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 1 فصل

 

 .خود را از سرعت گرفت يزندگ لير يقطار سرنوشت بر رو. را تصرف كرد انيآدم نيآفتاب سرزم يوقت

زد به زحمت به سمت تلفن  يكه قلبش به شدت م يدر حال. دياز خواب پر مهيسراس ديزنگ تلفن ، مهش يبلند شدن صدا با

 :با دلهره گفت . كنار تختخوابش قرار داشت زيم يبرگشت كه رو

 ...دييالو بفرما -

 :و گفت  ديكش يقينفس عم ژنيب يصدا دنيشن با

 ؟ييجان تو ژنيب -

 ؟ي، خواب بود زميآره عز -

 :گفت  شيبا تشو ديمهش

 .بچه ها از مدرسه جا موندن ؟ينكرد داريچرا منو ب -

 .ن نباشساعت خواب ، بچه هارو فرستادم مدرسه ، نگرا -

 : ديبا تعجب پرس ديمهش

 ؟يبدون مشكل آمادشون كن يتونست ؟يگيم يجد -

 .اديكه از پس دو تا وروجك برن هيقدر دست و پا چلفت نيشوهرت ا يعني. درد نكنه  دستت

 :با خنده گفت  ديمهش

 .دارن فيخورده بدقلق تشر هي يشناسيرو م يآخه خودت كه اون دو تا فسقل. نبود نينه جونم ، منظورم ا -

- ريبه خ يكار چيهستم كه فقط و فقط دستگاه پول ساز هستند و ه ييانگار من از اون باباها يزن يحرف م ينشدها ، طور...د 

به  يدگيكه من تا چه اندازه به امور بچه هامون واقف هستم و از رس يبهتر از هركس بدون ديتو با...و شر و بچه شون ندارن
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 .برم يرو م ذتل تيو درشت اونها نها زير يكارها

 يدادم به جا حيبود ترج خبندونيچون هوا سرد و .. لباس بهشون كمك كردم دنيهم كه صبحونشون را دادم، تو پوش امروز

 .از خونه خارج شدند يمشكل نيبدون كوچكتر يخودم به مدرسه ببرمشون ، خب حاال مطمئن شد نيبا ماش سيسرو

شروع به باز كردن  يداشت با سر آن را نگه دارد با آسودگ يكه سع يشانه اش گذاشت و در حال يرا رو يگوش ديمهش

 :بافته شده اش كرد و گفت  يموها

 .يتو نمونه ا...كردم ياگه من تورو نداشتم چه كار م ژنيب -

 .من يهمسر مهربون برا كيبچه ها و هم  يشناس برا فهيپدر دلسوز و وظ كي هم

 .يهست يگاه من در زندگ هيتو تنها تك يدون يخودت م. كنم يو آرامش م تياحساس امن يتو در زندگ وجود با

 :گفت  يبا خشنود ژنيب

االن هم . ديكامل به سر بر يشما در سعادت خوشبخت نكهيتمام تالش من به خاطر ا. يو تو تنها مونس و همدم من هست -

 .كنم يادگمسافرت آخر هفته اعالم آم يزنگ زدم تا برا

 :با وجد گفت  ديمهش

 يبا عقل هم جور در نم. باشه يا گهيد زيتونست چ ينم نيجز ا يعني،  يد يم تيمسافرت رضا نيدونستم آخرش به ا يم -

 .شركت نداشته باشم شياومد كه من ، تنها خواهر مهرداد ، در جشن عروس

 دنيد يارزو شهيكه من هم يدون يخودت خوب م. داره گهياز من چند تا خواهر و برادر د ريبرادرم مگه او به غ يطفل

موفق شده نظر  اديرسوندم،به خصوص كه او بعد از تالش ز يجشن م نيرو داشتم و به هر شكل خودم رو به ا شيعروس

 يعروس كيكه تا به حال رفتم فرق داره ،  يها يعروس تمامبا  يعروس نيبگم ا ديخانواده دلخواهش رو جلب كنه ، با

 خوردن نداره؟ ينيريش نيبه نظرت ا. كردند يم يلحظه شمار يشب نيدختر و پسر دو ساله در انتظار چن...شقانهعا

 :گفت  متيبا مال ديد يخود را خلع سالح م ديمهش يدر مقابل خواسته ها شهيكه هم ژنيب

خورده مخالفت كردم فقط به  هياولش  يدياگه د. دارم جانيشور و ه يعروس نيرفتن به ا يچرا نداره؟ من هم مثل تو برا -

 .حساس توست تيخاطر موقع
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 يتو شهينم دميفكر كردم د يكرده ، اما خب هر چ زيتجو تيو دكتر استراحت مطلق برا يهست يدر ماه هفتم باردار االن

 يميتصمما چه  نهيخواست بب يم. مادرت با من تماس گرفت  شيساعت پ مين نيبه خصوص كه هم ميجشن شركت نكن نيا

جاده  اطياروم و با احت يليخ يداشت موقع رانندگ ديتأك فقط. چقدر خوشحال شد يدون ينم مييآ يگفتم م يوقت. ميدار

البته حق دارد االن . كنم يم يجاده رانندگ نيزد كه انگار دفعه اولم هست تو ا يحرف م يبنده خدا طور. ميايچالوس رو ب

 .بشه يآخر هفته هوا خوب و آفتاب ميدعا كن ديفقط با.ستيمسافرت ن يبرا يفصل خوب

 ؟يخند يم يزدم؟ به چ يحرف مسخره ا: با تعجب گفت  ژنيب ديخنده مهش يبلند شدن صدا با

 :گفت  يبا شور خاص ديكش يشكم برجسته اش م يكه دستش را رو يدر حال ديمهش

 زيآروم باش عز...ي، وا يكنه، وا يداره م يچه رقص دهيرو شن يبچه تا اسم عروس ينيبب نجايا يستيقربونش بشم ، ن ياله -

 ...رقاص باشه ستيدلم ، چه خبرته؟ پسر خوب ن

 پسره؟ يدون يآخه تو از كجا م: گفت  اقيبا اشت ژنيب

 :گفت  نانيبا اطم ديمهش

 يم .بوكس اشتباه گرفته نگيشكم منو با ر طونيدونم حركاتش ، به خصوص مشت زدن هاش مثل بوكسورهاست،ش يم -

 مگه نه؟ هيعال يليدختر خ كي، دو پسر و  شهيما كامل م يخوشبخت اديب ايگم دانا ، كه دن

 :گفت  ژنيب

 ه؟يچ فياومد اون وقت تكل ايدانا ، تارا دن يو به جا ياگه تو اشتباه كرد -

 :گفت  يفور ديمهش

پسره فقط به خاطر  گميم ينيب يمن دختر و پسر نداره ، اگه م يكه برا يدون يخودت م. كنه يم يچه فرق ؟يچ يعني! وا -

 .من حاضرم باهات شرط ببندم كه بچه پسره. رو حامله بودم مايكه ن هيحالتم درست مثل زمان نكهيا

 :گفت  ژنيب

 .بخوابه بچه اش دختره يليكه زن خ يزمان دميدختره،چون شن گمي؟ اما من م!يراست -

 :گفت  يبه شوخ ديمهش
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حامله چه  يدرباره زن ها گهيكه د دييبفرما شهيحاال م.ميو ما خبر نداشت يخاله زنك هم بود يشمم روشن ، پس جنابعالچ -

 د؟يدون يم

 :فكر كرد و بعد گفت  يقدر ژنيب

شه اگه موز  يم بايسرخ و انار و به بخوره بچه اش ز بيس ياگه زن حامله در زمان باردار گنيكه م دميرو هم شن نيآهان ا -

 شه يم اديشه ، اگه كنجد و كندر بخوره هوشش ز يبچه اش پر پشت م يبخوره موها

 :گفت  يبا لحن كشدار ديمهش

 ؟يدون يم يچ گهيد نميخوبه ، بگو بب يليخ -

 :گفت  ژنيب

شه بچه اش خوش اخالق و خوش رو با يرفت بگم كه اگه زن حامله در زمان باردار ادميبچه  تيجنس صيتشخ يآهان برا -

 .باشه بچه اش دختره يپسره و اگه بد اخالق و عصب

 :گفت  يبا لحن خاص ديمهش

 نيچرا زودتر ا يخب ، جنابعال! بچه دختره يخاطر حدس زد نيشدم ، به هم يكه من بداخالق و عصب يبگ يخوا يم يعني -

 .استفاده كنم اتتيتا از تجرب ينذاشت ارميرو در اخت دياطالعات مف

 :با خنده گفت  ژنيب

حرف  نيدنبال ا ستين اجي، احت يآر يم ايمن به دن يبرا بايسالم و ز يبچه ها زهايچ نيشما بدون اطالع از ا نكهيبه خاطر ا -

 .تلفن رو قطع كنم يندار يشيكارام عقب افتاده اگه فرما يخب خانم گل ، امروز حساب. يها باش

 .درست كنم يدوست دار يناهار چ يراست. بكنم يناهار فكر يپاشم برا ديبا منم زودتر. گهينه د: گفت  يبا سرخوش ديمهش

 :گفت  يبا مهربان ژنيب

دلخواهت رو  يسر راه كه اومدم از رستوران غذا. يخودت رو به زحمت بنداز يكه دار يتيوضع نيبا ا ستيالزم ن زميعز -

 چلو گوشت چطوره؟. رميگيم

 :با ولع گفت . شده بود كيتحر شيمورد عالقه اش اشتها ياسم غذا دنيكه با شن ديمهش
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 .آد يكه بچه ها از چلوگوشت خوششون نم يدون ي، اما م هيهوم عال -

 :گفت  يفور ژنيب

 ست؟ين يا گهيد شيفرما. رميگ يدردونه جوجه م زياو دو تا عز يبرا ستين يمشكل نكهيا زميخب عز -

 : كه تبسم به چهره داشت گفت يدر حال ديمهش

 .ينداشتم ، كارم رو راحت كرد يآشپز يحوصله  چيجان ، راستش امروز ه ژنيممنونم ب -

هم با  ديمهش. كرد  يخاطر از او خداحافظ تيساخت با رضا يهمسرش او را خشنود نم تيرضا يبه اندازه  زيچ چيكه ه ژنيب

را برانداز  شيو با دقت سر تا پا ستاديا يقد نهيتختش را مرتب كرد مقابل آ نكهيپس از ا. آمد نيياز تخت خوابش پا يانرژ

 .كرد

برادرش در  يرفتن به عروس يكه برا ياقيلحظه اشت كيداد  يرا نامتناسب نشان م كلشيشكم برجسته اش كه ه دنيد با

 .وجودش برپا شده بود را از دست داد

 :و با خودش گفت  ديكش يبا حسرت آه او

شد  فيح. تونم از جام تكون بخورم يكه نم تيوضع نيگرفت آخه با ا يمن م مانيارو بعد از ز يكاش مهرداد عروس يا -

 .و نظاره گر باشم نميبش يمهمونا گوشه ا هيحاال مجبورم مثل بق. او در سر نداشتم يعروس يچه نقشه ها كه برا

كه مخصوص دوران  يراحت يلباس ها انيلباس خوابش را درآورد و از م. گرفت نهينگاهش را از آ يتيبا نارضا ديمهش

 . ديرنگ انتخاب كرد و آن را پوش يپسته ا يبود سارافون شيباردار

درشت برف كه همچون پر قو آرام آرام به  يدانه ها دنياز د. رنگ را كنار زد  ييسمت پنجره رفت و پرده ساتن عنا به

برد تا لطافت آن دانه  رونيكرد و دستش را ب پنجره اتاق را باز. شد جانينشست دوباره وجودش مملو از شور و ه يم نيزم

 .او را بر آن داشت كه پنجره را ببندد  يآورد فور ورشيدرون اتاقش  بهكه  ييپنبه گون را حس كند اما سوز سرما يها

 .نديايب رونيرا زد كه مبادا از سرما غافل شوند و بدون دستكش و كاله از مدرسه ب شيدلش شور بچه ها يا لحظه

 .دلهره همراهش خواهد بود نيكه برگردند ا يست تا لحظه ادان يم

آن را برداشت و . كنار تختش قرار داشت زيم يو سارا افتاد كه رو ماياز اتاق خارج شود كه چشمش به قاب عكس ن خواست
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 چيه يابياز ارز ماين. آن دو پرداخت يابيبه ارز شهياش فشرد و بعد مثل هم نهيمادرانه قاب عكس را به س يبا مهر و عطوفت

 كم نداشت ، در زيچ

مانند  شيچشمها. جزء صورت را به ارث برده بود نيباتريبود و از هر كدام ز ژنيو ب دياز چهره مهش يا ختهيآم قتيحق

اش كه  ينيب. به ارث برده بود ژنيو دنباله دارش را از ب دهيكش يابروها. روشن، درشت و خوش حالت بود يقهوه ا ديمهش

 ،يبيگونه ع چيو بدون ه يقلم. گرفت يرا م ديمهش ينيعاقبت حالت ب ژنيبخودش را نگرفته بود، به گفته  ياصل هنوز فرم

كه لخت و صاف بود  ديمهش ييخرما ياش برخالف موها يمشك يبود، اما موها ديمهش يلبها بيترك زين شيقلوه ا يلبها

با  تياش با معصوم دكانهشد كه چهره كو رهيبه سارا خ ريوصف ناپذ ياقيبا اشت ديمهش. مانند پدرش پرپشت و حالت دار بود

هم رفته دختر  ينبود، اما رو ماين يو نقص بيع يو ب ييبايگرچه به ز. ادغام چهره پدر و مادرش بود زياو ن. زد ياو حرف م

همسر و . ديورز يمنداشت عشق  شتريوار به او كه هنوز هفت سال ب وانهيد ديبود كه مهش يو بانمك يدوست داشتن

مملو از عشق و محبت را بر كانون كوچك  يبود كه جو نيبر ا ياو در زندگ يتمام سع. بودندفرزندانش مالكان قلبش 

به وجود آمد كه پس از  شيبرا ياز زمان يوابستگ نيا. ديد يم يرا در كنار آنان ستودن ايخانواده اش حاكم كند، چون تنها دن

 ژنيدو سال پس از ازدواج او با ب. شان بود يو اجداد بافوت پدرش، مادر و تنها برادرش به شمال نقل مكان كردند كه خاك آ

را  اتشيوجه روح چينتوانست به ه ديآن دو سال مهش يدر ط. به اروپا مهاجرت كردند يزندگ يبرا زيخانواده همسرش ن

با وجود . شده بود يشمار يب يحاكم بود كه باعث كدورتها يآنان اختالفات فاحش نيب. درآورد ژنيب يمطابق با خواسته ها

هر دو . آن دو در دانشگاه آغاز شد ييآشنا. وارد نشد ژنيو ب ديمهش نيبه عشق و عالقه ب يخدشه ا چيه زات،يتما نيتمام ا

متوجه او  ژنيامر باعث شده بود ب نيهم. دختران دانشجو بود نيجزوِ پرطرفدارتر ديمهش. خواندند يم يبازرگان تيريمد

مدركشان را  نكهيپس از ا. ديازدواج با او جلب نما ياش توانست نظر مثبت آنان را برا وادهبا خان يريدرگ يشود و پس از كل

 يديتول يز كارخانه هاا يكي تيريهم مد ژنياز رفتن به سر كار منصرف شد و ب ديبا توافق مهش. گرفتند زن و شوهر شدند

گونه  چيبرخوردار بودند و ه يمرفه يزندگ ازآن دو . بود را به عهده گرفت ندهيپدرش را كه مربوط به ساخت مواد شو

 .نداشتند يمشكل ماد

شد، دستش را حالت  نشيجن ديشد يفشرد متوجه تكانها يم نهيو سارا را هم چنان به س مايكه قاب عكس ن يدرحال ديمهش
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 ،يكن يابراز وجود م ومدهيحسود، ن يا": با خنده گفت. رفت يم يكه روز به روز به نازك ديبر پوست شكمش كشنوازش 

از تو  شتريباور كن من ب. طاقت انتظار ندارم گهيبشم، د وردنهاتمن قربون اون تكون خ يمن هم هستم، اله يگ يم يدار

و با تمام وجود  رميرو تو دستهام بگ كتيكوچ يبغلت كنم و دستها نكهيا يبرا. كنم يم يماهت لحظه شمار يرو دنيد يبرا

كنه، انگار كه  ينم يرفف چيمادر ه ياما برا ،يدرسته كه بچه سومم هست. رميم يبوسه بزنم، دارم م فتيبه صورت نرم و لط

 يروزها وول م نيقدر ا نيه اك يتاب ياومدن ب يبرا يليخ نكهيفدات بشم، مثل ا ياله. خواد بچه دار بشه يبار م نياول يبرا

 ".يخور

جلب شد  يبرود، اما نظرش به سمت اتاق نييخواست به طبقه پا. گذاشت و از اتاق خارج شد شيقاب عكس را سر جا ديمهش

از تخت و گهواره و . شده بود دهيبدون كم و كاست در اتاق چ زيهمه چ. كه در راه داشت آماده كرده بودند يمسافر يكه برا

شده  هياز اتاق تعب يپارك كوچك با چادر، در گوشه ا كي. جورواجور يباسهاو ل متيگران ق يهايكمد گرفته تا اسباب باز

پر  وارهايبود و سقف د زانيآو يفنر يويويوسط اتاق . بايز يمصنوع يشسته شده و درختچه ها يبود كه پر بود از ماسه ها

 .ادگار مانده بوديو سارا به  ماين ياز دوران كودك التياز آن تشك يالبته بعض. مختلف يكهابود از عروس

كردند  يآن اتاق را آماده م يافتاد كه وقت ژنيحرف ب اديچشم دوخته بود به  يرنگ ليكه با ذوق به آن وسا يدرحال ديمهش

 كيشهر چند توپ شل دونيدر م ميمتولد شد بگ يبهتره وقت. اديب ايخواد دن يشاهزاده م كيجان، انگار  ديمهش: گفته بود

توپ كه چه عرض كنم تمام مردم شهر . او با خنده گفته بود برازنده وجودشه سخهم در پا ديمهش. كنند تا همه خبردار بشن

 ايدن يم بچه هابا تما يكي نيكنم تولد ا يدونم چرا احساس م ينم. رنديتولد شاهزاده جشن بگ يهفت شبانه روز برا ديبا

و . زنه يدلهره به وجودم چنگ م رادونم چ ينم. رو دارم شيرو پ يهستم، انگار سرنوشت تازه ا يبيطور عج هيفرق داره، 

 يم االتيدستخوش توهمات و خ يتمام زنها در زمان باردار: او شده بود رو به او گفته بود يكه متوجه دگرگون يدرحال ژنيب

 .يمثبت فكر كن شهيو هم يريبگ دهيادافكارو ن نيبهتره ا. شن

 .كرد از اتاق خارج شد يكه خودش را سرزنش م يهمسرش درحال يآوردن حرفها اديبا  ديمهش
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 يخود را علم كرده بودند و با شادمان يشد كه آدم برف رهيو سارا خ مايبود به ن ستادهيكه پشت پنجره ا يدرحال ديمهش

 ديمهش. چشم دوخت رونيب يو به منظره برف ستاديبه او ملحق شد و شانه به شانه او ا ژنيب. دنديچرخ يدور آن م يكودكانه ا

خدارو شكر به خاطر . دنهيآسمون در حال بار كسرهياز اول فصل  ه،يبركتعجب زمستون پر": و گفت ديكش يقينفس عم

 ".نزول رحمتش

 يبرا يك ينگفت": انداخت و گفت ديمهش يشانه ها يرا رو يتنشال باف. اتاق عوض شود يپنجره را باز كرد تا هوا يال ژنيب

 "؟يش يرفتن آماده م

مانده  رهيشكل باغچه خ يمخروط يكه غرق در افكار خود به كاجها ستينگر ديپاسخ خود را نگرفت با تعجب به مهش يوقت

 ".يكن يفكر م قيطور عم نيا يدار يبه چ زم،يعز": دور كمر او حلقه كرد و گفت يدستش را به آرام. بود

كه منو و تو به طور كامل  يزيبه اون چ! يبه خوشبخت": بود گفت دهيكه رنگ صورتش پر يخورد و درحال يتكان ديمهش

 يچ مياونو از دست بد ياگه روز نكهياست، به ا يوحشتناك تر از بدبخت اريبس يخوشبخت يمعنا نكهيبه ا م،يتصاحبش كرد

 ".آد يما م كي كيبه سر 

رو از دست  يخوشبخت ديچرا ما با زم،يبس كن عز": آورد و گفت ياو فشار يشده بود به باز ديمهش يكه متوجه نگران ژنيب

 "؟!شده رتيدامنگ هايكه تازگ هيافكار پوچ چ نيا م؟يبد

به  رهيرو ازت بگ يزيبخواد چ رياگه تقد. شن يسرنوشت نم فيدونم كه انسانها حر يم نويفقط ا ": گفت يبا نگران ديمهش

 ".شه باهاش مبارزه كرد يوجه نم چيه

كه  يهم به خودت و هم به بچه ا هايخودآزار نيتو با ا زم،يبس كن عز": داشت آرامش را به او القا كند گفت يكه سع ژنيب

خونواده ات از  دنيآب و هوا و د رييو تو با تغ ميدار شيچه خوب شد كه مسافرت در پ ،يكن يوارد م بيآس يدر شكم دار

 يخونه تنها م نيتو رو تو ا يو سرگرم حيتفر چيصبح تا شب بدون ه. منه ريهمه اش تقص. ييآ يدر م يحال شانيپر نيا

 ".يكن يم يپرداز اليو با خودت خ ينيش يخب معلومه كه م. گذارم

ترسم سرما  يم. كنند ليو تعطر يبرو به بچه ها بگو باز. شه يداره غروب م": به آسمان انداخت و گفت ينگاه ديمهش

 ".بخورند
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 ايب": را به همراه دستكش و شال گردن آورد و گفت يمتيپوست گران ق يرفت و پالتو ديمهش يبه سمت كمد لباسها ژنيب

 ".ميتموم شد به اونها ملحق بش يساخت آدم برف يوقت ميمگه به بچه ها قول نداد. رو بپوش نهايكمكت كنم ا

بلند  يبا صدا ديمهش. دنديكودكانه به طرفشان دو يآمدند با ذوق يم رونيآن دو كه از در ساختمان ب دنيو سارا با د ماين

 ".ديآهسته تر بچه ها، سر نخور": گفت

 يچه آدم برف نيبب ايب": كه صورتش از سوز سرما گل انداخته بود خودش را در آغوش مادرش انداخت و گفت يدرحال سارا

 ".درست كردم يقشنگ

 يچ يچ": كشاند رو به سارا كرد و با اعتراض گفت يم يرا گرفته بود و او را به سمت آدم برف ديكه دست مهش يدرحال امين

 ".كارهاش رو من كردم هيبق ،يرو آورد جيرو من درست كردم، تو فقط شال و كاله و هو

 ".تونم باهاش دوست باشم يفقط مال توست و من نم يآدم برف نيا يبگ يخوا يم يعني": و گفت ديلب ورچ سارا

 يقول بد ديمال هردومونه، اما با يآدم برف نيناراحت نشو خواهر جون، ا": كه داشت با ترحم گفت يبا وجود سن اندك ماين

 ".يبخور يكه دماغش رو برندار

 يآنان م يو لطافت بر سر و رو يبرف با نرم. آن دو شركت كردند يو در باز دنديحرف خند نيا دنيبا شن ژنيو ب ديمهش

منزل گسترده شده بود  نيآن قسمت از آسمان كه بر بام ا ايگو. آن خانواده سعادتمند كرده بود ينشست و خود را هم باز

 يدادگريبردند ب يآنان كه در رفاه كامل به سر م يسرما برا. گرفته بود دنيآنان بار يبر سر و رو يگونه دلواپس چيبدون ه

نهادند و  يكه درونش از پوست خز ساخته شده بود بر زمستان گام م يچرم يبود كه آنان با چكمه ها نيمگر جز ا. كرد ينم

با گلوله . را به اوج رسانده بود شيها هبچ جانيه ژنيب. زده تجربه نكرده بودند خي نيبرهنه را بر زم يبا پاها دنيدو يمعنا

 يچون مبارز مايچسباند، اما ن ديمهش يفرار از هجوم پدر خودش را به پاها يسارا برا. ديدو يو سارا م مايدنبال ن يبرف

. كرد يم كيشل ژنيب يكرد و به سر و رو يم يتوانست گلوله جمع آور يكه م ييبه در نرفت و تا جا دانيقدرتمند از م

ناگهان . گرفت از خنده غش كرده بودند يم به خود يبعد از خوردن گلوله برف ژنيكه ب يبامزه ا يو سارا از شكلكها ديمهش

كه متوجه  ژنيخشكاند، ب ديدرخت كاج به هوا برخاست، خنده را بر لبان مهش يشاخه ها انيكه از م يغار غار كالغ يصدا

با سر و صدا به  وانيرا كه در دست داشت به سمت كالغ پرتاب كرد و ح يگلوله آماده ا يشد فور ديحالت مهش رييتغ
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 "؟يديترس ه،يچ": رساند و گفت ديخودش را به مهش ژنيب. از نظرها محو شد يپس از لحظه ا. رواز كردآسمان پ

 ها،يميقد يخرافات ديامان از عقا": بر لب آورد و گفت يتصنع ياش داست خنده ا يدر پنهان كردن نگران يكه سع ديمهش

به  يغار غار كنند خبر خوش ياما اگه دست جمع ه،يآور خبر شوم اميكالغ غار غار كرد پ كيگن اگه  يكه م يديتو شن ژنيب

 "...خرافات وگرنه يگ يخوبه كه خودت م": زد و گفت يپوزخند ژنيب"همراه دارند؟

 

 سهيآن صحنه از خنده ر دنياز د ديمهش.به سمت صورتش پرتاب كرد دهانش پر از برف شد مايكه ن يبا گلوله برف ناگهان

 يبزرگ منزلشان از آن روز برف اطينشده بود داخل ح كيكه هوا تار يتا لحظه ا.در ذهنش پر گشودآن كالغ  اديرفت و 

خوب شهر و  ياز رستورانها يكيبا رفتن به .كردند ادداشتي ذهنشاناستفاده را بردند و خاطره اش را در دفتر  تينها

 .ديرس انيبه پا هاشييبايز يخوردن سوپ داغ آن روز با تمام

اش از رفتن  يجسم تيبخاطر موقع ديبه شمشك رفتند و مهش ياسم يداده بود روز بعد برا شيبه بچه ها ژنيكه ب يقول طبق

تا آن  چگاهيه.كه بچه ها از خانه رفتند او دلش بشور افتاد ياز لحظه ا.سازد ايسرباز زد و در منزل ماند تا لوازم سفر را مه

چمدان  يوقت.رفتيطرف به آن طرف م نياز ا يقراريو با ب كرديه ساعت نگاه ممرتب ب.دبو دهيرا نفهم ينگران ياندازه معنا

را بو كند و آنها را به  شيبچه ها يهر تكه از لباسها خواستيدلش م.شده بود يبر او مستول يبيحالت عج ديچيلباسها را م

به  يعيطب ريغ يحالت يكيزيف راتييتغ نياكه  يو درهم وجودش را به لرزه در آورد تا حد اهيس يافكار.اش بفشارد نهيس

به شكمش داد و گفت بس كن بچه جان دلم  يفشار اندك يبا كالفگ ديمهش.كرديم زيداده و او را وادار به جست و خ نيجن

حرف  نيو با گفتن ا.افتاده يو سارا اتفاق ماين ينكنه برا يحس كرد ييزهاينكنه تو هم چ يكنيم يقراريضعف رفت چقدر ب

 نقدريخدا منو لعنت كنه كه ا:گفت فشرديرا بر هم م شيدندانها كهيو در حال ديدست به دهانش كوب خودش محكم با

 يهر چ ياله! يكشيرو م يتاحاال مثل جغد انتظار خبر شوم روزيكه از د يشد وونهياحمق مگه د كهيزن زنميمفت م يحرفها

 قهيكه تا چند دق نيعصرانه رو بچ زيحرفها م نيا يجا پاشو.يبالگردون شوهر و بچه هات بش ياله اديبالست سر خودت ب

 .شهيم داشونيهر جا باشن پ گريد

 يبزرگ يويرا داخل استر يقيفرار از فكر مغشوش نوار موس يبرخاست و برا شيدادن بر خودش از جا يبا دلدار ديمهش
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خانه  كي كردنديم يدر آن زندگ كه يمنزل.نديرا بچ زيبه آشپزخانه رفت تا م.قرار داشت ييرايگذاشت كه گوشه اتاق پذ

كه به محض ورود به  ياطيآجر سه سانت و ح يدوبلكس با نما يختمانسا.بود نينش انياع يبزرگ بود كه در محله ا يياليو

قرار داشت و در  اطيباغچه ها دو طرف ح.بود دهيچيپ يآهن يكه بر چفت بند يكرديرا مشاهده م اسياز گل  يآن داالن

 يدرختها رافبه رنگ زرد كه در اط ييگلها كردنديجان افزا از خود منتشر م يبود كه عطر خي يزمستان مملو از گلها

 قيكه داشت جلوه تمام و كمال آن خانه را تصد يگرم ونيداخل ساختمان با دكوراس.كرديم ييسبز خودنما شهيهم يايماگنول

پوست  ينتيرنگ كه پرده ز يريش ريحر يبود پرده ها بايز يه كار گرفته شده بود همگكه ب ينييتز ليتمام وسا كرديم

قرار  ستالياز كر يلوستر ريز ييرايكه در وسط اتاق پذ لياست يبود و مبلها شده دهيكش شياز جنس ساتن بر رو يازيپ

 ستميس نيآخر وياستر ونيزيشده بود كه مشرف به تلو دهيچ ياسپرت كرم رنگ يمبلها گريد يدر گوشه ا.اشت

و  يرنگ يو صدفها رجانبا م ابيو كم بايز يهايجوالن ماه يبه ابعاد دو در سه متر كه داخلش را برا يبزرگ وميآكوار.بود

 زيم.با عظمت قرار داده بودند يدو ستون گچ بر نيدر وسط اتاق ب يعال يديكرده بوند در نقطه د نييتز يمصنوع اهانيگ

كف اتاق با .كرده بود دايشاعرانه پ يهالوژن حالت يقسمت سالن قرار داشت كه با نور المپها نيهم در دنج تر يناهار خور

دو اتاق خواب كه .شده بود دهيبه طبقه باال كش چيمارپ يچند پله با حالت.پوشانده شده بود يشياتر نگر يقهوه ا يپاركتها

متر آنجا قرار داشت كه مختص  يحدود س يتييكه در راه بود و سو يمخصوص بچه ا گريد يكيو سارا و  مايمخصوص ن يكي

كف .بزرگ هم قرار داشت يكتابخانه ا يضرور ازملو گريحمام و د سيآنجا جز رختخواب و مبل سرو.بود ژنيو ب ديمهش

 .زديم ينتيآنهمه لوازم ز نيحرف اول را ب يرانيخوش نقش و نگار ا يشميابر يقالبها گريد يو اتاقها ييراياتاق پذ

كه با  ييجلوه دادن خود كرد اما ضربه ها اليخيدر ب ينشست و سع يصندل يرو ديعصرانه را چ زيم نكهيپس از ا ديمهش

عقربه  داشتيلحظه از ساعت چشم برنم.گذاشته بود انيبود كه در درونش سر به غل ينشانگر تنش زديم زيم يانگشت بر رو

حركات .آرامش خود را حفظ كند ريتاخ كساعتي يبتواند برا ديمهش وداسان نب اديز.داديبعدازظهر را نشان م 5ها ساعت 

در .كه پرده را كنار زد نيهم.برخاست و به سمت پنجره رفت شيهراسان از جا يبا حالت.تحملش بود انيپا ياياش گو يعصب

و بعد با  ديكش يراحت سنف ديمهش.قدم به داخل منزل گذاشتند يو سارا چون كارناوال شاد مايهمراه ن ژنيباز شد و ب اطيح

 .رفت زانشيآغوش باز به استقبال عز
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آمد و  نيياز رختخواب پا يدر كنارش فور ژنيب يخال يجا دنيبا د.چشمانش را از هم گشود ديبچه ها مهش يسر و صدا با

تابش نور  دنيبا د.به سمت پنجره رفت و آنرا گشود.نداخته استو قال را ا ليكردن بچه ها آن ق داريب يحدس زد كه او برا

برفها .وجود را در برگرفت يو نشاط سراپا يآورده بود احساس سرزندگ جودبو يبرفها بازتاب نقره ا يكه بر رو ديخورش

 يگنبد آب يجا يدر جا يهم چون حباب ديابر سف يتكه ها يدر حال درخشندگ روزهيدر حال اب شدن بود و آسمان برنگ ف

 توانستينم شيها بچهو  ژنيب دنيجز د زيچ چيه.به عقب برگشت ديبا باز شدن در مهش.نقش بسته بود يبا اشكال متفاوت

 ژنياز اتاق خارج شدندب ريو پس از گفتن سالم و صبح بخ دنديو سارا بطرف او دو ماين.كامل كند شيآنروز را برا يهاييبايز

كه  ديمهش.و خواست در عوض كردن لباس خواب به او كمك كند ديهمسرش را بوس يبايصورت ز يشگيهم طبق عادت هم

او را به ان شكل  ژنيب خواستيكه در اندامش بوجود آمده بود دلش نم يعمده ا راتييغبخاطر ت يازماه چهارم باردار

به  خواستياما دلش م دير نورزكا نيدر ا يشده بوداصرار ديكه متوجه خجالت مهش ژنيب.كمك امتناع كرد  رفتنياز پذ.نديبب

 تيجذاب يكيزيف راتييتغ نيو چه بسا ا ستا شيسال پ 10 ديمهش شياو برا يطياو را متوجه سازد كه تخت هر شرا يگونه ا

 ژنيب.سازديدار م حهياتخاذ كرده روح او را جر شيبرا يكه او در طول باردار ييمهايتحر نيبه او داده است و ا يزنانه خاص

با .همسرش وارد شود فيبه روح لط يرنجش نياما حاضر نبود كوچكتر ديخريبجان م ديرا از جانب مهش ياضتيهرگونه ر

 زيمادر منع كرده اند به بهانه آماده كردن م ريكه او را از ش يو بعد مانند طفل ديكش ديمهش انيعر يبه بازوها يحسرت دست

خود را در مقابل  توانستينم يول ديكشياش زجر م يو خودخواه تيهم از آن همه حساس ديمهش.صبحانه از اتاق خارج شد

از  يوقت.را از بدنش زدود يبه حمام رفت و پس از گرفتن دوش آب گرم رخوت و سست.كند يراض ژنيب يپرتمنا ينگاهها

پزخانه شد كه وارد آش نيهم.خانه را پر كرده بود يفضا ژنيب يبچه ها و خنده ها يسر و صدا يصدا رفتيم نييپله ها پا

مامان :گفت ديكشيم رابغض كرده بود و دست مادرش  كهيسارا در حال.دندياو به قصد كمك به سمتش دو دنيو سارا با د ماين

 .ميو اسمش رو هم تارا بگذار ياريب ايخواهر كوچولو دن كيمن  يبرا ستيجون مگه قرار ن

مامان خودش اون روز بمن  رينخ:اقتدار خود را به سارا نشان دهد گفت كرديم يسع كهيو در حال ستاديا يصندل يرو ماين
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 .گفت كه مطمئنه بچه پسره اسمش هم داناست

 گه؟يراست م مايآره مامان؟ن:گفت رديبگ هينمانده بود گر يزيكه چ سارا

 خان؟ نژيب يرو تو بپا كرد شيآت نيا:گفت ديخنديانداخت كه همچنان م ژنيبه ب ينگاه يبا درماندگ ديمهش

دو تا  نيپسر كه ا اينه باور كن فقط گفتم بچه ها بنظر شما بچه دختره :و گفت ديخود را سر كش يفنجان چا يبه سخت ژنيب

 .به جون هم افتادند يمثل خروس جنگ

 .خب پس حاال ساكتشون كن:به عالمت سرزنش تكان داد و گفت يسر ديمهش

 يصندل يرو دينيهر دو نفرتون بنش:و سارا كرد و گفت مايصلح رو به ن ريبا تعمق سرش را خاراند و بعد مانند سف ژنيب

 .نيجان تو هم بش ديمهش

 بچه ها؟ هيچ ديدونيم:جو آرام شد گفت نكهيپس از ا.صبحانه نشستند و چشم به دهان او دوختند زيدور م همه

با خنده  ژنيب.كه دوباره سر به پا شود دينگو يزيبا نگاه به او فهماند چ يشد و طور رهيخ ژنيمتعجب به ب يبا چشمان ديمهش

 كي ارهيدوقلو ب خواديبچه ها مامان م:گفت يجد يخاطر با لحن نيبهم.كرده است دايمطمئن به او فهماند كه راهكار را پ يا

 !پسر كيدختر و 

 .آن يم ايدانا و تارا با هم دن يعنيآخ جون :گفت يبا خوشحال سارا

 .ميريگياونها رو با هم اشتباه م شهياونوقت ما هم شهيكه نم ينطوريا:به فكر فرو رفت و بعد گفت يلحظه ا ماين

رو هم لباس  يكيو اون  ميپوشانياونكه دختره لباس دخترانه م زمينه عز:و گفت ديرو كش مايكوچك ن ينيب يبا شوخ ژنيب

 .ديآماده سفر بشو  ديزودتر صبحانه تون رو بخور.ديشد يحاال راض گهيخب د.پسرانه

دوازده تا  يموافق يبچه قطار كن نيدو ج كي اديبدت نم نكهيصافه مثل ا يلياشتهات خ:گفت يكرد و به شوخ يخنده ا ديمهش

 م؟ياريبچه ب

 ارن؟خستهيبچه ب ديمامانا با شهيچرا هم.نوبت باباست ندفعهيا.نياريشما بچه ب ذارمينم گهيمامان من د:گفت يبا دستپاچگ ماين

و  نماينه س ديكنيم يكه شما شكمتون مثل بادكنك شده نه با ما باز ياز موقع.دميگشاد د يلباسها نيشدم از بس شما رو تو ا

 .ميبخور رونيب يغذا ميام كه مجبور شهيهم نيآ يم ينه اسك نيآ يپارك م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥

 .م حامله بشمچه كار كن نميبرم بگردم بب ديكارم در اومد از امروز با:سرش را خاراند و گفت ژنيب

تو بشم چقدر  يمن فدا ياله:و گفت ديرا بوس مايبعد صورت ن. يكه شر بپا نكن يتا تو باش:رفت و گفت سهياز خنده ر ديمهش

 .بودم خبريدرد تو دلت بوده كه من ب

بچه  ذارميمن بزرگ شدم و زن گرفتم نم يوقت:حق بجانب گرفته بود از جا برخاست و گفت يا افهيق كهيد رحال ماين

 .دميد نمايتو س شيكه چند روز پ يينمايس لميمثل ف.خرمياز پرورشگاه چند تا بچه خوشگل م رميم.ارهيب

انها گذشت و هر  ياز ذهن هر دو يلحظه فكر كيرا برانداز كردند و در  ماين يحرف سرتاپا نيا دنيبا شن ژنيو ب ديمهش

 ورشي مايسرگشته به سمت ن يبا حالت ژنيب.بود شانيآرزو تينها يدر لباس داماد مايتجسم ن.كرد جانيدو را دستخوش ه

تا  ديپريم نييبهمراه سارا كه باال و پا ماين يسر و صدا.قوا شروع به چرخاندش كرد يبرد و او را در آغوش گرفت و با تمام

 هيكرد زودتر از بق شيبا بچه ها يخوش و بش جانانه ا نكهيبعد از ا ژنيب.انداخت نيپدرش او را هم بچرخاند در سالن طن

بوق همه را به  كيگرم شد با زدن  نيموتور ماش نكهيبعد از ا.رفت نگيخود به پارك يجوار مشك نيروشن كردن ماش يبرا

 .سه روزه شدند يمسافرت يكوچك و گرم راه يطيدر مح يبعد همگ يلحظه ا.فراخواند رونيب

به  يسوار قيقا يبرا ميديبه شمال كه رس يديابا جون قول مب:بود گفت دهياز پشت گردن به پدرش چسب كهيدر حال سارا

 .ميبر يبندر انزل

زد و  ينيريسارا را از دور گردنش باز كرد و به آنها بوسه ش ياش را از دست ندهد دستها يتسلط به رانندگ نكهيا يبرا ژنيب

آورد  ايتابستون كه شد و هوا گرم شد و مامان هم دانا و تارا رو دن.ستين يسوار قيسال كه موقع قا نوقتيبابا ا زيعز:گفت

 ؟باشه يسوار قيقا ميريهمه با هم م

خودتون قولش .ديموافقت كن ديكنار ساحل با يپس با اسب سوار:گفت جانيبا ه ماين.را بدهند ژنيسارا پاسخ ب نكهياز ا شيپ

 .ديرو داده بود

 .داده باشم يقول نيچن ادينم ادميمنكه !ياسب سوار:گفت مايبه قصد سربه سر گذاشتن با ن ژنيب

به عقب برگشت و با  ديمهش.را درهم گره كرد شيداد و با بغض اخمها هيتك يكه كفرش در آمده بود محكم به صندل ماين

مسافرت  شونيآورد نكهيا ؟مثليكنيچرا بچه رو ناراحت م ژنيب:با سرزنش سر تكان داد و گفت مايچهره گرفته ن دنيد
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 ؟يزنيم رشيپس چرا ز.يرو بهشون داده بود يكه قول اسب سوار ادمهيخودم .خوش بگذرونن

خورده سربه سرشون  هيخواستم  يكنيوروجكها خراب م نيا شيچرا منو پ زيخانم عز:و گفت ديبه صورتش كش يدست ژنيب

 .نيفقط هم.بذارم

كلك  يبابا ينرفته ا ادتوني يآخ جون پس اسب سوار:زد اديفر يبلند يو با صدا ديحرف از جا پر نيا دنيبا شن ماين

 .ديمنو ناراحت كن ديخواستيم

 .خواميم ديباباجون من اسب سف:و گفت ديو صورت او را بوس ديچسب ژنيدوباره از پشت گردن به ب سارا

 .خواميم يمنم اسب مشك:گفت ماين

 د؟يخوايم ياسب چه رنگ يجنابعال:كرد و گفت ديبه مهشرو  كرديسارا را از دور گردنش باز م يدستها كهيدر حال ژنيب

 .اسب يرو نميبش تيوضع نيمونده كه تو ا نيهم:با لبخند گفت ديمهش

 .ديبش ليبهتره كه شما سوار ف شكنهيكمرش م چارهياسب ب:سر داد و گفت يقهقهه ا ماين

 سوار اسب بشه؟ تونهيچرا مامان نم:با تعجب گفت سارا

 .افته يشده اسب از پا م اديوزن مامان چقدر ز ينيبيمگه نم:با همان خنده كودكانه گفت ماين

 د؟يكن ياسب سوار ديتونينم گه؟شمايراست م مايآره مامان جون؟ن:گفت ديبه مهش زيترحم آم يبا لحن سارا

 .كنميو شماها رو تماشا م ستميا يكنار م هياما  اميچرا من باهاتون م:گفت يو با مهربان ديبه صورت سارا كش يدست ديمهش

اسب  ميبر ميتونياومدند همه با هم م ايدانا و تارا دن يسارا جون وقت:داد و گفت هيتك يآسوده به صندل ياليبا خ ماين

كه آنها رو تو اصطبل  ميخوايو ازش م يدو تا مشك ديدو تا سف رهيچهار تا اسب بگ ميگيمهرداد هم م ييتازه به دا.يسوار

 .كنه ياسب خودش نگهدار شيپ

تو  دميم ادي يمن به تارا اسب سوار:انداخت گفت يبرادرش م يدستش را دور شانه ها كهيكنار او ارام گرفت و در حال سارا

 هم به دانا باشه؟

 .ميدب اديكه بلد نبودند بهشون  يهر چ ديبا.ميمواظب خواهر و برادر كوچولومون باش اديبله من و تو ب:عاقالنه گفت ماين

 دادند؟ ادي يمثل مامان بابا كه به ما همه چ:گفت سارا
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 .ميبه مامان و بابا در بزرگ شدن دانا و تارا كمك كن ديآره خواهر جون من و تو با:گفت ماين

 .ساكتشون كنم ديچطور با دونميبچه ها رو ندارم و نم هياما من حوصله گر:به ابروان نازكش انداخت و گفت يگره ا سارا

 رشيز نكهيا ايگرسنه است  اياو  يكن دايعلتش رو پ ديساكت كردن بچه با يسارا برا نيبب:كارآزموده گفت يمانند معلم ماين

پوشكش رو  ديبا.كرده بود سيرو خ رشيو اگه ز يرو بهش بد رشيش شهيبه ش ديكرده اگه گرسنه اش بود كه با سيرو خ

 .نيهم يعوض كن

 .خورهيحالم بهم م كنميرو نم نكاريا چوقتيه من:و گفت ديصورتش را درهم كش سارا

پوشك خواهر  يستياونوقت حاضر ن يزن بش يخوايم گهيبرات متاسفم تو دو روز د:گفت يزيبا لحن سرزنش آم ماين

 ؟يكوچولوت رو عوض كن

دل  توانستيدر آن جاده نم يقيموس چيه.دادنديگوش م شديآن دو رد و بدل م نيكه ب ييبه حرفها اقيبا اشت ژنيو ب ديمهش

پدر و مادر احساس كنند  نكهيا.داديم يشكفتن و تازگ يكه هر كالم و جمله آنان بو رايباشد ز شانيبچه ها يتر از صدا زيانگ

 يامروز كه كودك.ديآرامش خواهند رس تيبه نها ابنديرا در گرانيبجز خود د تواننديمدارند و  يعيوس ديد داديفرزندانشان م

از آن را با  يآورد تا مشت يشهر فرود م يرا در كوچه پس كوچه ها اتشيفرزانه كوله بار تجرب يريپ گذارديم ايپا به دن

آن  يو تازه بود حت عيبد زيهمه چ شتنددا يعاشقانه ا يكه تا آن لحظه زندگ ژنيو ب ديمهش يبرا.الماس عمر محك بزند

 .دوباره بود ياز آغاز ير كرده بودند نمادپر برف كه بارها از آنجا گذ يجاده كوهستان

 يجانيدر حركت بودند از پشت سر شاهد شور و ه يكارناوال خوشبخت نيمتعاقب ا تايسروش بهمراه همسرش آناه دكتر

به همسر جوانش  ينگاه يچشم ريدكتر سروش ز.برپا كرده بودند ليكوچك اتوموب يبودند كه آن دو كودك در فضا

بودن در  يبجا خواستيدلت م ؟البديكنيفكر م يبه چ:شده بود گفت رهيپر حسرت به صحنه مقابل خ يانداخت كه با چشمان

 رو به همراه داره آره؟ يكه با خود زندگ يرنگ بود يمشك ليداخل اون اتوموب روحيسرد و ب لياتوموب نيا

 .دارم يمن در كنار تو همه چ.يكنيفكر م نطوريتو رو خدا بس كن چرا ا:بغضش را فرو داد و گفت تايآناه

از  يبچه هاله ا كي دنيبا د شميخوب متوجه م يليخ.نظردارمت رياالن مدتهاست كه ز:بر لب آورد و گفت يخنده تلخ دكتر

بخاطر  ديتو نبا.يكه مادر بش يحق رو دار نيزن ا كيتو بعنوان .دميبهت حق م.رهيگيغم و اندوه صورت قشنگت رو در بر م
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 .يها و آرزوهات خط بطالن بكشمن بر خواسته 

 

به  يخلل چگونهيبتو بفهمونم نداشتن بچه ه ديبا يبس كن سروش من چطور:و گفت ديداشبورد كوب يبا مشت رو تايآناه

 .ينشون بد تينسبت به حركات من حساس ديعشق و عالقه ام نسبت بتو وارد نكرده تو نبا

هم منع  گرانيد يدارم تو رو از لذت نگاه كردن به بچه ها يحت.هستم يمن مرد خودخواه:و گفت ديكش يآه دكتر

كه تو زن  يراست.تمام احساسات تو رو سركوب كنم خواميتو رو دارم و م يزيغر التيمن قصد نابود كردن تما.كنميم

 .يرفتار منو تحمل كن يتونيكه م يهست يباگذشت و بزرگ

حرفهارو تكرار  نيا ميساله كه دار 15سروش منو تو :داد و گفت هيتك يسرش را به صندل يميبحث قد نيخسته از ا تايآناه

 نيا ميذاريباشه چرا نم نطوريا ديآخه چرا با.ميذاريزخم دلمون م يدست رو.افته يبچه م كيهر وقت چشممون به .ميكنيم

 .زده نشه يموضوع حرف نيراجع به ا گهيخوبه كه د چقدر.سپرده بشه يزخم كهنه بشه تا به دست فراموش

چرا دست از عروسك  يدينم رييپس چرا نگاهت رو تغ:و گفت دياش كش يجوگندم يبه موها يدست يبا درماندگ سروش

 من.دميند يو مشغول ناز و نوازشش هست يرو در بغل گرفت يكه عروسك يبارها تو رو موقع يفكر كرد.يداريبرنم يباز

 

شمع آب  كيتفاوت باشم بذارم كه تو مثل  يببخشم و ب تو هستم يفقدان در زندگ نيتون خودم رو كه مسبب ا يم چطور

كه  ييدر خارج از كشور گرفته تا مسافرتها ياز زندگ.برات كم نذارم زيچ چيه يكردم در زندگ يسع يليمن خ تايآناه.يبش

 يمطئنم كه تو حاضر.رهيبرات بگ يبچه رو در زندگ يخال ينتونست جا نهاياز ا كيچياما افسوس كه ه.ميداشت ايبه دور دن

 .يريلحظه بچه خودت رو در آغوش بگ كيتا  يرو بد تيتمام زندگ

پس چرا  يمن هست ي هيحد به فكر روح نيتو كه تا ا:گفت يبرداشت و با لحن ملتمسانه ا يصندل يسرش زا از رو تايآناه

 ،هان؟يكن يم يكله شق يچرا دار.مياريبچه از پرورشگاه ب كي يكن يموافقت نم

من مقدور  يوجه برا چيبه ه يكار نيچن.تايامكان نداره آناه:دستانش فشرد و گفت انيرا در م نيسروش فرمان ماش دكتر

بچه  نميتونم بب ينم.قبول كنم يبه فرزند ستيرو كه از گوشت و خون ن يتونم بچه ا ينم.كار بدم نيتونم تن به ا ينم.ستين

 .نشون بدن گهيبه همد يبچه سر راه كيچشم  همردم ب دميرو كه سالها به پاش زحمت كش يا
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نگرش  ني،ايزن يحرف رو م نيچرا ا لكردهيفرد تحص كيدكتر سروش،شما به عنوان  يجناب آقا:گفت ظيبا غ تايآناه

باشه  ديخدا با يرضا يخواد انجام بده اول برا يم يانسان هر كار يكه بارها گفت يشما نبود نيمگه ا.ستين يدرخور جنابعال

 ينيكه مد نظرت هست عقب نش يرياز كار خ گرانيحرف د اطربه خ ديرضا و آرامش دل خودش،پس نبا يد براو بع

ركود و سكون حاكم بر  نيا.عوض خواهد شد مونيرنگ زندگ ميبچه محتاج ر وقبول كن كي يمن و تو اگه سرپرست.يكن

 بهمطمئنم اگه امروز  ،امايعادت كرد ينوع زندگ نيسروش تو به ا.شه يم يريوصف ناپذ جانيبه شور و ه ليخونه مون تبد

 يخواهش م...كن ،امتحانيش يقدم م يپ يگريآوردن بچه د يخودت برا ،فردايريبچه رو به عهده بگ كياجبار من حضانت 

 .كنم

رها كرد، يم يتاب يرا كه بر چشمانشان ب ي،اشكيگريوارد شدن به تونل كندوان هر دو فرصت كردند كه دور از چشم د با

بر زبان آورده بود با خود زمزمه  يخودش سروده بود و بارها در موقع دلتنگ يناكام نيا يرا كه برا يشعر تايآناه.سازند

از  يان زن سبد دارد،اما سبد ان زن خال.همسر دارد،اما آن زن بچه ندارد نآن زن انار دارد،آن زن ثروت دارد،آن ز:كرد

 يان زن بچه م.چتر ان زن سوراخ است.ان زن در باران امد.ان زن سوزن دارد،سوزن ان زن نخ ندارد.است يل يقاقال

ان زن .دارد،ناله دارد اديفران زن شكوه دارد،.سفره ان زن رونق ندارد.ان زن نان دارد.چراغ خانه ان زن خاموش است.خواهد

 يان زن همه چ.دارد،دستان مهربان دارد ني،ان زن اغوش دارد،بالبلد است،ان زن گهواره دارد ييخواهد،ان زن الال يبچه م

 .دود يان زن تب دارد،ان زن با تب در باران م.ان زن فقط بچه ندارد.دارد

ان دو  نيب ديشد يعاطف يكه نشانگر وابستگ يشگيو سارا طبق عادت هم ماين.عقب انداخت يبه صندل ينگاه ديمهش

چقدر تو  نيبب.تو رو خدا نگاهشون كن:گفت يبا خشنود ديمهش.فرو رفته بودند ينيريبود،دست در دست هم به خواب ش

 .هستند يخواب دوست داشتن

 .تمام بچه ها تو خواب مثل فرشته ها هستن،پاك و معصوم:به آن دو انداخت و گفت ينگاه نهيياز آ ژنيب

 ؟يچرا بهشون وعده دروغ داد يطوره،راست نيهم

 .گفتم يچ ؟من؟مگهيك

 .بهشون وارد بشه ياومدن بچه،امكان داره چه ضربه ا ايبعد از به دن يفكر نكرد.گهيبچه دوقلوست د يكه گفت نيهم
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شكمت  ياگه به بزرگ.حاال از كجا معلوم كه بچه د وقلو نباشه.قانعشون كنم يطور هيمجبور بودم .دست بردار نبودند يديند

كوچك تر از  يليشكمت خ يماه هفتم باردار ،تويسارا را حامله بودو  مايكه ن يزمان.يكن يموضوع شك م نيبه ا يدقت كن

 .موضوع شك داره نيدكتر هم به ا.بچه دوقلوست يكن يم حساسكه ا يدو بار خودت گفت يكيتازه .االن بود

 .مشكله يليبابا،خدا نكنه د وقلو باشه،بزرگ كردنشون خ يا:گفت ديمهش

 يمستخدم برا كي رم،نهيبگ نه پرستار يش يخودته كه حاضر نم ريتقص خب

 

 ".منزل يكارها

با  ديچرا با اميتونم از پس كارها بر ب يخودم م يوقت. اديخوشم نم فتيتشر نيكه من از ا يدون يخودت م": گفت ديمهش

 ".رو از كانون خونواده سلب كنم يبه منزلم، احساس آزاد بهيغر كيورود 

كار برات مشكل  نيبچه ها ا ايكنم با تولد بچه  ياما فكر م يبراومد تيمسئول نيخوب از پس ا يليخوشبختانه تا امروز خ"

 ".خواهد شد

 ".كنم ينفر رو استخدام م كياگه مجبور شدم  اديم شيپ يچ نميحاال تا بب"

چه مه  نيطرف بب نيبود و ا ياون طرف تونل چه آفتاب. شد يهوا چ نيتو رو خدا بب": و گفت ديرا در هم كش شيابروها ژنيب

 ".گرفته

 ".شهيم يانگار هوا داره برف. مواظب باش يليخ"

 ".رنگه كه دو ساعته پشت سر ما در حركته ديشورلت سف كيخوشبختانه جاده خلوته به جز ما فقط  زمينترس عز"

 ".ستيجاده ن نيتو ا يا گهيد لياتومب چيبه جز ما ه يبگ يخوا يم يعني ،يچ": با وحشت گفت ديمهش

 ؟يديچرا ترس": كرد خودش را خونسرد نشان دهد گفت يم يكه سع يشد و بعد با لحن رهيخ ديرت ترسان مهشبه صو ژنيب

اگه هوا صاف نشد در . جاده هست نيقهوه خانه و رستوران تو ا كيخوشبختانه هر چند قدم  م؟يكرد ريگ ابونيمگه تو بر ب

مهرداد پس فردا  يعروس. ميهم كه ندار يعجله ا. ميد يادامه م ونو فردا به راهم ميريگ ياتاق م كيامشب رو  تينها

 "!شبه
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و خم  چيپ اطيرا داخل ضبط گذاشت و با احت يبدون كالم يقيبرهاند كاست موس يكه ذهن همسرش را از آشفتگ نيا يبرا و

 دنديجاده رس ينقطه  نيبه بلندتر يوقت. گذاشت يآمد پشت سر م يدر م يظيجاده را كه لحظه به لحظه به انحصار مه غل

 يكوهستان يگذر از آن جاده . هم نمودار گشت ژنيدر صورت ب رسكم كم آثار ت. گرفته بود دنيوز يكوالك وحشتناك

دست او را . كرده بود سيبود و عرق صورتش را خ دهيشد كه رنگش پر رهيخ ديبه صورت مهش ژنيب. سخت شده بود اريبس

 "؟يلرز يچرا م ديچت شده مهش": در دست گرفت و گفت

 ".يبهتره توقف كن. خرابه يليهوا خ. ترسم يم ژنيب": گفت ديلرز يكه چانه اش م يدر حال ديمهش

موندن در ارتفاعات خطر . به طور حتم اونجا هوا بهتره. ميكوه برسون نييخودمون رو به پا ديهر طور شده با شه،يكه نم نجايا"

 ".ميكرد ياه رو طر يسخت مينمونده به اونجا كه برس يداره تازه راه

از  ژنيب. داشت يرا كه تمام وجودش را در بر گرفته بود از همسرش مخف يشكمش گذاشت و درد يدستش را رو ديمهش

 "ده؟يطور رنگت پر نيشده؟ چرا ا يزيچ زميعز": ديپرس ديمنقلب مهش يچهره  دنيد

 يهوا نيفقط ا. نه حالم خوبه": گفت صالياز دردش او هم دچار اضطراب شود با است ژنيبا آگاه شدن ب ديترس يكه م ديمهش

 ".اعصابم رو خورد كرده يلعنت

 ينكنه به تبحر من در رانندگ. يكه شوهرت رو دست كم گرفت نيبابا، مثل ا يا": را فشار داد و گفت ديمهش يبازو ژنيب

 "؟يشك دار

مهرداد رو بعد  يكاش عروس يا. ماست نيدر كم يكنم حادثه ا يفكر م. زنه يم شور يدلم بدجور": گفت يبا نگران ديمهش

گرفتن  يبندان به فكر عروس خيتو اوج سرما و . هستند يفكر يب يمن هم عجب آدم ها يخونواده  نيا. گرفتند يم دياز غ

 ".افتادن

او سالهاست  يدون يمگه نم. مهرداد حساسه طيبه خصوص كه شرا. ستياستخاره ن چيحاجت ه ريگفتن در كار خ مياز قد"

ان .اندازه ينم قياش رو به تعو يبباره او عروس ريزده و اگه از آسمون شمش شيوصلت خودش رو به آب و آت نيا يبرا

كنم مبادا  يفقط سفارش م. يجوالن بد يبه عنوان تنها خواهر داماد حساب يتون يو تو م مير يشااله ما هم به سالمت م

 "باشه؟ ،يبرقص تيوضع نيكنند با ا مجبورت
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هراسناك به جاده و كوران  ييسرش را به عالمت مثبت تكان داد و با نگاه ها يبود با درماندگ دهيكه درد امانش را بر ديمهش

بار احساس كرد برف آنان را مغلوب  نيكه چند نيبا وجود ا. گردنه هزارچم را گذراند اطيبا تبحر و احت ژنيب. شد رهيخ

 .كند يصعب العبور را به سالمت ط رياهد كرد به راهش ادامه داد و عاقبت توانست آن مسخو

بيژن تو رو خدا نگاه كن، پايين كوه با آن « : كوه مهشيد يك لحظه دردش را فراموش كرد و با حالتى شگفت زده گفت پايين

راستش . از اون كوالك وحشتناك خالص شديم باورم نمى شه، خداروشكر كه به سالمت. باال چقدر هواش فرق داره مى كنه

 ».از ترس داشتم سنكوب مى كردم

منو باش، فكر مى كردم خانم شجاع كنار دستم نشسته، با چه دلگرمى رانندگى مى كردم، با خودم مى « : با خنده گفت بيژن

بگذريم، . تاپ تاپ مى كرده گفتم هر جا گير كنم يكى رو كنارم دارم كه به دادم برسه، نگو خانم دلش مثل يك گنجشك

 ».دفعه ديگه حواسمون باشه كه تو اين فصل سال براى مسافرت شال و كاله نكنيم. تجربه اى بود

چه خوب شد بچه « : گفت. برگشت و نگاهى به نيما و سارا كرد كه همچنان در عالم بى خبرى در خواب به سر مى بردند بعد

 ».خب خانم، موافقى براىناهار در مرزن آباد توقف كنيم. بود دچار ترس بشن ها اين مسير رو خواب بودند وگرنه ممكن

مادرم منتظره ناهار رو با . نه، بهتره تا دوباره هوا خراب نشده به چالوس بريم« : كه شرايطش را بحرانى مى ديد گفت مهشيد

 ».اگه دير بريم نگران ميشه. ما بخوره

محكم بشين كه يه ساعت ديگه چالوس . پس پيش به سوى مادرزن عزيز« : پايش را روى پدال گاز فشرد و گفت بيژن

 ».هستيم

« : بيژن از آينه نگاهى به چهره اخم آلود آن دو كرد و گفت. تكانى كه به ماشين وارد شد نيما و سارا از خواب پريدند با

 ».شنگ خوابيديدحيف نيست به جاى ديدن اين مناظر ق. ساعت خواب، شما اومديد مسافرت يا استراحت

 »!واى خداجون، چه هوايى« : چشمهايش را ماليد و نگاهى به بيرون انداخت و گفت سارا

شمال همه «: مهشيد به زور تبسمى كردو گفت» مگه نه مهشيد؟. نديديد. جاهاى قشنگى رو خواب بوديد« : با خنده گفت بيژن

 ».جاش قشنگه، من هنوز جاده اى به قشنگى چالوس نديدم

آدم . راستىكه ديدنيه. آره، به خصوص ارتفاعاتش در زمانى كه كوالك شديد مى آد« : چشمكى به مهشيد زد و گفت بيژن
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 ».اونم از نوع خانوادگيش. فكر مىكن هر لحظه ممكنه با ماشين تا ته دره اسكى كنه

 ».شدهزبونت رو گاز بگير مرد، اين قدر هم با سرعت نرو، مگه نمى بينى جاده چقدر لغزنده  «

جدى در نظر . واى از دست شما زنها، مدام از كارها و حرفهاى شوهرتون ايراد مى گيريد« : نفس عميقى كشيد و گفت بيژن

 »شما زنها، مردها موجودات بى فكرى هستند؟

 ».بيژن مى شه ساكت باشى، حوصله جواب دادن به سؤاالتت رو ندارم« : به تندى جواب داد مهشيد

برخورد مهشيد برايش تازگى داشت با تعجب نگاهى به او كرد كه چهره اش به طرز عجيبىشكسته به نظر كه اين طرز  بيژن

من اونجا مسافرخونه خوبى رو ميشناسم كه . عزيزم تو حالت خوب نيست، بهتره برگرديم مرزن آباد« : گفت. مىرسيد

 ».راه مى افتيم دىمىتونى چند ساعتى استراحت كنى، بعد كه رو به راه ش

مگه بابا چى . مامان جون چت شده، چرا اين قدرعصبانىهستى« :از صندلىعقب صورتش را به طرف مادرش برد و گفت نيما

 ».گفت

 ».ساكت بگير بشين. به تو ربطى نداره« : در حالى كه كه دندانهايش را بر هم مى فشرد با لحن تندىگفت مهشيد

چرا دارى با . مامان شما به ما ياد داديد هيچ وقت با تندى با حرف نزنيم، پس چرا سر بابا داد كشيدى« : با سماجت گفت نيما

 »هان؟. ما بداخالقى مى كنى

كه با درد مبارزه مى كرد، يك لحظه اختيار از دستش در رفت و بدون اينكه تسلطى بر اعمال خود داشته باشد سيلى  مهشيد

با اين كارش بيژن پايش را بر روى ترمز گذاشت و ماشين . ورت نيما زد كه بيخ گوشش داشت حرف مى زدمحكمى به ص

در حالىكه حلقه اى اشك در چشمان معصومش نقش بسته بود با  ونيما دستش را روى گونه اش گذاشت . درجا متوقف شد

بيژن براى اينكه مهشيد را متوجه . يستن كردسارا با صداى بلند شروع به گر. بغض به صورت حيرتزده مادرش خيره شد

ماشين  فضاىنگاه سرزنش آميزش بكند، دست بر سر نيما كشيد و بعد سعى كرد سارا را آرام كند كه ناگهان فرياد مهشيد 

دنيا  بچه، بچه مى خواد. بيژن به دادم برس، دارم مى ميرم« : او با صدايىكه از فرط درد مى لرزيد با ناله گفت. را پر كرد

 ».بياد

 .شنيدن اين حرف بيژن با دستپاچگى خواست ماشين را روشن كند، اما هرچه استارت مىزد، ماشين روشن نمىشد با
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چه جاى . مثل اينكه براى اونها مشكلى به وجود اومده« : سروش كه شاهد توقف اتومبيل آنان بود، با ترديد گفت دكتر

 ».خطرناكىهم ايستادند

 »...فكر كنم به كمك احتياج . تره زودتر خودمون رو بهشون برسونيمبه« : گفت آناهيتا

دكتر سروش توقف كرد و . حرف آناهيتا به پايان نرسيده بود كه متوجه شدند كه كوه در آن نقطه در حال ريزش است هنوز

بوسه هايش قصد تسكين  با زدن بوقهاى پى در پى سعى در آگاه ساختن آنان داشت، اما درست در همان لحظه اى كه نيما با

 .خود كشيد مدادن درد مادرش را داشت، بهمن آنا را در كا

 

 4 فصل

 

پرستارى كه براى تعويض . براى چندمين بار وقتى چشمانش را از هم گشود با ياد آوردن فاجعه دوباره از هوش رفت بيژن

ره، اميدوارم خداوند به تو صبر بده و بتونى مرد بيچا: سرم باالى سرش حضور داشت با تأسف سر تكان داد و با خودش گفت

خدا . با يك مژه بر هم زدن مى ببينى تقديرت عوض شد. به يه مو وصله آدماراستى كه سرنوشت . با اين مصيبت كنار بياى

 .خدا به دادش برسه. مى دونه پس از اين چطور اين مرد كمر شكسته بتونه در برابر اين مصيبت كمر راست كنه

با بهوش آمدن مجدد بيژن، او با . ه زنى مسن بود باالى سر بيژن ايستاده بود و آن اتفاق را در ذهنش مرور مىكردك پرستار

پرستار زير سر او را بلند . بيژن تقاضاى آب كرد. لبخندى كه شگرد تمامى پرستاران زبده است، او را به آرامش فراخواند

جرعه اى نوشيد و پس از اينكه گلويش را مرطوب كرد با صدايى كه از اعماق بيژن . دكرد و ليوان آب را نزديك دهان او بر

 ».چى به سر زن و بچه هام اومده، اونها كجا هستند؟ تو رو خدا به من راستش رو بگيد« : چاه برمى خاست گفت

رده دچار شكستگى فقط يه خو. همه اونها حالشون خوبه« : كه سعىدر خونسرد نشان دادن خود داشت با تبسم گفت پرستار

 ».استخوان شدند كه مداوا خواهند شد

شما دارى دروغ مى « : حالى كه رعشه تمام وجود بيژن را در بر گرفته بود به دستان پرستار چشبيد و با درماندگى گفن در

 ».ماشين به داخل دره سقوط كرد، امكان نداره اونها زنده مونده باشن. گى

چرا چنين فكرى مى كنيد، خود شما به جز جراحت اندكى كه ديديد، مشكل « : رها كرد و گفتبه آرامى دستان او را  پرستار



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥

 ».ديگه اى ندارى؟ تا دو سه روز ديگه همگى از اينجا مرخص ميشين

باور كنم كه بچه هاى قشنگم . يعنى باور كنم مهشيد عزيزم حالش خوبه« : كه تا حدودى اميدوارى پيدا كرده بود گفت بيژن

 ».نيما و سارا رو ميگم 0شما اونها را از نزديك ديديد... هستندسالم 

« : با شنيدن اسم آنها يك لحظه چهره اش درهم شد، اما قبل از اينكه باعث شك بردن بيژن شو با دستپاچگى گفت پرستار

 ».آره، اونها در بخش اطفال بسترى هستند و به زودى اونها رو مى بينى

راستى بچه به دنيا اومد؟ دوقلوست « : لها حافظه اش را به دست آورده باشد از جا پريد و گفتمثل كسى كه پس از سا بيژن

 »مگه نه؟

بچه يك . جواب سؤال اول آره است، اما جواب سؤال دوم منفى است« : بار پرستار با ذوقى كه نشانگر واقعيت بود گفت اين

 ».وى دستگاه زندانى است تا دفعه ديگه اين طور ناخوانده جايى نرهدختر زيبا و سالم است كه به خاطر زود به دنيا اومدنش ت

حاال خدا . آره ديگه، تمام اين اتفاقات به خاطر عجله اى بود كه او در اومدن كرد« : لبخند كمرنگى بر لب آورد و گفت بيژن

كنيد، بايد برم به اوضاع و  اگه مى شه زودتر منو مرخص« : و به حالت نيم خيز نشست و گفت» .رو شكر كه يه خير گذشت

 ».احوال مهشيد و بچه ها برسم

 ».دكتر بايد اجازه ترخيص بده. نه ، نمى شه، شما بايد چند روزى اينجا بمونيد« : گفت پرستار

تو رو خدا مرخصم كنيد . اى بابا، اين دوتا خراشى كه روى بدن من افتاده ارزش اين حرفها رو نداره«« : با كالفگى گفت بيژن

 ».برم

مهرداد هم متعاقب او . مشغول جروبحث با پرستار بود كه طاهره خانوم، مادر مهشيد، بر سر و سينه زنان وارد اتاق ش بيژن

طاهره خانوم در حالى كه چنگ بر سر و صورت چروكيده اش مى انداخت دامادش را در آغوش كشيد و بى توجه به . آمد

ديدى چطور دخترم سياه ... ديدى چطور خاك بر سر شديم« : گفت بودبريده وضعيت بيژن، در حالى كه گريه امانش را 

خدا، خدا آتيش گرفتم، اين چه ... او از غصه مرگ بچه اش دق مى كنه، مى ميره، او به نفس بچه هاش زنده بود... بخت شد

به داد مهشيد برس،  ياخدا. دكاش من به جاىاو مرده بودم، كاش همه سياه منو مىپوشيدن. مصيبتى بود كه آخر عمرى ديدم

 »...گل نشكفته اش پرپر شد، خدا
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پرستار در حالى كه صورتش از اشك . حيرتزده به ديوار مقابلش خيره ماند. با شنيدن اين كلمات جانكاه آتش گرفت بيژن

را از اتاق خارج مهرداد به زحمت مادرش . خيس شده بود از مهرداد كه به آرامى مى گريست، خواست او را از آنجا ببرند

با چشمانى . در اثر آن ضربه حيران مانده بود. چهره اش سرد و بى تفاوت بود. وددر آن لحظه مغز بيژن از كار افتاده ب. كرد 

اينجا كجاست؟ چرا من زنده هستم؟ كى منو « : از حدقه در آمده كه بى اختيار به اين طرف و آن طرف مى چرخيد گفت

 »آورده اينجا؟

همه « : مپول آرامبخشى را كه براى آن لحظه آماده كرده بود به آرامى به بيژن تزريق كرد و بعد با لحنى متأثر گفتآ پرستار

صبور باش جانم، دنيا آبستن حوادث تلخ و شيرينه و شما به عنوان سكاندار كشتى شكسته . ما از اين اتفاق متأثر هستيم

همسر شما به وجودتون نياز مبرمى داره، اگه . به سالمت به مقصد برسونى زندگيتون وظيفه دارى بازماندگان اين كشتى رو

 ».باز هم بايد شاكر خداوند بود كه يك نفر قربانى اين حادثه شد. بخواى روحيه ات رو ببازى زندگيت نابود خواهد شد

يك نفر؟ فقط يك قربانى؟ « : مانند ديوانه ها به سمت پرستار خيز برداشت و در حالىكه يقه او را چسبيده بود گفت بيژن

 چقدر منصفانه، جاش زود پر مى شه، مگه نه؟ شما هميشه خبرها رو به اين راحتى مى ديد، مژدگانى چى! چقدر خوب

كه قتلگاه  يهمون نقطه ا, تو جاده چالوس  يدوست دار نميبب. دم  يبهت م يبخوا يهر چ, اليو, باغ, خونه, ؟ پول  يخوا يم

, شه  يم يعبادتگاه خوب.  يتا تنها نباش شتيپ ارميزنم رو هم م يها ؟ اگه بخوا هيخوب يبرات بسازم ؟ جا اليو كيبچه ام بود 

 "مگه نه ؟ 

هم نهاد پرستار  يمتورمش را بر رو يپلكها يوقت. تخت رها شد  يشل شد و جسم ناتوانش بر رو ژنيموقع دستان ب همان

 شيكه برا يزيدر آن لحظه تنها چ. مغموم اتق را تر ك كرد  يبعد با حالتسرم دستش را كه جابجا شده بود درست كرد و 

 .را از دست داده  شيار بچه ها كيامكد ديبود كه چرا آن مرد نپرس نيسوال شده بود ا

را نزد  مايتكه پاره و خون آلود ن يلحظه اب بعد به دستور او لباس ها. نشست  يشكسته مقابل پزشم قانون يبا قامت ژنيب

 "لباس ها متعلق به كودك شماست ؟  نيا ايآ": پزشك با تعمق گفت . آوردند  ژنيب

 .فشرد  نهياو را بر س يفرو داد و در سكوت لباس ها يبغضش را به سخت ماين يلباس ها دنيبا د ژنيب

اما به .  ميو جواب گرفت ميكرد شيلباس ها بوده با خون شما آزما نيا يرو كه رو يالبته ما نمونه خون ": با تاثر گفت  دكتر
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 ". ديكن ييكه لباس ها رو شناسا ميخاطر خواست نانيخاطر اطم

 "نمونده ؟  ياز جسدش باق ياثر چيه يعني ": گرفته گفت  ييبا صدا ژنيب

 يهالباس  نيدرنده جسداو را تكه پاره كرده اند و ما نتونستم جز ا واناتيمتاسفانه ح ": با تاثر سر تكان داد و گفت  دكتر

 ". درنده به جسد بچه بوده  وانيآثار موجود نشانگر حمله چند ح.  ميكن دايپ يا گهيد زيپاره و خون آلود چ

 ". بسپرم  يتلخ رو به فراموش يتراژد نيچطور ا.  يمن چه مرگ بد يخدا ": دستانش گرفت و گفت  نيسرش را ب ژنيب

درضمن شما نفر اول و , شه  يرنگ م ياما ب, شه  يوقت از خاطر شما شسته نم چياتفاق ه نيالبته ا": گفت  انهيدلجو دكتر

به هر حال از خداوند .  دميمورد هست كه من د نيچندم نيا. ديشكل كودك خودتون رو از دست داد نيكه به ا ديستيآخر ن

 يدر ضمن شما توسط زن و مرد, تون باشه  يغم زندگ نيكه آخر دوارميا م. كنم  يمسئلت م ييبايشما طلب صبر و شك يبرا

قابل  مارستانيو كوشش شما در رساندن شما به ب يشه گفت فداكار يم.  ديكرد دايكردند نجات پ يكه از اونجا گذر م

 ".  ديكن يدرداناز اونا ق يجافشان نيو به خاطر ا دينياون ها رو بب كيافسوس كه فرصت نشد از نزد.  شهيستا

 ياون طفل ب نكهيا يمنو نجات بدند ؟ چرا به جا يمايچطور نتونستند ن, بودند  يزن و مرد ك نيا ":  ديپرس ديبا ترد زنيب

 ". گناه رو از مهكه به در ببرند به كمك من اومدند 

 

 

توقف  يشن شما در نقطه نا امن يپشت سر شما در حركت بودند كه متوجه م ايزن و مرد گو نيا. ديآروم باش ":گفت  دكتر

اونها به . ده  يشما رو به ته دره سوق م ليكوه اتومب زشيبتونند شما رو متوجه خطر كنند ناگهان ر نكهياما قبل از ا, ديكرد

شه و  ياز درها باز م يكيوارد شده  ليكه به اتومب يدر اثر ضربه ا, رسونند  يكه شده خودشون رو به ته دره م يهر شكل

 ياما جستجو برا, كنند  يخودشون منتقل م نيشما ها رو به ماش كي كيو مرد زن  نيا. شه  يپرتاب م رونيپسرتان به ب

 هياول ياونجا كمك ها. چالوس منتقل كنند مارستانيرو به ب هيبق يشن فور ياونها مجبور م. بوده  دهيفا ينفر چهارم ب افتني

 يم نجايفرستند و شما ا يو بعد به خاطر وخامت حال همسر و دخترتون اونها رو به تهران م رهيگ يشماها صورت م يرو

 ".  ديمون

 "به زنده بودنشون هست ؟  ديام ايحال اون دو نفر چطوره ؟ آ ":بود گفت  دايهو شيكه در صدا يبا ترس ژنيب
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اما دخترتون هنوز از , همسرتون رفه شده  خوشبختانه خطر در مورد ":سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت  دكتر

صورت گرفته و اون  يشه گفت معجزه بزرگ يم انيم نيدر ا. به مغزش وارد شده  يضربه سخت.  ومدهيحالت كما در ن

به  يكه انسان پ نجاستيا. گذاشته  ايپا به دن يدگيد بيآس نيسانجه بدون كوچكتر نيكه تو ا يشه به نوزاد يمربوط م

 ". در دست خداوند است  يبه واقع كه مرگ و زندگ. بره  يو سرنوشت م ريتقد

. كرد  ستنيشروع به گر يداد و به آرام هيتك شهيسرش را به ش. از جا برخاست و به سمت پنجره رفت  يعصب يبا حالت ژنيب

 نكهيفكر ا.  ديدر يتار و پود وجودش را از هم م, بود  يپسرش م يخال يشاهد جا ستيبا ياز آن پس م نكهيتصور ا

در ذره  يكه عشق مادر ديرو به رو شدن با مهش. كشاند  يجنون م رزكرد او را به م يدخترش با مرگ دست و پنجه نرم م

كه به  يبا دست. را پر كند  يخال يجاها نيا يتوانست تمام ينوزاد م نيا ايا. كرد  يم وانهيذره وجودش سرشته بود اورا د

 بيروح تخر يبرا يمسكنتوانست  يچهره ارام دكتر نم. وحشت زده به عقب برگشت  يبا حالت, ست بر شانه اش نش يآرام

؟  يچ يعني ديدون ياز دست دادن پاره تنم": گفت  يشد و سپس با لحن تلخ رهيبه او خ يا دهيبا نگاه در. شده اش باشد 

؟  ديدون يرو م يكي نيا يمعن اي؟ آ يپا گذاشتن از بهشت به جهنم چ.  يدر آتش و حسرت و دلتنگ يعمر زندگ كي يعني

 يشخص برا كيمرگ .  ديببر دنيداغ د يبه معنا يپ ديتون يبه طور حتم نم, جناب دكتر .  دنيشزنده به گور نفس ك يعني

 يتونه برا يم زيه چپس چ, شكافتن و كشف كردن حرفه شماست . داره  يجنبه تفنن و سرگرم يپزشك قانون انيشما آقا

به رخ  يتا برا نيكرد زيتون رو ت يشكاف لبدكا غيت. بازار كسب و كارتون رو رونق بده , مرگ موموز  كيشما به اندازه 

 يذره ا ديهمه ادعا و اهن و تلب چرا نتونست نيشما با ا.  ديو علم خودتون پوست و گوشت انسان ها رو بدر شرفتيپ دنيكش

 يابشه بر يتا محل ميتا دست كم همون ذره رو به خاك بسپار ديكن دايغرق به خون بچه ام پ يگوشت و پوست رو از لباسها

 يعني.  نميخودمون رو قانع ك يهان ؟ چطور,  نمياو سجده ك يچگونه به قبر خال يطور نيا. من و مادرش  يدلتنگ يروزها

كنم كه  يبختش رو راض اهيك حق بچه من نبود ؟ آخه من چطور مادر سوجب خا كيشده كه  كيقدر كوچ نيا ايدن نيا

 ". رفت  اينتوقع از د يقدر ب نيپسرك ناكام ما ا, ما  يماين

من به شما  ": فشرد و با همان نگاه آرام گفت  يرا كه در طول آن دو روز در اثر فشار غم افتاد بودبه آرام ژنيب يشانه ا دكتر

طرز تفكر درباره  نياما ا,  ديبا من و همكارام صحبت كن ديخوا يروح و روانتون هرطور كه م هيتخل يدم كه برا يحق م
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در  ديبا ايا. رو كه به شما داده حاال پس گرفته  يخداوند امانت. شماست  مانيا ياه شهيفلسفه مرگ نشانگر سست بودن ر

ها صبور و  نياز ا شتريب ديشما به عنوان مرد خانواده با. و كفران نعمت كرد  ديو زمان جنگ نيمقابل خواست پروردگار با زم

 ياگز پسر شما رو ازتون گرفت در عوض دختر اوندخد.  دياريرو به دست ب تونيسرنخ رها شده زندگ ديتا بتون ديمقاوم باش

همسرتون جا  يموضوع رو برا نيا ديشما با, غم بكاهه  نياز حجم ا يتونه تا حدود يو سالم بهتون عطا كرد كه م بايز

 ديشما نبا,  كنهگرم و با محبت داره تا رشد  يبه كانون اجياو احت. به كودك تازه متولد شما وارد بشه  يتا مبادا لطمه ا ديندازيب

 ".  دياو را از حق خودش محروم كن

اتاق را ترك كرد  آشفته يبا حالت يحرف چيسپس بدون ه. او داشت  دنيبخش يدر تجل يبه دكتر انداخت كه سع ينگاه ژنيب

. 

