر را سرعتش و کشید عمیقی نفس

 رو شییهاب کردم می فکر من اما. شییدم آزارت باعث که خوام می معذرت -
صال   آخه.. کردی فراموش سم گفتم! دادی نمی رو بهش ا  و اولین برای رو شان
 .کنم امتحان بار آخرین

 زده سییرم پشییت حرفی چه مادرش دانم می که بیاورم رویش به نبود صییالح
 .کنم عوض را بحث کردم سعی پس! است

 بگیریم؟ سیب و موز گفت مامان -
 .داد تکان سری

 .آره -
صد به رسیدن تا  فراموش تا کردم شوخی حتی من و زدیم حرف دری هر از مق

ستم نمی. کند سته او ولی بخواهد معذرت بودم تر کوچک که منی از خوا  خوا
 .بود کرده شرمنده مرا و

 آرزویش دختری هر و بود خوبی خیلی پسر. داشت خوبی خیلی اخالق پاشا
صی که بود شا مانند شخ شته عالقه بهش پا شد دا شه. با  آرزوی برایش همی
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شبختی ست وقت خیلی از.. ام کرده خو سیده بهم خبرش ولی ندیدمش ا  هک ر
 !است شده خوشبخت

 امانم غرغرهای و سالن شلوغی از برگشتیم خانه به وقتی ها میوه خرید از بعد
 ابهج برای. بود شده شام بازار مانند سالن. گرفت ام خنده همه سر بر گالبتون

 !بودند انداخته بیرون را خانه کل وسایل جایی
 و دشیی زده درب که آوردم درمی را ام سیینتی مانتو داشییتم برگشییتم که اتاقم به

 !خوابم اتاق در حداقل. نداشتم را دیدنش انتظار که شد وارد شخصی
ستین تاپ یک با  به .بودم شده زده خجالت و ایستاده رویش جلوی ای حلقه آ

 :گفتم حرص با و دویدم اتاق پاراوان سمت
 طویلس؟ اتاق این مگه -

 زد نمی هم را همان بود دستش اگر دانستم می ولی زد درب به ای تقه او خوب
 خصییلت این! بود محق زیادی من ی درباره او. شیید می اتاقم وارد اجازه بی و

 !بود اش همیشگی
ستین بلوز شیدم ربعی سه آ . انداختم ام شانه روی و کردم جمع را موهایم و پو

 و داده لم تخت روی. آمدم بیرون پاراوان پشیییت از و کردم درسیییت را بلوزم
 :گفتم ای ناخواسته نگرانی با. کشید می سیگار داشت

 !کنی می خفه خودتو داری شهاب؟ کشی می سیگار قدر این چرا -
 پکی محرف به توجه بی. است کشیده را نخ پنج حداقل که بودم متوجه صب  از
 :گفت حرص با و زد سیگار به
 گذشت؟ خوش -
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شمانم شخندی! بود سوخته کجا از بگو پس. شدند گرد چ  رظاه لبم روی نی
 .شد

 .برگشتیم و کردیم خرید! سینما بودیم رفته مگه -
ید جا از گارش و پر نه. کرد پرت باغ به باز ی پنجره از را سییی یان را ام چا  م

 :گفت زهرخندی با و فشرد انگشتانش
 امیر؟ مرتیکه اون مثل من؟ مثل لعنتی؟ توی گیر نه؟ گیره هنوز -

 .شد ریخته جانم به حرص بود؟ شده چه را او خداوندا
 خودت؟ واسه گی می چی -

 .شود می جا جابه دارد فکم کردم احساس که فشرد بیشتر را ام چانه
 می حالشییو بد داری سییری و سییر باهاش بدونم اگر خدا خداوندی به نازلی -

 !دادم هم اخطار بهش.. گیرم
 :گفتم خشم با و اش سینه تخت زدم

 من با طور این که داده حق بهت کی داده؟ بهت حقو این کی.. محقی زیادی -
 یاری؟ می در بازی غیرتی داری که چیه من با تو صنم اصال   کنی؟ رفتار

 :گفت تمسخر با و داد لم تخت روی دوباره
 !نیست گرفتنی که باشه خودت مال که حقی.. نداده حقو کسی -
 توام؟ مال من گفته کی اونوقت -
 اون از تو گم می دارم دوم بار برای رفته؟ یادت.. دادی من به حقو این خودت -

 !فهموندم هم لعنتی پاشای اون به اینو.. شدی من مال شب
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 کل به مغزم به خون جریان کردم حس ای لحظه برای. شییدند گرد چشییمانم
 .شد قطع

 ..من.. من که گفتی بهش گفتی؟ چی تو.. تو -
 .کرد قالب سرش زیر را دستانش و زد را خاصش لبخند

 عروسک؟ چی تو -
 .شوند خالی اشکم از مملو چشمان که گذاشتم و نشستم زمین روی

 !کنم نمی فراموش هاتو نامردی این وقت هیچ.. شهاب نامردی خیلی -
 :گفت گوشم زیر و کشید آغوشم در نرم. کرد بلندم جا از و آمد طرفم به
 آبروی من شه می مگه کنی؟ می فکر طور این من ی درباره واقعا  .. باش آروم -
 پاشا؟ جلوی اونم ببرم؟ رو تو

 .زدم زخم هم باز
 ..بردی آغا جلوی آبرومو پیش سال 9 -

 .زد پوزخندی
 گفت بهم برگشتم وقتی سال 8 از بعد که بود حقش! بود آغات حق قضیه اون -

 ..اونم از تر پایین خیلی چون ندارم لیاقتشو من ولی خودمه مال نازلی که
 چیه؟ منظورت -

 :گفت و ب*و*سید را ام شقیقه
 شسییراییدار پسییر داشییت افت براش و دید می تو از تر پایین خیلی منو اون -

 باید و توئه برای نازلی که گفت سیییال 8 از بعد ولی! کنه فکر اش نوه به حتی
 بشییه ش خونه وارد خواسییتگاری هیچ نذاشییته سییال 8 که گفت.. کنی عقدش

 .زده رقم برام خودش که زجرهاییه تموم از من سهم نازلی که دونسته می چون
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 ولی ام هداشت هم خواستگار من یعنی بود؟ گرفته تصمیم برایم هم باز آغا یعنی
 فامیل زنان و دایی زن های تمسییخر باعث و زده نمی را مان خانه درب کسییی

 بودم؟ شده
شتر که حاال ضوع بی  حق شهاب گفتم می اگر بودم گو دروغ بودم فهمیده را مو

شته ست ندا صی خب اما! ا سیب که شخ ستم نمی و بودم خودم دیده آ  هب توان
 .باشم داشته قضاوت خوبی

شستم پنجره کنار راک صندلی روی و راندمش کناری به  اندهم داده یک فقط. ن
 .بیاندازد من جان به را شهاب بعد که کرده را کار آن آغا چرا بفهمم تا بود

 :گفت کنم نمی نگاهش دید وقتی
 ایبر. نزدم حرفی هیچ هم پاشا به! گفتم چی نره یادت.. نازلی دادم هشدارمو -

 .دونی می نامرد منو قدر این که متاسفم خودم
 .کرد ترک را اتاق و زد را حرف این
 دسفی عین در زنم حال من که بوده او با حق بود؟ او با حق که این بگویم؟ چه

 ام؟ شناسنامه بودن
 

ستم و کردم بلند زور با را چایی سینی شپزخانه از خوا  ینشاه که شوم خارج آ
 :گفت و گرفت را راهم جلوی

 .برات سنگینه.. من به بده اینو -
ست را ام افتاده تقریبا   شال و زدم رویش به لبخندی ستی. کردم در سم به د  لبا
شیدم شکی پیراهن. انداختم خود به نگاهی و ک  یتف و زانو باالی تا حریرم و م
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 را مردانه و زنانه. بودمش پوشیییده مشییکی شییلواری جوراب همراه به. بود تنم
 در را وقت بیشییتر و نبودم راضییی موضییوع این از من. بودند همه و کرده یکی

 .ماندم آشپزخانه
 چرانی چشم قدر آن. بودند آمده عروسی و نیامده عذا مراسم به گویا ها خیلی

 .مبرو آشپزخانه به که بود زده اشاره بهم و آمده در او کفر دیگر که کردند می
 شهای شدن غیرتی ی صدقه قربان دادم اجازه خود به بار اولین برای و خندیدم

 !ستمه عشقش قربانی من.. روم می قربانش همیشه که بدانی باید البته. بروم
 مردانه های حمایت مجنون. بودم شییده او مجنون من و بود شییده برعکس دنیا
صمیماتش سر بر هایش ایستادگی مجنون.. اش  و دح بی مردانگی مجنون.. ت

ستم نمی من و کند جبران تا بود آمده او.. اش اندازه س به چگونه باید دان  تهخوا
 .بدهم جواب هایش

 انهخ هشتی در صندلی یک و شدم خارج آشپزخانه از نشود پررو که این برای
ستم رویش و کردم پیدا ش شت را سالن کل متظاهران های گریه صدای. ن  هبردا
 .بود

. مداشت دوستش خیلی من و بود خوبی زن. بودم نشسته مامان دوم ی عمه کنار
 :گفت لبخند با و گرفت را دستم

 زنی؟ نمی سر بهم دیگه چرا مادر؟ خوبی -
 وییگ. نگریسییت نمی من به بدی نگاه با فامیل در که بود کسییانی معدود از او

 !بوده خودم دست بودنم حرامزاده
سی - شغله خدا به خوبید؟ شما. جان عمه مر  حتما ولی. دارم خودمو های م

 .شده بد دوباره پاتون وضع شنیدم. زنم می سر بهتون
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 .دیگه پیریه.. مادر آره -
 :گفتم و ب*و*سیدم مهر با را اش گونه

 ..این ساله بیست دختر شما. دارید اختیار -
 .خندید روحانیت و آرامش همان با

ید و جوونی تو. گرده برنمی دیگه و رفت جوونی.. مادر هی -  جوونیت از با
 ؟نکردی قبول چرا پس کرده خواستگاری ازت پاشا شنیدم! کنی استفاده

 .زدم لبخندی
 .. که دونین می.. خوریم نمی بهم. جان عمه جداست هم از راهمون -

 از.. ام داشییته عالقه عمارتمان جوان به که دانسیییت می او. فهمید را منظورم
 .تمداش دوستش که بس از. بودم گفته بهش خودم.. دانست می او فقط فامیل
 :کرد زمزمه هو یک. کرد تمرکز او روی و چرخاند چشم

 ..شده پدرش به شبیه قدر چه..! ندیدمش که وقته خیلی از.. من خدای -
 !آدالن.. آدالن.. آدالن

 :گفتم آرامی به و دادم قورت را دهانم آب
 دی؟ می جوابمو بپرسم سوال یه عمه -

 :گفت و انداخت باال ابرویی
 ..بگو چی؟ -

 .زدم را حرفم کردم می نگاه او به خیره که طور همان و زدم دریا به را دل
 ...آدالن -

 .کرد قطع را حرفم که بود شاهین صدای
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 ..بیا نازلی -
 بود شییده خیره بهم عمیق نگاهی با که عمه از. برخاسییتم جا از و کشیییدم آهی

ست می هم عمه. رفتم شاهین سمت به و کردم عذرخواهی  گویا بدبختانه! دان
 !دانستم نمی من فقط

سخره کاری خاطر به شاهین  همان از که زدم حدس من و بود کرده صدایم م
 دکردن بدل و رد نگاهی او با چون.. است تراشیده بهانه و نداشته کاری هم اول
شان نفهمیدم که شت بود که چه هر ولی.. بود چه منظور ساند می مرا دا  آن! تر
 می فضییولی دارم که بودند زده حدس حتما   و بفهمم چیزی خواسییتند نمی ها

 اندم می فقط و ام فهمیده را ماجرا بیشییتر که دانسییتند نمی را این البته. کنم
 !آدالن.. آدالن.. آدالن

 
 های دیواری کاغذ آن با دیوار از ای نقطه به و کردم پرت تخت روی را گوشییی

 !بود کرده ازدواج ُرزا با آدالن. ماندم خیره ای فیروزه
شب  به دبدانن تا بودند جمع جا این همه. بیاید دیدنمان به آغا وکیل بود قرار ام

 .بگیرند را پشتش تا رسد می بیشتر کسی چه
 بی موجود یک آغا و داشییت حق شییهاب. برخاسییتم جا از و زدم پوزخندی

 !بود ظالم نهایت
. اسییت برگشییته اعتمادم و ام بخشیییده را شییهاب که گویم می لحظه همین در

شیده چه شهابم سته چگونه آغا بود؟ ک شد؟ ظالم چنین این بود توان  گونهچ با
 بود؟ توانسته
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 سییمتش هب مائده عمه دیدن   با. رفتم پایین ی طبقه به و پوشیییدم مناسییبی لباس
 ککم آیلی به. بود آمده تازه آغا وکیل مهدوی آقای. کردم پرسییی احوال و رفتم
 .شدند نمی هم تمام المصب. کند پخش را ها چایی تا دادم
 :گفت مهدوی آقای

 هستند؟ وراث ی همه -
 زا کس هیچ و بودند همه. انداخت سرتاسری نگاهی سالن به حرف این زدن با

 .بود نیافتاده قلم
ستم جان عمه کنار مبل روی ش  نفس مهدوی آقای. دادم گوش ها حرف به و ن

 :گفت و کشید اعصابش تمدد برای عمیقی
 مرحومش پدر ی نامه وصیت حتی االن تا بود نداده اجازه ارسالن خدابیامرز -

 ثتورا انحصییار حال به تا اموال و کنید بازش مرگم از بعد گفت می. بشییه باز
 .نشدن

 :داد ادامه و درآورد هایی پوشه از برگه دو
 از ای خالصییه من.. بعد تا پردازیم می ارسییالن خود   ی نامه وصیییت به اول -

 .خونم می االن که نوشتم نویس دست رو شده تنظیم ی نامه وصیت
 :گفت اورهان دایی

 بشه؟ باز نامه وصیت که بودن نداده اجازه چرا -
 :گفت جدی مهدوی آقای

 باز امهن وصیت شون شده مفقود برادر شدن پیدا از قبل خواستن نمی ایشون -
 .بشه



 313 ناز یسرگشته 

ست را برادرش هم قدر چه. نشاندم لب روی غلیظ پوزخندی شت دو  هنوز! دا
 !است باور قابل غیر برایم هم

 :گفت تعجب با دایی
 برادر؟ -

 :گفت بود بعید ازش که بلندی صدای با جان عمه
 .طوره همین بله -

 .شد بیشتر تعجبش دایی
 دارید؟ خبر شما -

 .بود شده کالفه مهدوی آقای. داد تکان سر عمه
 رصییب گم می براتون بعد رو قضیییه اون. خان اورهان بدید گوش من به لطفا   -

 .باشید داشته
 .گرفت سر از را حرفش اند کرده سکوت همه دید وقتی مهدوی آقای

 یزیاد بسیییار ارزش حال که تبریز های زمین و خانه. گفتم می داشییتم بله -
سر اورهان به دارند ستوران. گیرن می تعلق بزرگ پ  الشم در ای زنجیره های ر
 .هستند تبریزی اردالن پسر تبریزی شاهین به متعلق کشور

 اشییتیاقی هیچ دیگر که من برعکس. کردند می نگاه صییامت و سییاکت همه
 .نبود هم مهم برایم پول دیگر. نداشتم

 ..تبریزی گالبتون برای تبریز های فروشگاه -
 که دمیآ! داشتم دوستش که انسانی. بود شده نابود انسان یک زندگی وسط این
 .کرد می نگاه اشتیاقشان و همه به پوزخند با و بود جمعمان در

 .خواند و کرد نگاه من به و گذشت همه از مهدوی آقای
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 و گیالن های باغ شیییامل که حقش تمامی و محروم ارث از تبریزی ایلگار -
 لواسییان، باغ خانه عالوه به. گیرد می تعلق نازلی دخترش به اسییت مازندران

سر ویالی  به کوچک و ناچیز چند هر ای هدیه غرب شهرک در آپارتمانی و رام
 .یابند می اختصاص نوه ترین کوچک

 :داد ادامه من به رو و
 .کنم نقلش باید که گفت و بود ارسالن خود   حرف   حرف، این -

 ندشم گویند می که است درست. بودند شده خشمگین کمی دایی زن و دایی
 !شناخت مواقعی چنین در باید دوست از را

 یول نیست حقم این که دانستم می و است حقم قدر چه که نبود مهم من برای
شم این دیدن ستم می. بود کننده ناراحت برایم هم خ شان کی دان شم  خالی خ

 !بود نشده تمام بازی هنوز.. شد خواهد
 شیید می شیینیده کنار و گوشییه از که هایی اعتراض و گفت می مهدوی آقای

 .نبود مهم برایش
 ..آخر وارث اما و -

ضایی آرمان و من که بازی این ی گره ترین مهم و آخر وارث سته بالخره ر  توان
 .کنیم بازش بودیم

 .کیست آخر وارث بدانند که داشتند اشتیاق همه
 سالنار آقای ثروت نصف که تبریزی مسی  آقای جز نیست کسی آخر وارث -

 .گرفته تعلق ایشون به ثبتی تبریزی
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 هک داد می نشییان و بود زیبایی نام مسییی . رفت فرو غریب سییکوتی در سییالن
 !است بوده مسیحی حتما   کرده انتخابش که فردی
 .بودند شده گرد چشمانش دایی

 .شناسم نمی رو شخصی چنین این من کیه؟ مسی  مسی ؟ -
. دیدم را اش اشییاره. زد ای اشییاره و نشییاند لب بر موذی لبخندی مهدوی آقای

. ودب نشسته لبش روی پیروزمندانه لبخندی. آمد جلو و شد بلند جمع از فردی
سیده هدفش به بالخره سیدن هم هدفش. بود ر  هب! بود آغا طریق از قدرت به ر

 .بود گرفته را انتقامش احسن نحو
 :گفتند حیرت با همزمان پاشا و دایی

 !شهاب -
 
 :گفت دراری حرص لحن با و انداخت باال ابرویی او
 .تبریزی مسی  -

 و درسییت ها سییال از بعد بار اولین برای. کردم می نگاهش لبخند با! مسییی 
 حرص با را آغا شاید بودم او جای اگر من. بودم داده هدیه لبخند بهش حسابی

 .زدم می آتشش زنده زنده شاید یا کردم می خفه
 :گفت حرص با اورهان دایی

 پسره؟ این برای بابا دارایی نصف خبره؟ چه جا این -
 کرد می حس وقتی که بود دایی های خصییلت از یکی این. بود شییده ادب بی