آن دو سوار بر . تهران شد  يرا از دست بدهد به همراه مهرداد راه يفرصت نكهيمرخص شد و بدون ا مارستانيروز از ب همان

در طول جاده  نيسنگ يسكوت. كردند  يكوه ط روزيرا تا تهران از جاده ف ريمس, كه متعلق به مهرداد بود  يسانيوانت ن

فرصت  نيافتاده بود و با از دست دادن ا قيمهرداد به تعو يآن اتفاق عروس نآمد شيبا پ. دو بود همسفر افكار درهم آن 

 يمخالف بودند و مترصد فرصت مانيپ نيچون خانواده دختر از ابتدا با ا,  ديد يازدواج با دختر دلخواهش را از محاالت م

 ينم نيدادن خواهرزاده اش سنگ ستاو به اندازه از د يبرا يغم چيهر چند در آن لحظه ه, بودند كه مجلس به هم بخورد 

 ياو را رها نم يدانست و احساس عذاب وجدان لحظه ا يبزرگ م يخود را مسبب آن بال يبه خصوص كه او تا حدو. آمد 

امر  نيا در ار يمساله را به قضا و قدر نسبت دهد و بداقبال نينسبت به او باعث شد كه ا ژنيب يو انسان دهيرفتار سنج. ساخت 

 . داندن ليدخ

مشترك  يپس از ده سال زندگ. شد  مارستانيداغان وارد ب يشكسته و چهره ا يبا قامت ژنيب, آنان به تهران  دنياز رس پس

برجا  ديچهره آرام و متبسم مهش دنياز د, وارد اتاق شد  يوقت. دور مانده بودند  گريكديبار بود كه چهار روز از  نياول

. قرار داشت نشانگر آرامش او بود  شيها نهيس يبر رو دهيتاب سمانيدو ر ورتبافته شده او كه به ص يموها. خشكش زد 

 سر ديدانست هرگاه مهش يم ژنيب
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 يكند و بعد با ظرافت آنها را م يم ميبلند و انبوهش را به دو دسته تقس ياست و از هر جهت آسوده خاطر است موها حوصله

از  ييبو چيحاصل كرد ه نيقيشده بود  رهيهمسرش خ يبه صورت مهتاب ديبا ترد ختهيآم يدر آن لحظه كه با شگفت.بافد

 تياتاق هدا رونيرا به ب ژنيكه چهره اش برافروخته بود ب يو در حال شدوارد اتاق  مهيسراس يپرستار.ماجرا نبرده است

و داخل اتاق  نييپا ديانداز ي،سرتون رو م نطوريمحترم ،هم يآقا":گفت رفتند يم مارستانيبه محوطه ب كهيكرد و در حال

است كه شما راهتون رو  يتيوقعشما در چه م ضيدادم كه مر يم حيكه همراه شما بودند توض ييمن داشتم به آقا.ديشيم ماريب

 "د؟يدرباره اتفاقات رخ داده به اون گفت يزيشما چ نميبب.ماريسراغ ب ديو رفت ديديكش

آرام و خونسرد  نطورياطالع است وگرنه ا يب زيبنده متوجه شدم كه همسرم از همه چ رينه خ":گفت ينيبا لحن سنگ ژنيب

 ".نبود

رو  هيقض نيا ديمحتاطانه با يليخ رهيقرار بگ عهيضا نيا انيدر جر ديدر حال حاضر او نبا":و گفت ديكش ينفس راحت پرستار

 ".ديمالقاتشون كن ديبر ديتون يخب شما حاال م.برجا بذاره ينامطلوب ريشفاف كرد وگرنه ممكنه تاث شونيا يبرا

 ".دهيمادرش او را د ايآ شهيم ينوزاد چ فيتكل":گفت يگرفته ا ييبا صدا ژنيب

ه لطف خداوند داره كه ب يمشكل تنفس كخوردهي شهيم يمتاسفانه نوزاد بخاطر نارس بودن در دستگاه نگهدار":گفت پرستار

 ".دياو رو با خودتون به منزل ببر ديتون يم گهيرفع خواهد شد و تا چند روز د

به زنده موندش  يديام ايآ.ديدخترم ،از سارا بگ":دياز بازگو كردن آن سوال وحشت داشت با اضطراب پرس كهيدرحال ژنيب

 ".تونم با دكترش صحبت كنم يچطور م.هست

كه من خبر  ييتا جا.تيا يبستر يگريدخترتون در بخش د":خواند گفت يم ژنياز چهره ب ينكه آثار غم را به آسا پرستار

 ".دارم او هنوز در حالت كما است

 "ر؟يخ ايبه زنده موندنش هست  يديام ايآ":ديپرس شيبا تشو ژنيب

 يكه رو ييشده اما با كارها يمغز يزيسرش وارد شده منجر به خونر هيكه به ناح يمتاسفانه ضربه ا":گفت ديبا ترد پرستار

 ".شده به لطف خداوند احتمال زنده بودن رو به حداكثر رسونده ماريب

 ياگه الزم باشه برا يزنده بمونه حت دياو با.با پزشكش صحبت كنم ديبا نميخوام دخترم رو بب يم":گفت يقراريبا ب ژنيب
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است كه  يتنها كس اره،اويخودش رو به دست ب ياره سالمتتا دوب زمير يبرمش تمام ثروتم رو به پاش م يمداوا به خارج م

 يخواهش م....ميشيهردو تباه م دياگه او هم از دست بره من و مهش.بزنه رهرو گ مونيبا وجودش طناب پاره زندگ تونهيم

 ".چكار كنم كه دخترم رو از دست ندم ديكنم بگ

رو به كانون  دهيوجود طفل نو رس نكهيدر ضمن مثل ا.عمر دست خداست زيعز يآقا":با تاسف سر تكان داد و گفت پرستار

معنا  تونهيوجود او م.ديرو از دست داد يزيشما كه عز ياز جانب خداوند برا ستيا هياو هد.ديخونواده تون فراموش كرد

 ".ديرينگ دهيدر بهبود اوضاع ناد ووجود موثر او ر كنميخواهش م.باشه تونيبخش زندگ

ما داخل اون اتاق قرار داره و غرق در  يكه در چند قدم يحق با شماست اما اون كس":زد و گفت شيبه موها يچنگ ژنيب

 ياز دلبندانش رو با تولد يكي يخال يجا شهيكه م رهيتونه بپذ يخلوت كرده نم شيبچه ها كي كيمادرانه اش با  ياهايرو

من،جزء  نيمن ،همسر نازن ديمهش.داره كه با قلب در رابطه نباشه يرحم يبه دستان ب ازيچال كردن خاطرات ن.تازه پر كرد

ثمره عمرش در خور توان او  نيكردن گرانبهاتر نيگزيجا.رهيگ يجزء بدنش از عواطف و احساساتش فرمان م

 جنس از دست رفته اش رو پر يمعامله جا كيبتونه با  يتاجر كه به راحت كيمادره نه  كيكه او  ديفراموش نكن.ستين

 "د؟يشما در باره وضع موجود به او چه گفت.كنه

فقط تنها .رو به خاطر نداره يزياز سانحه چ":اندوهناك گفت ياشك در چشمانش حلقه زده بود با لحن يكه قطره ا پرستار

 چند روز مدام خودش رو نيداره و تو ا اديرو كه به  يزيچ

 ينم ادشيرو به  يچيگه بعد از اون ه يلحظه به صورت فرزند مرحوم شما زده م نياست كه در آخر يليكنه س يم مالمت

و از اونجا  ديچالوس رسوند مارستانيشده و شما او رو به ب هوشيب ديكه در اثر درد شد ميگفت شونيالبته ماهم به ا ارهي

به  ميو ماهم مجبور بود گرفتيها رو مسراغ شما و بچه  كسرهيمدت  نيدر ا. يبخاطر عدم امكانات الزم به تهران منتقل شد

 ".ميطفره بود شونيا يدر پ يبه سواالت پ يياز پاسخگو يگونه ا

رو بهش  شيخبر زندگ نيتا تلخ تر ديرو به عهده من گذاشت نيسنگ تيمسئول نيوحاال ا":گفت يبا سردرگم ژنيب

 ".ديكنم كمكم كن يخواهش م. ستيكار در توان من ن ني؟ايچه زبون ؟بايچطور.دادم

 ديقرار بد انيگفته بشه ،پس بهتره كه شما او رو در جر ديزود با اي ريخبر د نيا":با تاسف سر تكان داد و گفت پرستار
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رو بهتر  تيتونه واقع يم ينطوريا ديقرار بد انيبهتره كه شما او رو در جر يرو بهتر هضم كنه ول تيواقع تونهيم ينطوريا

 نصورتيا ريدر غ. دياو را آگاه كن ديمرخص شد و او رو به منزل خودتون برد مارستانيكه از ب يمانبهتره ز يهضم كنه ول

 ".نكنه دايبا خاطرات گذشته رو پ ييارويوقت جرات قدم گذاشتن و رو چيممكنه ه

 "شه؟يمرخص م يك"

نوزاد رو از  ديتون يم گهيتا چند روز د.مشكلش رفع بشه يتا از لحاظ تنفس نجاستيا گهياما نوزاد چند روز د نامروزيهم"

هفته متولد شده اند او از  نيكه در ا يكودكان نيب.كرده هيبه شما هد ييبايز تيبگم خداوند دختر به غا ديبا.دينيبب كينزد

دونه اگه نه ماه  يده خدا م يدرشت تر نشون م يليخوره خ يبه بچه هفت ماهه نم هاز نظر جث.تر بوده يهمه دوست داشتن

 ".وزنش بود لويچهار ك يالبد باال گذرونديكامل رو در شكم مادرش م

او در .همه اش برعكس شد ميكه درمورد تولد او كرده بود ييها ينيب شيافسوس پ":بر لب آورد و گفت يختده تلخ ژنيب

چقدر دوست داشت  مايرو داشتند ،بخصوص ن دنشيد يآرزو يليخواهر و برادرش خ.گذاشته ايپا به دن يآشفته ا اريجو بس

بودند و  دهياتاق براش چ يبا چه شور و شوق.كرد يبحث م خواهرشمسئله با  نيسر ا شهيبرادر كوچولو بشه هم هيصاحب 

آخر حوصله اش سر رفته بود و  يروزها نيپسرم ا.مونده يبه تولد بچه باق گهيچند روز د دنديپرس يهر روز از مادرشون م

تونست به بچه ها برسه  ينم اديشد و ز يم نتريكرد بخصوص كه مادرش روز به روز سنگ يم تياز وضع موجود شكامدام 

كه با التماس از  يكنه و نه خواهر يقرار يب دنشيد يبرا هيبعد از هفت ماه انتظار او متولد شد اما افسوس كه نه برادر

خوشبخت رو به جهنم  يدلت اومد كانون خونواده ا ؟چطوريچه كردتو با ما ...من يخدا يوا.خواست دختر باشه يمادرش م

چرا  ،پسيبتيگناه ومص نيبدون كوچكتر ميكرد يم يزندگ ميما كه داشت....بود يتو چ اهمگه گناه ما به درگ.يكن ليتبد

و ه مال  ميكرد گرانيدر حق د يبود؟چه ظلم واجحاف دهيرس يما آزارمون به ك ؟مگهيرو برما حرام كرد هايخوش نطوريا

قدم  شيپ ريدر كار خ شهين بوده كه همياز ا ريمگه غ.ميتقاصش رو پس بده ديكه حاال با ميكرد مونيرو وارد زندگ يحروم

از .رهيگ يكه داد انسانها رو م يعدل يترازو نهيعدالتت كجا رفته ا نه؟پسيو گذشت پاداشش ا يكيانفاق و ن نهمهيا.ميبود

 "؟يكنم به ك تيشكا يتوبه ك

پرستار كه .كرديبودند را متوجه خود م مارستانيرا كه در محوطه ب يافراد گررفتيكه لحظه به لحظه اوج م ژنيب يصدا
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رفت و دست او را  ژنيبه سمت ب.ساخت يآمدند با اشاره دور م يرا كه به سمت آنان م يصورتش غرق در اشك بود افراد

در برابر هر حادثه  تونهيشماست كه م يصالبت و بردبار.بشنوه وا رشم يممكنه همسرتون صدا ديآروم باش":گرفت و گفت

 ".رو با ثبات نگه داره تونيمتزلزل زندگ يوارهايد يا

 يخوام متالش يآخه من هم انسانم بغض تو گلو دارم م":نشست با بغض گفت يم مكتين يبر رو يبا ناتوان كهيدر حال ژنيب

ثروت جاودانه من  ماين.زهيباشه و اشك نر اليخ يتونه ب يمو بچه اش دوخته مكه نه سال چشمش به رشد و ن يبشم مگه پدر

گفتم اگه  يم شهيهم.بزرگ نترسم يداد كه از دست زدن به كارها يم راتاو قوت قلب باباش بود ،وجود او به من ج.بود

تونه در  يدونستم م يداشت م رتيبود ،رگ غ يبچه با جربزه ا.او هست كه عهده دار مادر و خواهرش باشه رميبم يروز

 ".هيكردن چ يزندگ دهيفا ستيبكشه اما حاال كه او ن رونيخونواده اش رو از آب ب مينبود من گل

كه در نبودنتون  ديرو داشت نيبود انتظار ا دهيرو نچش يكه سرد و گرم زندگ يچطور شما از بچه ا":گفت يبه آرام پرستار

شما با تجربه سالها  ستيامروز كه برعكس شده و او ن.مادر و خواهرهاش باشه يندگشما بشه و گرداننده ز نيبتونه جانش

 ".دينيب يرو فنا شده م ايو دن ديكن يم يخودتون شانه خال تياز مسئول ديدار يزندگ

واكنش نشون  يهم با اون همه عظمتش در مقابل گرفتگ اي، در زدياشك بر ديكن ونيش دينبا ديچون شما مرد هست گمينم من

پشه از  كيچه برسه به ما انسانها كه در مقابل گزش  كنهيم يده وبا جوش و خروش عقده هاش بر سر ساحل خال يم

الهام گرفت  نشياجزاء افر كي كيانسان رو از  عتيخداوند طب مييا ياو بر م ينابود يودر پ ميد يخودمون واكنش نشون م

به نام  يريصورت كه از مخلوط خاك و اب خم نيدهنده انسان هستند به ا لير تشكعناص دهيچهار پد نياب،باد، خاك،اتش، ا

 نيبده وعمر ا زيرو تم هايوبد هايخون گرم باشد تا بتواند خوب يتا موجود ديذات او را از اتش افر. انسان به وجود اورد

كه  ينكنه پس خداوند يابد تيساس مالكاح يتا نسبت به جهان ماد ديالخلقه رو همچون باد گذرا و كوتاه افر بيموجود عج

بده  انياو پا ينداره هر وقت كه خواست به زندگ نويا ارياخت ايرا به نام انسان رو خلق كرده ا يحد حساب شده موجود نيتا ا

گفت  يمهرداد به خود امد كه م يبا صدا.را در دست فشرد شيها قهيشق ارياخت يشده بود ب رهيخ نيكه به زم يلدر حا ژني،ب.

 شده؟ يچ- شد  رهيقرمز بود خ هيمهرداد كه در اثر گر يبه چشمها ژني،ب.ديبر ششيبهتره پ.رهيگ يخواهرم سراغ شما رو م:

 طور سرخ شده؟، نيچرا چشمات ا-
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شوم من  ياتفاقات بخاطر عروس نيخدا منو لعنت كنه كه همه ا:گفت  ديلرز يكه چانه اش در اثر بقض م يدر حال مهرداد

سراغ شما بچه  مينوا يخواهر ب.  دميد يروز ها رو نم نيكردم ا يكفن به تنم م يداماد ديلباس سف ياش به جاك يا.بود

تونستم التماس هاش رو تحمل كنم  يببرم منم كه نم ششيو سارا پ مايخواد كه ن يبا خواهش التماس م. رهيگ يرو م شيها

داره  ريبمونم،احساس تقص نجايتونم ا يمن برگردم شمال،نم دياجازه بد اه،اگهيروم س ژن،ياقا ب. امدم رونياز اتقاق ب يفور

باشه تنها  رياگه بنا به تقص: برد ، سرش را باال گرفت وگفت  يچانه او م ريكه دستش را به ز يبلند شد در حال شياز ج ژنيب

 چيحادثه بودم ،من تو رو به ه نيا از عوامل يكيجا  يب ي، خود من هم با توقف ها يداشت ياتفاق نقش نيكه درا يتو نبود

و در  يبر يتون يموضوع ربط بده ، حاال م نيجشن ازدواج تو رو به ا ديباشه نبا نيهم اگر واقع ب ديمهش كنمينم خيوجه تب

شده ،بهش بگو  نيضربه خانه نش نيمراقب مادرت باش او بخاطر ا شتري،در ضمن ب يفرصت با زن دلخواهت ازدواج كن نياول

نگاهش را از مهرداد گرفت و به پرستار  ژني، ب. ديشه با سرنوشت جنگ يكه افتاده ، نم هياتفاق... ما نباشه  يكه نگران زندگ

شما دكترها و پرستار ها نباشه انسانها  يمعجزه اسا ياگه حرفها: شد گفت  رهيخ ستينگر يبه او م روزمندانهيكه نگاه پ

برند خودشون زنده به گور كنند از شما بخاطر سخنان ارزننده تون سپاس  ديكنند با يرو تر م رستانمايكه ب يا دهيداغد

 ،.گزارم 

دعا كن سارا زنده بمونه ، فقط :و گفت  ديمهرداد را تنگ در اغوش كش ژنيب. پر مهرانجا را ترك كرد  يبا لبخند پرستار

 ،.يبر يتون يحاال م.  نيهم

برود ، اما  دينزد مهش يخواست بدون معطل يم. رو تنها گذاشت ورفت ژنيبعد او هم ب يدست او را فشرد ولحظه ا مهرداد

 چيقدم بزند به جز درخت كاج ه مارستانيدر محوطه سرما زده ب ديكرد و بهتر د يتوان را احساس نم نيا شيهنوز در پاها

كه ان طرف تر از او قرار داشت جلب شد ، نا خوداگاه به  يستخرنظرش به سمت ا. خورد  يانجا به چشم نم يگريد يسبز

افتاد  يخاطره ا اديزده استخر ناگهان  خياب  دنياز د. كه رو به رو استخر قرار داشت نشست  يمكتين يسمت ان رفت و رو

را  دياو و مهش اديصرار زبا ا ماي، ن ديترك يبود واز سرما سنگ م دهيبار يادينداشت و برف ز شتريهفت سال ب مايكه ن يوقت

برنامه  كياز  دينبود او به تقل يبرف باز ماين تيكند البته ن يبرود و برف باز اطيكرده بود كه بگذارند او به داخل ح يراض

شد بدون  اطيوارد ح نكهيكند به محض ا شيكار را ازما نيا خواستيگذاشته بود م شيرا به نما خيرو  يكه اسك يونيتلوز
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خوشبختانه به موقع او را از استخر كه .  ديرس ديبه گوش مهش شيبعد سرو صدا يبه سراغ استخر رفته بود لحظه ا يمعطل

هم  ديمهش فتديپهلو بكند ودر بستر ب نهيهفته س كي مايهمان هوس كودكانه باعث شد ن.  دنديكش رونيشكسته بود ب خشي

 يبرا دياتفاق باعث شد كه مهش نيا. شبانه روز در تب سوخت  كي تان صحنه به او غالب گش دنيكه از د يدر اثر ان ترس

با سوز . كنند نيگزيجا بايز يباغچه ا شيكند استخر را خراب كند وبه جا يرا راض ژنيشبانه اش ب يدادن به كابوسها انيپا

به  يخاست نگهان فكر براز جا  ديو به قصد رفتن به نزد مهش ديكش قيعم يخورد به خود امد نفس ژنيكه به صورت ب يسرد

 يحساس بر خورد دار است، دست خال يا هيكرده و از روح مانيكه تازه زا يرفتن به مالقات زن يبرا. ذهنش خطور كرد 

. به توجه وتشكر داشت  يازيشد كه ن يزانو محسوب م يزن ديان اتفاقات شوم، مهش ينبود به دور از تمام زسيرفتن كار جا

 مارستانيهمسرش رفت به محض ورود به ب داريبه د خكيو م ميمر يازگلها ييبايو با سبد ز رفت يبه سمت گلفروش يفور

غم از قامتش  يدر زدو دن ردا يو صالبت ان مرد كه سع يبردبار دنيمشكل انان قرار داشتند از د انيكه در جر يكاركنان

 .كردند عتياو را تا داخل اتاق مشا زيبر انگ نيتحس يكرده بود با نگاه

كه كنار تخت بود قرار داد و بعد به سمت  زكهيم يسبد گل را رو ژنيب. از و استقبال كرد  يريناپذ فيتوص يبا لبخند ديمهش

احساسات  زيكه لبر ديمهش. را كه نشات گرفته از التهاب درون بود بر گونه او نهاد  شيبوسه زندك نيخم شد و دا تر ديمهش

 ،.كردم  يدق م يمرد، داشتم از دلتنگ يكجا هست: گفت  يبا لبخند عدوبشده بود ، دستان او را دست فشرد 

تاب بودم كه فراموش كردم با دسته گل  يب دنتيد يقدر برا نيراستش ا:قورت داد و گفت  ياب دهانش را به سخت ژنيب

. كردم هيسبد رو ته نيبرگشتم و ا يشدم فور ميچشمم به بهت افتاد تازه متوجه اهمال كار نكهيبه محض ا. اميب دنتيبه د

 نه؟ اي يبخش يحاال منو م

كنم خب،  يوجود عذرت رو قبول م ني، با ا يبود يبگم بچه اولمون نبود كه بگم ناش يكرد و گفت واال چ نيشر يلب ديمهش

رو  شونيتحمل دورتونم  يساعت هم نم كي يحت گهيزنه د يپر م نشونيد ياز بچه ها چه خبر ؟ باور كن دلم برا نميبگو بب

 هستند يميگه قد ياد م يمادر خوشش نم يبكنم قصه ها

 بچه دختره حالش گرفته شده، نكهيكند البد از ا يكاره م ماچهين نميحاال بگو بب.  رميبم يبچه ، اله يطفل: با تاثر گفت  ديمهش

كه  يحال او نشود در حال رييمتوجه تغ ديبه سمت پنجره رفت تا مهش يحرف چنان دگرگون شد كه فور نيا دنيبا شن ژنيب
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 يبرسه كه اواره ب يكشه خدا به داد كسان يم ريمغز استخون ادم از سرما ت هياهيعجب زمستون س: گفت  ديكش يپرده را م

 .پناه هستند

 افتاده ؟ ياتفاق ماين يبرا نميبب ير يطفره م يديچرا جواب نم ژنيب:  ديپرس ديبا ترد ديمهش

 يكن يفكر رو م نيگفت نه چرا ا يچگبا دست پا ژنيب

حرف رو عوض  ياتاق رئ ترك كرد توهم دار يجواب چيبدون ه دمياز مهرداد پرس مايدرباره ن ياخه وقت:  يبا نگران ديمهش

 ديكن ياز من پنهان م ديشده دار ينكنه طور يكن يم

قبراق و سر  ناين يكن يم هيفكرها چ نيباف ا يبهتره بگم ادمم منف. يهست يعجب زن شكاك: گفت يمصنوع يبا لبخند ژنيب

 يم گهيحاال د ستيوجه ناراحت ن چيبچه دختره به ه نكهيحال تو خونه گرم ونرم نشسته چشم انتظار باز گشت توست و از ا

 زميعز شتريچون تك پسر هستم ، ب يطور نيا يگ

زدم چقدر خودش رو سر زنش  مايبه صورت نكه  يليبخاطر س يدونينم: تراوش كرد و گفت  دياز صورت مهش ياشك قطره

به  يشده بودم باور كن در اون لحظه پ ارياخت يكرده بود كه ب انيان اراده از كفم خارج شد چنان درد طغ كيدر  كنميم

به من  خواستيكارش م نيچطور صورت منو غرق بوسه كرد با ا يديه ، ديگذشته و مهربون يايبردم ، او دن مايبزرگ ن هيروح

زود تر مرخص  خواستيدلم م.  دهياز من ند يچند وقت توجه ان چنان نيپسر گلم توا ستيدلخور ن يليبفهمونه به خاطرس

نشست و  ديكنار مهش ژنيبكنم ب يمدت به زحمت افتاد نيتو ا يبچه ها برا ياز دست رفته رو برا يبشم تا جبران ان روزها

 مياز اندازه خودمون رو وقفه بچه ها كرد شيكه ما دو نفر ب يكن يفكر نم. ميرسوقتشه كه من وتو به خومون ب گهيكفت د

جز بچه  يا گهيكار د چيانگار ه. كسره حرف بچه تو دهن من وتوست.  ميده ساله كه بچه دار شد كيفكرش رو بكن نزد

من و تو نسبت به بچه  نيكه ب يديشد يعاطف يوابستگ نيگرفتم ا ميراستش تصم.  ميندار اونها ندهيو فكر كردن به ا يدار

 يخال يجا چيه گهيفكر كردن به همد يمنو تو برا.  يكه نشد زندگ نيا. كاهش بدم  يهامون به وجود اومده رو به شكل

اد  يشون نم اديخودشون و  يزندگ يرفتند پ ومبچه هامون هر كد ميشد ريكه هر دو پ مييا يبه خودمون م يوقت.  مينگذاشت

زد و با خنده  ژنيب نهيبه س يمشت يبه ارم ديانها گذاشتند مهش يشون رو به پا يجوون يدارند كه سال ها يريپدر و مادر پ

 يزمگه خود من وتو رو نمي، بگو بب عتهينظام طب ني، ا يرحمانه حرف بزن يب يطور نياد ا يحسود چطور دلت م يا:گفت 
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گردونه به  ني؟ خب ا ميانها چه كار كرد يبرا ختنديرو به پامون ر شونيكه پدر مادر مون لحظه لحظه عمر وزندگ يروز

 گرده ؟ يم يموقع برا

مونند چرا  يم گهيهمد يخورند برا يعاقبت زن و شوهر هستن كه به درد هم م نهيخب منظور من هم هم: گفت  يفور ژنيب

 نيكه انسان در است ستيگفت بچه مار يم مبه مادر شهيپدرم هم ادمهيسوخت من  نقدريمثل بچه ها ا ييوفا يب يبرا ديبا

همسرش به طرف خود بر  دهيبود صورت رنج قتيگفتنه حق ينيهدفش از ان همه مقدمه چ ژنيده ب يخودش پرورش م

من  يفرار كن تياز واقع يخوا يچرا م زميخانم من عز: كه در عمق نگاهش اندوه را استتار كرده بود گفت  يگرداند ودر حال

پا  يبتونند رو يوقت تابه خوصوص  ميتا اخر عمر مراقب اونها باش ميدار فهي، ما وظ ميكه نگفتم بچه هامون رو از خود طرد كن

به  يديشد يتو چنان وابستگ.ميبه خدمون فكر كن ديخورده ام با هيو  مياما فراموش نكن كهانسان هست ستنديخودشون با

 كيشرط اول داشتن . يطور باش نيا ديكه نبا يكنه در صورت يم ماريهفته ب كيها تو تب ساده اون كيكه  يكرد دايبچه پ

كرده  ليزن تحص كيتو .  يپس بردبار و صبور باش نيكن از ا يتو رو خدا سع. و روان مادره حخانواده سالم سالمت رو

 .خونه  ميحاال پاشو كم كم حاضر شو بر يمن دلخور بش ياز حرف ها ديبا قدرت درك باال، پس نبا يهست

چقدر خوب ،  يوا: را بر هم نهاد و گفت  شيچشمها يرا فراموش كرد وبعد با خوشحال زيحرف همه چ نيا دنيبا شن ديمهش

ب به سر خونه ام امده، البته نه ، مادر هر جا باشه اونجا گلستانه خ يچند روز چ نيا ستيلك زده ، معلوم ن ميزندگ يدلم بار

 بشه اره؟ يداخل دستگاه نگه دار ديبا روزگفت تاده  يدكتر م شهيم ين بچه چ ژيب

 ميبهش سر بزن ميايهر روز ب ميتون يخب م يطوره ول نيهم بله

 يدوست داشتن يليمگن خ دميفقط شن نمشيالتماس كردم نگذاشتند بب يمن كه هر چ ؟يدياو رو د ديبا ذوق پرس ديمهش

 هست قشنگه

 .بره  ييدونم چه كارش كنم كه دفعه بعد هوس نكنه سر زده جا يم دمشيهر وقت د يول دميمن هم مثل تئ انو ند متاسفانه

نشون  يامدن دستپاچه بوده، ا يبرا ي، طفل يكن خيبچه رو تب ژنياد ب ينم فتيح: را تنگ كررد و گفت  شيچشمها ديمهش

تو شكم مادرشون جا  يبچه ها خوبه كه تا اخر نه ماهگ يثل بعض عجله داره ايكشف دن يكه برا ميدار يده بچه كنجكاو يم

 و قدمش هم مباركه مگه نه؟ رهيامدنش به جمع ما خ حالدارند به هر  يخشك مكنند همه رئ منتظر نگه م
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را  ژنيپرسشگر ب يبا نگاه ديمهش.شد ديمهش ليوسا يتكان داد و بعد مشغول جمع اور دييسرش را به عالمت تا ژنيب

رو خدا به من بگو  ،تويستيشاد و سر حال ن شهيهم ،مثليرس يخسته به نظر م يليخ ژنيب:گفت ديبرانداز كرد و بعد با ترد

 كرده؟ گوندگر نطوريشده كه تو رو ا يزيافتاده؟چ يچه اتفاق

 .اج هستمتو محت ياريبه وجود اومده كه به كمك و هم يكياره،برام مشكل كوچ يعنينه،:گفت يبا سردرگم ژنيب

 .تونستم كمكت كنم ديشا ؟بگويچه مشكل:ديپرس يقراريبا ب ديمهش

بذار به  كنميفقط خواهش م يكمكم كن يتون يبه طور حتم م:گفت يشدو بعد با حالت خاص رهيخ ديدر چشمان مهش ژنيب

 .ذارم يم انيتو رو در جر م،بعديخونه برس

 .ياالن بگ نيهم ديارم،بايتونم طاقت ب يژن،نمينه ب:گفت يبا دلواپس ديمهش

 يبا لحن.شد يحس م رونياز ب شيفشرد كه تكان خوردن آرواره ها يرا بر هم م شيچنان دندانها يدر اثر فشار عصب ژنيب

 ،باشه؟ياريبه خانه طاقت ب دنيازت خواهش كردم تارس:امرانه گفت

 نه؟ ايست فقط بگو مربوط به بچه ها:گفت يصبر يبود با ب دهيكه رنگ صورتش پر ديمهش

بر لب اورد و  يتلخ يخنده .قلبش احساس كرد ي هيدر ناح يبيسوزش عج ژنيچنان دردناك بود كه ب ديپرسش مهش لحن

 .بچه ها نه اديافته،اما  يآب و نون از دهنت م يطي؟تو هر شرا يديد:گفت

 مادرم هستند،مگه نه؟ شيبچه ها تو خونه پ ژنيب:گفت يبا لحن التماس گونه ا ديمهش نباريا

كالفه  ديمهش.دكتر و پرستار وارد اتاق شدند اورديبه زبان ب يحرف نكهياز ا شيسرش را به عالمت مثبت تكان داد،اما پ ژنيب

 .ميكن يبا اجازه تون زحمت رو كم م گهيد:جواب سالم دكتر را داد و گفت يپاسخ ماندن سوالش به آرام ياز ب

 .رو بهتون ندادم يهنوز برگه مرخصكجا؟من :با خنده گفت دكتر

مشكل  ماريكه ب يرو انجام بدم،در صورت ناتيمعا نيتا من آخر ديداشته باش فيتشر رونيشما ب:كرد و گفت ژنيرو به ب بعد

 .ديببر فيامروز تشر نيهم ديتون ينداشته باشد،م يخاص

 يزمان ديمهش يسوال برا نياول.او را صادر كرد صياجازه ترخ نهيدكتر پس از معا.از اتاق خارج شد يحرف چيبدون ه ژنيب

شده بود با خونسرد جلوه دادن خود  ديمهش يكه متوجه آشفتگ ژنيب.آمد كه انها مجبور شدند با آژانس به منزل بروند شيپ
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و با  پاسخ قانع نشد نيبا ا ديببرد،اما مهش رگاهيبه تعم سيسرو يرا برا نيگفت بعد از برگشتن از شمال مجبور شده ماش

بر  ژنيشدند و در مقابل منزل خود قرار گرفتند،ب ادهيكه پ يزمان.تا منزل رادر سكوت گذراند مارستانيب رياضطراب مس

شدن به منزل سوت و  اردو يبرا يكشش چگونهيه شيكرد،پاها يم يقرار يرفتن به داخل خانه ب يكه برا ديخالف مهش

 يرا تار م دگانشيگرمابخش محفل آنان بود د شيكودكانشان كه تا چند روز پ يخال يجا دنيد.كورشان را نداشت

در ر وباز  ،زودتريكن يدست اون دست م نيبابا،چرا ا يا:گفت يبا كالفگ.را متعجب ساخت دياو در مقابل مهش صالياست.كرد

 .ستين مساعدحالم چندان  ينيب يمگه نم.كن

 يديكارهاست،اما كل يو در همه جا مشكل گشا شهيهم ديكه كل ديشيت با خود اندانداخ يرا در قفل م ديكه كل يدر حال زنيب

با باز شدن در .كرد يقفل م قيعم يرا در حفره ا يخوشبخت شهيهم يگشود،برا يان در را از هم م گريكه تا چند لحظه د

با ان  گريكه تا چند لحظه د يتلخ قيحقا يپر شتاب به سو ييبا گامها شيندگخبر از قدم گذاشتن در فصل خزان ز يب ديمهش

نشد كه  يبيتاب شده بود كه متوجه غبار غم آلود و غر يفرزندانش ب دنيد يچنان برا.شد حركت كرد يم بانيدست به گر

 ستادهياستانه در ا درملتهب  يچكاند با چشمان ياشك خون م يكه در درون جا ژنيب.را در بر گرفته بود اطيح يفضا

داخل ساختمان  يدر فضا ديمهش يدرامد كه صدا الياز عالم خ يوقت.كرد يم بيخاطرات گذشته را تعق ارياخت يذهنش ب.بود

 يطرف و ان طرف م نيكه چهره اش شاد و خندان بود به ا يدر حال ديمهش.وارد شد يبدون معطل.نشاند كرشيلرزه بر پ

 .ديزودترخودتون رو نشون بد.طونهايد؟شيمن،كجا هست يجان،سارا كوچولو ماين:گفت يبلند م يرفت و با صدا

 

وروجكها كجا رفتند  ستيمعلوم ن.كنند يچطور از مادرشون استقبال م ينيب يتو رو خدا م:كرد و با خنده گفت ژنيرو به ب بعد

ر و صدا و سارا راباز كرد و با س مايبه طبقه باال رفت و اهسته در اتاق ن نيپاورچ ژنيتوجه به چهره گرفته ب يبعد ب.شدند ميقا

 د،آره؟يشد ميتخت قا ريز دياوردم،رفت رتونيگ:داخل اتاق شد و گفت

كه  يا جهياما نت.شد گريد يوارد اتاقها وهيبه همان ش يخال يفضا دنيبا د.نديرا كنار زد و خم شد تا انها را بب يرو تخت بعد

پله  يبه نرده چوب جانشيفروكش كردن ه يبرا.اش را فراموش كرده بود،حاصل نشد يجسمان يبه ان دردها دنيرس يبرا

درون  يبيخود كه به طرز عج نهيريد اري دنيبا د.اش را به اطراف دوخت دهيپر از پرسش نگاه رم يداد و در سكوت هيها تك
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 افتاد انيبه جر شيخون دوباره در رگها يگرم.به چهره اورد حيمل يزد،لبخند يم گاريپك به س يدر پ يمبل فرو رفته بود و پ

خاص سرش را  يكرد و با عطش حلقهعاشق خودش را به او رساند و از پشت دستانش را دور گرن او  يو هم چون تشنه لب

بودم و  ريتوجه وسختگ يمدت نسبت به تو ب نيكنم كه در ا ياعتراف م.مميخب،من تسل اريبس:شانه او گذاشت و گفت يرو

سكوت  نيا يكاش به جا يا.شدم يكه به وجود اورد يمتوجه خلوت ريمنو ببخش اگه د.يطور دلخور باش نيا يتو حق دار

اوقات پاسخ دادن به اشاره  يهر چند كه گاه.يكرد يحال من رو نم تيقدر رعا نيكردن ها و در لفافه سخن گفتن ها ا

 ...به زمان و مكان مناسب داره تو پس از ماه ها ازيمعشوق ن

انسان  كيمن .يدياشتباه فهم زم،توينه عز:م حرف او را قطع كرد و گفتاز جو حاك ديبرداشت غلط مهش دنيباشن زنيب

 ايرو به دن يكه بچه ا يزن زمان كي.رميبگ دهيخودم ناد يو روح يتو رو به خاطر ناز جسم تيكه موقع وانيح كيهستم نه 

جان  ديمهش.الزم رو به دست اورد يتهايقابل ستيبا يدست زدن به او م يفرشته پاك كه برا كي.شه ياز گناه م ياره عار يم

گرم  يصدا دنيوجودت در كنارم و شن.دم ينم يكوتاه به لذت آن يلحظه ا يفراموش نكن كه من هم نفس بودن با تو رو برا

 .اش من نبودم يبان ينيب يم يكه دار يخلوت نيا.ده يمنو پاسخ م يازهايو مهربونت تمام ن

تو مادرو بچه ها رو  يعني:ديشانه او برداشت و با تعجب پرس يسرش را از رو.رها شد ژنياز دور گردن ب ديمهش دستان

 شدند،كجا رفتند؟ ياونها چ ؟پسينفرستاد رونيب

 .مبل نشاند يرا گرفت و با ارامش او را رو ديدستان مهش.از جا برخاست زنيب

رو  يزيتو چه چ.سر بچه ها اومده ييبال ،نكنهيزن يچرا حرف نم:ديپرس يقرار يامد كه با ب يطوالن ديانقدر نظرمهش سكوتش

 .يكن ياز من پنهان م

تو تا چه حد به :گفت يدگيبا شور ستينگر يكه به اعماق چشمان او م يدستانش گرفت و در حال نيرا ب ديصورت مهش ژنيب

 ؟يو سرنوشت اعتقاد دار ريتقد

 .همون اندازه كه به عشقم نسبت به تو و بچه هام اعتقاد دارم:زد و گفت يپوزخند ديمهش

قضا و قدر ست،همون  اريانسان ها در اخت يمعناست كه زندگ نيبد نيوا يكن يانكارش نم ن،پسيآفر:گفت يمعطل يب ژنيب

ر كه بدون قضا و قدر شه عاشق شد،همان طو يبدون عقل و قلب نم ميريگ يم جهيپس نت.طور كه عشق در گرو عقل و قلبه
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 درسته؟.كرد يشه زندگ ينم

 يخلوت لعنت نيبه ا يچه ربط نهايه؟ايحرفها چ نيحاال منظورت از ا.طوره نيبله،هم:و گفت ديرا در هم كش شياخم ها ديمهش

 داره؟

كه  يدر صورت يكرد حت يشه زندگ يبدون عشق به بچه ها م ديمهش:شمرده گفت يكرد،سپس با لحن يمكث كوتاه ژنيب

 ديبا يكه روز يامانت نگاه كن كياونا رو به چشم  يكه صاحبشون شد ياز روز دياگه هم وجود داشتند با.وجو نداشته باشند

كه در كالبد  يبشره،لحظه ا يباغ زندگ وهيبچه تنها م.ميشه دل ببند يم هكه بهمون داد يبه امانت ديما انسانها نبا.يپسش بد

 يپا ريقلبهاشون رو با عشق و محبت ز نيپدرو مادر هستند كه سرزم نيا.ستيخودش ن اش از شهير رهيگ يمادرش شكل م

پر پرشئن  رنوشتطوفان س يكه ممكنه روز ييباشند،گلها دشونيام يگلها دنييگسترانند تا شاهد رو يفرزندانشون م

 چرا؟ يدون يم.ديوقت نخواهد پوس چيهاشون ه شهيكنه،اما ر

كه  يدر حال زنيب.قرار داده بود رياو را تحت تاث ژنيب يحرفها.شده بود رهيخ يبه گوشه ا يحرف و واكنش چيبدون ه ديمهش

 دستان او را در دست

 

تو رو به عرش رسوند و  يكه درد صدا يا ار،لحظهيب ادياون روز رو به :زانو زده بود گفت نيزم يو در مقابلش بر رو داشت

رو  مونيو گوهر ده ساله زندگ ديرو به كام خود كش زياتفاق افتاد و همه چ منحوس يتلخ،اون باز يبعد اون اتفاق،اون تراژد

كه فرشته ها  يياو رفت همون جا.ستيما ن نيب ماين گهيد.اون مسافرت شوم شد ينپسرمون قربا ما،گليجان،ن ديمهش.ربود

همون  ان،پسيبود از تبار عرش يبود،مسافر ياو اسمان.تعلق نداشت انيپاك و مطهر،او به كره ادم نيخونه دارند،به سرزم

 يبه ده سال از ان به خوب كيكه نزد ار يما امانت.ميكن يقرار يب ديبا رفتنش نبا ميسر داد يطور كه با اومدنش آهنگ شاد

حرفها برات دشواره،اما مرگ تنها  نيدونم كه هضم ا يجان،م ديمهش.مياش پس داد يرو به صاحب واقع ميمراقبت كرد

ما  يزندگ يباعث نابود دينبا مايمرگ ن.اون رو تجربه خواهند كرد يموجودات روز ياست كه تمام ديبدون ترد تيواقع

به .پس در اتش فراق برادرشون بسوزند نينكردند كه از ا ياون دو تا گناه.ميتارا و سارا مسول هست قبالبشه،من و تو در 

در  يگونه بازتاب چيكنه و مرگش ه دايپ انيجر يبه صورت عاد زيشاد خواهد بود كه همه چ يزمان مايطور حتم روح ن
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را به تفكر وا  ژنيدور دوخته شده بود ب يكه بر نقطه ا شزده ا خي يو نگاه ها ديدستان منقبض مهش.نداشته باشه مونيزندگ

سكوت  نيا ايا.بود فتادهين ياتفاق چيه ايداد كه گو يتفاوت نشان م يچهره اش انقدر سردو ب ژنيبر خالف تصور ب.داشت

 ريز شهم چون آت ديبا فلسفه مرگ اشنا بود؟شا ايآ.توانست تا ان حد ارام باشد يچطور م ديدرخود داشت؟مهش يراز

 نيبگو؟چرا ا يزيبزن،چ يد،حرفيمهش:گفت ياپس.با دلو ژنيب.رفت ياو م انيخاكستر بود كه هر لحظه امكان فوران و طغ

 كنم،آره؟ يم يدارم با تو شوخ يفكر كرد ؟نكنهين كيفكر م قيطور عم نيا يدار يچ ؟بهيطور ساكت و مبهوت ماند

مقابلش به  واريبر د يقصد داشت با نگاه شكاف ايشده بود،گو رهيخ يبينداد،چشمانش به طرز عج ژنيبه ب يپاسخ چيه تو

 ياو حت د،امايا رونيحالت خطرناك ببه صورت او زد تا از ان  يمحكم يليكه متوجه چهره مات او شده بود،س ژنيب.وجود اورد

او را وادار به  ديبا يم زنيب.تحركش بدهد يبه جسم ب يشد او تكان عثبار با نيا.ديبه صورتش آب پاش.پلك هم نزد

 هيدم،گريمهش:سوزناك گفت ياو با لحن.در هم بشكند شهيهم يبرا ديرد وگرنه ممكن بود روح و روان مهش كيم ستنيگر

ات بزن  نهيبه سر و س.رهيتونه از فغان تو خرده بگ يكس نم چيحق توست،ه نيا.بزن،شكوه كن اديبغضت رو فرو نده،فر.كن

 واريبه د ست،مشتين حياو قب يبرا يكار چيكه ه يبش يا وانهيبه د لينبذ يتون يلحظه م يك يشه،برا يدلت خال يتا عقده 

 يادياروم بودن وقت ز يمن،برا ديمهش.كه بر قلبت فشار اورده كم كنه ينينگتونه از غم س يم دنيساب نيبزن،پنجه بر زم

تو رو  شهيهم يعالم برا نيگره خوردن با ا.يفرو رفت يتو در عالم ناباور.يكرد اريوقت اخت يب سكوتلحظه  نيدر ا ،امايدار

 يكه ده سال به رو يگفتم كه پسرت مرده،تاج يديمگه نشن.كن هي،گريكن لعنت هيگر.خواهد كرد رونيب يواقع ياياز دن

كه هنوز در  يبره و نوزاد يكما به سر م حالتمن وتو و دخترمون سارا كه در  ميموند.ستين گهيد يسرت گذاشته بود

 ش؟يآغوش نگرفت

 چيبدون ه يومدت در اتاق تارا را از هم گشود.به طبقه باال رفت ارياخت يحركت كرد و ب شياز جا ديكلمه نوزاد،مهش دنيشن با

به داخل اتاق  ديداشت كه ناگهان متوجه هجوم مهش يچشم از او بر نم يبا تب و تاب لحظه ا ژنيب.شد رهيبه اتاق خ يتكان

را كه در انجا  يليبرده و تمام وسا ورشيبه داخل اتاق  يا ختهيد مانند موجود افسار گسيخودش را به او رساند كه د يوقت.شد

همه  يزند قصد نابود يم خونيخود شب نهيريكه به خانه دشمن د يدرست مانند انسان.برد نيقرارداشت با چنگ ودندان ازب

 ياغي ديمهش.را نداشت يكار چيو جرات ه وددرمانده و ناتوان چشم بر بروز احساسات او دوخته ب ژنيب.را كرده بود زيچ
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ازاتاق خارج  شانيپر يكرده بودند با حال و روز هيته دهيكودك نورس يكرد كه برا يخال يوازمعقده اش را بر ل نكهيپس از ا

خواست داخل اتاق شود كه او با  زنيب.و سارا رفت و در را از داخل قفل كرد مايبه ارامش به اتاق ن دنيرس يسپس برا.شد

 .نمتيخوام بب يبرو،نم نجايبرو،از ا:گفت زيتحكم ام ييصدا

همدرد  كيبه  اجيداخل،تو احت اميدرو باز كن بذار ب.ستيبرات خوب ن ييدلم،تنها زيعز:گفت يزيبا لحن عطوفت ام ژنيب

 .يدار

  ژنيدور از ذهن به ب ياو با لحن.ديچيدر فضا پ ديمهش زيقاه قاه جنون ام يصدا

 

 : گفت

همون . بود نميهمون كه قاتل پسر نازن. بچه ات شيبرو پ. حاال برو گورت را گم كن. ندارم اجيمثل تو احت يمن به همدرد -

 .گلم رو ازم خواهد گرفت يسارا يكه به زود

 :حرف ها رعشه وجودش را در بر گرفته بود گفت  نيا دنيكه از شن ژنيب

 ؟يديحادثه رو به اون ربط م نيچرا ا ه؟يگناه اون طفل مهصوم چ ديبس كن مهش -

 :گفت  يبا تلخ ديمهش

 كياو رو از نزد يبدقدم كه اگه روز كي. موجود شومه كياو . اديبه سرم ب بتيمص نيتا ا. اومد ايموقع به دن يغلط كرد ب -

 .كنم يدست هام خفه اش م نيبا هم نميبب

 :گفت  يبا ناچار ژنيب

 نيبا ا يندو يم. است اوهيطرز فكر خرافاته ،  نيست،ايتو ن يحرفها برازنده  نيدلم ا زيجان ، خانم من ، عز ديمهش -

 .يكن يكه هست م ينيتر از ا رهيمون رو ت يحرفهات زندگ

 يفراموش كرد. يرفت يبا هر تكانش هزار بار قربون صدقه اش م يكه در شكم داشت يكه تا لحظه ا ستيهمون موجود تارا

رو  مايحرف ها روح ن نيبا ا يبود،به طور حتم دار زيو سارا عز ماين ياو چقدر برا ،تازهيتاب بود يچقدر ب دنشيد يكه برا

 يرو چه حساب...يآخه رو چه اصل. يبرد نيبودند از ب دهياو چ يبا دوق و شوق برا ارو كه اونه يتو با شقاوت اتاق. يديآزار م
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 هان؟..

. كرد يكودكش را سجده م يها يادگاري ژنيب يتوجه به حرف ها ياو ب. اتاق را پر كرد يفضا ديزمزمه جانسوز مهش يصدا

 :او بود با خود گفت  يكه دستانش در جستجو يگذاشت و در حال ماين يتخت خال يرو سرش را

 ديسف دي، همه جا سف اديبرف م ن،دارهيرو بب رونيبرو ب ،پاشويبخواب يخوا يم يشو،تا ك داريزبونم ب نيريپسر ش...ماين -

 .كنم يباهات قهر م ياگه پانش.شده،تكون بخور تنبل خان

و خود را به گردن  زديبرخ شياز جا يحرف فور نيا دنيبا شن مايبرخاست و به سمت در رفت و منتظر ماند كه ن شياز جا او

 يبالش او گذاشت و باز هم در حال ينشد به سمت تخت سارا رفت و سرش را رو رشيدستگ يزياز انتظار چ يزد،وقتياوياو ب

 :گفت  يچه گانه ابا لحن ب دكر ينرم دخترش را جستجو م يكه دستانش موها

 يآورد و خودش رو م يلحظه هم طاقت نم كيگفتم باهات قهرم  يتا بهش م شهيهم. نگرفت ليمنو تحو يداداش يديد -

 ؟يتر شده تو چ نيريش يزيانداخت تو بغلم اما حاال خواب براش از هر چ

 ...يبخواب يخوا يكه نم تو

جا رو مه گرفته،دستهات رو  شه،همهيسرد شده،چرا زمستون تموم نم يليخ نجايا. ترسم يم ييمن از تنها.باش داريتو ب الاقل

 .دارم دخترم اجيوجودت احت يبده به دستم ، به گرما

 .پتو رو بكشم روش ديسردشه با ماين ديشا

 .رفت ماينزار به سمت تخت ن يبه حالت دوباره

كه  ژنيب دنيد و آن را از هم گشود و با داو برگشت و به سمت در حمله ور ش يخال يجا دنياو را برداشت با د يپتو

. رساند اطيخودش را به ح يپوشش چيرفت و بدون ه نيياز پله ها پا مهيزد و سراس يصورتش غرق در اشك بود او را به كنار

 قهي ديداشت او را به داخل ساختمان برگرداند اما مهش يسع ژنيب.زد يم صدارا  مايو ن ديدو يم اطيح يسو به آن سو نياز ا

 :بود گفت  ختهيكه با خشم در آم ييبا صدا ديلرز يكه چانه اش م يو در حال دياو را چسب

 يچرا گذاشت دهيكه بهش زدم از دست من رنج يليبه خاطر س ،اويگردون يزنه چرا او رو به خونه برنم يم خياز سرما  ماين -

 .يبر نجاياز ا ديخودت هم با شهيهم يخونه برا يگردونحاال برن نيرو هم ماياگه ن يچه كاره بود نجايقهر كنه ، پس تو ا
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 :گفت  يرا بر هم فشرد و به تند شيدندان ها ژنيب

 اديپس صبور باش و . تو نداره يبرا يرفتارها حاصل ني،ايرو قبول كن تيواقع يخوا يمرده،چرا نم يفهميمرده ، م ماين -

 .ميكار بوده كه ما از اون غافل هست نيدر ا يمصلحت. خدارو آرام بخش دلت كن

 :سر داد و گفت  اديدردآلود فر ييبا نوا ديمهش

دوزم تا برگرده  يمونم و چشم به در م يم نجاياون قدر ا. گرده يمرده ، اون زنده است برم ماين يآد بگ يچطور دلت م -

فقط خدا  يفراموش كرد يزود نيسه ، مگه به اتر يم يكيشه ، آخه او از تار يم دايكه تا شب نشده سر و كله اش پ دونميم

 .كنه ينه پهلو ميسرما خوب باشه وگرنه س نيكنه پوشش تو ا

 :گفت  يبا نگران ژنيب

ات رو  يسرما تندرست نيا يكرد ماني، تازه زا يزن زائو هست كيتو  ؟يبه حال و روز خودت فكر كرد چيه ؟يحودت چ -

 ...نداره يا دهيموندن فا نجاياندازه برگرد برو داخل ساختمون ا يبه مخاطره م

 دستان او ضعف كرد و يبر رو ديتمام نشده بود كه ناگهان مهش ژنيحرف ب هنوز

در آن لحظه كه آن  ديآرام بخش به او خوران ياو را به داخل خانه برد و بدون معطل اريبا زحمت بس ژنيهوش رفت ب از

قطع  كانيونزد ليمشترك اغلب فام يزندگ ياش شد در طول سال ها يكس يو ب يياند متوجه تنهاگذر يسخت را م طيشرا

بودند در  گرانيد يدشوار محتاج كمك و همدرد يفرو رفته بودند چقدر در آن لحظه ها ييتنها لهيرابطه كرده بودند و در پ

تنها كارگران كارخانه بودند كه از مرگ  اورديهم در خانه شان را به صدا در ن تيعرض تسل يبرا يحت يدوست چيآن زمان ه

از همكاران  يكيبا  يناچار ياز رو ژنيبهره جسته بودند و به مدت سه روز دست از كار برداشته بودند ب شانيفرزند كارفرما

 ييو همسرش جزو معدود آدم ها يرستم يآقا ديايتماس گرفت و از او خواست تا با همسرش به منزل آنها ب كشينزد

كس  يآب و علف تنها و ب يب ييكه در صحرا يپناه يمانند انسان ب ژنيبودند كه با آنها رفت و آمد داشتند با ورود آنها ب

 .كرد  ستنيرا تنگ آغوش خود گرفت و شروع به گر يتمرس يمانده باشد آقا

در  فشيرا از ك حشيرفت و مفات ديسر مهش يباال ستيگر يم يامكه به آر يبود در حال يكه زن جا افتاده ا يرستم خانم

معاونت كارخانه را داشت با سخنان پخته  يبه نوع ايكه سمت مشاور و  يرستم يصبر كردآقا يآورد و شروع به خواند ن دعا
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شده  رهيخ ژنيب نياش به صورت غمگ ينيذره ب نكيكه از پشت ع يحال در. داشت  ژنيو آرام كردن ب ييدر دلجو ياش سع

 .ديطور بباز نيخودتون رو ا دييكه بخوا دهياز شما بع: بود گفت

 نيدونم ا يكنم م يم هيكه گر ستيگناهم ن يمن بخاطر از دست دادن كودك ب زميدوست عز: گفت يبا لحن گرفته ا ژنيب

رو باور كنه  مايخواد مرگ ن يضربه خورده نم ياون بدجور دهيمن به خاطر حال و روز درد آور مهش هيخواست خدا بوده گر

اتفاق  نينوزاد چند روزه رو مسبب ا كياو  شهيجنون برسه باورنون نم بهبره كارش  شيطور پ نيترسم كه اگه هم يم نياز ا

قابل  ريبود و غ يكه قلبش آكنده به عشق مادر دهيبع ديمثل مهش يرفتار از زن نيا نهياون رو بب ستيدونه و حاضر ن يم

 .باوره

رو به  تياما مرور زمان واقع هيامر عاد هياز اون سر بزنه  يهر واكنش! مادره  كياون : را بست و گفت حيمفات يرستم خانم

خان از دخترتون چه خبر ؟ او  ژنميب يراست ديو با اومدارا كن نيدهنده اش باش ياري ريمس نيشمااها در ا ديقبولونه با ياون م

 !است شيبهبودبه  يدياست؟ ام يتيدر چه موقع

كه  ييعمل ها اديبه هوش ب يكه به زود دوارنديمتاسفانه در حالت كماست اما دكتر ها ام: زد و گفت شيبه موها يچنگ ؤنيب

 .بوده است زيآم تيمغزش صورت گرفته است موفق يرو

 . ارهيشما به ارمغان ب يآرامش رو برا يتونه تا حدود يخدارو شكر وجود او م: گفت يرستم خانم

رو به داخل دره كشانده  لياتومب يچطور زشيمن سؤال شده كه ر يبرا نيا: ديدر ادامه حرف همسرش پرس يرستم يآقا

 !وارد شده نيرو به عقب ماش بيآس نيشتريكه ب

رو  ليسقوط خاك و سنگ قسمت عقب اتومب ميهم جلو بود ديعقب نشسته بودند من و مهش يو سارا صندل ماين: گفت ژنيب

 مايباعث شد كه در سمت ن دينبود اما همان تكان شد قيسر خورد و به سمت دره رفت دره چندان عم نيو ماش در برگرفت

 .وارد بشه ضربهپرتاب بشه و به سر سارا هم  رونيباز بشه و او به ب

 .بودم مارستانيتخت ب يبهوش اومدم كه رو يزمان منم

 ن؟يكرد داينجات پ يچطور: ديپرس يرستم خانم

به  يكنند فور يصحنه رو مشاهده م نيا يوقت ايكردند گو يپشت ما حركت م ليكه با اتومب يتوسط زن و مرد: گفت زنيب
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 ينم يچندان كوشش ماين افتني يدن و برا يعجله به خرج م مارستانيرساندن ما به ب يآن اما افسوس كه برا يكمك ما م

پاره و  ينمانده به جز لباس ها ياز او باق يآثار چيشتابد كه ه يم ماين يشه و به جستجو يوارد صحنه م سيكه پل يكنند زمان

 !نيكه به خون آغشته بود فقط هم يا دهيدر

گم  يكرده باشه من م داينجات پ يتوسط شخص ديزنده باشه ؟ شا مايممكنه ن يعني: گفت يا دوارانهيبا لحن ام يرستم خانم

 .مثل استخوان و مو تو اون دره باشه يآثار ديدرنده كشته شده باشه با وناتياگه توسط ح ديبهتره از جستجو دست نكش

اون زن و مرد : گفت ديچرخ يسو و آن سو م نيا بهي ارياخت يكه چشمانش ب يو در حال ديحرف از جا پر نيا دنيبا ش ژنيب

 .ميكن داياونها رو پ ديآگاه هستند با ياز همه چ

 كدوم زن و مرد ؟: با تعجب گفت يرستم يآقا

داشتند به طور حتم اونا  ياز پرستارها رفتار مرموز يكي يكه ما رو نجات دادند به گفته  يهمون كسان: با عجله گفت ژنيب

 .بدهند  مارستانيبه ب يآدرس اشتباه دياونو ربودند و گرنه چرا با دمياومده شا مايسر ن ييدونند چه بال يم

 .اشتباه دادند  يكه نشون ديدون ياز كجا م: ديپرس يرستم خانم

 يرسونند پس از سؤال و جواب مختصر يم مارستانيما رو به ب نكهيبه محض ا مارستانيآخه طبق گفته كاركنان ب: گفت ژنيب

 كنند يرو ترك م مارستانيب اديكه ازشونن به عمل م

دادن  يكه اون زن و مرد را برا رنديگ يم ميتصم شهيحاصل نم يا جهيكنند و نت يگروه تجسس به محل مراجعه م يوقت

 نيوصف به نظر شما ا نيبوده خب با ا يكه قالب شنيكنند متوجه م يآنها مراجعه م يبه نشان ياحضار كنند وقت شترياطالعات ب

 ان؟يزن و مرد مظنون به نظر نم

پسر ده  هيداره كه اونها بخوان  يلياما چه دل ديشا: و با تأمل گفت  دياش كش يجو گندم يها شيبه ر يدست يرستم يآقا

 .آد يبا عقل جور در نم اديكار ز نيتونه براشون دردسر سلز باشه رو بدزدند ا يساله رو كه م

 اشتباه بدن؟ يداشته كه نشون يليپس چه دل: گفت يرستم خانم

گروه  نياز افراد ا يكيدونستند كه  يمها دوست ندارند خودشون رو گرفتار قانون كنند چون  يليخب خ: گفت يرستم يآقا

 .بشه دهيكش هيقض نيكشته شده نخواستند پاشون به ا
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كرد تا  دواريام مايكه منو به زنده بودن ن ديزد يشما حرف يخانم رستم: مشكوك گفت يبرخاست و با لحن شياز جا ژنيب

زنم تا از اوضتع و احوال دخترم مطلع  يم مارستانيبه ب ياز رفتنم سر شيرو به چالوس برسونم اما پ دخودمويشب نشده با

 .بشه  دروشنيموضوع با نيكنم ا يبه سمت چالوس حركت م يبشم از اونجا بدون معطل

كه از شما  گهيخواهش د ونميامو به شما مد يطور باشه زندگ نيزنده باشه اگه ا ماين ديكنم كه دعا كن يشما خواهش م از

 .شما رو جبران كنم يمحبت ها يبتونم روز دوارميام ديو مراقبش باش ديبمون ديمهش شيكه پ نهيدارم ا

و  نيچند ياز محبت ها يخوشحالم كه بتونم گوشه ا ديشما به گردن ما حق دار: آرام و شمرده گفت يبا لحن يرستم خانم

 .چند ساله شما رو جبران كنم

 !بهتره يليخ ينطوريا ميرو يبا هم م: پاشد و گفت  شياز جا يرستم يآقا

 بروم ؟ زنيتونم با آقا ب ينداره ؟ م ياز نظر تو اشكال: رو به همسرش كرد و گفت و

 نديخوشا يكه با حرف ها دوارميام ديبا خاطر جمع بر ميفهم يرو م گهيما زن ها بهتر حرف همد: گفت يرستم خانم

 يشماست درباره  اريدر اخت زيهمه چ ديخودتون بدون يروخونه  نجايان شاءاهللا شما هم ا: با عجله گفت ژنيب ديبرگرد

 .ديآرومش كن ديتون يدونم بهتر از من م يكنم چون م يسفارش نم ديمهش

 نيا : گذاشت و گفت يدر دست داشت چند بسته اسكناس مقابل خانم رستم فيكه ك يبه اتاقش رفت و بعد در حال ژنيب

 پول ها

 .طول بكشه  يتون بمونه امكان داره سفر ما دو سه روز شيپ

 .كوتاه آمد ديرا د ژنياصرارب ياز گرفتن پول ها امتناع كرد اما وقت يرستم خانم

 يرفت كه سارا در آنجا بستر يمارستانيتازه خانه را ترك كرد ابتدا به ب يديبا ام يرستم يرنگ آقا ديسوار بر پژو سف ژنيب

كرد او همچون  ستنيمهابا شروع به گر يد آورد كه بچنان قلبش را بدر دهيچيپ يآن دستگاه ها ريدخترش ز دنيبود د

رفت  ياو ضعف م دنيدر آغوش كش يبود حبس شده بود دلش برا وميكوارآ هيكه شب يكيداخل اتاقك پالست يكوچك يماه

زن و مرد  نيبدبخت تر دياحساس كرد او و مهش ژنياو را لمس كند آن زمان بود كه ب يلحظه ا يداد حت ياما دكتر اجازه نم

 نيدست و پا زدن سارا ب مايهستند و سرنوشت نامعلوم ن يخاك يكره  يرو
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نشانگر  يهمگ. نكرده بودند  دايبا او را پ ييارويكه پدر و مادرش جرات رو دهينو رس يگرفتن طفل دهيو ناد يو زندگ مرگ

نظم  شيخواهد تنوانست در زندگ گريدبار  كيچگونه  ديشيبا خود اند ژنيب. شده بود  رانيو و دهيفرو پاش يزندگ كي

 سيكه با چشمان خ يسوزناك از نهادش برخاست و در حال يآه. اولش كند  وزرا مانند ر زيگذشته را به وجود آورد و همه چ

كاش  يا. صحنه ها خواب و كابوس بود  نيكاش تمام ا يبه خودش گفت ا ستينگر يجان دخترش م مهين كريبر پ

 ييطال يروز ها ونگذشته رو تكرار كرد و به ا شديكاش م يا. آورد كنار بزنم  يام فشار م نهيرو ه بر س يبختك توانستميم

 .شد  يما انسانها در چرخش روزها نابود نم يكاش زندگ يا. بگشت 

را به  كه او يب شانه اش خورد و او را از عالم حسرت و تاسف در آورد دكتر در حال يدر افكارش غرق بود كه دست ژنيب

ما فقط  دياما فراموش نكن.  ميخودمون رو بكار گرفته ا يزنده موندن او تمام سع يما برا: گفت  كرديم ييازاتاق راهنما رونيب

 .كه لطفش را شامل حال شما بكنه  ديپس فقط از او بخواه. است  يگريكس د رندهيگ ميتصم ميهست لهيوس

 يكه از دست خودم بر م ياول به خداست و بعد به شما دكترا تنها كار مديام: سرش رو به طف آسمان گرفت و گفت  ژنيب

اگه بدونم فرصت زنده موندنش در  يحت. رو حاصل كنه  شيخرج كنم تا او بهبود ديهر چه قدر كه بخوا تونميكه م نهيآد ا

 دكتر جان ؟ هينظر شما چ. برم  ياو را به خارج م يفور شترهيب ييكايو امر يياروپا يكشور ها

انجام  گهيد يكه در كشور ها ميدهيانجام م ييچون ما همون كارها.  ستيا هودهيمن بردن او به خارج كار ب ي دهيعق به

ممكنه باعث مرگ او  يحركت اضاف نيكوچكتر. كه بشه او را جابه جا كرد  ستين يتياالن در موقع ماريدر ضمن ب.  دهنديم

 .سالم خواهد داد  يامكانات موجود دوباره به زندگ نيجا با هم نيباشه او زنده بمونه در همگفتم كه بهتون اگه قرار . بشه 

مقابل درب  ليداخل اتومب يرستم يخارج شد آقا مارستانيرا مجاب كرده بود از ب ژنيدكتر ب يكه حرف حا يحال در

 دنديرس يسه ساعت بعد به نقطه ا. بعد آن دو به سمت جاده چالوس حركت كدند  يلحظه ا.  ديكشيانتظارش را م مارستانيب

به ته دره  يخودش را به سخت يرستم يآقا يتوجه به سفارشها يب ژنيكه آن فاجعه هولناك در آنجا صورت گرفته بود ب

 شياز پ يسرنخ كار افتني يبرا يينهاكه به ت دانستيم. بود با دقت منطقه را از نظر گزراند  ياز برف انبوه دهيرساند كه پوش

كه بر آن منطقه  ييهفته بر انبوه برفها افزوده شده بود او بر خالف سوز و سرما كينخواهد برد به خصوص كه در طول آن 

خاكستر بدل  ياش ا به تل يآمد كه زندگ يم يجهنم يگاهيبه نظرش پا يبرف نيآن سرزم كردياحساس عطش م. حاكم بود 
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در  يمعجزه ا ديرا به ام قهيدق نيچند كرديم يتلق دشيآنجا را گورستان ام افتي ينم ماياز ن يكه اگر نشان يمحل. ساخته بود 

 .از دره خارج شد  يرستم يكرد تا زانو در برف فرو رفته بود عاقبت به اصرار آقا يمخوف سپر يآن دره 

: گفت  يبه ساعتش انداخت و با خستگ يدكتر نگاه. را مالقات كنند  يپزشك قانون اديبعد آنها توانستند با اصرار ز يساعت

 ستياز دست من ساخته ن يجناب شهرآرا االن ساعت نه شبه كار

 ديدستور تجسس دوباره بد خواميمن فقط م: با اصرار گفت  ژنيب

 . ديبكن سياز پل ستيبايتقاضا را م نياست شما ا ييجنا ي رهيكا مربوط به دا نيا: گفت  دكتر

بخواد به خواسته ما جامه عمل  سيبه طور حتم تا پل.  نيريآقا و در نظر بگ نيا تيدكتر جان موقع: گفت  يرستم يآقا

 . رهيم نيبه جا مونده باشه از ب يو اگر هم اثر كشهيطول م يبپوشاند چند روز

 يچرا نظر كارشناسان رو نف دونمينم ديبنداز انيرو كه بسته شده به جر يپرونده ا ديخوايآخه شما م: با تامل گفت  دكتر

 .شواهد موجود نشانگر مرگ بچه شماست  ديكنيم

از كجا .  ستيمرگ او ن يقطع لينشانه ها دل نيا: رو متحمل شده بود با پرخاش گفت  ياديز يآن چند روز فشار عصب ژنيب

از استخوان و مو در  ياثر نيا وچكترشده پس چر دهيدر يوحش واناتيمن توسط ح ينبوده اگه بچه  يمعلوم صحنه ساختگ

 لباس آغشته به خون كهيت كياون محل كشف نشده 

 انيم نيدر ا يديپل يمطئنم دستها. فتهيب انيبه جر ديكه شده با يپرونده به هر شكل نيا. شمارو اثبات كنه هيتونه فرض ينم

 ».ميخبر ينقش داشته اند كه ما از اون ب

 نيكف دستش رو بو كرده بود كه ا يآخه مگه كس. ديشد االتيبراتون متاسفم ، شما دچار وهم و خ« : با شماتت گفت دكتر

رو  هيقض نيمحترم بهتره كه ا يآقا. شما باشه نيشده در كم مينقشه از قبل تنظ كيتا طبق  فتهيشما ب يخواد برا ياتفاق م

حوادث  نگونهيبه مراتب شاهد ا ميكن يمنطقه خدمت م نيدر ضمن ما كه در ا. تاس جهينت ي، چون ب ديدنبال نكن نياز ا شتريب

 يموارد ميداشت يحت. ازشون به جا نمونده ياثر چيمفقود شدند و ه يعده ا ايشده و  ي، كه منجر به كشته شدن عده ا ميبود

كوه  زشير ايكه طعمه بهمن  بودهكشف شده كهمربوط به سالها قبل  ياجساد خبندانيو  يبرف شهيهم يكه در قسمتها

 »افكار به ذهنتون اومده؟  نيكه ا ديهست نيظن ياشخاص خاص ايشما به فرد  ايآ. سوال دارم كياز شما . شدند
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شك كنم ،  ينكردم كه بخوام به كس يكس هم بد چينداشتم و به ه يدشمن چيه ميمن در طول زندگ« : گفت ديبا ترد زنيب

بود  يپشت سر ما در حركت بود كه بدون شك متعلق به همان زن و مرد يرنگ ديشورلت سف ليكه اتومب ادمهياما اون روز 

آرم ، اما طبق گفته پرستارها و كاركنان  ينم اديرو به  يزيبعد از اون سانحه من چ. منتقل كردند مارستانيكه ما ره به ب

 ». دادند مارستانياشتباه به ب يبوده ، به خصوص كه بعد معلوم شد اونها نشون زيزن و مرد شك برانگ« رفتار آ مارستانيب

نسبت به اون زن و مرد است ، بله؟  ديكه دار يخب ، پس شما تنها شك اريبس« : به ساعت انداخت و گفت  يدوباره نگاه دكتر

« 

 ». نداره ياو نها ضرر افتنيباشند ، اما  ريتقص يهم ب ديشا. يتا حدود «

اگه . افتيشه او نها رو  يم قيطر نياز ا. اونها در دفتر ثبت شده ليخوشبختانه نام و فام« : از جا برخاست و گفت  تردك

. در اسرع وقت به ما مراجعه كنند ميخوا يو ازشون م ميده يم يتوسط روزنامه آگه ميبرس جهيبه نت قيطر نياز ا مينتونست

 ».ديشد يخب راض

 »به شما ندادند؟  ياشتباه لياز كجا معلوم كه نام و فام« : با تامال گفت يرستم يآقا

 ».دادند يم ينگهبان ليشون رو تحو ييكارت شناسا ستيبا يم مارستانياز اونجا كه موقع ورود به ب« : گفت نانيبا اطم دكتر

 يم يكه چطور دياما فكرش رو كرد« : شد و گفت وسيزود ما يلي، اما خ ديدرخش زنيدر چشمان ب ديلحظه برق ام كي در

 »كرد؟ دايشه اونها رو پ

 چيه يجا. ميكن يواگذار م سيكار رو به پل نيالبته ما ا. گهيكنند د يم يآب و خاك زندگ نيگوشه ا كيدر » « گفت دكتر

به  شتريكنم اونجا خانواده تون ب يفكر م. ديبه تهران برگرد ديتون يفردا م. ديرو به ما واگذار كن زي، همه چ ستين ينگران

 ». ميذار يم انيشد شما رو در جر يخبر نكهيبه محض ا. داشته باشند اجيوجودتون احت

فردا  دياگه اجازه بد. ادين شيپ يحرف بنده سوءتفاهم نياز ا دوارمياك« : حرف دكتر تشكر كرد و گفت  نيا دنيبا شن زنيب

دوباره  يتونه زندگ يم ماين افتني. چالوس رو ترك كنم جهينت يخوام ب يراستش نم. خودم هم در صحنه حضور داشته باشم

 ». به ما بده

 »جسدش؟  افتني يحت« : با تاسف گفت  دكتر
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به ما  يتونه تا حدود يشد جسدش م نيچنانچه مخالف ا. ميكن دايزنده او رو پ ميبتون دوارميام« : گفت يبا ناراحت زنيب

 »شه؟ يكتر خاك سرد حق طفل ما نم كي يعني. آرامش بده

روبه رو  يمعلوم است خودتون رو برا. كردن شما رو ندارم ديمن قصد ناام« : گذاشت و گفت زنيشانه ب يدستش را رو دكتر

ما هم  يآرزو.دلها باشه يروشن يراب يمعجزه ا يشانيپر نيتونه در ا يزنده بودن او م. ديآماده كرد يشدن با هر صحنه ا

 ».ميرو به فردا موكول كن مونيبعد داريد ديخب جناب شهرآرا اگه اجازه بد. ميرراه بردا نيدر ا يريقدم خ ميكه بتون نهيا

 يخسته نشان م يرستم يچهره آقا. و تشكر آنجا را ترك كردند ياز جا برخاستند و پس از عذرخواه يرستم يو آقا زنيب

 » م؟يحاال كجا بر« : وجود پشت رل نشست و گفت نيداد ، با ا

خوام با رفتن به خونه مادر همسرم،  يراستش نم. بهتر باشه ميكنم هتل بر يفكر م« : به ساعتش انداخت و گفت ينگاه زنيب

ماجرا به  نيپس از ابره ، به خصوص كه  يرنج م ابتيبنده خدا از د يطور نيهم. اش را فراهم كنم يموجب اندوه و نگران

 ».ميزن يبهش م يسر هي ميبدست آورد يوشداغون شده ، البته چنانچه خبر خ يطور كل

با منزلش  دنيبه محض رس زنيب. كرد تيشهر هدا يهتلها نياز بهتر يكيرا به سمت  لياتومب يحرف چيبدون ه يرستم يآقا

 »>دييالو ، بفرما« . برداشت يرا فور يگوش يخانم رستم. شود ديحال مهش يايتماس گرفت تا جو

 ».ميهست زني، ب يسالم خانم رستم «

 » د؟يديرس يبه سالمت. حال شما چطوره «

 »است؟  يدر چه حال ديشما حالتون چطوره ، مهش. ميبله ، االن در هتل هست «

شما از خواب بدار شد ، اما  بعد از رفتن. باشه يجيكنم اثر قرصها باعث شده كه در حالت گ يفكر م. ، خوابه دينگران نباش «

 التونيافتاده ، خ يانگار نه انگار كه اتفاق. ديسوپ بهش دادم و دوباره خواب يكم. از خودش نشون نداد يحرف و واكنش چيه

 ».آسوده باشه

 »با منزل تماس نگرفته؟ يكس مارستانيخب از ب. خدا رو شكر« : و گفت ديكش ينفس راحت زنيب

 »د؟يچه كار كردخب شما . كس چينه، ه «

فردا صبح اگه خدا . جلب كنه انيجر نيرو به ا سيكنه و نظر پل يكه با همكار نميك يرو راض يپزشك قانون ميموفق شد «
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 ».دينذار بينص يكنم ما رو ب ي، خواهش م ميشما محتاج هست ريخ يما به دعا. ميكن يبخواد جستجومون رو شروع م

بندگانش رو  يخداوند عاقبت تمام« : گفت  نهيدر دستش بود آن را مقابلش گرفت و با طمان حيكه تسب يدر حال يرستم خانم

 ».شه يدرست م زيهمه چ. به خدا باشه دتونيكنه ، ام ريختم به خ

 »ست؟ين ي، با بنده امر يرسستم يدم به آقا يرو م يخب گوش. انشاءاهللا «

 »>ستين يقربون شما ، عرض «

. به تراس رفت دنيكش گاريآن دو راحت تر با هم حرف بزنند به بهانه س نكهيا يو برا يرستم يارا داد به اق يگوش زنيب

پوسته  ريخود را در ز هيزمستان آن سال صورت كر زنيدر نظر ب. در شهر سفره گسترانده بود يديشد يسوز و سرما

كه پك  يدر حال. سازد ريرحم خود اس يزده و ب خيرا در چنگال  يگريد انينگه داشته بود تا هر لحظه قربان يمخف يخشن

قرار داشته  يامن ياز مهلكه دور شده باشه و االن در جا يتوسط شخص مايممكنه ن يعني: زد با خود گفت يم گاريبه س يقيعم

با وجود  و رهيگ يشكل م رهدوبا ديمن و مهش ياون روز زندگ. گرده يزود به خونه اش برم اي ريباشه د نطورياگه ا... باشه

به خانه  شيبچه ها كي كيبازگشت . شد ينيريلحظه غرق در افكار ش كي زنيب. ميخوا يم اياز دن يچ گهي، سارا و تارا د ماين

بر گوشه لبش نشست  يروز ناخودآگاه لبخند نيبعد از چند. توانست آن را خلق كند يبود كه ذهنش م يريتصو نيباتري، ز

 .كرد دواريبهتر ام ييفردا يو او را برا
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خود را در آن دره مخوف  تيبودند كه در محل حادثه حضور داشتند و فعال ييامداد گروهها يروهايو ن سيتجسس، پل گروه