 رد و بودم هم من اگر شاید البته. کرد می تحقیر به شروع شده خورده حقش
 .دادم نمی نشان بهتر رفتاری گرفتم می قرار موقعیتی چنین
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 :گفت اش همیشگی غرور همان با و نشست مهدوی آقای کنار مبل روی او
 .دایی خان دارید نگه رو خودتون احترام لطفا   -

 :زد داد و نیاورد طاقت بالخره دایی
سط؟ این چنده کیلو احترام - ضیه این ما برای یکی و شری  رو ق  تو، آخه .کنه ت

 تبریزی؟ ارسالن آغا ارث به چه رو سراییدار محمد   پسر
صابش هم او ست از را اع سه دیگر. بود داده د  ات بود شده لبریز صبرش ی کا

 .بریزد بیرون را هایش عقده
 نمی نگاه عنوان هیچ به را من. ایسییتاد مان همه روی جلوی و برخاسییت جا از

 .نبیند را ام ناراحتی تا بود نگران حتما   کرد
 :زد فریاد حرص با

 و نوجوونی کودکی، غرور برای بتمرگ بگن و سییرت توی بزنن عمر یه -
 یبدون خوای می. بمونم ساکت خوام نمی دیگه االن. کنه می کفایت جوونیت

صف آغات چی برای شته؟ من برای رو ارثش ن  کیه" آدالن" دونی می آره؟ گذا
 تبریزی؟ اورهان آقای
 :گفت شنود می را ها حرف این که بود متعجب که دایی

 !نه -
 :زد داد دوباره

 تا گشییتم دنبالش ها سییال که پدری.. من پدر! ناتنیت عموی! بدبخت عموته -
 !حالی چه با و طوری چه اما.. کردم پیداش
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 طور همان. کردم نگاه ها چهره به. بودند شده اش مردانه ی جذبه مبهوت   همه
شتند خبر ماجرا از کامال   نفر چهار بودم زده حدس که  هخال گالبتون، مامان. دا

 !مائده عمه و شاهین مریم،
 .بود هنهک بغضی از مملو صدایش. آیم بیرون فکر از شد باعث صدایش شنیدن

 به تصمیم همسرش فوت از بعد سالگی 70 سن توی بزرگ تبریزی   پاشا آغا -
 آدالن. زاره می آدالن اسمشو که شه می پسری صاحب. گیره می فراش تجدید

صمیم شه می که بزرگ شو راه گیره می ت  که جایی اون از. نره بود تاجر که پدر
سالن برادرش ست خیلی رو ار شته دو شته اون مثل دا سی ی ر  رو نفت مهند
 فتن شرکت توی. زاره می میانسالش برادر پای جا زود خیلی. کنه می انتخاب

 .بودن قابلی مهندسین دو هر آبادان
 .زد می حرف و کرد می نگاه تکشان تک به
 اهش رضا محمد زمان در آبادان نفت شرکت رئیس و بازرگان معصومی ویلیام   -
شته دختر یه سم به دا سی -ایرانی. بوده رگه دو خان ویلیام این.. رزا ا  به و انگلی

 کشییور جنوب در و ایران دلیل همین به داشییته زیادی ی عالقه ایران فرهنگ
شون برادر دو هر. کرده می زندگی  ودز خیلی و شه می باز ویلیام ی خونه به پا
شق آدالن شته ای کننده خیره زیبایی رزا. شه می رزا عا  نارسال که طوری به دا

 .شه می عاشقش داشته راه در که ای بچه و بچه سه وجود با میانسال
 :گفت بهت با دایی

 ...که بگی خوای نمی -
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. کشییونه می جنون مرز به رو آدم عاشییقی گاهی و شییده عاشییق آغا. درسییته -
صمیم صا   بره پایین آدالن و رزا گلوی از خوش آب نزاره گیره می ت صو  ونچ خ
 .آدالنه عاشق هم رزا که فهمیده

 .داد تکان بهت عالمت به سری دایی
 داری؟ حرفات برای سندی چه. باوره قابل غیر -
 .انداخت باال ای شانه او
 .بدید گوش رو بقیه اول اما زیاده که مدرک -

 :داد ادامه سکوت لحظه چند از بعد. کند می فکر دارد بود معلوم
 ویلیام و بوده انقالب اوایل. کنن می ازدواج آدالن و رزا سیییال چند از بعد -

صمیم شورش به گیره می ت  دادن النجو وقت گرده برمی ویلیام وقتی. برگرده ک
 قلبی بیماری که رزا. شه می باردار رزا جنگ اوایل. شه می فراهم هم آغا های

 .ره می زا سر یاره می دنیا به بچشو وقتی داشته
 همیدهف رضییایی آرمان با وقتی که طوری به. بود انگیزی غم نهایت بی داسییتان
 !ام بیچاره شهاب تقدیر برای بودم افتاده گریه به. بودم افتاده گریه به بودیمش

شتند گویی که بقیه غمگین حالت به توجه بی گفت می او ستان ی بقیه دا  را دا
 .زدند می حدس

 که هم مریم بودن رفته آبادان به آغا با دو هر محمد و مریم که حین این در -
 هرانت به شکستگی دل با. میره می ش بچه ولی کنه می حمل وضع بوده باردار
 بوده روزه پنج فقط که تبریزی مسییی  بوده مونده آبادان که آغا اما! گردن برمی

سیله به رو شته که افرادی ی و ستان از دا  بچه و بره می تهران به! دزده می بیمار



 319 ناز یسرگشته 

 و شیدن کشیته جنگ توی بچه مادر و پدر که گه می بهش. ده می محمد به رو
سن سته بهش ده می شیر نوزاد به که مریم. شونه مرده ی بچه هم  و شه می واب

 شییهاب شییه می! شییهاب شییه می بچه اون و داره می نگه خودش پیش رو بچه
 کاله چه دونست نمی سالگیش 20 تا که پسری.. هویت بی پسری... احمدی
 .رفته مادرش و پدر و خودش سر روی گشادی

 به! داشییت حق. کرد می خالی را هایش عقده و زد می داد داشییت دیگر اواخر
شت حق که خدا  رشد دربه چگونه که بگوید و بزند فریاد دل ته از گونه این دا
 .اند کرده

 
 جایشییان به که ای رفته دسییت از های داشییته از پر. بود بغض از پر صییدایش

 !داشت حق او. بود نشسته حسرت
 .دادم می را حق بهش هم باز ولی کند طعمه مرا نداشت حق گرچه

 .کنی می اشتباه ناخواه خواه باشی که آدم
 رفک چیز هیچ به دیگر گیرد می را چشییمانت جلوی خون وقتی باشییی که آدم

 ..کنی نمی
 ..کنی می فکر هدفت به فقط و میرد می وجودت آدمیت گاهی باشی که آدم
سانیت و آدمیت وقتی که آ  شم، و میرد می ان سان بینایی خ .. ندک می تار را ان

 !کند می کر و کور هم را عقل حتی خشم گاهی
سان هم شهاب سانی.. بود ان  می کلنجار من با بود سال یک که الخطا جایز ان

 غیر تصییور به البته. اسییت پذیرفته را اشییتباهش که کند ثابت بهم تا رفت
 .بود مغرور و سرتق شدت به چون مستقیم
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شیده دیگر که بود روا آیا شود؟ بخ  من وی؟ش بزرگ تا ببخش اند نگفته مگر ن
 .کنم اعتماد و ببخشم بار آخرین و اولین برای خواهم می
 می چه. دادم می را حق بهش اما کردم نمی درک باید که طور آن را شییهاب من
 دهد التیام را دلش داغ خواست می هم شهاب.. است همین زندگی کرد؟ شد
 من مقصییود جا این در البته! سییاخت خود برای مرهمی من، شییکسییتن با پس

 هشب شهاب وقتی! دیدم چشم با من که هم را آغا شکستن. بود آغا بلکه نبودم،
 بیشتر؟ این از شکستنی.. است کرده من با کار چه که بود گفته
 .بود برگشته دوباره صالبتش با آوای

 .دونست می هم آغا خود. منه حق اموال و مال اون -
 :گفت خشم با دایی

 داری؟ مدرک حرفات برای پرسم، می دارم دومه بار -
 .کرد اشاره مائده عمه به و زد پوزخندی او
 !بفرمایید شما جان عمه -

 :گفت جدی عمه
سالن که وقتی پیش سال دو. اورهان دارم خبر جریان از من -  ارب اولین برای ار

 باید من و عمرشه آخرای دیگه که گفت. گذاشت جریان در منو شد بد حالش
 از موقع اون که این از بگذریم. بدم شییهادت حتما   نامه وصیییت شییدن باز روز

 دهش پشیمون خوب اما بود کرده که کاری اون با شدم عصبانی قدر چه دستش
 .پردازه می بهش کمال و تمام رو شهاب حق که گفت و بود



 321 ناز یسرگشته 

سمان از امروز ها بیچاره. بودند شده فنی ضربه زنش و دایی شا زمین و آ  نبرای
صف و بود ثروتمند خیلی آغا. بارید می شیده شهاب به را ثروتش ن !!! ودب بخ
 به و ادهد تکان ریشیه از را بقیه و دایی امروز که بود خبری ترین وحشیتناک این

 .بود کشیده ویرانی
 :گفت عصبانیت با دایی

 کجاست؟ آدالن حاال -
 می بیرون جیبش از را سیییگارش ی شییده کاری طال ی جعبه که طور همان او

 :گفت غم با کشید
 !روانی آسایشگاه -

نه و گفته ای اجازه با و زد را حرف این  قیهب بهت به توجه بی. کرد ترک را خا
 :گفتم ناراحتی با و دادم تکیه درب چهارچوب به. دویدم دنبالش

 ..شهاب -
 :گفت غم با و برگشت سمتم به پوشید می را هایش کفش داشت که او
 بله؟ -

 .جویدم را لبم و چالندم درهم را هایم دست انگشتان
 ری؟ می داری کجا حالت این با -

 .انداخت زیر به را سرش
 .بزنم دوری یه رم می -
 :گفتم خشم با
 .بهتره بگی اینو.. بکشی سیگار ری می -

 .داد تکان سر بار این
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 برم؟ یا من با داری کاری. درسته -
 :گفتم زده خجالت آخر در و رفتم کلنجار خودم با
 بیام؟ باهات شه می -

 موج درش خنده که صدایی با و شد نزدیک بهم کمی. انداختم زیر به را سرم
 :گفت زد می

 فضولی؟ بیای خوای می -
 .رفتم بهش ای غره چشم و آوردم باال را سرم

 !..تنهایی آخه.. نیست طور این اصال  .. خیر نه -
 !است چیزی خوب هم خجالت شد؟ می چه را من خداوندا
 :گفت زد لبخندی

 .بیا و بپوش لباس برو. منتظرتم -
شیدم را شالش با ام آبرنگی پانچ مانتو و رفتم اتاقم به سریع  شاهین به دبع. پو

 های حرف تحمل از بعد که کرد اذیتم کمی. کنم می ترک را خانه دارم که گفتم
 .شدم خارج خانه از او دنبال به بارش شیطنت

 
سم راه و خورد ام بینی به سیگار ی کننده خفه دود شدم که سوار ! ستب را تنف
 .کرد رتابپ بیرون به را سیگارش و کرد باز را شیشه هول با افتادم سرفه به وقتی

 .نازلی خوام می عذر -
 بود؟ نکرده خوشحالش من همراهی یعنی. بود ناراحت هم هنوز
 :گفتم آمد جا نفسم وقتی
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 به دلیل همین به آورد هجوم سییمتم به و بود زیاد دود آخه. نیسییت مشییکلی -
 .افتادم سرفه

 به دارد داند نمی که اسییت ناراحت قدر آن دانسییتم می. بود نامعلوم مسیییرش
 :گفتم رو این از پس رود می کجا

 بشینم؟ فرمون پشت من خوای می -
 :گفت جدیت با حرفم به توجه بی
هایی برای دلت سییوخت؟ برام دلت اومدی؟ من با چی برای -  آغات که تن

 سوخته؟ بود باعثش
 :گفتم کنم نگاهش که آن بدون

. فهمیدم هم رو داده آخرین امروز و دارم خبر چی همه از هاسییت ماه من! نه -
 .روانیه آسایشگاه توی آدالن که این

 :گفت و کشید خیابان کنار به را ماشین تعجب با
 نیاوردی؟ روم به اصال   چرا پس دونستی؟ می تو -

 .زدم پوزخندی
 .نبودم مطمئن آخه -
 فهمیدی؟ کجا از -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 بلق آغا. برخوردم آدالن نام به ای کلمه یه به من آغا اتاق توی پیش سال یک -
 با. مباهوشی شدت به آدم من که میدونی! آدالن پسر گفت بهت بمیره که این از

ضاع اون سم. قاپیدمش هوا توی شنیدم رو حرف این وقتی خودم احوال و او  ا
 کشیی به کم کم. بود خوابیده قضیییه پشییت دلیلی حتما   و بود محمد تو پدر
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 با شییدند باعث همه و همه شییاهین، و مریم خاله مامان، های حرف. افتادم
 به متونسییت هاش کمک با. بدم توضییی  براش رو جریان و کنم صییحبت وکیلم

 .برسم حقیقت
شت سکوت به مدتی  هخیر شلوغ ی جاده و رویمان روبه به متفکر دو هر. گذ
 :گفت گرفته صدایی با و انداخت راه به را ماشین سرانجام. بودیم

 باغ؟ خونه بری خوای می یا یای می من با. نیست خوب حالم من -
 :گفتم انتحاری عمل یک طی در و کردم فکر کمی

 .یام می باهات -
 بود؟ جذاب قدر این بشر این چرا و را زد که لبخندی دیدم

 چون رود می خانه به حتما   حال این با دانسییتم می. رفت می فرشییته به راهش
 .نداشت هم را دیگری جای
 بی شییدیم که خانه وارد. بود ظهر از بعد 5 سییاعت رسیییدیم اش خانه به وقتی
شپزخانه وارد من به توجه ستگاه سمت به و شد آ  هنوز او. رفت جوش قهوه د

شد قهوه اگر که ای حرفه خور قهوه یک! بود قهوه به معتاد هم  می را شب نه نبا
 !کند سر آن بدون تواند می نه و خوابد

 خراب اش سابقه که او با آمدن دانم نمی. درآوردم را شالم و نشستم مبل روی
 ره از اعتماد این و بودم کرده پیدا اعتماد من ولی نه یا بود درسییتی کار اسییت

 بسیییار که آن مگر دهد انجام غلطی کار که نیسییت آدمی دانسییتم می! بود نظر
 .باشند فشار تحت اعصابش
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سردی آدم ذاتا   او ست می و بود خون  رب را دراز زبان آدم صدها سکوتش با توان
 !ودب امروزش رفتار با مغایر اش معنی حرف این البته. بنشاند جایشان سر

 هیچ بی. گرفت سییمتم به را یکی و شیید خارج آشییپزخانه از قهوه ماگ دو با
 بوی و رعط اش برزیلی ی قهوه. گرفتم ام بینی جلوی و گرفتم دستش از حرفی

 .داشت محشری
 :گفتم و نوشیدم کمی

 بپرسم؟ سوال شه می -
 :گفت و زد لبخندی

 شیری؟ کله گیری می اجازه حاال تا کی از -
 .کردم اخمی

 دیگه تا کنم می کوتاه پسییرونه موهامو رم می اصییال  .. خودتی شیییری کله -
 !نکنید ام مسخره

 با و کرد نوازش را فرهایش. آورد موهایم سییمت به دسییتی و کرد اخمی هم او
 :گفت مالکانه خشونتی

 !باشه بلند همیشه باید جعد این -
 :گفت و داد لم مبل روی. ب*و*سید را موهایم انتهای و کشید عمیقی نفس

 .ببینم بپرس -
 کرده؟ چه آغا فهمیدی طور چه -

 .نبود دنیا این در دیگر. نوشید اش قهوه از کم کم
 به روز همون پدرم. شیینیدم رو آغا و پدرم صیییدای سیییالگیم 20 تولد روز -

 هک ویلیام روز اون گویا. کرده چه آغا که بود شده متوجه اتفاقی کامال   صورت
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 مبفهم زود من باید که کنه می تاکید و گه می براش بوده فهمیده رو چیز همه
صل صبم و ا صه. چیه ن  هم بعد و شنیدم رو زد می پدرم که هایی حرف خال
 با سال اون یاد می یادت. شد آوار سرم روی دنیا که بود وقت اون و آغا تایید
 ودم؟ب مبهوت و گرفته قدر چه یاد می یادت بودین؟ گرفته جشن برام ها بچه

 
 .دادم تکان سری

یدیم ازت قدر چه حتی. یاد می یادم آره -  هیچی تو ولی ناراحتی چرا پرسیی
 !شدی دیگه آدم یه فرداش و نگفتی

 :گفت حسرت با
 نازلی؟ بخشی می منو. برگشت عقب به شد می کاش -

 اد؟د می نشییان العملی عکس چه بخشیییدمت گفتم می اگر. نگفتم چیز هیچ
 دیوانه من.. دانسییت نمی او. بودم بیمار من. دانسییت نمی او. داشییتم ترس من

 .بود اش بیماری عود منتظر آن هر که بیماری! دانست نمی او و بودم
 .پرسیدم دیگر سوالی

 گرفتی؟ انتقام ازم چرا که بفهمم من خواستی نمی چرا -
 .داد جواب و کشید آهی

 باز تظرمن البته.. شییی متنفر ازم بدتر بدونی کارمو دلیل وقتی ترسیییدم می -
 من به رو ثروت این قراره آغا دونسییتم می من. بودم هم نامه وصیییت شییدن

 ارشک این با خواسییت می اون البته. پدرمه به متعلق بیشییترش چون. ببخشییه
 ..کنه جبران هم کمی
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 :داد ادامه گذشت سکوت به که کمی
 و نکرده درک خودمو خودمم حتی چون کنی درکم که ندارم توقع ازت اصییال   -

 موزندگی یکی! داشییت باد م کله و بودم جوون که دونم می اینو فقط. کنم نمی
 قعاشیی آغا. بگیرم نشییونه شییو زندگی گرفتم تصییمیم هم من و بود کرده نابود

 می محرومش همیشیییه محبتش از که ای نوه همون بود، اش نوه ترین کوچک
 .کشید می عذاب دیدنش با چون کرد