 ريمضاعف خاك و سنگها را ز يدر درست داشت و با قدرت يلياو ب. جستجوگران بود نياز فعال تر ژنيب. از سر گرفته بودند

بچه اش  خزدهيوحشت رو به رو شدن با جسد . شد يزد، قلبش از جا كنده م يكه كنار م يا با هر توده. كرد يو رو م

 ديام كي. خاطر بود كه مطمئن شود پسرش زنده است نيدوباره فقط به ا يجستجو ياصرار او برا. لرزاند يوجودش را م

بازگشت او ! گشت؟ دبرخواه يروز ايآ. ديترد يوارهايدر پشت د يسالها زندگ يبرا يانتظار واه كيسالها انتظار و  يبرا

 ايآ تيو در نها. محك زد ديو مهش ژنيتوان با عمر از دست رفته ب يلحظه وصال را م ايآ د؟يقرن به درازا خواهد كش نيچند
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وقفه دست از  يتجسس پس از ساعتها تالش ب يرويرا پر كرد كه ن ژنيذهن ب يسؤاالت زمان نياو زنده است؟ هجوم ا

از  زيشده بودند ن تيجسد ترب افتني يسگ دست آموز كه برا نيچند يحت. جمع كردند اخود ر ليو وسا دنديجستجو كش

و  ريقسمت دره رفته بود و همه جا را ز نيتر قيتا عم ريناپذ يبود كه خستگ ژنيتنها ب انيدر آن م. كردند ينيصحنه عقب نش

است  دهيفا يب": گفت. كرد يكشنده عرق از صورتش تراوش م يرفت كه در آن سرما ژنينزد ب يرستم يآقا. كرد يرو م

 ".يبد تيكار رضا يجا نيبهتره به هم. دوست من

 "دند؟يقدر زود از كار دست كش نيتا شب فرصت هست، چرا ا": كه به نفس نفس افتاده بود گفت ژنيب

در بر داره، به  ياديدره خطرات ز نيبه غروب نمانده، موندن در ا يزيچ": با تأسف سر تكان داد و گفت يرستم يآقا

 ".زنده موندنمون با خداست ميكوالك بش رياس نجاياگه ا. شه يخصوص كه هوا داره دوباره خراب م

 ".دم ينشده به جستجو ادامه م كيمن تا هوا تار د،يبر هيشما با بق": گفت تيبا قاطع ژنيب

مجال  يگل و ال ينيب يكه م يرو برنداشت ليب كيهنوز  دنه،يكار آب در هاون كوب نيا": گفت يبا كالفگ يرستم يآقا

 يا جهيهمه كاوش و جستجو نت نيو گرنه با وجود ا ستين نجايا مايجسد ن يبهتره قبول كن. ده يدوم رو نم ليبرداشتن ب

ند بو رو تون يم يسگها از فاصله چند متر نيا سيطبق گفته پل. شد تهدست آموز كمك گرف يبار از سگها نيا. شد يحاصل م

 ".كرد گهيد يفكر اساس كي ديداره، با يا دهيچه فا شتريگشتن ب گهيپس د. بدند صيتشخ

زنده است و  ماين نكهيجز ا يچه فكر": برفها رها كرد و گفت يرا رو ليب ديفكر كرد و سپس با حالت ترد يلحظه ا ژنيب

 "كرد؟ داشيهر طور شده پ ديبا

 قياز حقا يليخ ديكنم، اما با دتيخوام از زنده بودنش ناام ينم ز،يدوست عز نيبب": با تأثر سر تكان داد و گفت يرستم يآقا

اطالع داده  سيكرد تا االن به پل يم داينجات پ يپسر بچه ده ساله بود كه چنانچه توسط شخص كي ماين نكهياول ا. رفتيرو پذ

 يممكنه جسد او در رودخانه ا سيدر ضمن به گفته پل. تونه او را وادار به سكوت كنه يمن ياست كه كس ياو در سن. شد يم

رو  يخاطر لقب وحش نيرخ داده و به هم اديز نجاياتفاقات ا نياز ا ايگو. شده باشه يقرار داره، متالش يكينزد نيكه در ا

ثمر است،  يكاوشها ب نيا. يكن يدگيبهش رس هك يدار ياديز يتو تهران كارها م،يبرگرد ايكنم ب يخواهش م. بهش دادند

 ".قبول كن
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 "بهش بگم؟ ديبا ياگر سراغ جنازه بچه اش رو گرفت چ. بدم يرو چ ديجواب مهش": گفت يبا درماندگ ژنيب

 ".يندار نيجز ا يچاره ا ز،يرو بگو دوست عز تيواقع": درنگ گفت يب يرستم يآقا

تصور زنده بودن  يدون يم. مرده ايزنده است  اي ماين نكهيا ت؟يكدوم واقع! ت؟يواقع": گفت ديرس يبه نظر م يكه عاص ژنيب

مرگ  ايجنون  ايبشه عاقبت  يبا انتظار سپر شيزندگ هيثان هيآدم ثان نكهيا. انتظار كشنده بشه كيبه  ليامكان داره تبد ماين

كه  يبه هر شكل ديمن با. آره يار كم مدر صبر و انتظ شهيكه هم يكس! ديمهش...  ياون هم ك. خواهد شد بانيدست به گر

 ".مرده بودن او رو ثابت كنم ايشده زنده 

 يخبر نكهيمثل ا": انداخت و گفت يرستم يبه آقا ينگاه ژنيخواند، ب يبازپرس كه آن دو را به سمت خود فرا م يصدا با

 ".كردند دايرو پ مايشده، نكنه جسد ن

 "ناراحت؟ اي يطور باشه خوشحال نياگه ا ؟يقدر هول شد نيچرا ا ه؟يچ": گفت يرستم يآقا

كدوم پدر و . كنم ميكردم منظورم رو تونستم به شما تفه يفكر م": گفت يرا نداشت با دلخور يبرسش نيكه انتظار چن ژنيب

 ميام او ببربه مرگ نابهنگ يچنانچه پ. صحبت كردم نانيجسم خفته بچه اش خرسند بشه؟ من از اطم دنياست كه با د يمادر

از خود  يشه و بعد در چشم برهم زدن يم يشدن خرمن دهيبه آتش كش اعثب يلحظه جرقه ا كيرو داره كه در  نيحكم ا

به خاكستر نشستن سالها  يخرمن برا نيوجود داشته باشه ا ياما چنانچه در زنده بودن او شك. ذاره يخاكستر به جا م يتل

 ديايحالت به وجود ن نياصورت ممكنه  كيتنها در . به دنبال داره يجيمرگ تدر يشه گفت نوع يم قتيدر حق. بره يوقت م

او زنده  مياگه بدون ليتفاص نيباز هم با تمام ا وندهيبه جمع خانواده اش بپ كينزد يا ندهيزنده باشه و در آ ماين نكهيو اون ا

 ".ميعمر چشم به راهش بمون انيتا پا مياست حاضر

 "شده؟ يخبر": مضطرب نزد او رفت و گفت يبا حالت ژنيب. ره بازپرس آن دو را به سمت خود كشانددوبا يصدا

شب گذشته ازا  ميكه به دنبالشان هست ياز مأموران ما اطالع داد اون زن و مرد يكياالن  نيبله، هم": با تأمل گفت بازپرس

 ".خارج شدند راني

 "!با اونها بوده؟ ماين ؟يخارج شدند؟ كجا؟ با ك ؟يچ": برآشفت و گفت ژنيب

اون  م،يآدم ربا طرف هست يكه انگار با عده ا ديكن يبرخورد م يطور زيعز يآقا": و گفت ديرا درهم كش شياخمها بازپرس
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در  يها نقشاون نكهيدال بر ا يگونه شك و شبه ا چيه. خارج شدند رانياز ا ييكانادا بودند و خوشان به تنها ميزن و مرد مق

 ".داشتند، وجود ندارد انيم نيا

شماتت بار بازپرس به  يكرد كه باعث نگاهها يآهست در گوش مافوق خود زمزمه ا يخبر بود با صدا نيكه حامل ا يمأمور

 ".ديهست به من هم بگ يكنم اگه موضوع يافتاده؟خواهش م ياتفاق": ديپرس ژنيب. او شد

 نيتونه به ا يم يآخه حال اون زن به هم خورده چه ربط": به مأمور انداخت و گفت يزيدوباره نگاه سرزنش آم بازپرس

 "داشته باشه؟ هان؟ هيقض

الزم دونستم به اطالع  فهياما طبق وظ. حق با شماست": گفت يآرام يبود با صدا دهيكه از خشم بازپرس رنگش پر مأمور

رو  يكار بازرس يحالت او تا حدود نيبوده كه هم يشيروان پر يدچار نوع يبرسونم كه اون زن لحظه عبور از قسمت بازرس

 ".اندازه يم ريبه تأخ

 فيكه به حالت بالتكل يبلند به تمام كسان يرا كه در دست داشت بست و باصدا يتوجه به سخنان او پرونده ا يب بازپرس

كه  دينيب يم": كرد و گفت ژنيبعد رو به بو  ".ديكن هيرو تخل نجايزودتر ا م،يگرد يبر م يهمگ": بودند گفت ستادهيآنجا ا

را  تيواقع نيمتأسفانه جسد پسر شما مفقود شده، بهتره ا. ميدينرس يا جهيو به نت ميهمه ما تالش خودمون رو كرد

 ".ديريبپذ

نسبت به آن زن و مرد  يگونه ظن چيه يجا ايآ ديكه دار ياتيجناب بازپرس با توجه به تجرب": گفت وسيمأ يبا لحن ژنيب

 "ست؟ين

خارج شدند، چنانچه فرزند شما همراهشان  رانياز ا ييممكنه، اونها به تنها يزيچ نيچطور چن ر،يخ": قاطعانه گفت بازپرس

 م،يشد يبودن ما مطلع م

 يشعور به حدخارجش كرد، به طور حتم پسر شما از لحاظ فهم و  رانياز ا ينبوده كه بشه به راحت يخصوص كه او در سن به

شهرآرا بهتره  يآقا. يشه، جز دردسر و گرفتار ياون زن و مرد م ريدستگ يزياز ربودن او چه چ. بود كه گول نخوره دهيرس

 يرفته، در ضمن به جا نيدرنده از ب واناتيجسد پسر شما توسط ح نيقيبه . ديمبهمات نكن ريخودتون رو درگ نياز ا شتريب

دو نفر  نيخونوادتون توسط هم ياعضا هيكه شما و بق ديرينگ دهيمسئله رو ناد نيگناه، ا يشك كردن به آن زن و مرد ب
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 .ديشكل پاسخ بد نياونها رو به ا يكه فداكار ستيدرست ن. ديكرد داينجات پ

در  ميگفتن نداشت، جز تسل يبرا يحرف. سخنان بازپرس پرداخت يبه فكر فرو رفت و در ذهنش به حالج يلحظه ا ژنيب

 يزندگ كيبا  ييارويرو يبه تهران برگشت، خودش را برا يوقت. ر سرنوشت و سر فرود آوردن در مقابل مقدراتبراب

آرام  يتنها چاره برا. كرد يآوار شده بود مبارزه م شيبر زندگ كه ييبا مصائب و بالها ستيبا يم. ديد يشده آماده م يمتالش

 يدر آن حال و روز زجرآور م ديمهش دنيد. اجبارها بود يو رو كرده بود، زدودن تمام ريرا ز شيكه زندگ يكردن طوفان

در درون خود سركوب  ارا بكشند، اما او كه به قصد مهار كردن تندباد سرنوشت قد علم كرده بود، درد ر ژنيتوانست كمر ب

 .كرد

 :ديوارد اتاق شده بود پرس يچا ينيكه با س ياز خانم رستم ژنيب

 م؟يپزشك نشان بد كياو رو به  ستينظر شما بهتر نبه  -

 :گذاشت و گفت ژنيرا مقابل ب يفنجان چا يرستم خانم

 ديپزشك ببر كيكه او رو نزد  نهيصالح بر ا. بره، خطرناكه شيطور بخواد پ نيكرده، اگر هم ارياخت يسكوت وحشتناك -

 ...وگرنه ممكنه

 :گفت ديتوانست دنباله حرف او را بخواند با ترد يكه م ژنيب. سكوت كرد يرستم خانم

 .اديب نجايخوام هر طور شده به ا يو از او م رميگ يفردا صبح با دكترش تماس م. بشه وانهيدونم، ممكنه د يبله م -

 :و بعد از جا برخاست و گفت ديرا سر كش يفنجان چا يرستم يآقا

 .ميبزن مونيبه خونه زندگ يسر ميبر ديبا. ميما رفع زحمت كن دياگه اجازه بد ژنيخب، آقا ب -

خواسته  نيرا آنجا بمانند، اما از ا يخواست از آن دو تقاضا كند چند روز. را در برگرفت ژنيوجود ب ييتنها ميلحظه ب كي در

د سر يگرفت، به آن سكوت آزار دهنده و به آن نگاهها يهر چه زودتر به وضع موجود خو م ستيبا ياو م. اش منصرف شد

 :گذاشت و گفت زيم يرا رو لشياتومب چييسو يرستم يآقا. كند انيكه هر لحظه ممكن بود طغ ديو خاموش مهش

 .يمن استفاده كن نياز ماش يتوان يم ينگرفت نيكه ماش يتا زمان -

داد  نانيكرد و در انتها به او اطم رفتنيبا اصرار او را وادار به پذ يرستم يامتناع كند كه آقا نيماش رفتنيخواست از پذ ژنيب
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تشكر و  تينها ژنيب. عهده دار مسائل شركت خواهد شد ييتمام نشده او خود به تنها شيخانوادگ يهايكه گرفتار يتا زمان

. و همسرش، وارد ساختمان شد يرستم يپس از رفتن آقا. كرد عتيرا به عمل آورد، سپس تا در منزل آنها را مشا يقدردان

كنار تخت او نشست و با . فرو رفته بود يقيآرامبخش به خواب عم يداروها ريتحت تاث ديمهش. اتاق خوابشان زدبه  يسر

سال بود  انيانگار سال. اش نشسته بود هبر چهر يبدبخت يچقدر زود ردپا. شد رهياو خ دهينگران به صورت زرد و تك يچشمان

توانست در آن چهره  يم يبه راحت. حك كرده بود شيشانيكهن را بر پ يفراخوانده بود و داغ شيخو يكه او را به مهمان

و انتقام  دنيدر يخود را برا يبود كه پنجه ها يزخم يريبسان ماده ش ديحالت خفتن مهش. كند ينيب پشيرا  بيمه يانفجار

 يرد، به خود آمد و به آرامخو ديكه مهش يبا تكان. خون آشام عمل كند ييبود و هر لحظه ممكن بود هم چون اژدها كرده زيت

به  يانداخت كه با سرگشتگ ژنيتفاوت به ب يسرد و ب ينگاه. آهسته پلك از هم گشود ديمهش. دستان او را در دست گرفت

غلبه  ياز جانب او بر و ياز بروز حركت شيگشت كه بتواند پ يم يسخن وحرف  اليدر ذهنش به دن ژنيب. شده بود رهياو خ

و  نهيك يخود را به نوع يخاموش لحظه به لحظه رنگ باخت و جا يكار شود، آن نگاهها نيموفق به ا نكهياز ا شيكند، اما پ

آن  ينيخود را از سنگ ترخواست هر چه زود يدلش م. را به لرزه درآورد ژنيبرق نگاهش قلب ب. داد يانزجار وصف نشدن

 يبا عطوفت. كند يلحظه پاسبان نيتا آخر دهيد بتين مصچشمان به خون نشسته برهاند، اما او مامور شده بود كه از آن ز

 :شد و گفت رهيخاص به صورت او خ

 دو روز تنهات گذاشتم؟ آره؟ نيكه ا ياز دست من ناراحت ؟يبا من حرف بزن ييخوا يجان، حالت چطوره خانمم؟ م ديمهش -

 .از جانب او شد يسكوت كرد و منتظر حرف و واكنش و

دستش را به سمت صورت او  ژنيب. بود ينيآغشته به نفرت و بدب شيچقدر نگاه ها. داشت يدر زهرپاش يبا نگاه سع ديمهش

 ينفس ژنيب. شد رهياز او رو برگرداند و به پنجره خ يبه تند ديرا با دستمال خشك كند كه مهش شيشانيبرد تا عرق پ

 :داد و گفت رونيدردناك ب

 يم. يبر يم نيخودت رو از ب يدار يطور نيا ،يبگو تا سبك بش يزيبزن، چ يقدر خودت رو آزار نده، حرف نيمن ا زيعز -

كه عقده هات رو  يهم صحبت دار كيباشه  شتياگه او پ. نجايا اديب يبه مادرت زنگ بزنم و ازش بخوام چند روز يخوا

 .يكن يخال پششي
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 :زده بود گفت رونيكه چشمانش ار حدقه ب يحال برگشت و در ژنيب يبه سو دهيرم يبا حالت ديمهش

تو چقدر ظالم . ترسه، بچه ام تنهاست ياو شبها م. بزنم مهيخوام برم سر قبرش خ يم ما،ين شيهر چه زودتر منو ببر پ -

 يمنو آورد. بخشم ينم يسهل انگار نيمن تو رو بخاطر ا. يقبرستون رها كن يچطور دلت اومد او رو تك و تنها تو ،يهست

 شيبرو پ. برو گورت رو گم كن ف،يكث كهيمرت يخوا يم ياز جون من چ ؟يچ يخودت برا شيتو خونه گرم و نرم پ نجايا

و سارا  مايپس بدون ن نياز ا. خودم بسوزم ييبذار تو تنها. تو رو الزم ندارم گهيخونواده لجنت كه سالهاست طردت كردند، د

 .تو و او ؟يفهم يم... ديود نحس برام ساختكه تو و اون موج يبرام جهنمه، دوزخ ايدن

 :فرو داد و گفت يبغضش را به سخت ژنيب

 يچقدر برا يو سارا، مگه فراموش كرد ماياو هم فرزند ماست، مثل ن. يآر يم ونيگناه رو م يطفل ب يجان چرا پا ديمهش -

تا مهرش وجودت رو  يلحظه او رو بغل كن كي هيفقط كاف. آد ياز وجود او م ماين يبو. يكرد يم يقرار ياومدنش ب ايدن

 مالقات سارا و تارا؟ ميفردا صبح بر يخوا يم. آد يقهرش م ندخداو. طور با شقاوت حرف نزن نيا. كنه زيلبر

و با خشم  ديكوب نيكنار تختش بود به زم زيم يرا كه رو ينينام تارا چنان منقلب شد كه ناخودآگاه گلدان چ دنيبا شن ديمهش

 :زد اديفر

 چيه يجز نحس ايدن نيبودنش تو ا. زنده به گور بشه... بشه ستيهرچه زودتر سر به ن دياو با. به نام تارا ندارم يمن بچه ا -

لعنت به او، . كرد يم يقرار يچطور ب مايكشتن ن يبرا يديمگه ند. موجود بدقدم و بدشگونه كياو . نداره يا گهيد زيچ

 ؟يديفهم ،يمن بزن شياز او پ يحرف نيتر وچكك يحق ندار گهيد. تشيبه موجود نينفر

نبود كه پند و اندرز در او  يتيدر موقع ياز نظر روح. بناچار در مقابلش سكوت كرد ژنيچنان تند بود كه ب ديمهش لحن

تواند ب ديمهش يآت يبود كه در روزها دواريام. آورد سكوت كند يبه صدا در م ديكه مهش يمجبور بود با هر طبل. كارساز شود

 يها مهين. شد يبدتر م ديرفت اوضاع مهش يم شياما هر چه زمان پ. رديرا بپذ ودبه وجود آمده ب شيكه در زندگ يرييآن تغ

رفتن سر از پا  يبرا. ساخت يم يجر شترياو را ب ژنيب يخواهش و التماسها. شب بود كه او بهانه رفتن به گورستان را گرفت

عالقه داشت  يليبه آن خ مايرا كه ن يگكرم رن يپالتو. اش دعوت شده بود يزندگ افتيض نيانگار به بزرگ تر. شناخت ينم

 يو در حال ستاديا يقد نهيمقابل آ. گرفته بود را سر كرد هيهد مايروز تولدش از ن يرا كه به عنوان كادو يبه تن كرد و شال
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 كيدر . بچه هاش شد يخال يكرد و متوجه جا بود ناخودآگاه با دست شكمش را لمس شيپالتو يكه مشغول بستن دكمه ها

حوادث چنان از چله  ريخوره؟ ناگهان ت يشده؟ چرا تكون نم يبچه چ: با خود گفت. احساس دچار توهم شد نياز ا هلحظ

 .شد نينقش بر زم هوشيذهنش گذشت كه ارتعاش تمام وجودش را در برگرفت و ب
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دكتر از جا برخاست و از  دنيبا د.منتظر بود منينگران در اتاق نش يبا چهره ا ژنيب. او از اتاق خارج شد نهيپس از معا دكتر

: به دست او داد و گفت ينسخه ا. قهوه نزد دكتر آمد يبعد با فنجان ياو به آشپزخانه رفت و لحظه ا. ندياو خواست بنش

 يحساس تيدر موقع يندارن، اما از نظر روح يمشكل خاص يجسمداشتند از لحاظ  هك يسخت مانيخوشبختانه با وجود زا((

كه فكر و  يتونه از فشار يخبر خوش م كي. اديبه وجود ب شونيا هيدر روح يراتييهرچه زودتر تغ ستيقرار دارند كه الزام

 .))روحش رو احاطه كرده كم كنه

 .))كنم يم هيرم ته يم فروشن،يسر قله قاف مچند دكتر جان؟ اگه بدونم  ييلويخبر خوش ك: ((زد و گفت يپورخند ژنيب

طرف  كياز  د،يما هست يبدبخت رانيشما كه در ج: ((با همان لحن گرفته گفت ژنيسكوت كردند، بعد ب يلخظه ا هردو

شما  ست،يكه مادرش حاضر به قبولش ن ينوزاد يفيبالتكل گهيد يچارگيسارا و ب ميحال وخ گهياز طرف د ما،يمفقود شدن ن

از  چارهيزن ب. خوش نشون بده يرو يبه زندگ گهيد كباريبدم تا  يدواريام ديتونم به مهش يم ياوصاف من چطور نيبا ا ديبگ

 .))طور خودش رو ببازه نيمادر حق داره ا كياو به عنوان . ساقط شده يرندگ

 ستين حيطرز فكر شما صح نيببره؟ا نيخودش رو از ب ديحق داره؟ چون مادر شده با: ((گفت يزيلحن سرزنش آم دكتربا

 يهر كس مادر شد م ايگو ديزن يحرف م ياو تنها به بچه هاش تعلق نداره، شما طور ست،يمادر ن كياو تنها . جناب شهر آرا

رفت او هم  ايبچه اش زودتر از خودش از دن ياگه روز يعنيكنه، هاشخودش رو وقف بچه  شيلحظه زندگ نيتا آخر ستيبا

 نياگه ا. ستيو عقالن حيتفكر صح نيبه نظر شما ا. بره نين قدر خودش رو آزار و شكنجه بده تا از بكه او نهياش ا فهيوظ

خودش رو فراموش  تيودبشه و بعد كه مادر شد موج اد،بزرگيب ايكه به دن نهيمخلوق ا كياو به عنوان  فهيطوره پس وظ
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 دياز د ارويبه نام عواطف مادرانه ببنده تا مبادا دن يريبه دست و پاش غل و زنج تيو در نها رهيبگ دهيكنه، اهدافش رو ناد

در  يزندگ انيزن است كه شر كيداره و جدا از سمت مادر بودن او  اتيوح ياو انسانست، حق زندگ نكهيا _نهيبب يا گهيد

 يور روزجمله رو گفت چط نيخود را از دست دادن ا زيكه عز يمادران يبه تمام يطور كيشد  يم كاش يا. دستان اوست

و خودت رو بر  يكرد ياحساس غرور و شعف م. يشناخت يرو بهت داد، سر از پا نم يزندگ هيهد نيباتريكه خداوند ز

 ه،يهد هي. ديبخش يتو رو تكامل م تيوجودتونست باشه كه م يم يا هيتنها هد نيچون ا! ،چرا؟يديد يم يآسمان يبلندا

كه از  هيداره به نوع هد يهم بستگ نيكه ا يريگونه بازپس گ چيبدون ه ايتونه با شرط و شروط باشه و  يكه م يدنيبخش

اگر هم گرفته  ست،ين يپس گرفتن اتيباشه طبق اخالق يكه بندگ يا هياز بنده او،هد اياز خداوند . رديگ يم يطرف چه كس

از  يبهش تعلق داره به راحترو كه  يزيحال بشره كه دوست نداره چ نيا. همراهه يو نفرت و دشمن نهيبشه دنباله اش با ك

 يكه در ذره ا يريده،اكسيرو دم تيداده هاش روح معنو ياست كه در تمام ياوقات بخشنده كس يدست بده، اما خب بعض

چشم به  يپس چطور ما انسانها گاه. منتش برد يب يبخشندگ هب يشه جستجوش كرد و پ يكوه م كيپر كاه و در عظمت 

از وجود خودمون رو بهش  يرحمت او قسمت يايبرابر دن مدريستيو حاضر ن ميبند يو نعمت م شيهمه بخشا نيا يرو

 يزندگ راست ب يانينقطه پا ره،يبگ يشياگه بخواد بر مصلحت پروردگار پ يقرار يهمه شور والتهاب و همه ب نيا م،يبرگردون

باشه  دهيكانون فروپاش كيدهنده  ليتونه تشك يمو شاكر بودن  ايدر برابر بال يستادگيبشر و بالعكس صبر و مقاومت و ا

 .))ديروح داره، كمكش كن هيبه تغذ ازيجناب شهرآرا، همسر شما ن

 دنيدونه، د يحادثه م نيصدام رو بشنوه،منو مسبب ا ستيحاضر ن يده،حتياو از من بر:((با تأسف سر تكان دادو گفت ژنيب

 .))شه يباعث رنج و آزارش م شتريمن ب

 ريمسافرت به منطقه خوش آب و هوا تأث كي يدورش شلوغ باشه، حت د،بهترهيريكمك بگ گرانياز د ديتون يم: ((گغت دكتر

 .))اش خواهد گذاشت يدر بهبود ياديز

 نيمتوجه ا ليكه همه فام يتا حد ديجوش يم گرانيكه داشت كمتر با د يخاص هيمتأسفم همسرم به خاطر روح: (( گفت ژنيب

كه خانوادهمن هم  ديهست انيالبد در جر.خاطر رشته ارتباط خودشون رو با ما قطع كرده بودند نيودند و به همحالت او شده ب

بود كه او  ييتنها نيبخاطر هم ديشا م،يرفت وآمد داشته باش يا گهيبا كس د داد ياجازه نم ديمهش. در اروپا هستند يهمگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢

وقت  چياما ه ست،يكرده ا ليكه زن تحص نيمتأسفانه او با وجود ا. رو در وجود من و بچه هاش خالصه كرده بود ايتمام دن

.)) قصر متروكه كرده كيبه  ليتبد نجاروياو ا. رهيگ يشكل م گرانيبا د يدوست ايانسانها در ارتباط  يكه بقا رهينخواست بپذ

 شهيبرد، بچه ام هم يبه كار م ماين شهيالبته اصطالح قصر متروكه رو هم: (( زد و گفت يحرف لبخند كمرنگ نيبا گفتن ا ژنيب

به  يتخواست، ما هم بعد از مد يادامه بده كه دلش م يرو به نحو يكرد زندگ يم يسع دياما مهش د،ينال يم تيوضع نياز ا

: زد و گفت يبه اطراف انداخت و پوزخند ينگاه ژنيبعد ب.)) نيهم يعني يكه زندگ ميو قبول كرد ميخو گرفت تيوضع نيا

داره،  يچه لزوم راتييتغ نيگفتم ا يم ديشده، هرموقع به مهش دهيچقدر با دقت و ظرافت چ زيدكتر جان، همه چ دينيب يم(( 

خوام  يم. از تو و بچه هام مهمتره يگفت چه كس يگرفت و م ين حرف منو به تمسخر ميا م،يندار يما كه رفت و آمد با كس

 .))ما بهم نخوره تيخونه باز نشه تا امن نيبه ا يكس يپا اهيصد سال س

 ))وحشت داشت؟ يزيچرا؟مگه خانم شما از چ: (( ديبا تأمل پرس دكتر

 .))روشن كنم ديد ياجازه م: (( از پاكت درآورد و گفت يگاريس ژنيب

روشن  ديتون يم د،يرس يآلت كشنده به آرامش م نياگه با پك زدن به ا: (( او شده بود گفت يكه متوجه فشار عصب دكتر

 .))ديكن

تا ... چسبهيوسوسه س كه مثل زالو به فكر آدم م كي: (( انگشتاش قرار داده بود كرد و گفت نيكه ب گاريبه س ينگاه ژنيب

وجود من به اراده داره كه در حال حاضر در  اجياحت اده،ياعت گهيخب د. يكم دار زيچ كيانگار  يو نكش يروشن نكن

 .))كنم ياگه در حضور شما جسارت م ديببخش.مرده

پس از . به پرسش پاسخ دهد ژنيباره نكرد و منتظر ماند تا ب نيدر ا يآمد بحث يدر نظرش مردود م ژنيب ليكه دال دكتر

دوسال از او بزرگتر بودم، اما هردو با  نكهيبا وجود ا. از دانشگاه آغاز شد ديمن و مهش ييآشنا: (( گفت ژنيب يطوالن يسكوت

همون روز اول نظر منوبه  ديمهش. ميكه باهم آشنا شد ميبود يبازرگان تيريمد لهر دو سال او. ميهم وارد دانشگاه شد

. برد يم يرفت با خودش شور و شاد يهرجا م. اش يوسرزندگ يو هم بخاطر شاد ييبايهم بخاطر ز. خودش جلب كرد

او شده بودم،  هيمتوجه روح همن ك. رهيبپذ هاروينوع دوست نينبود كه ا يبااو بودند، اما او كس يطالب دوستاز پسرها  يليخ

 بيروز او رو تا منزلشون تعق كي. پسرها كنف نشم هيكنم تا مثل بق كيخودم رو به او نزد يا گهيطور د دياحساس كردم با



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٣

نشانگر وضع متوسط اونها بود،  شونيظاهر زندگ. نه چندان خوب يخونه اونها در وسط شهر قرار داشت، در محله ا. كردم

 قتشيحق. دنديپسند يمدرن رو م ياونها فقط زندگ.در اروپا بزرگ شده بودند نبود يخانواده من كه همگ بولكه قابل ق يزيچ

اما  دم،يعقب كش يمدت يخودم رو برا ديمهش يظاهر زندگ دنيبودم با د يخانواده ا نيخود من هم كه دست پرورده چن

رو ملكه دهتم  ديمهش دهيو پسند كيتوانستم صفات ن دزو يليخب، از اونجا كه مهرش در تمام وجودم رسوخ كرده بود، خ

 مكتين ياو رو. كنم يوقت اور روز رو فراموش نم چيه. كنم يخواستگار يكه با اوداشتم از و يبرخورد نيكنم و در اول

 ، سر صبح بود ونشسته بود و مشغول تست زدن بود

 

دل به دريا زدم . موقعيت براي ابراز احساساتم جفت و جور شده بود. ما دو نفر زودتر از بقيه رسيده بوديم. خلوت دانشكده

ازش اجازه خواستم . او نگاهي كوتاه به من انداخت و با متانت جواب سالمم رو داد. با دستپاچگي سالم كردم. و رفتم نزديك

ابتدا در مورد تستهايي كه در دست داشت، سؤاالتي . جارو براي نشستن من باز كرد ودش رو كنار كشيد خو. كنارش بنشينم

با خود گفتم البد او هم . پرسيدم و او هم شمرده و متين به يك يك سؤاالتم پاسخ داد،همين آرامش او گستاخم كرد

نديده بودم كه او خصوصي با  وقتهيچ . راحت باشه مدتهاست از من خوشش اومده و گرنه چه دليلي داره كه با من اينطور

مي شه راجع به يك موضوع مهم باهاتون : وقتي از جايش حركت كرد با لحن خيلي خودماني گفتم . پسري صحبت كنه

شما حاضريد همسر : تا چي باشه ؟ من هم بي درنگ با سادگي گفتم : او لحظه اي فكر كرد و بعد با ترديد گفت . صحبت كنم

اين حرف جا خورد، اما خيلي زود حالت عادي به خودش گرفت و در حالتي كهلبخند  شنيدنمهشيد با . بشين من

شما هنوز خيلي بچه هستيد، بهتره به جاي فكر كردن به ازدواج يه خورده : تمسخرآميزي گوشه لبش نشسته بود گفت 

اينو گفت و بعد با غرور از من كه به . سؤاالت تپق نزنيدوضعيت درسي تون رو بهبود ببخشيد تا اين قدر موقع جواب دادن به 

از اون روز به بعد نسبت به او عشقي . باورم نمي شد يك دختر منو اين طور تحقير كنه. حد انفجار رسيده بودم، فاصله گرفت

داره، جفايي كه  منظورم از كينه شيرين اينه كه انسان وقتي كسي رو دوست. همراه با نوعي كينه شيرين احساس مي كردم

مي بينه نمي تونه خدشه اي به اون عشق وارد كنه، اما باعث بروز احساساتي مي شه كه همون رفتار بيشتر طرف رو  ازاو

اخمها و پشت كردن هاي من به او براش سؤال . از اون روز به بعد توجه مهشيد نسبت به من جلب شده بود. مجذوب مي كنه
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هر چي او بيشتر به سمت من كشانده مي شد، من براي تالفي حرفهاي اون . رو مي خواستمبرانگيز شده بود و من همين 

جالب . روزش از نزديك شدن به او خودداري مي كردم و حتي براي برانگيختن حسادت او با دختراي ديگه گرم مي گرفتم

. رقيب سرسختش شدماو كنم كه كم كم اينجا بود كه او كه با چنان پشتكاري به درس خوندن چسبيدم تا خودم رو هم پايه 

وقتي به خود اومديم كه ديديم . رقابتي كه از درسهاي دانشگاه شروع شد و بعد منجر به رقابت در عشق و خواستن شد

چهار سال اين عشق رو همچون رازي سر به مهر در دل خود جاي داديم و درست روزي كه . سراپا شور و دلدادگي هستيم

دوباره همان . رو از دانشكده گرفتيم، سرنوشت ساز موافق خودش رو كوك كرد مونريت بازرگاني خودهر دو ليسانس مدي

صحنه چهار سال پيش تكرار شد با اين تفاوت كه هر دو با هم به سمت نيمكتي رفتيم كه ما رو به خود مي خواند، كنار هم 

او برخالف برخورد . كردم تگاريفعه قبل ازش خواسنشستيم و موفقيت همديگر رو تبريك گفتيم و بعد به همون سادگي د

حال بگذريم . پيشش با چهره اي متبسم پيشنهاد منو پذيرفت و قرار شد در اولين فرصت با خونواده ام به خواستگاريش بريم

مادر . هيچ كدوم حاضر نشدند پا پيش بگذارند. زماني كه خونواده ام از اين موضوع مطلع شدند چه كودتايي به پا كردند

خواهر و برادرمم جز سرزنش . و بدوبيراه مي گفت و پدرم منو تهديد مي كرد كه از ارث محرومم مي كند ينيكسره نفر

درست شده بود جريان كليشه اي كه آدم تو فيلم ها و داستانها مي خونه، عشق يك پسر . هيچ كمكي تو اين راه نكردند

اون روزها كل خوانواده ام . من اصرار بود و از خونواده ام انكار زخالصه ا. له داشتپولدار به دختري كه از نظر طبقه با او فاص

كارهاي من رو هم براي ادامه تحصيل در اروپا رديف . قصد جالي وطن داشتند و مي خواستند براي زندگي به فرانسه برن

عشق به مهشيد چنان روح و اما ... به همين خاطر به هيچ وجه راضي نبودند در ايران ازدواج كنم و ماندني شوم. كرده بودند

وقتي خوانواده ام پي به ريشه عميق اين عشق بردن با . جسم منو تسخير كرده بود كه حاضر بودم پشت به مسلك آنان بكنم

 .كراهت و نارضايتي تن به ازدواج ما دادند

. شماري به ارمغان آوردسال اول زندگي من و مهشيد بر خالف زوجهاي ديگه كه توأم با خوشي و شاديست، مكافات بي  دو

هر چند كه به ظاهر مستقل زندگي مي كرديم، اما اين دليل . دخالتهاي سرسام آور خونواده ام عرصه رو به ما تنگ كرده بود

. چه از طريق تلفن و چه با آمدورفتهاي بي وقفه آسايش رو از ما سلب كرده بودند. نمي شد كه اونها ما رو به حال خود بذارند

ا پاشيدن زندگي ما بود كه خوشبختانه هيچ وقت موفق نشدند، اما بزرگترين تأثير نامطلوبي كه دخالتهاي خانواده هدف اونه
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زندگي عاشقانه اي كه با هم داشتيم  ابوديترس از جدايي و ن. ام بر زندگي ما گذاشت، ايجاد ترس و وحشت در مهشيد بود

ارتباطي اش رو با بيرون ببنده، اول از همه از سر كار رفتن انصراف داد و  او رو وادار ساخت قبل از اين اتفاق تمامي درهاي

به  مخانه نشين شد، بعد بطور كل رفت و آمدش با فاميل رو قطع كرد، خوشبختانه اين تصميم مصادف با عزيمت خانواده ا

ي گيره اما او كه در آن دو سال من فكر مي كردم با رفتن اونها مهشيد دوباره جريان عادي زندگي رو از سر م. اروپا شد

متحمل شكنجه هاي روحي شديدي شده بود، نوعي بدبيني كاذب نسبت به تمامي انسانها پيدا كرده بودتا حدي كه هر كس به 

سويي نسبت به كانون گرم ما داره، به همين خاطر حركات نادرستي از او  نيتزندگيش نزديك مي شد او احساس مي كرد 

من و بچه ها هم در اين ميان قرباني كوته فكري خانواده ام و . ر به طرد شدن ما از فاميل و آشنايان شدسر مي زد كه منج

 .توهمات بي اساس مهشيد شديم

بعد از : كه با فكر كردن به گذشته رنج و دردش بيشتر مي شد لحظه اي سكوت كرد و بعد با حالتي سردرگم گفت  بيژن

نمي دونم چطوري مهشيد رو به اين . چندين سال به اين شيوه زندگي عادت كرده بوديم كه همه چيز دوباره زير و رو شد

آخه اين همه قرص و داروهاي خواب آوري كه شما : گفت  گيماندو به چشمان دكترخيره شد و با در. جدايي عادت بدم

 .بايد بفهمه چي به سر زندگيش اومده... برايش تجويز كرديد تا كي ادامه دارد

 بگذار ببينم، شما مرگ نيما رو باور كرديد؟: با تأمل گفت  دكتر

 .خير، احتمال زنده بودنش هم وجود داره: با ترديد گفت  بيژن

 چي؟ اگه مرده باشه و

 .هيچ وقت اثري از او پيدا نشه يك عمرچشم انتظارش مي مونيم اگه

پس بهتره هر چه زودتز . خوب، شما شايد بتونيد اين انتظار رو تحمل بكنيد، اما همسرتان به طور حتم از پا در مي آد بسيار

وري همسرشما مي تونه مرگ او رو اين ط. قبري براي فرزندتون خريداري كنيد و راجع به خالي بودن او به كسي چيزي نگيد

فكر مي كنم زندگيتان هم زودتر حالت عادي به خودش مي گيره، فراموش نكنيد  يره،باور كنه و پس از مدتي واقعيت رو بپذ

 .هميشه دوري و انتظار زنده ها رو از پا مي اندازه

يد به مهشيد دلخوشي اي بدم كه خودم از حق با شماست، من نبا: لحظه اي فكر كرد و به تأييد حرفهاي دكتر گفت  بيژن
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شايد به گفته پليس و پزشكي قانوني هيچ شكي در مرگ نيما وجود نداشته باشه، همين اندازه كه . عقوبتش اطالعي ندارم

 .ذهن من درگير اين مسأله شده كافيه

 ، امري با بنده نيست؟خوب ديگه، من بايد برم، بيمارانم منتظر هستند: نگاهي به ساعتش انداخت و گفت  دكتر

وقتي به داخل ساختمان برگشت با خودش فكر كرد هر چه زودتر . از دكتر تشكر كرد و او را تا دم در همراهي نمود بيژن

مي بايست به كارهايش سروسامان دهد، اول از همه بايد يك نفر را براي رسيدگي به امور خانه استخدام مي كرد و بعد 

با . در اين افكار بود كه زنگ به صدا در آمد فوري آيفون را برداشت. زه متولد شده مي گرفتپرستاري براي پرستار تا

 .مهرداد هم همراهش بود. شنيدن صداي طاهره خانم، مادر مهشيد، جان تازه اي گرفت و فوري در را روي او باز كرد

يخود شد كه وي را در آغوش و با صداي بلند خانم به محض اينكه چشمش به چهره رنجور بيژن افتاد، چنان از خود ب طاهره

مهرداد . شروع به گريستن كرد، بيژن كه منتظر تلنگري بود تا بغض چند روزه اش را بتركاند، بي صدا اشكهايش روان شد

جلودار گريه اش باشد، هر سه، در حالي كه وسط حياط ايستاده  نتوانستكه خود را در آن غم بزرگ شريك مي دانست هم 

بيژن كه متوجه دگرگوني حال طاهره خانم شده . د، بي توجه به ريزش تند برف آن داغ بزرگ را با هم تقسيم كردندبودن

روي پاي خود  توانستبود از آن دو خواست داخل ساختمان شوند، طاهره خانم كه حالت ضعف به او دست داده بود و نمي 

به اطراف نگاهي انداخت، سكوتي مخوف آن خانه را احاطه كرده بايستد به كمك مهرداد وارد اتاق نشيمن شد، هراسناك 

بود، ديگر از هياهوي كودكانه نيما و سارا خبري نبود، براي نخستين بار بود كه ان دو چنين استقبال سردي از مادربزرگ 

قامت بلند و تجسم مهشيد با آن . دلش به درد آمد، در جستجوي آنان ديدگانش را به اطراف دوخت. خود كرده بودند

ناخودآگاه و با لحني دردآلود نام يك يك آنان را صدا كرد، وقتي . كشيده و چهره زيبا و جذابش دلتنگي اش را افزون كرد

 پاسخي نشنيد مأيوسانه ساكي را كه پر از

 

 نيارا عاشق او س مايبچه ها اوردم ن يبرا...مادر،سوغات شماله ريبگ:داد وگفت ژنيبود را به دست ب ييگردو يها كلوچه

خب بچه هستند ...كردند يم ييكلوچه گردو ياول از همه تقاضا دنديد يمنو م نكهيبه محض ا شهيهم.كلوچه ها هستند

 .خوشه زهايچ نيبه هم گه،دلشونيد
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بر  يمنوببر تا مرهم يمگه نگفت.يخودت روبباز نطوريا نجايا يايبس كن مادر،قرار نشد ب:رو به مادرش كرد و گفت مهرداد

 .باش نيتو رو خدا واقع ب.شهياوضاع خواهرم بدتر م يكن يقرار يب ينطوريا ياگه بخوا.دردهاشون باشم

فراموش  تونهيچطور م.بشه خودياز خود ب نطوريراحتش بذار مهرداد جان،بنده خدا حق داره ا:گفت يگرفته ا يبا صدا ژنيب

مادر بزرگشون  دنديفهم يم نكهيو سارا به محض ا ماين.مواجه بود يشدهبا چه شور و شعف يخونه م نيكنه كه هر موقع وارد ا

چكار  دنديپرس ياز مادرشون م كسرهي.جا داشتند نه رو هوا نينه رو زم.از چند روز قبل خواب و خوراك نداشتند اديداره م

 يا گهيكس د ييگ و دامادر بزر كياخه اونها به جز .خوش بگذرونند يليرو كه با مادر بزرگ هستند خ يكنند تا چند روز

 .به شما داشتند يديشد يخاطر هم وابستگ نيرو نداشتند،به هم

 يكه از شدت ناراحت ياز اشكش را خشك كرد و در حال سيكه به سر داشت صورت خ يگلدار يخانم با گوشه روسر طاهره

 نم؟ياون رو بب شهيبه زنده موندن سارا هست؟م يديجان،ام ژنيب:گفت ديلرز يچانه اش م

 .دهند يمالقات نم يدارند كه زنده بمون،ول ديدكترها ام:گفت ژنيب

پرستار  كي ديبا.امروز و فردا بچه رو مرخص كند كنميفكر م.به اون و تارا بزنم يبرم سر تونميم ديحاال كه شما اومد البته

 .رميبگ شيبرا

 حالش چطوره؟.كنهيچكار م دميمهش:ديخانم با عجله پرس طاهره

 يقو ياش وارد شده،مجبور او رو با مسكن ها هيكه به روح يبيخاطر اس ده،بهياالن تو اتاقش خواب:وگفت ديكش ياه ژنيب

كرد و  قيبهش تزر يشما دكترش امپول مسكن يپا شيپ.داريخواب بوده تا ب شتريب دهيرو فهم انيكه جر ياز روز.مياروم كن

 .بشه داريب يزود نيكنم به ا يفكر نم.رفت

 .ميمراقبش هست د،منومادريبه كارهاتون برس ديبر ديتونيشما م:گفت مهرداد

ام اونقدر عمر نكرد كه  ،بچهيريبگ يبراش مراسم عزادار يخواينم:داد گفت ياشك امانش نم يخانم كه لحظه ا طاهره

 .نمياش رو بب يداماد

اگه خدا .خرج كنم هيريگرفته ام تمام مخارج مراسم رو در راه امور خ ميست،تصميكارها ن نيبه ا يازين:با اندوه گفت ژنيب

 .روح او شاد تر خواهد بود ينطوريا.كنميم سيبه نام خودش تاس يبخواد مدرسه ا
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به نظر من بهتره .يداره و هم اجر اخرو يويهم اجر دن.ستيا دهيپسند اريفكر بس:كرد و گفت دييحرف او را تا مهرداد

 .رهيطقه محروم صورت بگمن كيدر  نكاريا

 .كردم،دست بكار خواهم شد دايمورد نظر رو پ يجا نكهيبه محض ا...فكر رو هم دارم نيهم

كه تو اوج  رهيمادرش براش بم ياله.ام بزنم چارهيبه دختر ب يبرم سر:گفت.طاقت بود يب ديمهش دنيد يخانم برا طاهره

 .داغدار شد يجوان

زخمش  يكه نمك رو يبزن يمبادا حرف.يارامباهاش صحبت كن يليكن خ يشد،سع داريب ديمادر،اگه مهش نيبب:گفت مهرداد

 .يبپاش

من اگه .برهيبه سر م يتيندونم اون تو چه موقع ستمكهياون قدر ها هم نادون ن گهيمادر،د يا:گفت يخانم با دلخور طاهره

 ان كارو بكنه،هان؟ خواديم يبدم ك ينتونم به بچه ام تسل

 .تا من برگردم ديكن يدگيرس نجايخودتون به امور ا.به بمارستان بزنم يسر رميپس من م:گفت ژنيب

جرات  رايكرد،ز يو سارا خوددار مايشدن به اتاق ن كياز نزد.خودش را به اتاق دخترش رساند دهيخانم با حالت شور طاهره

و پژمرده دخترش اه از نهادش  ماريصورت ب دنيز دشد ا ديوارد اتاق مهش يانان را نداشت،وقت يخال يروبه رو شدن با جا

 .اشكش روان شد باريمتالطم او گذاشت و ناخوداگاه جو نهيسرش را بر س.برخاست

فرو  يقياو به چنان خواب عم.برديبه سر م يهوشيسارا همچنان در عالم ب.شد ژهيو يبه اتفاق دكتر وارد بخش مراقبتها ژنيب

 شيها ياز ان طاقت نظاره كردن بدبخت شيكه ب ژنيب.به سر برده بود يداريكوتاه عمرش را در ب يرفته بود كه انگار سالها

رو  اد،راستشيپس چرا بهوش نم:ان را به عرش برساند گفت خواستيدلش م كه ييرا نداشت رو به دكتر كرد و با صدا

 ره؟يميم...ديبگ

ما به  ديام ره،تماميصورت بگ گهيعمل قراره دو روز د نيراخ:با تامل گفت.اش جا به جا كرد  ينيب يرا رو نكشيع دكتر

 .اوست بيطب نيكه بهتر ديبه خدا توكل كن.عمل رو پس نزنه نيداره كه مغز ا يعمل بستگ نيا تيموفق

بار او  نينخست يرفت تا برا گرشيشكسته سراغ فرزند د يبا دل.كردند يدعوت م ييبايرو به صبر و شك ژنيروزها همه ب ان

كوچك  فيشد ان موجود ظر يباورش نم.گشت رتيدچار ح دنشياز د.شد يم ينوزاد در دستگاه نگهدار.را مالقات كند
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گناه زده  يان طفل ب يشانيبر پ ديمهر قاتل كه مهش ياور اديژن با يچهره اش انقدر معصوم و پاك بود كه ب.فرزند او باشد

 :با خود زمزمه كرد.شده بود رهيماتم زده به طفل خودش خ يبا چشمان كه يدر حال ژنيب.بود،دچار عذاب وجدان شد

 دونميم.با عزت بهت بده يا يبا كمال و زندگ يخداوند عمر دوارميام.مبارك باشه ايدن نيدلم،قدمت به ا زيتارا،دختركم،عز

 نطوريقسمت ا م،خبياريازت به عمل ب يانياستقبال شا مينتونست دياونطور كه با ،مايكه از دست من و مامانت ناراحت هست

 .ميرو شروع كن يتازه ا يسارا زندگ متبا ورود تو به خونه و سال دوارميام.بود

 مايخداوند تورو به ما داد تا فقدان ن.كنهيدردهاش رو فراموش م يحدود فتهتايمادرت چشمش به تو ب نكهيبه محض ا مطمئنم

 .بابا يمگه نه،كوچولو...ميكمر خم نكن بتيمص نيدر مقابل ا ديهم كه شدهما با اخه به خاطر تو و سارا.مارو از پا نندازه

را به داخل  فشيكوچك وظر يمانست،باز كرد و بعد دستها يدهان كوچكش را كه هم چون غنچه گل م ازهيبه حالت خم تارا

 يبچه پستان مادرش را م.ان صحنه قلبش از جا كنده شد دنياز د ژنيب.دهانش برد و با ولع شروع به مك زدن كرد

در دستانش  ريپر از ش يكه سرنگ يسال،در حال انيم يزن.د،برگشتيكه از پشت سر به گوشش رس ييخواست،با صدا

 ؟يبچه هست نيپدر ا:گفت زيسرزنش ام يانداخت و بعد با حالت ژنيبه ب يبود،نگاه

 نيصاحب ا!چه عجب:گفت يبا لحن سرد.را به تن داشت مارستانيزن لباس خدمه ب.به عالمت مثبت تكان داد يسر ژنيب

 ش؟يببر ياومد نميبب.شد دايبچه پ

تا  گردميپرستار م كيدر ضمن دنبال .بمونه نجايا ديرفع نشده با يكه مشكل تنفس يدكتر گفته تا زمان:با تامل گفت ژنيب

 د؟يرو سراغ ندار يكس.كنه يكه خانمم حالش بهتر بشه از بچه نگهدار يزمان

به خصوص .بچه شما باشم يبرا يپرستار خوب تونميمن م:و گفت ديدر چشمانش درخش يحرف برق شاد نيا دنيبا شن نز

 .داره ييچه عادت ها دونميمدت قلقش دستم اومده و م نيكه در ا

بچه او به عنوان پرستار همراه انان  صيشد كه زمان ترخ نيوقرار بر ا رفتيزن را پذ شنهاديپ يگونه مخالفت چيبدون ه ژنيب

 .شود

 .قبرستان شد يراه ماين يبرا يدنگوريخر ياز جانب نوزاد خاطرش جمع شد،برا يوقت

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٠

 7 فصل

 

مهشيد با نگاهي آرام روي صندلي نشسته بود و طاهره خانم .بيژن وارد منزل شد با صحنه ي غيرمترقبه اي مواجه شد وقتي

بود با چهره اي كه سعي داشت خود را بي خيال جلوه دهد، مشغول شانه كردن موهاي دخترش كه تازه او را استحام كرده 

خانم برد و با نگاه به او فهماند كه با دادن آرامش به مهشيد بزرگترين  طاهرهبيژن از ديدن آن صحنه پي به وجود موثر . بود

بعد در مقابل مهشيد خم شد و به آرامي . در برگرفتناخودآگاه لبخندي كم رنگ صورتش را . كار دنيا را انجام داده است

ديگه نمي ذارم هيچ وقت از . بود دهاي كاش زودتر مادر اوم. خوشحالم سرحال مي بينمت":بوسه اي به دستان او زد و گفت

 ".ببينم تو موافقي براي هميشه مادر رو پيش خودمون نگه داريم. اين جا بره

براي بيژن همان جواب مختصر كفايت مي كرد تا بفهمد همسرش از آن اغتشاشات  .با تكان سر پاسخ مثبت داد مهشيد

شما چي مادر، حاضريد اينجا بمونيد؟ خودم يك عمر  ":او رو به طاهره خانم كرد و گفت. روحي تا حدي فاصله گرفته است

 ".غالمي تون رو مي كنم

تا هر زمان كه الزم باشه و به وجودم نياز باشه . رو ندارممن جز شماها كسي . آقايي پسرم ":خانم تبسمي كرد و گفت طاهره

 ".خدمتتون رو مي كنم

وجود شما در اين خونه باعث دلگرمي . تو رو خدا اين طور شكسته نفسي نكنيد. شما سرور ما هستيد ":فوري گفت بيژن

 ".مگه نه مهشيد جان. ماست

 ":عي داشت اوضاع را عادي جلوه دهد رو به مهرداد كرد و گفتبيژن كه س. بار هم مهشيد با تكان سر پاسخ مثبت داد اين

 ".ببينم شاهكار توست يا مادر... اون هم چه بوي اشتهابرانگيزي. انگار يك بوهايي از آشپزخونه مي آد

 چون ممكنه يك محاسبه اشتباه باعث. من هيچ وقت چنين خطري را نمي پذيرم ":شانه هايش را باال انداخت و گفت مهرداد

 ".با خاطر جمع بخور... خوشبختانه ي غذاي امروز هنر مادر زنه عزيزته . بشه همگي از بيمارستان سر در بياريم

بيژن . خانم به آشپزخانه رفت و از آنجا با اشاره دست، به طوري كه مهشيد متوجه نشود از بيژن خواست دنبالش برود طاهره

 .ه اي ايستاده بودخود را به او رساند كه با چهره اي نگران گوش
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 "چيزي شده مادر؟"

 "به بچه ها سر زدي؟ حالشون خوب بود؟ ":خانم با صداي آهسته اي گفت طاهره

پس فردا قراره آخرين عمل روي سارا انجام بگيره، تو رو خدا مادر دعا كن، دعا كن اين عمل با  ":به آرامي گفت بيژن

 ".موفقيت انجام بگيره

توكل به تو اي پروردگار، خودت مرحمتي كن تا بچه ام نجات پيدا كن،  ":س رو به آسمان گفتخانم با حالتي ملتم طاهره

و دستانش را كه به حالت دعا به طرف  ".بيشتر از اين مارو داغدار نكن، به طفوليت بچه ام و جووني پدر و مادرش رحم كن

 "يكي چطوره؟ كي مرخص ميشه؟خب، حال اون  ":پرسيد ارهآسمان دراز كرده بود به صورتش كشيد و دوب

 ".از نظر تنفسي يه مقدار مشكل داره كه تا چند روز آينده خوب ميشه ":گفت بيژن

خب مادر، تا . او كه بياد اوضاع مهشيد بهتر ميشه و كمتر به اتفاقات رخ داده فكر مي كنه ":خانم آهي كشيد و گفت طاهره

 ".مهشيد به چيزي شك نكرده بريد تا ميز رو بچينم

مي ترسم . اين كارو نكنيد بهتره غذا رو سر سفره رو زمين بخوريم . نه ،نه مادر ":با شنيدن اين حرف با عجله گفت بيژن

 ".مهشيد با ديدن جاي خالي نيما و سارا پشت ميز غذاخوري دوباره حالش دگرگون بشه

خوب شد يادآوري كردي . كرده بودم به اين موضوع فكر ن. خدا منو بكشه ":خانم خودش را سرزنش كرد و گفت طاهره

 ".مادر

همه از اينكه مي ديدن او . كمي بعد شاهد غذا خوردن مهشيد بودند. در انداختن سفره به طاهره خانم كمك كرد بيژن

خيلي سعي كردند به نوعي او را به . خودش را با موقعيت جديد تطبيق داده خشنود بودند و سكوت او را به فال نيك گرفتند

كرد و همچون مجسمه نشسته بود و گاهي نگاهش را اين طرف و آن ن نهاما هيچ همكاري در اين زمي. حرف وادار سازند

حالتش براي بيژن خيلي غريب بود، انگار تنها جسمش در آنجا حضور داشت و روحش در جاي ديگري . طرف مي چرخاند

ناطيسي مغ يپس از سالها يكي بودن چنان شكاف عميقي بين خودش و او احساس مي كرد كه انگار هيچ نيرو. در پرواز بود

گويا تمام آن سال هاي عاشق . در نگاه هاي بي روح مهشيد او هيچ جايي نداشت. قدرت جذب دوباره آن دو را نداشت

 .پيشگي سرابي بيش نبوده
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مهشيد به رختخواب رفت ، بيژن از طاهره خانم درخواست كرد نزد او بخوابد ، اما طاهره خانم كه زني پخته و با تجربه  وقتي

به طور حتم مهشيد . سرم زن و شوهر تنها كساني هستند كه تحت هر شرايطي قادرند به همديگر آرامش بدهندپ ":بود گفت

برو پسرم و در مقابل . همين باعث سبك شدن غصه ش ميشه. شريك ميشه مابا داشتن شما در كنارش غم هايش رو با ش

 ".ل حاضر براش باقي مونده شماييناماليمت هاي او صبور باش او محتاج توست و تنها اميدي كه در حا

اآلن ساعت هاست سكوت كرده، هيچ چيز هم نمي گه كه آدم پي به افكارش ببره، نمي دونم اين سكوت  ":با تاثر گفت بيژن

نشانه ي چيه؟ آرامشي است كه بعد از اون ناآرامي ها بدست آورده و با آتش زير خاكستره كه هر لحظه ممكنه شعله ور 

 ".بشه

پي بردن به اسرار دلش كار آسوني . چي بگم مادر، اين دختر از بچگي آدم خودداري بود ":خانم با درماندگي گفت طاهره

 ".خودت به اين خصوصيتش خوب آشنايي. نيست

تنها در عشق به عزيزانش است كه با نهايت . بله ، مي دونم او در اكثر موارد زن سرسخت و سختگيريست ":گفت بين

 ".ي كنهسخاوت برخورد م

اما خودت بهتر از همه مي دوني كه . اآلن موقع اين حرف ها نيست ":خانم ميان حرف بيژن پريد و با دلخوري گفت طاهره

مهشيد قبل از ازدواج با شما چه روحيه لطيف و رفتار معقولي داشت، تمام اين حساسيت هاش از زماني شروع شد كه خانواده 

اگه كاري داشتي بيدارم كن، . بگذريم، بهتره بري پيشش و تنهاش نذاري... ردندداغون ك ات با رفتار هاي ناجور اعصابش رو

 ".هر چند كه با اين حال ناخوشي كه دارم، بعيد مي دونم بتونم بخوابم

اتاقي تاريك كه مهشيد را هم چون مرده اي . كه از تنها شدن با مهشيد وحشت داشت از سر ناچاري وارد اتاق شد بيژن

به . كورمال كورمال به سمت ميزي رفت كه آباژور زيبايي روي آن قرار داشت. متحرك در سياهي دل خود جا داده بود

چيه؟ نور اذيتت  ":د، بيژن كه متوجه ناخشنودي او شد گفتمحض اينكه آن را روشن كرد، مهشيد اخم هايش را درهم كشي

 "مي كنه؟ مي خواي خاموشش كنم؟

نگاهش چنان رعب انگيز بود كه بين براي فرار از برق آن . بدون اينكه جواب بدهد با حالتي غير عادي به او خيره شد مهشيد

ي برگشت اميدوار بود مهشيد نگاهش را از او گرفته وقت. نگاه به بهانه بستن پنجره به سمت آن رفت و پشت به او ايستاد
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 .يافته بود و گستاخانه و با غضب قصد داشت با نگاه وي را از پا بيندازد اباشد اما او انگار دشمن ديرينه خود ر

 كه ديد انفجاري در پيش است به سمت او رفت تا گونه اي افكاري را كه بر ديوار هاي ذهنش مشت مي زد را خنثي بيژن

كنارش روي تختخواب نشست و دستان سرد او را در . او سعي كرد آراشم ظاهري خود را به گونه اي به وي منتقل كند. كند

اجازه ... مهشيد جان اجازه مي ديد امشب سرم رو روي شونه هات بذارم و بخوابم، مثل اون وقت ها ":دست گرفت و گفت

 مي دي شب اينجا بمونم،

 

وفا  يب يليخ هايتو تازگ.گرم وپر محبتت تنگ شده يصدا يچقدر دلم برا يدونينم.حرف بزنمتا صبح باهات  خواميم

كه تحمل لحظه  يكس...هستم هاتيغم ها و شاد كيمن شر يفراموش كرد ،انگاريديمارو به خلوت دلت راه نم گهي،ديشد

منو نابود  يكشنده ات دار ينگاهها نيباشه تو با ا وجودشاز  يميشاهد اب شدن ن ديتورو نداشته حاال با يناراحت يا

كه تو  يناگفته ا يعاشقانه و اون ترانه ها ينجواها ان،اونيپا يب يها يفتگيناب،اون ش ياخه كجا رفت اون لحظه ها.يكنيم

 يدونيستم،خودت مين هايمهر يب نيمن سزاوار ا ديمهش.مييبسرا گهيهمد يتا در زمان موعود برا ميكرده بود يذهنمون مخف

 ميبود دهيتازه به وصال هم رس يوقت ادتهيم،يها بش ميمثل قد ايب...ثانحه كمر خم نكنم نيكه عشق به تو باعث شده در برابر ا

خلوت دل  يكه تنها برا ميشده بود يهر دو شاعران.ميكرديوبا هم رقابت م ميگفتيشعر م دگهيچقدر در وصف حال هم

 ادمهي.ميگذاشتيبه حراج م گهيهمد يو با سخاوت نوشته هامون رو برا ميندخويرو م فمونيردو  هيقاف يخودمون اشعار ب

 .دارم اديهنوز اون شعر روبه .داشت رتيمغا ميكه در سر داشت ييچقدر با حال و هوا يكه سرود يشعر نياول

 خواهميم.مشغول شد اتيدرنگ به خواندن اب يكلمتاش برد و ب يبه جادو يشده بود پ ديدست مهش يكه متوجه گرما ژنيب

 يكنار هي/اگه با توبودن اشتباه باشد/دارم نيا ميب/نقش بسته يمبهم ينگاهت نقطه  ي چهيبر در/اما افسوس/با تو باشم

 دهيتوهم تن يتو خود را بر تارها نميبياما م/ياز هر واكنش منف يخال/گردد دياز ترد ياحساس خال باريتا جو روميم

 .گردميبر م شيتر از خو كهي/دلخور از دست تنگ زمانه/يا

او را به عالم سحر  يلحظه ا يكه برا يگونه ا هي.شد ديان بر روح و جسم مهش ريمتوجه تاث ژنيب ديرس انيشعر به پا يوقت

 جانيبغض الود كه در اثر ه يكه چشمانش را بسته بود،با صدا يدر حال ديمهش.برد كه فقط به ان دو تعلق داشت يزيانگ
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 .كرد شيزندگ عرش نيبا خود شروع به خواندن تلخ تر ديلرزيم

 ينفرت/اند،متنفرم دهيام تاب يكه به زندگ ييچكهايپ نياز ا/تب الود، نيكجاست؟سرزم نجايا/سوختم،سوختم اهو،سوختمي

 نلوفراين يوبچه ها/نگاهها سردند،عواطف در درجه انجماد بسته شده اند/افكنميب ينظر در نظر ك/اغشته به رنگ زرد

 يانها م/گلها مرده اند،اما/هوا دم كرده است/مسموم نيسرزم نيا در/ستينفس كاف كي/باتالق نامردها شده اند رياس/ياب

در گورستان  خواهميم/دهيشب فرا رس/دياوريتابوتم را ب/ستيقفس كاف كي/خانه بسازند شانيتوبرا يخواهند به سبك

 .ديوجودم مرا دفن كن

برخاسته از االم درونش،بعد سرش  ديكش يشده بود اه يبر زبانش جار هيشعر كه هم چون مرث نيپس از خواندن ا ديمهش

كه اگر به  يقطره ا.مژگان بلندش را مرطوب كرد ياشك به سخت يقطره ها.داد و چشمانش را بر هم نهاد هيرا به تخت تك

 ستنياو با گر كرديكه در دل دعا م ژنيب.ددايشستشو م هايتلخكام نا يشد به طور حتم وجودش را از تمام يبدل م البيس

 يباشد برا يمنتظر ماند تا اغاز.شد رهيگشته بود،خ دايگرانبها هو يكند به ان قطره اشك كه همچون در رييحال و روزش تغ

 يان لحظه ها انيپا يبرا دباش يمنتظر ماند تا اغاز.شد رهيگشته بود،خ دايگرانبها هو يان قطره اشك كه همچون در انيپا

 يروزنه ا چيخانه كرده بود،همچنان مسدود شده بود وه ديكه در دل مهش يدرد يها چهيطاقت فرسا،اما افسوس در

 .به وجود اورد يكيدر بطن ان تار يشكاف توانستينم

 هيها با گربغضت رو فرو نده،تو تن- كن هيجان،گر ديمهش:كرد و گفت بيترغ ستنيالتماس گونه او را به گر يبا حالت ژنيب

اشكهات  زشيمانع ر ؟چرايكنيم يانقدر خود خور ،چرايريرو بپذ هايناباور يتمام يتونيم هيگر ،بايكن دايپ نيتسك يتونيم

 .كن تا روحت ارام شود هيكار منع كنه،پس با همه وجود گر نيتو رو از ا تونهينم يقدرت چيحق مسلم توست،ه هي؟گريشيم

 .از جا برخاست و به سمت در حركت كرد ژنيب يتوجه به حرفها يب ديمهش

 .ارميبگو برات ب يدار اجياحت يزيبه چ ؟اگهيريم يكجا دار:دنبالش راه افتاد و گفت ژنيب

مرم به بچه ها سر بزنم،اونها منتظر هستند تابراشون قصه :گفت يبه سمت او برگشت وبا لحن ارام ديمهش

 .بگم،توبخواب،نگران من نباش

 .يرو قبول كن تيواقع يخواي،نميمن نگرانت هستم،تو دچار توهم شد:فتگ يبا درماندگ ژنيب
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به سر  ياهيهمه انسانها در خواب س.وجود نداره ايدن نيا يتو تيبه عنوان واقع يزيچ!ت؟يواقع:زد و گفت يپوز خند ديمهش

 .و مه گرفته است كيشب وروز چقدر تار ينيبيمگه نم.برنديم

كه  شهينم ليدل نيومه گرته بوده،ا يهوا ابر كسرهيروزها  نيهوا به خاطر فصل زمستونه،ا يگرفتگ:گفت ليبا تعج ژنيب

 .يداشته باش اياز دن يريتعب نيچن

 دونميپس خودم م نياز ا.يكن بميتعق هيمثل سا رميو هر جا م يفتيدنبال من راه ب يستيتو مجبور ن:گفت يبا لحن تلخ ديمهش

 ؟يدي،فهميبكش رونيمن ب يخودت رو از زندگ شهيهم يتو هم بهتره برا...كه با بچه هام ساختم يكيتار يايبا دن

 قيعم يبرو،اونقدر بروكه از چاه:گفت يبالند يهمه سخنان جفا كارانه را نداشت با صدا نيذهنش كشش ا گريكه د ژنيب

 دونيم چيه. تو در گردش باشه يبا خواسته هامطابق  ديكه سرنوشت با يتافته جدا بافته هست يتو فكر كرد.ياريسر در ب

 .ستميجلودارت ن گهي؟برو،ديتر كن اهيكه هست س ينيرو از ا تيزندگ يهرگاه بخوا

ان شب تا صبح .و سارا رساند مايرا به اتاق ن جانخودشياز اتاق خارج شد و با شور و ه ژنيب يتوجه به هشدارها يب ديمهش

 يبدون انكه لحظه ا ژنيب.عالم را گفت يقصه  نيخود تلخ تر بيكودكان غا يعاشق اتاق را گر كرد و برا يهمچون شبگرد

 .او گوش داد و در خلوت خود شكوه از روزگار كرد يياسر هيپلكبرهم بگذارد،پشت در نشست و به مرث

را كه در ان چند روز وزنش به شدت  او ژنيب.افتاد نيزم يحال بر رو يوسط اتاق ب ياز فرط خستگ ديهوا مهش يروشن با

شده بود از تن  يبر او مستول يخواب يرا كه در اثر ب يرخوت و سست نكهيا يبود به اتاقش منتقل كرد و برا افتهيكاهش 

 .رفت نييكند،دوش اب گرم گرفت و به طبقه پا رونيب

به سمت سماور رفت  ژنيب دنيگفت،با د يدر دست داشت و ذكر م حيتسب.صبحانه را اماده كرده بود زيخانم م طاهره

 .و اورد ختياو ر يبرا يچا يواستكان

 د؟يديراحت خواب شبيشده مادر؟د يطور:ديپرس يبا نگران زنيچهره گرفته ب دنيد از

و سارا  مايتا صبح تو اتاق ن شبيد.خطرناك شده تشيوضع يليخ ياز نظر روح ديمتاسفانه مهش:گفت يگرفته ا يبا صدا ژنيب

با .رو قبول نكرده تيهنوز واقع.با او چكار كنم دونميده،نميمن او رو شكنجه م دنيد كنميز من منزجر شده،فكر ما.بود

 زنهيحرف م يطور.كنهياشك امتناع م ختنياز ر يداره كه حت مانيهاش ا هاونقدر به وجود بچ.است ريخودش و افكارش درگ
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 .ديكن يبا او برخورد كنم مادر،شما فكر ديچطور با دونميارم،نميدارم كم م گهيد.نهيبيانگار داره اونهارو م

كه  يگفت و بعد در حال ريو صبح به خ داد،سالميگوش م ژنيب يبود و به حرفها ستادهيكه در استانهدر ا يدر حال مهرداد

 مارستانياول از همه بهتره او رو به ب.ميرو به رو كن اتياو را با واقع ديبا دياگه نظر منو بخوا:نشست گفت يم زشيپشت م

 مارستانياوردن نوزاد به ب يبعد اگه حاضر شد برا...شهياش م هيروح ريحتم باعث تغ وربه ط.نهيبب كيتا سارا رو از نزد ديببر

 يابهام چيبدون ه شهيكه او رو در دل خودش جا داده باعث م يخاك سرد دنيو د مايبردن اوبر سر مزار ن كنميفكر م...ديبر

 .رهيمرگ او رو بپذ

 تونهيچطور م ديه،مهشيقبر او كه خال:به پشت دستش زد و گفت داديكه با افسوس سرش را تكان م يخانم در حال طاهره

 مرگ پسرش رو باور كنه؟

 هيخال اميما سه نفر بمونه كه قبر ن نيراز ب نيا كنميرفته،خواهش م نيبدون جسد بچه اش از ب دينه،او نبا:گفت يفور ژنيب

 .خواهد شد وانهيد ديوگرنه مهش

داغ شوهر .ديد يروزها رو نم نيشد و ا يتو گور م يشونيپ نيا ياله:اش زد و گفت يشانيخانم با دست چند مرتبه به پ طاهره

 وونهيدختره داره د نيحال و روز ا.چكار كنم دونمينم.جگرم روسوزوند يكي نيشد كه ا يتازه داشت كم رنگ م امرزميخدا ب

 .كنهيام م

 يدرد ها يبرا يباش يمرهم نجايا ياومد ،مثاليخونيكه م هيچ اسي يها هيا نيبس كن مادر،ا:كرد و گفت ياخم مهرداد

 .يافتيخودت ب يگذشته ها و دردها اديانكه  ژن،نهيواقا ب ديمهش

 "وت باشهنمي تونه بي تفا. مادر حق داره، او هم شريك غمهاي ماست ":رو به مهرداد كرد و گفت بيژن

بابا نيما خواهر زاده من بود، . اما به روم نميارم. خدا شاهده آقا بيژن من دارم از درون متالشي مي شم ":با بغض گفت مهرداد

اما . اگه پاش مي افتاد جونم رو هم براشون مي دادم. خودت بهتر از هر كسي مي دوني چقدر او و سارا براي من عزيز بودند

آخه خدا . اي كاش من به جاي نيما قرباني اين حادثه شده بودم. خدمتي براشون بكنم ندادگار مجال افسوس، افسوس كه روز

 ".مگه نمي دونست كه اين داغ براي خواهر من خيلي بزرگه

عشق خواهر و برادري كه بين تو و مهشيد هست  ":دستي به شانه او زد و گفت. سالها بود به صداقت او پي برده بود بيژن
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بخصوص پي بردم وقتي پدر يا مادري در كانون خانواده اي از دنيا ميرن بين اعضاي اون خانوداه انس و . ن ثابت شدهبراي م

من هميشه به محبت شما دو نفر . و وابستگي تا زماني كه زنده هستند ادامه داره شقالفتي نا گسستني به وجود مياد كه اين ع

 ".مباهات مي كنم

بيژن كه ميلي به خوردن صبحانه نداشت از جا . د تا كسي شاهد خيس شدن چشمهايش نباشدسرش را زير افكن مهرداد

االن مي .در ضمن پيشنهاد معقولي دادي، فكر مي كنم مواجه شدن مهشيد با بچه ها در بهبود او موثر است ":برخاست و گفت

وقتي مهشيد از خواب بيدار شد . ارا آماده كنهروبه رو شدن او با س ايرم و از دكتر مي خوام به هر شكلي شده زمينه رو بر

بهتر است كه من كمتر با او برخورد داشته . او حرف شما رو بهتر قبول مي كنه. بهش بگيد مي تونه با سارا و تارا مالقات كنه

 ".باشم

دا داداشش و ازش گرفته اگه خ. مي خوام به سارا بگم غصه نخوره.منم بايد بيام بچه هام و ببينم":خانوم با عجله گفت طاهره

 ".در عوض يه خواهر قشنگ مثل خودش بهش داده

 ".چي داري ميگي مادر؟ طفلي سارا بيهوشه،اون كه نمي تونه با كسي حرف بزنه ":گفت مهرداد

حاال اگه اجازه بديد من . باشه مادر جان همه به اتفاق به بيمارستان مي ريم ":در حالي كه براي رفتن عجله داشت گفت بيژن

 .اين را گفت و بعد از خداحافظي فوري از ساختمان بيرون رفت. زودتر برم موقعيت رو براي مالقات فراهم كنم

درختان سبز با . سطح حياط را پوشش سفيد در بر گرفته بود. دبه صورت دانه هاي درشت و نرم در حال باريدن بو برف

زيبايي چشمگيري برگهاي سبز خود را البه الي حرير سفيد به نمايش گذاشته بودند تا در رقابت با درختچه هاي گل يخ كه 

ي بيژن سيري روزي تماشاي آن منظره برفي برا. تمام شاخه هايشان پوشيده از گل زرد خوشبو بود حرف اول را بزنند

ناپذير بود، اما آن لحظه كه دلش به كبود خانه اي تبديل شده بود، هيچ نقش و نگاري در طبيعغت نمي توانست نظرش را 

را مسبب نابودي  ناز آسمان به خاطر ريزش بي وقفه گله مند بود حتي از ديدن برف بيزار بود و تا حدودي آ. جلب كند

قدرت بر انبوه برفها مي فشرد تا به نوعي نفرت خود را به آن پديده آسماني نشان  پاهايش را با. زندگي اش مي دانست

همين كه كليد را درون قفل انداخت، متوجه صداي آشنايي از . او نفهميد چگونه خودش را به پژوي آقاي رستمي رساند. دهد

لحظه اي منقبض شدن خون در  با شنيدن آن صدا. ريخت چيزي نمانده بود سكته كند وقلبش فر. آن طرف حياط شد
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صداي نيما بود كه او را به سمت خود . لحظه به لحظه صدا واضح تر مي شد. جرات برگشتن نداشت. شريانهايش را حس كرد

ببين اومدم پيش تو،مگه دلت برا من .ستمبابا، باباجون برگرد من اينجا ه: با همان لحن كودكانه هميشگي گفت. فرا مي خواند

 ...دتنگ نشده بو

باورش نمي شد نيما برگشته . احساس كرد حياط برفي تبديل به باغي سرسبز و خرم شد. وجود بيژن را فرا گرفت ارتعاش

در كمال حيرت او را ديد . با اين تصور چنين نيروي مضافي بر او القا شد كه با شيفتگي بي پايان به طرف صدا برگشت. باشد

خنده اي وصف . به تن داشت و گونه هايش در اثر سرما گل انداخته بود نيزمستالباس . كه زير درخت كاج ايستاده بود

بيژن چنان به تسخير . چشمانش مانند هميشه از زيبايي مي درخشيد. ناپذير صورت دوست داشتني اش را در بر گرفته بود

صحنه بديع را محو  نوچك آبيم آن داشت كه واكنشي ك. آن صحنه در آمده بود كه كوچكترين تكاني نمي توناست بخورد

مي بايست به گونه . در آن لحظه تنها دغدغه اش مهشيد بود.هم چنان منتظر ايستاد تا او خودش را به آغوشش برساند. كند

بايد پيش از .بدون شك او با ديدن اين تصوير به زندگي سالمي دوباره مي داد. اي او را متوجه حضور فرزندشان مي كرد

در حالي كه با نگاه پر تمنايش از او دعوت به ماندن مي كرد با . مي گفت، مهشيد را با خبر مي كرد كرا تراينكه نيما آنجا 

 ".نيما آمده، منتظر توست.. مهشيد جان بيا ":فرياد گفت

بيژن احساس كرد فرصتي نمانده و هر لحظه ممكن است او .بسته ساختمان مانع رسيدن صداي او به داخل مي شد درهاي

مثل . ايستادن را جايز ندانست بايد مهشيد را مطلع مي كرد. بر بال فرشتگان سفر سبز خود را به ديار ابديت آغاز كند سوار

همان كه . به قصد رساندن اين خبر به همسرش سر از پا نمي شناخت شده،النساني كه با بزرگترين معجزه قرن روبه رو 

. نمي توانست آن صحنه را خيالي شيرين بداند. وت كند نيما از نظرش محو شدتكان خورد تا مهشيد را به آن بزم بي مثال دع

اما شدت بارش . به اين اميد خود را به محل ايستادن نيما رساند . به طور حتم نشانه اي از خود در آن نقطه به جا گذاشته بود

ديدن آن اشباح را به . يژن لحظه اي به خود آمدب. برف به حدي بود كه تا به آنجا برسد آثار به جا مانده را مستتر كرده بود

 .با حالي مهجور خانه اي را كه به اسارت غم در آمده بود ترك گفت. علت بي خوابي شب گذشته دانست

سر راه به شركت سرس زد و اخبار را از آقاي رستمي . توانست رضايت دكتر را براي مالقات مهشيد با فرزندش جلب كند او

با ورود بيژن از جا . مهشيد حاضر و آماده در اتاق نشيمن نشسته بود.امور آنجا مطمئن شد به منزل بازگشتوقتي از . گرفت
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 ".و سارا، خيلي وقته منتظرت نشستم مازود باش منو ببر پيش ني ":برخاست و گفت

 ".مه با هم ميريمدخترم ، بزار بنده خدا استراحتش و بكنه ناهارش و بخوره بعد ه ":خانوم با ماليمت گفت طاهره

من دلم براي . مادر طوري حرف مي زني انگار مي خوايم به جشن عروسي بريم":اخمهايش را در هم كشيد و گفت مهشيد