 آسایشگاهه؟ توی پدرت چرا -
 :گفت غم با و انداخت زیر به را سرش

 روز اون. دزدیدنم که بودم بیمارسییتان توی و اومدم دنیا به ماهه هفت من -
. بیاد سییرش به بالیی چه قراره که دونسییته نمی و شییهر از بیرون بوده رفته پدرم
. شده نمی باز دری هیچ اما زنه می در اون و در این به شم می مفقود من وقتی

صه صمیم یک طی که بوده شده درمونده اونقدر سال یک از بعد خال  سریع ت
 اگر.. بیشییتر روز به روز ها آشییوب و بود شییده جنگ تازه. شییه می جبهه راهی

سارت توی بعد و جبهه توی که هایی رنج ی درباره بخوام شیده ا  تا ایدب بگم ک
 که هایی شییکنجه از.. اونجاسیییت االن که جنگه اثرات از.. بزنم حرف فردا

. زده پشیییت از خنجر بهش برادرش فهمه می وقتی ها رنج تموم از.. کشیییده
 می وخامت به رو روانیش بیماری کرده کار چه آغا گه می بهش ویلیام وقتی

شگاه توی ها سال شه می باعثش و ذاره سای  اون که ساله سیزده االن. بودن آ
 .شه می بهتر داره حالش گه می دکترش اواخر این البته.. افتاده گوشه

 .ببینمش دارم دوست. امیدوارم -
 :گفت و کرد نوازش را موهایم
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 .برمت می خواستی وقت هر -
 شهاب؟ کنی می تجارت ویلیام با -

 .خندید
 دختر؟ دونی می کجا از دیگه اینو -

 .انداختم باال ای شانه
 ..دیگه بود تحقیقات های داده از -
 .داد تکان سر بیشتری ی خنده با
 .کنم می ش اداره من که تهرانه هم ایرانمون دفتر. آره -

 .پرسیدم خجالت با را آخرم سوال
 ویلیامه؟ ی نوه جین -

 :گفت کند نگاهم که آن بدون
 .صوفیه خاله دختر. کنم ازدواج باهاش تا داده گیر هم ویلیام. آره -

 ازدواج خواهی می هم تو که نپرسیییدم دیگر. ماندم خیره دیوار به زده حیرت
 .نداشت ربطی من به مطمئننا  . نه یا کنی

 :گفتم و انداختم دیوار روی ساعت به نگاهی
 .برم تاکسی با ای خسته هم اگر یا برسونی منو شه می -

 .کرد اخم
 .بریم شب؟ نصف اونم تاکسی -
 از هم با. بودیم نشییده زمان گذر متوجه که بودیم کرده صییحبت هم با قدر آن

 .بودیم شده خاموش دو هر که حالی در زدیم بیرون خانه
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 پیاده هک این از قبل آخر ی لحظه فقط برگشتم باغ خانه به او با که بود 9 ساعت
 .زدم را خالصم تیر شوم

 .ببینم قبلش رو پدرت دارم دوست. دارم بلیط بعد ی هفته -
شیده درهم که ابروهایی و ماند او. شدم پیاده و زدم را حرف این  .بودند شده ک
 !کند ازدواج خواست می که هم او.. بروم باید من
 می.. روم می من و کند می ازدواج او.. نماند ازم هم اثری دیگر که روم می من
ید می من به و بکند ازدواج جین با خواهد می او.. تاریکی به روم  جعدت گو
شه باید شد همی شم بور مو دخترک آن با! با  و کند می ازدواج بریتانیایی آبی   چ
 ..مانم می تنها ام شرقی و تیره مجعد و فر موهای با زاغک من  
 فرنگی عروس اش خانه به و رود می او و مانم می تنها بریتانیا در و روم می من
 !من بدبختی ی قصه است این و.. آورد می

 ..کشم می باری روز هر نو به نو
 

 رفتم می چنان فردا. کردم می نگاه بزرگم های چمدان به غم با کمر به دسییت
 آیلی .کردند می بیقراری ایلگار و گالبتون مامان. نماند باقی ازم اثری هیچ که

 می نگاهم فقط و زد نمی حرفی شییاهین. کردند می گریه و زدند می غر پریا و
 !ندارد گفتن حالش که هم مریم خاله. کرد
ست نمی دلم شند زجر قدر این خوا ستم می ولی بک  ما  حت رفتن از بعد که دان

 !..ام نداشته وجود هم قبل از انگار که طوری به کرد خواهند فراموشم
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.. شییود می محو گویی رود می که کسییی. اسییت همین بودن غریب خصییلت
 تیح حاال.. دیگر اسییت رفته! اسییت مرده یا کشیید می نفس که کند نمی فرقی

 .بیاید عزیزانش دیدن به بار یک سالی اگر
! نیامد دیدنم به هم بار یک حتی. ام شییده محو او برای حاال از من انگار ولی

 لیو ببینم رفتن از قبل را پدرش خواسییتم می. نکرد عمل آخرم حرف به حتی
 .بود کرده فراموش هم را این گویی

 باورم هم هنوز. گذاشییتم بزرگم چمدان روی را ام دسییتی کیف و کشیییدم آهی
 ای معجزه. خواهد می ای معجزه دلم هم هنوز! بروم خواهم می که شییود نمی

 !است باطل خیال زهی ولی! او توسط رفتن این از من کردن منع مانند
 :گفت ناراحتی با. شد ظاهر آستانه در مامان و خورد درب به ای تقه

 کردی؟ جمع رو وسایلت -
 .دادم تکان سری

 .بله -
 :گفت و نشست تخت روی

 یریمگ می رو پیشرفتت جلوی کارهامون این با داریم کنی فکر خواد نمی دلم -
 اب فرقی هیچ تو که خدا خداوندی به. نازلی سخته هم ما برای که کن درک ولی
 .نداری برام آیلی

 .گرفتم را دستش و نشستم کنارش
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 هیچ جا این. کنید درکم شییما خواد می دلم هم من ولی جان مامان دونم می -
ست من منتظر کس صیل ادامه برم خوام می! نی شته برای جا اون. بدم تح  ی ر

 .زیاده شغلی های فرصت من
 .کشید آهی

 نکنی فراموش مارو فقط.. همراهت به خدا برو. دونم می... مامانم دونم می -
 !..مکه حاجی حاجی بری

 .شد ظاهر لبم روی غمگین لبخندی
 .چشم -

 داخ نزد فقط بهشییت که گوید می کسییی چه و گرفتم آرام الغرش بازوان میان
 دارد؟ وجود

 من زندگی مامن سینه این. شوم خالی تا کردم گریه کمی اش مادرانه آغوش در
 .بودم نگریسته اش سینه بر من که هایی شب چه دراز هایی سال در. بود
*** 

 .ب*و*سیدم را قرآن و شدم رد قرآن زیر از
 :کردم زمزمه لب زیر

 ..بزن رقم برام رو ها بهترین..! ترینی بزرگوار که خودت امید به خدایا -
 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی شاهین

 .نیست وقت باش زود نازلی -
شینش سوار شاهین همراه به و دادم تکان سری ستند می همه. شدم ما  به خوا

 تمخواسیی نمی ولی بیافتند زحمت به نبودم راضییی من گرچه. بیایند فرودگاه
 .کنم ناراحتشان
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 دامها اش رانندگی به سکوت با فقط و گذاشت آهنگی نشده سوار هنوز شاهین
 !داد نمی انجام دلیل بی را کاری هیچ شاهین. داد

 تو هامی لحظه کجای
 گشتم بگی جارو هر که
 کردن زندگی جای به

 گشتم دیوونگی پی
 گشتم دیوونگی پی

 آسونه کندن دل نگو
 نمیتونم اصال من که
 میپپرسی رو حالم اگه

 نمیدونم رو جوابش
 نمیدونم رو جوابش
 نیستی و میگردم من که تو زندگیمی کجای

 وایمیستی حرفات پای بودم مطمئن روزی یه
 وایمیستی حرفات پای
 تهگذش کارهای از و دارد دوستم گفت نمی مگر نایستاد؟ هایش حرف پای چرا
 ابد؟ تا کند ام همراهی خواهد می گفت نمی مگر اسییت؟ کشیییده دسییت اش
 نبودند؟ ها همین هایش حرف مفهوم مگر

 شی پیدا باز شاید که گشتم بگی جارو هر تو
 باشی عاشقم هنوزم کاش موندم زنده عشقت به
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 باشی عاشقم هنوزم
 باشی عاشقم هنوزم
شقش هنوزم ستش هنوزم.. بودم عا شتم دو  کاش.. مردم می برایش هنوزم و دا

 قدر چه دانسییت می کاش.. کرد می تقدیر عشییق همه این از کمی معشییوق
 !دارم دوستش

 کردم گمت وقتی از من
 زمستونه روزم و شب

 باشه صاف جا هر هوای
 بارونه خونه هوای
 بارونه خونه هوای

 کردم گمت وقتی از من
 شد گم رویاهام تمام

 که اونی از میدونی چی تو
 شد مردم حرف قصش

 شد مردم حرف قصش که
 که تو زندگیمی کجای

 نیستی و میگردم من
 بودم مطمئن روزی یه

 وایمیستی حرفات پای
 ..وایمیستی حرفات پای

 گشتم بگی جارو هر تو
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 شی پیدا باز شاید که
 موندم زنده عشقت به

 باشی عاشقم هنوزم کاش
 باشی عاشقم هنوزم
 ..باشی عاشقم هنوزم

 .شنیدم را شاهین ی گرفته صدای
 ؟ری می داری چی برای کنی می گریه براش و داری دوستش قدر این که تو -
 پاک ار بودند سیالب مانند که هایی اشک و کشیدم هایم گونه به دستی هول با

 !رفت پاک آبرویم. کردم
 است خورده ترک هم باز غرورم که این گفتم؟ می چه. ندادم را سوالش جواب

 کار کجای" دارم دوسییتت" آن پس اسییت توهم اگر ام؟ بوده توهم در هم باز و
 است؟

شت سکوت در فرودگاه به رسیدن تا شتیم حرفی. گذ  روزه ود هر. بزنیم که ندا
ته سییکوت ی نه این. بودیم گرف  ودب ممکن زدیم می حرف اگر! بود بهتر گو

 !ترحم اال داشتم دوست را چیزی هر. خواستم نمی را این من و کنم طغیان
صوص کیف ها چمدان تحویل از بعد ست در را مدارکم مخ  همه با و گرفتم د

مه. کردم روب*و*سییی گاهم ناراحتی با شیییان ه ند می ن  ناراحتی دلم. کرد
 .خواست نمی را هایشان
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مان ند، می صییورتم روی دیگری از پس یکی هایم اشیییک که طور ه  ریخت
 مپرواز شماره. کردم گرد عقب سالن سمت به و کردم را ام سرسری خداحافظی

 ..خواستم نمی را این من و شدم می سالن وارد باید. شد می اعالم داشت
 من.. بروم که ندهد اجازه و دارد بازم رفتن از عظیم نیرویی خواسیییت می دلم

 دشییای.. فرشییته های خیابان از خیابانی در شییاید. بودم گذاشییته جا را زندگی
شم جفت یک میان جایی سلی چ شان که براق و ع  تر مهم چیزی هر از غرور

 .بود
 ..ها شاید از وای ای.. شاید

 بود؟ باید و شاید از مملو ام زندگی چرا راستی به... ها باید از وای ای
 چه ام خورده ترک غرور مگر نبینم؟ را عشییقم که آن بدون رفتم می باید چرا

 داشت؟ اهمیتی
 خودش روش به بیایم خود به تا و قاپید را کیفم دسییتی که بودم افکار همین در

 !بست را دهانم
 نبود؟ بازی پارتی چشم جفت یک در نور و برق همه این خدایا

 :گفت گوشم کنار و زد حلقه گردنم دور را دستش
 خانمی؟ خوای نمی همسفر -
 :گفتم زرنگی با و دادم تحویلش لبخندی عشق با
 ...همسفر تا داریم همسفر -

 .فهمید را منظورم چون زد چشمکی
 !ابدیت تا.. عمر آخر تا همسفر -
 ..نیست نیازی ها ستاره الماس به مرا تو چشمان با
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 «ده پناهم آخرم، پناه  : »سوم فصل
 همین. دهد نمی جالیش زندگی در بهایی هیچ دیگر شییود می که کدر روح
 .یابند می افزایش اش عمقی و سطحی های تیرگی هی و ماند می باقی طور

 شیییاید تا گردد باز ام زندگی به نور کاش ای که کردم می دعا روزها از روزی
شت نو از و دوباره بتوان شت سر از را سرنو  یرتقد این که این از غافل ولی نو
 .است مثال بی و ابدی

قدیری ته خو آن با گاه هیچ که ت قدیری. گیرم نمی و نگرف  ام زندگی در که ت
 !شد می تنومند و کرد می رشد چشمانم جلوی همیشه و همیشه

 گویم می.. گویم می من ولی نکنی باور شاید گویم می را ها این دارم که حال
 الخی خوش. شدند برطرف ام زندگی های سیاهی که کردم باور.. کردم باور که

 !دیگر بودم
ست کلمه فقط خیالی خوش.. ندارد دم و شا  که خیالی خوش  حرفی چند ای

 همین.. کرد شیییدا مرا دوباره که بود خیالی خوش همین.. شییگرف معنایی با
باره که بود خیالی خوش  که بود خیالی خوش همین و گرداند باز را عشییق دو
 !کرد خارج بود گرفته تازه که جالیی آن از را کدرم زندگی

شمانم ستم را چ شیدم عمیقی نفس و ب سمی نفس از. ک  نفس از. بودم افتاده ج
 !..بیشتر از بیشتر زندگی این

 .کردم نگاهش چشمی زیر و چالندم درهم حرص با را انگشتانم
 .بزنم حرف دیگه ندارم دوست -

 .داد تکان سری
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 .دیم می ادامه فردا رو حرفامون نیست مشکلی باشه -
 گند به را ام بریتانیایی زیبای ی لهجه پرخاش با و برخاسییتم جا از حرص با

 .کشیدم
 ارب بریم هم با خواییم می منتظرمه چارلی چی؟ که داشییتی نگه منو همه این -
 .برقصیم خورده یه

 می صییورتم روی هایم اشیییک زمان هم. دادم تکان را خودم و زدم ای قهقهه
 !بودم دیوانه من. ریختند

 .زدم جیغ شود می نزدیکم آرامی به دارد که دیدم وقتی
صم چارلی با برم خوام می! نیا جلو - سا بهم آخه.. برق  ادی کثیف رقص و سال

 ..دونی نمی تو! شد دیوونه فهمید وقتی شهاب.. داد
 :گفت مهربانی با و گرفت صورتم جلوی را دستانش

 !من به بده رو دستت و باش آروم فقط تو.. باشه باشه -
 :گفتم و خندیدم دیوانگی با
 !دکتر کنی حبس اتاقک اون توی منو خوای می باز! نه -

 :گفتم جیغ با را اش ادامه و زدم را حرف این
 !ذارم نمییییی -

ستار سه دویدن شیدم می که پی در پی های جیغ با شد همراه طرفم به پر . ک
 یچیدپ تیمارستان بگویم است بهتر یا آسایشگاه مانند باغ ی محوطه در صدایم

 می پژواک لندن آسمان ی گریه از مملو و بارانی ابرهای برق و رعد صدای با و
 .شد
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ستار سنه گرگی مانند و راندم کناری را پر  می ایدب من. گرفتم گاز را یکی آن گر
 !کرد می ام دیوانه داشت دیگر حبس همه این. رفتم
سا چارلی پیش رفتم می باید  دیگر هابش تا گرفتم می یاد کثیف رقص و سال

 برای و گرفتم می یاد را رقصییم رفتم می باید. نیاندازد هم نگاهی جین به حتی
 ..رفتم می باید. کردم می لوندی شهاب

ست من جای خانه دیوانه این ستم سرحال و سالم من.. نی  عنوان هیچ به و ه
 .ندارم انداختم دامش در را خود که بیمارستان این به نیازی

 همه خدا که هایی همان.. ها انسییان ی همه مانند.. همه مانند.. سییالمم من
 یخدای همان. بود کرده سلب را چیز همه نازلی از و بود بخشیده بهشان را چیز

ست وقت خیلی از که  مین حس بارم نکبت زندگی روی بر را اش سایه دیگر ا
مان. کنم نه این که خدایی ه  عاقلی هر از مرا واقعی جنونی عین در و گو

 .بیاورند هجوم ذهنم به وار دیوانه افکاری چنین این تا است کرده هشیارتر
 نمی وربا چرا.. نیسییتم.. نبودم و بودم بدبختی آدم من.. نبودم و بودم دیوانه من

 های نوشیدنی آن از دلم کمی فقط نیستم دیوانه که کن باور درونم؟ نازلی کنی
هد می رنگ زرد پاین. خوا  همین هم ش*ر*ا*ب.. خورد نمی دردم به شیییام

 !خواهد می دیگری چیز دلم.. طور
 می را شییهابم دلم... خواهد می را شییهابم دلم.. خواهد می را شییهابم دلم و

 !...خواهد
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 ستهب کت مرا زدنی هم به چشم در و شدند گرفتار قوی دستانی میان در بازوانم
صاب فریادم و جیغ. بردند ساختمان سمت به  همه. آزرد نمی را کس هیچ اع

 !بودند دیده آب
 مهم برایشییان کرد می آب هم را سیینگ دل که منی های فریاد و بودند دیده آب
 !بود من چیز همه شهاب که دانستند نمی ها آن و نبود

 
شمانم کم کم شه اتاق   نور از ای باریکه. کردم باز را چ  ار مخوفم و تاریک همی

 .بود کرده روشن
 می ادامه را خوابم حاالها حاال باید بودم کرده جان نوش که هایی بخش آرام با

 نمی پا از هم قوی های بخش آرام با حتی خواب کم همیشیییه من   ولی دادم
 .افتادم

 هنوز که هایی ناگفته از پر. اسییت مغشییوش و آشییفته ذهنم. نبود خودم دسییت
 می ام هدیوان گفتنشییان که داری بغض های حرف از پر. بودم نگفته دکتر برای
 !بود نیک دکتر خود   حرف این! روانی نگفتنشان و کند

ستم  اه این که بود وقت چند. شدم خیره کبودم ساعدهای به و آوردم باال را د
 زندگی برق و زدند نمی برق سییفیدی از دیگر که بود مدت چه بودند؟ کبود

 ایه طوفان گرفتار دوباره من زندگی و گذشت مدت چه بود؟ خشکیده درشان
 شد؟ موسمی

 .ندارد دوست را ام راحتی خدا دانستم می اول همان از
 .زنم می لبخند من ببیند آید نمی دلش خدا که دانستم می اول همان از
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ستم می من ست وقت خیلی از خدا که دان ست خدایم دیگر ا  ان ای غریبه و نی
 !است شده آشنا
 از روز یک. کردم عاشییقی اما دانسییتم نمی و دانسییتم می را چیزها خیلی من

 .خوردم شکست.. کردم عاشقی روزها
شق دوباره شقی دوباره.. کرد طوفانم دچار و آمد ع  و..  آوردم خاطر به را ام عا

 !خوردم شکست هایم عاشقی از بعد هم باز
 برایم حاصییلی هیچ رنج جز به که کن رها را عشییق نصیییحت، تو به من از

 !نداشت
 که دیدم می. اسییت آمده هم باز نیک دکتر که فهماند بهم اتاقم درب صییدای

 !دبو عجیب برایم این و گذارد می وقت من برای بیمارانش ی همه از بیشتر
 .تنشس کنارم صندلی روی و زد لبخندی فروغم بی ولی باز چشمان دیدن با
 بهتره؟ حالت -

 .نشستم تخت روی و کشیدم باال را خود
 .بهترم -

 !بودند راه به هایم قهقهه حال وگرنه بودند داده بهم را هایم قرص
شکی خودنویس و پرونده آبی رنگ به نگاهم شتانش الی م  بود رمنتظ. بود انگ

 .بزنم حرف دوباره تا
 تا کند ام اطالعاتی ی تخلیه آرامی همان به خواسییت می و بود نشییسییته آرام

 !است آمده روزم به چه که بفهمد
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 را تند حرف یا پرخاش یک تحمل. بود همین من بیماری اصییلی ی شییاخصییه
 نای! دانست نمی شهاب را این و شدم می دیوانه دیدم می پرخاش اگر. نداشتم

 !دانستند نمی ها خیلی را
 :گفتم و کردم تر زبان با را ام زده ترک لب

 .پرتن و چرت مشت یه من های حرف دکتر؟ بشنوی خوای می چی -
 به و شییده خارج من دهان از که کلماتی روی و گذاشییت پرونده روی دسییت

 دفهمان می بهم داشت. کشید دست بودند آمده پرونده آبی کاغذ روی او دست
 .نیستند هم پرند و چرند. نیستند پرت و چرت که

 هسال چند و چندین داغ   ها حرف این که گفتند می چشمانش گفت، می داشت
ستند من زندگی ی  گداخته سربی داغی با که ام ساله 29 زندگی های داغ. ه

 !بود برابر
شه مانند شمان در کنجکاوی و بود باال ابرویش تای یه همی  یم اش زیتونی چ

شید سردی با و کرد باز لب. درخ شکی روان از که تمام خون  ردو به او چون پز
 :گفت نبود

 لتحم من که دارن غم خورده یه فقط. نیسییتند بد تو های حرف نازلی ببین -
 برقصی؟ چارلی با بری و بشی خوب خوای نمی تو مگه. کنم می

گاهی تمام با که دانست می! گذاشت ضعفم نقطه روی دست  ما بیماری از ام آ
 .بودم بیمار یک هم باز
 حرف دردهایم از کسییی برای که این به. بودم محتاج درمانی روان این به من

 !کند تشری  برایم را ها داده او و بزنم
 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب
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 یاد تا بدم دق رو شییهاب و برقصییم چارلی با برم خوام می. برم خوام می آره -
 !نده رو اش خاله دختر به دیگه بگیره

ستم می که این با شته دوران آن دیگر دان ست گذ شته و ا  رددگ برنمی دیگر گذ
 بسییتری که حدی در باشیید حاد اش بیماری که هم بیمار! بودم بیمار من.. اما

 .خواهد می چه که داند نمی دیگر شود
 زندگی گذشته در که دانستم می من. کردند می بیداد من در مختلف حس سه

 در که خواسییتم نمی هم و باشییم گذشییته در که خواسییتم می هم و کنم نمی
 !بدهد را مشدن بستری دستور تا کردم نمی مراجعه دکتر به وگرنه باشم گذشته

 
 را مدسییت. شییدیم خارج لندن هیترو   فرودگاه از بارهایمان گرفتن تحویل از بعد
 !نداشت رهایی قصد و فشرد می دستانش میان در

شمانش و لب شحالی من و زدند می لبخند توان تمام با چ صل خو  این از حا
صال  ای آینه من برای او بلعکس و دیدم می سکناتش و وجنات تمامی در را و

 .نداشتم او از کمی دست! دیدم می درونش را خود که بود
 مفرح توانسییت می این و بود شییده داده پایان عذابم به ها سییال از بعد بالخره

 !دادم می ناتوانم و بیمار خود   به که باشد خبر ترین
 من. برود کجا به دانست می و داشت اشراف لندن به کامال   او معلوم شواهد از

صد خودم شتم ق سی ی راننده از که دا  با حال ولی دهد کمکم که بخواهم تاک
 .نداشت وجود مشکلی او وجود
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 بود آمده بند من زبان   خوشییحالی شییدت از. زدیم نمی هم حرف حتی هم با
 !دانم نمی را او دیگر

 ترمز یمانپا کنار لوکس ماشینی که بودیم ایستاده فرودگاه بیرونی ی محوطه در
 و احترام با که کردم می نگاه مرد به تعجب با. شییید پیاده سییریع راننده و کرد

 .کرد باز را عقب درب برایمان و داد سالمی بریتیش
 با دید را تعجبم وقتی. شد سوار کنارم سپس و شوم سوار کرد کمکم شهاب
 :گفت لبخند

 .ویلیامه ی راننده -
 :گفتم نگرانی با و دادم تکان سری

 ..که شه نمی آخه ویلیام؟ ی خونه بیام باید منم -
 :گفت و کرد نوازش را ام گونه

 شه؟ نمی چرا -
 کیه؟ دختره این بگی بهش خوای می آخه -

 :گفت و زد چشمکی خیال بی
 .بشه زنم قراره فردا و شده نامزدم امروز که عشقم -
 بودم؟ شده خجالتی زیادی من یا بود رک زیادی او. زدم لبخند خجالت با

 دانستم می .ببرد پیش را کارها تا دادم دستش به را افسارم و نگفتم چیزی دیگر
 نم که داشت خاصی دلیل هم حرکت این مطمئننا   و دارد دلیلی کاری هر برای

 .نبودم مطلع آن از
مامی مای با شییهر ت  و ها برج که ها چراغ. بود رویم جلوی ای شیییشیییه ن

 .بودند کرده منور را زیبا کلیساهای
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 :گفتم و زدم لبخند زیبایی همه این به
 گن می ههمیش اما بودم کرده تحقیق کلی انتخابش از قبل.. زیباییه شهر لندن -

 .ببری لذت تا ببینی نزدیک از باید
 .داد تکان سری

شنگه آره - شه و کردم زندگی جا این سال چند که منی برای ولی ق  و رفت همی
سل خورده یه دارم آمد ست کننده ک شتر رو تهران.. ا ست بی  دونی می! دارم دو

 .نیک درکشون بتونی تا بشی مثلشون باید. یاد درنمی جور ما با عقایدشون
 ویالیی درب جلوی ماشین. بود درخت و دار از پر شدیم واردش که ای منطقه
 .دمکر کشف را ها قصه دانای پیر یا جادوگر ویلیام قصر بالخره و شد پارک
 !زندگی بوی. آمد می خورده نم خاک بوی
 .کردم می استشمام وجود تمام با را زندگی بوی امروز من

یده که طور همان لندن  که طوری به بود بارانی قسییمتی تا و ابری بودم شیین
 .آمد فرود تا داشت تاخیر کمی هواپیما

 ریه و کشیییدم عمیقی نفس. افتادیم راه به ورودی درب سییمت به هم پای به پا
 می خوشییم هوایش از نیاید خوشییم چیزش هر از. کردم اکسیییژن از پر را هایم

سیدم هم وقتی. بود موافق من با شهاب کنم فکر را یکی این.. آید  بر یدیتای پر
 .گرفتم حرفم

 و اندرسیی می اثبات به را ویلیام ایرانی رگ که بود برق و زرق از پر ویال سییالن
 !ندارد عالقه خیلی بریتانیا فرهنگ به که داد می نشان
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 ودخ کنار و کشیده را دستم و گذاشت مبل روی را چرمش دستی کیف شهاب
 .کردم جور و جمع کمی را خود و نشستم کنارش. کرد باز جا برایم

نه جو نه با خا  کمی موضییوع این از و نبود جور خیلی ها ایرانی ما های خا
 .بودم شده معذب
صایی صدای  گوش به که ای خورده سال ولی رسا صدای آن متعاقب و آمد ع
 .رسید هایمان

 آوردی؟ ایرانی مهمان خودت با. پسرم اومدی خوش -
 
ستیم جا از دو هر احترامش به  شجای سر بر متعجب من دیدن با ویلیام. برخا

 .داد زینت را ابروهایش ظریفی اخم بعد ای لحظه و ایستاد
 ناال های جوانی از ای چهره ته که بودم پیرمردی به خیره فقط تعجب با من و

 ودنشانب همخون قضیه این و بود شبیه ویلیام به بسیار شهاب! داشت را شهاب
 .کرد می تایید و داد می نشان را

 .دیدم می داشتم حال را، شهاب بعد سال   پنجاه
 .سالم -

سی ویلیام که جایی آن از. کردم می سالم باید که بالخره ست می فار  ودخ دان
 .کردم صحبت فارسی و کرده راحت را

 :گفت شهاب به رو و داد تکان سری برایم
 شهاب؟ داری توضیحی چه -
 چه اج این. بود شده خیره ویلیام به حرص با که کردم نگاه شهاب به تعجب با

 بود؟ خبر
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 .بود شده دورگه خشم از شهاب صدای
 .بودم داده نشون بهت عکسشو. نازلیه -

ست می دلم  رفتار .نکند پیدا ادامه خفتم تا ببلعد مرا و کند باز دهان زمین خوا
 !ناراضیست شهاب با من آمدن از که داد می نشان ویلیام
 :گفت پوزخند با و نشست سلطنتی مبل روی ویلیام

 چی؟ که آوردیش خودت با االن -
 :گفتم خشم با
 !دارید نگه رو خودتون احترام لطفا   -
 :گفت تحکم با و زد اشاره بهم عصایش با
 !خانم دختر نکردم صحبت شما با من -
 :داد ادامه شهاب به رو و

 .خواستم جواب -
 :گفت و زد پوزخندی متعاقبا   هم شهاب

 دارید؟ مشکلی شما! کنیم عقد تا سفارت ریم می فردا -
صبی ویلیام شمش شهاب. بود ع شت خ  بانی و باعث من و کرد می فوران دا

 !نداشت دوام وقت هیچ ام شادی که مفلوک من  . بودم این
 !نبود راضی ویلیام. داد نمی خوبی نوید شده قرمز صورت این

 .بود بعید سنش از دادش
 شه؟ می چی جین پس. دیوونه ی پسره کردی غلط تو -
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به مرد نبود مهم برایش و نداشیییت رحم که هم شییهاب  پدربزرگش رویش رو
 .است

 می موس موس برام داره حاال که دادم وعید وعده بهش من مگه! جهنم به بره -
 به اون زا دیگه ویلیام ببینه رفتاری چنین این نازلی دیگه بار دارم خوش کنه؟

 .نداری شهاب اسم به ای نوه بعد
 .شد بلند ویلیام صدای که برد ورودی درب سمت به مرا و کشید را دستم

 کنی؟ می بندی سرهم چیه اراجیف این. ببینم کن صبر -
 .زد داد و برگشت سمتش به
 خودت.. دونی می خودت. کنی می بدتر داری گم نمی هیچی من هی -

شم با. زدم می قدم باغ توی قراری بی با ها شب چه که دیدی  دیدی خودت چ
 اجازه منم کنی؟ می منعم داری حاال و دیدی خودت. بودم عاشییق قدر چه که

 و همین. کنم می ازدواج ام عالقه مورد دختر با دارم که دادم خبر.. نخواسییتم
 !بس

 یا راننده به رو. رفت ویال پارکینگ سییمت به رفت می راه دو با که طور همین
 :گفت بودم دیده که
 .بیار رو ماشینم سوویچ -

 و کشیییدم عمیقی نفس حرفی هیچ بی. آورد را سییوویچ لحظاتی از بعد راننده
 .نکشم خود به نسبت احترامی بی همه این سر از جیغی کردم سعی
 :گفت و کشید عمیقی نفس کرد حرکت و شدیم که ماشین سوار

ستقبال این. نازلی خوام می عذر - سته ا  می انجامش باید ولی نبود تو ی شای
 .دادم
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 .کردم ول را اعصابم افسار و کنم کنترل را خود نتوانستم دیگر
 پدر به تری هیزم چه من مگه چرا؟ بشییم؟ تحقیر من ذاری می همیشییه چرا -

 کرد؟ نم با شانی از دور و زشت رفتار چنین این که بودم فروخته گرامیت بزرگ
 ای برده نکنه که کردم شیییک خودم به ای لحظه برای که کرد رفتار جوری یه

 ..شده اش خونه وارد که ام چیزی
 :گفت حرص با و بست را چشمانش

 یزچ این من و کنم ازدواج جین با من که خواد می اون. نازلی ببخشییید گفتم -
 !دستش روی ریختم رو پاکی آب امروز خاطر همین به خوام نمی رو

 یآرام همان به و کشییید آرامی به را دسییتم. نگفتم چیزی دیگر و کردم پوفی
 !بود زیبا که ولله به دلم درون چیزی شدن ریخته. ب*و*سید

 یم شییوخی. دادیم می گوش هم آهنگ بین این در و رفتیم را طوالنی مسییافتی
 .شدم تحقیر زشت چه که کنم فراموش تا خندید می و کرد

 هابش. ماند باز دهانم ای لحظه برای کردیم گذر باکینگهام کا  پیش از وقتی
 قائل شارز برایم بگوید که بود آورده لندن غربی جنوب ی منطقه بهترین به مرا

 .بود همین قطعا   است؟ بوده هیچ برایش ویلیام رفتار و است
 ریمعما. بود لندن هتل بهترین ها خیلی ی گفته به که بود 41 هتل مقصییدمان

 رزی های کشییی منت این از. بود نواز چشییم بسیییار که داشییت زیبایی و جالب
 .آمد خوشم پوستی

 های مبل از یکی روی. شییدیم هتل داخل و سییپردیم پادو دسییت به را ماشییین
 .بود رفته رزرو برای شهاب. ماندم منتظر و نشستم البی
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 :گفت مهربانی با و آمد سمتم به شهاب لحظاتی از بعد

 .حاضره اتاقت ای؟ خسته -
 !شد حاضر زود قدر چه -

 :گفت ناراحتی با و دزدید را نگاهش
 .بودم کرده رزرو قبل از -

 .شدم همراهش و زدم پوزخندی دل در
 ..حقیرم قدر این که من سر بر خاک

 ...کند تحقیرم ویلیام دهم می اجازه که حقیر قدر آن
 منافع خاطر به را شدنم تحقیر مقدمات شهاب دادم می اجازه که آن از تر حقیر

 !بچیند خودش
 ..ام ندیده را کس هیچ خود از حقیرتر حال به تا من و

 :گفت کرد می باز را اتاق درب که طور همین
 .دنبالت یام می صب  فردا کن استراحت االن -

شحالی های رگه ست رفتار یاداوری با ام خو شای  بی با .بود شده پر پر ویلیام نا
 :گفتم حوصلگی

 !باشه مونده فردایی اگر -
 .شدند درهم آنی به هایش اخم

 چی؟ یعنی -
 :داد ادامه. گذاشت اتاق ی گوشه را هایم چمدان و شد اتاق داخل

 نازلی؟ چیه منظورت -
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 .نشستم مبل روی و انداخته باال ای شانه
 !شهاب ناراضیه پدربزرگت -
 :گفت خشم با
ست مهم برام نظرش - سی احد هیچ و کنم می بخوام کاری هر من! نی  هم النا

 .بگیره جلومو تونه نمی
 تحکم تا انداخت باال ابرویی و زد لبخندی. شیید خم و ایسییتاد سییرم باالی

 .کند ثابت بهم را حرفش
 .بشی عقیده هم پدربزرگت با و شه عوض نظرت روز یه شاید -

 :گفت محکمی لحن با و راند کناری به را صورتم روی افتاده موی تار
 !کنم پیدا ای عقیده چنین این باشه رسیده مرگم روز که وقتی شاید -

 .کردم پوفی و رفتم حرفش خاطر به ناخواسته ای غره چشم
 دی؟ می تضمین -

 .کرد نوازش نرم و گرفت را دستم
 .قوله من قول   که دونی می خودتم و دم می مردونه قول -

 قول قولش که دانسییتم می موقع آن من و گفت می راسییت را یکی این حداقل
 !است

 ..منم این و
 ..است قول ها قول کرد می فکر روزی یک که زنی

 اش حالی مردیت دیگر شییود می نامرد که وقتی نامرد که دانسیییت می چه و
 ..نیست
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سیل هم شهاب شت را شدن نامرد دوباره پتان  شد ثابت بهم که طور همان و دا
 !رساند مویرگی مرز به را وجودم شاهرگ این و شد نامرد دوباره

 ..را تو که مبادا.. است زیاد بدنام مرد
*** 
 رد را او ها سال از بعد بالخره. کردیم ترک را سفارت خندان هایی لب با دو هر

 .گنجیدم نمی خود پوست در خوشحالی از و داشتم همسرم عنوان به جوارم
ستش سه لحظه هر ام شقیقه از و بود زده حلقه ام شانه دور را د  می ای ب*و*

 .گرفت
 را خدا و بزنم فریاد خواست می دلم که داشتم دوست قدر آن را حس همه این

 به امروز و پروردگارم رحمت از بودم شییده ناامید قدر چه دیروز تا. کنم شییکر
 استیر به. رفتم می طرف آن و طرف این به بود سجودم گاه قبله که فردی دنبال

 !اند معجزه مانند چیزها خیلی اوقات گاهی که
 یا باشیید راضییی ویلیام که این. بودم سییپرده فراموشییی به را چیز همه روز آن

 .بود محترم خودش برای نظرش. نداشت ربطی ما به ناراضی
 عت  وسیی به لبخندی. زدیم می لبخند و رفتیم می راه پیاده لندن های خیابان در

 .بود زیبا و صاف عجیب امروز که سرمان باالی آبی آسمان
 :گفت و کرد تر محکم ام شانه دور به را دستانش ی حلقه