 ".بچه هام لك زده، د حتي يه دقيقه ديگه هم نمي تونم طاقت بيارم

 "بسيار خب، همين االن مي ريم حاضريد؟ ":رو به طاهره خانوم كرد و گفت بيژن

 ".آره مادر ، فقط يه چادر سر كنم آمادم ":خانوم گفت طاهره

 "با اجازتون منم ميام، ممانعتي كه نيست؟ ":بلند شد و در حالي كه باال پوش سبز رنگش را به تن مي كرد گفت مهرداد

 ".نه وجودت خيلي هم الزم است ":گفت بيژن

بهش چي گفتيد؟  ":تفاده كرد و از طاهره خانوم پرسيدبيژن از موقعيت اس. جلوتر از بقيه از ساختمان بيرون رفت مهشيد

 "واقعيت رو پذيرفته يا نه؟

بهش گفتم مي خوايم بريم مالقات سارا . معلوم نيست چه حال و روزي داره. نمي دونم ":خانوم با لحني در مانده گفت طاهره

گفت اگه . رو شد، انگار اسم عدوش رو آوردماز اين رو به اون . اما به محض اينكه اسم تارا رو آوردم . خيلي خوشحال شد

نيما همين يك ساعته پيش  ":زد زير خنده و گفت. نيما پرسيد گفتم تو گورستانه از. چشمم به او بيفته تيكه پارش مي كنم

 زودتر بايد يه فكري براش بكنم. دخترم داره مشاعرش رو از دست ميده... چطور چنين چيزي ممكنه نمي دونم. اينجا بود

 "...وگرنه ممكنه زبونم الل از ديونه خونه سر در بياره

 "چي؟ گفت نيما يك ساعت پيش باهاش بوده؟ يعني ممكنه؟ ":با تعجب پرسيد بيژن

 "واه شما ديگه چرا حرفش رو باور مي كني؟ ":خانوم با تعجب گفت طاهره

مي دانست باز . ود را تعريف كند اما منصرف شدخواست جرياني را كه صبح هنگام بيرون رفتن از منزل اتفاق افتاده ب بيژن

 .گو كردن آن توهمات بي فايده است

. از ساختمان بيرون آمدند مهشيد را ديدند مثل مجسمه وسط حياط ايستاده و با حالتي هاج و واج به اطراف نگاه مي كند وقتي

د كه هيچگونه اراده اي نداشت مانند مهشي. مهرداد زير بازوي خواهرش را گرفت و از او خواست سوار اتومبيل شود
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بيژن در دل دعا كرد همه چيز خوب پيش برود و مهشيد با يك يك .  ودرفتارش معقول ب. موجودي رام و مطيع جلو رفت

 .واقعيت منطقي برخورد كند

خودش هم . كرد وارد بيمارستان شدند پرستاري كه در جريان آن مالقات قرار داشت آنان را به اتاق سارا راهنمايي وقتي

 طاهره خانوم كه به محيط بيمارستان حساسيت داشت به محض ورود دچار . آنجا ماند تا اوضاع را زير نظر داشته باشد

وخانم پرستار  ژنيهمراه ب ديمهش.برگرداند مارستانياو را به محوطه ب يمهرداد مجبور شد فور.و حالت تهوع شد جهيسرگ

ساكت و آرام  دهيچيپ يدستگاه ها ريدخترش كه ز هوشيجسم ب دنيبا د.آرام داشت يچهره ا ديمهش.وارد اتاق شدند

كه  يبه صورتش انداخت بعد مثل غزال يو چنگ ديكش شيخو وجودسرسام آور از اعماق  يغيچشمانش را برهم نهاده بود ج

به كمك پرستار  ژنيب.نجات دهد يچيمارپ يآن لوله ها ريكرد او را از ز يسع يبا نا آرام نديب يم ديبچه خود را در بند ص

 شيخوام برم پ يم دينولم ك":با درد و فغان ناله سر داد و گفت ختهيآم يبا صدا ديدر آرام كردن او داشتند اما مهش يسع

وشروع كرد ".ديكن يم يقربان ديدار تيوضع نيكه دخترم رو تو ا ديهمه جالد د؟شمايده يشكنجه اش م نطوريچرا ا.دخترم

 يم. كارها رو بكنند نيبا بچه ات ا يوجدان چطور به خودت اجازه داد يب يا,رتيغ يب يا".ژنيب نهين به سبه مشت زد

 ..."كشمت يم,كشمت

 انيتا شما رو در جر ريلحظه آروم بگ كيخانمم ...سيه":گفت ينيبا لحن مت.بود يپرستار عاد يآن صحنه ها برا دنيد

 مارستانيانتظامات ب دياگه ساكت نش...ديندازيطور سر و صدا راه ب نيا ديتون ينم مارستانهيب نجاياوضاع دخترتون قرار بدم ا

 ".ديمن گوش بد يلحظه به حرفها كيكنم  يكنند خواهش م يم رونيب نجايشما رو از ا

 فيو نح فيقدر ضع نيا د؟چرايسر بچه ام آورد ييچه بال":حرفها بدهكار نبود با پرخاش گفت نيكه گوشش به ا ديمهش

 "گم؟ يدرست م....ديده؟شما او رو كشت ينم يكنم جواب يصداش م يشده؟چرا هرچ

نشاند و از  مكتين يدر مجاب كردنش داشت او را رو يكه با روش خود سع ياو را از اتاق به راهرو كشاند و در حال پرستار

در اتاق .او به وجود آورد هيدر روح يراتييغبود پرستار بتواند ت دواريام ژنيب.آندو را تنها گذارد يلحظه ا يخواست برا ژنيب

شده بود ناخودآگاه سرش  يكه دچار حمله عصب ديمهش.درددل با دخترش استفاده كند يراكنار سارا ماند تا از آن فرصت ب

ها از شما رفتار نيخانمم ا....زميعز":گفت يآرام ياو را ماساژ داد و با صدا يپرستار شانه ها.ديكوب واريرا چند بار محكم به د
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 شهيپ يكارا صبور نيا يبه جا.كنه ينم دتونيعا يا گهيد زيچ چياوضاع رو خرابتر كنه ه نكهينوع برخوردها جز ا نيا دهيبع

 ژهيو يشن در بخش مراقبتها يعارضه م نيكه دچار ا گهيكسان د يليدختر شما مثل خ.دينياش رو بب جهيتا نت ديكن

عمل رو با  نيخوشبختانه تا به حال چند.ستيبه زنده موندن او ن يديام چيه ديشه كه فكر كن ينم ليدل نيا.ستيبستر

خودتون و  هيروح نطوريا ديشما نبا.برسه انيبه پا تيعمل با موفق نيفردا آخر ميدواريما ام.پشت سر گذاشته تيوفقم

 ديجاها با يبعض.ديتا به جنگ با مقدرات بر ديديلباس رزم پوش نطوريكه ا دهيبه آخر نرس ايدن.ديببر نيهمسرتون رو از ب

بود اما نه  ديپس همه جا با.كرد يرو ط يزندگ يو خمها چيسالنه سالنه پ ديباجاها هم  يبعض.ديدو ديجاها با يو بعض ستاديا

وه به وجود آورنده ك يدردهاست و كم صبر يچاره تمام يشيمثبت اند....ينيكه فقط خودت و مشكالتت رو بب يبه گونه ا

و همه كس  زين رفتارت همه چيشما با ا.نيكن و نه به سوگ بش يوقت نه شادمان چيه ومدهيكه ن ييفردا يپس برا.مشكالت

 يوجه قصد سرزنش شما رو ندارم اما برخورد امروزتون نشون داد كه سوار قطار خودخواه چيمن به ه.ديكن يپا له م ريرو ز

اوست كه .من همسر شما همسفر شماست زيعز.ديستين ديپا دار ريكه ز ييلهايمتوجه ر چيكه ه دير يم شيپ يبا چنان سرعت

 هياو تك.ديخصمانه با او برخورد نكن نطوريا.اديتون به وجود ب يو راحت شيدر آسا يكنه تا مبادا خلل يشما هموار م يراه رو برا

 ".دينكن اتيكنم پشت به واقع يخواهش م.شماست يبرا يگاه مطمئن

گرچه نگاهش .چشمانش را گشود ديمهش.او باشد يخردمندانه اش سكوت كرد تا شاهد اثر آن رو يپس از اندرزها رپرستا

سوزان  ييبه زباله ها ليكه هر لحظه امكان داشت تبد ديكش يشعله م يآرام شده بود اما در عمق آن چنان درد يتا حدود

خود را به مهرداد و مادرش  ياز جا برخاست و جا يديبا نا ام ديد يم رپرستار كه خود را در مقابل حجم آالم او مقهو.شود

 ديمهش"؟يديدخترم سارا رو د":سرحال شده بود كنارش نشست و گفت ينيتاميآمپول و قيطاهره خانم كه با تزر.داد

 باز و بسته كرد و با تكان دادن سر به او جواب مثبت يرا به آرام شيپلكها

 

 »حالش چطوره؟«:و گفت افتيرامش او جرات آ دنيطاهره خانم با د. داد

مادر منتظر جواب از جانب او نشد و همراه مهرداد . شد رهيخ يبه گوشه ا ميدو دستش گرفت و مستق نيسرش را ب ديمهش

 .وارد اتاق شد
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آن حادثه  يكوكان معصومش قربان يبود و در دل از خدا شكوه داشت كه چرا او به جا ستادهيسر او ا يباال دانهيناام ژنيب

نوه اش  دنيطاهره خانم كه از د. به سمت او برگشت ژنيكه طاهره خانم به صورت خود زد، ب يضربه محكم يبا صدا. نشده

در آرام كردن  يمهرداد سع. كه پوستش ملتهب شد ديخود كش يبر گونه ها يدر آن حال و روز منقلب شده بود، چنان چنگ

 .كرد يم يقرار ياو داشت، اما طاهره خانم گوشش بدهكار نبود و هم چنان ب

 بيهم به جمع مص ديبعد مهش يلحظه ا. خفه كند نهيآمدن پرستار به داخل اتاق و هشدار او مجبور شد ناله اش را در س با

حركاتش چنان بود كه . تخت دخترش را كرددور  دنيشروع به چرخ ،يگونه اشك و ناله ا چيزدگان اضافه شد و بدون ه

مادرانه  يرويسوز بگردد تا با ن مهيگرد آن شمع ن يهم چون پروانه ا اخواست ساعته يدلش م. به طرف آنجا آمده بود ايگو

بود كه پرستار وقت مالقات را تمام  گرشياز دلش در طلب فرزند د گريد يمياو گردد، اما افسوس كه ن ياش مانع خاموش

 يوقت. آنجا را ترك گفت هيبق اهرا به او انداخت و همر شينگاهها نيآخر ريناپذ يريس ياعالم كرد و او به اجبار با حالت شده

به . است يگريدر بخش د مارستانيب نيتارا تو هم«:و گفت ديكش يطاهره خانم را كنار ژنيشدند ب مارستانيوارد محوطه ب

 ».ميكن يراض دنشيد ياو رو برا ينظر شما چطور

 ».گه يم يچ نميذارم، بب يم ونيباشه، من باهاش در م«:خانم گفت طاهره

 ».كه دگرگون نشه ديرو جلب كن تشيرضا يطور هي پس«

 يدون يدخترم؛ م«:گفت يبه آرام ديلرز يكه از مطرح كردن آن موضوع دلش م يرفت و در حال ديخانم به طرف مهش طاهرا

خواد مثل همه بچه ها آغوش مادرش  يهم هست كه چشم انتظار مادرشه و م گهينفر د كي ست،ين يفقط سارا بستر نجايكه ا

 دنشيد ياز هر كس برا شتريدونم خودت ب يم... يو بر يكس رها كن يآد اور و تنها و ب يچطور دلت م... رو احساس كنه

تارا پاره تن . روبه رو بشه يمهر يطور با ب نيطفل معصوم ا هيآد  يخدا رو خوش نم. ششيپ ميبرگرد بر. يتب و تاب دار

 ».توست

غرش سر داد كه طاهره خانم از حرف زدن باز  يبمب از جا كنده شود با چنان لحن يصدا دنيكه با شن يمثل هر كس ديمهش

مه بار به ه نيو آخر نياول يتمومش كن، برا«:زنان گفت اديفر. كرد يرا سر مادرش بلند م شيبار صدا نياول ياو برا. ستاديا

خوام صورت نحسش  ينم... از او متنفرم. ارهيمن ب ينحس و بدشگون رو جلو دحق نداره اسم اون موج يگم كه كس يتون م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣

 يماين شيپ... ديبچه ام ببر شيكنم، زودتر منو پ دنيد بياز اون شرور بد ترك دياز من دعوت كن نكهيا يبه جا. نميرو بب

 داريموجود شوم د كيبا  ديخوا يبرم، اون وقت شما م ششيتا پ ستادهيسرد منتظرم ا يهوا نياو ساعتهاست در ا... زميعز

 ».كنم

هر  ،يتو بگ يباشه خواهر جون، هر چ«:گفت يا عانهيخواهرش حلقه كرد و با لحن مط يبا ترس دستش را دور بازو مهرداد

طور  نيو ا يفقط قول بده آروم باش. متبر يم يهر جا بگ. تو عمل كنه ليكس حق نداره مخالف م چيه... يتو بخوا يچ

 »پرخاش نكن، باشه؟

كرد با خود به  يكه پشت سرشان حركت م يدر حال. خارج شد مارستانيبا تاسف تكان داد و در كنار آنان از ب يسر ژنيب

 ريز نيچن نيولد اكند كه او را از بدو ت يزندگ ياو چگونه خواهد توانست با مادر نكهيبه ا د،يشيسرنوشت رقت بار تارا اند

اتهامات  نيا دنيكدورتها و شن ها،يقادر به تحمل آن نامهربان ايآ. ديكش يرا م ركانتظار دخت يچه سرنوشت. له كرده شيپاها

تسلط بر  ژنيافكار آشفته ب. ديخواهد كش يرا بر سر چه كس ادشيقصه تولدش را بشنود، فر ياگر روز. اساس خواهد بود يب

 .ندياز مهرداد خواست پشت رل بنش. ذهنش را از گرفته بود

 ريمتروك گروستان را به ز يبارش برف متوقف شده بود، اما سوز زمستان فضا. دنديبه گورستان رس نيسنگ يسكوت در

با  يبودند، هرازگاهفرو رفته  يانبوه برف به خواب زمستان ريكه در ز دهيدرختان سر به فلك كش. خود گرفته بود يچكمه ها

. داد يم يستيو ن يمردگ يبو ان،يدر آن نقطه پا زيهمه چ. خوردند يم يتكان دهيخشك يشاخه ها يهجوم كالغها بر رو

 يتمام يابد گاهيمردگان است، محل خفتگان در خاك و جا يآنجا سرا نكهيبر علت بود، ا ديدلخراش كالغها هم مز يصدا

و روح خود را  اختندخروارها خاك مدفون س ريآنان كه جسم خود را ز. را به مقصد آسمان ترك گفته اند نيكه زم يمسافران

 يدهد تا ط يدر دل خود جا م كسانيرا به  يخاك نهفته است كه فقر و غن نيدر ا يچه حكمت يراست. برداشتند و اوج گرفتند

 .زنديبا هم درآم خياز منه ازمنه تار

آن  يجانسوز بر رو يرا با شعر مايكنار زد و چشم بر سنگ مرمر دوخت كه نام ن مايقبر ن يرا از رو برفها دهيشور ديمهش

شد  يتازه آن زمان بود كه متوجه داغ. ديكش يآتش در وجودش شعله م يجانسوز شعله ها يدر آن سرما. حك كرده بودند

به گوش  نشيپر طن يقبر پسرش انداخت تا مگر صدا يخود را رو. اش اوج گرفت يدلتنگ. كه روزگار بر قلبش گذاشته بود
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و دهان خود را باز كند تا او  ديسر دهد تا عاقبت دل سرد خاك به رحم آ هيگرفته بود آنقدر آنجا بماند و مو ميتصم. او رسد

 يخي نيبر آن سرزم يريتاث چيه وداو كه با ناله و فغان همراه ب ياما تقاضا رد،يبتواند كودكش را از آغوش سرد او پس بگ

و او  ديو نفرت را از وجودش بشو نهيك انشيبود با طغ دواريام ژنيكه ب يياشكها زشيمتوسل شد، به ر هيبه گر. نداشت

اش  يتا ب يگشت و ب يم ديفرزندش ناام داريلحظه به لحظه از د. شود ليتبد يشگيآرام و مهربان هم ديدوباره به همان مهش

خواست با اعمالش غرامت  يانگار م خت،ير يخود م يرا بر سر و رو يگل و ال ريمهار ناپذ يا وانهيهم چون د. شد يم شتريب

 يبه خوشبخت يگونه راه چيكه سر داده بود، ه يمرگبار ريباستاند، اما افسوس نف نياز دست رفته اش را از زم يزندگ

 .نداشت

هر چه تقال كرد  ديمهش. فشرد ياش م نهياو را محكم گرفته بودند و طاهره خانم صورت او ر ا به س يو مهرداد دستها ژنيب

كه در مرگ از دست دادن  يمادر بود، كس كيبود، انگار فراموش كرده بودند او  دهيفا يخود را از دستانشان رها كند ب

خانه  اهيرا كه در س ينيكردند تا آن حجم سنگ يمن شيچرا رها. بود شتهگذا انياش سر به طغ يثروت زندگ نيبزرگ تر

 يرا كه روز يكردند؟ چرا دستان ينم يمرهم نهادن بر سوزش درونش همراه يچرا برا زد؟يدلش به بار نشسته بود دور ر

 نيخاك شوند؟ مگر جز ا دبودند تا مانع مشت زدن بر دل سر دهيچيپ ريگونه در زنج نيبود ا نشينوازشگر وجود دلبند نازن

. دهد انيجر يبود كنار زند تا به آن خاموش دهيگل نشكفته اش كش يبر زندگ ريرا كه تقد يبود كه او آمده بود پرده ناتمام

كه در درون انباشته بود، خود را از  يمادرانه ا يرويبا تمام ن ديمهش. گذاشت يپاك صحه نم تيكس بر آن ن چيپس چرا ه

. و ناله ها سر داد ختياشكها ر. فرزندش برد يابد يدوباره پناه به خانه  يثاقيم يو برا ديكش رونيدو ب نبازوان آ انيم

. ديكش يرا م يشد كه انتظار همدم ماين يكه نگاهش متوجه قبر كنار ستين يآن رفتن را بازگشت رفتيپذ يعاقبت در حال

 ما،ياش در كنار ن يسارا، تنها بازمانده زندگ ينيتصور هم نش ازناگهان . چشم دوخت يسر از خاك برداشت و به آن نقطه خال

 .را احاطه كرد كه از هوش رفت شيسراپا يچنان وحشت

 

 8 فصل

 

ذكر گفتن  يبا صدا موديپ يكه طول راهرو را م ژنيب يقدم ها يصدا. قرار چشم به در اتاق عمل دوخته بودند يب يهمگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٥

در اتاق عمل قرار داشت  يكه رو به رو يمكتين يآرام و ساكت رو ديمهش. شكست يرا م نيطاهره خانم آن سكوت سهمگ

 .كنار مهرداد نشسته بود 

بار به  كي قهيهر چند دق ژنيب. زد  يكس حرف نم چيه. به آن جمع منتظر اضافه شدند  يرستم يبعد خانم و آقا يا لحظه

اتاق هم چنان  يگذشت اما درها يشروع عمل مدو ساعت از . شده بود يكرد از گذر كند زمان دچار كالفگ يساعتش نگاه م

كرد سر صحبت  يبار سع نيچند. بود رياو متح يعيرطبياز آرامش غ.  دييپا يرا م ديمهش يچشم ريز يخانم رستم. بسته بود 

 .شد  ياوضاع را بدتر كند منصرف م تيكه مبادا در آن موقع نياما از ترس ا. او شود يدرون يرا با او باز كند تا متوجه حالتها

در آن لحظه در باغ  دهيد بيدانستند كه آن زن آس ينم.  دنديد يروح م يسرد و ب يرا به سان مجسمه ا ديمهش يهمگ

كشنده  ياز آن لحظه ها يلخت يخوش است كه او را برا يآن روز ها ادآوريو  زنديو سارا پرسه م ماين يخاطرات كودك

 شديآن ها رد و بدل م نيكه ب يينگاها. همه شده بود  ينگران ثزمان عمل باع دنيبه درازا كش. است انتظار دور ساخته

 يبودند كه در اتاق عمل باز شد و پرستار يدر اوج فشار و نگران. بود كه در ذهنشان شكل گرفته بود  يمنف ينشانگر حدسها

زد  يآن ها را به كنار يقه مقابل در تجمع كرده بودند بابدخلتوجه به حال و روز منتظران ك يمضطرب با شتاب خارج شد و ب

 .رفت  يگريبه آن ها دهد به سمت اتاق د يكه پاسخ نيو بدون ا

 شياز جا يدر حركت بود ، محو شد و با آشفتگ ديكه در ذهن مهش يگرفته پرستار ناخود آگاه خاطرات يچهره  دنيد با

 يگونه پاسخ چيبدن ه. داد عمل با مشكل مواجه شده يرفتار پرستارنشان م. متعاقب پرستار راه افتاد  ژنيبرخاست و همراه ب

هراسناك آنان گذشت و وارد اتاق عمل  دگانيبعد دوباره از مقابل د يا ظهشد و در را محكم بست و لح يگريوارد اتاق د

دوباره . مانند چوب خشك شده بود ديدهان مهش. كشد  ينمانتظار آنان را  يمطلوب ي جهيكرده بودند نت نيقي يهمگ. شد 

 .ذهنش به پرواز درآمد  كيتنگ و تار يها زيدهل ياش را به سو شهياند يبار پرنده  نينشست و ا مكتين يرو

طاهره خانم به . در آرام كردن او داشت  يبخش سع ديشده بود و با سخنان ام ژنياز حد ب شيب يمتوجه نگران يرستم يآقا

بود ، مهردار هم مانند  ديمهش بيو غر بيهم چنان متوجه رفتار عج يخانم رستم. كرديو دعا م ختير ياشك م يآرام

شدن  يبا سپر. بود تا به محض باز شدن در از حال و روز خواهرزاده اش كسب اطالع كند ستادهيكنار در اتاق عمل ا ينگهبان

كه در گشوده شد و برانكار حامل سارا همراه گروه خسته پزشكان از اتاق خارج  نيتا ا دنديكش ينفس م يها به سختلحظه 
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پزشك معالج سارا دوخته  بهچشم  رانيح يبا حالت يهمگ. گذارد شيپاسخ حاضر نبود پا پ دنيشن يكس برا چيبار ه نيا. شد

دكتر آثار  يكه در چهره  ديينپا يريد. خوش يگفتن خبر يلتماس برا، ا زديآنها التماس موج م كي كيدر نگاه . بودند

از دخترش را  ياز آن توان دور شيكه ب ديمهش. شود  كيداوطلبانه نزد ژنيبود كه ب يهمان نشانه كاف. شد انيلبخند نما

 .خودش را به او رساند فنداشت با شور و شع

 )د؟يدكتر جان ، ان شاءاهللا گل كاشت ديخسته نباش:( دست دكتر رافشرد وگفت ژنيب

 ديبه ام.  ديبه اتمام رس تيعمل مشكل بود اما خوشبختانه با موفق:(سرش را به عالمت مثبت تكان داد و گفت يبا تبسم دكتر

 )ديبا اون صحبت كن ديتون يو م اديبهوش م گهيخدا تا چند ساعت د

لطف شما  يپاسخگو ديبا يدونم به چه شكل ينم. ديدوباره داد يخدا رو شكر، شما به دخترم وما زندگ:(گفت يبا شادمان ژنيب

بود كه شامل حال شما و دختر گلمون  يلطف اله ني، ا مينكرد يا گهيكار د فهيما به جز وظ:(گفت يدكتر با خرسند) باشم

از  ديخوب حاال اگه اجازه بد. ادين شيپ گرمونيشما و هم وطنان د يبرا يمشكالت نيوقت چن چيه ميدواريما ام يهمه . شد 

 .)حضورتون مرخص بشم

. او را به وجد آورد ديشور وشوق مهش دنيد. رفت كه سارا را به اونجا انتقال داده بودند يدوباره تشكر كرد و به اتاق ژنيب

نماز  يطاهره خانم گوشه ا. كرد يند تعارف مكه در آنجا حضور داشت يدر دست داشت و به همه كسان ينيريش يجعبه ا

 .منتظر به هوش آمدناو بودند يدواريدور تخت سارا جمع شده بودند و با ام هيبق.  خوانديشكر م

ان شاءاهللا . كرد هيبچه رو به شما هد نيخداوند دوباره ا. گميم كيبهتون تبر:(و گفت ديرا در آغوش كش ديمهش يرستم خانم

 .)ديبدون ميخودتون سه يما رو در شاد. شه يحل م يگريپس از د يكيكه مشكالتتون 

 ييبهم گفت اون روزها ژنيب. چند روز شما تشكر كنم نيا ياز زحمتها يدونم چطور ينم:(و گفت ديصورت او را بوس ديمهش

. سپاسگزارم تونياريقلب به خاطر حسن توجه و هم مياز صم.  ميزحمت داد يليحال خودم نبودم به شما خ يكه من تو

 )محبت شما باشم يبتونم پاسخگو يروز دوارميام

خدا  ديتون رو دوباره به دست آورد يروح مينيب ياندازه كه م ني، هم زميعز مينكرد يما كار:(با عطوفت گفت يرستم خانم

 )ميرو شاكر
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با  قتشيحق:(با تاُثر گفت را دردلش كم رنگ كند مايداشت بخاطر سارا غم هجران ن يكه سع يو در حال ديكش يآه ديمهش

از  دهيبره ، من به شب نرس نيگفتم اگه سارا ازب يتو ذهنم م يعني....نبودم دواريام ميزندگ يبه ادامه  شيساعت پ مين نيهم

صودت گرفت ، مجبورم به خاطر او در مقابل  تيكه به لطف خداوند عملش با موفق االاما ح....فشار درد و غصه دق خواهم كرد

 يتونم اون رو قربان ينم.امن و آرام داره يطيبه مح اجياحت كه،يكوچ يليسارا هنوز خ....كنم شهيپ يصبور زميعز يمايمرگ ن

 )تلخ و وحشتناك بسازم يراژدت كياون  يبرا مايام از مرگ ن دهينسنج يعواطف و احساساتم كنم و با رفتار

كرد كه آن سخنان سازنده  يكس باور نم چيه. كرد  رتيحهمه را دچار  د،يكه به گوش حاضران رس ديمهش يمنطق يحرفها

 نيخبر خوش ا كي دنيباشن نكيرا داشت ا ييايخوليمال يحالت انسانها شيپ يكه تا ساعت ياز دهان او درآمده باشد ، زن

دردل او جا باز خواهد كرد و  يبود كه تارا به زود نيا ايكرد گو ياو نطق م هآن گونه ك. داده باشد هيرفتار و روح رييتغ نيچن

 يكس. بود ژنيداشته باشد ب مانيا رييكه در آن جمع توانست به آن تغ يتنها كس.وار به استقبالش خواهد رفت دانهياو خود د

شود به آسمان دل او كه  ير است و نمييدانست لحظه به لحظه اخالقش در حال تغ يداشت و م ييكه با رفتار همسرش آشنا

 گريد يسركش ولحظه ا يآرام ، لحظه ا گريد يو لحظه ا يطوفان يآورد لحظه ا مانياست ا رير فصل بهار متغهم چون چها

 .بود ژنيب يباعث سر در گم ديثبات مهش سيرفتار نيا شهيهم. عيو مط ريسربه ز

 )دياتاق رو ترك كن ديوقت مالقات تمام شده لطف كن:(مهربان گفت يجوان وارد اتاق شد و با لبخند يپرستار

خانم جان وقت مالقات تمام شده ، تا نوه ام  يچ:(گفت يبغلش جمع كرد و با لحن معترضانه ا ريخانم چادرش را ز طاهره

 )جا برم نيمحاله از ا يكيمن  اديبهوش ن

حضور  مارستانين بخاص است كه جز كاركنا طيمح كي نجايد،ايبمون ماريتو اتاق ب ديتون يشما نم ز،يمادر عز:(گفت پرستار

مالقات  يبرا ديتون يكنه،فردا م يچياز اون سرپ تونهيكس نم چيقانونه كه ه كي نيا. وقت مالقات ممنوعه ريدر ع گرانيد

 ) ديباهاش صحبت كن ديتون يآد و م يان شاءاهللا تا فردا بهوش م.دياريب فيتشر

 

تنها  انيدر آن م. خانم دهان باز كرد كه دوباره اعتراض كند، اما مهرداد مانع شد و از او خواست طبق قانون رفتار كند طاهره

را به خود داد و  تياو اولو د،ينبود جز مهش ينفر كس كيدر آنجا بماند كه آن  ماريتوانست به عنوان همراه ب ينفر م كي
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 .ندن جلب كندما يارا بر گرانيعاقبت موفق شد نظر د

قلب كوچك او نهاد كه  يبر رو يسرش را به آرام. سارا درددل كند هوشيتا با جسم ب افتياز خلوت شدن اتاق او مجال  پس

صدا شرحه شرحه شد، اما  نيا دنيشن يتپش قلبت بشم مادر، دلم برا يفدا« :با خود زمزمه كرد. تواخت يم يزندگ يملود

كه تشنه است مگه صبر  يكردند، تو بگو، آدم يمنو به صبر دعوت م اممن بشه، اونها مد يكس نبود متوجه سرگشتگ چيه

خوب  يدلت گرفته، ول يتنها برادرت نبود افتيدر ض نكهيبرات، البد از ا رميرفتم خونه برادرت، آخ بم ،ينبود. شهيحال

اگه . كنه يما باز نم يبه رو وم او در خونه اش راما االن بهت بگ... ينيرو بب شيبرمت تا خونه ابد يروز م كيناراحت نباش، 

از برادرت خرده  دينبا. كه پرواز رو آموختند ستيرسم همه كسان نيآخه ا. زميعز ينگرفت غصه دار نش ليما رو تحو يديد

و من و ت... ميچرخ يساعتها گرد اون خونه م. ميكن يبه خونه اش و براش شمع روشن م مير يما هر شب جمعه م. يريبگ

 ».ترسه يم يكياز تار ماين يمگه فراموش كرد. خونه اش خاموش بمونه اغچر ميبذار دينبا

 ينيب يم... دستها خوب نگاه كن نيبه ا: سكوت كرد و دستانش را در مقابل چهره آرام او گرفت و با بغض گفت يا لحظه

. خودمون بمونه نيگم، اما ب ميتو  يبرا... بال رو سر دستهام آوردم نيچرا من ا ديكس نفهم چيه. و مجروحه يچطور زخم

او در ... زدم شيبايبه صورت ز يمحكم يليو ناخواسته س دميچيپ يم خودمهمون روز كه من از درد  ادته؟يروز حادثه كه 

... نو غرقبوسه كرداشك در چشمانش نقش بسته بود، صورت م يكه حاقه ا يو در حال ختيبرابر شقاوت من به گردنم آو

 نيتونم با ا يم چطورمحو كنم،  رميخاطرات تلخ رو از ضم نيتونم ا يچطور م. كنه يمنو داغون م شيادآوريكه  يوا ،يوا

 شهيبدچهره هم يكابوس مثل بختك نيا... من يخدا يوا. دستان گنهكار دست بر سنگ خونه او بكشم و طلب بخشش كنم

بگو،  يزيچ كيتو رو خدا ! نبود، مگه نه دخترم؟ زيمهمون عز نيبا ا يرسم خداحافظ نيبر قلبم فشار خواهد آرد، آخه ا

 ».كن خميتوب يوانگيد نيدست كم بخاطر ا

 ياز فرط ناباور ياش محبوس گشت، حت نهينفس در س. قلب او برداشت يسرش را از رو ديمهش. آرام خورد يسارا تكان بدن

 يكم كم تكانها. در بهوش آمدن فرزندش شود ريواكنش او باعث تاخ نيركوچكت ديترس يم. گذاشت يپلك بر هم نم

در پلكها و دهان او  يفيخف يگذاشت و منجر به تكانها ريعضالت صورتش تاث يكه بر رو يشد تا حد يبدنش جاندارتر م

 يبه رو يماند، اما انگار خسته تر از آن بود كه بتواند به آن زود رهياو به صورتش خ يدر انتظار گشودن لكها ديمهش. شد
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پر  ياز سفر زگشتهمنتظر بود و دخترك خسته با ديمهش. او را اطفاء سازد ازيمادرش چشم باز مند تا با قدرت نگاهش آتش ن

باز  يبرا يگونه عجله ا چياو ه ديد ياو را به حال خود بگذارد، به خصوص كه م ديشد مهش ينم ليدل نيرنج و مخاطره، اما ا

سبب سرش را به طرف  نيبه هم. ديفكر و جسم او را بربا نيكردن چشمانش ندارد و ممكن است دوباره آن خواب سنگ

مامان  نيشو بب داريب... يخواب يقشنگت رو باز كن، چقدر م يدختركم، عروسكم، چشمها« :دگوش او برد و آهسته زمزمه كر

باشه،  يد يگوش به حرفم نم ؟يبا من قهر. يبار كن ديمامان مهش يرو به رو تيچشمها يخوا ينم. چقدر دلتنگ توست

 كتيسرخ و كوج ياون لبها يفدا يآخ اله. يرو باز كن تيو چشمها يكشم كه خسته بش ينداره، اون قدر نازت رو م ياشكال

 »؟يتشنه هست. دلم زيعز يخوا يم يبگو، بگو چ... خوره يبشم كه داره تكون م

 ».آب.. آب« :خاست به زحمت گفت ياز قعر چاه بر م ييكه گو ييبا صدا سارا

 .ماند رهيچند قطره آب در دهن او چكاند و در انتظار بهوش آمدن كامل او به صورتش خ ديمهش

 نيا بو صورت او ر ديكش يكوتاه غيناخودآگاه ج ديمهش. متورمش را از هم گشود ياو پلكها. ديچندان طول نكش انتظارش

شده بود كه انگار  رهيبه او خ يانيپا يب يفتگيبا چنان ش. گونه اش روان شده بود يرو ارياخت يب شياشكها. دستانش گرفت

خواست در آن  يدلش م. بود انيو توام با حرص و عص ريناپذ يريس التآن ح. بود نشيمخلوق آفر نيباترينظاره گر ز

. نبود كه بتوان او را تكان داد يتيتوانست او را با همه وجود در آغوش كشد و غرق بوسه كند، اما افسوس در وضع يلحظه م

 ياز آن چشمه جوشان جرعه ا وزهن. مادرانه اش را در درون سركوب كند النيمجبور بود تنها به نگاه كردن بسنده كند و تما

 .فرو رفت و تا صبح پلك از هم نگشود يقيبود كه دوباره سارا به خواب عم دهيننوش

قرار داشت  زيم يبود كه رو يمشغول آب دادن به گلدان گل ديمهش. و چهار ساعت پس از عمل دوباره به هوش آمد ستيب

خندان به اون  يبا لب. ستينگر ياطرافش م طياو وحشت زده به مح. خورد كهيگشوده  يسارا با چشمان دنيكه ناگهان از د

 يقربون اون چشمها ياله ؟يشد داريدلم، ب زيسارا جان، عز «:گفت. ديچرخ يم يگرينگاهش در جهت د شد كه كينزد

 »؟يچرا وحشت كرد... قشنگت بشم

مامان جون، « :با ترس گفت ديلرز يكه م يو در حال ختيدستان مادرش را لمس كرد خود را به او آو نكهيبه محض ا سارا

 »؟يكن يچرا چراغ رو روشن نم كه؟يقدر تار نيكجاست؟ چرا ا نجايا
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هوا روشنه، البد چشمهات . يكن ينه دخترم اشتباه م كه؟يتار نجايا ؟يچ« :گفت ديو با ترد ديماس ديمهش يلبها يبر رو خنده

 زيهر چ ديبا ميبه خونه رفت نكهيبه محض ا. يدار تيبه تقو اجيو احت يشد فيخرده ضع هيمدت  نيآخه تو ا. رفته ياهيس

 »ز دلم؟يعز يديفهم... يرات خوبه بخوركه ب يمقو

. نميب يجا رو نم چيمن ه... نميب يشما رو هم نم ياما مامان جون، من حت« :برد و گفت ديسارا دستش را به سمت صورت مهش

 ».ترسم يم نجايمن از ا كه،يتار يليخ نجايا... تو رو خدا برو چراغ رو روشن كن

مطلق  يكيكه تار ييسقوط كرد، جا نيشد و به اعماق زم يخال شيپا رياحساس كرد ز. حرف گر گرفت نيا دنيبا شن ديمهش

. سارا جان، چشمهات رو ببند و باز كن« .ديلرز يچانه اش از شدت وحشت م. را كرد فشيكه دخترش توص يزيبود، همان چ

بهتره . ينيهمه جا رو روشن بب يتون ي، اون وقت مچشمت رو گرفته كنار بره يكه جلو يكار رو بكن تا پرده ا نيچند بار ا

 ».يامتحان كن

در ان  يرييتغ چيبه حرف او گوش كرد، اما ه يگرفت، فور يمطلوب م جهيمادرش نت يهاييكه از راهنما شهيمثل هم سارا

 تمياذ يكيتار ،يكن يچرا چراغها رو روشن نم. شم يدارم خفه م ديمامان مهش« :ديكودكانه نال ياديبا فر. نشد جاديا ياهيس

 ».كنه يم

رفت با لحن  يكه عقب عقب به سمت در م يكه قصد فرار از محل ارتكاب جرم را دارد در حال يچون انسان مجرم ديمهش

 يهم برق نم يزود نيبه ا... نميب يرو نم ييمنم مثل تو جا. كهيتار يليخ نجايا... برقها رفته... حق با توست« :گفت يترسناك

كنه، مثل  يعادت م يكيچشمهات كم كم به تار ،يچياز ه زم،ينترس عز يچيه از. ميرو تحمل كنب يكيتار نيا ديبا.... آد

 ».رم يراه م يكيدارم تو تار نيبب... من

راهرو  ينامتعادل به سمت انتها يبا حالت. زديبگر تياز آن واقع رويخواست با تمام ن. زد رونيرا كفت و از اتاق ب نيا ديمهش

. او در جا خشكش زد شانيحالت آشفته و پر دنياز د ژنيب. افتاد ژنيخورد و در آغوش ب يكه ناگهان سكندر ديدو يم

... سارا« :كه به شماره افتاده بود گفت ييو با نفسها يرا چسب ژنيب قهيبود  زده رونيكه چشمانش از حدقه ب يدر حال ديمهش

... يفهم يم... رهيعصا دستش بگ ديپس با نياز ا.. اش رو از دست داده يينايبچه ام ب. نهيب يجا رو نم چياو ه. سارا كور شده

 »....دخترت كور شده، كور شده
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كه گل مورد عالقه سارا بود را  يخبر تكان دهنده دسته گل سرخ نيا دنيبا شن ژنيب. ديچيپ مارستانيب يدر راهرو شيصدا

درد  نيفشار ا يمهرداد هم از رو. نشست نيزم يرو يو با ناتوان سست شد شيطاهره خانم پاها. رها كرد و در جا مات ماند

آنان  يمتاثر به بداقبال يبا نگاه يآقا و خانم رستم. ماند ادگاريبه  يگچ واريد برزد كه آثار انگشتانش  واريبه د يچنان مشت

 .چشم دوخته بودند

كه  يرستم يزده رساندند و از اقا بتيپرشتاب خودشان را به جمع مص ييبا گامها ديمهش يسر و صدا دنيپرستار با شن چند

سر و  نيبود علت ا هيرستمس كه چهره اش آرام تر از بق يآقا. دنديسر صدا را پرس نيبود علت ا هيچهره اش آرام تر از بق

از ... مياالن آمد نيا همم« :داد به سرپرستار گفت يرا با تاسف تكان م سرشكه  يدر حال يرستم يآقا. دنديصدا را پرس

 نيبعد از چند ديفاجعه است خانم پرستار، نبا... شدند نايدخترشون ناب ايخانم گو نيا يطبق حرفها يول م،يخبر يموضوع ب

 نيبه ا ديخبر ضربه شد نينخواهد داشت، اما با ا يمشكل گهيدختر د نيكه ا ميبود دواريام روزياز د. افتاد ياتفاق م نيعمل ا

 »داره شامديپ نيا يبرا يدونم دكتر چه جواب ينم. وارد شد چارهيخونواده ب

خودتون رو  نقدري،چرا ا زيخانم عز«:كرد و گفت ديآنان شده بود رو به مهش يحال شانيكه متوجه پر سرپرستار

 ».ميبكن ميتون يم يچه كار مينيتا بب ديآروم باش....ديباخت

از شما  يكيحاال كدوم .شد يطور نم نيكه ا ديبكن ياو كار يبرا ديشما اگه عرضه داشت«:زد اديغضبناك فر يبا چهره ا ديمهش

 يم تيكرده از همه شما شكا دايكه پ ينقص نيمن به خاطر ا.شما شده يتجربگ يب يكنه بره بهش بگه كه او قربان يجرات م

 يم.بره نييذارم آب خوش از گلوتون پا ينم... ديرو بد تونيتمام زندگ ديبا ديكه از او گرفت يجفت چشم كيبابت .كنم

 ».دهيرو بر يبد كس ياش گلو يسالخ غيبار ت نيكه ا ديهم بگ زتونيبه دكتر عز دينه؟ بر اي ديفهم

از كجا .ديندانسته قضاوت كن ديحق ندار يگونه اطالعات پزشك چيبدون ه د،شمايبس كن«:درهم گفت يبا چهره ا پرستار

 نهيمعا دياو با.ميما كارمون رو انجام بد ديها بذار دنيخط و نشان كش نيا يبهتره به جا.شده نايبمعلوم كه دختر شما نا

طور  نيا ديشما نبا... مغزش صورت گرفته ياست كه رو يكه علتش عمل شهشده با يموقت ديد يامكان داره دچار تار.بشه

 .به سمت اتاق سارا رفت يرا گفت و فور نيا» .ديبه وجود آور يجو ناآرام نيو چن ديصحبت كن دانهيناام

كند  شياو را آزما ديداشت د يپرستار مقابل او قرار گرفت و با حركت دست سع.برد يهمچنان در تعجب به سر م دخترك
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 .داد يبه حركت دست او نم يواكنش چياما او ه

 »دخترم حالت چطوره؟«:دياز او پرس پرستار

 »د؟يهست يشما ك«:گفت بانهيغر يبا حالت سارا

 ».اگه حالت خوب شده مرخصت كنم نمياومدم بب.. من پرستار هستم« :گفت يبا مهربان پرستار

 »برق ها رفته؟ گهيراست م ديمامان مهش د؟ياتاق آورد نيچرا منو تو ا« :گفت يو با ناراحت ديلب ورچ سارا

 ».يتحمل كن ديبا.آد يزود برق ها م يليآره دختر گلم، اما خ«:لبش را به دندان گرفت و گرفت ياز ناراحت پرستار

 »د؟يكن يخب چرا شمع روشن نم« :گفت يفور سارا

 يكيبهتره درباره تار.شه يبزرگه با نور شمع روشن نم يليخ نجايآخه ا«:كه متوجه هوش سرشار سارا شده بود گفت پرستار

 »كنه؟ يدرد نم تييحالت چطوره؟ جا نميبگو بب.ميحرف نزن گهيد

آن منو ببرن خونه دلم واسه  يچرا مامان و بابام نم.ادي يخوشم نم نجايمن از ا«:بود گفت دهيرا درهم كش شيكه اخم ها سارا

 ».بمونم نجايدوست ندارم ا.همهشون تنگ شده

تا حالت خب  يبمون نجايا يمدت ديخونه تون،اما با يگرد يبرم يبه زود«:كرد گفت يكه دستان او را نوازش م يدرحال پرستار

 »؟.زميباشه عز.بشه

كه نور شمع همه جا  ديفهم ياون وقت م ديو روشن كن ديريصدتا شمع بگ ديد،بريهست سيشما خس.اديبدم م يكياز تار من«

 ».كنه يرو روشن م

ن عالم رو روش يدونه كه اگه تمام شمع ها يطفل معصوم نم:كه دلش از آن حرف ها به درد آمده بود،باخود گفت پرستار

 يكيسن تو تار نياز ا ديكرده كه با يكودك خردسال چه گناه نيا.خدا به دادش برس.او نداره ديد دريريتاث چيكنند ه

 .كنه يزندگ

 »دكتر؟ ديآور فيتشر«:صورتش را از اشك پاك كرد و گفت يورود دكتر پرستار فور با

كه  ينا مطلوب جهيبا نت.چشم سارا پرداخت نهيبه معا يفور يحرف چيمضطرب باال سر او حاضر شد و بدون ه يبا چهره ا دكتر

اش را از دست  يينايسارا به طور كامل ب.اندك كه او را به آنجا كشانده بود در دلش خاموش شد ديبه دست آورد،همان ام
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ه پرداخت كه به مشاور يگريمجرب و كارآزموده د ياو به عمل آورد و با دكترها زا شيوجود دكتر چند آزما نيبا ا.داده بود

 .ستياش ن يينايبازگرداندن ب يبرا يديام چيمتفق القول گفتند كه ه يمتاسفانه همگ

كه در آن مدت متحمل شده بودند  ييهردو به خاطر فشار غمها.بردند يبه سر م ينابسامان يروح تيدر وضع ديو مهش ژنيب

 يتوانستند خود را از نابود يواب آور بود كه ممسكن و خ يآوردن به داروها يبودند و فقط با رو ديشد يدچار افسردگ

 .كامل برهانند

بود با خالص شدن از آن  دواريام.ديگنج يكردند،دخترك در پوست خود نم صيترخ مارستانيكه سارا را از ب يروز

دانست  ياما نم.كرد يجست و جو م ييرا در روشنا ياو كوچك بود و زندگ.بگذارد يينور و روشنا نيقدم در سرزم كخانهيتار

گذاشتند از  مارستانيب رونيقدم به ب يوقت.را جست وجو كند شذهنش آمال كودكانه ا اهچاليدر س ستيبا ياز آن پس م

او .هم ظلمات بود رونيبود كه ب بيعج شيخارج شده؛اما برا كيتار طياز آن مح ديكه بر صورتش خورد فهم يسوز سرد

چرا .كهيارهم ت رونيمامان جون،پس چرا ب« :گفت ديلرز يم يكه مثل بچه كبوتر ير حالچسباند و د ديمحكم خود را به مهش

 »ست؟يچرا آسمن معلوم ن نم؟يب يرو نم ديخورش

 ».ينيب يم كيهمه جارو تار نياالن شبه، بخاطر هم زدلم،يآخه عز« :با اندوه گفت ديمهش

اگه شبه .ديگيدروغ م ديشما دار« :گفت هيو با گر ديكوب نيمحكم پا برزم.مادرش را باور كند يتوانست حرف ها ينم سارا

جا رو  چيافتاده؟ چرا من ه يچه اتفاق ديبه من بگ ستند؟يمعلوم ن يآد؟ چرا ماه و ستاره ها يگنجشك ها م يپس چرا صدا

 »نم؟هان؟يب ينم

 يم يتا ك.رو بهش گفت تيعاق. ديكم كم با«:گفت ديدر گوش مهش ياو به آرام.متوسل شد ژنيبه ب صالياز سر است ديمهش

رو كه قراره چند روزه  يحرف ؟يآخرش چ.داد شيحرف هاست كه بشه باز نياو زرنگ تر ا ؟يكن يباز لميبراش ف يخوا

 ».حاال بفهمه نيبهتره هم يبهش بگ گهيد

 ».نه، حاال نه« :گفت يبه تند ديمهش

از آنان فاصله نگرفته بود كه سر  يهنوز چندقدم.كرد دنيو شروع به دو ديكش رونيموقع سارا دستش را از دستان او ب همان

كه او را به طرف خود چرخاند از  نيهم.و خودش را به او رساند ديگش يبلند غيج ديمهش.شد نيخورد و با صورت نقش زم
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ه خون اش را كه در اثر ضرب ينيدرآورد و ب يفوراً دستمال ژنيب.رفت ياهيكه صورتش را قرمز كرد،چشمانش س يخون دنيد

 هيزد با گر يپدرش م نهيكه با خشم مشت بر س يسارا به شدت دست او را كنار زد و در حال.كرد زيآلود شده بود،تم

 يم...آد يخوشم نم زتونا.ديشما و مامان بدجنس هست.كه روشن باشه ييخوام برم جا يم... خوام بدوم يم... ديولم كن«:گفت

او مثل شما و مامان دروغگو ... شده  كيچرا همه جا تار گهياو به من م... دهيرو بهم نشون م يروشن ما،اوين يخوام برم پش

 ».ستين

 يگه،شهر يرو م يكيمامان برات قصه شهر تار يتحمل كن دحترم، به زود«:اش فشرد و با بغض گفت نهيسر او را بر س ژنيب

 ».اههيس زيچرا همه چ يفهم ياون وقت م...ماه و ستاره هم نداره...داره ديكه خورش

شما او را جا .ستيبا ما ن مايتو شهر قصه ها،پس چرا ن ميما رفت يعني«:گفت شيجدا كرد و با تشو ژنيخودش را از ب سارا

 »د؟يگذاشت

 يبرد از جا برخاست و با درماندگ يسوال م ريز يشوند سارا آنان را به گونه ا يوارد م ياز هر راه ديكه فهم ژنيب

 ».يخونه وگرنه ممكنه سرما بخور ميزودتر بر ديبا.اديدخترم داره برف م«:گفت

 ».ديريالزم نكرده شما دست منو بگ.اميتونم ب يخودم م«:و با حالت قهر گفت ديكش رونيب ژنيدستان ب انيدستش را از م سارا

 ».بذار كمكت كنم ؟يبخور نيدوباره زم يخوا يدخترگلم،م« :به ناچار گفت ژنيب

 د؟ينيجلوتون رو بب نديتو يپس شما و مامان چطور م.است يكيشهر تار نجايا ديمگه شما نگفت« :گفت يبا لحن خاص اراس

 يدستمال نامرئ كيشما چشم منو با  د،يمامان مهش« :گفت جانيو دستش را به طرف صروتش برد و با ه» ...نكنه ... نكنه

 »گم؟ يدرست م د؟يكن يموشك باز ميبا من قا نيخوا يمگه نه؟ م د؟يبست

 يدگيو با شور ديتلخ و گزنده را نداشت او را در آغوش كش يآن حرف ها دنياز آن تاب و تحمل شن شتريكه ب ديمهش

رو  زيخونه تا همه چ ميبذار بر ؟يفهم يم.قصه قلب مه گرفته مادرته.ماست يقصه زندگ يكيدختركم، قصه شهر تار«:گفت

 ».يشيم تيمتوجه واقع يتحمل كن گهيخورده د هي.بگم يبرا

 چيهم ه ديو مهش ژنيب يبرا.ديمخوف نپرس ياهيدرباره آن س زيچ چيه گريتكان داد و د ميسرش را به عالمت تسل سارا

ابد نور را گم  يبرا يراه زندگ ياما كودك خردسالشان در ابتدا نديبهره بجو يياز آن سخت تر نبود كه خود از روشنا زيچ
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پر  يكه روز يدر آن چشمان.طرف و آن طرف بچرخاند نيسرش را به ا يرقرا يبا ب ييروشنا يكرده باشد و در جست و جو

نگاه او كه برخاسته از دل .را به آتش كشد زيخواست همه چ ينشسته بود كه انگار م يبود، چنان غبار سرد ياز عشق و زندگ

هفت ساله  يدختربچه ا نتوانست باور كند آن برق از چشما يكس نم چيهمراه بود كه ه يزيبود با چنان ظلمت ست يكيتار

 .شود يساطع م

كه به  ييآشنا حهيرا.ديپر نييپا لياز اتومب يخانه با ورودش روشن شود فور يآنكه چراغ ها ديوارد منزل شدند به ام يوقت

كه چند روز جانفرسا با آن دست به  ياهيد را از آن خوا سرا حس كند و خو يديلحظه باعث شد او شپ كيمشامش خورد در 

مامان بابا من دارم به شمت « :كودكانه گفت يلبش نشست و با نشاط شهبر گو ينيريخنده ش.نديبود خالص بب بانيگر

 .آهسته شروع به راه رفتن كرد ييو با گام ها» .نميتونم همه جا رو بب يم گهيتا چند لحظه د... آخ جون.رم يم ييروشنا

در آنان شد  اقيبه معجزه سبب اشت ديلحظه ام كيبه هم انداختند و در  يحرف نگاه ناباورانه ا نيا دنيبا شن ژنيو ب ديمهش

قرار  دينورد يرا در م يكيتار اطيكردند و مقابل او كه با احت يرا ط يچگونه آن فاصله چند قدم دنديكه نفهم يبه گونه ا

با جست و  يرا كه روز يريدلش نور گرفته بود كنار رفتند تا دخترك مس ييروشنا زچشمان مورب او كه ا دنيبا د.ندگرفت

 يكه برا ياو رد حال.باغ او را به سمت خود كشاند يگل ها زيدل انگ حهيرا.بسته تجربه كند يكرد با چشمان يم يط زيخ

؟من برگشتم  يكجا هست ،ي،داداش ماين« :گفت ديچيپ يكه در باغ م يبلند يشناخت با صدا يبه آنها سر از پا نم دنيرس

 ».آم يصبركن االن م.نميبرات بچ خيخوام برم تو باغچه چند شاخه گل  ياما اول م... تو شيآم پ يدارم م.خونه

 .ديرا در ژنيو ب ديهمچون خنجر قلب مهش شيها حرف

و  ديمهش.و گل آلود سقوط كرد سيخ نيرم يبت كرد و با سر رواصا يبه سنگ شيگل وارد باغچه شد پا دنيبه قصد چ يوقت

در  يروزيشدند كه با پ يزردرنگ خيبلند كردند متوجه شاخه گل  نياو را از زم يوقت. دنديدردمند به سمت او دو يببژن با قلب

 يگل رو برا نيا« :گفت يبود با خرسند دنيدر حال رقص يبه طور ناهماهنگ راچشمان سا كهيدر حال.ديدرخش يدستان او م

 »شه،مگه نه؟ يخوشحال م دنشياز د.دميچ ماين

شده و داره  سيلباس هاش خ ينيب يمگه نم.بغلش كن ببرش تو خونه«:گفت يكرد و به تند ژنينزار رو به ب يبا حالت ديمهش

 ».لرزه ياز سرما م
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خسته و فرسوده به  يه خانم با چهره اطاهر.او را درآغوش گرفت و با شتاب به طرف ساختمان رفت يبدون معطل ژنيب

نوه  يتاب يخفه كرد و با ب نهياش را در س هيبا آن صحنه خودش را آماده كرده بود،گر ييارويرو ياو كه برا.استقبالشان آمد

شانه او گذاشت  يسرش را رو.گرفته بود يمادربزرگش انگار جان تازه ا شخو يسارا با استشمام بو.دياش را در آغوش كش

تونم صورتتون رو  يمادربزرگ،دلم براتون تنگ شده اما نم«:كرد گفت يرا لمس م رزنيكه با دست صورت پ يو در حال

 ».همه جا روشن بشه يبكن يكار يتون يشما م.نميبب

دست او را  يفور ديمهش.حرف ها چنان منقلب شد كه بغضش اجازه پاسخ دادن به او را نداد نيا دنيخانم با شن طاهره

 ».يخور يلباس هات رو عوض كن وگرنه سرما م ميبر ايدختر گلم،ب ايب«:گرفت و گرفت

شده آره  ميمن؟ البد رفته تو اتاق قا شيآد پ يكجاست؟ چرا ن مايپس ن« :گفت يطاقت يبا ب ديتوجه به حرف مهش يب او

 »مادربزرگ؟

مبل  يرو ياز شدت ناراحت ديمهش.ديچه بگو ديبا اشاره پرس انداخت و ژنيو ب ديبه مهش ينگاه يخانم با درماندگ طاهره

 يساراجان؟ چرا خودتو گل« :كاپشن او را درآورد و گفت يطاهره خانم با دستپاچگ.دستانش گرفت نينشست و سرش را ب

 ».يكن يم هلوپ نهيمادر؟ زود لباس هات رو عوض كن وگرنه س يكرد

راحت شد لباس  التونيخ« :پنهان گفت يبعد با خشم.را تعوض كرد شيبه كمك مادربزرگش لباس ها يحرف چيبدون ه سارا

 ».كهيگه چرا همه جا تار ياو به من م.تنگ شده ميداداش يبرا ماودلمين شيتو اتاقم پ ديحاال زودتر منو ببر.هام رو درآوردم

 با خشم اشك شده بود  سيكه صورتش خ يسرش را بلند كرد و در حال ديمهش

 

 )؟يفهم يم ،يرو تحمل كن شيدور ديگرده، تو با يهم بر نم يزود نيرفته مسافرت و به ا مايدلم بس كن ، ن زيعز:(گفت

 يگونه واكنش چيرا بدون ه يلحظه ا.شد ينم دهيد زيچ چيدر نگاهش ه. افتاد نيگل از دستان سارا رها شد و بر زم شاخه

به  يدو نفر ژنيو ب ديمهش. كرد يمخف شيپاها نينشست و صورتش را ب نيزم يپس با حالت قهر رو.پشت سر گذاشت

 يخوا ينم ؟يسارا جان؟ چرا با ما قهركرد هيچ:(وگفت  اشتاو گذ يشانه  يدستش را رو يبه آرام ژنيب. سمتش رفتند 

 )؟يحرف بزن



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٧

تو اتاقت  ميبر يخوا يم اد؟يخوابت م ؟يخسته ا زميعز:(او را نوازش كرد وبا عطوفت گفت يباينرم و ز يموها ديمهش

 )برات قصه بگم تا خوابت ببره؟

 اقيخورد با اشت يناشناخته به چشمم يكه در چهره اش غم يحرف سرش را بلند كرد و در حال نيا دنيبا شن سارا

 )باشه؟. يرو بگ يكيشهر تار يخوام برام قصه  يآره،م:(گفت

 .)گميهمون رو م يكه تو بخوا يهر قصه ا زم،يباشه عز:(سرشرا تكان دادوبا بغض گفت ديمهش

 )گرده مامان جون؟ مگه مدرسه نداره كه رفته مسافرت؟  يبرم يك ماين:(انداخت و گفت ديخودش را در آغوش مهش او

مگه . بده ادي يمهرداد مونده تا بهش اسب سوار ييدا شيپ....دميحاال فهم:(به ذهنش خطور كرده باشد گفت يزيانگار چ بعد

 )م؟يبد اديبعد به تارا و دانا  ميريبگ ادي يسواركار گهيبود من و او با همدقرار ن

 ايمامان جون تارا و دانا دن:(گفت يو با خوشحال ديكش ديبه شكم مهش يدر صورتش شكفت و دست يحرف لبخند نيگفتن ا با

 )طاقت ندارم گهيزود باش د نمشون؟يخوام بب ي، م ششونيمنو ببر پ االي اد؟ي ياومدند؟ اونها كجا هستند؟ چرا صداشون نم

 هياگه  ،يرس يجوابات م يبه همه  يكيتو قصه شهر تار:(گفت يبا ناتوان ديگز يرا به دندان م شياز شدت اندوه لبها ديمهش

 )يفهم يرو م زيهمه چ يخورده حوصله كن

 )خوام به قصه ات گوش بدم يتو اتاق، م ميزود باش بر:(گفت يطاقت يبا ب سارا

برات كباب درست . يبعد بخواب يبخور يزيچ هي ديسارا جان اول با:(گفت اطيخانم كه رنگ به چهره نداشت با احت طاهره

 )يدوست دار يليكه خ يزغال ياز همون كبابا. كردم 

 يآم كباب خوشمزه شمارو م يبعد كه گرسنه ام شد م. گوش بدم ديمامان مهش يبرم به قصه  ديباشه ،اما اول با:(گفت سارا

 )باشه مامان بزرگ جون. خورم

 )يغذات رو بخور اديز يبعد ازقصه با اشتها يقول بد ديباشه گلم ، اما با:( و گفت ديخانم با محبت صورت او را بوس طاهره

 ...)ميبر يآ يخوب مامان، پس چرا نم.... دميقول م:(سرش را تكان داد وگفت سارا

 يكرد، اما چاره ا يم يبگذارد احساس عجز وناتوان نيتلخ بر زم يقصه ا يالرا الب ايباردن نيكه قصد داشت بزرگ تر ديمهش

 .نداشت
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. آموخت يدرد و رنج را به او م يكارآزموده الفبا يهم چون معلم ستيبا يشده بود و م ريخط تيخود عهده دار آن مسئول او

 .متعلقاتش كرد يآن دو قدم به اتاق گذاشتند سارا شروع به جست وجو يوقت

 يداداش ناقوال ، منوفراموش كرد يا:(ـن گذاشت و گفت يسرش را رو يلحظه ا يرفت و برا ماين يبه سمت تخت خال ابتدا

كنم و حرف  يچند روز باهات قهر م. كنم يتالف يدونم چطور يم دونميم ينداره،هر وقت برگشت يخوب، اشكال يلي،آره؟ خ

 .)بخشمت يم يبه راحت يفكر كرد.....يبش هيجا بمون تا تنب نيتوتنها ا. مونميم هااون شيرم تو اتاق تارا و دانا و پ يم. زنم ينم

با هر كدام ازآنها خوش وبش  نكهيزد و پس از ا يسر شيها يكرد به اسباب باز يخال مايعقده اش را برتخت ن نكهيازا بعد

كه مانند  يكيشهر تار يقصه  دنياز شن بود بعد دواريام. قصه سراغشان خواهد رفت  انيكرد به همه وعده داد پس از پا

 يرو. ستاديخواهد ا ييرا شكست خواهد داد و بر بام روشنا ياهيغول س زيناو . خوش خواهد داشت  يقصه ها فرجام يتمام

سارا . دخترش كرد ينشست و شروع به نوازش صورت و موها يصندل يدر هم رو يبا چهره ا ديمهش.  ديتختش دراز كش

آمده و قادر به  ندلحظه احساس كرد زبانش ب كيدر . نقل كردن سراپا ترس و دلهوره يتاب بود و او برا يب دنيشن يبرا

كرد او را وادار ساخت لب  يكه دستان كوچك سارا بر انگشتانش وارد م ياما فشار ستيتكان دهنده ن اتيآن واقع فيتعر

 .ديبه اعتراف گشا

 .بپردازد يچك خود به آن قصه چشمانش را بر هم نهاد تا با هم سفر كو او

 ....نبود يكيبود ،  يكي(( 

 

 9 فصل

 

در .نهاد رونيدرشت و نافذ قدم به ب يسبزه رو وقد بلند والغر اندام با چشمان يومحكم زندان ، دختر يباز شدن در فوالد با

 يآزاد نيهمراه بود كه انگار ب يتفاوت يرفتارش چنان با ب. نمودارنبود ياز آزاد يگونه احساس خوشحال چيچهره اش ه

 .قائل نبود يفرق چيواسارت ه

طرف و آن  نيمردد به ا يلحظه ا د،يكش نييابروانش پا كياش را تا نزد يشانه اش انداخت و روسر ياش را رو يپشت كوله

 .ماه شروع به قدم زدن كرد بهشتيارد ميآفتاب مال ريشد، سپس ز رهيطرف خ
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شد  ياز در زندان دور نشده بود متوجه مرد يهنوز چند قدم. بتواند خودش را به خانه برساند  در بساط نداشت تا يپول چيه

 .زد ياو چشمك م يبه رو يزيپشت شلوارش مشخص بود و به طور وسوسه انگ بيپولش از ج فيكه ك

راتند كرد وبا شتاب  شياقدم ه. سازد شيرا ازآن خو فيبود تا آن ك يكرده بود ، مترصد فرصت ييكه شكار خود را شناسا او

 .كه تنه اش محكم به او خورد ياز كنار آن مرد گذشت به گونه ا

به  يدختر پس از معذرت خواه. افتاد  نيزم يرو شيبغل داشت ، تعادلش را از دست داد وكتابها ريكه چند كتاب ز مرد

سرش  يكه با حالت تعرض باال يكتبها شد مرد جوان در حال يبهانه كمك كردن به او خم شد شد و مشغول جمع اور

 ؟ يكن ينگاه نم وحواست كجاست ؟ چرا جلوت ر:گفت  ييبود با ترشرو ستادهيا

 قتشيخوام ، حق يمعصومانه به خود گرفت گفت معذرت م يكه چهره ا يكتابها را به دست او داد در حال يبا شرمندگ دختر

 طور شد نيموقع خودم رو برسونم بخاطر عجله اسر  ستيبا يدارم م يقرار مهم

 يپولش ربوده شد دختر فور فيك نكهيبه عالمت سرزنش تكان داد غافل ازا ي،سر ديبگو يگريد زيچ نكهيبدون ا مرد

از  يپرتاب كرد هنوز چند قدم يرا به گوشه ا فيك گرانيبود ،برداشت وبعد دور از چشم د فيرا كه داخل ك يمقدار اندك

بوق به راهش ادامه  يتوجه به صدا يب.  دياز پشت سر به گوش رس هشد ك يدر پ ينقطه دور نشده بود كه متوجه چند بوق پ

 :گفت  يبلند و ارمانه ا يمرد با صدا. كه او را به نام خواند ، با خشم به عقب برگشت  يياشنا يصدا دنيداد ناگهان با شن

 ؟ يش يبا تو هستم ، چرا سوار نم تارا

با تو  گهيمن د يدار يچرا دست از سرم بر نم يخوا ياز جونم م يچ گهيد:هم فشرد و با غضب گفت  يرا رو شيدندانها تارا

 . يو بر يريمن و تو تموم شده بهتره راحت رو بگ نيب يندارم همه چ يكار

،اگه حرف حساب  يار ياز خودت در م هيچ هايتبلوباز نيا: او باز كرد وگفت  يسر داد در را برا يقهقهه چندش اور مرد

. تا قله قاف در خدمتت هستم نجايدرد دلهات از ا دنيشن يومشكلت رو بگو من برا نيتو ماش نيبش ايمثل بچه ادم ب يدار

كه از  يمعنا دار يفرار از نگاهها يشكنه تارا برا ينمكدونش رو نم خوره يرو م ينمك كس يفقط فراموش نكن كه ادم وقت

نمك : شد با طعنه گفت  يجا به جا م يصندل يكه رو ينشست ودر حال ليگوشه و كنار به او دوخته شده بود ناچار داخل اتومب

بار  كي يتون يم يكن يم توفكر. است  گريد زيچ كي ستيكه نمكدون نداره ، اگه هم داشته باشه اسمش نمكدون ن دهيگند
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،  ستي، بس ن دميسال بخاطر تو حبس كش كي يكرد انتيناصر خان تو به من خ يرهبماليش التتيسر منو با خزع گريد

رو  ينقشه سرقت از جواهر فروش يبه خاطر من؟ تو عرضه نداشت: پدال گاز فشرد و نچ نچ كنان گفت  يرو شيناصر پاه

 ه؟يمن چ ريتقص يكن ادهيپ يدرست حساب

طور به من نارو  نيكردم ا يوقت فكر نم چيه يو رفت يهوا پسه منو قال گذاشت يديكه تا د نهيتو ا ريتقص: گفت يبه تند تارا

 .با تو كار كنم  ستميحاضر ن گهيومن د يهست يتو ادم بزدل يبزن

 ؟يكرد يچه كار م يمن بود يتو اگه جا.  يمن بذار يبهتره خودت رو جا... نرو يتنها به قاض: گفت  يبا خونسرد ناصر

كه قرار بود از جواهر  ييدستبند طال يلو رفته به جا انيدادم متوجه شدم جر يم كيكش يفروشجواهر  رونيمن ب يوقت

 يافتاده بود ريبدم چون تو گ حيمجبور شدم فرار به قرار ترج اختهرو دستهات اند يدستبند اهن سيپل ،يخارج كن يفروش

كه مرتكب شده  يمن جرم يريبا دستگ نكهينداشت جز ا يسود چياز دست من ساخته نبود پس موندن من ه يكار چيوه

حاال هم كه  ديساله برات بر كي تيمحكوم كيسرقت تك نفره محسوب شد و قانون  يطور نيشد ا يتر م نيسنگ ميبود

 ياون وقت م ميخورديتو زندون هر دو اب خنك م ديشدم حاال حاال ها با يكارش ، اما اگه من گرفتار م يشد ورفت پ يط

رو  التيتشك يسال كل كي نيرفت من تو ا يچند ساله به باد فنا م نيا يخورد تمام زحمتها يبه كارمون م يچه لطمه ا يدون

 ؟ يضرر كرد يليبه نظرت خ يرب يجلو بردم ، حاال تو استفادهاش رو م

كه به من دادند حاضر نشدم تو و گروه  ييچون با وجود تمام شكنجه ها يمن باش ونيهمه رو مد ديگفت باز هم با ظيبا غ تارا

 .پوست انداختم اما لب باز نكردم  يرو لو بدم سه ماه تو سلول انفراد

رو  ياز خود گذشتگ نيمن در انتخاب تو به عنوان معاونم اشتباه نكردم مطمن باش ا يدمت گرم ، اخر با معرفتها هست بابا

خوام به عنوان  يكردم م فيبرات رد يچه موتور توپ يدونير نكردم نمكنم ضر يگذار هيتو سرما يرو يمنظور دارم من هرچ

 سهيك نيگفت تو دلت به حال من نسوخته ناصر خان ا ييتارا با شرو يكن يكف م نشيبهت بدم صد در صد از د تيكادو ازاد

نه  ستميوجه حاضر ن چيكالم به صد كالم من به ه كي قيرف نيبب... ترسم سرم رو به باد بده  يم يمن دوخت يكه برا يگشاد

جنس  نيكه چقدر از ا يدون يخودت م فتادهيدونم چرا تو طالع من مرد ن يكنم اصال نم يهمكار يا گهيمرد د چيبا تو نه با ه

با  يهمكار خاطر از عاقبت نيخشكونم به هم يرو م استيمرد تو دن يهر چ شهير اديالكردار نفرت دارم و اگه از دستم بر ب
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 مبه نام هلن ، كه تو زندون باهاش اشنا شد يدارم با زن ميخودم كار كنم تصم يخوام خودم برا يبه بعد م نيترسم از ا يتو م

هست، با تو چطور اشنا شد ؟  يهلن او ك يگفت: ديپرس يبدم كه فقط زنها عضوش باشن، ناصر با كنجكاو ليگروه تشك كي

 يابونيخ يزنها نياز ا يكرد اليشد نكنه خ زيگوشهات ت يديباز اسم زن شن هيچ: انداخت گفت به ناصر  يتارا با اشك نگاه

كه كه  ميديبه توافق رس گهيما دو نفر با همد. ده  ينم يكيدم به تله تو  يكي نيسر پاست كه بشه رامش كرد نه جونم ا يب

حبسش تمام مشه ما كارمون  گهيدو ماه د يكيمرد به گروهمون باز باشه هلن تا  يپا مياز محاالته بذار ميدرست كن يگروه

خود من كه به تو  نيهم به د يموسخود  نيبه د يسيع يبش چميپاپ نياز ا شتريهم دوست ندارم ب گهيد ميكن يرو شروع م

 تعهد نداده بودم تا اخر عمر كنارت باشم

 نيتو ا يدون ي، خودت م يكن يتكرو يكن يغلط م يليتو خ: گفت ديمان كوببا عصابش متشنج شده بود با مشت به فر ناصر

و من تو رو به  ينبود شتريدله دزد ب كي يفراموش كرد نكهيمثل ا يبش يسارق حرفه ا كيسه سال چقدر خرجت كردم تا 

 ياسون نيبه هم يفكر كرد يكن يساز مخالف كوك م ارميدست ب بهزحماتم رو  جهيدرجه رسوندم حاال وقتش شده نت نيا

 ي؟ سر از تنم جدا م يچه كار كن يخوايبلند گفت م يدارم تارا نگاه غضبناكش به ناصر دوخت و با صدا يدست از سرت بر م

از  خواميبهم خورده م فتيبشم حالم از تو اون گروه كث ادهيخوام پ ينگه دار م االي... امهست گهيد زيچ نيباال تر از ا... يكن

 يخوام فقط بنده خودم باشم م يو اون خسته شدم م نيا ياز بندگ گهيكنم كه دوست دارم د يزندك يبعد اون طور به نيا

 ؟يچ يعني يفهم

برو گورت  يهر: گفت يتوزانه بود با لحن تلخ نهيكه نگاهش ك يرا متوقف كرد در حال ليپر سرو صدا اتومب يبا ترمز ناصر

 نا صر باش نيزهر اگ شيمنتظر ن يدر افتاد يرو گم كن فقط بدون با بد كس

را بر هم  ليشد او در برابر چشمان به خون نشسته ناصر در اتومب ادهيپ لياز اتومب يبر لب اورد و فور يشداريخنده ن تارا

 گرفت وسوار شد يتاكس يبدون معطل ديكوب

 يون ازاد شداز زند:  ديبه او انداخت و پرس ينگاه موشكافانه ا نهيجوان از ا راننده

 يدار گرانيچه كار به كار د ريات رو بگ هيرو بكن كرا تيتورا صننم ، رانندگ: با خم گفت  تارا

 . ياب خنك خورد يكردند حساب تتيپر البد اذ يليمشخصه توپت خ: زد وگفت  يپوز خند راننده
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 بشم ادهيخوام پ ي، نگه دار م يمردم هست يوص ليگفت اقا مگه تو وك يبه تند تارا

كه از صبح  چارهيب يجواب دادن كه قهر كردن نداره خب ما راننده ها كيچه بد اخالق : را باال انداخت و گفت شيابرو مرد

 قتشيبره حق يخوابمون م يشلوغ نيكه تو ا ميبشنو يزيبگبم ونه چ يزي، اگر قرار باشه نه چ هيتا شب كارمون مسافر كش

 ينيب يم يشن يصحبت هر كدوم م يمثل شماست پا ييبرخورد با ادمها خاطرخط كار كنم ب نيكه باعث شد تو ا يعلت اصل

كه به سمت  يكسان اتياز تجرب نكهيهم ا يكن يهم كارت م يطور نيخب ا.هفتاده من كاغذه  يمثنو شيكه داستان زندگ

 نه؟ اي يخواستم بدنم زندون بود يچرا م يديحاال فهم يابج يريگ يشدن سر مشق م دهيخالف كش

 كيامكان داره  ينيطور ادما نش نيدرد ودل ا يهم پا يليكنم خ يم هيانداخت و گفت بهت توص رونينگاهش را به ب تارا

ادم مجرم كه تازه از  كيو  نتيخودت وماش ينيب ياونجاست كه م. يدر اورد ريو سر از كو ياز شهر خارج شد ينيبب يوقت

كه  تيزندگ هيسرما يشيبزنه اون وقت مجبور م بيكه به ج ستيوپله ا ولوبه دنبال پ هيخال يزنذون در امده ودستش حساب

البته اگه اون اقا  يتجربه بزرگ دست از پا درازتر برگرد كيو بعد در قبال  يمجرم كن ياقا ميابوغراضه است را تقد كي

 يدتومن صدقه ب و صد يلقمه نون بخور هيعمر  كي ديمجال زنده بودن بده ودر اون صورت با زيعز

 يمن قرار داد اريرو در اخت اتيچطور ناخواسته تجروب يديد...  نهيا: سر داد و گفت  يخنده بلند مرد

خودت  يبرا نميب ي؟ نم يديرس يا جهيبه چه نت يكه تا امروز كسب كرد يهمه تجربه ا نيگفت حاال با ا يحوصلگ يبا ب تارا

 . يستين شتريمسافر كش ب كي.  يشده باش يكاره ا

وقت اراده  چيبود كه ه نيخالفكار به دست اوردم ا يادما يكه از زندگ يتجربه ا نيگفت بزرگ تر يزيبا لحن غرورام مرد

به  يباالتر كه متك نياز ا يام بشم چه درس ينفس نسپارم ومانع به وجود اومدن حرص واز در زندگ يوجدانم رو به دست هوا

 ارم يون حالل سر سفره ماسوده ن يخود هستم با خاطر يبازو

امد بعد به سكوت به او فهماند كه حوصله  ياساس م يبه نظر او پوچ وب شيبه مرد انداخت كه حرفها يبا تمسخر نگاه تارا

 كرد يعادت داشت شروع به خواندن اشعار كوچه بازار ييادامه بحث را ندارد مرد كه به پر گو

را به او پرداخت و در مقابل  يتاكس هيت شهر قرار داشت متوقف شد تارا كراقسم نيتر يكه در جنوب يميدر محله قد يتاكس

 فياوشده بود با تاثر گفت ح يمرد كه از پشت سر او محو تماشا. حركت كرد  كيبار ياو به سمت كوچه ا ريمتح دگانيد
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جاها زود الوده  نيدر ا ييها كهيت نيسالم نمونده چن ستيخود ن يب.باشه  تهمحله امد و رفت داش نيكه تو ا ستيدختر ن نيا

 . نهاستيبهتر از ا يليخ اقتشيل ييبايو ز كليقد و ه نيشن دختر با ا يم

دختر شد  تيگفتند كه باعث عصبان يزيهم چنان به تارا چشم دوخته بود متوجه دو جوان شد كه به طرف او رفتند و چ مرد

 ديچيپ يگريتند از ان دو فاصله گرفت و به داخل كوچه د يياان دو زد بعد با قدمه نهياش را محكم به س ياو كوله پشت

كرد تارا  تيهدا ياصل ابانيرا به سمت خ نيتاسف تكان داد و ماش ياز رو يصحنه زننده بود سر نيرااننده بار ها شاهد ا

سر ظهر بود و كوچه  ستاديان كشانده بود مردد ا يرو ياهيكه فقر پوسته س يزهوار در رفته ا يپشت در چوب يلحظه ا

در را بكوبد پس از چند بار  ونمجبور شد گل ينا چار ينه عاقبت از رو ايخلوت بود مستاصل بود كه ان در را به صدا در اورد 

اوكه همراه با  يسرفه ها يصدا دنيپدرش بود با شن ديترد يكه ب ديبه گوشش رس ييلخ لخ كفش ها يدر زدن عاقبت صدا

بود اما مجبور بود بخاطر  زينفرت انگ شيبرا شهياو هم دنيندارد د يپدرش حال و روز خوش دياش بود فهم نهيخاط س

وقت نتوانست ان موجود رذل و  چيمحل شكنجه و عذابش بود سر بزند او ه يبه ان خانه كه از كودك يمادرش هرز گاه

 يم ياز او سود ببرد تارا به خوب خواستيمخود  يمنافع شخص يكه كه فقط او را برا يكس.  ديرا به عنوان پدر بپذر فيكث

 بتيرا در در اورد با باز شدن در ه دشياعت جمادرش نبود ان مرد بارها او رافروخته بود تا خر يها تيدانست اگر حما

خورد  يبه چشم نم يانسان ليشكل وشما چيخورد كه در صورتش ه يغوطه م اديچرده نمودار گشت چنان در اعت هيموجود س

زرد رنگ اطراف  يبر پوست بدنش نشسته بود هاله ا اهيس يشده بود چرم دهيخم يكمرش در سن شصت و سه سالگ

 شهياو هم دنيشد د يو پاره اش متصاعد م نيچرگ يمشتز كننده دود عرق از لباسها يبود و بو بستهمردمك چشمش نقش 

برو كنار  نميسرد سالم كرد و گفت امدم مادرم رو بب يرفت و با لحنشبانه تارا بود نگاهش را از او گ يزنده كننده كابوس ها

 تو اميبذار ب

بر چهرش نمودار  يرا كه اغشته به غذا بود پاك كرد زهر خنده ا بلشيس شير نشيكه غالم رضا نام داشت با پشت است مرد

 م از شرت راحت شدمكرد الياجنه خ يبود يتا حاال كدوم گور...اديناصاف گفت خبر مرگت ب ييشد با صدا

 ياطيشد ح اطياورد وارد ح يكه برسر زبان م يكيرك يتوجه به دشنام ونا سزا ها يهل داد و ب يبا دست او را به كنار تارا