 بگیریم؟ ایران عروسیمونو چیه نظرت -
 :گفتم تعجب با
 عروسی؟ -

 :گفتم و خندیدم شوق با. داد تکان سری
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 ..کردم می فکر من بگیریم؟ جشن خوای می مگه -
 .کرد قطع را حرفم

شتباه خیلی شما -  االح که کنیم ازدواج بار چند خواییم می ما مگه. کنی می ا
 .یرانا برگردیم قراره و گرفتم بلیط دیگه هفته یک برای نگیریم؟ عروسی

 :گفتم خنده با و کوبیدم اش مردانه ی سینه به مشتی
 ..ها ریختی برنامه خودت برای خوب -

 و چرخاندم می هوا روی. شییدم کنده زمین از زمان همین در هو یک و خندید
شتر را سرعتش قهقهه با شم های جیغ صدای. کرد می بی  یم پارک در سرخو

 .شدیم ولو نیمکت روی دو هر و افتاد نفس از که چرخاندم قدر آن. پیچید
ستم شید را د شحالی با و ک شانی خو سید را ام پی  هیجانش شاهد من. ب*و*

 ختیس من به رسیدن برای و داشت دوستم داشتم دوستش من که طور آن. بودم
 .ودمب نکرده اذیتش کم هم من باشم، روراست خود با بخواهم اگر. بود کشیده

 :گفت و ب*و*سید را ام بینی نوک
 ..جایی یه ببرمت خوام می -
 :گفتم کنجکاوی با
 کجا؟ -
 ردمک اصییرار که قدر آن. گویم نمی یعنی که انداخت باال ابرویی شیییطنت با

سیده خیابان در بار یک حتی و بود شده شیطان. نپذیرفت  چه هر .بودم ب*و*
 نتسیی بار اولین برای او و کند رعایت آدم باید هم باز باشیید باز محیط که قدر

 ..دیگر بود سرخوش. بود کرده شکنی
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 لباس برایم خواسییت می. ماند باز تعجب از دهانم رسیییدیم مقصیید به وقتی
 .نبودم استثنا هم من و بود دختری هر آرزوی که چیزی. بخرد عروس

ستفهام با وقتی ستم و انداخته باال ای شانه بودم کرده نگاهش ا  متس به را د
 .بود کشیده فروشگاه

 کردن رو و زیر و کردن نگاه مشییغول او و ایسییتادیم ها رگال از یکی روی روبه
 .بودم آمده شوق به که بود زیبا اطرافم و دور قدر آن چیز همه. شد ها پیراهن

 
 !اش زندگی پادشاه برای باشد ای ملکه شب یک است آرزویش دختری هر
 عروسییی که گفتم می گاهی و نداشییتم آرزویی چنین این روزها از خیلی من

 !است چرت گرفتن
 باسل که اسییت انگیز هیجان برایم واقعا   ام گرفته قرار موقعیتش در که حال اما

 .بیارایم را خود شوهرم برای و بپوشم را عروس
شنده به را پیراهنی آخر ی لحظه شان فرو . خواهد می را همین که گفت و داد ن

 که بود نواز چشییم و زیبا قدر آن. ام گفته کم بگویم چه هر پیراهن زیبایی از
 .کردم می شماری لحظه پوشیدنش برای

 :گفت و گذاشت کمرم پشت دست
 .بده نشون رو پرو بهت تا برو مسئول با -
 حال خواست نمی که بودم ممنونش. نشست انتظار سالن مبل روی خودش و

 .شود سورپرایز برایش جشن شب خواست می دلم. ببیند را پیراهن
 قصین هیچ و بود شیک بودن ساده عین در. پوشیدم مسئول کمک با را پیراهن

 .نداشت
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 تنگ زانو باالی وجب چند تا پیراهن. کردم بررسی را خود و ایستادم آینه جلوی
 نواز چشییم های دوزی سیینگ با. افتاد می زمین روی و شیید می باز بعد و بود

 .بودند شده کار کمی دانتلش های آستین و بود شده تزئین
 مبود شییده زیبا پیراهن با قدر آن. کردم می نگاه خود به و چرخیدم می ذوق با

شی و بودم ساده که حال. کردم نمی باور خود که شتم آرای  یم بهم گونه این ندا
 .شود کار صورتم روی کمی است قرار که بعدها حالی به وای آمد
 زیبای ولی سییاده پیراهن. درآوردم را لباس کردم تمام را هایم ذوق که آن از بعد
 .شدم خارج مسئول دنبال به و کردم تنم را رنگم آبی

شغول او شمش که بود ها کفش به کردن نگاه م  از هک لبخندی با. افتاد ما به چ
 :گفت شد نمی جدا لبش

 خوشکلم؟ پسنده -
 .رفتم فرو آغوشش در ذوق با و دادم تکان سری

 .قشنگه خیلی.. عالیه شهاب وای -
 :گفت و گرفت طرفم به را سفید های نگین از پر کفشی

 .یاد می پیراهنت به این -
 و مخریدی پیراهن همراه به را کفش دویمان هر تایید از بعد و پوشیییدم را کفش

 .کردیم ترک را فروشگاه خوشحال
 زک پیاده را راه همه. بود شده نشدنی تمام مان انرژی که بودیم خوشحال قدر آن

 .نداشتیم نیاز نقلیه ی وسیله به و کردیم می
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 گردی خیابان به دوباره سییاعته چند اسییتراحتی از بعد شیید قرار و رفتیم هتل به
 .خواست می گرمی آب دوش فقط دلم که بودم خسته قدر آن. برویم

 برای. گرفتم سبکی دوش من و رفت خواب به شهاب اتاق به ورودمان همان از
 .رفت آرایشم وسایل کیف سمت به دستم ها مدت از بعد بار اولین

صال   بود گفته شهاب که جایی آن از سندد نمی را آرایش ا  ودب کرده اعتراف و پ
. ردمک می آرایش خیلی نباید شییود می دیوانه شییوم می زیبا خیلی وقتی من که

یدم ریملی را هایم مژه  .زدم کمرنگی گلبهی رژ با گلبهی ای گونه رژ و کشیی
 را داشییت کوتاه هایی آسییتین و بود پایم سییاق روی تا اش بلندی که پیراهنی
 .آمد می پوستم به و داشت زیبایی گلبهی رنگ. پوشیدم

 مکرد نوازش را کوتاهش موهای. نشستم سرش باالی و زدم را دیورم میس عطر
 .ب*و*سیدم را چشمانش روی آرامی به و

 خمارش چشمان که ب*و*سیدم را اخمش لبخند با. بود کرده اخم خواب توی
 .شدند باز نگاهم در

شمانش کندوی در شدن غرق شیدن و چ شان چ سل  را اش گونه. بود دنیایم ع
 :گفتم نوازش با و کردم لمس

 !مینسترها وست ببریم خوام می من شی؟ بلند خوای نمی -
 :گفت و پیچاند انگشتانش میان را فرم تار
شته یه وقتی نظرت به - شکل ی فر ست می و شینه می سرت باال خو  تب*و*

 یاد؟ می چشمات به خواب دیگه
 تخت روی. آورد هجوم سییمتم به و کرد گرد را چشییمانش که زدم پلک ناز با

 .ب*و*سیدم و گرفت گاز نرم را ام گونه. زد خیمه رویم و داد هلم
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 و زیبایی همه این آورد؟ می تاب ناتوانم قلب چگونه را گرمی و نرمی همه این
سه این طور؟ چه را نور و رنگ و شعر شت چه ب*و*  می دیوانه گونه این که دا

 شدم؟
 .شدیم خارج هتل از شد سیراب و خسته که این از بعد
 چشییم همراه به را تایمز رودخانه تا برویم مینسییتر وسییت به خواسییت می دلم

 .ببینم اطراف اندازهای
 که نم و داشییت را تاریخی ی منطقه ترین تراکم پر ناحیه این مینسییتر، وسییت
 .ببینم خواست می دلم بودم تاریخ عاشق همیشه

سیدیم وقتی شت که او به رو. ماندم متحیر بناها عظمت از ر شین دا  ارکپ را ما
 :گفتم کرد می

 .زیباییه جای قدر چه! من خدای -
 بن بیگ سییاعت به چشییمم که زدیم می قدم هم با. داد تکان سییری و خندید

 .داشت زیبایی انداز چشم واقعا   که بود عظیمی بنای. افتاد
 .داد توضی  کنم می نگاه کنجکاوی با دید وقتی

 برج به که جهان سییاعت ترین معروف و ترین بزرگ. بنه بیگ سییاعت این -
 .معروفه هم مینستر وست کا  ساعت

 .داره زیبایی بنای قدر چه -
 وست زیبای و عظیم کا  متوجه بن بیگ شمالی ضلع در رفتیم راه کمی وقتی

 .شدم مینستر
 .داد توضی  برایم دوباره



 357 ناز یسرگشته 

سطا قرون در که کا  این-  علت به میالدی ۱۸۳۴ سال که بود شده ساخته و
 .ساختن رو فعلی کا  و شد خراب آتشسوزی

 نه؟.. کردی تحقیق تاریخش و کشور این ی درباره کلی که این مثل -
 .انداخت باال ای شانه

 گاهن منطقه به توریست یه مثل و داشتم عالقه بودم اومده تازه که ها موقع اون -
 .کردم می

ید آرام بادی مایی خیلی من که جایی آن از و وز یدم خود به بودم سییر . لرز
 شییده مترسییک به شییبیه. انداخت هایم شییانه روی و درآورده را کتش و خندید

 هشانب دیشب. کنم ارسالش پریا و آیلی برای شد قرار و گرفت عکس ازم. بودم
ستند می که بودند گفته هم ها آن و بودم داده را شهاب آمدن خبر  و آید می دان

 .بودم خبر بی من فقط گویی
 

ته یک ندن در را هف ندیم ل مام با من و ما نار از وجود ت . بردم لذت بودن او ک
. آمد فرود خمینی امام فرودگاه باند در هواپیما که بود ظهر از بعد7 سیییاعت

شم و زده قهقهه هواپیما در بار یک که خوش قدر آن. بود خوش خیلی حالم  چ
 .بودم خریده جان به را مسافران غره
شتم برمی قدم او کنار در ستواری با. دا  می قوی من بود می که او.. اقتدار با.. ا

شه. شدم  شکوفا من شهاب با.. شدند می قطور هایم ساقه و تنومند هایم ری
 !شدم می
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نه به کی ندانسییتم که بودم فکر در قدر آن یدیم خا مان از. رسیی  نمی اول ه
 خبری کسییی به دلیل همین به گردیم برمی ایران به کی بداند کسییی خواسییتیم

 .رفتیم می خانه به زده سر داشتیم و بودیم نداده
شم به را ام آفتابی عینک سی سوار او کنار در و زدم چ  اهفرودگ چون. شدم تاک
 رمسیی مدت تمام در. برسیییم باغ خانه به تا کشییید طول خیلی بود شییهر بیرون
 .کرد می نوازش را سرم فقط حرفی هیچ بی داشت او و بود اش شانه روی

 ایدشیی بودیم کرده صییحبت هم با ندرت به خیلی هفته یک این در بگویم اگر
 .بود حقیقت ولی آمد می گزاف سخنی

 با را خلوتمان اوقات خواست نمی دلمان اصال   که بودیم غرق عشق در قدر آن
ست. زدیم می حرف نگاه با ما. کنیم پر حرف  مبود گونه این موقع آن من کم د

 .دانم نمی کرد می تظاهر شاید که را او و
 .ریختند می صورتم روی دیگری از پس یکی هایم اشک
 :گفت و گرفت طرفم به کلینکسی دکتر

 شد؟ چی بعدش -
 .شود بلند صدایم ای لحظه برای که داد نمی اجازه و بود کرده ام خفه بغض
 .نالیدم داری خش صدای با و انداختم باال ای شانه

 شهاب! رفت می پیش خوب چیز همه... دکتر رفت می پیش خوب چیز همه -
فا قولش به... بود خوب خیلی ما کرد و .. من.. من که شییید چی دونم نمی ا
 !کرد عود بیماریم دوباره

 :گفت تفکر با
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 گذشتن؟ می ذهنت از فکرایی چه مگه چرا؟ -
 .دونم نمی -
 :گفت و انداخت پا روی پا
 ..بیاری یاد به باید.. نازلی که نمیشه طور این -

 می پیش خوب چیز همه روزها آن. کردم فکر و زدم حلقه سییرم دور را دسییتانم
 .شد باز مان خانه به اش نوه و ویلیام پای که بود خوب چیز همه. رفت

شم در جوری مامان ش دیگر و رفته پیش سال صد گویی که گرفت آغو  تهبرنگ
شحال همه از مامان و مریم خاله. ام  می هم با را شهاب و من که بودند تر خو

 هم من تا بکشییید سییرم روی را دسییتتان گفت می شییوخی به شییاهین. دیدند
 .شوم خالص بودن عذب این از و بکنم ازدواج

 عروسییی که جایی آن از. کردیم فراهم را عروسییی مقدمات هفته دو مدت به
شان هیچ بود هم با پریا و آیلی ستند کدام  شهاب و من به باید که طور آن نتوان

 .بود خودمان دوش روی علنا   جشنمان کارهای و کنند کمک
 دعوت را فامیل های خیلی دلیل همین به خواست می جور و جمع جشنی دلم

ستم می شب یک. بودیم نکرده شم شاد باید که طور آن خوا  ی حوصله پس با
 .نداشتم را حدیثی یا حرف هیچ

 .بود محیا چیز همه. رسید فرا عروسی شب بالخره
سید شهاب که بودم زیبایی سالن در من  دامادی شلوار و کت در دیدنش با. ر

ضم  ته تا سر از که ای کلمه تنها و کرد می نگاهم شیفتگی با هم او. گرفت بغ
 "کن ترم مجنون و بیا.. ام دیوانه"  بود همین گفت بهم شب
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گاهم فقط. بود غرق من در وجودش و خود. بود غرق! همین فقط . کرد می ن
 دانسییتم نمی که داشییتم دوسییتش قدر آن. کردم نمی دریغ را نگاهم هم من

شبختی این باید چگونه صیبم که خو  سرم بر بالیی و بیاورم تاب را بود شده ن
 .نیاید

 اما بودم غرق وجودش در نگاهش، عسیییل در عشییقش، در که بود درسیییت
ندم می راحتی به را نگاهش ناراحتی نداخته جانش به ای خوره گویی. خوا  ا

 .بودند
مت به رو ام ناراحتی بودم، حال خوش که این عین در خا فت می و  می. ر

 که دبو علت همین و! چیست علتش که دانستم نمی ولی دارد دردی که دانستم
 !ریخت هم به را مان زندگی

 
 ..رفت می پیش خوب چیز همه... رفت می پیش خوب چیز همه -

 اج از که بود شده قضیه این متوجه هم دکتر. بودم کرده قاطی را ها داده ی همه
ست ست تخت روی کنارم و برخا ش ستم. ن ستانش میان در را د  با و گرفت د

 :گفت آرامش
 بدی؟ ادامه تونی می خوبه؟ حالت -
 ..خوبم.. خوبم -

 :گفت و فشرد را دستم
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 رسیی ذهنت زیرین های الیه از که فکر اون.. بگو برام و بکش عمیق نفس یه -
سی که این از بعد شد؟ چی.. بگو رو آورد درمی  به و شد تموم خوبی به عرو

 .بدونم خوام می رو اون..! برگشتین انگلیس
 .کردم فکر و جویدم حرص با را ام شده بلند کمی ناخن
 ردهک اش آماده قبل از شییهاب. بود آماده مان خانه بازگشییتیم انگلیس به وقتی

طه. بود خوب چیز همه. بود ما شییید می بهتر روز به روز مان راب  آن غم، آن ا
 .بود جایش سر بر نگاهش ناراحتی

 می صییحبت و زند می قدم خانه باغ در دسییت به گوشییی روز هر که دیدم می
 .بود ریخته بهمش حسابی ولی داشت ربط کارش به بود که چه هر. کند

شنی. بود تولدش شب شتم دیگر. بودم دیده تدارک را نفره دو ج  زدم می زور دا
 .بیمارم من که نفهمد شهاب و نشود بد خودم حال تا

ست نمی دلم ساس. بداند خوا ست نقص یک این کردم می اح  به من در که ا
 !شود دار خبر آن از او نباید و است آمده وجود

سته را خود و کرده تن به زیبا پیراهنی شب آن  رف طور همان را موهایم. بودم آرا
 .شود حفظ حالتش تا زدم موس و کردم رها دورم

 صییدای. کردم روشیینش ورودش ی لحظه و گذاشییتم کیک روی را 34 شییمع
 .رفتم استقبالش به و کشیدم لباسم به دستی آمد که درب

ضعم و سر دیدن با ستاد جا بر تعجب با و . کرد رپ را صورتش تمام لبخند و ای
 .بروم طرفش به که زد اشاره و کرد باز هم از را دستانش

یدم شییوق با  با و کرد نوازش را موهایم. کردم پنهان آغوشییش در را خود و دو
 :گفت بود عشق از مملو که صدایی
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 ..نازم بودنم تو با نیاز از پر من -
 هب را وجودش در خفته احساس ب*و*سه آن با. ب*و*سیدم و کرد بلند را سرم

 .دمید من وجود
 .کردم زمزمه و گذاشتم گردنش گودی در را صورتم

 رسییوندن ی واسییه.. زده پس خاطرت به رو همه نفر یه ببینی.. خوبیه حس -
 !..زده نفس نفس راهو ی همه تو به خودش

 هایش لب کنار و ب*و*سیییدمش الوصییفی زاید شییوق با و کردم بلند را سییرم
 :دادم ادامه را ام زمزمه

 ...کرد عاشقونه منو های لحظه نگات با همیشه که بودی تو اون -
 :داد ادامه را حرفم عشق با و گرفت قاب را صورتم دستانش با
 .کرد بهونه رو تو عاشقی واسه ها لحظه تموم تو که منم اون -

 :گفتم و ب*و*سیدم را چشمانش
 رو تولدش بهش که خوبیه حس! بگیری تولد عشییقت برای که خوبیه حس -

 تا ها فسن این نباشی اگر که.. من زندگی ی ستاره مبارک تولدت.. بگی تبریک
 .رن می پیش خفگی مرز

 هقههق با داشییت او و بودم دسییتانش روی من بعد لحظاتی و گرفت گاز را لبش
 ...چرخاندم می هوا در
 ...بود این عشق زمان آن در و

 !..دوتایمان هر برای شده تعریف بود ای واژه.. عشق
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 میاب می در حال و بود شده تعریف گمانم به کلمه این... عشق.. عشق.. عشق
 !من برای دنیاست ی کلمه ترین نشده تعریف که

 ..نداشت برایم حاصلی هیچ رنج جز و کردم عاشقی من
 بود؟ عاشق اندازه آن به هم او آیا

 شد؟ چه اصال  
 شد؟ موسمی های طوفان گرفتار باز مان عاشقانه زندگی که شد چه
 و ماندیم گردباد در.. ماند طور همین و نشییید عوض موسییم این بار این اما

 ...پاشید هم از مان زندگی
 !پاشاندمش هم از من یعنی

 ..من
 ..من
 ..من
 ..قطبی دو اختالل به مبتال مفلوک   و عاشق من  
 ..افسرده و شیدا من  
 ..لعنتی من  
 .پاشاندم هم از را ام زندگی که منی و زندگی این به لعنت آی
 
 «خسبد نمی جنون از من دل  »

 می. شییود نمی ولی خواهی می را چیزها خیلی که هسییت روزهایی زندگی در
 ات زندگی که خوای می.. شییوی می ولی نشییوی روزمرگی گرفتار که خواهی

 !او زندگی مانند... شود می ناپایدار اما بماند پایدار
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 تن هب را پیراهن این کی آمد نمی یادش و کرد پیراهنش های دکمه بند را دستش
 به پوزخندش و رفت اش ماهه چند ریش ته به دیگرش دسیییت. اسیییت کرده

 .شد صورتش پهنای
 هک ژولیده مرد این به شیید تبدیل اتیکت با و اتوکشیییده شییهاب آن که شیید چه

 نبود؟ مقایسه قابل او با اصال  
 تمام سیگار بوی و شد نمی پخش هوا در هرمسش عطر بوی دیگر که شد چه

 بود؟ گرفته را تنش
 شد گم بزرگ لندن   این در اش نازلی که شد چه شد؟ تنگ خلقش که شد چه

 نکرد؟ پیدایش دیگر و
 ببیند؟ را نگاهش ناز هم باز بتواند عمرش از باقی روز یک شد می یعنی
 شد متوجه تازه و کرد پرتش زمین روی خشم با و کرد باز را پیراهنش های دکمه

 اش نازلی که هایی لباس دسییته از پیراهن همان.. اسییت اش نازلی ی هدیه که
 .بود آورده برایش مرد روز برای

 بود؟ رفته کجا به دلش ناز  .. نبود اش نازلی
 رفت؟ می دنبالش کجا کرد؟ می چه

 به وجب را بزرگ لندن این نباشد؟ او پی در و نزده سر که بود مانده جایی اصال  
 زیر را رکشو شاید و شهر او پی در و بود کرده بسیج را پلیس. بود گشته وجب

 .بود کرده رو و
 اش هسرف وقتی. افتاد شدید ای سرفه به. بلعید را دودش و زد آتش سیگاری

 :گفت لب زیر شد قطع
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 ..لعنتی -
 داشییت که او دیدن با. شیید خانه وارد سیییاوش آن متعاقب و آمد درب صییدای

 .زد داد کرد می روشن دیگری سیگار
 .کنی می خفه خودتو داری شدی؟ دیوونه! شهاب بسه -

 .زد تلخی لبخند
 لعنتی کشییور این کجای هیچ و شییده مفقود زنت گن می بهم.. نیسییت زنم -

.. تهگش رو رسیده فکرش به که جایی هر شاهین... نیست که هم ایران! نیست
 صب  تا را شب هر خوای می نکنم؟ خفه خودمو من خوای می اونوقت! نبوده
 نمدیوو داره اومده سییرش بالیی که فکر این نشییم؟ زنده دوباره و نمیرم بار یک
 !کنه می

ست او کنار و شد تر نزدیک سیاوش ش ست می و کرد می درکش. ن  نای در دان
 .است کشیده عذاب قدر چه شد گم نازلی که ماهی چند

 نزدیک روی و کرد روشنش. رفت پخش دستگاه سمت به و برخاست جا از او
 ریپ قدر چه کاناپه همین روی. نشست شان خانه لوکس سالن توی مبل ترین
 .بود پرستیده را اش
 .بود پرستیده را او خدا از بعد و شده بتش ناز قدر چه

 خانه در داد می گوش نازش شییدن مفقود از بعد شییب هر که آهنگی صییدای
 .انداخت طنین

 کردم گریه برات دوباره شب هر مثل امشبم
 برمیگردم بگی بدونی شاید که کردم گریه کردم گریه

 دیوار رو عکست به هرشب مثل زدم زل امشبم
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 سردم دستای تو بگیری شاید که کردم گریه کردم گریه
 تنهام خیلی بیا کجایی
 دنیام تاریکه که کجایی

 نامه یه مینویسم برات
 چشامه تو غم که کجایی
 قرارم بی من که کجایی
 ندارم طاقت که کجایی
 دوری بسه بیا کجایی

 چجوری تونستی چجوری
 کرد؟ می چه. ریختند فرو افکارش آوار زیر هایش شییانه و شییکسییت بغضییش

 بود؟ رفته کجا به عشقش یافت؟ می را او چگونه گشت؟ می را کجا
 مینویسم مینویسم برات نامه یه هرشب مثل امشبم

 خیسم چشم بشه خون میخوام مینویسم
 چشمم اشک از اسمت از کاغذ شده ُپر امشبم

 عزیزم دیوونم شه باورت میخوام مینویسم مینویسم
 تنهام خیلی بیا کجایی
 دنیام تاریکه که کجایی

 نامه یه مینویسم برات
 چشامه تو غم که کجایی
 قرارم بی من که کجایی
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 ندارم طاقت که کجایی
 دوری بسه بیا کجایی

 چجوری تونستی چجوری
شید می عذاب پایش به پا سیاوش ست. ک  شا ساله چند و چندین رفیق و دو

 بود ربهت شاید. کرد می کار چه برایش باید دانست نمی و شد می دیوانه داشت
 نازلی دبای را بار این... باشد نازلی از ای نشانه شاید. گشتند می را لندن هم باز

 !شد می پیدا
ست جا از ستی. کرد خاموش را پخش چیز همه از اول و برخا  ی شانه روی د

 :گفت هیجان با و زد شهاب استوار ولی لرزان
 من؟ برادر شدی ضعیف قدر این چرا تو.. مرد نیست گریه وقت االن -

 وصلگیح بی با بعد و نشیند فرو بغضش تا کرد حبس را لرزانش نفس شهاب
 :گفت

 !نکن شروع هاتو نصیحت کنم می خواهش سیاوش -
 :گفت سکوت لحظه چند از بعد و کرد فکری سیاوش

شه تونه می کجا نازلی کن فکر - صال  .. رفتین می ها کجا به.. با  که دش چی ا
 ..نازلی

 .زد را افکارش ی همه خالص تیر و کرد قطع را حرفش شهاب
 !بود روانی بیمار نازلی -

 :داد ادامه شهاب. ماند اش خیره بهت با سیاوش
فاقی کامال   طور به - ما ات جه بد خیلی ا  دوقطبی اختالل به که شیییدم متو

 افسییرده گاهی که دیدم می اما داد نمی نشییون رو این اصییال   رفتارش.. مبتالس
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 می افراط چیزی هر توی! افراطی کامال   طور به.. شییاده نهایت بی گاهی و اس
 هک شییب یه.. رقصییید می.. بار رفت می.. گرفت می بازی به رو غیرتم... کرد
. تنیسیی خونه که دیدم برگشییتم خونه به وقتی داشییتم همکارام با شییام قرار من

 به من که حالی در برگشییت خونه به 3 سییاعت شییب اون.. شییدم نگران خیلی
 نظرت؟ به دیدمش حالی چه با.. تاخیر این برای بودم رسیده جنون

 .برگشت صدایش به بغض... انداخت زیر به را سرش سیاوش
 در دوتاشییون هر و بود گرفته رو بغلش زیر بود پاتیل خودش مثل که مرد یه -

 ..شدن خونه وارد بودن خورده خرخره تا که حالی
 .برداشت خش صدایش

 فهمی؟ می! ب*و*سید رو زنم خودم روی جلوی -
 .زد فریاد غیرت و حرص با
 !سرو بر خاک من   زن... ب*و*سید رو زنم -
 

 بود بهت در هنوز سیاوش. شد قطع صدایش و افتاد نفس از که زد فریاد قدر آن
 .بگوید چه دانست نمی و

 :گفت لب زیر غم با او
ست روی. بود نجیب من نازلی   -  هک بود مقید اونقدر. بود شده بزرگ خودم د
سری اینجا زور به شه جماعت همرنگ تا کرد نمی سر رو  می طور چه حاال. ب

 ذارب.. کرده حرامش خدا که بخوره رو چیزی بکنه؟ کارهایی چنین این تونست
 شب اون من که چشمایی.. بزنه دست بهش کسی کرده ازدواج که این عین در
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 تا بود منتظر که بودن یخی آدم یه چشییمای.. نبودن من نازلی چشییمای دیدم
نه دعوا تارهاشییو فرداش از! ک عا   که دیدم وقتی و گرفتم نظر زیر رف  عادی واق

 ..بیهدوقط نازلی که داد تشخیص اونم.. کردم صحبت روانپزشک یه با نیست
 :گفت و شد ایجاد سیاوش ذهن در ای جرقه

 ...مونده فقط.. گشتیم جاهارو همه -
 .داد ادامه را سیاوش حرف و آمد خود به هو یک شهاب

 !آره.. روانی آسایشگاه -
 :داد ادامه ناامیدی با و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی

 !ساعت این دن نمی رامون جاهایی چنین این. رفت شه نمی دیگه االن -
 :گفت ناراحتی با و داد تکیه مبل به
 کنیم؟ پیداش شه می یعنی -

 .زد اش شانه روی سیاوش
 ...یقرف کنیم می پیداش باش مطمئن باشه؟ رفته تونه می کجا مگه. معلومه -

شتک روی را سرش شت مبل بال شید آهی و گذا  و گفت دل در امیدوارمی. ک
 .بخوابد کمی تا گذاشت هم روی را چشمانش

*** 
صلی ساختمان از سیاوش. شود جمع خود در شد باعث و وزید سردی باد  ا

 .آمد طرفش به و شد خارج پلیس اداره
. کرد می شییدیدی ضییعف احسییاس. کشییید آهی و کرد تر کیپ را کاپشیینش

 پیدایش هنوز نازلی که داد می اخطار و انداختش می پا از داشییت که ضییعفی
 .است نشده
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 ردک پوفی. رسید بهش است آمده خالی دست زد می داد که ای قیافه با سیاوش
شین صندلی روی و ستانش میان را سرش. شد ولو ما  را موهایش و گرفت د

 .زد چنگ
شت آمده نازلی سر بر بالیی که این فکر شید آهی. کرد می اش دیوانه دا  با و ک

 :گفت عجز
 ..بیار گیرش برام.. تونم نمی دیگه سیاوش -

 :گفت خشم با سیاوش
 مر می جون پای تا علی والی به شدی؟ ضعیف قدر این چرا.. مرد دیگه بسه -
 !باش داشته اعتماد بهم.. کنم پیداش تا
 و نشست کناری صندلی روی حرکت یک با و شد بلند راننده صندلی روی از
 :گفت خستگی با
 !تونم نمی من.. برون خودت -

ست و شد جاگیر راننده صندلی روی سیاوش شی که کند حرکت خوا  اش گو
 .خورد زنگ

 ابشه. داد جواب و کشید شادی سر از فریادی گیرنده تماس ی شماره دیدن   با
 .کرد پر را صورتش تمام لبخند و شد شوق از پر مکالمه شنیدن با

 از پر لبخند به چشییمکی. چرخاند را سییوویچ و کرد قطع را تماس سیییاوش
 :گفت و زد شهاب اشتیاق

 !نیست شهر توی و پرته که روانی آسایشگاه یه -
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 لب یرز. بست شادی شدت از را چشمانش و کوبید صندلی پشتی به را سرش
 ..کرد مشت را دستانش و گفت شکر خدارا

 را دلش ناز هم باز بود قرار ماه چند از بعد.. شیید می نزدیک نازلی به داشییت
 !ببیند

 
 :گفت و انداخت آدرس به نگاهی

 ..راست -
 جکاویکن با شهاب و پیچید خلوت و بلند خیابانی در راست سمت به سیاوش
صد را اطرافش شگاه که ای محله. کرد می ر سای شت قرار آ  دور و پرت واقعا   دا

 .بود افتاده
 .شکست را سکوت سیاوش

 سردرآورده؟ جایی چنین از طور چه نازلی -
 :گفت خشم با
 .بود خوب که آوردم درمی سر یا دونستم می اگر -

شگاه درب جلوی سیاوش سای  یادهپ و کرد باز سرعت به را درب او. کرد پارک آ
 لیک با. شنید را هایش کفش زیر پاییزی و خشکیده های برگ خش خش. شد

 .بگیرند ورود اجازه توانستند بدبختی
 :گفت سیاوش به رو و داد قورت را دهانش آب

 بریم؟ کجا االن -
 :گفت و زد اش شانه روی دستی سیاوش

 .دونم می دکترشو اسم.. باش آروم ای؟ زده هیجان قدر این چرا -
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 .دید می را دلش عزیز امروز باید. گرفت آرام دلش
 والسیی این. بود تمیزی فوق بیمارسییتان. کرد می نگاه اطراف به و رفت می راه

ند را مغزش داشیییت نه نازلی!! خورد می ای خوره مان کان این از چگو  م
 !بود؟ سردرآورده

شن نرس کنار ستی ستادند ا ستار به رو او و ای شغول که پر شتن م  بود زیچی نو
 :گفت

سم به بیماری - ستان این در تبریزی نازلی ا ستریه بیمار  نیک آقای دکترش که ب
 ببینم؟ دکتُر  تونم می.. هستن
 .داد تکان سری پرستار

ضر حال در دکتر -  تونید می دیگه ساعت یک. زنن می سر بیمارا به دارن حا
 .کنید مالقاتشون

 شییهاب. ماندند منتظر و نشییسییتند اسییتیشیین نرس روی روبه نیمکت روی
 .مالید را اش شده قرمز چشمان خستگی با و زد آرامی چنگ را موهایش

 نبود معلوم که بیمارش دل عزیز به فکر کمی و خواسیییت می سیییگار دلش
 .بود سردرآورده تیمارستان از چگونه

 :گفت سیاوش به رو و برخاست جا از
 .بکشم سیگار یه رم می من سیا -

 ی حوطهم به سیاوش نگاه تاسف به توجه بی. داد تکان سری تاسف با سیاوش
 .رفت آسایشگاه باز
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شید هایش ریه به را سرد و لطیف هوای شن فندک با را سیگارش و ک . دکر رو
 ههدی. ب*و*سییید را اش نوشییته روی و انداخت تیتانیومش فندک روی نگاهی

 .بود نازلی طرف از ازدواجشان سالگرد ی
 .خواند عشق با و زد لبخندی

 .روشنم ی ستاره گرده می تو دور زمین -
 رتشپ آشییغال سییطل درون رسییید فیلتر به وقتی و زد سیییگارش به عمیقی پک
 .کرد
 به رو رپرستا که گشت برمی داشت اش سرکشی از نیک دکتر بعد ساعت یک

 :گفت و ایستاد رویش
 ..دکتر دارید مهمون -

 :گفت خسته لبخندی با نیک دکتر
 هستن؟ کی -

 .داشتند عجیبی برق چشمانش زد می حرف وقتی پرستار
 .هستند تبریزی خانم اصلیتون بیمار آشناهای از کنم فکر -

 :گفت لب زیر خوشحالی با نیک دکتر
 .کردن پیداش بالخره پس -

 :داد ادامه پرستار به رو و کشید عمیقی نفس
 .اتاقم به بکنید راهنماییشون -

 المس محکمی لحن با شهاب. بودند ایستاده دکتر سر پشت سیاوش و شهاب
 .کرد معرفی را خود و کرده
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شان اتاقش به مردانه لبخند همان با نیک دکتر ستن وقتی. کرد دعوت ش  شهاب دن
 :گفت نگرانی با
 خوبه؟ حالش نازلی -

 .داد تکان سری دکتر
 ..شده بهتر خیلی حالش.. خوبه -

 :گفت کنجکاوی با شهاب
 کردم؟ پیداش اینجا من االن که شد چی -

 :گفت مستقیم نگاهی با و داد تکیه اش صندلی به دکتر
مد برفی روز یه توی نازلی - یدن با منم.. کرد معرفی خودشییو و مطبم او  د

 و استاینج امروز به تا و دادم رو شدنش بستری دستور سریع خیلی وضعیتش
 ..شده بهتر تقریبا   حالش

شید جلوتر را خود شهاب. کردند نگاه هم به مبهوت سیاوش و شهاب  با و ک
 :گفت خشم

 نداد؟ خبر کس هیچ به چرا پس -
 :گفت آرامش با دکتر

 .یدکرد خیانت بهش و ندارید دوستش دیگه شما کرد می فکر که این برای -
 

 داشت؟ نازلی به که عشقی تمام با او هم آن خیانت؟. ماند مات شهاب
 :کرد اضافه دید را شهاب خراب حال وقتی دکتر
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شته مدنظر باید اینو البته - شید دا  غلط فکارا از خیلی ممکنه و بیماره اون که با
 .ندارند واقعیت که کنند خطور ذهنش به

 :گفت زیری صدای با شهاب
 ...که دارم دوستش قدر اون من -

 :گفت موشکافانه نگاهی با دکتر. گذاشت باقی شده قطع را حرفش
 .احمدی آقای نداشتم این جز برداشتی هیچ نازلی های حرف از منم -

 .کشید عمیقی نفس شهاب
 ببینمش؟ تونم می حاال... خداروشکر -

 .داشت شهاب به احساسش انتقال در سعی اش ذاتی آرامش همان با دکتر
 در ماا. بهتره طور این.. کردین پیداش شییما که نفهمه نازلی مدت یه که بهتره -

 !ببینینش تونین می دور از خوابه که مواقعی
 .زد پلک خوشحالی با شهاب

 ..بهتره طور این آره -
 ردک طی را اتاق عرض و طول قرار بی. برخاست جا از و کرد کنترل را هیجانش

 :گفت و
 خوابه؟ االن -

 .داد تکان سری دکتر
 حد در که دکنی سییعی فقط اتاقش، به ببرتتون که سییپارم می پرسییتار به. بله -

 بد حالش صییورت اون در و بشییه بیدار ممکنه که نکنید صییدایی و سییر امکان
 .بشه
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 تاقیا درب جلوی پرسییتار. شیید همراه پرسییتار با بود بعید او از که احتیاطی با
 یاتاق. شییود وارد شییهاب تا رفت کناری به. کرد باز را درب آرامی به و ایسییتاد