 كه خشت ان از يميقد يمخروبه با ساختمان
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 شيكه به خاطر جهالت خو يخوردگان بيآس. كه مسكن دافراد مطرود جامعه بود يمحل. بنا نهاده بودند يدست يفقر و ته با

نداشتند كه  يعنكبوت لهيزدودن آن پ يبرا يتالش چيبودد و ه دهيبرگز شيخو يزندگ انيآن محله متروك را به عنوان خطپا

توانست  ينم يگوشه ا چياش بود ، ه يرنج و بدبخت انهيآن خرابه ها آش ياز كودك هتارا ك يبرا. بود دهيبر تار و پود آنان تن

وجود خود  نيبا ا. خورد يبهم م التيآن تشك يدر واقع حالش از تما. باشد زيو خاطره انگ جيمه شيبرا يها دورپس از ماه 

قرار  اطيرفت كه كنج ح ينيززميز متاطرافش به س طيگذرا به مح يبا نگاه. دانست يمعدوم م ميدار آن اقل راثيرا م

و حوض جلبك زد كه  يحلب يشده بود و پشت بام ها دهيپوش كيكه با پالست يزنگ زده ا يپنجره ها دنياو د يبرا. داشت

او خود برخاسته از . در بر نداشت يجانيگوه ه چيو متعفن شده بود ه اهيلباس و ظروف ، س يدور تا دورش در اثر شستشو

 .شد نيمرزياو با عجله وارد ز. گرفت ياش از آن نقطه الهام م يكودك يتمام انگاره ها يبود و روز اكهمان آب و خ

انداخت تا  ينگاه اطيبه ح نيرزمياو از پنجره ز. شد رهيتارا هاج و واج به او خ نيبا د. مشغول جمع كردن سفره بود كوكب

خورد ، خاطرش جمع شد كه  يسو به آن سو تلو تلو م نياز ا ياو كه در اثر نئشگ دنيبا د. كند ييغالم رضا را شناسا تيموقع

 دگانيبه آنچه مقابل د كيتار هين يكوكب كه در آن فضا. كردن با مادرش دارد بشخوش و  يبرا ياو فرصت كاف دنيتا رس

 ».يتو برگشت يعني ؟يتارا خودت هست...تا« : شكل گرفته بود شك داشت با لكنت گفت شيكم سو

 ».بگو سم اهللا يمن اجنه هستم؟ اگه شك دار يكن ي، نكنه تو هم فكر م هيچ« : خودش را به او رساند و با خنده گفت تا

دختر جان ، منو دق مرگ  يكجا بود« : گفت اقيتارا گشود و با اشت يمحكم پشت دستش زد و بعد آغوشش را به رو كوكب

 ».ميخبر ياالن چند وقته ازت ب يدون يم. يكرد

 ».داد يچه حال يدون يرفته بودم باغ دلگشا صفا ، نم« و گفت  ديسرد صورت كوكب را بوس يبا حالت تارا

 » ؟يبار به خاطر چ نييباز هم زندون ، ا« : آرام گفت ييبا تاسف تكان داد و با صدا يسر كوكب

حرفه  ينكنه فراموش كرد. فرستنم زندون يهر بار چرا م يدون ي، تو نم يپرس يچه سوالها م... ننه  يا« : گفت يبا كالفگ تارا

... از خودت بگو. به تو بزنم و برم يسر كيفقط اومدم . فرصت ندارم اديز...حرفها  نياز ا ميحاال بگذر.هيدختر دست گلت چ

 ».كنه يم تتيهنوزم اذ كهيمرت نيا
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از  نيمگه فقط مرگ منو از دست ا. خونه شهيدختر جان ، دست رو دلم نذار كه مثل هم يا« : و گفت ديكش ينيآه سنگ كوكب

تو عالم چرت به  سكرهيبه كارم نداره ،  يكه نشئه است كار يوقعتا م. حال و روزش رو ينيب يمگه نم. خبر نجات بده يخدا ب

 ».شيشناس يشه ، خودت كه م ياز سگ بتر م. نرسه شكه مواد به يبه روز ياما وا.بره يسر م

هر وقت . باشه يفيموجود كث نيچن ياسم آدم كه رو فيح. دارم نهيريبله ، ارادت د« : بر لب آورد و گفت  يخنده تلخ تارا

 يكوتاه نيسقف به ا ريز وونيح نيعمر با ا كي يدونم تو چطور تونست ينم. شه يافته حالم دگرگون م يچشمم بهش م

 ».يكن يزندگ

زن تنها  كي يرفتم ، كجا؟ برا يكردم و م يچه كارش كنم ، ولش م يخواست يم« : با ناله گفت  ستيگر يم يبه آرام كوكب

سرم بوده ، خدا رو  ياندازه كه اسم ننگش به نوان شوهررو نيهم. هياديو نمناك هم ز كيتار نيرزميز نيكس هم يو ب

خب دتر جان تو از . شه يم يعمرمون هم هرطور باشه ، سپر موندهيباقچند صباح  نيبوده گذشته ، ا يهر چ. كنم يشكر م

 ».يدار يميات چه تصم ندهيا يبرا. يكن يچه كار م. خودت بگو

وضعم خوب  نكهيمطمئن باش به محض ا. كنم ياش م يعمل يتو سرم دارم كه به زود يبكر يفكرها مي« : با تامل گفت تارا

چه  ديد يبعد خواه. گرهيسال د كيتو تا  يسخت. دم يجهنم نجات م نيآم تو رو از ا يجمع كنمم يشد و تونستم پول و پله ا

 ».مثل زالو خونت رو بمكه يخرخاك يغالمرضا  نيذارم ا ينم گهيبرات درست كنم د ياشراف يزندگ

االن . يرياز ما بگ يدوبارهسراغ يك ستيمعلوم ن گهيد يدر بر نيكه از ا نيدونم هم يمن كه م« : و گفت ديكش يآه كوكب

 ».نمتيب ينم ريچند ساله كه س

 

آخه نمي تونم موندن من در اينجا صالح نيست از يك طرف ميدوني كه چه كينه اي از اين پير كفتار به  ": با عجله گفت تارا

مي ترسم بياد . از يه طرف ديگه ترس از عطا خان رو دارم. دل دارم آخرش ميترسم يا من خون او رو بريزم يا او خون من رو

آخه او منو مسبب . اگه دستش بهم برسه زنده نمي ذارم.كه او چه آدم خطرناكيه  ونيمي د. سراغم رو بگيره و گيرم بياره

 ".بهم ريختن تشكيالتش مي دونه به همين خاطر تا زهرش رو نريزه دست از سرم بر نمي داره

خواست مطمئن باش اگه مي . اما چهار پنج ساله كه از اين جريان مي گذره از او هيچ خبري نشده ": با نگراني گفت كوكب
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 ".از كجا معلوم او تا حاال دستگير نشده باشه و يا نمرده باشه. باليي سرت بياره تا حاال اين طرفها آفتابي شده بود

اون وقت براي هميشه تو رو مي . تو فقط دعا كن كار و بار من بگيره. به هر حال نمي تونم بي گدار به آب بزنم: گفت  تارا

 .دهخوار رو هم بذار آخر عمري تو گند و كثافت خودش دست و پا بزنهاين الشخور ِ مر. برم پيش خودم

با دست محكم به پايش كوبيد و بعد با دستپاچگي شروع به پهن كردن سفره پارچه اي كرد كه در آن نان پيچيده  كوكب

 .پاك يادم رفت ناهار برات بيارم. واي خدا منو مرگ بده:گفت. بود

: در آن مقداري نخود و سيب زميني باقي مانده بود زير و رو كرد و بعد با حالت تاسف گفتبا عجله ته قابلمه را كه  كوكب

 .ببخش دخترم كه غذايي از اين بهتر نداريم كاش زودتر اومده بودي تا كمي گوشت هم بهت ميدادم

من بهتر از هر كسي ميدونم تو اين خونه آبگوشت تنها غذاي شاهانه ايست كه . ننه جلوي من اين حرف رو نزن: گفت تارا

 ....هر چند ماه يك بار درست ميشه

تو صبح تا . به خدا دلم به حالت مي سوزه. رو هم ميدونم كه براي تهيه اين غذا چقدر خودت رو به آب و آتيش زدي اين

 .ر خفت باري مي دي و اين مرتيكه بي غيرت دستمزدت رو دود مي كنه ميفرسته هواشب تن به هر كا

غالمرضا از شدت تشنگي كنار حوض افتاده بود و صورت پشمالويش در . از جا برخواست و نگاهي به بيرون انداخت تارا

هميشه از اينكه از : نشست گفت با بيزاري نگاهش را از او گرفت و در حالي كه سر سفره مي. انحصار مگسها در آمده بود

. از روزي كه چشم باز كردم سايه اش مثل ديو باالي سرم بود. مياد دمتخم و تار چنين موجودي به عمل اومدم از خودم ب

اوايل فكر ميكردم پدر يعني همين زندگي رو به همون شكل پذيرفته بودم به خصوص كه مي ديدم تو چنان از او حساب مي 

خب من هم از تو ياد مي گرفتم به همين خاطر بود در برابر . رسي كه انگار جز اين نبايد طور ديگه اي مي بودبري و ازش ميت

 .شكنجه و آزارش جرات كوچكتريت واكنشي نداشتم

پس : كوكب با ديدن سر تراشيده تارا چنگي به صورتش انداخت و گفت . روسري اش را برداشت تا راحت تر غذا بخورد تارا

 .نازنينت كو؟ اين چه شكل و شمايليه كه براي خودت درست كرديموهاي 

جوش چي رو ميزني جوونيم دود شد و رفت مي خوام صد سال سياه اين دوالخ موي شپشو رو سرم : با خونسردي گفت تارا

 .نباشه
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 دي؟تو نبايد سرت رو مي تراشيدي كدوم دختر عاقلي اين كار رو ميكنه كه تو كر: با ناراحتي گفت كوكب

اگه مي بيني سرم رو تراشيدم فقط . طوري حرف مي زني كه انگار خواستگارها االن پشت در صف كشيدند: با اخم گفت  تارا

از بس پوست سرم رو خارونده بودم زخم شده . چاره اي جز اين كار نداشتم. بخاطر اين بود كه موهام پر از شپش شده بود

 .به همين خاطر از ته موهام رو زدم مبمونترسيدم گري بگيرم بترشم رو دستت . بود

اگه هيچي نداري فقير و بي كس و كاري به . دختر جان تو هنوز جووني خوشگل و خوش قد و بااليي: با تاسف گفت كوكب

خدا رو چه ديدي شايد يه روزي يه مرد خوب سر راهت . همين صورت زيبايي كه خدا بهت داده قناعت كن وقدرش رو بدون

 .ازت خواستگاري كردسبز شد و 

تازه اگه همچين اتفاقي بيفته . مرد خوب دنبال زن خوب مي ره نه من كه سر تا پام پر از عار و ننگه: پوزخندي زد و گفت تارا

تو بايد بهتر از هر كسي بدوني كه چقدر از جنس . و يك خدا زده به خواستگاريم بياد من كسي نيستم كه بخوام شوهر بكنم

. براي هر دختري پدرش سمبل مردانگي است. يه معنا داره و اونهم معناش خيانته فقطكلمه مرد براي من . مرد نفرت دارم

ننه شوهر تو به اندازه . حاال فكر كن كه وقتي پدري نامرد از كار در بياد چطور اون دختر مي تونه به مرد ديگه اي اطمينان كنه

اين پست فطرت همه چيز منو ازم . نمي كنه  دشهيچ حيووني به فرزن يك حيوون هم نيست چون خيانتي كه او به من كرد

 .....گرفت حتي

با . سهمگيني كه داخل زير زمين افتاد باعث شد حرف در دهان تارا بخشكد كوكب كه وحشت در صورتش نمايان بود سايه

غذات رو بخور از دهن مي : گفتدستپاچگي كاسه مسي را كه در آن مقداري نخود و سيب زميني بود مقابل تارا گذاشت و 

 .افته

تارا كه متوجه خشم توفنده . در حالي كه زنجيري را دور دستانش حلقه كرده بود تلو تلو خوران از پله ها پايين آمد غالمرضا

كوكب . غالمرضا با هيبتي ترسناك به سويش خيز برداشت. او شده بود فوري روسري اش را سر كرد و از جايش بلند شد

اما غالمرضا وحشيانه چنان بر سينه او كوفت كه زن بيچاره با جثه . تارا شد ين دو را گرفت و مانند هميشه سپر بالبين آ

بدون كوچكترين . تارا كه برخالف مادرش بلند قد و درشت اندام بود. ضعيف و نحيفش مثل پر كاهي به گوشه اي پرتاب شد

ديگرش زنجير تاب داده شده  تا يك دستش بازوي او را گرفت و با دسترديدي پيش از اينكه موفق به عمل ديگري شود ب
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اگه يك قدم ديگه برداري با همين : را از دور دستان او باز كرد و بعد با خشم مقابل او ايستاد و با لحني تهديد آميزگفت

 فهميدي غالمرضا خرخاكي؟. پس كاري نكن كه به درك واصل بشي. زنجير خفه ات ميكنم

مثل . دختر جان من كه با تو كاري ندارم: با صدايي لرزان گفت. كه خود را خلع سالح ديد حسابي خودش را باخت غالمرضا

 .اينكه من پدرت هستم يه ارزن احترام برام قائل باش اين چه طرز رفتاره كه تو با من داري

در حالي كه زنجير را با تبحر خاصي به چشمان نافذش كه در زمان خشم به طرز عجيبي قرمز مي شد را به او دوخت و  تارا

تو اسم هر چي پدر تو دنيا بود . تو پدر من هستي؟ تو چطور مي توني چنين ادعايي بكني: حركت در آورده بود با تندي گفت

كه اگه بخواي يك بار ديگه ادعاي پدري بكني خيلي راحت قانون سرت رو  يالبد خودت مي دون. رو به ننگ آلوده كردي

اگه مي بيني هر از گاهي سري به اين جهنم مي زنم مطمئن باش دلم براي ديدن قيافه كريه تو تنگ . طناب دار مي برهباالي 

پس خوب گوش كن اگه از اين لحظه به بعد . بخاطر اين پيرزن بخت برگشته است كه نمي تونم فراموشش كنم.... نشده 

حواست . رم كه اگه از درد مثل سگ زوزه بكشي كسي به دادت نرسهيك تار مو از سر اين زن كم بشه چنان باليي سرت ميا

از اين به بعد . خيلي جمع باشه اين تارايي كه مقابلت قد علم كرده تاراي ده سال پيش نيست كه هر سازي بزني او برقصه

بدخيمي شده كه هر اين عقده هايي كه از تو سر دلم تلمبار شده تبديل به غده هاي . خواهي شنيد يجواب هاي رو با هو

 .و اين را گفت و با خشم از آن پستو خارج شد. دوباره بر ميگيردم. لحظه ممكنه سر باز كنه خيلي مراقب رفتارت باش

دختره : از شدت خشم مقداري ناس را كه از قبل زير زبانش گذاشته بود پشت سر او تف كرد و بعد با غضب گفت غالمرضا

ده اخالق آدميزاد نداره همه اش مي خواد براي من اداي نرينه ها رو در بياره بذار يكبار پدر سگ براي من قداره كش هم ش

 .آخرش گذر پوست به دباغخونه مي افته. كنم شديگه پاش به اين خونه برسه مي دونم چه كار

الاقل مي ذاشتي يك لقمه از غذاش رو مي خورد بعد مثل : نگاهش را به ظرف غذاي تارا دوخت و بعد با حرص گفت  كوكب

 .عزراييل باالي سرش پيدا مي شدي

خفه شو زنيكه سليطه هر چي ميكشم از دست توست همين پشتيبانيهاي تو اين دختره : با چهره اي درهم گفت غالمرضا

 .كرده از بس دست به سرش كشيدي ديگه ما رو آدم حساب نمي كنههرزه رو اين طور دريده 

امان از تو كه نفهميدي با اين دختر چه رفتاري داشته باشي از روز اول از ! هي! هي: سري با تاسف تكان داد گفت كوكب
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 .كنهگرده اش كار كشيدي هر طور كه دلت خواست با او همون كار رو كردي حاال توقع داري تو رو آدم حساب 

آخه خبر مرگت بياد از لحظه اي كه اين دختره :لنگه كفش پاره اش را به سمت كوكب پرتاب كرد و با غضب گفت غالمرضا

 بيغوش رو آوردي تو اين خونه چنان

 

كردم كه  يچنانش م يداديرو به دست من م ارتي، اگه تمام اخت يبود دهييدر آمده بود كه انگار تو اون رو زا شيبرا رتيش

تو  رهيكنه م يم يدله دزد يهر چ. ما نداره يبرا يسود چيده ساله كه او ه كياالن نزد. خودم باشه يسلطه  ري حاالها زحاال

 )كنه؟ يم يدراز ونزب يطور نيا يپس به چه حق.خودش بيج

 ياز جونش م يچ گهيد. يازش گرفت يتونست داشته باشه اما تو با نامرد يكه م ييبه تمام حق ها:(و گفت ديكش يآه كوكب

 دياز صدقه سر اوست وگرنه با ميكن يم يزندگ ميكه توش دار يخرابه ا ني،هميكه ممكن بود ازش سود برد ييتا جا.يخوا

 .)ميديكش يم يعمر آوارگ كي

ما  ونيزنده بودنش رو مد ديكه زنده است با يتا روز.ميها به گردنشحق دار نياز ا شتريب يليما خ:(گفت.  ديغر غالمرضا

پس چرا . ستيما ن ياو دختر واقع يتو كه خبر دار....دونه  يكار كردند،او نم يكه خونوادش با او چ يمگه فراموش كرد.باشه

 )؟يزنيم نهيقدر سنگش رو به س نيا

برات  يتونست منبع درآمد خوب ياو م....يخودت او رو قبول كرد يتو به خاطر منافع مال:(بود گفت نيواقع ب يكه زن كوكب

تو  م،اويدرست كرد يبچه گدا، دزد و قاچاقچ كيطفل معصوم ، هيكه ما از  نهياز ا ريمگه غ.ستين يمنت يجا چيباشه،پس ه

 )كنه،  ريرو به خ تردخ نيدامن من وتو خراب شد،فقط خداعاقبت ا

كه جوش تخم و تركه  يحمقگور باباش، تو ا:(بسته گفت مهين يزبانش گذاشت و بعد با دهان ريناس را ز يمقدار غالمرضا

خوام سر  يمن نجوشه، م يكه برا يگيد....گم بره و برنگرده، واال ي، حاال كه او نخش رو از ما كنده، م يزن يرو م گهيكس د

 )سگ توش بجوشه

 .خارج شد نيرزميكرد به بهانه شستن ظرفها از ز يغالمرضا احساس خفقان م يكه از حرف ها كوكب
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زن تجمع كرده بودند و هر  يهر خانه تعداد يجولو.شد كيبن بست و بار يپر ازدحام وارد كوچه ا يريمس يپس از ط تارا

 .بودند يگروه مشغول به انجام كار

 حيبلند و وق يبا خنده ها يو هر از گاه.گفتند يم فياراج گريكديگوش  ريشكستند ز يكه تند تند تخمه م يدرحال يتعداد

هم سرگرم  گريد يبودند و گروه يمشغول پاك كردن سبز يتعداد.كردند يزنان را به سمت خود جلب م گريتوجه د

كنار كوچه فرو رفته  يبرهنه در جو يبردند و با دست و پا يم ضيمادران خود ف يتوجه يبچه ها هم از ب. انيقل دنيكش

 يخود مخف بيگرفت با كثافتش داخل ج ينظرشان مرا كه  يزيمتعفن بودند و هر چ يلجنها انيبودند و مشغول كاوش در م

بودند و  صقشر خا كياز  يهمگ.گذاشت يم شياز فقر و تخلف را به نما ييآدمها نما بيترك نيبافت محله باا. كردند يم

 ديخر ياز مناطق عمده  يكيآنجا.كردند ينم يرويپ يضابطه و قانون معون چياز ه. داشتند گريكديبا  يزيمسالمت آم يزندگ

كار خود  يداشت اما ساكنان انجا به شكل يمنطقه مبذول م نيكه به ا يبا وجود نظارت و توجه سيپل. و فروش مواد مخدر بود

آنان كه  يبرا. را خدشه دار ساخته بودند  يو فرهنگ شهر تيبه آن منطقه مدن بايناز يظاهر دنبردند و با دا يم شيرا از پ

را در وجود آنان  تيشفاف ميخطوط مستق مينبود كه با ترس ييگو قتيحق ي نهيآ چيه دند،يد يرا وارانه م يزندگ يشكل واقع

 .كند نهينهاد

 .بودند يياو خودش را به جمع زنان رساند كه مشغول چرند گو دنيبا د طانيش يورود تارا به داخل كوچه پسر بچه ا با

خبر مانند برق  نيا دنيدختر كه نامش آرزو بود با شن. آن عده شنونده بود رساند نيكه ب يدر گوش دختر جوان يزيچ

 .هراسناك از جا برخاست و به استقبال او رفت يو با حالت ديپر شيگرفته ها از جا

ر جمع آنان آرزو د دنيتارا از د. بردند نيذره ب ريمشكوك او را ز ييبا تارا نداشتند با نگاه ها ييكه چندان آشنا گريد يزنها

 يبرانداز م شرايكه سر تا پا يپرسشگر ياعتنا به نگاه ها يتارا ب.جواب سالم او را داد ينيو با سنگ ديرا در هم كش شياخمها

را  ييها ديآرزو كل. آن در را باز كند ياو با اشاره به آن دختر فهماند كه فور. بود  ستادهيا يوچكك يكردند در مقابل در آهن

 يتارا پس از ط. باز كرد ديلرزيكه م ييآن را با دست ها. در آورد راهنشيكرده بود از داخل پ زانيكه با نخ به گردنش آو

همان بو ، همان فقر با خشت خشت آن . خانه غالمرضا نداشت اب يچندان قرف يچند قدم وارد ساختمان شد كه از نظر ظاهر

خاموش و روشن  اهيس يبودند كه تنها با المپها دهيآن خانه ها كش يمشترك بر بام تمام يا سهيانگار ر. بود ختهيخانه در آم
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 .شد يم

نگاه  رسيداشت خودش را از ت يآرزو كه سع.شد كينمور و تار يرا از هم گشود و وارد اتاق يكوتاه يبا ضربه پا در چوب تارا

 چيرا كنار زد و وارد آشپزخانه شلوغ و درهم شد كه ه يپرده چروك گرفته ا يدرست كردن چا يتارا دور سازد به بهانه 

جا دادن آن ها وجود  يبرا يقفسه ا ايكمد  چيتلمبار شده بود و ه گريكدي يظرف و ظروف بر رو. نداشت  يريگونه نورگ

 .مشغول جمع و جور كردن اطرافش شد يگاز گذاشت و به آرام يرا رو يدود گرفته ا يكتر.نداشت

با لحن  زديموج م تيكه در آن عصبان ييبا صدا يپس از لحظه ا. داد  هيتك وارينشست و به د يتشكچه ا يرو يبا خستگ تارا

 )يمردم از تشنگ ار،يب ياستكان چا كيآرزو خانم خوابت برده؟ زودتر :(گفت يتند

. رج شد و مقابل او نشستاز پستو خا ريسر به ز. نشود نيننگ يتيبود تا تارا متوجه واقع دهيچيچادر را دور كمر خود پ آروز

به  يلگد. برداشت و چادر را از دور او باز كرد زيبه سمت اوخ زديكه در آن خشم موج م يبود با نگاه زيتارا كه فوق العاده ت

 يننگ از فرسنگ ها مشخصه، چادر دورت م نيا....يالش ياز من پنهون كن يخوا يرو م يچ:( او زد و با خشم گفت يپهلو

كدوم  نميبگو بب ؟يرو بپوشون تيكثافت كار يشه رو يم يراحت نيبه هم يفكر كرد ؟يكن يم مياز من قا خودت رو ؟يچيپ

رو فراموش  ميكه با هم بست يمانيمگه عهد و پ ؟يذلت بد نيتن به ا يچطور حاضر شد د؟يعقلت رو دزد يوجدان يب

 ؟ينامرد قرار داد كي اريما باز نشه ،چرا؟ آخه چرا خودت رو در اخت يزندگ يتو يمرد چيه يقرار نبود پا ؟مگهيكرد

 )؟يحرف بزن چرا خفه خون گرفت

 )كنميتارا جان غلط كردم منو ببخش خواهش م:(خود را گرفته بود با هق هق گفت يكهپهلو يدر حال ارزو

 ي، فكر كرد يراحت نيبه هم:(ند كرد و گفتبل نيآرزورا گرفت و با زور او را از زم قهياز حدقه در آمده  يبا چشمان تارا

 يوقت. از احساس و عاطفه برده باشم ييكه بو ستمين يمن كس يكور خوند. كنميم يچشم پوش تيباخواهش والتماس از خطا

روز اول هم بهت گفتم من . بده انتيخ يكه استخونش بو رميگ يرو م يكسالبته پاچه . رميگ يپاچه م يسگ بشم بد طور

 )؟يرو ببر رتتيمن رگ غ يتو خونه  يجرات كرد يپس چطور. ستيسگ خوردم و رحم ومروت تو كارم ن ريش

گم باور كن ناخواسته تن به  يرو برات م زيتارا جان مهلت بده همه چ:( با التماس گفت ديلرز يكه چانه اش م يدر حال آرزو

 دييسا يرا بر هم م شيكه دندانها يهول داد و در حال ياو را گوشه اتارا ....) اما،اما...طور بشه تيخواستم ا ينم. كار دادم نيا
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رو قبول  يليدل چياما من ه. شه يپوشاندن خطا به كار برده م يكه برا يعذر...طور بوده ، ناخواسته نيهم شهيهم:(گفت

تو به خاطر سر .انجام اون رو بده ياجازه  يگرينداشته باشه محاله كه به د يانجام كار يكامل برا ليتا تما يانسان چيه. ندارم

 كيتونم تو رو به عنوان  ينم گهيمتاسفم من د. يتتكرديوجدان ، پشت به موجود يب هي ينفسان يدر برابر هوا يسپردگ

دست گل  نيكه چن يهمون كس شيپ يو بر يبهتره جور و پالست رو جمع كن.خونم نگه دارم يتو كيدوست ،همراه و شر

 .جا درد سرسازه نيموندنت ا. بجنب ااهللاي. رو به آب داده يقشنگ

 .)ينشده هر ختهير يخون تا

اما در نظرمن تو  يسگ هست يگ يتو م:(با شماتت گفت ستيگر يكه م يدو تا دستش فشرد و درحال نيسرش را ب آرزو

سال مثل نگهبان از خونت محافظت  كي نيا يكه تو يندار نويفهم ا ياما تو حت. سگ مظهر وفاست. يستيسگ هم ن يحت

 )يداشته باش يسرپناه كي يكه هر وقت از زندان آزاد شد نياون هم به خاطر ا...كردم

 )به باال اومدن شكمت داره؟ يخونه چه ربط نيموندنت تو ا يشه بگ يم!  يعجب منت:(و گفت ديرا در هم كش شيابروها تارا

وجود داره  يچه كار بيكس و كار تو شهر غر يو ب يدختر فرار كي يبرا....كه اغفال شدم نهيربطش ا:(با بغض گفت آرزو

به نظر من كار خالف  يجور آدما اطالع دار نيتارا خوبه خودت از سرنوشت ا. رهينم يكنه تا از گشنگ يكه خودفروش نيجز ا

 گهيو نه از هزار جرم د گردونهيبر م ينه از قتل رو فتهيزد پاش كه ب يدزد بهآدم دست  يوقت ستين نيدر ب يفرق چيخالفه ه

 يخوا يم يطبقه بند نيتو با ا. شرافتش به مراتب باال تر از قتل و فحشاست اديقاچاق و اعت يتو به گمان خودت دزد. 

 كي كي يشونيرو پ يستيكه متوجه ن يدر صورت.....يبه خودت بد يبهتر تيشخص

 

 «ميجامعه طرد شده هست نيتو ا ياردختر فر كيمجرم خورده و به عنوان  نيمهر ننگ ما

كه به من پناه  يچرا روز اول.يكن فيمن قصه كلثوم ننه تعر يالزم نكرده برا«: كه اعصابش متشنج شده بود با غضب گفت تارا

اما تو  يكرديم ديرو تائ گفتميو هرچه كه من م يننه مرده ها رو داشت افهيكه ق شيسال پ كي؟يهمه كاره هست ينگفت ياورد

 ستيرو برگردون ن يننگ چياز ه گهيعفتش رو از دست داد د يدختر يوقت گنيراسته كه م يكرد رييتغ يليمدت خ نيا

 »؟يدي،فهم نجاينه ا ،امايكن يزندگ يخوايبه بعد هر طور كه م نياز ا يخب تو مختار يليخ
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 »كار دادم نيتن به ا يكنم چطور فياما بزار قبل از رفتنم برات تعر رميخب م يليخ« گفت؟ ستيگريكه م يدر حال آرزو

زنها خوشم  نگونهيا تياز شخص ستيدست خودم ن نميزن فاحشه بش كيدرد و دل  يدوست ندارم پا«:گفت يتفاوت يبا ب تارا

 »ادينم

فكركنم اكر بهت بگم  يول«: گفت يبالحن دردمند.سروگردن از او بلندتربود كيكه  ستادياز جا برخاست و مقابل تارا ا آرزو

 ».يبه حرفام گوش بد يديم تيبال روناصر سرم اورده رضا نيا

ماند ، سپس با  رهيرنگ آرزو خ يمات و مبهوت به صورت مهتاب يلحظه ا. كرد  ريينام ناصر چهره اش تغ دنيبا شن تارا

 »كار زد؟ نيچطور دست به ا ايناصر،خدا«:گفت يفيضع يصدا

نداره به  ييابا يكار چياست از ه يبه تمام معن وونيح كياو  يديدرست شن«:به خود گرفت و گفت يحق به جانب افهيق آرزو

 »؟يچطور تا االن او را نشناخت. خالصه شده  اتياو،توشهرت و ماد يبرا ايدن. كنهيرحم نم زيچ چيكس و ه چيه

به اشپزخانه رفت و  ين او شده بود فوردها يآرزو متوجه خشك. نشست نيزم يرو ينداشت به ارام ستادنيتعادل ا تاراكه

نقطه  يآرزو با دست گذاشتن رو. كرده بود رييحاكم نسبت به قبل تغ يو استكان برگشت فضا يچا يبعد با قور يلحظه ا

خود  يشده بود كه تارا به خاطر مسائل شخص دواريام.  ديضعف تارا ماندنش را در ان خانه كه تنها سرپناهش بودبه ثبت رسان

تارا گذاشت و  يرا جلو يچهره اش را غم زده جلوه دهد استكان چا كرديم يكه سع يدرحال. ان موضوع سرپوش گذارد بر 

تارا از حالت بهت در امد و با  تعاقب نكهيسكوت حاكم شد تا ا يمدت. كند فيتعر شيمنتظر ماند تا از او بخواهد ماجرا را برا

 »افتاد؟ ياتفاق نيچن يچطور يكن فيالتماس كنم تعر يالبد منتظر يشكنيبا دمت گردو م يه؟داريچ«:ديتامل پرس

اندازه خودخواه  نيتا ا ادمهي،يمدت عوض شد نيتو چه قدر درا«:خودش را جمع و جور كرد و من من كنان گفت آرزو

بتونم  ياون زود به شديباورم نم.كردم داياحساس كردم فرشته نجاتم رو پ دميجنوب تورو د ناليبار كه تو ترم نياول ينبود

تو . كه همون شب دعوتت رو به خونت قبول كردم ينظر منو جلب كرد ينانيطماما تو با چنان ا. كنم دايپ يحام هيتهران  يتو

كه گفتم  نيهم يگذشته ام اشنا بود يو بم زندگ ريانگار با تمام ز. خوردياشكار به چشم م يتيميدستات صم ينگاهت و گرم

برگشتن  يبرا يروزنه ا يكنيماگه فكر  يچرا فرار كردم فقط گفت يازم بپرس ينخواست گريام د يشهرستان يدختر فرار كي

اخه . رو عوض نكردم و موندم مميبه كانون خونوادت وجود داره برگرد،اما من كه برگشتن برام به منزله مرگ بود تصم
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گذشتم  يموردشون از همه چ يطر وجود اونها و تعصبات بدر وقع من به خا. مطمئن بودم پدر و برادرهام منو خواهند كشت

بدون  نكهياجازه ا يحت. به جهنم كرده بودند ليرو برام تبد ياونها زندگ. ستيكه حق مسلم هر انسان يازاد. برسم يتا به ازاد

، پدر و  يك شيهم پ مرتب چادرسرم بود، اون يعالوه بر روسر ديتو خونه با. بزارم نداشتم رونيبزرگتر پام رو از خونه ب

كه تا هفته ها بدنم كبود  گرفتنديمشت و لگد م ريچنان منو ز شديم علومتار موم م هي رونيبرادرهام كه محارم من بودن اگه ب

چند مرد  ينداشت وقت يدر نظر اونها معن گرفتيدور از چشم اونها صورت م ديحمام رفتن و توالت رفتنم با شهيبود باورت نم

 ينمونه ها نهايتازه ا.  اوردنديهمون جا دخلم رو م. ولو پدر و برادرات خونه هستند دختره بره حمام شرشر اب راه بندازه

سنت  يسر كي ريكنه اما هنوز درگ يفكرش رو بكن ادم تو عصر تمدن زندگ. خونوادم هست ياز شكنجه ها يكيكوچ يليخ

مگه من . دخترشون به وجود اوردن به فرار من دامن زدند  يبرا يكه تو زندگ ييتنگناها نياونها با ا. غلط و پوچ باشه يها

فرار  مونهيدر قفس باز م نكهياست به محض ا يقفس زندان يتو يهم وقت وونيح كي. و ازار اونها رو داشتم تيچقدر توان اذ

 ديشا. پدرم و سه برادرم برام درست كرده بودند كه  نميبب رياس ياون خودم رو در زندگ شترازينتونستم ب گهيمنم د. كنهيم

خب . ارميگوش بسته بودم چطور تونستم فرار كنم و سر ازتهران در ب ومحدود و چشم  نقدريبرات سوال باشه كه من كه ا

به اون انداخت  ينگاه نكهيرو به خونه اورد و بعد از ا يروز برادر كوچكم مجله ا هي. دارم يكوره سواد هيگفت كه  شهيم

داستان و مجالت  يكتابها اغسر ديداشتند دختر نبا دهيكنه آخه اونها عق مياون رو داخل كمدش قا شهيفراموش كرد مثل هم

 يكارها رو تو نيو درشت بودند تمام ا زير يو اهل هرجور خالفكار كردنديبود كه خود برادرهام همه كار م نجايجالب ا. بره

رو امر به  يبودند آخه ادم كس مارياونها ب كي كيدختر خونواده بود به نظرم  تيترب ميكه محل تعل ددادنيانجام م يخونه ا

كه بود به دست  يخالصه من اون مجله رو به هر شكل. كنه زيپره يكه خودش از هر الودگ كنهياز منكر م ينه ومعروف 

 كيكه تو اون مجله بود نظرم به داستان  ييها سرگذشت  نيو با حرص و ولع شروع به خوندنش كردم ب ياوردم و دزدك

بود كه  يمن اغاز يداشت اما برا يتلخ انيپا رچهگ نامهياون زندگ. جلب شد و شروع به خوندن كردم يدختر فرار

با اون  تونستميم يتا ك. نبود يرنگ ياهيبشه كه به قول معروف باالتر از س يمن از اون نكبت و جهنم يباعث ازاد توانستيم

از چنگال  يخودم رو به هر شكل ديبا. و سه سال زنده در گور دست و پا زدن بس بود ستيب. زجر تو اون خونه نفس بكشم

استفاده كردم و فرار روبه اون قرار  تيخونه نبود از موقع يروز كه كس كيخاطر  نيبه هم. دميكشيم رونياونها ب رحميب
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پس . هاشون به پا كرده بودند  يريو سختگ ييسوختم كه اونها با زورگو يم يشيتو ات به هر حال من. دادم  حينكبت بار ترج

 يها هياون سا گهيو د كردميم ييو رها ياحساس آزاد ينطوريدست كم ا. بشم تباه يا گهيداشت طور د يبرام چه فرق

سال  كي نيبه خصوص تو ا رميبگ ميتصم ندميا يبرا خواديهر طور كه دلم م تونستميخودم م. سر من نبودند  يهولناك باال

. امتحان كنم يا گهيد يبختم رو جا ات رميم يحاال كه تو جوابم كرد. و خودم باشم ستميخودم با يپا يگرفتم چطور رو ادي

كه تورو گرفتن  ياستفاده رو برد روز تيمن نها يتجربگ يناصر از ب. ندارم كه به خاطر از دست دادنش بترسم يزيچ گهيد

 اب. كنن  ريو منو دستگ نجايا زنديخونه برم وگرنه امكان داره مامورا بر نياز ا دينزد من اومد گفت هرچه زود تر با مهيسراس

به خونوادم وادارم ساخت به حرف ناصر گوش  ليو تحو يريلرزه به وجودم افتاد ترس از دستگ يحرف بدطور نيا دنيشن

 دشيپل تيبه ن يشك چيكه من ه يرو ندارم از خدا خواسته البته طور يهستم و كس بيشهر غر نيبه اون گفتم تو ا يبدم وقت

در خونه رو قفل كردم و دنبال اون راه افتادم  يفكر چيمنم بدون ه. برم  داره نيكه تو جاده قزو ينبرم از من خواست به باغ

 يكنيم يتو با اون همكار دميديوص كه مبه خص. است يخواه ريكه با اون داشتم احساس كردم كه ادم خ يياز برخورد ها

منو به باغ برد اول  يوقت يداشت مراودهباهاش  نانيبود كه تو با اطم يباشه اون تنها مرد يادم بد ديخاطرم اسوده بود كه نبا

 يتيبه كم ظرف يوارد ساختمان شدم چنان خودم رو باختم كه ناصر به خوب يوقت. خود كرد يباغ منو از خود ب ريچشمگ ييبايز

تصور  يكه تا اون حد لوكس و پر زرق و برق باشه نگذاشته بودم حت يحق داشتم من تا اون روز پا به خونه ا. برد يمن پ

قدم به  كردميچه كار كنم احساس م دونستميو نم كردميو نگاه م واريهاج و واج در و د ديگنجينم الميتو خ يخونه ا نيچن

 »گم؟يدارم م يكه چ يدونيو م يديرو د ييايكم نداشت البد اون باغ رو زيچ چيواقع اون كاخ ه قصر شاهانه گذاشته ام و به

 

كرد و بعد نفس  يسرش را به نشانه مثبت تكان داد آرزو مكث يمتعجب چشم به دهان اون دوخته بود و به ارام يبا نگاه تارا

خودش  يو زمان كنهيم يها مخف ييبايز واريرو پشت د ها خودش يزشت شهيكه هم فياما ح« :و با افسوس گفت  ديكش يبلند

رها كرده بودم تا هر انچه  يحباب معلق خودم رو در اون بهشت دروغ كي ثلم. ها رنگ باختند  يكه قشنگ دهيرو نشون م

اسوده آزاد  ياليبه چنگ اورده بود منو با خ يعالم در خاطرم جا بدم ناصر كه شكار خوب يها ييبايبه عنوان سنبل ز دميديم

 كه برگشت من  يو تفحصم برسم از ساختمان خارج شد و زمان قيگذاشت تا به تحق
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تماس به  نياز ا يچنان تكان.شونه ام احساس كردم يرا رو شيبه خود امدم كه دستها يوقت.غرق تماشا و لذت بودم همچنان

به تن  يركاب رپوشيز.وضع او درجا خشكم زد سر و دنيبا د.قدم به عقب برداشت كيمن وارد شد كه او از حركت تند من 

تازه اون زمان .به خود گرفته بود يا گهيبه خصوص نگاهش رنگ د.دظاهرش جلف و سبك بو.بود دهيداشت و شلوارك پوش

به حالت  يوقت.شده بود ريد يليخواستم فرار كنم،اما خ.دور افتاده تنها هستم  يجوان در باغ يمن همراه مرد دميبود كه فهم

نداشته  يبه من كار ستمبه دست و پاش افتادم و با التماس خوا.متوجه قفل بودن ان شدم ختميگر يعب به سمت در خروجر

شده منو به اونجا كشونده بود گوشش به  مينقشه از قبل تنظ كياو كه با .زدينداشت فقط قهقهه م يعيباشه،اما او كه حالت طب

لحظه چنان حالتش منو منزجر كرد كه به سمتش حمله كردم،اما او كه جثه  كيدر .من بدهكار نبود يناله ها و التماس ها

چشمهام روباز كردم خودم رو با سر و  يوقت.دمينفهم يزيپرتاب كرد و بعد از اون ماجرا چ يبه گوشه ا نوداشت،م يتنومند

در اون .افتادم كه تو مجله خونده بودم ين دختر فرارسرگذشت او ادياون زمان بود كه به .دميتواتاق خواب د يوضع ناجور

 .ستين ريمعروف خود كرده را تدب ولاز دست من ساخته نبود،به ق يكار چيكردن ه هيلحظه جز گر

 رميپذ يرو م تيواقع نيا ستيبا يپس م!وبند بود ديق يب ياز ازاد يقسمت نياز خونه فرار كرده بودم و ا يازاد شهيبا اند من

ومچاله  نيكه چرك يكه اونقدر دست به دست خواهد شد تا زمان يندارم،دستمال شتريدستمال رو ب كيبه بعد حكم  نيكه از ا

 فهيبه ك وظ ليبعد تبد يكه اول تا اون حد برام زشت و زننده بود در روزها يكار.هبشه م عاقبت در سطل زباله معدوم بش

منو از سرش  يطور كيگرفت  ميتصم.كه متوجه شد از او باردارم يا زمانخود گرفته بود ت اريناصر چهار ماه منو در اخت.شد

 يبرا.حق سكوت داد خواست بچه رو نگه دارم منكه به  يپول هنگفت يدر ازا.نابود كردن بچه رونداشت اليالبته او خ.باز كنه

 دهيفا يخواسته او رو بفهمم ب نيهر كار كردم علت ا.هينا مشروع چ ياومدن بچه ا ايتعجب داشت كه هدف او از دن يمن جا

 ممصم. ا.بود دهيفا يكردم اورو متوجه خطراتش كنم ب يسع يهر چ.زنده بمونه ديشده با يبچه هر طور نيگفت ا ياوم.بود

برگردوند كه در رهن  ياو منو دوباره به خونه ا.رميكه گرفته بودم،مجبور شدم بپذ يمنم در برابر پول.بود بچه رو نگه دارم

 نيكه تو ا يزيتارا،چ.سال رخ داد كي نيكه تو ا ييبود كل ماجرا نيا.رهيگيازم م يسراغ يمدت هم هرازگاه نيدر ا.توبود

 يكنه باز هم نم يسقف زندگ كي رياگه ده سال باهاش ز ه،ادميكه ناصر مرد خطرناك و مرموز نهيشده ا رميمدت دستگ

تو بودم  ياش رو نخور،من اگه جا بندهيگول ظاهر فر.در جلد ادم والستيه كياو.و جمع كنحواست ر.فهمه كه او چكارس
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 يكار چيباور كن از او ه.ارهيبروز سر تو  كيكه سر من اورده  ييبال نيكردم امكان داره هم يباهاش نم يهمكار چيه گهيد

 .ستين ديبع

براش  تونهيكه م ياومدن بچه ا ايهدف ناصر از دن يعني:به شكم برامده ارزو انداخت و با تعجب گفت ينگاه ديبا ترد تارا

 شيجرم رو اشكارا به نما نيچطور حاضر شده ا...محافظه كاره تينها ياو ب دونميكه من م ييجا ه؟تايدردسر ساز باشه،چ

 .كرد ينم يمالحظگ يب نيتو كله اش باشه وگرنه چن ينقشه ا ديبا.بذاره

مانتو اش را .نصب شده بود واريرفت كه به د يجا برخاست وبه سمت چوب لباس خورد،ازيكه در نگاهش تمنا به چشم م ارزو

رذل و  كهياون مرت شيپ يكجا؟نكنه به سرت زده بر:گفت يبه او انداخت وبا لحن امرانه ا ينگاه د،تارايبرداشت و پوش

 .ميندار يو ما خبر ياونجا؟نكنه خاطر خواهش شد يبر يخوايم كه سرت ا اورده باز ييبال نيبا ا.فيكث

دونم  يم.گهيناصر نشد،كس د شيجاش كجاس،پ يدختر فرار كي:گفت يافكنده بود به ارام ريكه سرش را ز يدر حال ارزو

 .كنم ريشكمم رو س يطور هي ديدارم؟بالخره با نيجز ا يكنم،اما تو بگو چاره ا يو پست جلوه م حيدر نظرت وق

همه راه  نيا!ينكن يكارد بخوره تو اون شكمت كه به خاطرش خود فروش:را بر هم فشرد و با غضب گفت شيدندانها تارا

كس و كار  ياواره ب كيمنم مثل تو  ؟بابايراه رو انتخاب كرد نيپست تر ياون وقت رفت يرينم يوجود داره كه از گرسنگ

 ييكه ادم بره گدا دميرس جهينت نيبه ا يمن تو زندگ.دميلجن و تعفن د تودم رو كه چشم باز كردم خو ياز زمان.ستمين شتريب

 كيخواسته  ،چطوريمه از پدر و برادرهات خورد يضربه ا نيتو با ا.مرد بده كيبهتر است تا تن به خواسته  يدزد ايكنه 

احساس خطر مرد رو  حضم ،بهيمبارزه ندار ،توانيو ترسو هست في،ضعيندار رتيغ ه،تويچ يدون يم.يمرد روقبول كرد

به قصد پنهان شدن داخلش  نهيكه بب يكه موقع فرار از دست دشمن هر سوراخ يمثل موش ،درستيديپناهگاه خودت قرار م

اصال .رهيبه كام مرگ م مياز مرگمستق زيگر ياو برا.مار خطرناك باشه كيسوراخ امكان داره النه  نيدونه كه ا ينم شه،امايم

 يموند يهمان جا م.يرو رها كرد تيخونه زندگ يبود وونهيپس د يكه تو سر سپرده مرد ها باش ودقرار بفهمم اگه  ينم

 يديبگم كه اگه قول م نويبه تو ا خواميم ه؟منيمنظورم چ يدون يم.يموند يحلقه به گوش خانواده ات م زيعمر كن كيو

 ؟يديقول م.دارمعمر تو رو نگه  انيحاضرم تا پا يرو خط بكش ثيجنس خب نيابد دروا يبرا

حد  نيبدونم تو چرا تا ا خواديدلم م دم،امايقول م:گفت يصورتش از هم شكفت و بعد با خرسند شنهاديپ نيا دنيبا شن ارزو
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 ؟ياز مردها نفرت دار

در .ل مالمت كردسوا نيسوال ناخود اگاه چنان چهره اش گرفته شد كه ارزو در دل خود را به خاطر طرح ا نيا دنيبا شن تارا

كه تارا در حركات  يزياو به مردها بود،چ قينفرت عم انگريكه ب يد،حالتيكش يبود كه زبانه م نهينگاه تارا انزجار وك

 .توانست ان را پنهان سازد يورفتارش نم

 

 هي يشيامروز ازاد م دونستميخدا مرگم بده،اگه م:به اطراف انداخت و بعد با لبخند گفت يعوض كردن حرف نگاه يبرا ارزو

 .كنم ييرايكه ازت پذ ميهم تو خونه ندار يچيدمهيرس يخورده به دور و ور م

 فيخودت ومنو براشون تعر يزندگ ازيتا پ ريالبد س.يكوچه شد يزنها يچرا قاط:به او انداخت و گفت يقينگاه عم تارا

 ،اره؟يكرد

ون حرف نزدم،فقط به دروغ گفتم شوهرم زندانه و مجبورم تنها باهاش يچينه به خدا،من راجع به ه:گفت يبا دستپاچگ ازرئ

 يليخ.ندارن گهيهم به كار همد يمشت خالفكارن كه كار كيهمه شون .هيعيطب يليخ نجايمسائل ا نطورياخه ا.كنم يزندگ

 ياز وقت.هستند ينواز بهيغر يدورگه شون نكن،ادمها يخشن وصداها يانگاه به چهره ه.هستند يمهربون و خونگرم يزنها

 .هستم،هوام رو دارند بيشهر غر نيكس و كار تو ا يزن تنها و ب دنديفهم

خودم بهتر از تو .قشر جدا هستم نيكه انگار من از ا يكنيم فيتعر يبنده خدا،طور:زد و گفت يپوزخند تارا

كه بفهمن نسبت به  يبه روز يوا ،امايبه كارشون نداشته باش يبا ادم خوب هستند كه كار يتا زمان نهايشناسمشون،ايم

كه رابطه هات رو باهاشون  كنميم هين خاطر بهت توصيبه هم.كنن ياب م ريشبه سرت رو ز كي،يكنجكاو شد شونيزندگ

چند تا شكار درست و  هيفقط كاف.ميكن ينقل مكان م يبهتر يجا كيبه  نجاياز ا كينزد ندهياگه خدا بخواد در ا.قطع كن

 .ميبزن يحساب

 ؟ييشكارها ه؟چهيمنظورت چ:ديمقابل او نشست و پرس ارزو

داره روده بزرگه رو  كهيكن كه روده كوچ فيشام رد يبرا يزيچ هيپاشو  ،حااليفهم يم يبه زود:از جا برخاست و گفت تارا

 .خورهيم
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با تعجب  تارا دهيسر تراش دنيارزو با د.كرد زانياو ياش را در اورد و ان را به چوب لباس يمانتوو روسر تارا

 پس موهات كو؟...يوا:ديپرس

 زندان،خوشگل شدم؟ سيدادمشون به رئ يادگاري:گفت يوبه شوخ ديبه سرش كش يدست تارا

 .اديبها م يلي،خيپارچه اقا شد هي:كرد و گفت يخنده ا ارزو

 يخوب ي ندهيا.كردم دايتازه راهش رو پ:گفت ستينگر يم واريد يشكسته رو نهييكه به ا يسر تكان داد و در حال تارا

 ميبد ليتشك كگروهي هيفقط كاف.از مردها كم نداره زيچ چيزن ه كيكنم كه  يبه همه ثابت م.ارزو خانم كشهيانتظارمون رو م

نداشته باشند وبه قصد مطرح شدن دست به هر  يباك يچز چيكه از ه يانو سرگرد يفرار يدختر ها.كه همه دختر باشند

وجود او مانع .تخم حرومرو نابودش كن ني،ايما حركت كن يپا به پا يخواياگه م كنميم شنهاديبه تو هم پ.بزنند يكار

 .شهيم شرفتتيپ

 شيرفتم پ.به فكر ان كار افتادم شيچند روز پ نيهم.االن سه ماهه باردار هستم.رهيد يليخ گهيد:با اندوه گفت ارزو

حاضر به انجام  يكس چيخاطر ه نيبه هم.شهيجرم محسوب مهم گناه داره و هم ...هيقانون ريغ يكار نيگفت كه چن.دكتر

 .شه ينم نيسقط جن

 البد دو روز.يكه نگهش داشت يدينكنه از گناهش ترس...ا:با طعته گفت تارا

حس مادريت گل مي كنه و مي خواي بزرگش كني، از االن بهت بگم كه فاتحت خوندس، با وجود بچه هيچ كاري نمي  ديگه

 ".توني از پيش ببري

نه من به ناصر گفته ام كه به محض اينكه بچه به دنيا اومد، او رو  ":كه شرمساري در چهره اش به چشم مي خوردگفت آرزو

 ".ناصر هم قبول كرده، مطمئن باش همين كار و مي كنم. تحويل خودش مي دم

حاال .دوني همون كار و بكن براي من فرقي نمي كنه، هر طور خودت صالح مي ":شانه هايش را باال انداخت و گفت تارا

 "سوالي برالم پيش اومده، تو از مادرت چيزي نگفتي، او زندس؟... بگذريم

سال پنجم دبستان كه بودم  ":با شنيدن اين سوال غير منتظره يكه خورد و بعد از سكوت طوالني با لحن غمگيني گفت آرزو

طور كه شنيدم با وجود سه پسر كه برادرهاي ناتني من بودند با پدرم مادرم را طالق داد، او زن دوم پدرم بود زن اولش اون 
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به همين خاطر سر . اين بوده كه از پدرم جدا شده و با اون ازدواج كنه قصدشيك مرد غريبه روابط نامشروع داشته و 

. ه ساله اونو طالق مي دهناسازگاري با پدرم ميزاره و اون قدر عرصه را به او تنگئ مي كنه كه با وجود سه پسر دوازده، ده و ن

بعد از يك سال كه از آن ماجرا مي . زماني كه پدرم متوجه علت طالق زنش مي شه تبديل به يك آدم رواني و بد خلق مي شه

گذره با مادر من ازدواج مي كنه و تمام عقده هايي را كه از زن اولش داشته سر مادر بيچاره من خالي مي كنه و همين اخالق و 

آزار او  وده سال مادر نگون بختم تحت شكنجه . و به پسرهاش كه اونها هم از موضوع خبردار بودند به ارث ميزارهرفتارش ر

بعد از رفتن اون بود كه پدرم و سه برادر ناتني ام كه همگي . بود و دم بر نياورد عاقبت در اثر افسردگي روانه تيمارستان شد 

ت روي من گذاشتند و تمام حساسيتها و بد دليهايشان را روي من پياده كردند و اين باالي ده سال از من بزرگتر بودند انگش

 ".اگر من فرار نمي كردم مثل مادرم سر از ديوونه خونه در مي آوردم... نهم نتيجه عملكردشو

جونت سالمت، بقيه رو بي  ":كه متوجه دگرگوني حال آرزو شده بود، دستي به شانه اش زد و بعد به حالت شوخي گفت تارا

 ".حاال پاشو يه فكري به حال اين شكم وامونده من بكن كه بد طوري ناله اش در اومده. خيال، آزادي و عشقه

تارا وسط اتاق دراز كشيد و نگاهش را به گوشه . انه رفترطوبت چشمهايش را پاك كرد و از جا برخاست و به آشپزخ آرزو

غرق در افكاري شد كه مدتها بود ذهنش را درگير ساخته بود آهسته با . اي از سقف دوخت كه در اثر رطوبت ريخته بود

خوبي براي او با سابقه اي كه داره مي تونه راهنماي . شروع مي كنيم ههمين كه هلن از زندان آزاد بش "خودش زمزمه كرد

اما تا وقتي كه او بيايد بايد از فرصت استفاده كنم و گروهي تشكيل بدم تا به محض آزادي او دست به كار . گروه ما بشه

يعني ميشه روزي رو ببينم  منواي خداي ... طبق قرار يك گروه هفت هشت نفره كافيه تا شهر رو قبضه خودمون كنيم. بشيم

 "يدا كردم و صاحب پول و ثروت شدم؟كه از اين فقر و فالكت نجات پ

 .با ترسيم روياهايي كه بر خاسته از عقده ها و كمبودهاي دوران زندگي اش بود رفت كه با سياهي يكي شود تارا
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هلن با ديدن او . محض خارج شدن هلن تارا كه انتظارش را مي كشيد سوار بر موتور سيكلت سوزوكي مقابلش ايستاد به

با اشاره به او فهماند كه جلوتر منتظرش . موتور جا خورد، اما واكنشي كه باعث شك اطرافيان بشود بروز نداد پشت فرمان
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به موتور داد كه در يك لحظه موتور به حالت نيمه خوابيده چند دور  زيتارا با يك حركت دور از ذهن چنان گا. بايستد

عجب اعجوبه اي تا حاال دختر مثل اين نديدم، چه : با خود گفت هلن متعجب. چرخيد و بعد با سر و صدا از محل دور شد

محكم در دست خود فشرد با  رادست او . و با اشتياق خودش را به تارا رساند كه منتظر او بود... مسلط، چقدر پر دل و جرات

ط به درد هنر هفتم مي باور نكردنيه، تو يك پديده اي، يه موجود خارق العاده كه فق...بابا دمت گرم ":لحن گرمي گفت

 .خوشحالم كه دوباره مي بينمت جناب آرسن لوپن... يك دختر پسر نما. خوري، كارگردانان هاليوود كجايند تو را كشف كنند

براي اين روز لحظه شماري مي كردم، بهتره زودتر سوار شي بريم بچه ها منتظرت  ":با رضايت به او لبخند زد و گفت تارا

 ".هستند

 "بچه ها؟ منظورت كدام بچه ها هستند؟ ":عجب پرسيدبا ت هلن

 "به زودي مي فهمي، اينجا كه نمي تونم همه چيز و تعريف كنم ":نگاهي به اطراف انداخت و گفت تارا

كمي بعد او همچون موتور سواري حرفه اي از البه الي اتومبيل . ترك موتور جابه جا شد و تارا با يك حركت راه افتاد هلن

او كه خود را به شكل يك مرد در آورده بود نظر هيچكس را به خود جلب نمي كرد . هايي كه در حال تردد بودند مي گذشت

با وجودي كه او با . رفتارش نزد هلن بسيار تحسين برانگيز بود . دهد ننشاو همين باعث مي شد جسارت بيشتري از خود 

جنسي . انگار از جنس ديگري بود. هر نوع آدم خالفكاري سر و كله زده بود اما تا آن لحظه دختري به بي باكي تارا نديده بود

 .كه با هر ضربه اي مستحكم تر مي شد

 "تارا اين خونه متعلق به توست؟ ":با تعجب پرسيدمتوقف شدن موتور مقابل در آهني بزرگ هلن  با

به زودي همه چي رو مي فهمي، تا موتور لو نرفته ببرمش  ":كه انگار براي رفتن به داخل حياط عجله داشت گفت تارا

 ".مي ترسم االن گشت سر برسه...داخل

در آوردي؟ با چه جراتي اين كار و  چي؟ تو با موتور دزدي اومدي جلو در زندون و آرتيست بازي ":با سرزنش گفت هلن

 "كردي؟

يك آدم خالفكار هيچ وقت جرمي را مقابل در دادگاه و زندان و جلوي  ":در حالي كه با كليد در حياط را باز مي كرد گفت تارا

تخم پليس جايي كمين مي كنه كه . ماموران قانون مرتكب نمي شه، به همين خاطر چشم پليس به نقطه هاي دور عادت كرده
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مواد قاچاق بزنه و مقابل در زندان پارك كنه هيچ كس به او مظنون نمي  تريليپس اگه شخصي يك . خالف كاشته شده باشه

 ".شه

 ".به هر حال ريسكه، تو بايد بيشتر از اينها حواست رو جمع كني ":داخل حياط شد و گفت. تارا هلن را مجاب نكرد داليل

 و دستي به آن كشيد در حالي كه چشمانشموتور را گوشه اي پارك كرد  تارا

 نيهم نيدگه ع يكيابش كنم و به جاش  ديپرواز كنه با خواديم يديگاز بهش م كيزه،يال مصب عجب ت:گفت ديدرخش يم

 .بخرم

 .يستيفازها ن نيمگه تو ا.رو عوض كن ش،پالكشيچرا بفروش:گفت هلن

 منظورت كدوم فازهاست؟:سرتكان داد و گفت تارا

 .است يدولت ريو غ يكار جعل پالك و اسناد و مداركه دولت تو منظورم

به خاطر  دم،امايدست باشه،كه البته من دوره اش رو د ريك جاعل ز دياول از همه با يدزد حرفه ا كي:با غرور گفت تارا

چاپخونه راه  كيدارم  ميتصم يبه زود ست،اماين ريچاپ برام امكان پذ يدستگاهها دنيف،خريضع يمال هينداتن امكانات وبن

 .روانه بازار كنه يكنم كه فقط پول تقلب يانداز

داره،بهقول  يمتعدد يبه دست ها اجيبزرگ احت يكارها:گفت.بود ستادهيشانه تارا گذاشت كه مقابل او ا يدستش رو رو هلن

 .دست صدا نداره،پس نگو من،بگو ما كيمعروف 

 .بود يمنو ببخش،اشتباه لپ:كرد و گفت يخنده ا تارا

 ه؟يخونه مال ك نيا نميحرف هارو،بگو بب نيول كن ا:به اطراف انداخت و گفت ينگاه هلن

 .زنند يم ديكه االن دارند از اون باال ما رو د يا گهيمن و تو شش دختر د يعنيمال ما،:گفت يبا خوشحال تارا

گروه زنانه كه سرپرستش  كي.شهيبهتر نم نياز ا...خوبه يليخ:كه از پشت پنجره مشخص بود گفت ييها هيسا دنيبا د هلن

 .ميمن و تو هست

دست به  يتارا و معاونت هلن كه بزود يگروه به سرپرست كي يبهتره بگ.ياشتباه كرد نجاروينه هلن جان،ا:گفت يفور تارا

 .كار خواهد شد
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خاطر  نيهستم و به همتارا فراموش نكن من ده سال از تو بزرگتر :حرف چهره اش در هم شد و گفت نيا دنيشن هلنبا

 .به من واگذار بشه ديگروه با يسرپرست

 يماه متوال كيحاصل  ينيبيكه م ياماده ا ينبود،ان لقمه  نيقرار ما ا:گفت يدستش را به كمرش زد و با ژست خاص تارا

 .كرهيدر و پ يپرسه زدن توان شهر ب

به  تكاريباند جنا كي ليتشك يتو روزنامه اگه دادم كه برا ايپخش كردم  هيدختر ها اعالم نيكردن ا دايپ يبرا يكرد فكر

 دايپ يبرا.ميكرد يكه فكرش رو م ستينه جونم،اون طورام ن.ميدار ازيكه از هر جهت قابل اعتماد باشند ن يچند دختر فرار

 .كنميم فيسر فرصت برات تعر بعدچند روز وقت گذاشتم كه  كشوني كيكردن 

با ورود او و تارا به ساختمان،دختر ها .حركت كرد يمانيبزند به سمت ساختمان دو طبقه نما س يگريحرف د نكهيبدون ا هلن

كه از تارا به دل گرفته  يكدورت يكه هلن فور يبود تا حد يميحاكم گرم و صم يفضا.از انان به عمل اوردند ياستقبال گرم

 .دختران جوان شد ابود را فراموش كرد و مشغول خوش و بش ب

 يتارا از همگ.شوند دانيچالش برنده م نياز كانون خانواده خود گرختهبودند تا در ا يليبنا به دال كيكه هر  يدختران

كارمون رو  يبه زود...وستينفر به جمع هفت نفره ما پ نيخب دوستان اخر:رو به دختر ها كرد وگفت نن،سپسيخواست بن

 .تا هلن باهاتون اشنا بشه ديكن يعرفرو م ونكه خودت خواميشما م كي كيحاال از .ميكنيشروع م

از خونه فرار  هيسال وخرده ا كيمدت .تيو سه ساله از قزو ستيارزو هستم،ب:از همه ارزو از جا برخاست وبا لبخند گفت اول

 ...و علت فرارم ييسوم راهنما التميتحص زانيكردم،م

 يكس نجايا.يكن فيرو بعد برامون تعر تيزندگداستان  قتيبهتره علت فرارت ودر حق:حرف او را قطع كرد و گفت تارا

 .بزنه يدرباره گذشته اش حرف ستيمجبور ن

بلندشد و ارام  شيمتوسط بود،از جا يو قد يعسل يرو با چشمان ديسف يدختر ينفر بعد.نشست  شيسر جا ارزو

 .تجرب دارم پلميمدت سه ماهه از خونه فرار كردم،د.و چنج ساله از كرج ستيهستم،ب نيميس:گفت

از جا .داد ينشان م نييپا ارياو را بس ياش سن واقع ياندام كه چهره اش زرد واستخوان زير اريبودبس ينفر دختر نيسوم

م ماهه كه به ...رستانيدوم دب التيتحص زانيم.و سه سال دارم ستيعاطفه هستم از گرگان،ب:گفت يفيظر يبرخاست وبا صدا
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 .تهران اومدم

از جا بلند شد و  ينيبا سنگ زديموج م شيمايتفاخر كه در س يتر و جذاب تر بود با نوع باين جمع از همه زكه در ا يبعد نفر

 .وبه مدت دو هفته است خونه ام رو ترك كردم پلميد التميتحص زانيو دو سال سن دارم،م ستيپرند هستم از تهران،ب:گفت

كرده،  دايچطور جرات فرار پ زيبر انگ نيتحس ييبايز نيكه ان دختر با چن ديشيپرند شده بودبا خود اند ييبايكه محو ز هلن

كه  يدختر بعد. شد رهيهلن به خود امد وبه او خ يبا برخاستن نفر بعد.سود جوست يكه مملو از انسانها يان هم در اجتماع

سه چهار روزه از خونه .خياد سواد مو...و چهار ساله از تهران ستيهستم،ب انكر:سرد گفت يخشن داشت با لحن يچهره ا

كه  نهيكه از شما دارم ا يفقط خواهش.زنميقاط م يبدطور كدفعهيهم ندارم، ياعصاب مصاب درست و حساب.شدم ميج

 .ديمراعات حال منو بكن

 يدار ياروم و امن طيبه مح اجياحت يكنياگه فكر م.ستين يروان شگاهيكه اسا نجاياما خانم قاط زن ا:زد و گفت يپوز خند هلن

تشنج ممكنه كه گروه  نيكوچك تر.زنهيكار ما تسلط داشتن بر اعمال ورفتار حرف اول رو م ،تويخارج بش رهيدا نيبهتره از ا

 يبر رفتارت مسلط باش يتون يم نيفكرت رو بكن و بب يقرار داد روامضا كن يپا نكهيااز  شيپس بهتره پ.كنه كونيرو كن ف

 .نه اي

علت فرار من از خونه فقط .سر به سرم بذاره يام،فقط خوش ندارم كس وانهيمن كه نگفتم د:گفت ينديبا لحن نا خوشا فرانك

 نويبخور،ا نويدادند،ا يم چيسه پ رياونها همه اش به من گ.خانواده ام خالص بشم يبودكه از دست غرغر ها نيبخاطر ا

 ...گهيبرو،اونجا نرو و هزار بكن نكن د نجاينخور،ا

 يونگاهش را به نفر ششم دوخت كه دختر.منظورت دم ،متوجهيخب،بهتره ادامه ند يليخ:طع كرد وگفتحرف او را ق تارا

 .كن ينوبت توست،خودت رو معرف:داشت او گفت هيمتفاوت با بق يسبزه رو و الغر اندام بود و چهره ا

ساله از اهواز،چهار ماهه از خونه فرار  كيو  ستيهستم،ب اليل:گفت يدوخت و و به ارام نياش را به زم بانهينگاه غر دختر

 .پلمهيد التميتحص زانيكردم و م

ك دپلمه به !عجب بابا:رفت گفت يم سهيكه از خنده ر ياو در حال.شد رهيقهقه عاطفه همه نگاهها به او خ يبلندشدن صدا با

 ايو ي،مهندسيپزشك ميت كيبا  ميكرديماروباش،فكر م.يرد پلميد ايهستند  يرد كليجمع حضور نداره همه ا س نيباال تو ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٥

 .ميخوام قرداد ببند يم يفرهنگ

بگو تا اونها رو هم به  يسراغ دار يياگه جا.كنند يتا حاال دكتر و مهندسها از خونه فرار م ياز ك!نه بابا...اه:گفت هلن

 .گروهمون دعوت كنم

 .دندينشن يخارج مگه درباره فرار مغزها چز رنيدكتر مهندسها اگه فرار كنند م:كه عادتش بود گفت يبا ناز و عشوه ا پرند

ان حرفها بهتره خودت روبه  يخب هلنجان،به جا:دادن به ان بحث گفت صلهيف يجواب پرند را بدهد كه تارا برا هلنخواست

 .بچه ها معرف كن تا برم سر اصل مطلب

از خونه  يم،اهل تهران هستم،از هفده سالگو پنج سال دار ياسمم هلنه،س ديدونيهمونطور كه م:كرد وبا تامل گفت يهلنمكث

 .نيهم...گهيد يچيه...بشتر نخوندم رستانيفرار كردم و تا دوم دب

 كيچطور تارا به ما وعده داد كه به ن،پسيا يبودن تازه شد يبعد از هفده سال فرار ين؟عنيهم!يچ:ديبا تعجب پرس فرانك

 .شد ميخواه زيصاحب همه چ يهمگ دهيسال نرس

 يبوده كه تا امروز تكرو نيبه خاطر ا دمفقطيجا نرس چيمدتبه ه نيدر ا نيب يتارا درست گفته،اگه م:گفت يفور هلن

باز  رهيصورت بگ يزياگه بابرنامه ر يكار گروه.دست صدا نداره كيكه  دميرس جهينت نيبعد از سالها تجربه به ا.كردميم

روز شما رو با فوت وفن  يشگردها نيبا استفاده از اخر ميتون يم اراخواهد داشت،به خصوص كه من و ت يمهمتر يليخ يده

 .ديباش يبا استعداد يدختر ها دوارميفقط ام...ميكار اشنا كن

 .نوبت توست م،حااليكرد يخب تارا جان،همه ما خودمون رومعرف:رو به تارا كرد و گفت نيميس

و چهر  ستيب كنميبگم،اسمم كه تاراست،فكر م يواال چ:راباال انداخت و گفت شيوشانه ها ديكوتاهش كش يموها بهيدست تارا

فقط مطمئنم توان .كه بشه روحرفشون حساب كرد اريننه بابا هوش كينداشته باشمواخه نه شناسنامه دارم ونه  شتريسال ب

 يننه بابام تهران معلومهكه  نطورياومدم،اخه ا ايشهرخراب شده به دن

 

 ياز اطالعات خوب دميمختلف د يكه در گروهها يينخوندم، اما به خاطر دوره ها شتريكالس پنجم هم بتا . هستند لياص

 ».قبول داره، دستش رو تو دستم بذاره طيشرا نيحاال هر كس منو با ا. برخوردارم
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را امضا  اهيس يدر باند جنها يهمكار مانيقالب شد و پ گريكديدر  يريبعد هشت دست گره كرده هم چون زنج يلحظه ا و

 .كردند

گروه آنان را مناسب  ياو كه به مراتب با تجربه تر از تارا بود با برآورد اعضا. تارا فرصت اعتراض را از هلن گرفته بود عجله

 .و هر كس به اتاق خودش رفت هلن زبان به اعتراض گشود ديرس انينشست به پا يوقت. ديد ينم يهمكار

 يكدام به درد كار ما نم چينظر من ه ؟بهيوارد عمل بش نهايبا ا يخوا يتو م ،يكرد دايرو از كجا پ هايمامان شيت يت نيا تارا«

كه  يناز و عشوه ا نيبا ا...دختره پرند نيمثالً ا. عمرت تموم شده يبد اديفوت و فن كار رو  نهايا كي كيبه  يتا بخوا.خورند

 »نس قاچاق برات رد و بدل كنه هان؟ج ايمردم باال بره و  واريخواد از د يآد چطور م يم

 يراديمگه چه ا يخوب نيبه ا يهلن جان، تو رو خدا اول بسم اهللا ساز مخالف كوك نكن، دخترا«:گفت يحوصله گ يبا ب تارا

 ».دارند

از شرافت و  ييكه بو ميدار اجياحت يما به اشخاص...كه خوب هستند نهيا رادشونياتفاقاً تنها ا«:و گفت ديحرف او پر انيم هلن

 يتيباشند كه اگه الزم شد دست به قتل و هر نوع جنا يباشند، كسان دهيوجدان نبرده باشند و به قول معروف گرگ بارون د

به  يعشق معلم ،نكنهيدار يكرده، چه توقع يمادرش او رو تروخشك م روزيتا د هساله ك ستيدختر ب كيبزنند، تو از 

 ».ستميمن كه ن ،يندازكالس درس راه ب يخوا يسرت زده و م

بابا . يكرد يرو خال دونيو م يختيدست ما ر يرو رو يآب پاك يزود نيبه هم«:هلن گفت وسانهيمأ يحرفها دنيبا شن تارا

نه .ميبرنده بود كردميعده الشخور و سابقه دار رو دور خودم جمع م هياگه  يكن يفكر م. ستين يگ يطورا هم كه تو م نيا

در ظاهر  ديشا. رو به گردنشون بندازند يبندگ وغيشن  يحاضر نم وقت چيه. ستندين يطور اشخاص رام شدن نيجونم ا

چنان از پشت بهت خنجر  ياونها بش چيپاپ يبرند و اگه بخوا يم شياما پشت پرده فقط منافع خودشون رو پ اند،يباهات كنار ب

نداشته  يو كاله بردار ياديبه درس ش اجياحت دير تو هستند شاكه مد نظ ييآدمها. ياز كجا خورد يفهم يزنند كه نم يم

 يرو م يگروه مبتد نيكه ا يدر صورت. باوركردن اونها وجود نداره يبرا ياعتماد چيدانسته هاشون ه نيا يباشند، اما در پ

. استفاده ببرم نانيدوره فشرده از وجودشون با اطم كيكنم و شكل بدم و بعد از  تيخوام ترب يتونم اون طور كه خودم م

 م،ياريرو خودمون عمل ب شهيبهتر كه ر نياز ا يده، پس چ يم يپربارتر يمستحكم شاخه ها شهيكه ر نهياز ا ريمگه غ
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 ».ديچ ميها رو خواه وهيم نيتر نيريصورت ش نيمطمئن باش در ا

 شيموها انيرا بر هم گذاشت و انگشتانش را در م شيآمد، چشمها يم يدر نظرش منطق يتارا تا حدود يكه استداللها هلن

از من بفهمه، تو دختر  شتريبشه كه ب دايپ يكس يروز كردميفكر نم«. شروع به خاراندن سرش كرد يفرو كرد و به آرام

 ديرو با يكردم كسان يآخه من تا به حال فكر م م،يامتحان كن همروش رو  نيا ستيبد ن نكهيمثل ا ،يهست يشيدوراند

 يخاطر هم بوده كه تا امروز هر گروه نيبه هم ديشا. خالف از خودت باالتر باشند يپله تو كارها كيكه  يقرار بد كيشر

به اونها  ايآ«:رفتن گفت اهدر حال ر. را باز كرد و از جا بلند شد شيچشمها» .شد يزمان متالش نيدادم در كوتاه تر ليكه تشك

 »؟يديبكنند؟ هدف اونها رو از فرار پرس ييكارهاچه  ديبا يگفت

كه حاظره بخاطرش هر نوع  ييبه آرزوها دنيتونه باشه جز رس يم يچ يدختر فرار كيهدف «:زد و گفت يپوزخند تارا

 ؟يگفت باز بر گشت يم ديد يبود، هر وقت منو م يستيكه تو بهز ياجتماع ياز مددكارا يكي ادمهي. رو به جون بخره يبدنام

روز در جوابش  هيمنم . ييآ يچرا به خود نم ه؟يكارها چ نيهدف تو از ا اصالً ؟يبزن هايدله دزد نيدست به ا يخوا يم يتا ك

اون قدر تو كارم خبره بشم كه بانك بزنم و اون وقت با پولش . بشم يدزد حرفه ا كيبه  ليتبد يكه روز نهيهدفم ا: گفتم

بود كه حرفهاش رو به  ياما ك.دهفته كارش موعظه كردن من بو كيحرف تا  نيا دنيشناو با . خواد بخرم يكه دلم م يهر چ

تو سر دارند كه البته هم  يخونواده شون رو رها كردند به طور حتم هدف بزرگ ينيب يرو كه م ييدخترها نيا. رهيگوش بگ

 يطور م نياگه ا. افتنديعده مرد فاسد و سودجو ن كيكه به تور  نهيشان ا يبه هر حال خوشبخت. يمثبت باشه و هم منف تونهيم

بچه ها منتظر هستند فقط فراموش نكن  ميپاشو بر يخب حاال كه مجاب شد. شد يم رشونيدامنگ ينكبت بار وشتشد سرن

 اي ،ينترس زيچ چيو از ه يبزن ايدلت رو به در ديكار با نيتو ا.جرأت قرار داره يقدم كيپول هم در ...كار ما پر از مخاطرس

 ».يكوب يم يروزيبر ساحل پ ور تيموفق خيم ايو  يش يخوراك نهنگها و كوسه ها م

 »ده؟ياز كجا رس ورتيخونه پر نيپول ا ينگفت«:به اطرافش انداخت و گفت ينگاه هلن

 ».رو رهن كردم نجايبا پول خودم ا ست،ين يغصب نترس«

 ».باالست يليخ نجايرهن ا ؟يچطور«: ديبا تعجب پرس هلن

 ».كرد نجايما رو صاحب ا يسرقت جانانه ازجواهر فروش كي. باالست يليخب فكر بنده هم خ«: با خنده گفت تارا
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 »!؟يكاشت يگل نيچن يچطور نميزود باش بگو بب«: قهقهه زنان گفت هلن

مرد درآورده بودم  كي ليالبته من خودم رو به شكل و شما م،يشد يمن و آرزو به اتفاق وارد جواهرفروش. راحت بود يليخ«

كارها  نيشد ما مال ا يكس باورش نم چيكه ه يطور م،يزده بود پيهم ت يليخ. كرد يم يو آرزو نقش همسرم رو باز

 نياول ميشد ارويوارد مغازه  يخالصه وقت.داد يتر جلوه م يعيشكم برجسته اوضاع رو طب نيبه خصوص آرزو با ا م،يباش

رو به شاگردش سپرد كه مشخص بود چندان  زياونجا رو ترك و همه چ يبود كه صاحب مغازه مدت نيا ميكه آورد يشانس

جواهر  سيروچشم بر هم زدن س كيتو  ميكار گرفت يكه مخ طرف رو حساب نيبعد از ا م،ينكرد يما هم نامرد. ستيخبره ن

هم مغازه  اديگند كار درب نكهيقبل از ا. ميض كردعو گهيرو با با همد ميبود دهيد نيتريبود و پشت و يرو كه مشابه اصل يبدل

 يالبته خونه اش كلنگ. خونه رو تو شمال شهر رهن كنم نيشد كه با فروش جواهر تونستم ا يطور نيا. ميرو ترك كرد

 نيجمع شد كه ا التيخب حاال خ. دمشيساكت و كم رفت و آمد قرار داره پسند يبود و در محل ادياست، اما چون اتاقاش ز

 ».نداره يمورد چيخونه ه

 ».ميآبش كن يفور ديخطرناكه، با يليخ هيآره اما اون موتور دزد«: گفت يبا آسودگ هلن

 ».ميكن يم شيكار كيتو نگران نباش، «: گفت يبا خونسرد تارا

 »؟ير يم رونيپسرونه ب افهيبا ق شهيتو هم گه،يسوال د كي«

 »داره؟ ياوقات، چطور مگه؟ اشكال اكثر«

 »؟يچ يفتيب ريروز گ هي اگه«

موهات رو  هيفقط كاف ،يامتحان كن يتون يم ياگه بخوا. به كارم ندارند يكار يطور نيزنم، ا يم يوونگيخودم رو به د يچيه«

 ».يو لباس گشاد بپوش يكوتاه كن

فوقش موهامو كوتاه كنم،  ست،يكار از من ساخته ن نينه بابا، ا«: و با لبخند گفت ديوز كرده بلندش كش يبه موها يدست هلن

 يراحت م يليخ يكه دار يتركه ا كليقد بلند و ه نيتو با ا. مشخصه زن هستم ياز ده فرسنگ.تونم چه كار كنم يرو م كلميه

 »؟يبه ارث برد يقد بلند رو از ك نيتو ا نميبب.يايكار برب نياز پس ا يتون

فكر كنم از بقال سر كوچه مون، آخه نه بابام قد بلنده و «: گفت ياش انداخت و بعد با شوخ دهيكش يبه دست وپا ينگاه تارا
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بره تو  خواديم يكه وقت دارهيمغازه فكسن كيلك لك معروفه،  يسر كوچه هست كه به حاج يبقال نيحس كينه ننه ام، اما 

ره  يقربون صدقه ام م يكل نهيب يهر وقت منو م. آد يچقدر هم از من خوشش م يندو ينم. مجبوره خم شه تا اون تو جا بشه

 ».داشته باشه بتيكه ه ميديدختر قد بلند د كيو  ميگه خدا رو شكر نمرد يو م

 »؟يازت نخواسته زنش بش نميبب نيايبه هم ب يليكنم خ يچه خوب، فكر م«: گفت يسر تكان داد و به شوخ هلن