 !!!خفه و کوچک چند هر ای پنجره بدون تاریک نیمه
ضش شان اتاق این. گرفت بغ ست بیمار بدجور بیمارش که داد می ن  رایب و ا

سیب و احتمالی خطرات از جلوگیری ساندن آ ش ای پنجره حتی خود به ر  هشی
 .ندارد ای

 خواب و کرده کز خود در که دید را نحیفی جسم و برگشت تخت روی نگاهش
 .بود

 مردانه رغرو از بغضش بالخره دلش عزیز ی بسته دستان دیدن با و رفت جلوتر
 ..چکید چشمش از اشکی قطره و گرفت پیشی اش

 .بود نرسانده غرورش به خاصی یاری هیچی هم باز بغضش
شت از بالها این سی چه سر پ صال   بود؟ شده سرازیر نازلی بر ک  راچ نازلی ا

 بود؟ شده دوقطبی
 ..زد ذهنش سواالت به پوزخندی

شارهایی انسان مغز به شود نمی باعث سختی و رنج مگر  سسپ و شود وارد ف
 کند؟ پیدا* مانیک خویی و خلق
 دیب بیماری چنین این به که بودند کم نازلی زندگی های بدبختی و رنج مگر

 نشود؟ مبتال
 مشییتاق سییاعت هر و روز هر که ناز با اش؟ نازلی با خود؟ با بود؟ کرده چه او

 بود؟ کشیدن را نازش
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 ..شد می قدیم نازلی دوباره نازلی اگر حتی.. ببخشد را خود توانست نمی
 ...کرد می پیدا را گذشته عقالنی و جسمانی قوای نازلی اگر حتی
 رسیی پشییت از اش نازلی.. بیاید کنار عذاب این و خود با توانسییت نمی دیگر

. دبو زیاد خیلی عاشییق یک برای عذاب این و بود افتاده روز این به او کارهای
 !خیلی

 .نددار مانیک خویی و خلق بیمار افراد که شیدایی یا مانیا بیماری: مانیک*
 

تاق در چوب از ای رایحه  از ای رایحه. زد می ام بینی زیر و بود مانده جا به ا
 سر گاهآسایش در اتاقم از چگونه نبود معلوم که نصابی و حد بی زیبایی و عشق

 .بود درآورده
 دیگری جسییم از خالی و تاریک اتاق   دیدن   با و کردم باز را چشییمانم شییوق با

 ..ام زده توهم هم باز که دریافتم
 آن از امروز. نداشییتند تمامی خیاالت این. بسیییت نقش لبم روی پوزخندی

 !کردم می حس را این.. افسرده خلق و بود هشیاری روزهای
 می و بود شیییدا خلقم دیشییب چون بودند بسییته تخت های میله به را دسییتانم
 .شوم راحت آسایشگاه این از و بروم خواستم

 من وگرنه ودب افسرده بسیار بسیار خلقم سپردم نیک دکتر دست به را خود وقتی
 آرام رایب باید که حدی به شدم می کنترل قابل غیر و وحشی خیلی شیدایی در

 .کردند می استفاده قوی های بخش آرام از کردنم
 گیخست با. شدند وارد دکتر همراه به من مخصوص پرستار و شد باز اتاق درب
 :گفتم
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 کردم؟ کاری خراب خیلی دیشب -
 :گفت تردک و کردند بدل و رد نگاهی نیک دکتر با بود صوفی نامش که پرستارم

 .کنیم کنترلت زود تونستیم نه، -
 ردهک خوش جا های لب روی همیشه که لبخندی با و کرد باز را دستانم صوفی

 :گفت بود
 بخوری؟ هوا امروز خواد می دلت -
.. دیگری چیز نه خواست می مردن دلم. انداختم باال ای شانه حوصلگی بی با

 رایمب که دنیا این از رهایی برای زدم می چنگ ریسییمان این به باید چگونه ولی
 است؟ شده تار و تیره

 :گفت یمهربان با و نشست صندلی روی. ماند پیشم دکتر و رفت بیرون صوفی
 درسته؟.. نیست خبری مانیکت خلق از و بهتری که این مثل امروز نازلی -

 :گفتم آمیز تمسخر پوزخندی با و دادم تکان سری
شه تموم مانیک خلق.. فایده چه - ضش و می سردگی به تبدیل عو شه اف  یه.. می

 !..شیدایی از بدتر چیزی
 بدیم؟ ادامه رو حرفامون که ای آماده االن -

شیدم آهی شت وجود چیز هیچ. کردم اعالم را موافقتم و ک سیل به من که ندا  هو
 !هیچ. .کنم دفاع آن با مشکالتم برابر در یا باشم داشته گریزی بتوانم آن ی

*** 
سیار تولدش شب شت خوش بهمان ب شی که بود شب آخر. گذ  همراهش گو
 .رفت ویبره روی



 379 ناز یسرگشته 

 بعد داد جواب وقتی. بود بسییته نقش برش ویلیام نام دیدم، را اسییکرینش وقتی
 زنگ ویلیام وقت هر روزها این. کرد قطع و رفتند درهم هایش اخم لحظاتی از

 .کند صحبت تا رفت می خانه باغ به و کرد می اخم زد می
 وقتی. دکر می بحث ویلیام با و بود آشفته گونه آن چرا ام نفهمیده من االن به تا
 .بودند رفته بین از هایش اخم بازگشت خانه داخل به

شمکی کنم می نگاهش کنجکاوی با دید وقتی ضول گفتن با و زد چ  خود نم ف
 .کرد پرت کاناپه روی کنارم به را
 .پرسیدم و دادم جرات خود به
 اومده؟ پیش مشکلی -

 .داد تکان نفی عالمت به را سرش
 .نه -
 بود؟ گرفته تماس ساعت این ویلیام چرا پس -

 .زد لب و گذاشت هم روی پلک
 .دعوتیم هم ما. گرفته مهمونی فردا -
 .دهم نشان خوشحال را خود کردم سعی و دادم باال را ابرویم تای یه
 ..مهمونی جون آ  -
 رد را سییرم و خندیدم. کشییید آغوشییم در حرکت یک با و گرفت خیز طرفم به

 .گذاشتم گردنش گودی
شیدم کنار را خود نگرانی با. بود باال بدنش دمای ست و ک شانی روی د  اش پی

 .گذاشتم
 شهاب؟ داغی قدر این چرا -
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 متما در داغ ای کوره بسییان گرمایی. کشییید جلو را سییرم و خندید شیییطنت با
 دادند؟ می زندگی طعم هایش ب*و*سه که بودم گفته آیا و پیچید وجودم

 :گفت مردانه لحن آن با لب زیر
 ..من انگشتی بند شده تنگ برات دلم -

 خورد می چر  فردا مهمانی از ذهنم در چه آن هر داد اجازه و کشید آغوشم در
 همه آن به فقط و بود شییده خالی من ذهن.. بکوبد هم به را درب و برود بیرون
شق همه آن به گرما، شتی بازوان میان من زندگی.. کردم می فکر عطش و ع  به

 .بود اش
 

 ولی بروم خواسیییت نمی دلم. کردیم آماده مهمانی برای را خود روز آن فردای
 و نگرانی از بویی شییهاب که ندهم اجازه و کرده ظاهر حفظ که بودم مجبور

 .ببرد استرسم
ستم را خود شکل بهترین به دلیل همین به سی پیراهن. آرا ش دانتل مجل  کیم

شکی کفش همراه به را رنگی شنه م ست و کردم پا به بلندی پا ست در د  با وا د
 .گذاشتم ویلیام بزرگ مهمانی به پا رسمی شلوار و کت آن

 هایش مهمان آمد می شمار به مهمی شخص و بود تاجر که جایی آن از ویلیام
 .بودند مینستر وست و لندن مهم های شخصیت دم از همه

 با. بودیم ایستاده ویلیام روی روبه بعد دقایقی. چسبیدم بیشتر را شهاب بازوی
 .بودیم نظرش زیر اش عسلی چشمان   آن
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 این بشها چشمان. نبودند شهاب به شبیه چشمانش اصال   گرفتم پس را حرفم
 .درخشیدند می صداقت از همیشه و نبودند مکار همه

 بود ایسییتاده کنارمان که مردی به رو و داد را جوابم سییردی به کردم که سییالم
 :گفت

 ..هستن زنش و من ی نوه این ماکزیمیلیان جناب -
 :گفت ما به رو بعد

 ..شهاب اونجاست اصلیمون حساب که بانکیه رئیس ماکزیمیلیان جناب -
 درخشییید می صییورتش روی که زیبا لبخند همان با و داد تکان سییری شییهاب

 :گفت
 .خوشبختم -

 ازویب از را دستم. بزنم که نداشتم حرفی دیگر. کردم خوشبختی اظهار هم من
 متعدد دالیل البته و. شییوم گم جمعیت میان در مبادا کردم نمی جدا شییهاب

 .بود جین شان یکی که داشتم دیگری
 یناول شهاب برای اش لوندی خصوص به و اش زیبایی و جین دیدن   با شب آن

 .شد زده دلم در حسادت ی جرقه
شتم سیار که جین مادر همان یا شهاب ی خاله با دا شت برایم هم ب شم پ  چ

 شهاب به رو و پرید هایم حرف وسط جین که کردم می صحبت کرد می نازک
 :گفت

 خوبه؟ رابطتون -
ست شهاب. شدم ساکت و شنیدم من ولی گفت آرامی صدای با  کمرم دور د

 :کرد زمزمه چشمانم در خیره و انداخت
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 باشه؟ بد زندگی با ام رابطه میشه مگه -
ندی نه حرف و لحن این به لبخ قا ندی حرص با جین. زدم عاشیی  و زد پوزخ

 .کرد فرو استخوانم مغز در ته تا را نیشش
 !!نشه مکافات برات زندگی این باش مواظب -

 :فتگ خشم با بود شده جایگزین اخم و بود رفته بین از لبخندش که شهاب
 چیه؟ منظورت -

 .کردم نجوا گوشش در آرامی به و گذاشتم کتفش روی دست
 ..باش آروم -

 :فتگ فارسی به او گوش کنار و خندید گری موذی با دید را حرکتم این که جین
 ..طرفی ها دیوانه با شنیدم آخه.. خاله پسر باش مواظب خیلی -

صد ستند می. بود همین جین و ویلیام ق شم از را من خوا . .بیاندازند شهاب چ
 .شدند متوسل دیگری راه به دهد نمی جواب کارشان که دیدند وقتی
 :دادم ادامه ای خفه لحن با و کشیدم آهی

 .بود کرده شک شهاب! خیلی... دکتر بود وحشتناک خیلی -
 .نشست کنارم تخت روی و برخاست اش صندلی روی از نیک دکتر

 راهی؟ چه نازلی؟ شد چی بعدش -
 :گفتم و کردم پاک را چشمم گوشه از چکیده اشک

 !!!دارم مانیا بیماری من که بودن فهمیده کجا از دونم نمی -
 
 .پرسید اخم با
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 بزنن؟ ضربه بهت ضعفت نقطه از که کردن کاری یه بعد و -
 .دادم تکان را سرم

 .درسته بله -
 کردن؟ کار چی -

 .انداختم زیر به را سرم بغض با و کشیدم آهی
 .گذاشتن راهم سر رو چارلی -
هادش از آه مد ن  آدم که کردم نمی باور هم خودم من. کردم حس را این. برآ

 شیید باعث نکردنم باور همین و.. باشییند داشییته وجود پسییت همه این هایی
 .بپاشد هم از ام زندگی

 شد؟ نزدیک بهت طور چه کرد؟ کار چی چارلی -
سره فقراتم ستون بر شرم عرق شب آن یاداوری با  ارک چه من. کرد بازی سر

 .کردم فرار شهاب از که بهتر همان بودم؟ کرده
 دسییتش از. گرفت طرفم به کلینکسییی. شیید بلند ام خفه های هق هق صییدای

 .نداشت تمامی جوشان ی چشمه این. کردم پاک را هایم اشک و گرفتم
باره. نبود خوش حالم بود روز چند  و بود برگشییته شیییدایی خوی و خلق دو

 .نفهمد را حالم شهاب که کردم می سعی. بود کرده عاصیم
صه از یکی صی شیدنی مانیا بیماری های خ ست خوردن الکلی نو  نایرا من و ا

سیله به که بودم خورده بار چند هم  یگرد اینجا ولی بودم شده کنترل آیلی ی و
 ..باشد نگرانم که نبود کسی
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ست نمی هم او که بود شهاب فقط ستم نمی من و دان  شب یک. بگویم خوا
 زا بودم رسیییده خود اوج به دیگه که من. بود رفته بیرون همکارانش با شییهاب

 .زدم بیرون خانه
 داده قول خودم به و خواست می دلم من و نداشتیم ها آشغال آتا این از خانه در

شنا چارلی با بار در. بخورم شب آن که بودم  خیلی حال با شب آخر و شدم آ
 ..برگشتیم خانه به مستی و بد

مد دسییتش چی هر ولی بود نخورده خیلی چارلی  خوب.. داد من خورد به آ
یدنی خیلی ظه آن و بودم خورده نوشیی یدم نمی را کس هیچ لح  چارلی.. د

 ..دید وضع آن در را دویمان هر شهاب و ب*و*سیدم
صال   روز چند تا  هک افتاد اتفاقی چه دانم نمی بعدش ولی زد نمی حرف باهام ا

 نگاهش با فقط.. نزد حرف خیلی دیگر و شد متفکر.. شد ساکت.. شد آرام
 .کرد می ثابت را چیزی یک داشت

 :گفت تفکر با دکتر
 کردی؟ مراجعه من به تو که شد چی وقت اون -
 :گفتم و کردم بازی انگشتانم با
 باهاش داره و گرفته آغوش در رو گریان جین   که دیدم رو شهاب بعد روز چند -

صبانی منم.. زنه می حرف سرده حال اون با و شدم ع . اومدم شما مطب به اف
 هک هم رو بعدش و خوبه کارش که گفت و کرد معرفی شمارو دوستانم از یکی

 .دونید می
 :گفت و برخاست جا از دکتر
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 .کن استراحت. نازلی دیم می ادامه فردا -
شان که خاطره دنیا یک و ماندم من. رفت بیرون اتاق از و زد را حرف این  اب بیان

 .بودند چین بزرگ دیوار بزرگی و سنگینی به خودشان و بود ساده زبان
 

 با. زد یم ام بینی زیر هم باز چوب ی رایحه و بودند شده بسته تخت به دستانم
 جادای واکنشی هیچ ولی کنم جدا ها میله از بتوانم را دستانم تا زدم زور حرص

 .نشد
 .زدم داد

 !!کنید باز دستامو بیایید -
 .کردم غر غر حرص با
 .کرده زندونی اینجا منو کرده غلط مرتیکه -

 .کشیدم فریاد فارسی به و دادم تکان تکان حرص با را سرم
 ...صوفییییییییی آهای.. صوفییییییییی -

 :گفت آرام ظاهری با و شد اتاق وارد صوفی
 ..باش آروم نازلی -

 :گفتم تند تند
 باز امودست فقط هستی؟ کی کردی فکر عفریته؟ کردی زندونی چی برای منو -

 نجاای من اصییال  ! کنم واصییل درک به رو لعنتی نیک اون و سییلیطه توی تا کنید
ست؟ شهاب کنم؟ می کار چی شم خونم باید من کجا  نارنج بهار شربت و با
 .کنم درست شهاب برای رو شب
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 گویم می چه که فهمید نمی و کردم می صییحبت فارسییی به که جایی آن از
 .شد خارج اتاق از دوباره و داد تکان را سرش

ستای.. همینه کارش شب هر.. سلیطه زنک  .. مارموز ی عفریته -  م بیچاره د
 ...شدن کبود

 شییانن و خط زنک گول و فریبنده زیتونی چشییمان آن با نیک دکتر برای دلم در
 .کشیدم
 اسفت عالمت به را سرش دیدنم با دکتر. شدند اتاق وارد نیک همراه به صوفی

 :گفت و داد تکان
 ..بزن بهش رو همیشگی همون -
شت که صوفی به بهت با. شد خارج اتاق از غمگین نگاهی با و  یسرنگ با دا

 .زدم فریاد و کردم نگاه شد می نزدیک بهم رنگ زرد مایعی از مملو
 !زدم رو شاهرگت سرنگ همین با جلو بیای -

 ..خندیدم و خندیدم و خندیدم. دیدم نگاهش در را ترس
سته و کم کم.. ام خنده.. ام خنده.. ام خنده سته و آه  لبد بلند ای قهقهه به پیو

 .شد
 این.. کرد القا وجودم به را خوبی حس.. آمد خوشییم نگاهش در ترس این از
سد تو از نفر یک حداقل دنیا در که شد جالب خیلی باید بتر  من رایب حال و با

 !هست
 ...زدم قهقهه
 ...زدم قهقهه
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 ...زدم قهقهه
.. داشییت ترس هم شییهاب نگاه.. بودم دیده برفی شییب یک در را نگاه این من

 های حرفی پر با.. بلند های خنده با شیییدا من   از ترس.. مانیک من   از ترس
 !وحشتناک

.. آمد می خوشییم ترس این از. آمد جلوتر و داد حرکت را هایش قدم زور به
 ..آمد می خوشم.. آمد می خوشم

 !ترسناک بسی بودم هیوالیی کار تازه صوفی   برای حال من
ستانی با و شد خم  اهایپ حرکت یک با. کرد نزدیک رگم به را سرنگ لرزان د

 خوشییحال بدنم ی العاده فوق انعطاف خاطر به و پیچیدم گردنش دور را آزادم
 .خندیدم
 که صییدایی و لبخند با. بود درآمده خرخرش صییدای و شیید می خفه داشییت
 :گفتم بارید می آن از شرارت

 !..کنی می باز دستامو -
 :گفتم و کردم تر تنگ را پایم ی حلقه. بود شده کبود پوستش

 .کنم می ات خفه دیگه حرکت یه با وگرنه کنی باز باید -
 کم گردنش از را پایم وزن از کمی و زدم نیشییخندی. داد تکان زور به را سییرش

 .دهد نجات را خودش یا بکند کاری بتواند که حدی در نه ولی کردم
 یانم از را سرنگ بازم دست با. زد زل بهم مظلوم نگاهی با و کرد باز را دستانم

شتان    تزریق برایش را دارو بیاید خودش به تا و قاپیدم رمقش بی و شده باز انگ
 .بودم کرده
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 ایدب. زدم لبخند ذهنم درون تصییویر به و کشیییدم لبم روی بر لذت با را زبانم
 !وقتش سر رفتم می
 لباس. کردم خارج تنش از هم را صوفی های لباس و درآوردم را هایم لباس تند

شیدم را صوفی سته سبز پیراهن و پو شگاه ای پ سای  کرد یم تنم خودش که را آ
 .پوشاندم بهش

 :گفتم تمسخر با و زدم پوزخندی
 .پشت به زین گهی و زین به پشت گهی -

 را بازم و فر موهای. کردم پرت آشییغال سییطل در را سییرنگ و زدم را حرف این
 راحت خوابی فردا تا. بسییتم را درب و شییده خارج اتاق از و کردم کاله درون

 !داشت خواهد
صلی کریدور سید می ورودی درب به که ا  .بود ای جنبنده گونه هر از خالی ر
 رفته وابخ به بود نشسته جا آن که پرستاری.. انداختم استیشن نرس به نگاهی

 .رفتم کارکنان اتاق طرف به و کشیدم تر پایین را کالهم. بود
 به الح رفتم اتاق این به او با شییناختم را صییوفی وقتی اول بار که جایی آن از

 .بودم وارد هایش سمبه سورا 
 هب لذت با. بود شییلوار جیب در کلیدش. کردم پیدا را صییوفی کمد زودی به

 هم باز اسییت قرار که شییدم خوشییحال و کردم فکر کردم می داشییتم که کاری
 .ببینمش

 بلند ساق های چکمه. کردم عوض صوفی ساک   درون های لباس با را ها لباس
 .کشیدم سرم بر را جیغ قرمز کاله و کشیدم پا به را
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 نبود بور صوفی شکر را خدا. شدم خارج اتاق از و زدم بغل را ساک غرغر با
 .بیافتم گیر است ممکن وگرنه

شگاه سهولت به سای سیر و کردم ترک را آ  بدبختی هزار با. گرفتم پیش را پرت م
 .دادم را آدرس و شدم تاکسی سوار شب نصف

 تمخواس می. شدم لذت در غرق و اندیشیدم بودم کرده که کاری به نیشخند با
 .است امروزم ی خواسته این ماه چند از بعد. ببینم را شهابم

 
. ادمد راننده به و درآوردم پول صوفی ساک از. شد متوقف خانه درب دم تاکسی

 .رفتم خانه سمت به سرعت به و شدم پیاده
شنه تق تق صدای صابم خیابان سنگفرش روی ها چکمه های پا  هم به را اع

 .بود ریخته
 هب و انداختمشییان کناری به. کشیییدم بیرون پا از و کردم باز را ها چکمه زیپ

 .بودم ای حرفه کاری ژیمناستیک روزی من. رفتم باال درب از سهولت
شنایی شخص سالن سکوریت های پنجره از خانه رو  ار ساک لبخند با. بود م

 .رفتم ورودی درب سمت به و کردم پرت باغ در
سته آرامی به  حال در شوپن از ای قطعه. شدم داخل پاورچین و دادم پایین را د

 شییده آوا از مملو ای جنبنده هیچ بدون و سییکوت در غرق سییالن   و بود پخش
 .بود

 دراز ناپهکا روی که اویی به ناپذیر وصف شوقی با و دادم تکیه کریدور دیوار   به
. اشتد ریش ته و بود شده بلند معمول از بیش موهایش. شدم خیره بود کشیده

 .بودم ندیده او از وقت هیچ را قیافه این
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 بر بجنبد خود به تا. کردم پرت کاناپه روی را خودم هو یک و رفتم تر نزدیک
 به زدم می هایش لب به که هایی ب*و*سییه با را خود و بودم زده خیمه رویش

 .رساندم جنون مرز
 زیر و گذاشییت ام گونه روی دسییت. شیید خیره بهم و راندم کناری به حیرت با

 :گفت لب
 ..جا این.. تو.. نازلی -

 خودم به تا و زد حلقه بازوهایم دور دسییت و داد تکان تکان بهت با را سییرش
 را ما پیشییانی. زد می نبض مسییتمر صییورت به تپنده چیزی گوشییم زیر بیایم

 .دز زل صورتم به و کرده دورم خود از بود نگاهش در که ترسی با و ب*و*سید
 ترسی؟ می من از هم تو -

 :گفت جدی و زد پوزخندی
 نازلی؟ کردی فرار طور چه. ترسم می خودت برای من -

بت بار این  می او. کنم دعوت خود وجود به را سییرشیییار بهتی که بود من نو
 هستم؟ مانیک یک من که دانست

 دونی؟ می کجا از تو.. تو..  تو -
 :گفت و شد خیره ای نقطه به
 .کردم پیدا پزشکیتو ی پرونده -

 می دانست؟ می او. دادم پایم زیر های پارکت به را نگاهم غمگین و سرخورده
ست ستم؟ کجا من که دان ست می ه ست سال یازده از بیش که دان  هب مبتال ا

 هستم؟ مانیا
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 م؟بستری آسایشگاه توی که دونستی می بیمارم؟ من که دونستی می تو -
 .داد تکان سری

سته این ولی زدم می سر بهت روز هر و شب هر. فهمیدم که روزه چند -  خوا
 ..نبینی منو که بود دکترت ی

 با .شییدند گرد چشییمانش شییهاب که دادم نیک دکتر به رکیکی فحش لب زیر
 :گفت لب زیر بهت

 مانیکی؟ االن تو! من خدای -
 :تمگف گوشش زیر و شدم خم. گذاشتم اش سینه روی دست و زدم پلک ناز با
 نداری؟ دوست مانیک چرا؟ -

 :گفتم و زدم پوزخندی. کرد می تکرار لب زیر را" من خدای" طور همین
 .هخوابید وقته خیلی از کنی می صداش که اینی.. نیست..  نگرد گشتم، -

 .کردم تر نزدیک صورتش به را هایم لب و کشیدم گردنش رگ روی را ناخنم
 نم. کردم می افسونش نگاهم با داشتم کند افسون را اش طعمه که ماری مانند

 هطعم... اش طعمه وقت سر بود آمده امشب که افسونگری.. بودم افسونگرش
 !..اش همیشگی

شیدم باالتر را خود سیدم و ک سیدم را صورتش جای همه.. ب*و*  من. ب*و*
 .بود زده باال مانیا. داشتم نیاز امشب

 من. آمد می باال و زد می قل درونش طور همین آب که بودم شده لیوانی مانند
 رابطه دلش. بود آمده باال و زده قل ام بیماری.. مانیا. بودم شیییده گونه این هم
 !خواست می
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. کردم رها آغوشش در را خود و ب*و*سیدم را زیبایش اشک در غرق چشمان  
 .خواباندم می را مانیا باید امشب

شکش قطره و زده خیمه رویم و کرد پرتم مبل روی شم از بالخره ا  مغرورش چ
 .بود غرور با همراه اشکش حتی او. چکید

 یم را این. کشید می زجر داشت. شد خم آرامی به سپس و کرد نگاه سقف به
 .کردم می تمام را کارم امشب باید. خواستم می من ولی. دیدم
 هایم لب کنار نماند بینمان مرزی که این از قبل.. شد خم.. شد خم.. شد خم

 .کرد زمزمه
 ...نازم ببخش منو -
ستم می من و شت او. خواهد می عذر چه برای دان  خواهی عذر سالم ناز   از دا

 !داد می بها کثیف، و بود مانیک امشب که نازی این به و کرد می
 

. ردمک نگاه اطراف به و کردم باز چشییم تعجب با. بود ام بینی زیر چوب بوی
 یلیخ ولی. هستم کجا که فهمیدم توجه کمی با. بودم کرده گم را خود موقعیت

 .ام درآورده سر ام خانه از چگونه آمد نمی یادم
ستم و چرخیدم ستانی که شوم بلند جا از خوا شت بازم حرکت از قوی د  و دا

 .زد زنگ گوشم زیر خشن صدایی
 !جات سر بمون -
گاهی او و خود به حیرت با نه پیراهن  . کردم ن هایم و بود تنم ای مردا  هیچ پا

 .بود لخت سرد هوای این در اش سینه که هم او!! نداشتند پوششی
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 .کرد نوازش را ام گونه و داد تکان سری حرص با دید را حیرتم وقتی
 ناز؟ خوبی -

 بدیش دانستم می. کردم مخفی گردنش گودی در را صورتم و دادم تکان سری
 .بودم آمده او وقت سر و کرده فرار بیمارستان از. ام کرده کار چه

. کردم خالی آغوشش در را داشتم هق چه هر و جوشید بالخره اشکم ی چشمه
 رد نیک دکتر! بس و اوست فقط درمانم که یابم درمی حال و بود دردم مرهم او

 .بود نداده صورت کاری هیچ ام اصلی درمان غیاب
 ام بیماری هم باز بودم می دور او از اگر و شیییدم می درمان باز او کنار در من

 .کرد می عود
 .نالیدم داری خش صدای با
 ..شهاب -

 .ب*و*سید را ام پیشانی و کشید باال را سرم
 دلم؟ جون -
 ...نذار تنهام -

ستانش حلقه سید را سرم فرق و کرد تر محکم تنم دور به را د  را سرش. ب*و*
 .آمد بیرون خش خش با صدایش و کرد فرم موهای درون

 ماست باهاش دیشب من. نیک دکتر پیش بریم باید هم حاال! باشم ُمرده مگر -
 .پیشمی تو که دادم خبر و گرفتم
 انداخت گردنم و زانو زیر را دستانش. آمدم بیرون آغوشش از و دادم تکان سری

 .کرد بلندم جا از و
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 در خوبی به. پوشیییدم را شییهاب ی هدیه عروسییکی دامن کت و گرفتم دوش
 .بود معجزه این و!! نیستم افسرده اصال   امروز که بودم کرده کشف وجودم

 ذرخواستمع بود برخواسته خواب از تازه که صوفی از. برگشتم آسایشگاه به او با
 .کردم تنم را آسایشگاه های لباس دوباره سپس و

*** 
 «دردم مگر دانی نمی کوشی؟ نمی درمانم به »

 :فتگ احترام با و برخاست جا از دکتر. بست را درب و شد نیک دکتر اتاق وارد
 .بشینید بفرمایید -

 .کرد قالب درهم را دستانش و نشست دکتر
 شد؟ چی بگین میشه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس شهاب
 ..برای زد می له له که این و بود سردرآورده خونه از طور چه دونم نمی -

ست نمی. گرفت گاز را لبش و انداخت زیر به را سرش  فشحر باید چگونه دان
 :گفت لبخند با دکتر که کند کامل را
 .بدید ادامه خوب. مانیکه اشخاص عالئم ترین اصلی از یکی این -
 که بود معلوم یعنی. بود بد خیلی حالش خالصه و زد می قهقهه رابطه از بعد -

 .رسیده اش خواسته به وجودش بند بند
 .داد تکان سری دکتر

قای - مدی، آ ماران اح یک بی یادی عطش مان طه برای ز . دارن ی.س.ن.ج راب
ستن فعالیت پر و حرف پر خیلی  همه ممکنه مانیک خوی و خلق هنگام در. ه
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شون رفتارهایی جوره شون بر دال که بزنه سر از شه بیماری س هم نازلی! با  تد
 داشی بار یک شب چند هر و داره خوبی حال خیلی نازلی تازه.. نیست خودش

 می افسییردگی به بعد و مونن می شیییدا ها ماه که هسییتن بیمارانی اما! شییه می
 ور بیماری این که سییاله یازده چون بکنه کنترل خودشییو تونه می نازلی. رسیین

 .نکنن خراب حالشو که ده می ارائه خودش روی بر رو راهکارهایی و داره
 :گفت و داد تکیه مبل به حیرت با او
 سال؟ یازده -

 :گفت تاسف با دکتر
 .متاسفانه بله -

شتی به را سرش ضی با و داد تکیه مبل پ شت که مردانه بغ  کرد یم اش خفه دا
 :غرید خود برای لب زیر

 !شهاب بهت لعنت -
 :گفت بلندی صدای با را حرفش ی ادامه و داد بیرون سخت را نفسش

 شده؟ شروع درمانش شه؟ می چی حاال -
 من االن و شییدن شییروع کرده مراجعه من به وقتی از درمانی روان جلسییات -

شته از کامال   ستم خبر با نازلی افکار و گذ  هک شده شروع هم دارو با درمان. ه
 رو شییما که االن. میشییه افسییرده و شیییدا کم خیلی و ده می جواب داره جدیدا  

 ارشکن باید. کنیم می استفاده درمانش برای امر همین از پس خوشحاله و دیده
 .بدید جدیدی زندگی به امید بهش و باشید

 یدن  د با. رفتند نازلی اتاق به دکتر همراه به. برخاسییت جا از و داد تکان سییری
 .زدند لبخند دو هر نازلی های لب روی بر نشسته لبخند
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 بعد ماه چند

 آن از. گذراند می من پیش را وقتش بیشییتر و زد می سییر بهم روز هر شییهاب
 یلیامو کمک به جین که بود گفته و کرده برطرف را سییوءتفاهم برایم که جایی

ستفاده شهاب رئوف قلب از و کرده سازی صحنه هم باز ست کرده ا  هرابط تا ا
 می را ایام کنارم در او وجود از سییرمسییت و بودم خوشییحال بزند، بهم را مان

 .گذراندم
 رد برایم را تفریحاتی. شیید می داده بهم وقت سییر داروهایم و بودم نظر تحت

 .بودم آورده روی دوباره کردن نقاشی به و بودند گرفته نظر
 نی تنهایی در خودم برای اتاقم در و بود آموخته را زدن نی بهم شییهاب جدیدا  

 .خواندم می و زدم می
شته ماه دو  هروحی شهاب. بود شده بهتر ها پیش وقت خیلی از حالم و بود گذ
 .بود تهگرف سر از را کارهایش باز سیاوش همراه به و بود بازیافته را اش باخته ی

شگاه از بود قرار امروز سای شت درمانم چون. شوم مرخص آ  و شد می تمام دا
یک دکتر نان ن ندگی شییرایط اگر بود داده اطمی ند تغییری ام ز  دیعو هیچ نک

 .بودم می مراقبت تحت هم خانه در باید البته. گیرد نمی صورت
 دش باز اتاق درب. شناختم می هم را پایش صدای حتی. آمد می پایی صدای

 .شد ظاهر اش مردانه هیکل آن متعاقب و
 :گفت و زد لبخندی باالیش و قد به نگاهم دیدن با
 گلم؟ ای آماده -
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سکی ی یقه و دادم تکان سری ست را پلیورم ا ستم و آمده جلوتر. کردم در  را د
ست. گرفت ستش در د ستم تخت روی از د شته را ساکم او و برخوا  به و بردا
 .کرد هدایتم درب سمت

شگاه آن از قدم به قدم هم با و زدم تکیه اش سینه به سای  نگیزا نفرت گاهی که آ
 .شدیم دور شد می برایم مکان ترین
 شتمدا کسالت کمی. شوم سوار کرد کمکم و گشود برایم را ماشین جلوی درب

 .بود شده حساس و کرده بزرگش زیادی او ولی بودم خورده سرما و
ست شحالی با و بردم د شین پخش خو شن را ما  الیت آهنگ صدای. کردم رو

 .کرد عمل مخدر مانند پیچیده
 :گفت موشکافی با و برگشت سمتم به. بست را کمربند و شد سوار سرعت به
 خوبی؟ ناز -

 .زد برق آن دیدن با چشمانش که زدم عسل شیرینی به لبخندی
 .کنم رفتار باید طور چه دونم نمی که خوشحالم اونقدر -

 اعدمس شاهرگ و شد تر اش ب*و*سه با دستم کف. فشرد آرام و گرفته را دستم
 .شد نوازش

 :گفت و ب*و*سید را شاهرگم روی
 .منتظرته خونه که بریم بزن -
 ..هاست لحظه همین زندگی و

 ..باشد او و باشم من که این
 !باشیم هم با هنوزم ایم داشته که مصائبی تمام با و باشیم عاشق که این

 ..است من حال   زندگی این و
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 ..لطیفش موسیقی و باران های ترنم مانند ظریف
 ..داشت خواهیم هم با که زیبایی زندگی مانند عاشقانه

 !!خورشید طلوع تا هم با نیازهایمان و راز مانند عارفانه و
 

. کرد می پف زودی به گونه این. زدم هم سیرعت با و شیکسیتم را ها مرغ تخم
 !بود نازلی سرآشپز دستور

 :گفتم لب زیر و خندیدم
 .شد کیکی چه -

 تانگش و کردم فرو بودند شده آب که ای تخته های شکالت درون را انگشتم
 ..گذاشتم دهانم درون را ام شکالتی

 .زنیم می هم و ریزیم می مخلوط درون را وانیل غذاخوری قاشق چهارم یک -
 .بود شده زیاد مواد پف و بودم زده هم خیلی. زدم هم باز و کردم اضافه را وانیل

ستانی حین همین در شم زیر نواز گوش صدایی و شدند حلقه کمرم دور د  گو
 .انداخت طنین

 ناز؟ کنی می دلبری -
 :گفتم شرارت با و خندیدم

 .کشیدم رو قتلت ی نقشه بدبخت -
 صدای همان با و ب*و*سید را گوشم زیر. زد کناری به و ب*و*سید را موهایم

 .داد ادامه گوشنواز
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ست به مردن - شه تونه می جالبی ی تجربه تو د  سال هک گرچه.. بکش و بیا! با
 .خانم کشتی نازت با مارو هاست

شمانم به و چرخیده طرفش به و خندیدم شیدگی گونه این. دادم ناز چ  ایزیب ک
 .آمد می چشم به بیشتر چشمانم

 روی و کرده بلندم جا از و کمرم دور به انداخت دسییت شییده خود بی خود از
 .گذاشت کانتر

 مامن این در. بردم گردنش گودی در صورت و زدم حلقه کمرش دور را پاهایم
شقانه بیدار و خواب چه و شدم می بیدار و خفتم می.. کردم می زندگی من  عا
 !ای

سیدم و کرد خم صورتم روی را صورتش سه آن با. ب*و*  در حالوتی ب*و*
 .دمبو نچشیده ایرانی و خارجی شیرینی هیچ در را نظیرش که پیچید وجودم
 .کردم زمزمه خمار چشمانی با و چسباندم اش پیشانی به پیشانی

 .منه دنیای آغوش این مامن، این -
 :کرد زمزمه عشق با خودم مانند و زد ام بینی به را اش بینی

 .باشم تو آشیان که نیست هنری اینم جز و -
 پایان
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