ساله ام بود  ستيجوان ب كياگه ...سن بابابزرگه منو داره، دوم نكهياول ا«: گفت امديهلن خوشش ن ياز شوخ اديكه ز تارا

 ».ميكارها باهاشون دار يليبچه ها، خ شيپ ميحاال پاشو بر. شدم يزنش نم

 ماتيدو گروه پنج نفره كه من و تو تعل. ميبش ميبه نظر من بهتره دو گروه تقس«: شد گفت يبلند م شيكه از جا يدر حال هلن

 ».ميرس يم جهيزودتر به نت يطور نيا. ميد يم الزم رو به هر گروه

 

 يم اريتو به عنوان دست.بر عهده منه يخب،اما فراموش نكن كه در هر صورت رهبر يليخ:(فكر كرد بعد گفت يلحظه ا تارا

سهم دخترا  هيتو و دو بق كيمون شد ، سه من ،  ديعا يفراموش نكن هر چ ،امايبد اديالزم رو به بچه ها  يشگرد ها يتون

 )برند يم

به نفع خودت تموم  يخوا يرو م يتو همه چ. ستيمنصفانه ن نياما ا:(انداخت و با اعتراض گفت شيبه ابروها يگره ا هلن

 .)باند ثبات خودش رو حفظ خواهد كرد يطور نيا.به حق خودش برسه ديكه هر كس با يدر صورت.يكن

 ....)يرو قبول كنه ، هر طيشرا نيتونه ا ينم يكه هست ، هر ك نهيهم:(قاطعانه گفت تارا

نباشه من چند سال از تو  يهر چ.يطور گستاخانه حرف بزن نيبا من ا يتارا توحق ندار يه:(درهم گفت يبا چهره ا هلن

بدون من .سازنده باشه تونهيبزرگ تر هستم و به همون نسبت هم كاركشته ترم و درضمن فراموش نكن نقش من تا چه حد م

بزرگ  يسرقتها يامروز برا.چوب و چماق گذشته يدوره .يدا كنيپ يگرم دست رس يبه سالح ها يتون يوقت نم چيتو ه

 سينفر رئ كيمن  يبرا يبرس يديكه د ييطال يبه خواب ها يخوايپس اگر م.يافتاد ريو گرنه سه سوت گ يمسلح باش ديبا

انگار .  يطرف رتازه كا يناش كيكه انگار با  يزنيبا من حرف م يطور.نداره يسازگار يكيمن  ي هيكه با روح اريدر ن يباز

 .)هستم يمن مهره اصل يفراموش كرد
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كه  يهر شكار.سرشونه ات رو به رخ ما نكش يقدر قپه ها تيخوب بابا ، ا يليخ:( گفت يو با تند ديحرف او پر انيم تارا

 )ستين يخط و خبر چيحاال كه ه....مييآ يبعد با هم كنار م ميكرد

به مسافرخانه داشت شش  ياديكه شباهت ز يميقد يدر آن خانه .حق به جانب از اتاق خارج شد يرا گفت و با حالت نيا تارا

متوسط به آن متصل  يكه آشپزخانه ا نيياتاق بزرگ در طبقه پا كيدر طبقه باال داشت و  كيراهرو بار كياتاق كنار هم و 

 اهويس ونيزيتلو كي. دست مبل هشت نفره كيجز . شد يشاهده نمم يريشمگو چ ينييگونه لوازم تز چيدر آنجا ه. بود

ده نفره هم  ينهار خور زيم كي. در آنجا نبود يگريد زيچ چيرنگ ه يقهوه ا يموكت. ضبط كوچك  كي،  نچيچهارده ا ديسف

در اتاقها قرار  ودشده ب يداريخر يفنردار مستعمل هم كه از سمسار يچند تخت آهن.شده بود دهيچ منيگوشه اتاق نش

قرار داشت كه در  يباغچه كوچك اطيداخل ح. پوشانده شده بود يكرم رنگ يپنجره ها توسط صاحبخانه با لوردراپه ها. داشت

 يزده بود نشانگر ب رونيكه از داخل باغچه ب يهرز يعلفها. خورد يرنگ خرزهره به چشم م يآن تنها چند بوته گل صورت

. فرش شده بود كه در اثر گذر زمان ترك خورده بود  ييكهاييبا موزا اطيكف ح. بود  عتيطب هساكنان آن نسبت ب يتفاوت

 .شده بود هيدر آنجا تعب يينفوذ روشنا يپنجره كوچك برا كيقرار داشت كه  ينيرزميز ربنايز

در  يكه هر انسان انداخت يم ييها اهچاليس اديرا داشت كه در نگاه نخست انسان را به  گاهيحالت تونل و مخف نيرزميز

 يخود را نشانده بود م يها هيكه در آنجا پا يبه طور كل آن مجموعه ا.وحشتناك از آن را در ذهن داشته يريتصو يكودك

. بپردازد نيسرزم نياز ا گريد يگوشه ا بيبه تخر انهيهم چون مور تيجنااز جرم و  يگريد يرفت تا با ورق زدن صفحه ها

سبب  نيبه هم.بود يخود زندگ ،يسرشته بودند، آن فرمول زندگ ياش را با درد و بدبخت رازهيتارا كه از بدو تولد ش يبرا

 يگرچه برا. دختران كرد وزشكار آزموده شروع به آم ياو چون فرمانده ا.نبود يدر جوهره اش كار يواژه انسان ساز چيه

به هر  يخود ت يبه آمال و آرزوها دنيازيدست  يبود اما مجبور بودند براناپسند  هايآلودگ نياز آنها دست زدن به ا يبعض

هلن توانست در  يتارا به همكار. نداشت ييكه امضا كرده بودند جا يبدهند جز فحشا و قتل كه در مفاد عهدنامه ا يكار

 .به آنها بدهد يدختر ها را در حرفه دزد كي كي يقبول دركمدت دو ماه م

دوخت كه  يبنز نينگاهش را به ماش اقيگرفته بودند تارا با اشت يروزيشكار دلچسب خود چشن پ نيكه به خاطر اول يشب

كه درساتون رو خوب فرا  ديبچه ها ،شما به من نشون داد ديگل كاشت:(گفت يپارك شده بود با سرافراز اطيداخل ح



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣١

دم  يو كل نيكشه كه هر كدوم صاحب خونه و ماش يسال نم كيمطمئن هستم به  ديكه داشت يخوب شرفتيپ نيبا ا.ديگرفت

 )چه يعني يپولدار يزندگ ديفهم ياون موقع است كه م.ديش يخودتون م يودستگاه مجزا برا

 )؟يديم يحاال سهم ما رو ك:(اش گفه يشگيبا چهره خشن هم فرانك

 تا ؟يدار يچه عجله ا:(كوتاه گفت ياز پشت پنجره كنار رفت و پس از وقفه ا تارا

 .»هلن برگرده ديصبر كن ديبا. تونم سهم شماها رو بدم يفروش نره كه نم نيماش

 »گرده؟ يبرم يك«: ديپرس يبه آرام نيميس

 »؟يگرفتن سهمت عجله دار يتو هم برا ه؟يچ«: به او انداخت و گفت ينگاه يبه تند تارا

گرفتن حق  يهمه ما برا... خوب معلومه«: گفتباال انداخت و  ييبا همان ژست متكبرانه خاص خود چشم و ابرو پرند

 ».ميمال حساب باز كرد نيرو ا ينشده، همگ دمونيعا يزيتا االن كه چ. ميخودمون عجله دار

كه تا به  يفيچند تا ك دينكنه فكر كرد. انگار من تا االن حق شماها رو خوردم ديزن يحرف م يطور«: گفت ييبا ترشرو تارا

 نيهم يمن از رو... مخارج دارن يهشت نفر آدم كل دينيب يو نم ديكور نكهيمثل ا. من رفته بيجپولش تو  ديديامروز قاپ

 ».كنم يپولها خرج خودتون م

كه سر جاشه و  نيماش. ديحرفها خراب كن نيبا ا ديخوا يچرا امشب رو م«: به گروه انداخت و گفت يبا شماتت نگاه عاطفه

 »گرده؟ يبرم يهلن ك«: بعد رو به تارا كرد و گفت» .فتادهين ياتفاق چيه

فروش  يكه نتونه مدارك الزم رو برا يتا زمان«: دوخت و گفت ليدوباره پشت پنجره رفت و نگاه درخشانش را به اتومب تارا

 ».روز بشه انجامش داد كيكه  ستين يكار آسون نيجعل اسناد و پالك ماش. تونه برگرده يدرست كنه، نم نيماش

خونه  يبرا ديفردا با«: مبل نشست و گفت يزد رو يكه نفس نفس م يگذاشت و بعد در حال زيم يرا رو يچا ينيس آرزو

 ».خرده مرغ و برنج بود كه امشب درست كردم كي نيهم. ميتو خونه ندار يچيه م،يكن ديخر

تموم شد؟ معلوم  يزود نيبه هم. آوردم دميخواروبار خر يبود كل شيسه روز پ نيهم«: رو به او كرد و با اخم گفت تارا

 ».اورديهفته دوام ن كيكه  يكن يپخت و پز م يهست چطور

و  نهيب ياالن هم چشممون م نيبشه، هم يبند رهيخورد و خوراكمون ج يكنم به زود يفكر م«: درهم گفت يبا صورت پرند
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 ».ده ها لقمه جلومون بذارندز يكه مثل قحط يبه حال روز يناخنمون نه، وا

تونم چند تا  يم دياگه دوست داشته باش. ديبا هتل پنج ستاره اشتباه گرفت نجارويا نكهيمثل ا ه،يچ«: زد و گفت يپوزخند تارا

 ».ديكن يخدمتكار براتون استخدام كنم كه احساس راحت

كه هلن  ييانگار شبها. ستين يزيكردم گفتم تو خونه چ يعجب غلط د،يتو رو خدا تمومش كن«: گفت يبا درماندگ آرزو

 ».شه يم دتونيعا ياعصابمون خرد بشه، چ نكهيبه دو كردنها جز ا كي نياز ا. مغشوش تره نجايجو ا ستين

و  يدر به در دياز خونه هاتون فرار كرد نكهياگه شماها بعد از ا. هياشكال كار چ ديدون يم«: توجه به حرف آرزو گفت يب تارا

 نجايقدر ا. ديلقمه نون بگرد كيتو سطل زباله دنبال  ياز شدت گرسنگ ديشد يو مجبور م ديديكش يم يو آوارگ يگرسنگ

 ».بره ادتوني يكه عاشق ديدينكش يرسنگگ هايميبه قول قد د،يدونست يرو بهتر م

خودشون رو  گاهيدخترا جا يطيدوره تحت هر شرا نيتو ا ،يگ يكه تو م ستيطور ن نيا«: با همان لحن مغرورش گفت پرند

مدل باال پشت سر هم صف  نيصد تا ماش ينيب ياون موقع است كه م يستيبا ابونيكنار خ يو بر يبزن پيت هيدارند، فقط كاف

 ».رو قبول كنه يكيانتخاب با دختره كه كدوم  نجايا. كه تو رو سوار كنند دنديكش

دادم با من  شنهاديو بهت پ يديمن رو د نكهيچرا به محض ا ؟يكارو نكرد نيپس چرا ا«: تبا تأسف سر تكان داد و گف تارا

 »؟ياومد

كردم بعد از  يفكر م... يخر بودم و گول حرفهات رو خوردم، تو به من در باغ سبز نشون داد نكهيا يبرا«: گفت يفور پرند

سه ماهه  كيبزنم و بعد خودم رو به اون طرف برسونم، اما االن نزد بيبه ج يخودم پول و پله ا يتونم برا يم يمدت كوتاه

 نجايتو ا يدهايوعده و وع يهمه ما به دلخوش. شه يكه نم يطور نيا... يپاپاس كياز  غيعالف كردم و در نجايكه خودم رو ا

 ».ميكن يبهتر زندگ ميهست كه بتون يا گهيد يوگرنه راهها ميجمع شد

 رياعتراض اگر همه گ يآن صدا. كار منصرف شد و به فكر فرو رفت نيبه او بدهد، اما از ا يشكن خواست جواب دندان تارا

 يهر طور م«: وارد شد و گفت متيسبب از در مال نيبه هم. شد يآن گروه تازه كار م يشد به طور حتم باعث فروپاش يم

موارد حساس كه اگه كوچك  نيصبر الزمه، به خصوص تو ا يتو هر كار ره،يهمه شما خ يمن برا تياما ن د،يفكر كن ديخوا

اگه تجربه نبود به طور حتم  ميمدت به شما داد نيكه تو ا ييبه نظرم در آموزشها. بشه طرف حسابمون با قانونه يغفلت نيتر
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وقت  چيه. ديافتاد يم ريبرنامه گ نيو در اول ديريبگ ادي يخوب نيدستبرد رو به ا يها وهيمدت كوتاه ش نيدر ا ديتونست ينم

ده كه تا چه  يكار شما نشون م نيخب ا. ديرو به سرقت ببر يمتيگرونق نيبه ا نيماش يزود نيبه ا ديكردم شما بتون يفكر نم

فقط . ديرس ديبه تمام خواسته هاتون خواه يكشه كه همگ ينم يطول د،يبر شيطور پ نياگه هم. ديحد جرأت و جربزه دار

گروه  هيو اعتماد الزم از بق نانيكنه، اطم ينفر از شما اگه بخواد تك رو كي. دينه كه اتحاد خودتون رو حفظ كنيشرطش ا

 »...شه و بعد يسلب م

 يك نيتو رو خدا بب«: كاناپه نشسته بود گفت ياو رو يكردن بود كه فرانك آهسته در گوش پرند كه پهلو حتيگرم نص تارا

 ».كنه يم يمنبر و شروع به سخنران يره پا يگه كش از كشمش، م يم يكيتا . كنه يداره ما رو ارشاد م

خوبش رو از برنامه  يكرده، قسمتها كتهيحرفها رو تو زندان د نيقربونش برم تمام ا«: لب گفت ريزد و ز يپوزخند پرند

 ».سابقه دار يهايبدش رو هم از زندان يگرفته و قسمتها اديزندان  يفرهنگ يها

درهم  يآرزو كه از چهره . شد رهيپرسشگر به آن دو خ يكه متوجه پچ پچ آن دو نفر شده بود، سكوت كرد و با حالت تارا

از  دياگه موافق هست م،يحرفها بگذر نياز ا«: گفت يعوض كردن جو با لحن شاد يتارا متوجه خشم پنهان او شده بود برا

 ».ميكن فيهم تعر يامشب به نوبت گذشته مان را برا

 د،يپس موافق«: آرزو از سكوت آنان بهره جست و گفت. منتظره بود كه باعث تعجب دخترها شد ريآرزو چنان غ شنهاديپ

 »رو اول بگه؟ شيشه داستان زندگ يداوطلب م يخب حاال ك

رزو كه آ. پرت كرده بودند گريد ييخود از خانه، حواس خود را به سمت و سو زيفرار از بازگو كردن علت گر يبرا كي هر

 ».ميكن يم يقرعه كش ستيداوطلب ن يخب، حاال كه كس يليخ«: گفت جانيخوشحال بود، با ه شنهاديپ نياز ا

 ».خب خودت اول شروع كن ،يقدر مشتاق هست نيتو كه ا«: باال انداخت و گفت ييچشم و ابرو پرند

از  يكيبهتره . كردم فيرو تعر زيتارا همه چ يتازه برا ست،ين يدنيمن چندان شن يآخه داستان زندگ«: گفت يفور آرزو

 ».شماها داوطلب بشه

 »ه؟يبگه حكمش چ يزينخواد چ يكياگه «: اش گفت يشگيبا لحن سرد هم فرانك

خانمها بر  يقبا جيترسه دهن باز كنه به تر يآدم م. مخالفت نكنند هيبده و بق شنهاديپ هينفر  كياَه، شد «: گفت ظيبا غ آرزو
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 ».بخوره

برات خوب . آرزو جان، حرص نخور«: شروع به نوازش او كرد و گفت يشانه آرزو گذاشت و به شوخ يدستش را رو هعاطف

طفل  نيچرا ا«: بعد رو به دخترها كرد كه با حالت تمسخر لبخند به چهره داشتند و گفت» .فتهيممكنه بچه ات ب. ستين

باشه كه  نيششدانگ حواسمون به ا ديهمه ما با. قرار داره يت خطرناكيتو چه موقع دينيب يمگه نم د،يكن يم تيمعصوم رو اذ

 »نه؟ اي ديديفهم. اديسرش ن ييبال مال

 يدسته گل نيكه ا ميخواد بدون يفقط دلمون م م،يمگه ما چه كار به او دار«: كه بر گوشه لبش داشت گفت يبا پوزخند پرند

پس . رابطه داشته باشه يگروه حق نداره با مرد نيتو ا يكس ميدون يا مكه م ييآخه تا اونجا. هيكه خانم به آب داده مال ك

 »صاحب بچه شده؟ يآرزو خانم چطور نيا

دست و پا كنه  يخودش پارت يهر جا بتونه برا يهر ك ه،يعصر حاضر عصر پارت ديدون يمگه نم«: گفت يگريبا موذ فرانك

 ».بوده اريطور كه معلومه بخت با آرزو  نيا. نونش تو روغنه

صورت آرزو  يگروه بود فور ياعضا گريانجيم شهيكه هم نيميس. كه چهره اش گر گرفته بود با غضب از جا برخاست آرزو

هم  يليام كه خ يخب من داوطلبم تا قصه تلخ زندگ. حرفهارو نيا ديبابا ول كن«: گفت يو با لحن آرام كننده ا ديرا بوس

 ».ميكن ين عضو گروه شروع ميكوچكتر از فردا شب هم از. است رو بگم يدنيشن

در . كالم هم حرف نزده بود كي يكه در طول آن مدت حت يدختر. شد دهيكش اليحرف نگاهها به سمت ل نيا دنيشن با

كه  يواكنش كي چياما در مقابل ه ست،يرا نگر يسرد، خشن، متكبر، مهربان، ماجراجو و عاص يآن چهره ها كي كيسكوت 

مدام . كرد يم شيناخنها دنينشست و شروع به جو يم يگوشه ا شهيهم. نشانگر احساس درونش باشد بروز نداد

او چنان در . پرداخت يتمام وجودش م دنيبه جو شيتوانست با دندانها يانگار اگر م. ديلغز يم شيلبها يرو شيانگشتها

 يكه داشت، به آن خودآزار يتفاوت به درد و سوزش يبود، اما بزده  رونيخون ب شيكار سمج بود كه بارها از ناخنها نيا

لحظه  يوجود نداشت كه برا يحس نوعدوست چيه. بود ريدامنگ يبا بدبخت يبه نوع كيدر آن جمع هر . داد يادامه م يپنهان

 .رفت يم ليدرون آن دخترك تنها بپردازد كه روز به روز جسم و روحش به تحل يكوتاه به كالبد شكاف يا

صورت زرد رنگش . نخ خودش را جمع كرد يآمد، مثل گلوله ا يو نكوهنده م زيرآميكه در نظرش تحق يينگاهها ريز اليل
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حكم اعدام او را  ايگو. خورد يمحسوس در نگاهش به چشم م يترس. زد يرا مرتب بهم م شيشده بود و پلكها ديمثل گچ سف

همراه بود كه ناخواسته همه  يعاطفه با چنان دگرگون شنهاديدر مقابل پ واكنش او. بود دهيرم نيچن نيصادر كرده بودند كه ا

 .ختيآن دسته برانگ نيدر ب دنيشن يبرا اقياشت يخود كرد و نوع نامهيرا متوجه حساس بودن زندگ

. ار رها سازدبا سروصدا نگاهها را به طرف خود خواند تا او را از آن فش. او سوخت تيدلش به حال مظلوم يلحظه ا نيميس

چشم دوخته بود كه آن شب با  اطيشد، هم چنان از پشت پنجره به ح يآنان رد و بدل م نيكه ب ييتوجه به حرفها يتارا ب

پر  يبه آشپزخانه رفت و استكانها را از چا يبدون معطل نيميس. كرده بود دايپ گريد ييرنگ صفا ديبنز سف ليوجود اتومب

 .به دست وارد اتاق شد ينيكرد و س

 زيم يرا رو يچا ينيس نيميس يوقت. زد يكه در دست داشت پك م ينستونيو گاريبه س قيپلكان نشسته بود و عم يرو تارا

. شه ينم دايپ يبه جز چا يا گهيكوفت و زهرمار د چيخونه ه نيبابا، تو ا يا«: به خود گرفت و گفت يگذاشت پرند حالت بد

 ».ميشد بسي يهمگ ستيخود ن يب. گرده يو برم هره تو آشپزخون يكه م هييچا ينيچپ و راست س

 ؟يمادرزاد بود بسي يكه دار ياخالق نيبا ا يكن يپرند تو فكر نم«: سر داد و گفت يحرف قهقهه بلند نيا دنيبا شن عاطفه

 ».هيطور نيكه حاال اخالقت ا دهيكش يسر م يچا كسرهيكه مامانت تو رو حامله بوده  يغلط نكنم موقع

كاه كه  ريآب ز يِموذ ينباشم از تو يزر مفت نزن، مگه من اخالقم چشه، هر چ«: و گفت ديچهره اش را درهم كش پرند

 ».ير يخودت كف م يرو برا يمقدار ،يكن يكه م ييهايبر بيج نيدونم از ا ينم يفكر كرد. بهترم

از  يظيكه دود غل يدر حال. را گم كرده بود شيدست و پا يبه عاطفه انداخت كه حساب يحرف نگاه مشكوك نيا دنيبا شن تارا

اعتماد  يما رو باش كه به چه كسان. و هم از آخور يخور يعجب، پس هم از توبره م«: داد گفت يم رونيدهان و دماغش ب

. لش خواست حساب و كتاب پس بدههر طور د يشه كه هر ك ينم يطور نيا. بكنم گهيفكر د كي ديبا نكهيمثل ا. ميكرد

 ».مشخص بشه ديبا يحق و حقوق هر كس

 ».از حقوق بشر تيسازمان حما اي ه،يآژانس دزد نجايا ميديواال ما نفهم«: گفت يفور فرانك

كنه، چه برسه به  تيرو رعا نيقوان يسر كي ديمستراح رفتن هم با يهر جا هست، قانون داره، آدم برا«: گفت يبه تند تارا

 ».شه ياون م يباعث فروپاش يتخلف نيحساس كه كوچك تر التيتشك كي
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و خودمون  ميشد ستيگروه ترور كياوا، خدا مرگم بده، نكنه ما وارد «: به خودش گرفت و گفت يحالت مسخره ا فرانك

 ».ميخبر ندار

 يناراض نجاياز ا يليخ ه؟يچ«: خونش به جوش آمده بود با توپ پر گفت يسر و ته آنان حساب يب يحرفها دنيكه از شن تارا

نه رو گنج نشستم كه خرج تون رو بدم و نه حوصله كل  نجايمن ا. ديو بر ديشبونه گورتون رو گم كن نيهم ديتون يم د،يهست

 يهر چه م يهر ك. ميسر خرمن هست يفقط لولو نجايانگار ما ا د،يدرآورد روشورش  يحساب. كل كردن با شماها رو دارم

قبول  يكار گروه ديغلط كرد ديهست يقدر خودرأ نيده، شماها كه ا يخواد انجام م يهم كه دلش م يگه، هر كار يخواد م

 ديگرفت نيرو بابت ماش ودتونحق خ نكهيبه محض ا ديادامه بد هاتونيبچه باز نيبه ا ديگم اگه بخوا يم يجد نويا. ديكرد

 »نه؟ ايفهم شد  ريش. ديبر ديبذار نجاياز ا ديبا

 يا چارهيبدبخت و ب ياز ما دخترا كيتارا جان، فراموش نكن هر «: آرام كردن تارا گفت يبرا ديكه اوضاع را درهم د نيميس

 از ميمجبور شد يناچار يكه از رو ميهست

 نويا ميبگ نويبه موقع بخواببم ا ميبه موقع بخور.  ميبچه محصلها رفتار كن نيمثل ا ياونوقت تو از ما توقع دار. ميفرار كن خونه

 ".مينگ

 نيو ا ميمونديخونه ننه بابامون م مياگه قرار بود اقا باال سر داشته باش گهيراست م":گفت نيميهم در ادامه حرف س فرانك

مارو از حق خودمون محروم  يتونيتو نم. مطلقه  يبه آزاد دنيرس تشين كنهيكه فرار م يهر دختر ميديكشينم بتيهمه مص

روت باشه اما  يمسخرست اسم فرار.  ميرو جبران كن ميكه در گذشته داشت ييتهايتمام كمبود ها و محدود ميخوايما م.  يكن

آبرو  يخونواده مون رو ب چوقتيه ميشيم يزندان يا نهيقرنط نيتو چن دونستميواهللا اگه م. يباش بينصيب ياز خوش گذرون

 ". ميكردينم

 اطيبا تاسف تكان داد و به ح يسر ديبگو يزيچ نكهيموش كرد و بعد بدون اخا يگاريرا با فشار داخل جاس گارشيته س تارا

 .رفت

 نجارويا... يكرد يخوشم اومد خوب بهش حال":گفت يكرد و بالودگ زيم ياز رفتن او عاطفه شروع به ضرب زدن رو پس

چرا خودت خوابت  يبلد ييبهش بگه تو كه الال ستين يكي.بده  يكوكاريخواد به ما درس ن يم. كرده مكتب خونه 
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 ".رهيگينم

كرد  دنيبلند شد و شروع به رقص شيبه وجد آمده بود از جا زديم زيم يرو نيميكه س يآهنگ يضربه ها يكه از توال نيميس

به  يتكون هي هايالم شنگه باز نيا يبه جا ديپاش":گفت يعار يبا ب داديو تاب م چيگوشت آلودش را پ كليكه ه يدرحال. 

 ".ها ميثال امشب جشن گرفتم ديخودتون بد

كنم  زير زيمن صد سال اگه خودم رو ر.يو تمبك برقص رهيدا يبا صدا يتون يدلت خوشه خوبه م":گفت يحوصلگ يبا ب پرند

 ".لحظه خودم رو بجنبونم  كي يبرا يآهنگ گوش خراش حت نيمحاله با ا

 يدزدم و م يدك برات م ريفا يمجهز به آمپول يچهار بانده سون يوياستر كي رميفردا م نيغصه نخور از هم":گفت فرانك

 ".تكنو عرض اندام كنند يقيموس يآرم كه خانوم با صدا

 ". يمگه تو به داد ما برس.....فدات":به شانه فرانك زد و گفت  يدست پرند

نشست و  يصندل يزد رو يدور هنكيپرند بعد از ا.آورد دانيبه زور دست پرند و فرانك را گرفت و آن دورا وسط م نيميس

 شيكه امواج صدا زديچنان چهچه م.او غرق لذت شدند  نيو دلنش بايز يصدا دنيهمه از شن. كرد يشروع به خواندن ترانه ا

 يچشم به دهان او دوخته بودند كه همچون خواننده ا رتيبا ح همهكه  يطور. شكست  يروح را م يخشك و ب يآن فضا

اش  يجادو ياو با حنجره  يمدت يبرا. خواند يگذار م ريو بم كلمه ها را كشدار و تاث ريز يلرزش نيمسلط بدون كوچك تر

بود كه از  اليمند ل درد ينوا.آورد رونياو را از آن حس ب يا هيهق هق گر يهمه را به عالم خلسه برده بود كه ناگهان صدا

 يهر آنچه آن دو سع. كردند ييگرفتند و شروع به دلجووآرزو درئ او را  نيميس.خاست ياعماق دل زخم خورده اش بر م

 كردند او را وادار به صحبت كنند يم

چه مرگشه كه  ستيدختر زردنبومعلو ن نيا":آهسته در گوش فرانك گفت.پرند كه تو ذوقش خورده بود.بود دهيفا يب

گز كنند و  يگرفته اند صبح تا شب گوشه ا اديآدم ها كه فقط  پيت نيچقدر از ا. ننه مرده هارو به خودش گرفته افهيق نطوريا

 ".بشند نفرت دارم رهيخ نو او نيبزنند به ا يحرف نيكوچكتر نكهيبدون ا

اش هست كه  نهيتو س يكنم درد بزرگ يمونه اما خب فكر م يمثل كلوخ م يگفتن ارويبه قول ":زد و گفت يپوزخند فرانك

 ".كشهيزجر م يجوه غلط نكنم از موضوع مهم يرا م شيناخن ها صبح تا شب ينيب يمگر نم.كنهيم يخود خور نقدريا
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 ميشديگرم م ميتازه داشت..به درك دختره ضد حال ":گفت يبا خود خواه پرند

 ".ومدهيبه ما ن يانگار خوش.مگه گذاشت.

نمونده بود  يزيتازه چ. فتهيهاش ب يچارگيب اديتو باعث شد اون  يصدا هيبدبخت چ نيا ريتقص":پچ پچ كنان گفت فرانك

 ".هيگر ريز ميهمه ما بزن

..... نامبروانه گهيو صدات د يخوش اندام يخوشگل.در حق تو تموم كرده  زيخدا همه چ ميخودمون.شهيم رونيآدم ح...آه"

 "؟يخوايم يچ گهيد ;كي كي

 .نسبت به آن جمع كرد يبارز ياحساس برتر ديتمج نيكه با ا پرند

 

نك و  دنيحوصله شن... دلمون خون هست  يتو رو خدا بس كن ، ما به اندازه كاف« : ت و گفت انداخ اليبه ل يزيرآميتحق نگاه

 ». كن  هيگر يخوا يپاشو برو تو اتاقت هر چقدر م.  ميرو ندار يكينال تو 

 .را احاطه كرده بود به اتاقش رفت  شيكه سراپا ينگاه اشك آلودش را به پرند دوخت و بعد با نفرت يدار يبا حالت معن اليل

كه  ياز روز.  هياو دختر مظلوم و ساكت.  يدلش رو بشكن يطور نيچطور دلت اومد ا« : گفت  يرو به پرند كرد و با تلخ آرزو

تو  يامشب از خودش واكنش نشون داد كه تو حساب كي. تو خودشه  كسرهي.  دهيكس نرس چيوارد جمع ما شده آزارش به ه

شماها كه با او هم اتاق .  نهيب يداره كه شب تا صبح كابوس م نهيتو س يچه درد بزرگ ستيمعلوم ن چارهيب.  يدذوقش ز

 رهيگ يشبها تو خواب رعشه م يبود ، بعض دنيكاش فقط از خواب پر.  دينينصف شبش رو بب يدنهايكه از خواب پر ديستين

 ». باشه  يفيكنم از ضع كرشده ف جهيچهار بار در روز دچار سرگ سه. كنه  ياگه به دادش نرسم مطمئنم تو خواب سنكوب م

 . ميش يم هيهمه ما دچار سوءتغذ گهيهنوز اولشه ، تا چند وقت د نيا يپس چ« :در جواب او گفت  يفور پرند

 نجايا تيرو به وضع زيهمه چ يجور كي يآه ، تو هم كه منتظر« داشت خشمش را فرو دهد گفت  يكه سع يدر حال آرزو

شه ،  ي؟ دختره روز به روز داره آب م هياز گرسنگ يگ يبره تو م يمشكل بزرگ رنج م كياز  اليگم ل يمن م.  يربط بد

نفر هست  كي ميكن يم يكه همه ما زندگ يسقف نيهم رينه انگار ز انگار،  ديكدوم به اوضاع و احوال او دقت ندار چيشماها ه

 » ارهيسر خودش ب ييزنه و هر لحظه امكان داره بال يدست و پا م يكه داره تو زجر و بدبخت
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دختره نوبرش رو  نيمگه ا.  يد يموضوع رو بال و پر بهش م كيچقدر . تمومش كن ... اووه « :گفت  يحوصلگ يبا ب فرانك

 ايو  ميو ناخن بخور مينيبش يصبح تا شب گوشه ا مييايپس ب ميرو پشت سر گذاشت ياهيگذشته س يهمه ما به نوع. آورده 

 يشده هر كس يمعن يب گرانيد يبرا يغصه خوردن و همدرد گهيامروز د.  مياز خودمون ادا و اصول درآر مينصف شب پاش

و اون  نيقدر جوش ا نيبق كرده ، بهتره تو هم ا يداره كه فالن يكه باد نبره ، به ما چه ربط رهيكاله خودش رو محكم بگ ديبا

 ».خشك بشه ها  رتياومد ، ش ايات دنبچه  يامكان داره وقت.  يرو نزن

 يمشكل بزرگ برا كيشه گفت انسان و اگه  يكه به شماها م يراست« :را بر هم فشرد و با لرزش گفت  شيدندانها آرزو

 »؟ ديرو ندار گرانياز طرف د ياري، انتظار كمك و  اديب شياز شماها پ يكي

 يكيافتادم و در حال غرق شدن بودم ، شما  ايدر يبنده تو يروز كي يديخانم معلم ، اگه د ريخ« به وضوح گفت  فرانك

 ». بود  يجوابگو نخواه ايالزم نكرده اب تو دلت تكون بخوره ، نترس تو اون دن ي، حت ديمنو به حال خودم رها كن ديلطف كن

 .رساند  اليخودش را به ل يتاب يبه او انداخت ، سپس با ب يزيآم خينگاه توب آرزو

 . ديرس انيبه پا يكه داشت با كدورت و دلخور ير خالف آغاز خوبروز ب آن

 

 11 فصل

 

 

گفت . به آنها چشم دوخته بود رتيشده را در آورد و مقابل تارا گذاشت كه با ح ياز داخل چمدانش چند اسلحه جاساز هلن

: 

 .دهيرنگت پر يطور نيكه ا يدي، مگه تا حاال اسلحه ند يكپ كرد ه؟يچ -

 :گفت  جانيآب دهانش را قورت داد و با ه تارا

 .ميصاحب چند قبضه اسلحه شده باش يزود نيشه به ا ي، باورم نم يكه گل كاشت يدمت گرم ، راست -

 :به غبغل انداخت و گفت  يباد هلن

رومو  گذشته يحشر و نشر داشتم كه االن رو حساب دوست يدم كلفت يبا آدم ها يروز هينباشه من  يهرچ...گهيخب د -
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شكار  نكهيمن به اون ها قول دادم به محض ا...رو مطالبه كردند يسالح ها پول كالن نيهرچند كه بابت ا.اندازند ينم نيزم

 .ميحق اونها رو بد ميتور زد يچرب و نرم

 :گفت  تيبا رضا تارا

 نه؟ اي يها رو بلد نيحاال كار با ا. شه يبهتر نم نياز ا يعنيخوبه ،  -

 :با غرور گفت  هلن

دست كم . ستيها ن يراحت نيبه ا. نه جانم. يباهاش ور بر يكه هر طور خواست هيتفنگ اسباب باز ي، فكر كرد يپس چ -

با تجربه در  يمرب كينظر  ريمن پدرم در اومد تا تونستم ز. ديريبگ اديكار كردن با اونو  ديبره كه بخوا يچند روز وقت م

 .سالح آشنا بشم نيا يدگيچيو با فوت و فن و پ نميعرض چند روز آموزش بب

 :به پشت هلن زد و گفت  يدست تارا

همه  نياعتراف كنم كه من با ا دي، راستش با يمن ارزش دار يفهمم كه تو چقدر برا يحاال م. يهست يعجب كار درست -

كثافتا ارث . ختندير يچه ادا و اطوار يكه نبود يچند روز نيا يدون ينم. ام ياز پس چند تا دختر نسناس بر نم يادعا حت

 .ساله برند 100ره  هشب كيتوقع دارند . خوان يپدرشون رو از من م

 :آتش زد و گفت  يگاريس هلن

 يا گهيد زيات چ دهيخورند اما تو عق يبه درد كار ما نم نهايكه باهاشون اشنا شدم بهت گفتم ا يروز اول ادتهي،  گهيد نهيهم -

 .بود

 يآب م ريشون رو ز يك يكيخودمون خطرساز بشن، به وقتش سر  يچون امكان داره برا ميكن رونياونها رو ب شه ينم فعال

 .كه آب از آب تكون نخوره يطور. ميكن

. بشه يكه باعث دشمن تراش يبزن يتا مبادا حرف يكن به اعصابت مسلط باش يتو هم سع. ميكن يباهاشون مدارا م يمدت هي

 نه؟ اي يمتوجه شد

 :آهسته گفت  تارا

 مياونو بفروش ميفردا بر ميتون يراحت باشه؟ م الميو پالك خ نياز لحاظ سند ماش گهيد نميخب حاال بگو بب. آره متوجه ام  -
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 نه؟ اي

 :را قورت داد و گفت  گاريهم انداخت و با ولع دود س يو الغرش را رو ياستخوان يپاها هلن

. هم تو نيمن و ا نيافتاد ا ياگه اتفاق. رله شده زيخاطرت جمع باشه همه چ. يداربه كار من هنوز شك  نكهيمثل ا! عجب -

 .باالتر نياز ا نيتضم گهيد. ياريسرم ب يتون يم يخواست ييهر بال

 :با وجد هلن را در آغوش گرفت و گفت  تارا

شه بهت اعتماد  يكه همه جوره م يتو به من نشون داد. يخوب از من طلبكار يليپاداش خ كي يكه انجام داد ييكارها بابت

 پابرجا بمونه يدوست نيكه زنده هستم ا يقول بده تا زمان. ببرم شياز پ يتونم كار ينم ييمن به تنها ياگه تو نباش يعني. كرد

 

 .مساوات تو تمام كارها يعني يدوست.نداره دهيدنگ كه فا هيسه دنگ  يدوست: گفت هيتارا از آغوشش جدا كرد و با كنا هلن

 .خواهد بود يابد ينوع دوست نيا

كه  يمطمئن باش اون طور. كنميباره م نيدر ا يفكر حساب كيبه موقعش : تكان داد و گفت دييسرش را به عالمت تا تارا

 .كنمياست عمل م ستهيشا

كن  ميقا ييجا كياسلحه ها رو  نيا: گفت د،يتختخواب دراز كش يرو يبه او انداخت و از فرط خستگ يا دوارانهينگاه ام هلن

 .شهيم يفردا چ نميتا بب

 تو سر دارم؟ يمن چه نقشه ا يدونيم: تختخواب نشست و گفت يكنار او رو تارا

چند شبه اصال  نيآخه ا. شميم هوشيدارم ب يكن، از خستگ فينقشه ات رو بذار فردا صبح تعر: و گفت ديكش يا ازهيخم هلن

 .نتونستم راحت بخوابم

اسلحه ها را با  كي كي نكهيبعد از ا. هلن را به حال خود گذاشت ياعتراض چيو بعد بدون ه ديتخت پر ياز رو يبا جست تارا

نگاهش را به سقف دوخت و همراه با دود . روشن كرد يگاريو س ديتختش دراز كش يكرد، رو يداخل كمد جاساز اطياحت

خواب  يناگهان صدا. كرديمجسم م شيرو شيرا در پ ندهياز آ ييايرو ريتصو ديچيپ يكه با اشكال مختلف در فضا م يظيغل

 نيبخواب و ا ريتو رو خدا بگ: گفت يهلن با كالفگ. آورد ريبه ز يپوشال يايآلود هلن كه با غرغر همراه بود او را از خواب دن
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را  گارشيس يتارا فور. دارم تيحساس گاريس يچند بار بهت بگم من موقع خواب به بو.رو بلند نكن گارتيگند س يقدر بو

نا آرامش  يخواب بر پلكها يكه پرده نقره ا يمشغول شد تا زمان يساز ريخاموش كرد و دوباره در ذهنش به آن تصو

 .شد دهيكش

به آنان  يبفروشد و سهم هر كس را طبق توافق قبل يقابل توجه متيبنز را با ق ليآن روز به كمك هلن توانست اتومب يفردا

هر كس . را كسب نكرده بودند يچون تا آن روز چنان رقم درشت. ديدرخشيآنان م كي كي در چشمان يبرق شاد. بدهد

: گفت يگذاشت و با سر مست فشينكه پولها را شمرد، آنها را داخل كيپس از ا نيميس. در سر داشت يآن پول نقشه ا يبرا

 .كرد ييكارا هيباهاش  شهي، م ستيبدك ن

 ؟ ييمثال چه كارها: ديپرس فرانك

 .پول چقدر برام ارزش داره نيا ديكنم تا بفهم فيرو براتون تعر ميداستان زنگ ديخوايم:و گفت ديكش يقينفس عم نيميس

 .شد از گذشته اش حرف بزنه دايپ يكيآخرش ! چه عجب : مشتاق تر از همه گفت آرزو

 بانيبا اون دست به گر يكه همه ما به نوع يزيچ... داره  دنيشن يبابا، مگه درد رنج و بدبخت يا: زد و گفت يپوزخند فرانك

 .كنهياز دردهامون دوا نم يدرد چيه دنشينشن اي دنيشن. ول كن تو رو خدا. ميهست

 فيتعر م،يما سرا پا گوش: كرد و گفت نيميرو به س. يگوش ند يتون يم يكن يطور فكر م نيتو اگه ا:با اعتراض گفت عاطفه

 .كن

 .كه انگار مشغول مرور خاطرات گذشته بود يابه فكر فرو رفت به گونه  نيميس

پدرم كارمند شركت واحد كرج بودو مادرم هم خونه . وسه برادر ميسه خواهر بود. خانواده هشت نفره بزرگ شدم كي تو

 .شديبه من م يخاطر توجه خاص نيبودم و به هم يبه قول معروف بچه ته تغار. خواهر و برادرم همه از من بزرگتر بودند. دار

 يبرادرام خوب بود اما زندگ يزندگ. ازدواج كرده بودند هيبه جز من و برادر كوچك ترم كه چهار سال از من بزرگتر بود ، بق

كار كه دست بزن هم داشت  يآدم ولگرد و ب كيشوهر خواهر بزرگم معتاد بود و شوهر خواهر دومم . دو تا خواهرام جهنم

پدر و مادرم به خاطر بخت بد . نكنه مخونه بابا يام رو با سر و صورت ورم كرده و كبود راه چارهينبود كه خواهر ب يو روز

 ليتو فام ينداشت زن اديبه  يما مرسوم نبود هنوز كس ليطالق تو فام.نداشتند ياما چاره ا كردند،يم يخود دار يلياون دوتا خ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٣

 ندشد يبودند دو خواهرم رو كه روز به روز مثل شمع آب م خاطر پدر و مادرم مجبور نيبه هم. از شوهرش طالق گرفته باشه

 نيسوم يگرفته بودن برا اديكه سر دو دخترشون اومده بود ، تازه  ييبا بال. كنند يجهنم يرو وادار به ادامه اون زندگ

 يم نقش اصلبرادرا انيم نيدر ا. منو شوهر ندن يباز كنند و به هركس يدخترشون كه من باشم، چشم و گوششون رو حساب

 كه در يهر خواستگار. كردنديم يرو باز

 

كرده  دايپ تيمن حساس ندهينسبت به ا يهمگ.دادنن ياوردند او رو راه نم يتا شجره طرف رو در نم زديمون رو م خونه

در خونه  خواستيم لييكرد،انگار عزرا يم دنياومد تمام بدنم شروع به لرز يكه خودم هم تا اسم خواستگار م يبودند طور

هاشون  يليخ.خانواده ام واقع نشد دييمورد تا كي چيبراماومد،اما ه تگارخواس ستيبالغ بر ب شهيباورتون نم.مون رو بزنه

كدوم رو كامل و  چيمبتال شده بودند،ه يبهتر بگم خواستگار بران ايكه خانواده ام بخ مرض وسواس  ييخوب بودند،اما از اونجا

نه  د،انگاريپرس يكس نظر منو نم چيبود كه ه نجايجالب ا ن،موضوعيو بب ايشده بود كه ب ياوضاع.دنديد يو نقص نم بيع يب

شده  يدرمان يودرد ب كمعضليبه  ليمن تبد ندهيانتخاب همسر ا انيخالصه جر.شوهر كنم نه اونها خواستميانگار كه من م

بودند كه خونواده من دختر شوهر  دهيفهم هيو در و همسا ليتمام دوست و فام.زديمن م يزندگ شهيبه ر شهيبود كه داشت ت

ما  ليرفت از امد و رفت خواستگارها كاسته شد،به خصوص تو فام يخاطر به مرور زمان كه سن من باال م نيستند به هميبده ن

او  گهيد تقيدر حق.رهيگيو خونه مونده لقب م دهيسال تجاوز كنه،ترش ستيدرسش تموم بشه و سنش از ب يكه دختر وقت

ازدواج خوب رو از دست دادم  كيو پنج سال سن فرصت  ستيمن با ب نيبا وجود ا.انتخاب بشه ديكنه،بايكه انتخاب م ستين

كرده،خونواده دار و با اخالق در  ليادم تحص كيموضوع شده بودند،اما هنوز هم منتظر بودند  نيو خونواده ام متوجه ا

 افهيجوان و خوش ق ياونخواستگار ها يبه جا گهيد.نبود شتريسراب ب كي ييطال يايرو نيخونمون رو بزنه،اما افسوس كه ا

فرار از  يكه برا يل،طوريتوفام ديسف يشونياوضاع شده بودم گاو پ نيبا ا.شده بود دايو سن باال پ وهيب يمرد ها يسر و كله 

نفرتبه  نهيكم كم احساس ك.شدم قيعم يدچار انزوا وسر در گم يكردم وبه نوع شهيانان كنج عزلت پ زيام ريتحق ينگاهها

هچ كدوم  دنيتحمل د گهيد.دواند شهيام شده بودند در وجودم ر يباعث سرخوردگ نطوريا كهخونونده ام  ياعضا

در اوج كه  يكس...خودم بسته بودم تا انكه اون اومد يخاطر تمام درهارو به رو نيشدهبودم به هم يدچار افسردگ.رونداشتم
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بود كه  يمرد نيو اخر نياول يمرتض.كرد شمن در خونه مون روبه صدا در اورد ومنو و عاشق و بش قرار خود يسرگردان

خونواده اش هم مومن و سالم .بود و اهل ورزش كيمكان.داشت يكه شغل خوب افهيجوان خوش ق كي.دهبودميانگار د

 .راديبلكه صد تا ا راديا كيشد ازش گرفت،اما اونها گرفتند،نه  ينم يراديا چگونهيه.بودند

كردم ومتوجه  قيبرادر دومم گفت كه تحق.كرده ياختالس بزرگ يمرتض يعمو دهيكرده فهم قيبزرگم گفت كه تحق برادر

كرده  قيحقت يمرتض يمحل زندگ يبرادر سومم هم گفت كه رفته از كاسبها.ازدواج نا موفق داشته كي يشدم خواهر مرتض

با اومدن اسم .ونصف روز رو در بازداشتگاه به سر برده ردهك دايپ يرينفر تو محل درگ كيبار با  كيبهش گفتند كه 

اونها بوجود اومد كه اگه همون لحظه  نيب يصحبت شده باشه چنان غلغله ا يحرفه ا تكاريقاتلو جنا كيبازداشتگاه انگار از 

كه بره  كردنديباهاش م يكردند وچنان رفتار يم رونشياز خونه ب ياردنگ كيبا اونجا حضور داشت بدون شك  يمرتض

كه سالها خاموش بوده منفجر شدم  يدفعه مثل كوه اتشفشان كيشد كه من  يچ دونميوپشت سرش رو نگاه نكنه،اما نم

 چيبا ه ستميبار هم مخالفتكنند حاضر ن نيو گفتم كه اگه ا دميكوب نيدر مقابل چشمان اونها پا به زم.ستادميومقابل اونها ا

كه  يمقاومت نيكه با ا يدم،واينم ييبها چيه ييكذا ليدال نيخوشم اومده و به ا يبهشونگفتم من از مرتض.ازدواجكنم ياحد

ادا با كردند تا مب يزندان ياز اونها كتك خوردم،منو داخل اتاق يبعد از انكه حساب.خودم برپا كردم يبرا ينشون دادم چه جهنم

بار  كي.كرد ينهفته بود كه منو وادار به مبارزه م يازوتو وجودش چه ر يتو نگاه مرتض دونمينم.ارتباط برقرار كنم يمرتض

 بيعج.وروكرد ريز شهيهم يمنو برا ندهيگذار بود كه ا ريبار چنان تاث كيهمون  م،امايبود دهيرو ند گهيشترهمديهم ب

 ومنزل اونها ر ،شمارهيكوتاه مادرم فور بتيغ كياستفاده كردم ودر  يخاطر از فرصت نيگرفتارش شده بودم به هم

شماره روبه پدرم داد،ناخود اگاه  يپدر مرتض يوقت ياون شماره رو نداشت جزمن كه همون شب خواستگار يالبته كس.گرفتم

چند بار زنگ زدم اما به .رو برداشت يشگو يتلفن زدم و خوشبختانه خود مرتض.شد يگانياسم رمز مهم تو خاطرم با كيمثل 

 نكهيا الياو به خ.كه قادر بع تكلم نبودم كردميدست و پام رو گم م نانصداش چ دنيمحض انكه تماس برقرار شد با شن

هم  يچشم هام رو رو.مرتبه چهارم بود كه به خودم جرات دادم و شروع به صحبت كردم.كردياست قطع م يمزاحم تلفن

ام منو چطور  خونوادهرو براش فاش كردم و بهش گفتم كه  ميراز دلدادگ يوقت.چه تو دل داشتم بازگو كردمگذاشتم و هر ان

گفت كه  يوقت.برد ياو هم در التهاب بهسر م د،انگاريلرز يم شيصدا.تو تنگنا قرار داده اند او شروع به صحبت كرد
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ذاشته اه از نهادم  يخونواده ام قدم جلو نم يهايريگام بوده،اما به خاطر ترس از سخت  فتهيسالهاست خاطر خواه و ش

چرا  دميتازه اون زمان بود كه فهم.خبر بودم يبگه كه خودم سالها از اون ب ياز عشق نطورياشد ك نفر  يباورم نم.برخاست

 نيچشمهاش قرار گرفته بودم به ا ريبرخورد تحت تاث نيدر اول نكهيعلت ا.بودم فرق داشت دهيكه د يينگاه او با تمام نگاهها

ام شروع  يدر زندگ يفصل تازه ا فيتوص نيبا ا.بودم فلپاك بوده كه من ازش غا يخاطر بوده كه اون نگاه برخاسته از عشق

 يعشق يمدع يمن تازه نفس بودم و مرتض.راه رو تجربه كرده باشه يكه سخت يو مبارزه گر ديطلب يكه مبارزه م يفصل.شد

او به قصد گرفتم جواب  يدر پ ياز همان روز امد و رفت پ.كرد يرو بازخوان قتيحق نيا شديم ثشيحرف و حد كهنه كه در

تونست نظر خونواده كوته فكر من رو  ينم زيچ چيكس و ه چيرو به در خونه مون نفرسته،ه ينبود كه كس يروز.شروع شد

 يشون پافشار دهيعق يقرار داره،همچنان رو يدخترشون در معرض نابود يزندگ دنديد يم نكهياونها با وجود ا.عوض كنه

سال تمام كارش شده بود التماس وخواهش و متوسل شدن  كي.كنه يرو راض اكار كرد تا اونه ،همهيمرتض چارهيب.كردند يم

 يتازه با ابن اوضاع.پا داشت كيافسوس كه مرغ خونواده من فقط  يبدند،ول صلهيرو ف هيقض نيا يونيواون تا با پا درم نيبه ا

كار رو  نيزده بودند كه هم يمرتض يشونيپ يو بند وبار هم رو يبرچسب بزرگ به اسم الابالل كياومده بود اونها  شيكه پ

بادها  نيكه با ا ودين يديبه قول معروف ب.كنه يرو خال دونيم يراحت نينبود كه به ا يهم كس يمرتض.ساخت يممكن م ريغ

خالصه سرتون رو ...شد يتر م يموضوع جد نيشد،اونسبت به ا يم شتريمخالفت از طرف خونواده ام ب يبلرزه،انگار هر چ

دق  نكهيكه ممكن بود او رو كتك زدند،بعد از ا يينگون بخت و تا جا يسر مرتض ختنديك روز سه تا برادرم ري.ارميدرد ن

به  نيبه عنوان تضم يونيليم ستيچك ب كي ديبا من ازدواج كنه با خواديبازم م كردند به اوگفتند كه اگر يسرش خال يدل

دسته چكش  شه،همونجايهول م يحرف از خوشحال نيا دنيبا شن كهساده دل  يبدند،مرتض تياونها بده تا به ان ازدواج رضا

كنند وهمون روز چك او رو  ينم يبرادرام هم نامرد.دهيچك رو به دست اونها م كيخاطر  نانيوبا اطم ارهيدر م بشيرو از ج

 ميزندگ يروزها نيمن سخت تر ياون روزها برا.دنشيم سيپل ليو چهار ساعت بعد كت بسته تحو ستيب.ذارند يبه اجرا م

 يكه چند بار دست به خودكش ييشده بودم تا جا يام كرده بود و دچار افسردگ وونهيد يتصور در بند بودن مرتض.بود

كه بعد  يخواستگار نيگرفتم به اول مياوضاع و احوال من رو به وخامت است تصم دنديد يوقت.م،اما هر بار منو نجات دادندزد

كه  يسفره عقد كنار مرد يپا دميبه خودماومدم كه د يوقت.اومد،جواب مثبت بدند تا منو از فكر او دور كنند انياز اون جر
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 زد،چنانيكه به من لبخند م دميمقابلم چهره جا افتاده او رو د نهياز تو ا يوقت پدرمبود نشستهام و قراره زنش بشم يجا

 ورشيسمت سفره عقد ست،بهيجلودارش ن يچ كسيكه ه وانهيود يوحش يوجودم رو گرفت كه ناخود اگاه مثل انسان يخشم

رو از تنم كندم  يو بعد تور و لباس عروس ختميرو بهم ر زيحضور داشتند،همه چ نجايكه ا يبردم و در مقابل چشم مهمانان

قرار  ياونقدر تحت فشار روح.كنم يوچكار م گميم يدارم چ دميفهميكرده بودم و نم يقاط يحساب.وپاره پاره اش كردم

 ديبا زور وتهد.روم شياز اون پ شتريكردم،اما خب سه تا برادرام نذاشتند ب يم كوميكن ف ارويبودم كه اگه قادر بودم دن هگرفت

كه ممكن بود منو كتك زدند تا از  ييمهمانان رفتند مثل شمر به جونم افتادند وتا جا نكهيانداختند وبعد از ا يمنو داخل اتاق

رفتم واز  ناليبه ترم كراستي.ام رو گرفتم وشبانه از خونه فرار كردم يينها ميشد تصم بهتردو روز بعد كه حالم .هوش رفتم

افتاد كه عكش  يچشمم به روزنامه ا نكهيتا ا زدميپرسه م ناليه روز بدون جا و مكان اطراف ترمدو س.تهران شدم ياونجا راه

به علت اختالل حواس از منزل خارج شده و بر  شاننام و ن نينوشته بودند دختر با ا رشيمنو توش چاپ كرده بودند وز

تونستم  ياوضاع من نم نيبا ا.رنديدارند با فالن شناره تماس بگ ينگشته واز مردم هم خواشتهبودند چنان چه از نامبرده نشان

 .بده سيپل ليكنه وتحو ييمنو شناسا يهر لحظه ممكن بود كس.بشم ياز ان اطراف ترمنال افتاب شتريب

 مرموز تارا شده،اول بهش شك يبودم چه كنم كه ناگهان متوجه نگاهها مستاصل

 

كردم و دعوتش رو قبول  نانياومد و از در مهر ومحبت وارد شد بهش اطم كينزد كه مبادا منو شناخته ،اما بعد كه كردن

 فيرو براتون تعر تيواقع نيع.من يهم داستان تلخ زندگ نيخب ا...خونه سر در آوردم نيشد كه من از ا يطور نيا. كردم

 .كردم

 .بودند به او چشم دوخته يتازه ا ديشده بودند و با د نيميس يهمه غرق صحبت ها دخترها

 شد؟ يچ يمرتض فيپس تكل ن؟يهم:  ديپرس يبا شگفت اروز

 :بر لب آورد و گفت  يتلخ يخنده  نيميس

دونستم اگه بمونم اونها منو وادار  يم. فرار من از خونه به خاطر او بود.من در اصل فرار كردم تا او رو از زندان نجات بدم -

آرم پس انداز كنم  يرو كه به دست م يدارم تمام پول مياالن هم تصم. ازدواج كنم كه دوستش ندارم يخواهند كرد كه با مرد
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 ...تا بتونه از زندان آزاد بشه و نمك نيرو تأم يتا بتونم چك مرتض

 :و گفت  ديحرف او پر انيدست هاش رو بر هم زد و م عاطفه

و  نيريش انيعجب پا! به به. ديرو شروع كن يزندگ گهيجنگل سرسبز قشنگ با همد كي يبعد دست در دست هم تو -

 مگه نه بچه ها؟ يدلچسب

به  يابيدست يرا برا نيميو س. كردند دييقرار گرفته بودند حرف عاطفه را تأ نيميس يداستان زندگ ريكه تحت تأث آنها

 يهم برا گرانياش به خرج داد باعث شد كه د يزندگ تيواقع فيتعر يبرا نيميكه س يجسارت. كردند قيهدفش تشو

 .شوند قيگفتن گذشته خود تشو

 :باشد گفت  فيكه مجبور به تعر يبه جمع انداخت و بعد مثل كس ينگاه پرند

و متعصب  ريخانواده سخت گ كيكه تو  نيميمن بر خالف س. ستين زيو پر افت و خ يطوالن اديمن ز يداستان زندگ -

تو خانواده من وجود  يبازخواست چيه يعني. به كارم كار نداشت يكس چيكردم كه ه دايرشد پ يطيكرده در مح يم يزندگ

 .نداشت

 يخواد زندگ يهر طور دلمون م ميمن و برادرم دو سال كه دو سال از من كوچك تره مختار بود...كامل يازاد: شه گفت  يم

زده  ييبايز تويانست كينداشت اما  يگونه كمبود چيه ياز نظر مال نكهيبود و مادرم با وجود ا يدار بزرگ هيپدرم سرما. ميكن

مادرم زن فوق . داد يطور نشون م نيالبته ظاهر امر ا. درست كرده بود يسرگرم شخود يشه گفت برا يم ييطورا هيبود و 

 يكمتر كس. گرفت يمكم سن قرار  يذاشت مورد توجه مردها و پسر ها يكه هرجا پا م يبود ، طور يو امروز بايالعاده ز

 يآمد منو به عنوان دختر خودش به كس يبود كه او عارش م نجايجالب ا. به سن من داشته باشد يشد كه او دختر يباورش م

 يزيبردم اما چ يموضوع رنج م نيكه از ا يكرد،با وجود يم يو اون معرف نيبه عنوان خواهر من رو به ا شهيهم. كنه يمعرف

خواست رفتار كنه و  يحق داشت اون طور كه دلش م يآخه همون طور گفتم تو خونواده ما هركس...مآورد يخودم نم يبه رو

. خواست مراوده داشته باشم يكه دلم م يتونستم با هر پسر يمثال من م. رو نداشت يگريكس حق دخالت در امور د چيه

 .گدا كي ايخواست شاهزاده باشه  يحاال اون پسر م

 .و نظر من بود دهياصل ا. سواد يب ايكرده باشه  ليتحص
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. غلط خونوادم داشت يدر باورها شهيداشتم كه همش ر ياديز يعاطف يبه ظاهر خوشبخت بودم اما در باطن كمبودها من

برات مهم نباشه  ينظر كس يوقت.شه يافراد م نيرابطه ب يهم باعث سرد يخود رأ. آره يم ييخودرأ اديز يآخه آزاد

تو رو  يكس يبدون يوقت.ده ياش رو از دست م زهيانگ سانپس كم كم ان.ستيبرات مهم ن گهيد معلومه كه اون شخص هم

بار اجازه نداد  كيسال  22 نيمادرم در طول ا.شه يم يمعن يبرات ب يزندگ يرو دوست ندار يدوست نداره و تو هم كس

از خونه  نفرار م ليدال نهاياما ا...كردم يبا اسم صداش م بهيغر كيمثل  شهيهم. مثل تمام بچه ها او رو مامان خطاب كنم

و شاگرد استخدام كرده بود و خودش  موريو گر شگريآرا يداشت كه تعداد ييبايز تويانست كيهمون كه گفتم مادرم . نبود

 ديرس يهروقت پام به اونجا م. زدم يبه اونجا م يسر شونيبه عنوان خواهر ا يگاه گدار.اونجا رو به عهده داشت تيريمد

رفتم  يهرجا م. حرف رو به من زده بودند نيهم هم گهيد يها يليالبته خ. كردند ياز من م ديو تمج فيهمه شروع به تعر

كار عبث  رانيخورم و موندنم در ا يم ووديهال ينمايهاشون معتقد بودند من به درد س يبعض. دادند ينشون م گهيمنو به همد

 .ستيا هودهيو ب

ستاره شدن در  يبرا يديجون م اي يخور يم يعده مدام تو گوشت زمزمه كنند كه تو به درد خوانندگ كي يوقت خب

شد كه به كله ام زده بود بذارم  يم يسال كيشه كه خودش رو بكشه به اون سمت  يناخودآگاه آدم وسوسه م ايدن ينماهايس

گند ِ كار بابام در اومد . و رو شد ريز يمون به طور باورنكردن يكنم زندگ ركا نياقدام به ا نكهياز ا شيمملكت برم،اما پ نياز ا

شد و  فيتوق ميكه داشت يرمنقوليتمام اموال منقول و غ. سال ها با برداشتم كاله مردم ثروتمند شده نيو معلوم شد كه در ا

طالقش رو گرفت و با  يمعطل بدونحكم پدر صادر شد مادرم  نكهيبه محض ا. پدرم به مدت ده سال محكوم به زندان شد

برامون اجاراه  كيكوچ يآپارتمان...بدون توجه به من و برادرم. كه از سال ها قبل با او رابطه داشت ازدواج كرد يمرد پولدار

 ديجد تيكنار اومدن با موقع ميمرفه داشت يعادت به زندگ يمن و پژمان كه از بچگ يبرا.مينباش شيكرد تا مزاحم زندگ

به سر  يديخود من هم در بحران شد. نداشت يگونه پشتوانه مال چيپژمان كه پسر بود و ه يبه خصوص برا .بود دشوار يليخ

. ستيبدتر ن نياز ا يچيكه ه يوا. ميداشته باش اريدر اخت ميكرد ياراده م يمثل سابق هرچ ميتونست ينم گهيما د. بردم يم

 يشدن وجودت رو در بر م ياحساس ته يشده و نوع يپات خال ريز يكن يم رفك ير يراه م يوقت.فتهيب نييآدم از باال ،پا

ما هم تو  يزندگ. رسه هزار تكه شده يكه به ته دره م يزمان. يكن يكوه رهاش م يكه از باال يدرست مثل قلوه سنگ.رهيگ
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ز كرد و پژمان رو آغا يتازه ا يشد،مادرم با معشوقه سابقش زندگ يپدرم زندان. رو از دست داد زشيهمه چ يبيسراش نيا

معتاد سر كنم،به قصد خارج رفتن  يخونه با برادر هيتونستم تو يمن هم كه نم. افتاد اديها به دام اعت بتيمص نيفرار از ا يبرا

تونم  يمطمئنم اونجا م.برسونم كايكه به دست خواهم آورد خودم رو به آمر ييپناه آوردم تا با پول ها نجايو ستاره شدن به ا

 نيخب ا...داشت شهينم نجايبرسم كه ا ياسن برسم و هم به اون آزاد يشگيو هنرپ يام كه خوانندگ نهيريد يبه آرزو مه

 .شما هستم شيمن تا االن كه پ يهم از زندگ

 :گفت . را كه مات و مبهوت به پرند چشم دوخته بودند از نظر گذراند هيبه ساعت انداخت و بعد بق ينگاه تارا

 .ميكار دار يكل ديخوابتون برده؟ پاش ه؟يچ -

 :و گفت  ديكش يكرد آه يچانه زده بود و با حسرت پرند را ورانداز م ريكه دستش را ز عاطفه

 يچيروز مبادا به دردت بخوره،به نظر من آدم ه يكه برا يمنحصر به فرد دار ييبايز كيدست كم تو . خوش به حالت -

كه ازش برخوردار  ينعمت نيتو با ا. دن يم تياهم ييبايو ز پيوص حاال كه همه به تنداشته باشه اما خوشگل باشه،به خص

 :گفت  جانيكرد و با ه هيقبعد رو به ب. يكن يثروت و شهرت كسب م يكل يهست

 ...معروف يليبشه خواننده خ يپرند روز ديبچه ها فكرش رو بكن -

با ما هم خونه بود مگه  يروز كي يكه فالن ميقمپز در كن يحساب ميتون ياون وقت ما م. از صدا كم نداره يزيخصوص كه چ به

 نه؟

 :و با همان تكبر خاص خودش گفت  ديرا در هم كش شياخم ها پرند

به سر  يو تاب...كه يراست. بوده يزن فيكارش ك يروز كيبدتر كه همه بفهمند خواننده محبوبشون  نياز ا يچ. گهيخوبه د -

 .برگردوندرو  هيو گردنش داد و از بق

 :گفت . رفت يم فونيكه به سمت آ يتارا از جا بلند شد و در حال اطيزنگ ح يصدا دنيشن با

 .شه يم ريكه د ديزود حاضر ش ديهلن اومده ، پاش -

 :گفت  يحوصلگ يبا ب فرانك

 .ميسرقت شركت داشته باش نيدر ا يالزم نباشه همگ دينه؟ شا ايجور هست  تيموقع مينيبب اديحاال بذار ب -
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او قائل بودند خودشان را جمع و جور كردند و چشم به دهان او دوختند تا اخبار را  يبرا يورود هلن بچه ها كه احترام خاص با

 .بازگو كند

 .تازه كند ييآب به او بدهد تا گلو يوانيخواست ل نيميگذاشت و از س زيم يروزنامه را كه در دست داشت رو هلن

 :نگاهش را از روزنامه گرفا و گفت  تارا

 ده؟يطور رنگت پر نيشده كه ا يخبر ه؟يچ -

 :زد و گفت  يباشد پوزخند دهيشن يزيآم نيكه انگار حرف توه هلن

 ده؟يرنگت پر يگ ياز هلن بترسد اون وقت تو به من م ديبا ايهلن و ترس؟ دن. . دمت گرم -

 :گفت  يفور تارا

 شده؟ يچ يشه بگ يم، غلط كردم ، حاال  ديببخش -

 :با تأسف تكان داد و گفت  يسر هلن

كه  ييها يدزد. سر به فلك گذاشته ايتو دن تيجرم و جنا. كنه يم يقاط يخونه حساب يروزنامه ها رو م نيا يآدم وقت -

 ميكن يم يدله دزد هيبار با ترس و لرز  كيو هرچند روز  ميسوراخ موش اجاره كرد كيكشه ، اون وقت ما  يسرت سوت م

آفتابه  نيمردم باال رفتن كه مباهات نداره ، من به شخصه با ا واريو از د ينز بيكه نشد كار ، ج نيا. ميقانع هست نيو به هم

 .من حساب خودم رو از شما جدا كنم ديبزرگ رو ندار يحاال شما اگه جرأت سر ها. مخالف هستم هايدزد

 »شد؟ يچ ياريما اطالعات ب يبرا يمعلوم هست چت شده؟تو كه رفته بود«:گففت ديبا ترد تارا

حاصل  خواديم يشرفتينفر چه پ كيعده چشم بدوزند به  كي يوقت.گهيد نيد هم«:گفت يحق به جانب يا افهيبا ق هلن

 »تو دهنتون زارميمنه كه لقمه اماده رو م ريبشه،تقص

كه تازه  هيدر ضمن تو از بق يريگيهم م يشتريسهم ب يديكه انجام م يبابت كار اضافه ا نكهياول ا«:سر تكان داد و گفت تارا

 »؟يدار يكار هستند چه توقع

 نيهم فتنديخب بچه ها دارند كم كم تو كارشون راه م ،امايخسته بش يحق دار«:را مقابل هلن گرفت و گفت يچا ينيس آرزو

 ».ياحت كناستر يتونيكه با خم و چم راه آشنا شدند تو م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥١

 »اد؟يم ايبچه ات به دن يك« :به به ارزو انداخت و گفت  يقيبرداشت و بعد نگاه عم ينيرا از داخل س ييفنجان چا هلن

 ».اديب ايبه دن ديماه با نيتو هم«:سوال صورتش سرخ شد و گفت نيا دنيبا شن آرزو

تا بنا گوش سرخ  شهيهر وقت حرف بچه م.كنهيكار م يبچه كجاست و چ نيا يبابا ميديما اخرش نفهم«:گفت هيبا كنا فرانك

 ».ميايتا همه ما از شك در ب يكرديم فيرو تعر تيو پرند تو داستان زندگ نيميس يچه خوب بود به جا. شهيم

سانحه از دست  كيتو  شياست شوهرش رو نه ماه پ وهيزن ب كيارزو «:حال ارزو شده بودگفت يكه متوجه دگرگون تارا

 ».ميبر ديكه با ديلباس بپوش ديراحت شد پاش التونيخب حاال اگه خ... داده 

 ».ندادم يكجا؟ من كه هنوز اك«:گفت يبا خونسرد هلن

 ».جوره تيكه امشب موقع يچطور؟خودت گفت«:گفت يبا كالفگ تارا

. كرد يكار شهيادمه نم ياالن تو خونش كل. ا شبفرد يطرف پروازش افتاده برا. بله ، گفتم ، اما نقشمون نگرفت «:گفت هلن

 ».بهتره يليخ مياگه بشه فردا مسلح بر.  يانداز ريبه اموزش ت ميبهتره امشب رو اختصاص بد

 ».طرف اسلحه برم كنميجرئت نم يكيمن . ميايكار بر نم نيمسلحانه؟ما از پس ا ؟سرقتيچ«:گفت يدگيبا رنگ پر عاطفه

. ديريگياسلحه ها رو دستتون م نيا يشيتازه شما به طور نما.يطور هل كرد نيكه ا يتوم هوا كنفان يخوايمگه م«:گفت تارا

 ».كنه دايپ خياصابت كنه و كار ب يچون ممكنه به كس ديكن كيشل دينبا يطيشرا چيتحت ه

 ييهوا ريچند ت دياومد بتون شيپ يحساس تيتا اگه موقع ديريبگ اديكار با تفنگ رو  دياما با«:حرف تارا گفت ديدر تائ هلن

 ».ممكن است فردا شب به دردمون بخوره اريخب تارا برو اسلحه هارو ب. اديكه حساب كار دست طرف ب ديكن كيشل

 »م؟يزنيم بيها چه قدر به ج قهيعت نياز سرقت ا«:گفت جانيبا ه پرند

 شتريب نيما به ماش. نيماش يباال ميبد ديبا مياورد ريها گ قهياز فروش عت يهر چ...ستيخبرا ن نياز ا«:در پاسخ او گفت تارا

طور سرقت ها  نيبه خصوص ا. ستين يضرور نيبه اندازه ماش زيچ چيبه نظر من تو كار سرقت ه.  ميدار اجياحت يزياز هرچ

 ».رهيصورت بگ يكه فرار چند نفر

و همه  ميبانك بزن يصوص كه قراره به زودبه خ. ستين ريكار امكان پذ نيا نيبدون ماش. بله حق با تارا است «:گفت هلن

 ».فتهياتفاق ب هيثان يكيدر ا ديبا زيچ
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 »د؟يكار رو بكن نيا ديخوايپس فردا شب چه طور م«:ديپرس نيميس

. مزاحمت كنه جاديتو اون خونه نخواهد بودكه ا يچون كس.ميندار يفردا شب مشكل«:به فكر فرو رفت و گفت يلحظه ا هلن

 ». ميايكار بر م نيمن و تارا از پس ا ميبر يهمگ ستيسرقت الزم ن نيا يبرا

 ».دارند  ازيتجربه ن نيبچه ها به ا يكنيچرا نقشه رو عوض م«:ديبا تعجب پرس تارا

به صورت دو گروه جدا  هيگرفتم بق ميخاطر تصم نيبه هم دونميم«:بلند شود گفت هياعتراض بق يكه صدا نيقبل از ا هلن

. زد ميخواه بيهم به ج يشتريخواهد رفت و پول ب شيكار راحت تر از پ يطور نيا. شوند كه در نظر گرفتم يگانه وارد باغ

 »د؟يمتوجه شد

 »ره؟يكار صورت بگ نيا يخوا يم يزيچطور بدون برنامه ر شهينم تيفور نياما به ا«:گفت يبا سردرگم تارا

من از قبل چند مورد رو تو اب « :گفت . شده بودند رهيبا تعجب به او خ يهمگ. تك تك بچه گذراند  ينگاهش را از رو هلن

و ارزو و فرانك هم  نيميگروه ، س كيمن و تارا . كنه  شيعرضه خودش رو ازما يحاال وقتشه هر كس. نمك خوابونده بودم

 »اره؟ند يمخالفت يخب كس. هم گروه سوم اليگروه، عاطفه و پرندو ل كي

 »د؟يعوض كن اليفرانك رو با ل يجا شهينم«:انداخت و گفت اليبه ل يندينگاه نا خوشا پرند

 »كنه؟يم يچرا؟مگه فرق«:ديپرسس هلن

 ».انيباهاش كنار ب توننديو ارزو بهتر م نيميس. ستيجور ن اليام اصال با ل هيمن روح« :گفت يستيرو دربا يب پرند

. بود  شيناخن ها دنيجلب شد كه طبق معمول گوشه اتاق ساكت و ارام نشسته بود و مشغول جو الينگاه ها به سمت ل همه

 ».كنم يرا با فرانك عوض م شيخب جا يليخ«:فكر كرد و گفت يهلن لحظه ا

 »خونه بمونه ؟ ستيبهتر ن اديكار برب نياز پس ا خواديكه داره چطور م يحال و روز نيآرزو با ا«:گفت  نيميس

طرف و اون طرف  نيكه بخواد ترز و فرز عمل كنه االنم به زور خودش رو ا ستين يتيتو موقع گه،آرزويراست م«:گفت تارا

 ».شهينم... باال بره  واريبخواد از د نكهيبه حال ا يوا. كشهيم

 .افراد بازگو كرد يارزو را از گروه آن سرقت حذف كرد و بعد نقشه ماهرانه اش را برا يبحث چيبدون ه هلن
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 12 فصل

 

ژست مردانه مقابل  هيو بعد با  ديپوش يرنگ ياب نيو شلوار ج يمشك زهييكوتاهش را شانه زد و بعد كاپشن پا ييموها تارا

 »مردها هستم؟ پيبه نظرت شانس اوردم ت« :اسلحه ها بود،گفت يكه مشغول بازرس ستاديهلن ا

 ».دهيزن افر يبهت داده ، اصال تورو اشتباه يبتيه نيسته كه چنچه جورم،خدا خوا«:زد و گفت يشخندين هلن

 چيكه من بچه اونا باشم،اخه ه شهيباورت نم ينياگه ننه بابام رو بب«:به خود انداخت و گفت ينگاه مغرورانه ا نهيياز ا تارا

خواستم  يو خواهش از ننه ام م هيبا گر يوقت.هستم،  يكه من سر راه گفتنيها م يليبچه كه بودم خ. به اونا ندارم يشباهت

 ».گنيم نويقشنگ تر هستم مردم ا يليگفت چون از او و بابام خ يرو بگه،او م تيواقع

 »؟ينبود يحاال از كجا معلوم كه سر راه«:گفت يبه شوخ هلن

واستند چه خ ينون خور اضافه م.كنند يم رياز اونجا كه ننه بابام به زور شكم خودشون رو س«:زد و گفت يپوزخند تارا

بچه مردم و بزرگ  انيمونده كه ب نيفقط هم.كنند؟به سرشون ببندن؟بدبختها آه نداشتند و ندارند كه با ناله سودا كنند

 ».دهيكارها از غالمرضا گدا بع نيا.نه.كنند

 

 

. ستيشت به من باو پ واريدستها باال، برو به سمت د«:گفت ديو آن را مقابل تارا گرفت و با تهد ديخشاب اسلحه را كش هلن

 يا يشوخ چيمن ه«:گفت يجد يا افهيهلن با ق» ها هم نكن يشوخ نياون طرف، از ا رياسلحه رو بگ«:گفت يتارا با خونسرد

 يهستند به درك واصل م نجايكه ا ييسروپا يب يتو و اون دخترها گهيد قهيدق ندتا چ.يبهتره اشهدتت رو بخون.با تو ندارم

 كي يوقت.يپشه عقل ندار كيبه اندازه  يهمه ادعا حت نيتو با ا. يقدر خرفت و ساده لوح هست نيبرات متأسفم كه ا.نيش

 »؟يگفتن ندار يبرا يخب،حرف.نمتارا خا ياعتماد نكن يبه هر كس يكه به سادگ يريگ يم اديكردم  يگلوله تو مغزت خال

 ديشد و با ترد رهيهلن خ يجد افهيبه ق يماشه قرار گرفته بود با حالت مشكوك يانگشت هلن كه رو دنيتارا با د

 يم يكار كياالن !ومد؟ي،خوشت ن,ا«:هلن مغز تارا را نشانه گرفت و گفت» .ستين يبامزه ا ياسلحه رو بذار كنار، شوخ«:گفت

كه چشمانش از حدقه  يو در حال ديرنگ از صورتش پر.هلن شده بود يعيطب ريتارا كه متوجه حالت غ» .اديكنم كه خوشت ب



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٤

را بر هم فشرد و با  شيهلن دندانها» مگه به سرت زده؟ ه؟يچ هايبچه باز نيا ؟يكن يچه كار م يدار«:آمده بود ترس گفتدر

 يتو فقط به درد مردن م.خاتمه بدم نيننگ يزندگ نيبه ا كهوقتشه  ،يديتو به آخر خط رس.تموم شد گهيد يباز« :گفت ظيغل

 يچرا م.رو كنار يبذار اون لعنت....ستيهلن تو حالت خوش ن«:گفت دهيتارا كه مشخص بود ترس» .؟مردنيفهم يم ،يخور

به  نيا زا..... ميمثل دو تا دوست حلش كن ايهست ب يكردم؟اگه مشكل يمگه من به تو چه بد.يرو خراب كن زيهمه چ يخوا

كه لوله  يهلن در حال »؟يشد يچطوره ؟ راضبچه ها،  هيسه دنگ تو و سه دنگ من و بق ميبه دست آورد يبعد هم هرچ

» .دستها باال،پشت به طرف من« :هل داد و با خشم گفت وارياسلحه را به طرف مغز او نشانه گرفته بود با لگد او را به سمت د

رش به دستور او عمل كرد، هلن اسلحه را به پشت سر او فشرد و شروع كرد به شما. دنمانده بود تارا از هوش برو يزيچ

كه از فرط  يبا چشمان.تارا را فراگرفته بود يسر تاپا يلرزش محسوس. هلن مكث كرد» ....ده،نه،هشت،هفت«.معكوس كرد

اسلحه  يصدا دنيتارا با شن. افكند نيطن زيرعب انگ يقهقهه هلن در آن فضا يوحشت بسته بود در انتظار مرگ بود كه صدا

ولو شده  يصندل يهلن از شدت خنده رو. از هم گشود و به عقب برگشت ياورپرتاب شد، چشمانش را با ناب يكه به گوشه ا

 يسر داد و ب يتارا قهقهه ا. اتاق را ترك كرد يدار شده بود با انزجار و دلخور حهيتارا كه غرورش جر.رفت يم سهيبود و ر

كه هلن سر شب انجام داده  يعمل يكار تالف نيكار را تكرار كرد او قصد داشت با ا نيهلن به طور ممتد ا يهشدار ها هتوجه ب

را به دست  يگرچه مهارت الزم در موتور سوار.باك نداشت يمانع چيوار سرعت گرفته بود و از ه وانهياو د. بود را در آورد

 يمهولناك  يفاجعه ا وستنيگرفت هر لحظه امكان به وقوع پ يپرتردد م زرگراهكه در ب يياما با آن سبقتها. آورده بود 

اما . ديرس يبود كه به گوششان م يور يبوق و در يگذشت و پس از آن صدا ياز كنار خودروها م يبا سرعت مرگبار.رفت

كرد و هم چنان به آن كار هولناك  ياز آن اخطار ها توجه نم كي چياحساس و غرور قرا گرفته بود به ه رياو كه تحت تاث

 يبابا غلط كردم، اشتباه كردم،م«:زد اديفر ينون شده با لحن التماس گونه اهلن كه احساس كرد تارا دچار ج.داد يادامه م

سرمون  ييچه بال يدون ياون وقت م. رهيجلومون رو بگ سيهر لحظه ممكنه پل.اما تو رو خدا بس كن.نبود  يجالب يدونم شوخ

 رتيحرفها نبود دوباره تك چرخ ح نيتارا كه گوشش بدهكار ا» .ميهر دومون مسلح هست يفراموش كرد همگ. آره يم

وگرنه ممكنه  ،ينيبهتره محكم سر جات بش. آم ينباش، خودم از پسش بر م سينگران پل«:گفت يزد و بعد با خونسرد يآور

» .يمزه نكن يب يهايشوخ نياز ا گهيدفعه د يگذره خانم هلن؟تا تو باش ي، هان؟چطوره؟خوش م يونديهر لحظه به ملكوت بپ
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نشون  يخوا يرو م ي؟چيهست چارهيو ب يقدر عقده ا نيگفتم كه غلط كردم ، چرا ا يلعنت«:ارا را فشرد و گفتت يهلن بازو

تارا  »ب؟كله خرا يفهم يم.......فتميب سيپل ري، دوست ندارم گ نييكنم پا ياحمق؟نگه دار وگرنه خودم رو پرت م يمن بد

 يمانع بزرگ م كيبه  ميچون دار ،يكنم محكم منو بچسب يبهت اخطار م«:سرش را به چب و راست چرخاند و بعد گفت

 شيو ب» ن.....ها......آ. ينيبب يتون يم لمهايرو فقط تو ف يصحنه ا نيحاال خوب نگاه كن كه چن. خوام از روش بپرم يم م،يرس

و داخل  ديش پرچمو يمانند اسب يآب بزرگ يجو يموتور را بلند كرد و از رو د،سربه هلن بده يمجال اعتراض نكهياز ا

 يرا بسته بود با متوقف شدن موتور چشمانش را از هم گشود و نفس راحت شيخلوت شد،هلن كه از ترس چشمها يكوچه ا

حاال . كه عوض داره گله نداره يزيچ«:گفت يهلن انداخت و فور دهيبه چهره ترس ينگاه.آمد نييتارا از موتور پا. ديكش

 ينديبگم تجربه ناخوشا ديبا. ميلحظه مرگ رو كنار گوششمون احساس كرد كيامشب هر دو نفرمون در . ميشد يمساو

آنجا  اتيبرگشت كه قرار بود عمل يبه او انداخت و به سمت ساختمان ينگاه شماتت بار يحرف چيهلن بدون ه» بود، مگه نه؟

 چيه يمطمئن«:و بعد بل تأمل گفت ديكش شيبه موها يكردودست رانيتارا كاله كاسكتش را به دسته موتور آو. رديصورت بگ

فكر .انداختم ياگه مطمئن نبودم كه خودم رو به خطر نم«:هم چنان در هم بود گفت  شيهلن كه اخمها» .ستيكس تو خونه ن

به صورتش  يتارا دست» .رو فراموش كنند ونخودش تيانظار موقع يجلو ييهمه مثل تو هستند كه به قصد خودنما يكرد

 شهيمثل هم«:هلن اطرافش را با دقت از نظر گذاراند و گفت» .ميشروع كن ديوشش كن، حاال بگو از كجا بافرام«:و گفت ديكش

الزم شد  اگه»؟ياسلحه كه دار.بذار انيشد هر طور شده مرا در جر ياگه خبر.رم داخل  يمن م ستيبا واريد يپا نجايتو ا

موتور  يرو نديب يكس او را نم چيه. كه مطمئن شد نياهلن پس از » .خب من رفتم، حواست جمع باشه.ازش استفاده كن

اطراف  يهلن چرخ. كه در تراس روشن بود يجز دوالمپ. چراغ همه اتاق ها خاموش بود.رساند اطيو خودش رو به ح ستاديا

كه  ياتاقك نگهبان. را بر آورد كرد يآن خانه اشراف متيدر ذهنش ق وو شكوه آنجا شد  ييبايمحو ز يلحظه ا. ساختمان زد

 ييكه به آن منزل داشت با خم وچم آنجا آشنا ييرفت و آمدها يهلن ط.فرو رفته بود يقرار داشت در خاموش اطيگوشه ح

با خانم آن  يا وستانهاروپا جا بزند و رابطه د يداخل يتوانسته بود خودش را به عنوان متخصص طراح ياو به راحت. داشت

آن منزل كه عبارت بود از پول،چك پول،جواهرات گران  ييدانست دارا يم يكه او بهتر از هر كس يطور.رار كندخانه برق

 يو پولها را كجا نگهدار يمتيق ليدر واقع خودش نظر داده بود كه آن وسا. شود يم يدر كجا نگهدار قهيو اجناس عت متيق
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شد  يم يكه به پشت بام منته ييپله ها قيام در ها مطمئن بود، پس از طراو از قفل بودن تم. ردينگ قراركنند تا مورد دستبرد 

 يباز م ويرفت كه به پاس يا شهيش ريمجبور شد قفل در پشت بام را بشكند سپس د به سمت نور گ. خودش را به آنجا رساند

 يبه رو يو بعد با جسارت خودش را از آن فاصله سه متر ديكشرا داخل  فشيظر كليرا باز كرد و بعد ه رينورگ چهيدر. شد

را شكست و داخل  ويپاس شهيضربه ش كي، با  شيپا ريدر ز اهانيتوجه به خرد شدن گ يب. انداخت تيو گرانقم ينتيز يگلها

ه ظاهر ب كه يميقد ونيزيشده در داخل تلو يجاساز يگاو صندوق. خودش را به محل مورد نظر رساند يمعطل يب.خانه شد

باز  نهيكه در زم يبا مهارت. را به طرف خود چرخاند و پشت آن را باز كرد ونيزيتلو. نداشت و جنبه دكورداشت بود يارزش

. ديجواهرات و پولها برق در چشمانش دو دنيبا د. كلنجار رفتن در آن را گشود يكردن رمز گاو صندوق داشت پس از كم

انگشتر  كي.قرار داشت كه بارها خانم خانه درباره ارزش آن با او حرف زده بود يمتيقيانبوه جواهرات انگشتر ذ انيدر م

 جدا كرد و آن را در گريجواهرات د نيهلن آن را ازب. داشت  يريچشمگ ييبايز.شده بود يداريكبود كه از هند خر اقوتي

آنها را  كي كي ديكاغذ خر.كه مخصوص جواهرات بود ختير يچوب يرا داخل جعبه ا هيبق.كرد يمخف راهنشيپ بيج

 ييها قهيبعد سراغ عت.هر چه پول و تراول چك بود از داخل گاو صندوق برداشت.دياين شيپ يفروش مشكل يبرداشت تا برا

بود و  يهخامنش يشده مربوط به دوره  يكنده كار يطال ينيس كي.كرده بودند يمخف يسقف كاذب انبار يرفت كه رو

 يجاساز يبا دقت آنها را داخل كارتن.برخوردار بودند يطوالن ياز قدمت يكه همگ يو سفال يظرف و ظروف مس يتعداد

خانه  خلبود كه هلن دا قهيدق 45 كينزد.كرديساعتش را نگاه م كباري قهيدق 5داده بود و هر  هيچراغ برق تك ريتارا به ت.كرد

ابتدا به تصور .ديچيشد كه به داخل كوچه پ يتوجه مردكرد كه ناگهان م واريشروع به قدم زدن كنار د يبا كالفگ.شده بود

او در مقابل در آن خانه  ديكه د نياكا هم.نگاهش را از او برگرفت و به قدم زدن ادامه داد يعاد يلياست خ يعابر نكهيا

كه داخل  يالمپ دنيشد از د اطيوارد ح نكهيمرد به محض ا.لحظه مغزش قفل شد كي رددرآو بشياز ج يديمتوقف شد و كل

به  واريد يهمان موقع تارا از باال.نه ايآن المپ از قبل روشن مانده  ايساختمان روشن بود تعجب كرد و به فكر فرو رفت كه آ

خبر كردن  يكرد و برا هوشياز پشت سر ب يا ربهمرد نگهبان را با وارد كردن ض رانهيعمل غافلگ كيو با  ديپر اطيداخل ح

فضا را به  ريدزدگ يساختمان را به قصد باز كردن چرخاند صدا يدر ورود رهيكه دستگ نيهم.ديهلن به سمت ساختمان دو

به او صادر  يدستور چيو مغزش ه ديدو يو آن سو م نيافتاده باشد به ا ريكه در تله گ يهلن مانند موش.لرزه درآورد
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خروج وجود نداشت و هر لحظه ممكن بود  يابر يراه چيه.داشت  يقفل بود وپنجرها حفاظ آهن رونيتمام درها از ب.كردينم

كه به  ييضربه ها يصدا دنيبا شن.كنند ريو اورا دستگ زنديمردم به آنجا بر اي سيكه بلند شده بود پل ييبا آن سر و صدا

 :زد اديفر تيچهره مضطرب تارا پنجره را از هم گشود و با عصبان دنيبا د.خودش را به انجا رساند خورديپنجره م

 ؟يرو به صدا در آورد ريابله،تو دزدگ يا-

 :با وحشت گفت تارا

 .سرو صدا بلند شد نيا كدفعهيداره؟اومدم به تو بگم نگهبان خونه برگشته كه  ريساختمون دزدگ يچرا به من نگفته بود-

 :با عجله گفت  هلن

 .ندارم يراه خروج چيسر برسه من ه سيكه پل م،االنهيكن كاريحاال چ-

 :گفت تارا

 .رونيب اياز همون جا هم ب....داخل يرفت يچطور پس-

 :گفت هلن

 .باال يو منو بكش ياريب ريگ يتو طناب نكهيمگه ا.بكنم نكارويتونم ا ينم. ادهيتا ثقف ز ويفاصله پاس.شهينم-

 :گفت يبا درماندگ تارا

 ؟يرو قطع كن يلعنت يصدا نيا يطور هي يتونينم.ستين نكاريا يفرصت برا-

 :گفت اديبا فر هلن

 !؟بدبختيفهميم.....ميبدبخت شد.ميكارو نخونده بود ينجايخب معلومه كه نه ما ا-

 :از جا كنده شد و گفت جانيفكر كردو بعد ناگهان با حالت ه يلحظه ا تارا

 .شهيم ريبجنب،د.كارها بامن هيبكش،بق رونيب ويپاس قيهلن هرطور شده خودت رو از طر نيدم،ببيفهم-

 يو صندل زيمثل م يمرتفع زيو هر چ ديبرداشت و به اتاقها سرك كش يبلند هيشپزخانه رفت و چهارپاناچار به سمت آ هلن

هم قرار داد و مانند  يآنها را رو يكي يكي.منتقل كرد ويسوار كرد برداشت و بعد آنها را به پاس گريكدي يرو شديكه م

به محض .متزلزل باال رفت و موفق شد خودش را به پشت بام برساند اجسامكه با ترس و لرز از آن  يمبتد يآكروبات باز
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 سيپل نيماش ريآژ يبعد صدا يلحظه ا.جمع شده بودند اطيشد كه مقابل در در ح يتياز ساختمان خارج شد متوجه جمع نكهيا

خشم او را به طرف خود  با راتا.سر گرفت يرا باال شيدستها ميخودش را باخته بود با حالت تسل ياو كه حساب.ديبه گوش رس

 :زد اديخواند و فر

 ؟يفهميم.ميبش ميتسل دينبا ؟مايشد وونهيمگه د-

را  شيتارا به آن مرد كه دستها.كه كنارش قرار داشت گرفته بود يمرد قهيشق يشد كه اسلحه اش را بر رو رهيبه تارا خ هلن

 :از پشت سر بسته بود اشاره كرد وگفت

 .ميخارج بش نجاياز ا كهيمرت نيتوسط ا ميتونيما م-

 :گفت جانيكه تازه متوجه نقشه او شده بود با ه هلن

او فقط به .يبنده خدا رو ناكار كن نيو ا يبش يمبادا احساسات. حواست جمع باشه يلياما خ.كارت حرف نداره.دختر نيآفر-

 بعد كه خطر كنه،يم يعنوان گروگان تا كنار موتور ما رو همراه

 

 .))مينولش ك ديشد با رفع

 ميمجبور ديبش نحاياگه مانع خارج شدن ما از ا:((زد اديبلند فر يكرد و بعد با صدا كيشل ييهوا ريت كيتارا  سياخطار پل با

 .))ميكش يگروگان رو م نيوگرنه ا ميتا ما رد بش ديراه رو باز كن فتهين ياتفاق ديخوا ياگه م.مينگهبان خونه رو بكش

 يتارا دوباره با لحن محكم تر.نكردند ميبلندگو چند اخطار پشت سر هم داد،اما تارا و هلن خود را تسل قياز طر سيپل

گناه را  يب يكه جان شخص سيپل.و شروع به شمردن كرد.)) ميكش يمرد رو م نيا ميما بر دياگه نزار.شمارم يتا ده م:((گفت

 يبا حالت رنديقرار نگر سيكه از گوشه و كنار مورد هدف پل يونه اهردو به گ.ردراه را باز ك فهيبنا بر وظ ديد يدر خطر م

 ييكه شناسا نيا ياو و هلن برا.داخل كوچه ازدحام كرده بودند ياديز تيجمع.گروگان از خانه خارج شدند ،همراهيچرخش

هدف گرفته بود،اما وجود گرگان  ابه حالت اماده باش ان دو ر سيپل.پوشانده بودند ينشوند صورت خود را با جوراب نازك

اسلحه را به هلن  يتارافور.به سمت موتور حركت كردند.مقابل ان دو قرار داشت كار را دشوار ساخته بود يكه همچون سپر

مرد نشانه رفته  يكه اسلحه را به پهلو يمرد گروگان پشت سر او سوار شد و هلن درحال.ديموتور پر يداد و خودش رو
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انداخت و  نييفاصله افتاد هلن مرد را پا سيانان و پل نيكه ب نيهم.كند موتور تا سر كوچه قدم برداشت ركتحبود،اهسته با 

سرسام اورد از  يبتواند ان دو را هدف قرار دهد،تارا با سرعت سياز ان كه پل شيو پ ديموتور پر يرو يبعد خودش با جست

 .محو شد انيتماشاچ ريمقابل چشمان متح

 يليبشه،خ ييكايامر نيكنم پول دوتا ماش يفكر م:((گفت يزن جواهرات را محك زد و بعد با سر خوشبا دست و تارا

 ))هلن؟ هينظر تو چ...نهيسنگ

 يليمونه،اما خ يهم برامون م يزيچ كيصددرصد،:((جواهرات بود گفت يو رو كردن فاكتور ها ريكه مشغول ز يدرحال هلن

 .))حاال خدا كنه بچه ها با دست پر برگردن تا جبران بشه..ميهارو بردار قهياون عت ميشد كه نتونست فيح

كالمون رو  ميريسگ جون بگ ليجواهرات دو اتومب نيبا فروش ا ميتون يقدر كه م نيهم.ميخدارو شكر كن ديبا:((تاراگفت

 .))مشيريهوا و نگ ميبنداز ديبا

 يم،ولينمونده بود كه دودمانمون رو بر باد بد يزيهرات چجوا نياره خوب،اما فراموش نكن كه به خاطر هم:((گفت هلن

 .))بود يتجربه خوب

باورش شده  چارهيب.كرده بود سيبه خصوص اون قسمت كه نگهبانه از ترس شلوارش رو خ:((سر داد و گفت يقهقه ا تارا

اقا تصدقت .نداشته باش يكن و به من كار يجوونمرد د،اقاياقا تورو خدا به من رحم كن:گفت يهمش م.بود من مرد هستم

 .))گوبه ما بسته بود كه ن يياقا اقا كي.بشم،بزار من برم

 .))باهاش كرد ييكارا هيشه  يست،ميبد ن.و ششصد هزار تومن ونيليپونزده م:((فاكتور هارا جمع بست و گفت هلن

 يتونم برا ينم يباور كن حت.مراحت شد...شياخ:((كرده بود دراورد و بعد گفت زانيرا كه به گردنش او يگردن بند تارا

 ياز زن ها چطور م يدونم بعض ينم.ده يبهم دست م ياحساس خفگ.كنم زونياو مبوهايزلنبو و ز نيساعت به خودم از ا كي

 .))كنند زونيوطال و جواهر به سر و گردنشون ا لويك كيتونند 

 .))ترشه يگ يرسه م يبه الو نم ه،دستتيچ:((با لبخند گفت هلن

عجب شكار ..تومن ونيليپونزده م:((هم انداخت و بعد نگاهش را به جواهرات دوخت و گفت ياش را رو دهيكش ياپاه تارا

 يچ گهيادم د.تركونمون يكشه توپ نم يسال نم كيبه  ميشاهكار ها به خرج بد نيسه تا از ا ميدر هفته اگه بتون.يدلچسب
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 ))هان؟.خواد يم

 ينكنه كس.ومدنديكردند كه ن ريخرفتا كجا گ نيا ستين مه،معلومين كيساعت نزد:به ساعتش انداخت و گفت ينگاه هلن

 ))رو زده باشه رابشونيز

خوان بدون من و تو وارد عمل  يسرشون م ريدفعه اولشونه كه خ ست،چونين دميبع:((شد گفت يكه از جا بلند م يدرحال تارا

 نايا ستيحاال معلوم ن.زنه يبه كاهدون م يبه قول معروف دزد ناش.انيكار برب نياز پس اخاطر ممكنه نتونند  نيبه هم.بشن

 .))شه يهردو صورت به ضرر ما تموم م رد.سياداره پل اي ارنيسر از كاهدون درب

 .))رفت ياز ما باهاشون م يكيكاش .ترسو ها جرئت نكردند مسلح برند((

 عمر كيشه كه  ينم..د:((انداخت و گفت يكيبه تار ياز پشت پنجره نگاه تارا

 ".بشن يدزد حرفه ا كيبتونند  دهينشن بع دونيوارد م يياونها تا خودشون به تنها.ميكن تشونيو تو هدا من

 "!دهيآرزو چه زود خواب":آورد و گفت نييرا پا شيصدا هلن

 افتياز ناصر در ير بشه تا پاداش بهترخواد خوب استراحت كنه كه بچه درشت ت ينمونده البد م مانشيبه زا يزيآخه چ"

كار به  نيا يكه تو از ناصر زد ييبا حرفها.خواد چه كار كنه يبچه م نيمن سوال شده كهناصر با ا يبرا"ديهلن پرس".كنه

 "ست؟ين بينظرت عج

 يوسط برا نيداره فقط خدا كنه ا يمهم يليكار هدف خ نيتره او از ا بيهم عج بيواال از عج":سر تكان داد و گفت تارا

به  ستين يدوز و كلك چيتو كارش ه.اير يهم دلسوزه و هم ب گرهيد زيچ كيدخترا آرزو  نيا نيب.درست نشه يآرزو گرفتار

نبرده پاش كه  تياز انسان ييبو هيناصر آدم فوق العاده خطرناك و نامرد خهآ.خاطر من دوست ندارم او را از دست بدم نيهم

وگرنه معلوم نبود تااالن چه . كنم ينم يبا او همكار گهيكنم كه د يمن خدا رو شكر م.ستين گردانيرو يكار چيز ها فتهيب

 ".آورد يسرم م ييبال

همه شون ":ديهلن با عجله پرس.چشم دوخت اطيپرده را كنار زد و به داخل ح يتارا فور اطيبهم خوردن در ح يصدا با

 "هستند؟

 زيم يكه رو يبعد اشاره كرد به جواهرات".آن يآره مثل لشكر شكست خورده لخ لخ كنان دارن م"زد و گفت يپوزخند تارا
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 ".كردند يچه غلط نهايا مينيبب ديبا.زودتر جمعشون كن":بود و گفت

د دمغ و گرفته وار يبا صورت يكي يكيدخترها .گذاشت فشيو آن را داخل ك ختير يا سهيجواهرات را داخل ك يفور هلن

 خيكار شده بودند نگاه توب جهيهلن و تارا كه متوجه نت.شد شكست را از چهره شان خواند ينگاه م نيدر اول.ساختمان شدند

 يه؟ميچ":گفت يكننده ا شخنديبا لحن ر يطوالن يتارا پس از سكوت.اشتندد ريآنان انداختند كه سر به ز كي كيبه  يزيآم

شونه هاتون خم شده و .شده زونيدوتا دستهاتون از دوتا پاهاتون دراز تر شده،زبونتون كوتاه شده،لب و لوچه تون آو نميب

 ".ميدارينوشته شده عرضه خر تونيشونيپ يرو

 ديخوند حيعلم تشر يجنابعال ميخبر نداشت":داد گفت يرا تكان م شيپاها يعصبان يكه با حالت يپلك زد و در حال پرند

 "....تا ميكرد يوگرنه خودمون رو جمع و جور م

 ديكار شد نيچهارماهه شما وارد ا كياالن نزد.خانم برخورد يقبا جيدروغ نگفتم كه به تر ريبل نگ":حرف او را قطع كرد تارا

 ".ميون كنو حلوا حلوات متونيرو سرمون بذار ديتوقع دار.اش جهيهم نت نيا.ديو امشب قرار بود امتحان خودتون رو پس بد

 سيپل رينمونده بود گ يزيچ.ميعرضه وپپ هست يتارا جان ما ب يگ يتو راست م":گفت يبا حالت شرمسار نيميس

 ".به ما رحم كرد يليخدا خ.ميفتيب

وارد اون باغ  ديرو محاسبه كرده بودم چطور نتونست زيچرا؟من كه همه چ":به عالمت سرزنش تكان داد و گفت يسر هلن

 ".ديبش

 يم يكمد لميچه ف....رهيبگ لميما ف يبود كه از صحنه دزد يخال يمخف نيدورب كي يجا":خنده و گفت ريناگهان زد ز عاطفه

 ".شكست يرو م ايدن لميف نيركورد پرفروشتر.....شد

 دنيكه به خود گرفته بودند در آمدند و غش غش شروع به خند يكننده ا وسيما افهيحرف دخترها از آن ق نيگفتن ا با

آمد  يم نييكه چهره اش خواب آلود بود و از پله ها پا يدرحال.كشاند نييخنده شان آرزو را به طبقه پا يصدا.كردند

 "دينداختموقع شب هرهر خنده راه ا نيچرا ا.چه خبرتونه":گفت

كه برتن  يگشاد چهره خواب آلود آرزو در آن لباس دنياز د رديبودند تا خنده شان اوج بگ يكه انگار دنبال فرصت دخترها

بود  يتماشاچ شهيبود كه مانند هم اليفقط ل.رفتند سهيشده بود ر خيطرف و آن طرف س نياش كه به ا دهيژول يداشت و موها
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هم طبق عادت از  نيميس.خورد يغلت م نيزم يعاطفه از شدت خنده رو.ستينگر يسردش به دخترها م يو با نگاه ها

آرزو كه احساس .كه نفسشان بند آمد دنديبود و پرند و فرانك هم آن قدر خند شده ريشدت خنده اشك از چشمانش سراز

 پله ها يدرهم رو ييكرد او را مضحكه خود قرار داده اند با ابرو

 :به تارا انداخت و گفت  يهلن نگاه. نشست

كنند و از خجالت سرشون رو بلند نكنند  هيشون گر يعرضگ يو به ب ننديبش نكهيا يهستند به جا يعار يب يعجب دخترا -

 .راه انداختند يچه هرهر خنده ا نيبب

 :خنده اش را مهار كرد و نفس نفس زنان گفت  گرانيزودتر از د. كه از شدت خنده به سرفه افتاده بود نيميس

 كينزد. سر ما درآوردند يبازاون زن و مرد كور و كر چه  دينيبب ديشما نبود ه؟يكار آسون دنيبه نظر شما عصا از كور دزد -

 .به ما رحم كرد يلياما خدا خ. مياريسر در ب نيما از او كي كيبود 

 :دانست ماجرا پنهان كند با طعنه گفت  يرا برا اقشيكرد اشت يكه سع تارا

 .دييآ يهم برنم يذهن يعقب مونده  كياز پس  يچي، كر و كور كه ه ديكه شماها باش ييخب مسلمه دزدها -

 :و در مقابل تارا جبهه گرفت و گفت  ديكش دنيدار شده دست از خند حهيغرورش جر يكه حساب پرند

قضه نگاه  نيخورده منصفانه به ا كيبهتره . يو گانگسترها اشتباه گرفت ايما رو با ماف يجناب عال نكهيها ، مثل ا ديبخش يم -

 .ميعمل كن يحرفه ا ميبره كه بخوا يو حاال حاالها زمان م ميكار شد نيماهه كه وارد ا4هنوز . يكن

 :ماجرا كرد و گفت  فيشروع به تعر جانيرا پاك كرد و با ه شياشك ها نيميشود س ليبحث به مجادله تبد نكهياز ا شيپ

به طبقه دوم  اليبود من و فرانك و ل دهيكه هلن برامون كش يطبق نقشه ا ميبه صورت دو دسته جداگانه وارد باغ شد يوقت -

 ميرا كه در طبقه باال تو اتاق خواب بود بزن يبود كه ما گاو صندوق نيقرار بر ا. و پرند و عاطفه هم به طبقه اول ميساختمان رفت

آهسته در اتاق  ميوارد عمل شد. بپردازند  دنديد يكه م يمتيو گرون ق قهيهر جنس عط يآورو پرند و عاطفه هم به جمع 

بود و گاو صندوق هم بغل  دهيدر رختخوابش خواب ييبه تنها رمرديپ. ميو داخل شد ميبود باز كرد كيتار مهيرو كه ن يخواب

 .تختش قرار داشت

كه  ميهمان موقع متوجه شد. ميمشغول باز كردن آن شد يو سه نفر ميبرق رو روشن كرد رمرديپ ييناياز ناب نانيبا اطم ما
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 ياليل يشونيكه پ يطور ميتخت انداخت ريخودمون رو ز يبا چه سرعت ديدونينم. نفر قصد داخل شدن به اتاق رو داره كي

 .نشون نداد يواكنش چيه رمرديخوشبختانه پ.دچنان به لبه تخت خورد كه صداش دراوم چارهيب

. گرفتند يدادن و قلوه م يدل م گهيساعت ها به همد رمردياون زن و پ. ميكرد ريو همان جا گ ميشد ميتخت قا ريز خالصه

 .نداشتند دنيانگار حاال حاال ها قصد خواب

 گاهياز مخف ميگرفت ميبه ناچار تصم ميشد يخفه م رياون ز ميداشت. ميچكار كن ميدونست يو نم ميكالفه شده بود يحساب

 نهيچشمتون روز بد نب ميآورد رونيتخت سرمون رو ب رياز ز نكهيبه محض ا ميكن ريو اون دو نفر رو غافلگ ميايب رونيب

از حال  ريو منگ همون ز جيبه سرمون خورد كه هر سه گ يبود كه با چنان ضربه ا يبود چ ريبود ، كفگ تابهيماه دمينفهم

راه  چيو ه ميافتاد ريو مثل موش تو تله گ ميشد چيطناب پ ميديكه د ميرو باز كرد مونيبه زحمت چشم ها يوقت. ميرفت

 كيكه اون دو نفر زودتر از ما  مياشتو ما رو نجات بدند اما خبر ند انديبه پرند و عاطفه بود كه ب دمونيتنها ام. ميندار يفرار

 .افتادند ريخوب گ يليخ يجا

به جز هلن و تارا كه  دنديخند يهمه م. ديشده بود خند هيآرزو كه تازه متوجه قض. حرف خنده همشان بلند شد نيگفتن ا با

 .ستندينگر يو سرزنش به آنان م ريتحق دهيهم چنان با د

 :را صاف كرد و در ادامه گفت  شيصدا نيميس

داخل توالت  رهيكه م نيو هم رهيگياش م ييطور بود كه عاطفه خانم اول كار دستشو نيافتادم عاطفه و پرند ا ريموضوع گ -

او هم با دوق و شوق . ده يه پرند مخب رو ب نيا رهيكنه و م يكارش رو فراموش م. از طالست فونيشه كه دسته س يمتوجه م

 يلحظه تمام درها كيكشند در  يدسته رو م نكهير باز كنند اما به محض ا فونيس تهره داخل توالت تا دس يبه اتفاق عاطفه م

مداربسته همه جارو  نيدورب قيزن كه از طر. شن يم يشه و اون دو تا هم داخل توالت زندان يساختمون از داخل قفل م

 .اندازه يبه دام م رانهيمارو غافلگ يشكل همه  نيشه و به ا يكرد متوجه حضور ما م يكنترل م

 : ديپرس جانيبا ه آرزو

 د؟يفرار كن ديشد؟ چطور تونست يبعدش چ -

 :كرد و گفت  يمكث نيميس
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 سيپل ليخواهش و تمنا كه ما رو تحو يو كل و تضرع يبه زار ميجا جمع كردند شروع كرد هينفر رو كت بسته  5ما  يوقت -

 كه در رفتندي، پذ ميكن يبه شدت احساس ندامت م دنيد يهم وقت ريندهند،اون زن و مرد پ

 

و  زير زيو سقف و هرچ واريدر و د دنييو شروع به سا ميما هم قبول كرد. ميمان تمام ساختمون رو نظافت كن يآزاد يازا

دست از پا خطا  ميتونست ينم ديد يم نيدورب قيكه زن مارو از طر يياز اون جا.ميكه تو اون خونه بود كرد يدرشت

 ...يوا.ميكن

مون  يها زندگ قهياز اون عط يكيمونه  يدرست مثل موزه م. شه يم يتو اون خونه نگهدار ييچه اجناس گرانبها ديدون ينم

 .رو به اون رو بكنه نيتونه از ا يرو م

 :گفت  فرانك

نقشه حساب شده تمام  كيبا  ميتون يما م.كردن ما در اصل بهمون خدمت كردند هياونا با تنب. هم بد نشد اديبه نظر من ز -

 .مياون خونه آشنا شد يايبه خصوص كه االن با تمام زوا. مياون اجناس رو باال بكش

 :و گفت  ديكش يا ازهيخم تارا

 .ديزد يطور از شدت خنده بال بال م نيكجاش خنده داشت كه شما ا دمي، من كه نفهم يمسخره ا يچه ماجرا -

 :در جواب گفت  عاطفه

 .به ما گذشت يكه چ ديديفهم يتا م ديديد يم كيازنزد دي، اون صحنه رو با دنيبود مانند د يك دنيگفتن شن مياز قد -

 :مقابله به مثل گفت  يبرا پرند

 د؟يببر شياز پ يكار ديهمه ادعاتون تونست نيبا ا ايآ د؟يا چه كار كردشم نميبب ديخب حاال بگ -

 :به ابروانش انداخت و گفت  يگره ا تارا

 .ما به خودمون مربوطه تيموفق ايشكست . ميبد حيبه شما توض ميستيما مجبور ن -

 :به گردنش داد و گفت  يتاب پرند

 .برخاست و به طبقه باال رفت شي، و با تكبر از جا ميديرو هم فهم يكار گروه يمعن. گهيخوبه د -
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 .رفتند شانياستراحت به اتاقها يدخترها برا كي كياز رفتن او  پس

 يتارا چرخ. دست به كار شدند لياتوموب ديخر يآن روز هلن و تارا موفق به فروش جواهرات شدند و پس از آن برا يفردا

 ستاديا يهلن كه انتخاب را به او واگذار كرده بود گوشه ا.ها را از نظر گذراندخودرو كي كي اقيزد و با اشت شگاهيداخل نما

 .كرده بود يمعرف شگاهيرا مالك آن نما ودمشغول صحبت بود كه خ يه بود و با سخص

 :هلن با تعجب گفت . منتخب خود گذاشت  لياتوموب يبا دقت و وسواس انگشت بر رو يوقت تارا

 خوره؟يچه درد ما م به  يميجگوار قد نيا ؟يچ -

 :و گفت  ديبا مشت به آن كوب تارا

به گردش  ينيماش چيو ه يصد و هشتاد تا سرعت بر يتون يم نيماش نيمونه،تو با ا يمثل فوالد م يلعنت...ينيب يمگه نم -

 كياسم  يخود يب يفكر كرد. ستين فيكه قابل توص ياما در عوض جنان حال ادهيخورده خرجش ز هيدرسته كه . نرسه

 .نوع ببر روش گذاشتند

 :به مالك انداخت و گفت  ينگاه هلن

 د؟يكن يم دييدوستم رو تأ يگفته ها ه؟ينظر شما چ -

 :با لبخند گفت  مرد

 لياتوموب نيا. انتخاب شون حرف نداره ديمطمئن باش.شناس هستند ليپا اتوموب كيخانم جوان  نيچرا كه نه؟ ماشااهللا ا -

 يمتعلق به شخص لياتوموب نيبهتون بگم ا ديالبته با.و سالم مونده زيتم اريبس هيميكه مدلش قد يبا وجود. داره اديخواهان ز

 .ازش نكرده ياستفاده ا ونهگ چيو چهار پنج سال ه ستيبوده كه ب

 : ديبا تعجب پرس تارا

 .ياما سوارش نش يرو داشته باش يرخش نيچن شهيمگه م. ممكنه يزيچ نيچطور چن -

 :گفت  يبنگاه ردم

بنده خدا هم  نيا. كنه يهاش چشم پوش ييدارا يليشه كه آدم از خ ياتفاق باعث م كياوقات  يگاه. شه يچرا كه نم -

شن و  يراه طعمه بهمن م نيشه كه در ب يشمال م يراه نيماش نيبه اتفاق خونوادش سوار هم شيو چهر ، پنج سال پ ستيب
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 .شه ينم شياستحكامش طور اطربه خ نيخوشبختانه ماش. كنه يته دره سقوط م نيماش

 :زد و گفت  يپوزخند تارا

 آدم هاش؟ ايشه  ينم شيطور نيخوشبختانه ماش -

 :گفت  يتارا شده بود با دستپاچگ شداريكه متوجه لحن ن يبنگاه مرد

 يدوست ما م يتلخ كه باعث فروپاش يكه بعد از آن ماجرا نهيمنظور من ا. ميكن يصحبت م نيماش نيدرباره ا ميفعال ما دار -

بمونه تا  اطياستفاده گوشه ح يشه سال ها ب يباعث م نيهم. رو نداشته لياتوموب نيسوار شدن ا يبرا يليتما گهيشه او د

 .دميرو ازش خر لياتوموب نيبود كه ا شيدو هفته پ نيهم.اون رو بفروشه رهيگيم ميتصم نكهيا

 :گفت  تيو با قاطع يديترد چيشده بود كه بدون ه ليآن اتوموب فتهيچنان ش تارا

 .ميكن ياالن معامله رو تمومش م نيهم. خوام يرو م اهيببر س نيمن ا -

را  ايدن لياتومب نيقدر عجله نكند، اما او كه انگار قصد تصاحب گرانبهاتر نيبا اشاره چشم و ابرو به تارا فهماند كه ا هلن

آن را انجام  يقانون يمعامله رفت و همان روز موفق شد تمام كارها زيم يهشدار دهنده هلن پا يبه نگاههاتوجه  يداشت، ب

 .اش به نام خود سند بزند يش از ارزش واقعيب يمتيرا با ق ليدهد و آن اتومب

 يزيخدا نكنه از چ ،يهست يچطور آدم گهيتو د«: سر تكان داد و گفت. به تارا انداخت كه پشت فرمان نشسته بود ينگاه هلن

 نيماش نيا يكن يفكر م. چسبوند يتنور داغه، حساب ديد نكهيطرف به محض ا. ره ياون وقت هوش از سرت م. اديخوشت ب

 »؟يدياش خر يواقع متيرو با ق

در عوض . گهيد دمشيخر نييصد تومن پا ايصد تومن باال  ايحاال  ،يزن يبابا چقدر تو ذوق آدم م يا«: گفت ياليخ يبا ب تارا

 ».ارزش داره يگ ينم

 ».يكينه  م،يبخر نيپول دو تا ماش نياما قرار بود با ا«: درهم گفت ييبا اخمها هلن

قدر بزرگه كه ده  نيا نيماش نيا. ميبخر نيشد دو تا ماش ياومد نم رمونيكه از فروش جواهرات گ يبا پول«: گفت يفور تارا

بذار عشقمون رو . يحاج باقر غر نزن زيمثل كن گهيشه د يدر ضمن م. هيكاف يكي نيهم يتا مدت. شه ينفر آدم توش جا م

 ».ميبكن
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 يهلن كه حساب. سرسام آور در طول بزرگراه حركت كرد يپدال گاز فشرد و با سرعت يرا رو شيحرف پا نيبا گفتن ا تارا

 ».تو رو ندارم يهايباز ستيحوصله آرت. بشم ادهيخوام پ ينگه دار م«: بلند گفت يشده بود با صدا ياو عصب ياز دست كارها

كه از شدت خشم  يهلن در حال. ادامه داد زيسر داد و هم چنان با همان سرعت جنون آم يتوجه به حرف او قهقهه ا يب تارا

هر دو نفرمون رو به كشتن  يخوا يم... نگه دار. با تو هستم يريزنج وونهيد«: زنان گفت اديفشرد فر يرا بر هم م شيدندانها

فكر . ياريبه بار ب يهر لحظه ممكنه فاجعه ا. يكن يحركت م يشلوغ نيبه ا رگراهدر بز رمجازيبا سرعت غ يتو دار ؟يبد

 ».خبر مرگت نگه دار ؟يشد ريس ياز زندگ ايبهت دست داده كله شق  ياحساس قهرمان ،يشجاع و جسور هست يليخ يكرد

سرت  ييتا حاال چه بال ،ينيش يمگه دفعه اولت است كنار دستم م ،يزن ياَه، چقدر حرف م«: و گفتبه فرمان زد  يمشت تارا

 »دفعه دومم باشه، هان؟ نيآوردم كه ا

آمار  ييمثل تو هستند كه بخاطر خودنما يكوته فكر يآدمها گه،يد نيهم«: به او انداخت و گفت نيخشمگ ينگاه هلن

 ».برطرف كنند نيخوان پشت فرمان ماش يكه تمام كمبودهاشون رو م يعقده ا يعده انسانها كي. برند يتصادف رو باال م

هلن نفس . كرد تيخودرو را به خط وسط هدا ديبگو يزيچ نكهيبرافروخته هلن انداخت و بدون ا افهيگذرا به ق ينگاه تارا

 »؟يمنو از كوره دركن يخواست يفقط م ؟يكرد يكار رو م نياومد اگه از اول ا يجونت باال م«: و گفت ديكش يقيعم

... نوكرتم، چاكرتم، غلومتم، دربست. حرص نخور... آدامس بخور«: گفت يرا مقابل او گرفت و با شوخ يبسته آدامس تارا

 »؟يخوا يم يچ گهيد

طور  نينه؟ آدم عاقل كه دست به ا اي يفهم يم ت،يگن خر يكارها م نيبه ا«: به عالمت سرزنش تكان داد و گفت يسر هلن

 يكه از كنارت رد م يينهايماش نيكه هر كدام از ا يطور فكر كن نيبا خودت ا ديبا شهيتو هم. زنه ينم زيجنون آم يكارها

 ايگم  يم يچ تهيحال... كنه يبمب تو رو طعمه خودش م نيا ،يبكن يغفلت نيشن مثل بمب خطرناك هستند و اگه كوچك تر

 »نه؟

من،  يچشم بانو«: گفت يسرش را خم كرد و با لحن طنز آلود ميگذاشت و بعد با حالت تعظ نهيس يدستش را رو كي تارا

 »سو شما را ببره؟ نيغالم حلقه به گوش به كدام نياكنون ا. است احضرتيامر، امر عل. دييهر چه شما دستور بفرما

 »آفتاب از كدوم طرف دراومده؟ نميبب. خونه يكبكت خروس م ،يشنگول هست يليامروز خ«: باال انداخت و گفت ييابرو هلن
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نگاه . ومدهيچه جالب، امروز اصالً آفتاب در ن«: به آسمان انداخت و با خنده گفت يآورد و نگاه رونيسرش را از پنجره ب تارا

 ».كهيكن هوا چقدر تار

آسمون  نيبه خاطر هم ه،يامروز هوا ابر ؟يچ يعني ومدهيدر ن ديخورش... ها يگ يمزخرف م«: گفت يبا خوش باور هلن

 ».گرفته

از  يكار دياما اون طور كه با... شش ماهه كه از زندون اومدم. شه يهم داره تموم م زييپا«: و گفت ديكش يقينفس عم تارا

 ».باشه يريلقمه دندون گ ميدار شيكه در پ يخدا كنه چند شكار. نبردم شيپ

و آب از آب تكون نخوره،  ميببر شيرو درست پ ميديكه كش ينقشه ا نيا مياگه بتون«: گفت يا دواركنندهيبا لحن ام هلن

 ».ميهست نيعمر تأم كي يبرا

 »م؟يآب بد يسر و گوش كي ميدوباره بر يخوا يم«

 ».آد دستمون يبهتر م تشيموقع م،يكن دياون منطقه رو بازد شتريب ينداره، هر چ ضرر«

 ادهيهلن پ.را پارك كردند لياتومب يگوشه ا دنديمقابل بانك رس يوقت. را عوض كرد رشيمس ديبگو يزيچ نكهيبدون ا تارا

كه به رنگ  ديكش يصندل يبه روكش چرم يدست. كرد ليدر داخل اتومب يپس از رفتن او، تارا با دقت شروع به كنجكاو. شد

ناخودآگاه . داخل آن نبود يزياما چ. در داشبورت را باز كرد. شده بود بداشبورت نص يبه همان رنگ رو يخز. بود يعناب

 يبيناخودآگاه احساس غر يميقد يخواننده ا يبا بلند شدن صدا. آن را روشن كرد ارياخت يدستش به سمت ضبط رفت و ب

 .شد كه هر كالمش جانسوز بود دهيكش يقيبه اعماق آن موس ارياخت يب. وجود تارا را در برگرفت

مانده بود در عالم  رهيگذاشته بود، خ شيرا به نما ييبايضبط كه رقص نور ز يا شهيصفحه ش يكه نگاهش بر رو يدر حال تارا

. داشت يخودش هم تازگ يكه برا يبا هر كالم آن آهنگ داشت، حالت يدياحساس تعلق خاطر شد. كرد يم ريس يگريد

چنان او را مسخ  يميقد ليآن اتومب يشود، اما در آن لحظه فضا اتگونه دچار عواطف و احساس نيآمد كه ا يم شيكمتر پ

داد تا بهتر با آن حالت  هيتك يسرش را به صندل. احساس كرد شيگونه ها ياشك را رو يكرده بود كه ناخودآگاه گرم

. درآورد شيدرنگ آن را از جا يب. شده بود نظرش را جلب كرد زانيكنسول آو ريكه ز يهمان موقع قاب چرم. شود نيعج

رنگ و رو  ياز قاب با جوهر يدر گوشه ا. خردسال بود، محو تماشا شد يكه متعلق به دختر و پسر يميقد يعكس دنيبا د



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٩

 رتيو با ح ديآن كش يرو ياست دست افتهيرا  يابينا نهيكه دف يتارا مانند كس. زميعز يو سارا مايرفته نوشته شده بود ن

انگار با آدم . شه برق نگاهشون رو حس كرد يبعد از سالها م. دارند يمهربون و معصوم هچه نگا ،يقشنگ يچه بچه ها«: گفت

 هي ،ييجا هيكنم  ياحساس م. نهفته يميعكس قد نيراز تو ا كيانگار ... انگار. بگن يزيچ هيخوان  يزنند، انگار م يحرف م

 ».آشناست يليمطمئنم نگاهشون خ. دميدو تا بچه رو د نيا يزمان

خود با آن عكس را از  ونديشده بود چشمانش را بر هم گذاشت تا با نقب زدن به خاطرات گذشته پ رتيدچار ح كه تارا

آنها،  دنياز آن دو در احساس پنج گانه اش كه دال بر د يزنده ا ريتصو چيه. بود دهيفا يبكشد، اما ب رونيذهنش ب اهچاليس

 يديبا ناام. وجود آنها شكل نگرفت يلمس كردن اعضا ايشان و  تمحب دنيوجودشان، چش دنييبو شان،يصدا دنيشن

مگه . يگرد يم يتارا خانم، دنبال چ هيچ«: بر گوشه لبش نشست و با خودش گفت يلبخند تلخ. را از هم گشود شيپلكها

چه وجه . باشهتونه داشته  يتو م اهيبا گذشته س يعكس چه ربط نيدختره احمق ا. يطور كنجكاو شد نيكه ا يدار يگمشده ا

 نينكنه تنها به ا. طور احساس تعلق خاطر بهت دست داده نيدو بچه پولدار وجود داره كه ا نيتو بچه گدا با ا نيب يتشابه

تارا » جالبه، مگه نه؟ يليسارا، تارا، خ ما،يبه سرت زده؟ ن االتيخ... داره يخاطر است كه اسم اون دو تا با اسم تو هم خوان

 .بود كه متوجه آمدن هلن نشد دهشچنان غرق اوهام 

 »جالبه؟ يچ«

 ».عكس  نياسم صاحبان ا«: آن عكس را به هلن نشان داد و گفت يناگهان به خود آمد و با دستپاچگ تارا

 »!هيچه عكس قشنگ ؟ياز كجا زد گهيد نويواه، ا«: به آن انداخت و گفت يعكس را از او گرفت و نگاه هلن

كنسول  ريقاب عكس ز كيو پنج سال فراموش كرده  ستيبعد از ب نيماش نيكنم صاحب ا يفكر م. جا مونده بود نيماش تو«

 »م؟يعكس رو به صاحبش برگردون نيا ميبر يخوا يگم م يم. ذاشتش يبوده وگرنه جا نم نشيماش

 »؟يدنبال شر هست ؟يگردن يرو به صاحبش برم يتا به حال جنس دزد ياز ك ؟يشد وونهيد«: گفت يحوصلگ يبا ب هلن

 يبرا يليعكس خ نيكنم ا يفكر م. ستين يعكس دزد نيا«: گفت يبا دودل تارا

 

 ميكرده پس بهتره اونو بهش برگردون زونياو نيارزش داشته كه تو ماش صاحبش

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٠

 

صاحب  ستيگفت ؟ معلوم ن يبنگاه چ ريمد يديمگه نشن.... ول كن بابا (( عكس را داخل داشبورت پرت كرد و گفت  هلن

دو تا  نينزده از كجا معلوم كه ا نيماش نيپنج سال دست به ا ستياومده كه ب شيچه به حال و روز زنگ نيماش نيفلك زده ا

 ؟يها را تازه كن چارهيداغ اون ب يبر يخوا ياون حادثه نشده باشند ؟ م يبچه قربان

 

 

سر اون خانواده  ييكه ان حادثه چه بال دميپرس يكاش از اون مرده م شد فيح: (( لب گفت  ريحرف تارا ز نيا دنيشن با

 ماجرا نكردم ياز چگونگ يسوال چيهول شده بودم كه ه نيگرفتن ماش يقدر برا نيا.... اورده 

 

 

من  ميعالمه كار دار هيبرو خونه  ريراهت را بگ يچته دختر چرا مثل جن زده ها شد: (( به تارا انداخت و گفت  ينگاه هلن

 ))شه  يم بمونينص يل كالن.پ كيو  ميزن يفردا بانك را م نياگه خدا بخواد هم(( كردم ايفردا مح يرا برا زيهمه چ

 

 

 زد كه هلن از جا كنده شد ياف كيرا روشن كرد و بعد چنان ت لياتومب يعصب يبا حالت ديبگو يزيچ نكهيبدون ا تارا

 

 

 13 فصل

 

 

 ياتاقك متيكاكائو به  ريش ينيبه خود گرفته بود با س يمعصومانه ا ي افهيسر داشت و قبر  يكه چادر مشك يدر حال نيميس

رو كرد كه صاحب آنجا بود و همه در ان محدوده  يانساليپا اون پا كردن به مرد م نيرفت كه مقابل بانك قرار داشت پش از ا

 نيو ب ديرا داخل بانك ببر يكاكائو نذر ريش ينيس نيشه ازتون خواهش كنم ا ياقا م جحا(( قائل بودند  شيبرا ياعتبار خاص

 ))ثواب داره ديكن ميكاركنان تقس
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 ))دخترم ؟ يبريچرا خودت نم(( انداخت و گف  نيميمحجوب س يبه چهره  ينگاه مرد

 

 

كاكائو ها رو تا  ريش هيبق ديبا شهياخه نم: (( رو قرار داشت اشاره كرد و گفت ادهيكه در گوشه پ يبه سمت فابلمه ا نيميس

 ))گوشه ول كنم  كيفابلمه را  تونميكنم نم ميتقس نيعابر تيداغه ب

 

 

 را از دست او ينيس يبهانه ا چيه يمرد قابل قبول بود ب يبرا نيميس عذر

 

 ركاكائويش وانيل كي دنيكردند،نوشيم يرا سپر يوقت ادار يانيپا يكاركنان بانك كه ساعتها.و به داخل بانك رفت گرفت

 وانهايتعداد ل.شد مرد تعجب كرد يخال ينيس يوقت.دنديرا برداشتند و سركش وانهايل اقيبا اشت.دلچسب بود شانيداغ برا

قبول «:گفت داديم يرا به دست عابر وانيل نيكه اخر نيميس دنيبا د.رون آمدياز بانك ب.درست به تعداد كاركنان آنجا بود

 يداغه،برا د،داغييبفرما«:را كه كنارش بود به دست مرد داد و گفت يوانيل نيميس» .هيدلچسب ينذر يزييسوز پا نيباشه،تو ا

 ».شما كنار گذاشتم

باننك دستتون بود كه به  يكارمندها دوتعداديار دار نجايا يشما آمار اهال نكهيمثل ا«:را از دست او گرفت و گفت وانيل مرد

 »د؟يگذاشت ينيداخل س وانياندازه ل

بركت  شهيهم يراست گفتند نذر!عجب«:گفت ييمرد با خوشرو» .به اندازه گذاشتم ياتفاق...نه«:گفت يچگبا دستپا نيميس

 ».داره خب دخترم خدا ازت قبول كنه

به آسمان انداخت و  يمرد نگاه.از او تشكر كرد ريچهره اش را پنهان كند سر به ز يداشت ناآرام يكه سع نيميس

آخه خونه من .بارون بشم رياس ترسميم.كنم ليكار و بارو تعط ديمنم با.شهيم يره بارونهوا دا.خونه يبهتره زودتر بر«:گفت

 »؟يندار يخب دختر جون با من كار...فاصله داره يليخ نجايتا ا.شهره نييپا

 ».خدا به همراتون دينه،حاج آقا،لطف كرد«:سرش جا به جا كرد و گفت يچادرش را رو نيميس
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 يفور نيميس.به خصوص با رفتن آن مرد كه تنها مزاحمشان بود.جور شده بود تيموقع.به اطراف انداخت ينگاه نيميس

 روزمندانهيپ يبا چهره ا نيميس.دنديكشيانتظار او را م ليبچه ها داخل اتومب هيتارا و هلن و بق.رسانئ يخودش را به كوچه بغل

را به  لياتومب.مردانه وارد عمل شده بود بتينند اكثر اوقات با هتارا ما.كرد حيتشر شانيرا برا تيسراغشان رفت و موقع

هلن .وارد بانك شدند يعيطب يليكه به سر داشتند خ يمشك يافراد با چادرها كي كيبعد .كرد تيبانك هدا يسمت جلو

 زيم يسر رو يكه همگ نكبودند و به كاركنان با ستادهيسه مراجعه كننده هاج و واج ا.پرداخت تيبه سنجش موقع يفور

 ديفهم نكهيپس از ا.بانك انداخت رونيبه ب قيدق يتارا نگاه.كردنديفرو رفته بودند خبره نگاه م ينيرينهاده و به خواب ش

از مراجعان  يكي.دنديرا كش شانينقابها يهمگ.و در را از داخل قفل كرد ديرا كش يكركره آهن يفور ستيمتوجه آنها ن يكس

كه قلب او را  يتارا درحال.در مقابلش سبز شد يكه ناگهان لوله اسلحه ا ديوحشت به سمت در دوشد با  نهاكه متوجه كار آ

 ».نيزم يدراز بكش رو...ينكن يپس بهتره كار.كنميم كيشل ياگه تكون بخور«:نشانه گرفته بود گفت

به دخترها  يهلن نگاه.بودند دستور او را اطاعت كردند دهيترس يكه حساب يزن و دو مرد بودند،درحال كيكه  مراجعان

 ».ديدست به كار ش.ديكنيمنو تماشا م ديستاديچرا مثل ماست وا«:گفت تيانداخت و با عصبان

با تكان سر جواب داد  اليل »؟يديخوردند بكششون،فهم يتكون نياگه كوچكتر.رشيبگ«:داد و گفت الياسلحه را به دست ل تارا

دخترها هم  هيبق.هلن و تارا به سمت گاوصندوق رفتند و مشغول باز كردن آن شدند.ا به طرف آنان گرفتو بعد اسلحه ر

كه باز كردن  يجز كار اصل رفتيم شيخوب پ زيبا آن نقشه همه چ.بودشدند كه خارج گاوصندق  يپول يمشغول جمع آور

قرارتر  يپرند كه از همه ب.بود ختهيآنان برانگ كي كيموجبات ترس را در  نيهم.بود دهيرمز گاوصندوق بود و به درازا كش

قدر فس  نيچرا ا.نديايبه هوش ب كهها،االنه  شهيم ريد.ديد،بنجنب«:رو به هلن و تارا كرد و گفت يعصب يبا حالت ديرسيبه نظر م

 نيقفل ا شه،مگهيباز نم يلعنت نيپس چرا ا«:به هلن گفت يعرق شده بود با كالفگ سيخ جانيتارا كه از فرط ه» .ديكنيفس م

 »گاوصندوق ها فرق داره؟ هيبا بق

مشغول كلنجار رفتن با رمز بود كه  يو دقت تياست،با چنان حساس يكردن بمب خطرناك يكه مشغول خنث يمثل كس هلن

 يآور خواب ياثر داروها.نبرده بودند شياز پ يهنوز كار شد،امايم يزمان به سرعت سپر.تارا نداشت يبه گوشزدها يتوجه

تارا .رفت و هرلحظه ممكن بود با بهوش آمدن آنان نقشه شان فنا شوديم نيكه به كاركنان بانك خورانده بودند كم كم از ب
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 متوجه شد يوقت

 من بازش كنم ديبرو كنار شا: گفت. موفق به باز كردن گاو صندوق نخواهد شد هلن

 يبهتره مراقب اطراف باش ستيكار تو ن نيا: گفت يبه تند هلن

 شونيكي: بانك گرفته بود گفت سيياسلحه را به سمت ر كهيدرحال نيميس. همه به سمت راست برگشتند ياديفر يصدا با

 بهوش اومد چه كارش كنم؟

زود باش بگو رمز : گفت يمرتعش يمغز او گذاشت با صدا يدرنگ به سمت آن شخص رفت و اسلحه را رو يب هلن

 كنميخالصت م ريت هيوگرنه با  هيگاوصندوق چ

 د؟يخواياز جون من م يچ د؟يهست يشما ك: گفت يبانك كه هنوز خواب آلود بود با سردرگم سيير

 كنهيخونسرد داره ما رو نگاه م نيكه ا نطوريا. اومد گهيكره د هيانگار از ... بانكه  سييآقا رو مثال ر: زد و گفت يپوزخند تارا

 دهيدرباره سرقت مسلحانه نشن يزيبطور حتم تابحال چ

اتخاذ كنه بازم  يريهر تدب سيپل. شده يروزا عاد نيسرقت از بانكها ا: شمرده گفت يآرام داشت با لحن يكه چهره ا مرد

 ....كه مينيبيم ميروز به روز دار. ستيچاره ساز ن

تا امداد  يكردن هات ما رو سرگرم كنبا زرزر  يخوايم يكور خوند: مرد فشار داد و گفت قهيشق يلوله اسلحه را رو هلن

 ه؟يرمز گاوصندوق چ نميبگو بب االي. ازراه برسه يبيغ

: كه مغزش را نشانه رفته بود، ازجا برخاست كه هلن باضربه او را به عقب هل داد و گفت نيبه آن آلت خطر آفر توجهيب مرد

 داره؟ قتيحق زيهمه چ يبه پات بزنم تا باور كن ريت هي يخوايم. يگرفت يشوخ زويهمه چ نكهيدستها باال، مثل ا

كه جونمو  ستمين يخب بذار برات بازش كنم راستش من آدم جان بر كف ؟يخواستيمگه رمزو نم: زد و گفت يلبخند مرد

 چيخودم بدون ه ومدنديبهوش ن هيبهتره تا بق. آرزو دارم يلياز من گذشته اما هنوز خ يدرسته سن. مشت كاغذ كنم هي يفدا

 !!نوش جونتون. شهيمادر هم براتون حالل تر م رياز ش ينطوريبذارم ا ارتونيپولهارو در اخت يريدرگ

 .انداختند گريكديبه  يو هلن نگاه متعجب تارا

 د؟يكنيمعطل م نقدريچرا ا. ديبجنب اديشون داره بهوش م گهيد يكي: زد ديفرا پرند
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ازت خوشم اومد به تو : گفت كرديم تياو را به سمت گاو صندوق هدا كهيآن مرد فشار داد و درحال ياسلحه را به پهلو هلن

 .زودتر دست به كار شو. زفهميآدم چ گنيم

 .به سمت گاو صندوق رفت و پس از جابجا كردن اعداد، در آن را گشود يفور مرد

را به لرزه  فضا يسرسام آور ريدزد گ يصدا رديچهره دختران را دربرگ يروزيبرق پ رفتيكه م يلحظه ا درست

داخل گاوصندوق زنگهارا به صدا درآورد چنان برآشفت كه ناخود آگاه  ريهلن متوجه شد مرد با فشار دادن دكمه آژ.درآورد

 .شود كيمانع شل ات ديدستش را به طر فماشه تفنگ برد تارا به دست او چسب

هلن با  ديبه خود آمد د يتارا وقت. به قلب مرد اصابت كرد ميمستق ريدور از ذهن ماشه را فشرد و ت يهلن در حركت اما

داخل گاو  يموجود ياو در چشم برهم زدن. كردن گاو صندوق است يتفنگ را به او داده و خودش مشغول خال يتردست

 خواست كه دنبالش بروند هياز بق رفتيمبا شتاب به سمت در  كهيكرد و درحال هيصندوق را تخل

شده بود  نيكه غرق در خون نقش زم يبه سمت تاارا اشاره كردكه نقابش را از چهره برداشته بود و با بهت به مرد عاطفه

 ريهمه ما رو گ يخوايم... رسهيسر م سياالن پل ؟يساديهلن كه تازه متوجه او شده بود چه مرگته؟ چرا وا. مانده بود رهيخ

 ؟يبنداز

 .نبود نيقرار ما ا! يقاتل هيتو ... يتو اونو كشت... تو: با بهت گفت تارا

راه  االي ؟يكشته بش سيبه دست پل يخوايم. حرفاست نيشد؟ االن وقت ا وونهيد: او زد و گفت نهيبه س يضربه محكم هلن

 ؟يشنوينم رويدزدگ يمگه صدا. ميبر فتيب

كه به چهره داشتند از در بانك  ييبا نقاب ها يهمگ. و او را به سمت در برد ديهلن دست تارا را كش هيبق اديو فر غيج با

خودش را همراه  مهيآنان بودند از آن حالت در آمد و سراس يكه در چند قدم سيپل يها نيماش دنيتارا با د. آمدند رونيب

 هيبق

 يدر پ يمستعاقب انان در حركت بودو پ سيپل.را به حركت در اورد لياتومب يانداخت ودر چشم برهم زدن لياتومب داخل

 .شديداده م بيمه يكه هر لحظه انتظار تصادف كرديحركت م ياو با چنان سرعت سرسام اور داد،امايم ستيا

 يانداز ريشروع به ت سيوارد بزرگراه شد،پل لياتومب يوقت.ساختند ياعصاب تارا را متشنج م شتريب ادشانيبا داد و فر دخترها
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پرند در .اصابت كرد ليبه سپر عقب و صندوق عقب اتومب ريدو ت.افزود يم باكانه هم چنان به سرعت خود يكرد،اما تارا ب

 ،تويدينگه دار،هالن همه مارو به كشتن م:گفت اديكرده بود،با فر يمخف ستشدو د نيكه از شدت ترس سرش را ب يحال

 .رنديگياونها مارو م يفرار كن سياز دست پل يتون ينم

خودمون  يدو دست يخوايدختر احمق،م يگيم يدار يچ:گفت تيخودش از همه خطرناك تر بود با اعصبان تيكه موقع هلن

 .ميحبس بكش ديدست كم ده سال با ميفتيقانون ب رياگه گ يدونيم چيم؟هيكن ميرو تسل

تو چوب خودت :گفت ديلرزيكه از شدت اضطراب م ييوبا صدا ديكوب شيگره كرده چند ضربه به پاها يبا مشت ها فرانك

 .كشه يانتظارت رو نم يا گهيحكم د چيبه جز اعدام ه يفتيب ريتره،اگه گ نيتو از همه ما سنگ ،جرميزنيم نهيرو به س

شماها او  كيبه تحر د،منيقتل دست داشت نيدر ا يهمگ.ديها،ها پس شما چه كاره ا:سر داد و گفت ييايخوليخنده مال هلن

فردا عكس .رهيهمتون گ ياحمق و كوته فكر،پا يدخترا.بره رشيكه اب ز خوابهيم ييهلن جا ديفكر كرد.رو به قتل رسوندم

 د،بانديكرد اليخ يچ.تارا منهدم شد يبه سركردگ اهيس يگروه جنها:سندينويم رشيو ز شهيرو در روزنامه ها چاپ م يهمگ

 .هم وجود نداره يزيراه گر چيه.شراكت تو همه كارها،پ يعنين،يا يعني يباز

كار هارو خط  نيدور ا شهيهم يمهلكه جون سالم به در بردم،برا نيكه اگه از ا خورميبه خدا قسم م:كنان گفت هيگر نيميس

 .با ترس و لرز باشه نطوريكه ا يا يبه خدا نخواستم زندگ.كنميرو فراهم م يمرتض يپول ازاد كنميم يكلفت رميم.بكشم

مگه خونه خالته كه هر وقت دلت خواست .يسادگ نيهم ،بهيگيم يجد:گفت دوباره همان خنده چندش اور را سر داد و هلن

رو كه امضا  يمگه مفاد قرار داد.نيكمتر بب يرنگ يخوابها نياز ا ينه جون جون.يو هر وقت هم كه دلت خواست بر يبا

 كي كيگروه برقرار باشه  نيكه ا يتا زمان ستيدست خودش ن ارشياخت گهيهر كس وارد باند بشه د.فراموش كرد يكرد

 .ديتحت فرمانش باش ديشماها به اجبار هم شده با

 ديريلحظه خفخ خون بگ كي:به عقب انداخت و گفت ينگاه نهياش بود از داخل ا يكه تمام حواسش معطوف رانندگ تارا

 .كنميدارم چكار م نميبب

به تو  م،مرحبايرو قال گذاشت سيپل...وهوي:اد و گفتسر د ياز شاد ياديانداخت وبعد فر ينگاه رونيبغل به ب نهياز ا هلن

ذره از جربزه  هياگه .اريتمام ع وريدرا كي،ياعجوبه ا ميكه  يراست.زنديرو شستت خاك بر ديمرد با يتمام راننده ها.تارا
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 .شدند يم يخودشون كس يمدت هر كدوم برا نيتو ا ستيبا يبود م هايدست و پا چلفت نيوشجاعت تو در وجود ا

به كاهدون  يناش يكه مثل دزدها د؟حااليتا حاال كجا رو گرفت شهيادعاتون م نقدريتو وتارا كه ا نميبگوبب:گفت هيبا كنا فرانك

 .ديزد

 سرقت مسلحانه از بانك شدكاهدون؟ گهينه بابا،حاال د:گفت ييبا ترشرو هلن

باز هم من بودم كه عرضه داشتم  يبحران طيون شراتوا...تازه.ديافتاده بود ريمثل موش تو تله گ ياگه من نبودم همگ امروز

 د؟هان؟يشماها چه كار كرد.كردم يگاو صندوق روخال

همه بحث  نيخسته شدم از ا...گهيد ديبش كن:و گفت ديمشت به فرمان كوب تيكه تا ان لحظه سكوت كرده بود با اعصبان تارا

 .صحبت كند گهيمثل ادم با همد كباريشد .ديثابت كن گهيبه همد ديخوايم يو جدل،معلوم هست شماها چ

 يفكر درست و حساب هي ديامشب با.حالم از همتون بهم مخوره گهيد.تون يشگيشده عادت هم نيه،قلمبه،اياش كنا همه

 .شهينم ينطوريا...بكنم

مه حساب كار مانع سخن گفتم او شد كه ه يبزند تارا با چنان لحن كوبنده ا يدهانش راباز كرد تا حرف نكهيبه محض ا پرند

 .حاكم شد لياتومب يبر فضا نيسنگ يبه منزل سكوت دنيدستشان ام دوتا رس

 

و دست از  ديمناسب ند نيخطرآفر بيآن تعق يرا برا تيموقع شيبود كه پل نيشان ا يخوش اقبال نيروز بزرگ تر آن

گناه در  يانسان ب يكه تارا داشت هر لحظه ممكن بود جان عده ا يزيچون با آن سرعت جنون آم. ديآنان كش بيتعق

 .بردارد زيو گر بيدست از تعق ديصالح د شيپل ليدل نيبه هم فتديبزرگراه به خطر ب

 افتنيتمام اتاقها را جستجو كردند و از . آرزو شدند بتيدر هم و آفته وارد منزل شدندمتوجه غ يگروه با اعصاب ياعضا يوقت

 .زد يپك م گاريعاطفه رو به تارا كرد كه پشت سر هم س. مبل رها شدند يرو يبا خستگ كيهر. شدند  دياو ناام

 آرزو افتاده؟ يبرا يچه اتفاق يعني

 :گفت  نيميس

 .تونه باشه ينم يا گهيد زيچ مارستانيگرفتش و رفته ب مانيكنم درد زا يفكر م -
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 :گفت  پرند

 .ذاشت يم يادداشتيطور بود  نيامكان نداره اگه ا يزيچ نينه بابا چن -

 :گفت  فرانك

حرف ها بهتره پول ها  نيا يبه جا. ستيدو حالت خارج ن نياز ا...رفته نجاياز ا شهيهم يبرا ايگرده  يبرم اي. ميحاال بگذر -

 .ميرو بشمر

هلن خودش . نگاه ها را به سمت هلن كشاند كه ساك پول را در آغوش گرفته بود يحرف ناخودآگاه همه  نيشدن ا بازگو

 :به خودش چسباند و گفت  شتريرا جمع و جور كرد و ساك را ب

شماها پا  كي كيكه  ياون لحظه ا. دينداشت يكدوم از شماها در به دست آوردنش نقشه ا چيپول ها سهم منه ، ه نينصف ا -

اما .حق منه نهايپس در اصل تمام ا.كردم يمن گاو صندوق رو خال ديتا جونتون رو از مهلكه در ببر ديبه فرار گذاشته بود

 .رو باهاتون نصف كنم قمو معرفت حاضرم ح يخوب رو حساب باند باز

 :گفت  يشخنديفشرد و بعد با ن يگاريرسيرا داخل ز گارشيته س تارا

 !ديخورد يزندان آب خنك م يها لهيپشت م ستيبا يوگرنه االن م ديدونستم فرشته نجات به دادتون رس يعجبا ، نم -

 :به سمت هلن اشاره كرد و گفت  و

 ؟يمگه قراردادمون رو فراموش كرد. هيتو و سه بق كيشه ، دو من ،  يم ميتقس شهيمثل هم اديساك رو رد كن ب -

كرده بود در آورد و آن را مقابل  يخفچشم بهم زدن دستش را درون ساك برد و تفنگش را كه داخل ساك م كيدر  هلن

 :بود گفت  دهيكه به صورتش خون دو يدر حال. تارا گرفت

 ؟ينيب يمن م فيجوجه دزد؟ خودت رو حر يهست يك يفكر كرد -

اون قدر از  اي يندازيهستم كه تو جلوم م يزيمن محتاج سهم ناچ يكرد الينكنه خ ؟يطرف هست يبا چه كس يدون يم چيه

كه هر  ينيب يم هيما يدون و ب نقدريتو هلن رو ا. دمخور بشم يابونيمشت دختر ولگرد خ كيبا  اميهمه جا رونده شدم كه ب

مشت مرد گردن  كي يعده دختر پاپت كي ياشاره بكنم تا به جا كي طفق هيكاف. يكن يخواد بهش تحكم م يطور دلت م

 نجارويا ايدست و پا چلفت نيا يديكه بهد از چند ماه هنوز نفهم يهست هير شوت و پتارا تو اون قد. كلفت دورم جمع بشن
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 يچون امروز سهم. ستيمهم ن گهيمن د يبه هر حال برا. نخواهند برد شياز پ يكار چيكردند و ه شگاهيخودشون آسا يبرا

 .باند سوراخت نيتو بمون با ا. رميم نجايامشب از ا نيدارم و هم يتصاحب كنم بر م ديرو كه با

 :گفت  اديكه مقابلش گرفته شده بود از كوره در رفت و با فر يتوجه به كلت يب تارا

 خواد جوابگو باشه؟ يم يك فتهيب ريگروه گ نياگه ا ،يتو مرتكب قتل شد. يبر يبذار يراحت نيبه هم...يكن يتو غلط م -

 :گفت  يتفاوت يبا ب هلن

دست هاش  ريكه نتونه ز يسيير. يجوابگ باش ديو خودت هم با يباند هست نيمسئول ابه هر حال تو . فتهيب ريخب نذار گ -

اگه از روز . گروه و سرقت مسلحانه  ليتو رو چه به تشك. بزنه كياداره كنه همون بهتر كه بره زندون سماق م يرو به درست

ژست  استيتو فقط از ر. رسونده بودم  ييچند وقته همتون رو به جا نيتو ا يگذاشت يرو به عهده من م ميت نيا تياول مسئول

 .يكرد يم ييگدا ابونيكنار خ ستيبا يم ياگه تا امروز من كنارت نبودم تو از گرسنگ. يگرفت ادياش رو  يخشك و خال

 :را بر هم فشرد و گفت  شياز شدت خشم دندان ها تارا

 ه؟يحاال حرف حسابت چ -

 ؟يريگروه رو به عهده بگ تيتو مسئولبرم كنار و  يخوا يم

 :و گفت  ديقاه قاه خند هلن

رو از  يچه مهره ارزشمند ديفهم يمن نباشم تازه م يوقت. خودت يارزون زيهمه چ. پاره نكن كهيتعارفها ت نيتو رو خدا از ا -

 دست 

رو كه قراره  يراه تونهيكه م يبه منافع دنيرس يعنيبودن در كنار من .اديبا من ب تونهيدلش بخواد م يالبته بگم هركس.ديداد

 ».با من باشه معطلش نكنه خواديم يحاال هرك.ديشبه بهش برس كيد،يكن يگروه صد ساله ط نيشما تو ا

سر از  خواديم يهر ك«:گفت يزيبا لحن تحكم آم.شده بود انينما ديترد شانيمايبه دخترها انداخت كه در س ينگاه تارا

همه شما  فتهيچون پاش كه ب رميگيو جلوشو اصال نم كنمينم يممانعت چيمن ه.خانم بره نيبا ا تونهيم ارهيفساد درب يگروهها

 ».ديمنو با خودتون روشن كن فيبهتر كه االن تكل مونپس ه.رتريد يكيزودتر  يكي.ديشيم نيمثل ا

 ».طلبه شده زودتر بجنبه كه وقت ندارم يخب حاال ك.آدم با انصاف گنيم نيبه ا«:كرد و گفت يزيخنده تمسخر آم هلن
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 يحركت كردند و به سمت هلن رفتند كه با حالت شانيانداختند و بدون تأمل از جا ينگاه گريكديو پرند به  فرانك

 .زديلبخند م شانيبه رو روزمندانهيپ

بهتون  ياجياحت چيمن ه.ديباش نهايدنباله رو ا ديتونيهم م د،شمايخجالت نكش«:كرد و گفت اليو ل نيميرو به عاطفه و س تارا

من،مگه  زانيعز ديپاش االي«:شانه فرانك و پرند گذاشته بود گفت يرا رو شيدستها يكه با مهربان يهلن درحال» .ندارم

 ».كنه رونتونيب يبا اردنگ ديخوايم.ستيگروه ن نيقادر به اداره ا كنهيداره اقرار م يزبون يكه او با زبون ب دينيبينم

كه نگاه همه را به  يدرحال نيميس.حركت كرد و به طرف گروه هلن رفت شيبه تارا انداخت و از جا ياه شرم آلودنگ عاطفه

من هم مثل شما سه  ديخوايكرده م عقليهمه تون رو مست و ال ه؟پوليچ«:با تأسف تكان داد و گفت يسر ديد رهيخودش خ

 يابونهايكه تو خ يفراموش كنم روز ديخوايبشم؟م يكيبذارم و با شما  پا ريرو ز زيهمه چ ديخواينفر خودم رو بفروشم؟م

بود نجات داد و  نميكه در كم يدختر بود كه منو از خطرات نيا زدميكس پرسه م يشهر شلوغ و پر آشوب تنها و ب نيا

 نيچوب ا يوزر هي.ستين تيرسم انسان نيما خدمت كرده،ا كي كيتارا در حق .ارميو ذلت رو ب ينذاشت به تن فروش

 ».خورد ديرو خواه يناسپاس

 يسنگ مرتض شيساعت پ كي نيتو كه تا هم...يكوالك كرد يليجا استپ كن كه خ نيخبه،خبه،هم«:گفت ييبا ترشرو هلن

رو سفت  ختيم يفكر افتاد نيبه ا كدفعهيپس چس شد .يكن يكلفت يبه خاطرش حاضر يگفتيو م يزديم نهيجونت رو به س

 »؟يسگ باوفا بمون كيو در جوار تارا خانم مثل  يكن

مدت احترامت رو نگه داشتم فقط  نيتو ا يديحرف دهنت رو بفهم،اگه د«:را برهم فشرد و با خشم گفت شيدندانها نيميس

 ننديتا بب كشنديو امثال تو كه مدام بو م يسگ تو هست.يدار گرانيبه د تينس يفكر نكن برتر.بود تيبه حرمت بزرگ تر

 ».آد تا همون جا جل و پالسشون رو پهن كنند ييم رشونيلقمه نون گ كيكجا 

كه دست مشت كرده  يدرحال.آن دو نفر شد نيب ياش سد دهيحمله كند كه تارا با آن قد بلند و كش نيميخواست به س هلن

 كي كيزود  يليفقط خوشحالم كه خ.نشده گورت رو گم كن ختهيخونه ر نيتو ا يتا خون«:آورد گفت يم ريهلن را به ز

 ».شماها رو شناختم

خوشحال  اديز«:گفت يبعد با لحن تكان دهنده ا.دييگرايم يشد كه هنگام خشم به سرخ رهيدر اعماق چشمان تارا خ هلن
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منو زود  كه شديوگرنه ادعات نم.يهست ينگر يتو دختر سطح.كشهيانتظارت رو م يمرگبار ينباش چون روزها

خواست به  هيگذاشت به سمت پله ها رفت و از بق يباق هشك و شبه نيكه تارا را ب يرا گفت و بعد درحال نيهلن ا».يشناخت

كرد كه  اليرو به ل.مكث كرد و بعد عقب برگشت يلحظه ا رفتيكه از پله ها باال م ياو درحال.بپردازند لشانيوسا يجمع آور

 »؟يايبا ما ب يخواي؟نميتو چ«:گفت ديجويرا م شياش كنج اتاق نشسته بود و ناخنها يشگيطبق عادت هم

 يو در گوش فرانك به آرام ديكش يقيپرند نفس عم.سرش را تكان داد يبه زبان آورد به عالمت منف يكالم نكهيبدون ا اليل

 ».خورهيننه مرده اش به هم م افهيحالم از ق.ميشيدختره خل و چل راحت م نيخدا رو شكر كه از شر ا«:گفت

 ».ميچه خوب شد كه با هلن همراه شد.ستيو آرزو ن نيميو س اليبهتر از ل اقتشيتارا ل«:زد و گفت يپوزخند فرانك

 ».ديشد مونينكنه شما هم پش...ديواستاد ه؟چرايچ«:گرفت و رو به طرفداراش كرد و گفت الينگاه خشمناكش را از ل هلن

 .به طبقه باال رفتند لشانيوسا يجمع آور يسر دادند و بعد متعاقب هلن برا ياز سرمست يو پرند و عاطفه خنده ا فرانك

 شديباورش نم.وجودش را گرفته بود يندياحساس ناخوشا.نشست يمبل يشكست خورده و نگران رو يبا چهره ا تارا

مانع  زيگرفت با روش مسالمت آم ميچندبار تصم.شده باشد يالشمت يكرده بود به آن آسان انيو آرزو بن ديرا كه با ام يگروه

 كي چينامعلوم كه ه يبا فرجام يراه خود را انتخاب كرده بودند،راه نهاآ.كار شد نيشود،اما غرورش مانع ا هيرفتن هلن و بق

 .برديگمان آن را نم

 .كردند يماه آنجا زندگكه به مدت شش  يخانه ا.شب هلن همراه سه شكار خود آن خانه را ترك كرد آن

 

*** 

 14 فصل

 

كه از شدت درد پنجه بر سر و صورت  ياو درحال.آسمان خراش آرزو دل شب را به لرزه درآورده بود يادهايداد و فر يصدا

 يزن درحال.داشت،وارد اتاق شد فيو كث دهيژول يكه چهره ا انساليناصر همراه زن م.كرديم ياريطلب كمك و  ديكشيخود م

به آرزو انداخت كه به خود  يرا پشت سرش گره زده بود،نگاه نشيچرك يبه تن داشت و روسر ييرنگ و رو يكه روپوش ب

كه راه  يليقال و ق نينحسش رو خفه كن،با ا يصدا«:كه در اثر مصرف مواد مخدر دورگه شده بود گفت ييبا صدا.ديچيپيم
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 ».بكنم يكار تونميانداخته نم

تخت افتاده  نييكه پا يرا هم با طناب شيدستها.شلوارش داشت دور دهن آرزو بست بيرا كه در ج يالدستم يمعطل يب ناصر

چهره آرزو به .از ناصر گرفت و با حوصله شروع به پك زدن به آن كرد يگاريس ديچرخيكه دور خود م يزن درحال.بود بست

 :گفت بودناصر كه متوجه وخامت حال او شده .رفتيم يكبود

 .ارهيب ايبه دن يسالم يبچه  ديبا ره،اويبم خواميكن،نم يكار شيبرا زودتر

 :گفت يبا لحن خمار دانشتيكه چشمانش را بزور باز نگه م يدر حال زن

زنها صد تا جون  ه؟مايچ يدونيم.تو لوس كنه يخودش رو برا خواديم.ادا و اصوله نهايا ي كنه،همهينخور،داره برات ناز م غصه

 .اديم ايتو منو بساز بچه خودش به دن.ميديرو م ليتن به رفتن با عزرائ هايآسون نيمگه به ا.ميدار

 :گفت تيبا عصبان ناصر

 يفكر كيزودتر .نميبساط بش يكه باهات پا اديخوشم م ختتياز ر يليخ يفكر كرد ؟نكنهيچ يبرا نجايپس تو رو آوردم ا-

سر  ييچه بال ستيبعدش برام مهم ن.اديب ايبچه سالم به دن نيا خواميم.دهينكش مارستانيبكن تا كارش به ب كهيزن نيبه حال ا

 .اديصاحب مونده ب يب نيا

 :و گفت ديكش يآه رفتيكه به سمت آرزو م يكرد و بعد در حال زيآش را تم ينيبا پشت دست آب ب زن

 .حروم خودشنگو آقا به فكر تخم .يهول شود نطوريفلك زده ا نيبخاطر ا كردميبسوزه،فكر م يكس يپدر ب-

 يباق شيكه برا ييو با اندك قوا چرخانديطرف و آن طرف م نيكه تمام بدنش عرق كرده بود سرش را به ا يدر حال آرزو

 .ديكوبيرا به تخت م شيمانده بود،پاها

پرند و عاطفه و  شياز نهاد او به آسمان برخاست كه صدا ياديزن دستمال را از دور دهان او باز كرد،چنان فر نكهيمحض ا به

 .انداختند گريكدياز سر ترس به  يهر سه نگاه.فرانك را از جا كند

 :كه چشمانش از ترس گشاد شده بود،گفت يدر حال پرند

 ن؟يديشماها هم صدا رو شن-

را زد و با وحشت باغ  يپرده را كنار.بلند شد و پشت پنجره رفت شيپرند از جا.دو با حالت ترس سرشان را تكان دادند هر
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 .شب فرو رفته بود يكينگاه كرد كه در تار

 :گفت ديبا ترد عاطفه

 .رسهيبه نظر م زيباغ اسرار آم نيا ديكنيبچه ها فكر نم-

 :با تمسخر گفت فرانك

استفاده  ييچه كارها يباغ متروكه برا نيخوب مشخصه ا.باشه يباغ معمول هي يخواستيپس م.زياسرار آم گهيباش،م نويا-

 .ميخواستيچه م نجايوگرنه ما ا شهيم

 :گفت يبا دلواپس عاطفه

 .ميتارا اومد شياز پ مياشتباه كرد كنمياحساس م يطور هي.دلشوره دارم.زنهيدلم رو چنگ م يزيچ كيدونم چرا  ينم-

 :گفت ديرسيش آرام به نظر م افهيكه لبخند به چهره داشت و ق ياو در حال.هلن به سمت او برگشتند يصدا با

 سهيمقا ديديلوليكه توش م يا يفكست يرو با خونه  ييايباغ رو نيا اديخوب،چطور دلتون م يدخترا ديجا زد يزود نيبه ا-

مطمئنم تا به .ديكنيكف م دنشياز د.كه گفتم براتون آماده كردند دينياتاقهاتون رو بب ديبر ديحرفها پاش نيا يبه جا.ديكن

 .دينكرد يزندگ ياشراف يجا نيحال تو چن

 :به اطراف انداخت و بعد با شعف گفت يپرند نگاه

 م؟يبمون نجايا شهيهم يبرا ديما با.تعلق داره يباغ به ك نيا ياست،اما نگفت ييايبا شكوه و رو يليخ نجاي،ايگيتو راست م-

 :دستش را در هوا چرخاند و گفت هلن

 .ديفهميرو م زيبه موقعش همه چ-

 :ديپرس ديبود با ترد دهيش رسبود كه به گوش يكه هنوز ذهنش معطوف صدائ عاطفه

شما اون صدا رو .ديزن نبود،به گوش رس كي اديفر يشباهت به صدا يكه ب يوحشتناك يصدا شيپ قهيچند دق نيهلن ،هم-

 ؟يدينشن

 :و گفت ديسوال بود قاه قاه خند نيا دنيكه منتظر شن هلن

 زانيضبط شده بود تا م يصدا كيفقط  ديديكه شن ياون صدائ.ديامتحان خودتونو پس داد نيكوچولو،شما اول يترسوها يا-
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 يليصدا بترسه،مشخصه كه در خ نيهر كس از ا.شهيروش در بدو ورود همه اعمال م نيا م،البتهيشجاعت شما رو محك بزن

كه چقدر رو طرف حساب باز  اديدستش م يكار گوش يابتدا نيدر هم نخاطر ناصر خا نيبه هم.جا خواهد زد يها فور نهيزم

وگرنه به هر سه  ديداشت و واكنش شما رو ند يمهم يليكه ناصر خان االن نشست خ ديخدا رو شكر كن ديحاال بر..كنه

 .داديرو م نجايا ينفرتون سمت خدمتكار

 :و گفت ديكش ينفس راحت فرانك

 ؟يكرديم يچرا با تارا همكار يدشت يدوست يشخص مهم نيهلن تو كه با چن-

 :كرد و گفت يمكث هلن

 ديكه با ميكار دار يفردا كل.استراحت كند ديبر ديحاال پاش.خبر بودم يبود و منم از او ب كايمدت آمر هيچون ناصر خان -

 .ميانجام بد

داشتند كه به محض وارد شدن به آنجا  يلوازم ضرور يمجزا با تمام يهر كدام اتاق.شدند شانيوارد اتاقها اقيبا اشت دخترا

 .كدام قابل تصور نبود چيه يمبله شده بود كه برا يلوكس و قشنگ يسهايهر اتاق با چنان سرو.شدند يو شگفت رتيدچار ح

ساخت تا آنان  يدر دل هزار بار خدا رو شكر گفتند كه سبب كيهر .را بگنجانند يريچنان تصو توانستندينم شانيايدر رو يحت

 .بگذرند زيبه آن باغ دالنگ قدم

 .كه در سرتاسر آن باغ كار گذشته شده بود،آنها را تحت نظر داشت يمادر بسته ا نيدورب قياز طر هلن

 .زديبه آنان تعلق داشت همان گونه بود كه حدس م يكه چند صباح يياتاقها دنيسه نفر با د واكنش

كودكانهشان خنده ش  يشاد كرد،ازيم ياعمال و حركات آنان را برس توريمان قيالم داده بود از طر يصندل يكه رو يحال در

 .گرفته بود

 :خودش گفت با

 ....ديكن زيپاهاتون پهن شده جست و خ ريكه ز يدام طالئ نيو تو ا ديبپر نيباال و پائ ديخواهيهر چقدر كه م-

افتاده و  شيبچگ اديدختر چطور  نيبب....شيآخ.ديارزش دار ناياز ا شتريب ديخبر ندار.ديناصر هست يبرا يناب يشكارها شما

 ....كنهيم يداره عروسك باز
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 مينيبب ياتاق سوم يتو ميحاال بر.دهيجا ند كيهمه لباس  نيانگار ا.كنهيداره با لباسها خودش رو خفه م نيفرانك رو بب يوا

 .چقدر قشنگ شده شهينم ه؟باورميك گهيد نيواه ا..چه خبر،

 هيگرون تر از بق ديهم با متشيق.كم نداره ييباياز ز يزيوالنصاف چ كنه،الحقيم شيداره خودش رو آرا يبا چه مهارت نيبب

 ....باشه

كه  يدر حال.خورد كهياسفت بار آرزو  تيوضع دنيو از د....چه خبر مينيبب مانياتاق زا يتو ميكنيرو زوم م نيحاال دورب خوب

نقاط  يكه در دست داشت با عجله همه  يموتيهلن توسط ر.ر اتاقش نبودكس د چيدر خون غرق بود از هوش رفته بود و ه

 يصفحه  يقسمت باغ قرار داشت را بر رو نيتريرا كه در پنهان يدوباره اتاق.بودن يباغ را از نظر گذراند،اما از ناصر خبر

 .آورد و با دقت به بر انداز كردن آرزو پرداخت شگرينما

هلن حدس زد ناصر به طور حتم نوزاد تازه متولد شده را از باغ خارج كرده .كرده است مانيبود كه او زا نيا انگريب شواهد

 .نوزاد نبود ينگهدار يبرا ياو آنجا محل مناسب ياست،چون طبق گفته 

ه با مساله معما بود و آن در رابط كي كرد،تنهايرا از او پنهان نم زيچ چياسرار ناصر آشنا بود و او ه يهلن كه از تمام يبرا

 يبفهمد چه راض تونستينم كرديهر چه فكر م.بود  دهياز خطرات را به جان خر يلياو خ يماندگار يبود كه ناصر برا ينوزاد

 .ش بود يزندگ داديرو نيمهمتر صرتولد نهفته كه در نظر نا نيدر ا

 .مساله كرده بود كه متوجه گذر زمان نشد نيا ريچنان ذهنش را در گ ساعتها

 .شد دايخسته سر و كله آش پ يا افهيشب بود كه ناصر با ق يها مهين

 :گفت يحوصلگ يبا ب كرديكاناپه ولو م يكه خودش را رو يناصر در حال.به استقبالش رفت يبه محض ورود او فور هلن

 ؟يماند داريموقع شب ب نيتا ا چرا

 .افتاده باشه ياتفاق دميترس.زد بتيدفعه غ هي.نگران حالت بودم- :گفت يبا لحن دلسوزانه ا هلن

 :خورد و گفت كهيحرف  نيا دنيخسته آش را باز نگه داشته بود با شن يكه به زحمت پلكها يدر حال ناصر

 .ارهيب ايو سالم به دن يپسر قو هياون دختر زردنبو برام  شهيباورت م.پسر شدم كيمهمتر كه من صاحب  نياتفاق؟اتفاق از ا-

 :د و گفتبر لب آور يبه زحمت خنده ا هلن
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 .مادرش بمونه شيپ يذاشتيكاش چند روز م.يكارش كرد يحاال بچه رو چ.گميم كيبهت تبر-

 :زد و گفت شيآت يگاريس ناصر

تا حاال زنده  كنميدر ضمن فكر نم.يكنيمن خطاب م يرو مادر بچه  كهياول و آخرت باشه كه اون زن يدفعه  نكهياول ا-

 نيا يآرزو رو تو ديكه نبا يدونيخودت م...باغ بشنوند نيا ياون رو تو يتازه وارد صدا يمهمنا نيا خوامينم....مونده باشه

 .ننديبب تيموقع

كه  يدست و اون دست كن نيا نقدريا ترسمي؟ميكار كن يسه نفر چ نيبا ا يخوايم- :مبل نشست و گفت ياو رو كينزد هلن

 .بو ببرند هياز قض

 شهيكار ش نيكه ا يدونيخودت م.يكه اوضاع رو سرسامون بد يريگيپول م.يچه كاره ا نجايپس تو ا- :با اخم گفت ناصر

 .نبود نيقرار ما ا.يختيتو تمام محاسبات منو به هم ر.ميكه راحت بادش كن ستين

كار من ارزش  نيبود؟سه تا شكار بكر و دست نخورده برات آوردم،ا يپس قرار ما چ- :حق به جانب گفت يا افهيبا ق هلن

 نداره؟

 :ش انداخت و گفت يشانيبه پ ينيچ ناصر

تعداد  نيتا ا.نه سه تا،من با طرف قرار داد ده تا دختر رو بستم خواستميمن از تو ده تا دختر م ،چونيشاخ غول كه نشكوند-

 .كننديسه نفر به ما پرداخت نم نيبابت فروش ا يپول.كامل نشه

 زر نيون نداره كه بكار قاعده و قان نيخود كردند،مگه ا يب:با آب و تاب گفت هلن

تا به حال بهشون نخورده ، تازه  يمرد چيكه دست ه ميسه تا دختر به اونها بفروش ميخوا يقائل نشن ، ما م يخاكستر تفاوت و

دختره . ارزد  يدارن م يضيكه با خودشون هزار جور مر ييقايسوخته آفر اهيس يدخترا نيبه اندازه صدتا از ا نهاياز ا يكي

بنده ، اون  يداره كه دست همه خواننده ها رو از پشت م ييداره ، تازه صدا يالعاده ا فوقو اندام  پيداره ، هم ت يهم خوشگل

 ؟ يبد هيبق متيبه ق يخوا يرو م يگوهر نيوقت تو همچن

رو  متشيق ديبا يگ يطوره كه م ني، اما اگه ا دميكدوم رو ند چيمن كه هنوز ه« : هلن با تامل گفت  يفهايتعر دنيبا شن ناصر

فارس  جيحوزه خل ياز كشورها يكيفروختن به پاكستان به  يرو به جا يكي نيهم قرارداد رو به هم زدم و ا ديببرم باال ، شا
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 ». تر هستند  ولنباشه اونها خرپ يفروختم ، هر چ

 يليدند ، بهت كه گفتم تنها دل ينم يهستند ، اما تن به هر كار يسه نفر اگر چه دختر فرار نيبگم كه ا نويدونم ، فقط ا ينم «

كه  مياونها رو از مرز خارج كن يبا كلك دي، پس با فتنديب يخواستند به خودفروش يبود كه نم نيكه اونها به تارا پناه آوردند ا

 ». نداز ماجرا نبر ييبو چيه

امشب جسدش رو از  نيمرده هم اگه نميبه اون جنازه بزنم ، بب يسر كيبرم « : به ساعتش انداخت و گفت  ينگاه ناصر

 ».  ميخارج كن نجايا

 »؟ يجسدش رو نابود كن يخوا يكجا م «

 ». نباش  زهايچ نيفكر همه جاش رو كردم ، تو نگران ا« :بر لب آورد و گفت  يلبخند مرموز ناصر

 ستيرفاقت ب نيب ي، اما حاال دار يداد يمن نامحرم شدم ، قبالً منو تو تمام نقشه هات دخالت م گهيد« :گفت  يبا دلخور هلن

 » يانداز يسالمون فاصله م

 يرو م زيهمه چ يخرده تحمل كن كيبا معرفت ، اگه  ستيطور ن نيا« او را فشرد و گفت  يبازو. به سمت هلن رفت  ناصر

 ».  يفهم

 »؟ ير يمطمئن باشم راهت رو درست م يعني« :گفت  يبا لحن دلسوزانه ا هلن

نقشه هام رو  ينيزبيمگه تا حاال شده ناصر تو كارهاش اشتباه كنه ، من با چنان ر« :شد و گفت  رهيبه او خ يبا حالت خاص ناصر

كه از خدا گرفتم ، هنوزم پام به زندان باز  يره ، فكرش رو بكن با چهل و هفت سال سن يدرزش نم يكنم كه موال يم يطراح

 »داره  يزندان چه شكل واريدر و د ي، اما ندون يباش آمده ايبه دن الفنشده ، واقعاً شاهكاره كه تخم خ

 اي ليچرچ ستيبا يم يكه دار يمغز نيبا ا يراست. مرحبا... ماشااهللا « :به پشت او زد و گفت  يضربه ا نيتحس يبرا هلن

 » ياز اونها كم ندار يزيهرچند كه االن هم چ.  يشد يم شتنيان

وقت نخواست منو قبول  چيه ديفهم يمرا م يهايبرازندگ ستيبا يكه م ي، كس دهيچه فا« :سراسر تاسف گفت  يبا لحن ناصر

 ».كنه 

.  يخور يحسرتش رو م يگور باباش ، اون آدمه كه تو هنوز دار« :گفت  يتوز نهيبود با ك دهيكه منظور ناصر را فهم هلن
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دست رو  يتون يم يكه دار ييطال تيموقع نيتو با ا.  يمثل او دمخور بش يكه با دختر گدا گشنه ا ستيتو و مقام تو ن فيح

كنه كه طرف از چه  ينم يفقط براشون ثروت طرف مهمه ، براشون هم فرق دمامروز مر.  يشهر بذار نيا يدخترا نيبهتر

كنند ، تو  يم شكشيبهت پ ينيرو تو س ييهايكه چه حور ينيب ي، اون وقت م يلب تر كن هي، فقط كاف دهيرس ايبه مال دن يراه

 هي يگفت. خودم رو عالفش كردم  توشش ماه به خاطر . نبر  يكيمن  يپرمدعا رو جلو دهيپارچه ورمال نياسم ا گهيرو خدا د

شد ،  يخب آخرش چ. بپره  گهيد يجا يديترس ي، م ياريكن تا سر از كار و بارش درب كيخودت رو بهش نزد يطور

 ». شد  يم يچ ميشد يم ريفكرش رو بكن اگه دستگ. لو بره  زيو همه چ ميفتيب سيپل رينمونده بود گ يزيچ

از تو خواسته .  ديكار حساس زد نيچرا دست به ا ديشما كه عرضه سرقت از بانك رو نداشت« :در هم گفت  ييبا ابروها ناصر

از گردانندگان باند مشغول  يكيو بخاطر حرص و طمع به عنوان  يتارا جذب من بشه ، اما تو منو به او فروخت يكن يبودم كار

 »گروه رو اداره كنند  كيتونند  ينم ييچند تا زن به تنها يديخورد و فهم نگ، خب خدارو شكر كه سرت به س يكار شد

 يم عيوقا يتمام انيمدت مدام با تو در تماس بودم و تو رو در جر ني، من تو ا يگ يم يدار يچ« :گفت  يبه تند هلن

داده بودم خودت خواسته  ييطال يكردم مجبور بودم من تو زندان به او وعده ها يم يبا تارا همكار يديگذاشتم ، اگه د

 »از من استقبال كرد  اقيبا اشت ميهست يميقد يدونست من و تو از همكارها ياو هم كه نم. نظرش رو جلب كنم  يبود

 يم هيبهت توص: زد و گفت  يهلن زهرخند»  ديد يكنم خواه ياسب چموش رو رام م نيآخرش ا« :و گفت  ديكش ياه ناصر

خب ...  زونهياز مرد گر يباش ، او بدجور هاشي، مراقب لگد پران يو او رو به دست آورد يديبه آرزوت رس يكنم اگه روز

 ».برم كپه ام رو بذارم  يندار ياگه با من كار

 »سه تازه وارد رو بده  نيمالقات با ا بيو بخواب ، فردا قبل از رفتن من ترتنه ، بر« :گفت  يحوصلگ يبا ب ناصر

 .به عالمت مثبت تكان داد و به اتاقش رفت  يسر هلن

باغ . شد را قفل كرد و از ساختمان خارج شد  يكه تمام باغ از آنجا كنترل م ياز رفتن او مطمئن شد در اتاق نكهيپس از ا ناصر

ناصر كه تار و  يبرا. شكست  يزنجره ها بود كه آن سكوت مخوف را م دنيسوت كش يتنها صدا. فرو رفته بود  يكيدر تار

به  يزيدر وجود او چ. شود  تهايتوانست مانع عبور او از خط ممنوع ينم ياهيس چيپود وجودش را با ظلمت گره زده بود ، ه

به مرهم  ازيشد ن يتر م قيكه روز به روز عم يجراحت اميالت يبرا بود كه ياو مار زخم خورده ا. نام وجدان وجود نداشت 
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او را در بطن خود  كينزد يا ندهيكه در ا رديگب ينيدانست و قصد داشت انتقام خود را از سرزم يم ياو خود را قربان. داشت 

زد احساس  يو پا م دست يمرگ و زندگ نيسر آرزو حاضر شد كه ب ياش باال يسيبا چشمان ابل يوقت. كرد  يم ليفس

شوم سرش را به صورت او  يا هيزد و بعد هم چون سا يدور تخت او چرخ. ساخت  زيسراسر وجودش را لبر يروزيپ

به من « :داد و گفت  يتكان شيبازش شاهد جشن و سرور ناصر بود ، به زحمت به لبها مهين يپلكها يآرزو از ال. كرد  كينزد

 ».  رميم يرحم كن ، دارم م

 يبدجور يشد ، انگار فيببرم ، ح هينفر هد كي ي؟ اومده بودم جسدت رو برا يتو هنوز زنده ا« :نوچ نوچ كنان گفت  ناصر

 مهيبه اندام ن يسر داد و نگاه زيجنون آم يو قهقهه ا»  ير يخودت به استقبال مرگ م يبه زود.. ، خب  يبست ايدن نيدل به ا

 يآرزو را مقابلش گرفت و با رحم يو دستها» د بدنت به تصرف مرگ دراومد زو هچ نيبب« :آرزو انداخت و گفت  انيعر

 يدون ي، م دزهياز عوارض ا يكيگن  يدكترها م. من به توست  هيهد نهاي، ا ينيب يزخمها رو م نيخوب نگاه كن ، ا« :گفت 

كنه كشتن توست  يكه م يكار ني، كوچك تر يلجباز كه اگه سربه سرش بذار روسيو كيناقابل ،  روسيو كي؟  هيچ دزيا

حاال فكرش رو بكن . كه خودش رو به من چسبوند ، من او رو به تو چسبوندم و تو هم به بچه من  يروسيبهتره بگم و اي... 

به او  ديآره با.  رهيبگ فيمردم كث نيداره تا انتقام پدرش رو از ا يادياو فرصت ز. بچه من چند نفر رو آلوده خواهد كرد 

كه زنده باشم پشتش  يبكشه ، من تا روز يمملكت رو به نابود كيتونه با وجودش  يرو داد ، چون او م انيدزيا اهلقب ش

كه برات  ادنديامثال من ز يگ يكنه ، البد با خودت م تشيحما ستين يشه و كس يافسوس كه بعد از مرگ من تنها م. هستم 

... برده  نيمنو سالهاست كه از ب يجنس يقوا يماريب نيا. امكان نداره  من يبرا گهيد يزيچ ني، اما متاسفانه چن ارنديپسر ب

 يده ، م يوجود او به من آرامش م. بچه زنده بمونه  نيقدر اصرار داشتم ا نيچرا ا يديحاال فهم.  يحامله شد يتو هم شانس

 ديسپاسگزارم ، شا يديه به من بخشك يموهبت نيمن از تو بخاطر ا.  دينخواهد خشك يماريب نيا شهيدونم بعد از مرگ من ر

دم ، البته مجبورم خودم تر و  يرو م نجاينظافت ا بيفردا ترت نيهم.  يبر اياز دن عيشكل فج نيرسمش نباشه بذارم به ا نيا

 شدر ضمن منو ببخ.  ييايكه از پا درب يتا روز يمون يم نجايتو ا. باز بشه  نجايپاش به ا ديكس نبا چيخشكت كنم ، چون ه

 يسخت يروزها. حاال راحت بخواب . بود  نيخب قسمت ا. ناقابل بهت بدم  روسيو نيبهتر از ا يا هياگه نتونستم هد

 »كشه  يانتظارت رو م
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آرزو همه  يبرا. رها ساخت و آنجا را ترك كرد  يستيمرگ را به گوش آرزو رساند او را در گرداب ن اميناصر پ نكهياز ا بعد

 يداشت كه برا يفرصت گريندامت بكوبد و نه د واريمانده بود كه مشت بر د شيبرا يقدرت گريه دن. تمام شده بود  زيچ

اغفال شده را داشت ،  يموجود مسموم را كه قصد آلوده كردن عده ا نآ شرفتيپ يجلو شياز خطاها يجبران گوشه ا

خطرناك بر سر  يوجودش پرورش داده بود كه هم چون بمب انهيرا در آش يدانست چون موجود ياو خود را مجرم م.  رديبگ

 گناه يب يعده ا

 

كه در انتظارش بود را  يشد، مرگ با ذلت يم يگناهانش مانع شكوه از آن بد فرجام يآرزو كه گستردگ. ختيخواهد ر فرو

 يسرنوشت تلخ نيچن ائ را به يبه آزاد دنياشتباه از كانون خانواده به قصد رس زيگر كي. دانست يحق مسلم خود م

شده اش سوهان  بيبر روح و جسم تخر يشد، حسرت يم كينزد يگزند يمايآن لحظه كه آرزو به وداع با س. كشانده بود

 چرا فرار؟. ديكش يم

 

 15 فصل

 

 نيسرت آورده؟ چرا ا ييخبر چه بال ياون از خدا ب: (( گفت يو با لحن بغض آلود ديكوكب را در آغوش كش يبا دلتنگ تارا

 )) ؟يزن يچرا دست و پات شكسته؟ البد باز با چوب به جونت افتاده، هان؟ چرا حرف نم ؟يو ناتوان شد فيقدر ضع

كه  ييهمه وفا نيدستت درد نكنه دختر جان با ا: (( گفت يزيآم هيو با لحن گال ديكش رونيخودش را از آغوش تارا ب كوكب

نسبت به من  يا فهيوظ چيانگار ه. يبه من سباه بخت نزد يو سر يرفت يهفت هشا ماهه كه گذاشت كياالن نزد ،يدار

كه چشم به در دوخته  يدار يمادر يبگ دينكردم، نبا يكه در حق تو بد من چ،يگور به گور شده ات ه يحاال اون بابا ،يندار

 .))كه بخاطرت خوردم ييجواب چوب و چماقها نهيا ؟يرسم مادر و فرزند نهيا. كشهيو انتظارت رو م

جون تو كه تنها  ،بهيبه خدا گرفتار بودم، تو كه از مشكالت من خبر ندار: (( گفت يافكند و با شرمسار ريسرش را ز تارا

زنم روم  يم يكه به هر در هيچه اقبال نيدونم ا يبرگردم، اما نم شتيبود كه با دست پر پ نيقصدم ا يهست ايكس من تو دن

قدر  نيداره كه ا يليشده وگرنه چه دل چميطور پاپ نيدنبالمه كه ا يكس نيو نفر آه گميوقتها با خودم م يشه، بعض يباز نم



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٠

 ))هان؟ ،ياريپشت بدب ياريبدب

 نهيك ديممكنه هنوز مهش: دور در ذهنش زنده شد و در دل گفت يگذشته ها يلخت يبرا.به فكر فرو رفت يلحظه ا كوكب

كه هم  يو در حال... بخت برگشته باشه نيدنبال ا نشيده است آه و نفركه زن ينكنه تا روز. دختر رو به دل داشته باشه نيا

به طور حتم او تا به حال  ه،يباطل اليچه خ نينه بابا ا: كرد به خود گفت يم روراش م لهيآن روزها را در مخ اهيس ريچنان تصو

خانه  وانهيسر از د ايسر به كوه و برزن گذاشته و  ايكه داشت  ياگه هم زنده باشه با اون حال و روز... هفت كفن پوسانده

 نكهيبه بخت و طالع نحس دخترت؟ به ا ؟يكن يفكر م يبه چ: (( شد و گفت رهيكوكب خ دهيزرد و تك افهيتارا به ق. درآورده

 ))عمر در به در و آواره است؟ كي

 يبكنم، شرمنده رو يكار چيتو ه ندهيآ ياخاك بر سر من كه نتونستم بر: ((اش فشرد و گفت نهيسر تارا را به س كوكب

 .))رقم خورده يطور نيشه كرد كه سرنوشت توا يما، اما چه م يتو بود برا فيماهتم، ح

 كيبابا،  يا: (( اش بود باخنده گفت يمادر واقع شيكه به گمان خو يزن نيتسك يخودش را از آغوش او جدا كرد و برا تارا

 گه،يشه د يم يط يطور هيروزگار ... بزنند يكرده، فقط خدا نكنه ناف آدم رو با بدبخت رييتغ يزيمگه چ م،ينال يعمره كه م

حرفا، از خودت بگو، از شوهرت نامردت بگو؟  نياز ا ميرو عوض كنه، حاال بگذر ترو وادار كرد قسم ميشه اوستا كر ينم

 .))بال رو سرت آورده نيچرا ا

 يخدا ازش نگذره، هرچ: (( چرخاند گفت يسرش را به طرف چپ و راست مبا افسوس  كهيبعد در حال. سكوت كرد كوكب

هر كس  ره،بهيگ يسراغ تورو م كسرهيتو پاچه اش افتاده كه  يروزها چه كك نيا دونمينم شه،يتر م ثيره، خب يسنش باال م

كنه من جا  ياو فكر م. ر ندارهكردنت آروم و قرا دايپ يبرا قهيدق كي. هداشته باشند،سر زد يكه ممكنه از تو خبر ييو هر جا

تونست كتكم  يكه م ييروز مثل سگ هار به جونم افتاد و تا جا كيخاطر  نيبه او بگم به هم شتميو مكانت رو بلدم و حاضر ن

 .))خبرم يب زشهست ا ياالن دو سه روز. منو دست و پا شكسته ول كرد و رفت دينرس جهيبه نت يوقت. زد

 ))نگفت؟ يچيبه تو هم ه ده؟يبرام كش يكارم داره؟ باز چه نقشه ا ي؟ چ!دنباله منه: ((ديمتعجب پرس تارا

 يخودت كه خوب م. آره يخبر سر در نم يشرف از خدا ب يب نيا يازكارها يكس... نه واال: ((گفت يبا لحن گرفته ا كوكب

منافع  يكنم پا ياالن هم فكر م. ش ببرماز كارها ييوقت نخواسته من بو چيهستم، ه بهيعمره با او غر كيمن . شيشناس
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 .))زنه يم يهر در بهكردن تو  دايپ يطور برا نيكه ا ونهيخودش در م

... ستين ديبع يكار چيوجدان ه يب نياز ا. شده داينكنه سروكله عطا پ: (( گفت ديبه فكر فرورفت و بعد با ترد يلحظه ا تارا

 .))بده لشيخواد منو تحو يم... ينيب يم

 ياجنب نيممكنه سروكله ا يعنيخدا مرگم بده، : (( زد و گفت رونيحرف از ترس چشمانش از حدقه ب نيا دنيبا شن كوكب

 ))شده باشه؟  دايپ

برم، اگه عطا منو  نجايزودتر از ا ديتونه باشه، من با ينم نيجز ا: (( شده بود گفت انينما شيمايمشهود در س يكه ترس تارا

گرفتن من  ليتحو يمونه، البد در ازا يم يمثل مار زخم ه،يخطرناك يلياو مرد خ. ارهيسرم ب ييبالچه  ستيكنه معلوم ن دايپ

 .))كردنم به دست و پا افتاده دايپ ين طور برايكه ا دهيبه غالمرضا م يپول خوب

و اون  ايدن نيا يبا تو بكنه رسوا يكار نيباشه و غالمرضا بخواد چن نطوريبه تمام مقدسات عالم اگه ا: (( گفت ظيبا غ كوكب

 .))بره نييآب خوش از گلوش پا كيذارم  ينم. كنم يم اشيدن

: (( درآورد و آن را به دست كوكب داد و گفت فشيپول از داخل ك يبلند شد و بسته ا ديد ينم زيكه ماندن را جا تارا

آم تو رو با خودم  يروبه راه شد م ميوقت زندگمطمئن باش هر. زنم يبهت سر م يبه زود. خرج دوا و درمونت كن رش،يبگ

سرت  ييموقع بال كي ست،يقرار ن كيكه حالش به  ينيب يم. نشو ريگنامرد در نيكنم با ا يفقط بهت سفارش م. برم يم

 .))زميكه باعث بشه خودم خونش رو بر ارهين

 .))دميند ريماهت رو س يهنوز رو ،ير يم يدار يزود نيبه ا: (( گفت ستيگر يم يكه به آرام يدر حال كوكب

 ونيعطا در م يتا مطمئن نشم پا: (( وگفت ديخم شد و او را در آغوش كش تارا

 

مواظب  گهيخب د. به بعد زود به زود بهت سر بزنم نيدم از ا يبهت قول م.رو به خطر بندازم تميتونم موقع ينم ست،ين

 ».خودت باش، من رفتم

 يكه چمدان به دست داخل اتاق انتظارش را م ديرا د نيميبه منزلش برگشت س يوقت. گرفته از كوكب جدا شد يبا دل تارا

 »به شهرت؟ يبرگرد يخوا يم ؟يچادر چاقچور كرد نميب يكجا؟ م« :به او انداخت و گفت يبا تعجب نگاه. ديكش
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. كنم دايپ يخودم كار آبرومندانه ا يگرفتم برم برا ميبه شهرم؟ با كدام رو؟ تصم« :بر چهره آورد و گفت يخنده تلخ نيميس

من ار تو ممنونم كه . كارها نكنم نيخودم را آلوده ا نياز ا شتريب گهيكنم، اما د يحاضرم برم كلفت. به جز خالف يهر كار

 ».يمدت پناهم داد نيدرا

 يخودت جا و مكان امن يم، اما اول برو براندار يمن حرف. باشه« :گفت يچمدان را از دست او گرفت و با لحن آمرانه ا تارا

تا اون موقع ... بره يزمان م. يكن دايكار پ يتون يراحت نم بيشهر غر نيا يو تنها تو كهيتو . بود نجايدست و پا كن، بعد از ا

 ».نكرده رونتيب نجاياز ا يكس... كه هست نجايا. ينك يزندگ ابونيكنار خ يخوا يم

 كيتونم تو  يكه دارم م يپول نيبا ا. خوام سربار تو باشم ينم. اومده شيكه پ يطيشرا نيبا ا« :گفت يبا شرمسار ميميس

 ».مسافرخونه اتاق اجاره كنم

 »روزنامه مال امروزه؟« :بپرسد نيميگذشت تا جرأت كند از س يلحظه ا. ماند رهيوسط اتاق خ زيتارا به سمت م نگاه

رفت و  زيبه سمت م نيسنگ ييتارا با گامها. ت با عالمت مثبت سرش را تكان دادكه رنگ به چهره نداش يدرحال نيميس

 يبا سخت. نشست نيزم يسست شد و رو شيعكس چاپ شده اش در صفحه حوادث، پاها دنيبا د. روزنامه را باز كرد

 يگريدر قسمت د. دختر پسرنما در سرقت مسلحانه: دبو نيعنوان خبر ا. عكس دوخت ينگاهش را به عنوان بزرگ باال

 مجرم سابقه دار است؟ كياو  اياو قاتل است؟ آ ايآ: نوشته شده بود

سرش . پرت كرد يرفت، روزنامه را مچاله كرد و آن را به گوشه ا يم ياهيكه چشمانش از خواندن آن خبر س يدر حال تارا

 ».مجرم سابقه دار هستم كيشك كردند من  يكردند؟ چطور ييشناسا منو يچطور« :گذاشت و با ناله گفت زيم يرا رو

متأسفانه اونها تو رو به . شرح دادند سيپل يماوقع رو برا. كه داخل بانك بودند يسه شاهد« :كنارش نشست و گفت نيميس

 كيرد كه در ك يآخه هلن در اون لحظه چنان صحنه ساز. بانك اشتباه گرفتند سيبه سمت رئ كيهلن در زمان شل يجا

تو رو  ريتونستند تصو وتريكامپ قياون سه نفر از طر. خودش رو با تو كه ماتت زده برده عوض كرد يچشم برهم زدن چا

 قيو پالك و رنگش به طور دق نيچون اسم ماش ،ياستفاده نكن گهيد نيكنند، در ضمن حواست باشه كه از ماش يساز هيشب

بود مو به  هكه صورت گرفت يزيو گر بيمسموم گرفته تا تعق رياط ش روزيسرقت د اتيتماس جزئ يبه طور كل. نوشته شده

از همه  تتيچون موقع ،يبه حال خودت بكن يهر چه زودتر فكر ديتو با. همه جا دنبال ماست سيپل. مو در روزنامه درج شده
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 ليخونه رو زودتر تحو نيبهتره ا. يقتل باش يجوابگو ديكنند با رياگه تو رو دستگ. هلن كه گذاشت رفت. ما خطرناك تره

 ».فتهيب ابيتا آبها از آس يكن يخودت رو مخف ييجا كيو  يصاحبش بد

 شيبه موها يعصب يو با حالت م؟يرو چه كارش كن نينداره، صاحبش خارجه، اما ماش يخونه مشكل« :گفت صاليبا است تارا

 ».مطمئنم... حكمم اعدامه ميفتيب ريشانس كه اگه گ نيلعنت به ا« :زد و گفت يچنگ

 »؟يچرا اعدام؟ تو كه اونو نكشت« :ديبا ترس پرس نيميس

 ».تازه، سرقت مسلحانه حكمش اعدامه. ستين يآسون نيموضوع به ا نيثابت كردن ا« :گفت يبا لحن گرفته ا تارا

رو هلن برپا  شيآت نيا. رندرو بردا گهيكاله همد يطور هيخوان  يشده، همه م ينامرد يايعجب دن« :با تأثر گفت نيميس

 ».خارج نشده باشه رانياز ا شبيد نياز كجا معلوم هم. زد و بعد هم گذاشت رفت بيول جانانه به ج كيكرد و 

 يكنم كه به مرگش راض يم يكار ارميب رشياگه گ ،يلعنت« :و گفت ديكوب زيم يمشت گره كرده اش را رو تيبا عصبان تارا

درست و  هيما كيتا  ميبانك بزن كي ديزوده، اما او اصرار داشت هر طور شده با يليسرقت بانك خ يبه او گفتم برا. بشه

كشه و بعد  يرو م يكيدونستم هلن  ياگه م قتشيقبول كردم، حق شيرفهاح ريمن احمق هم تحت تأث. اديدستمون ب يحساب

كردم و هم او را  يم ميخودمم رو تسل سيدست پلاز  ختنيگر يبه جا روزيد نيره، هم يزنه و م يم بيهمه پولها رو به ج

 ».شد يجرمم سبك تر م يطور نيا. دادم يم سيپل ليتحو

كز كرده بود و به  يگوشه ا شهيانداخت كه مثل هم اليبه ل ينگاه. شروع به قدم زدن كرد ياز جا بلند شد و با سرگردان تارا

 ».با تو هستم ،يه« :بود با تشر به او گفت ياديز ياو كه درآن لحظه متحمل فشار عصب. چشم دوخته بود نيزم

را تنگ تر دور  شيكند دستها يكه در موضع خطر خود را گلوله م يبه او نداخت و بعد مانند خارپشت ينگاه كوتاه اليل

 يه تو ماومد شيپ تيوضع نيآخه بگو با ا.... همه سكوت نياز ا يبابا، خسته نشد يا: گفت يتارا با تند. قالب كرد شيپاها

 »؟يبر يبذار يخوا يم هيتو هم مثل بق. يچه كار كن يخوا

اگه .... لحظه كنار تو هستم نينه، تا آخر« :به زحمت گفت ديرس يبه گوشش م قيعم ياز درون چاه ييكه گو ييبا صدا اليل

 ».ياجازه بد

مانند  اليل. گذاشت اليل يشانه ها يمقابلش نشست و دستش را رو. شد يم كياندازه به او نزد نيبار تا ا نينخست يبرا تارا
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تمام . نشانگر معذب بودنش از آن جالت بود شيپرش پلك چشمها. كرد يبه چشمان او حذر م مياز نگاه كردن مستق شهيهم

 يپا و اون پا م نيا يفيبا حالت بالتكل نيميس. شد رهيدر سكوت به او خ يوالنط يلحظه ا يتارا برا. بدنش منقبض شده بود

 اليل. نظر گرفته بود رياو را ز زيشگفت انگ يگذاشته باشد با حالت يناشناخته ا نيكه تازه قدم به سرزم يتارا مانند كاشف. كرد

« :و گفت ديكش قيعم يتارا آه. رگردانديرا  تشصور ياز آن حالت با درماندگ ييرها يكرده بود برا دايكه احساس خفقان پ

عده شارالتان و كالش بودند  كي شهياطراف من هم يآدمها. كنم يمثل تو برخورد م يمرموز تيباره كه با شخص نياول يبرا

 يكرد اريكه اخت يسكوت پر راز انيكردند، اما تو با  يله م رپاهاشونيرو ز گرونيكردن عقده هاشون د يخال يكه برا

 يخودم م فهيبه هر حال وظ. طور دوست دارند درباره ت قضاوت كنند تا هر يكرد يخال گرانيد يتاخت و تاز رو برا دونيم

من . ديندازيرو به خطر ب تونيخوام بخاطر من زندگ ينم. ديريبگ ميتون تصم ندهيآ يبگم خوتون برا نيميدونم كه به تو و س

تونم پام رو  يمن نم طيشرا نيبا ا. همه جا رو تحت نظر داره سيكردنم پل دايپ يمجرم خطرناك هستم كه برا كياز امروز 

 نيمياندازه خرابه حاضر نبودم تو و س نيدونستم اوضاع تا ا يچند لحظه قبل كه نم نيتا هم قتشيحق. بذارم رونياز خونه ب

. موندن شما پرمخاطره است طيشرا نيو با ا االاما ح د،يبر نجاياز ا دينكرد دايخودتون پ يجا و مكان موندن برا نكهياز ا شيپ

 ».ديبر نجاينشده از ا ريتا د ديتون يم. بشه دهيكش ونيشما به م يخوام پا ينم

 يجركت كرد و بر رو شيتارا از جا. رفتن ندارد ميكرد، به او فهماند كه تصم يرا ثابت م شيكوتاه كه وفادار يبا نگاه اليل

 »نشد؟ ياز آرزو خبر« :گفت. كرد  نيميآتش زد و بعد رو به س يگاريس. پله نشست

سرش اومده، امكان داره كه روزنامه امروز رو خونده باشه  ييكه داشت چه بال يتيبا اون وضع ستينه، معلوم ن« :گفت نيميس

 ».نشه يطرفها آفتاب نيا گهيو د

 شيتوانست برا ينم يكار چيه طيئضع حمل نزد ناصر رفته باشد، نگران حالش بود؛ اما درآن شرا يزد او برا يحدس م تارا

 .هدانجام د

راه  كيزودتر  ديبا. نجايا زهيبر سيهر لحظه ممكنه پل. يچه كار كن يخوا يحاال م« :گفت يبا لحن مرعوب كننده ا نيميس

 ».يكن دايفرار پ

من كه « :پنهان شده بود گفت گارياز دود س يهاله ا نيكه صورتش ب يزد و بعد در حال گارشيبه س يدر پ يچند پك پ تارا
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 يم ديمدت پس انداز كرد نيكه تو ا يپول انيبا . كنهياز من دوا نم يدرد چيموندن شما ه. ديبر نجاياز ا ديتون يبهت گفتم م

 هيآخرش  د،يبه فكر من هم نباش. ديو بعد دنبال كار بگرد ديخودتون اجاره كن يبراخونه كوچولو  كيبه طور مشترك  ديتون

 ».شه يم يطور

شهادت بدم تو قاتل  يافتاد ريمونم تا اگه گ يم نجايمن ا« :زد گفت يدر آن موج م تيبار قاطع نينخست يكه برا يبا لحن اليل

 رونيخونه ب نيپاتو از ا يتون ينم گهينفر كنارت باشه، چون تو د كيالزمه . نكن رونيب نجايكنم منو از ا يخواهش م. يستين

 يدر حقم كرد شيكه چند ماه پ يجبران محبت دياب يطور هيآخرش . برات انجام بدم يداشت يمونم تا هر كار يمن م. يبذار

 »ه؟يكه منظورم چ يدون يم. رو بكنم

 چه! اوو« :زد و گفت يشده بود، لبخند رهيخ اليكه با تعجب به ل يدر حال نيميس

اي ناقال، . بابا، فكر مي كنم در طول سال هاي عمرت اين قدر حرف نزده بودي، تازه بعد از چند ماه فهميدم لهجه داري عجب

با خودم مي . راست گفتند از آن نترس كه هاي و هوي دارد از آن بترس كه سر به تو دارد. چه لحجه جنوبي قشنگي داري

ه آزارش به يه مورچه نمي رسه چطور جرات فرار پيدا كرده؟ راستش با بقيه ك يگفتم دختري به اين ساكتي و به اين مظلوم

اونها مي گفتند كه تو يك آدم بي گناه و مظلوم هستي كه قرباني ظلم ديگران شدي و . بچه ها پشت سرت غيبت هم كرديم

 "س ما درست بوده؟حاال خودت بگو كدوم حد... يا يك آدم گناهكار و جنايتكار هستي كه مرتكب خطاي بزرگي شدي

 .مانند مجرمي كه در چنگال عدالت اسير گشته با حالت تشويش از جايش حركت كرد و شتابان به اتاقش رفت ليال

بدبخت اومد دو كالم حرف بزنه،چشم نداشتي ببيني؟ حاال  ":ته سيگارش را گوشه راه پله انداخت و بعد با غيظ گفت تارا

 "ن مي خواي بموني يا بري؟زودتر تكليف خودت رو با ما روشن ك

باور كن در اين مدت . به خدا منظور بدي نداشتم نمي خواستم ناراحتش كنم ":كه انسان رئوفي بود با شرمساري گفت سيمين

 ".حاال يه طوري مي رم از دلش در مي آرم. هم نشيني با اين فرانك و پرند باعث شده كه من هم رك حرفم رو بزنم

 "مي خواي بري يا بموني؟. جواب منو بده ":چنگي به موهاي كوتاهش اندخت و گفت تارا

 ".مي مونم ":پلك هايش را به آرامي روي هم نهاد و گفت سيمين

چرا چنين طاووس خوش : با اولين نگاهي كه به چهره آرايش كرده پرند انداخت چنان محو زيبايي او شد كه فكر كرد ناصر
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اون وقت بذار .صيد با پاي خودش به شكارگاه من اومده. مگه خودم دل ندارم. يك عده عرب مفت خور بال و پري رو بدم به

 .مفت از چنگم بره

نگاه ناصر به آن دو بسيار متفاوت تر . او به پرند آن قدر طوالني شد كه آتش حسد در دل فرانك و عاطفه شعله ور شد نگه

ناصر  ":بهت ناصر شده بود براي جلوگيري از سوءظن با صدايي پر لرزش گفتهلن كه متوجه . از آن بود كه به پرند داشت

 ".كنيد شستنخان نمي خوايد مهمانان جديد رو دعوت به ن

. چرا، چرا كه نه خيلي خوش آمديد، لطفا بنشينيد ":كه به تسخير زيبايي پرند در آمده بود، با حالتي نا متعادل گفت ناصر

 "ا سخت نگذشته باشه؟اميدوارم تا اين لحظه به شم

 ".هلن عزيز دستور نوشيدني داغ بده":گفت. رو به هلن كرد كه رفتار او را زير نظر داشت بعد

زن كه چهره اي عبوس و درهم داشت . از اتاق خارج شد و لحظه اي بعد با زني ميانسال بر گشت كه مستخدم آنجا بود هلن

نگاهي اخم آلود به آن سه دختر انداخت كه كنار يكديگر بر روي كاناپه  فنجان هاي قهوه را روي ميز چيد و بعد زير چشمي

 .نشسته بودند

خب اينجا رو چطور مي بينيد؟ محيطش باب ميل  ":كه با نگاه پرند را مخاطب قرار داده بود با لحني مودبانه گفت ناصر

 "هست؟

اينجا . چرا كه نه ":صدايي گوشنواز گفتكه از توجه خاص او نسبت به خودش در دل احساس رضايت مي كرد با  پرند

اين باغ منو به ياد باغ زيباي . من به حسن سليقه شما تبريك مي گم كه چنين باغ باشكوهي رو ساختيد. رويايي و زيباست

 ".اما افسوس كه پدرم مجبور شد اونجا رو بفروشه. نظير بود بياون باغ در زمان خودش . پدرم در دماوند مي ندازه

اين باغ پيشكش  ":براي مجذوب ساختن او با چاپلوسي گفت. ه از همان لحظه افكار پليدي در ذهنش شكل گرفته بودك ناصر

 ".شما، باور كنيد به هيچ وجه مبالغه نمي كنم

 ".متشكرم، شما لطف داريد ":به آرامي گفت. از خوشنودي سيماي پرند را در برگرفت موجي

كند كه هلن با اشاره به او فهماند كه نظري هم به فرانك و عاطفه بيندازد كه با  قصد داشت با پرند بيشتر صحبت ناصر

 .دلخوري به زمين چشم دوخته بودند
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شما  ":نگاه پراحساسش را از پرند گرفت و بعد در حالي كه سعي در رفع و رجوع كردن رفتارش داشت به آن دو گفت ناصر

 "اره اينجا بگيد؟دو نفر چرا ساكتيد؟ نمي خوايد نظرتون رو درب

خوشا . زيبايي اينجا مثال زدني است . آن را كه عيان است چه حاجت به بيان است ":سرخورده و با لحن سردي گفت فرانك

 ".به حال صاحب اينجا كه شما باشيد

د با لحن از بيم اينكه مبادا موقعيت به دست آمده از دست برو. احساس كر ناصر از طرز بيان فرانك خوشش نيامده عاطفه

. جناب ناصر خان ما نمي دونيم چطور بايد از شما سپاس گزار باشيم كه حاضر به پذيرش ما شديد ":خوشايندي گفت

البد هلن جان شما رو در جريان . زمين تا آسمون فرق داشت  نجاحقيقتش مكان قبلي كه زندگي مي كرديم شرايطش با اي

 ".وش اقبال بوديم كه با شخصي مثل شما آشنا شديمبايد بگم خيلي خ. موقعيت قبلي ما قرار داده

مي دونيد چيه؟ آدم در اينجا احساس خوشبختي مي كنه،  ":كه بيشتر قصد جلب توجه داشت در ادامه حرف عاطفه گفت پرند

اين شرايط برام دل چسب تره و خيلي بهتر مي تونم .به خصوص من كه در گذشته چنين زندگي اشرافي رو تجربه كردم

 ".ما براي هميشه اينجا باشيم يدالبته اگه شما بخوا. م رو با محيط اينجا وفق بدمخود

از قيافه هر سه نفر شما پيداست كه . چرا كه نه؟ من در اينجا به نيروهاي جواني مثل شما احتياج دارم ":با لبخند گفت ناصر

 ".دختران شايسته و اليقي هستيد

من براي رسيدن به موفقيت هميشه از . انتخاب هلن هميشه بي عيب و نقصه ":تابي به سر و گردنش داد و گفت هلن

 ".نامبروانها استفاده مي كنم

وظيفه ما در اينجا چيه؟ مي شه ما رو در  ":با شنيدن اين تعريف ها از آن حالت سرخوردگي در آمد و با لبخند گفت فرانك

 ".جريان كارهامون بذاريد

دوست دارم حسابي به خودتون . تا مدتي اينجا مهمان هستيد ":بعد با قدري مكث گفتفنجان قهوه را سر كشيد و  ناصر

دلم مي خواد تا يكي دوماه ديگه دختراني به . بايد حسابي به تقويت روحيه و جسم تون بپردازيد. برسيد و استراحت كنيد

براي تفنن و خوشگذراني هر چي كه . هيچ گونه محدوديتي نداريد ينجاا. مراتب شاداب تر از اآلن پيش رو داشته باشم

كم كم كه با محيط اينجا آشنا . از فيلم و كتاب و ماهواره گرفته تا استخر و شنا و سونا و جكوزي. بخوايد در دسترس هست
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شديد مي فهميد نيت من از بناي اين باغ جز كار نيك و ياري رساندن به دختراني كه در محيط خانواده مورد ظلم و اجحاف 

من بنايي رو در اينجا احداث كردم تا محيط امني باشه براي تمامي دختران پاك و . ر گرفته اند، چيز ديگه اي نيستقرا

فقط مي خوام به شما اين اطمينان خاطر رو . معصومي كه قرباني خانواده و جامعه شدند،البته قصدم شعار دادن و تبلغ نيست

اميدوارم همگي بتونيم كنار همديگه يك گروه موفق رو . به دست خواهيد آورد آرامش از دست رفته تون رو ينجابدم كه در ا

 ".تشكيل بديم

چقدر عالي، ما سه نفر جزو خوشبخت ترين دختران  ":كه تحت تاثير تملقات ناصر قرار گرفته بود با شعف گفت عاطفه

آدم مي تونه به آرزوهاي دست نيافتني اش  در اينجا. كاش هلن جان ما رو زودتر با اين مكان آشنا مي كرد. فراري هستيم

من به نوبه خودم قول مي دم براي بقاي اينجا هر كاري بگيد . باشه هبرسه بدون اينكه حد و حدودي جلو پاش گذاشته شد

 ".انجام بدم

ادي رو سرو من دختران زي. بايد بگم كه شما اولين و آخرين كساني نيستيد كه پا به اينجا گذاشتيد. متشكرم ":گفت ناصر

اونها همگي صاحب شوهر و فرزند شده اند و هيچ گونه خللي هم در . سامان دادم كه اآلن زندگي مستقل و ايده آلي دارند

چه بسا كه خيلي از . اين حرف اينه كه بدونيد فرار پايان زندگي نيست زمنظور من ا. زندگي مشتركشون احساس نمي شه

فرار از محيط متشنج گاهي به زندگي چنان رونقي مي ده كه قابل تصور . حار زدنددختر ها از ترس رسوايي دست به انت

خاطر اومدم با يك هدف  نبه همي. امروزه در كشور ما دختران فراري چاره اي ندارن جز پيوستن به باند هاي فساد. نيست

 ".باشمانسان دوستانه اينجا رو بنا كردم تا خدمتي اندك به عده اي انسان بي گناه كرده 

چه . شما انسان بلند مرتبه اي هستيد. به طور حتم پاداش اين كارتون رو خواهيد ديد ":نفسي از روي آسودگي كشيد پرند

كسي مي تونه باور كنه در گوشه اي از اين دنيا يك باغ متروكه وجود داره كه پاسخگوي نياز هاي روحي و رواني عده اي آدم 

 ".ر كويردرست مثل چشمه اي د. بيچاره ست

 "و يا معبدي قديمي در يك مكان فراموش شده، درست مي گم؟ ":با لبخند گفت عاطفه

. شايد،چون همون طوركه گفتم اين جا براي هيچ كس وجودنداره)):دردل به ساده لوحي ان هامي خنديد گفت ناصركه

فرانك .)) اجراي قوانين ديني هستيدشمامي توانيد دركمال ازادي به سرببريد،اما درمعبد اين خبرها نيست ومجبور به 
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 .))پس بهتره بگيم يك قصررويايي درسرزمين خوش بختي:((گفت

چه خيال هاي باطلي،به زودي اين بهشت برين براتون :((كه تاان اندازه ان سه نفررااحمق فرض نمي كرد باخودش گفت هلن

فقط .رميشيدوگرفتاركابوس هاي بي انتها خواهيد شداون وقته كه ازاين خواب خوب بيدا.تبديل به يك پايگاه جهنمي مي شه

واي كه اگه مخلوقات . باشيد كه اين طوررندانه شمارابه كام نابودي كشاند زاراميدوارم اون زمان هم ازاين باني خيرسپاس گ

و به هلن ناصرازجابلندشد ور.)) ساده لوحي مثل شماوجود نداشت،كساني مثل من چگونه مي خواستند به پول وثروت برسند

روفراهم  اطشوندلم مي خواددرنبود من موجبات شورو نش. من اين دختران گل روبه تومي سپرم;))كردوگفت

فقط تنها خواهشي كه ازتون دارم اينه كه اگه خواستيد داخل باغ گردش .مبادابذاري كوچك ترين كمبودي احساس كنند.كني

نمي خوام خداي .ال تخريبه كه هرلحظه امكان ريزشش هست كنيد به قسمت جنوبي باغ نريد،اون جايك ساختمان درح

 .خب حاال اگه بامن كاري نداريد از حضورتون مرخص مي شم.ناخواسته به شماعزيزان اسيبي برسه 

پس ازرفتن ناصرهرسه .وعاطفه نگاهي مملو ازقدردانيبه اوانداختند وپس از تشكراورا تابيرون همراهي كردند پرندوفرانك

 .كشيدند وهلن راكه مسبب خوش بختي شان بود تنگ دراغوش گرفتند هوراي بلندي

ناصر كه يك تبهكار ساديسمي بود از ازار .اودروضعيت اسف باري به سر مي برد.باغ خودش را به ارزو رساند ناصرازدرپشتي

تونبايدبه اين زودي .بخور عزيزم:((ديگران لذت مي برد،قاشق سوپ رابه دهان اونزديك كردوبا لحني جنون اميزگفت

اگه توبميري .براي هدفي كه درپيش گرفته ام قوي تربشهانگيزه ام  ادلم مي خواد هرروزدست وپا زدنت روببينم ت.بميري

هيچ مي دوني تويك جسم تحريك . ديگه كسي نيست كه ازنگاه كردن به او وزخم هايي كه روي بدنش داره لذت ببرم

مي من مي گي، بهمي دونم با نگاهت چي داري .كننده براي من هستي ، انساني كه ايدز اون رو به اين شكل وشمايل دراورده 

خواي بگي كه يه روزي نه چندان دورتوهم به حال ورز من درمي اي، اين زخم هاي بدشكل ،اين ضعف وناتواني 

درانتظارتوهم هست خب اين هارو خودم مي دونم وبه همين خاطر نمي خوام توبميري تامن باديدن اينده ام نيروي بيش تري 

دوست داري .تي ببيني يه عده بي گناه روبه اين ويروس مبتال كردممي دونم توهم لذت خواهي بردوق.براي انتقام پيداكنم 

واي كه اين شكاربه تمام شكارهايي كه !واي...بدوني نفربعدي كيه كه تواين اتاق مياد؟اتاقي كه اسمش رو گذاشتم انگيزه 

 ))گفتي كيه؟ هاگ.تو او رو خيلي خوب مي شناسي ،يك مدت باهاش زندگي كردي.تاحاالكردم مي ارزه 
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به همين خاطربانفرت ظرف سوپي كه ناصربه .جرات شنيدننام ان شخص رانداشت.باشنيدن اين حرفقلبش فروريخت ارزو

نه مثل اين كه )):ناصرقاه قاه چندش اوري سردادوگفت.دست داشت برروي لباس هاي اوچپ كردوصورتش راازاوبرگرداند

پس حاال كه هوشياري گوش كن بگم جانشين توكيه .نديمنوباش كه فكرمي ردم غزل خداحافظي روخو.حاالحاالجون داري

اين طور افرادايكي ثانيه خودشون رومي بازند درست مثل .مي دوني كه چقدرخوشگل ورومانتيكه.همون رفيق دزدت ...،پرند

 هتازه اين دختره خيلي بدترازتوست،راحت مي ش.يادته وقتي چشمت به زرق وبرق اين جا افتاد،چطورهوش ازسرت رفت.تو

فقط به درد فروش مي .البته فقط اين يكي نيست،دوتاي ديگه هم هستند كه زيادي چنگي به دل نمي زنند.ردش توراه او

مي دونم،مي دونم داري به خودت مي گي كاش توروهم .نميدوني بابتش چه پولي ميدند.اين روزهانون توقاچاق ادمه.خورند

وب چه فرقي مي كنه ايدزعرب وعجم سرش نميشه پس چه بهتراين خ.ورفروخته بودم به يكي ازاين عرباي پول دار مفت خ

 ))اين طوري گواراتره مگه نه؟.كاسه زهروازدست خودي بچشي

كثافت،لجن،اشغال،زالو چي ازجون مردم بي گناه مي خواي :((نفس هايش به شماره افتاده بودباصدايي بريده گفت ارزوكه

تويك خون اشام هستي كه اگه گير پليس بيفتي .ويك كشوروالوده كنيمگه چندسال ديگه زنده هستيكه ميخواهي يك شهر

 حيف خاك كه ابليسي مثل.هرچندكه استحقاق مرگ روهم نداري...محكوم به چندين بارمرگ خواهي شد

توكه رفتني هستي پس داري جوش چي .ديگه قرارنبود توهين كني:((كه نوچ نوچ مي كرد باخونسردي گفت ناصردرحالي

ميگم ديگي گه برامن نجوشه ميخوام سرسگ .دوني ازروزي كه فهميدم يك ادم ايدزي هستم چه تسوري دارم مي.روميزني

اگه ميخواي خودت روازاين .پيشنهادخوب برات دارم  كتوش بجوشه توهم بهتره بااين فكربه خودت ارامش بدي،اصال ي

ني بيامردومردونه باهم شريك بشيم وضعيت خالص كني وچندروزباقي مونده عمرت رو به خوشي وسعادت سپري ك

باوركن لذتي توي اين . مادونفرميتونيم باكمك همديگه شكارهاي نابي روتوربزنيم وحسابي دمارازروزگاراين مردم دربياريم.

قدرتي كه .تونمي دوني باهربارانتقام گرفتن چه قدرتي پيدامي كني .كه باهيچ لذت ديگه اي قابل قياس نيست  هستكار

باورت مي شه كه من پنج ساله مبتال به اين بيماري شدم،اماهيچ اثري .شه تودربرابراين ويروس ديرترازپايدربيايباعث مي 

 درظاهرم نذاشته؟

به گندايي كه بوي تعفنش ...اماباطنت روتبديل به يه لجنزاركرده:((كه دندان هايش راروي هم مي فشردگفت ارزودرحالي
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اني وديوانه هستي كه براي فرارازواقعيت يك عده بي گناه روطعمه انتقام جويي تويك موجود رو.دنياروخفه خواهدكرد

 ...))خودقراردادي

اه،اگه مي دونستم تااين اندازه نوع دوست هستي هيچ وقت بهت : ((حرف زدن اوشدوبابي حوصلگي گفت ناصرمانع

زني توهمين حال وهوااون قدردست  حاالكه اين قدرسنگ اين مردم بي وجدان رابه سينه مي.پيشنهادشراكت نمي دادم

بدبخت يه لحظه بشين وفكركن كه كي وچي باعث .منوباش كه به فكرسعادت چه ادم خري هستم.وپابزن تاجونت دربياد

تو اگه كمبودي توزندگي نداشتي حاضرمي شدي اين طور خودت رو . شدتو از خونه فراركني وبه اين سرنوشت دچاربشي

 هااين روز... يا به خاطررسيدن به ازادي يا نمي دونم. فقر فرار كردي يا به خاطررفتار بدخونوادت البد يا بر اثر.بدنام كني

. زياد با دخترهاي فراري مصاحبه مي كنند كه هركدوم به نوعي باخانواده وجامعه درگيري داشتند كه حاضربه فرار شدند

دوپايي كه توسنگشون رو به سينه اگه بفهمند تومبتال هيچ مي دوني كه همون موجودات . خب پس همين مردم عاملش بودند

 همه.به ايدزشدي چه رفتاري باهات دارند؟ هيچ كس پيدا نمي شه حتي براي يك روز به توپناه بده

حاالبگوبااين شرايط جايي براي ترحم است؟وقتي يك جامعه .خوان تو زود ترنابود بشي كه مباداخطري تهديدشون كنه مي

شماري مي كنند نبايد بااون هامبارزه كرد؟عاقل باش واين چندصباح باقي مانده عمرت روخوش براي مرگت لحظه 

 .))اگه قول بدي تواين راه بامن باشي،دستت رومي گيرم ونمي ذارم بااين وضعيت رقبت باربميري.بگذرون

بروگورت روگم )): فتچشم هايش رابرهم نهادو ب اسختي گ.بغض مثل گلوله ي اتش راه گلويش رامي سوزاند ارزوكه

فقط اميدوارم توموجو درضل و كثيف بيش تر از اين فرصت .كن،ديگه نمي خوام بارگناهام ازاين كه هست سنگين تربشه

 ..))نفس كشيدن پيدا نكني

امااين توهين هاروناديده نمي گيرم وصبرمي كنم تاروزي ...فكر نمي كردم اين قدرسرسخت باشي:((و گفت ناصرسرجنباند

 .فعال سه تا تازه نفس دارم كه تواب نمك خوابوندمشون. دت با التماس به دست و پام بيفتي وطلب عفو كنيكه خو

 وازجايش برخواست ودرحالي كه دستش راباحالت خاصي درهواميچرخواند.))اونامثل تواهل نازوعشوه نباشند خداكنه

بعد خنده ي مرموزي برلب اورد واتاق ))بايي رسندزندگي زيباست اي زيباپسند،زيباانديشان به زي:((كشدارگفت بالحني

 .راترك كرد
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اوكه . اوارزوازدردندامت چنان فريادغريبي سردادكه به وضوح شرحه شرحه شدن تمام جوارح بدنش راحس كرد بارفتن

خودرادرمقابل فرشته ي مرگ سرافكنده مي ديدكه نمي توانست درمقابلش قامت راست كندبه همين خاطرهمچون مومي 

 .درخودمچاله شد

از هم  يكيآنان  يدر چند قدم نكهيغافل از ا. دنديد يدر گردش م يو فرانك و عاطفه خود را حول محور خوشبخت پرند

 ياشاره م ويكه به سمت باربك يفرانك در حال. دادند يدر آن دام جوالن م يدر حال مرگ است و آنان با سر مست شانشانيك

اهل حال و  يشه ناصرخان حساب يبرقراره معلوم م نجاياوخ جون بساط كباب هم ا:  و گفت ديبه شكمش كش يدست.كرد 

 .اندازه يباغ راه م نيتو ا يآن چنان يهاياز قرار معلوم سر چران. هيخوش گذرون

 اندازه؟ يم يچه كارتون اديمنو  نجايا ديدون يم: سر داد و گفت يخنده ا عاطفه

 ؟يجه كارتون دند؛نهيصدا پرس كيو پرند  فرانك

 يخوش م يشه و حساب يو لذت م يغرق شاد زيو غافل از همه ج يره شهر باز يكه م ياون قسمت. وينوكيكارتون پ ادي

به خر  ليشه تبد يمتوجه م نهيب يم نهيشه و عكس خودش رو تو آ يم داريروز صبح كه از خواب ب كيآخرش هم . گذرونه 

 .دايبال سر ما هم ب نيگم نكنه ا يم.شده 

 تشيقصد و ن. است يفيناصرخان مرد بزرگ و شر. يكن يسر هم م يدار هيمهمالت چ نيا. خفه شو:گفت يبه تند پرند

 .هيكه چه آدم متشخص ديشه فهم ياش م افهياصال از ق. رهيخ

 .نداشتم يقصد بد. كردم يمن شوخ. خانم بر خورد  يقبا جياوو حاال چرا به تر: گفت يبا دلخور عاطفه

كه با  ميقدر كودن هست نيا يعني. يكن يم سهيما رو با االغ مقا يخوره تو دار يبله به آدم بر م: در هم گفت يبا اخمها پرند

 م؟يرو بخور نجايسن وسال گول زق و برق ا نيا

 نيما در قبال ت فهيوظ ميدون يهنوز هم نم مياومد نجايشبه كه به ا كيما هنوز . قضاوت زوده  يبه نظر من برا: گفت فرانك

 .كه معركه است ديباغ لذت ببر يزييبحث از ماظر پا يحاال هم به جا. هيشدهه چ ايكه برامون مه يامكانات

 يليباغ سر و ته نداره خ نيا: گفت رتيگذشت سرش را به اطراف چرخاند و با ح يم قيآالچ ريكه از ز يدر حال غاطقه

 .رو ترك كنم نجايا چوتيه دوست ندارم هافته من ك يشمال م يجنگلها اديبزرگه وآدم 
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چنته رو سر وسامون داده و حاال هر كدوم  يب يناصرخان گفت قبل از ما دخترا ديديمگه نشن ستيخبرها ن نيا:گفت فرانك

 .خودشون دارند يبرا يمستقل و دلخواه يزندگ

حاال هر . چو فردا شود فكر فردا كن. قهحاال دم رو عش: آن مناظر چشم نواز در آمده بود گفت ريكه روحش به تسخ عاطفه

 .مياطراف بزن نيا يگشت ميموتفقه بر يك

 .مياز ساختمون دور بش يليخ دياما نبا ميگفتك بر پرند

 .كار دستمون بده ديخوا يده م يم يسگ دوبرمن تو باغ نگبان كي ديفراموش كرد نكهيمثل ا: گفت فرانك

كه خودش اجازه داد و  ديديد.كرد يكررد البد هلن گوشزد م يم دمونيتهد ياون سگ بسته است واگه خطر: گفت عاطفه

 .ميدور نر اديگفت از ساختمان ز

 .پشت ساختمون چه خبره  مينيبب مياول بر: و گفت  ديكش يقينفس عم پرند

موقع  كينندو ك يها پشت ساختمون چه كار م دهيپاچه ورمال نيا: مواظب آنان بود با وحشت گفت نيدورب قيكه از طر هلن

 .ينرند طرف ساختمون جنوب

از  گهيد رنديگ يم ادياون وقت . سگه پارس كنه هينترس كاف: گفت يوارد ساختمان شده بود با خود يكه از در مخف ناصر

 اونها كه از وجود سگ خبر ندارند؟. نكنند هايفضول نيا

 .ده يم يدوبرمن در باغ نگهبان كيدونند  ينه فقط م: گفت دييپا يكه آنها را م هلن

 ؟ينيبش نيدور يصبح تا شب پا يخوا يم يعني: به اعتراض گفت ناصر

 .ميپاكستان بد ليده تا دختر رو تحو ديبا گهيتا چند روز د يدون يم چيه

 .ديندار يمردم رو بزنم و بگم دختر فروش يبرم در خونه ها. چه كار كنم يگ يم: گفت يتفاوت يبا ب هلن

 يرفت يمگه تا االن م.يتارار بودس شگردهات رئ فراموش كرد شيچند وقته كه پ نيا نكهيمثل ا!گفتك عجب يبه تند ناصر

دختر  يبگرد ابونهايو خ نالهايپاركها ترم نيتو ا يمثل سابق بر هيكاف. يفرستاد يدختر ها م يدر خونه ها و دعوتنامه برا

الزمه اش .ديشه قاپشون رو دزد ياشاره م كيهستند كه با  يابونيخ يهازن وكه فراوون است دخترها  ييكه نشده چ يقحط

شده از  يمتيحاضر هشتند به هر ق هاشونيليخ ويگردنشون بنداز يبندگ وغيو بعد  يكه گوشه اسكناس رو نشونشون بد نهيا
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 كشور خارج بشنو

تا از  يك يچرا زودتر شر اون دختره آرزو رو كم نم ارند؟ياز كار ما سر در ب يخوا يم. سه تا چه كار كنم نيبا ا: گفت هلن

 .شه يم ياون وقت چ يدون يلو بره م اهيجمع باشهو م ترسم ساختمون س المونيبابت او خ

بخوان سر از  نهايتا ا. شدن به اون ساختمون رو ندارند  كيسه نفر جرات نزد نيمطمئن باش ا:گفت يبا خونسرد ناصر

 يخوش آب و رنگه رو برا يليدختره كه اسمش پرنده وخ نيگرفتم ا ميمعلوم شده تصم ونفشيتكل ارنيما در ب يكارها

 يم يآر يكه م ييدخترها هيرو همراه بق گهيد يدوتا نيا موكن يبراش م يفكر هيشدم  ريازش س يوقت.خودم نگه دارم 

 .ميفرصت ندار شتريفقط زودتر دست به كار شو كه چند روز ب.فروشم

. جا خوردند يحق با تو بود حساب: كرد و گفت يدخترها كه با پارس سگ ادغام شده بود هلن خنده ا اديو قر غيج يصدا با

 .طورسوء استفاده نكنند نيشه ا يگذاشته م ارشونيكه در اخت ياز آزاد گهيشد كه دفعه د يتجربه خوب

 .شن يكنجكاو م يرطو نيا.  يدر تنگنا قرارشون بد ديكنندو نبا تياحساس رضا يبذار حساب آره

از باغ  فهيرا خاموش كرد و بعد به قصد انجام وظ توريمان موتيار بازگشت آنها به سمت ساختمان مطمئن شد با ر يوقت هلن

 نيبه زم يكه برا يدختران سرگردان. خود را به تاراج داده بودند تيكه هو يدختران تاليخود به ت نگاهيخارج شد تا در كم

غلتان در  يكه هم چون حباب يدختران. برده بودند نينفس از ب يرا به دست هوا يانتمام عناصرانس شانينهادن كوله آرزوها

به  دشانيافق گم كرده ها وسعت د نيا. ننديآن النه گز يگردند تا در فراسو يم ينقطه عطف يآسمان كبود به جست و جو

 يشانيزخم خوردگان عنصر پر نيا. ددگر يستيتا مانع سقوط آنان در گودال زوال و ن ستيروشندالن هم ن ياندازه طول عصا

 .را تجربه خواهند كرد يفصل مرگبار شانيبه آرزوها دنيرس يكه را

 

 16 فصل

 

 نيبا ا. كارت حرف نداره نيآفر:گفت نيبا تعجب به خود انداخت و با تحس ينگاه نهياز داخل آ اليپس از اتمام كار ل تارا

 .يمن دار شيپ يريپاداش چشمگ. شناسه يننه ام منو نم يحت يكه تو رو صورتم انجام داد يميگر

 يگتك تارا خودت هست يبه تارا كرد و بعد با شگفت يوارد اتاق شد هاج و واج نگاه يچا ينيبا س نكهيبه محض ا نيميس
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 ؟يخودت يراست

كه من  يباشضه شك دار يك يخواست يگفتك پس م يكرد با لحن سرد يخود را پنهان م جانيه يطيكه تحت هر شرا تارا

 .هستم

 تينها يب يعنيات عوض شده، افهيتا آسمون ق نيزم. ستين يباوركردن: سر تكان داد و گفت. وديدهانش باز مانده  نيميس

و ما  يبود بايقدر ز نيتو ا يعنيستاره ساخته  كيمعركه از تو  ميگر نيو ا يلنز عسل نيرنگ شده با ا يموها نيا ويشد بايز

 مت؟يگرفت يدست كم م

 .نميحرفا اون روزنامه رو بده بب نيا يرو بذار كنار به جا يچاپلوس: برداشت و گفت ينيرا از داخل س ياستكان چا تارا

به آن انداخت و بعد آن را مقابل صورت تارا  ينگاه. در آورد وآن را گشود زيم يروزنامه را از داخل كشو يفور نيميس

تونند  ينم ارنديباور كن اگه متخصص هم ب. ستين اسيقابل ق يتونه باور كنه تو هست يم يبفرما ك: گفت جانيگرفت و با ه

ه كه مطمئن باش از محاالت. يبر رونياز خونه ب يبه راحت ميگر نيبا ا يتون يتو م. كنند دايعكس پ نيتو و ا نيب يشباهت

 .يشناخته بش

 رهوينظ يب اليحق با توست واقعا كار ل: به عكس روزنامه انداخت و گفت ينگاه تارا

 يو صدات در نم يقدر هنرمند بود نيتو ا شپارهيآت يا:گفت. نشسته بود يصندل يزد كه بر رو اليبه شانه ل يدست نيميس

 شهرستان؟ ايتهران  يديدورهاش رو كجا د نميبگو بب. آمد

 .گرفتم اديبود  موريكه گر يخانم شيدر شهرستان پ: آمد گفت يكم كم از انزوا در م اليل

 ه؟يشگريامروز پول تو آرا يدون يم ؟يكار رو ادامه نداد نيشد كه ا يچ: گفت تارا

 .اتفاق خراب شد كيدر اثر  زيخواستم ادامه بدم اما همه چ ينشد م:گفت ينيبا لحن غمگ اليل

 ؟يشه بگ يبود م ياون اتفاق چ: ديپرس يركيكند با ز يموشكاف اليل يبود كه در زندگ يكه مترصد فرصت نيميس

اما او .رفت يم شيشدن چشمها يانداخت كه هر لحظه انتظار باران هيسوال چنان ابرو غم بر چهره اش سا نيا دنيبا شن اليل

اومدم  ايدر اهواز به دن:با اندوه گفت يطوالن يفرو داد و پس ازمكث يدار بود بغضش را به سخت شتنيخودخور و خو يكه ختر

از  يكياومد نافش رو به اسم  يم ايدن يما هر دختر ليتو فام. خودش ببودند خاصاعتقادات  يك ددا يسنت يدر خونواده ا
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. شدند يو با هم زن و شوهر م دنديرس يكه به سن ازدواج م يشد تا زمان ياو نشون كرده اون سر م. زدند يم ليفام يپسرها

با تولد من .دادند يم يازدواج اجبار نيتن به ا ستيبا يناخواسته م ايهم جرات مخالفت نداشت و خواسته  يدختر و سر چيه

دوران . من نشون كرده او شدم. كه بچه اول خونواده بودم قرعه به نام پسرعموم افتاد كه چهار سال از من بزرگ تر بود 

 تمگذاش يتازه پا به دوران نوجوان. دنديد يدونستم بزرگتر ها برام چه خواب ياو نزمان نم. شد يط يخبر يدر عالم ب ميكودك

موضوع  نكهياز ا شيب. عشق و نفرت رو بفهمم يتونستم معن يداشتم م يسن كم نكهيبا وجود ا. كه زمز مه ازدواج ما بلند شد

اون هم . شه عاشق شدم يتموم م ياست كه به زود يمعن يب يباز نيكردم ا يمطرح بشه من فكر م يازدواج ما به طور رسم

مطرح شد مادرم قصد  يموضوع ازدواج ما دو نفر به طور زسم يوقت. كه هم سل و سال پسر عموم بود مونيعاشق پسر همسا

از نگاه هاش  شهيبر عكس هم. از پسر عموم به دل نداشتم  يمهر چيمن كه ه. تازه داشت يزندكگ يآماده كزدن منو برا

 شترياون زمان پانزده سال ب. مكه درم تموم نشه امكان نداره ازدواج كن يمتنفر بودم درس رو بهانه كردم و گفتم تا زمان

عذر موجه بود و مورد قبول خونوتده ام  نيا.خوب بود  يليدرسم خ. داشتم ليهم به ادامه تحص يدينداشتمم و عالقه شد

از جانب پسر عموم و خونواده اش مواجه شدم اما من با  ديهر چند با واكنش شد. دادند ين مچون به درس خوندن عالقه نشو

به  ديرش نيآتش يكه آخر در مقابل نگاهها يام بال وپر دادم تا حد يو در كنارش به عشق پنهان دميچسب سپشتكار به در

. گرفت يشبها صورت م مهيوحشت همرا هبود نما كه با ترس و  يپنهان يدارهايد. گفتم كيزانو در اومدم و به عشقش لب

شدم پدر ومادر و خواهر وبرادرم خواب هستند  ينكه مطمئن ميمتصل بود بعد از ا گهيپشت بام به همد قياز طر مانيخانه ها

عشق  كيالبته ارتباط ما به صورت . ميكرد يشد با هم خلوت م يم انينما دهيكه سپ يرقتم و تا زمان يبه پشت بام م انهيمخف

 اديام ب يخواستگارمنتظر بود تا من درسم تموم بشه و به  ديرش. مينفس نكرد يهوا ريوقت خودمون رو اس چيپاك بود و ه

. كالس در جا زدم كيكه دوسال رو در  يشدم تا حد يدرس دياو رو بو سرم داشتم دچار افت شد يهوا كسرهياما من ه 

دونستم از ترس خونواده عموم درس رو رها كنم چون مطمئن  ياما نم ستمين ليقادر به ادامه تحص گهيدونستم د يخودم م

از اون طاقت  شتريب گهيد. بودم  يديشد يتحتفشار روح. با پسر عموم همانا يليتحم اجبودم درس نخواندن همانا و ازدو

 يفكر افتادم برا نيكه به ا دونم چطور شد ينم. رو نداشتم او هم حالش بهتر از من نبود ديدست و پا زدن در آتش عشق رش

از طرف خونواده عموم مواجه شدم چون  يخوشبختانه با استقبال خوب.برم يشگريبه آموزشگاه آرا ميكار يپر كردن اوقات ب
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مدرسه شدم در كنارش مدرك  پلميكه موفق به گرفتن د يزمان. كرده ليهنرمند باشه تا تحص ستيبا يداشتند زن م دهيعق

من  دنديكه د يزمان. خونواده عموم قابل قبول نبود يبرا يشرط و شروط چيه گهيد. گرفتم ميرو هم در رشته گر يشگريآرا

 لياز خودشون نشون دادند كه پدر ومادرم به زورو اجبار منو از ادامه تحص يدر دانشگاه رو دارم چنان واكنش ليقصد تحص

خونواده ام  ياومدند كه هر بار با جواب منف يند بار به خواستگاربا مادرش و خواهرش چ ديخموم روزها رش.منصرف كردند

 يعمر م كياگه بخوام به سكوتم ادامه بدم  دميد يوقت.شد يم يكم كم ازدواج من و پسرعموم قطع گهيد. مواجه شدند

كردند به  يل سعاو. ستميبسوزم به پدر و مادرم گفتم كه حاضر به ازدواج با پسر عموم ن يعشق واقع كيدر حسرت  ستيبا

 ديبه زور كتك و تهد پدرممن روبه رو شدند  ديبا مخالفت شد يو متقاعدم كننداما وقت رنديبگ دهيمنو ناد يگستاخ نيا يشكل

ده به  ياز دست م شهيهم يمنو برا گهيكار از كار گذشته و تا چند روز د ديد يوقت ديرش. ازدواج بدم نيمرا وادار كرد تن به ا

شب  مهيو ن وستميپ ديبه رش يشب مونده بود به عروس كيو درست  رفتميفرار دادو من هم با دل و جون پذ شنهاديمن پ

اش رو در تهران  يكه دوران سرباز ديرش. ميكه بود خودمون رو به تهران رسوند يكردم و به هر شكل رهمراه او فرا

 يكه با او در دوران سرباز ليداشت به نام جل يوستكرده بود د ياش رو در تهران سپر يكه دوران سرباز ديرش.ميرسوند

ما چهره اش گرفت و با  دنيما باز كرد به وضوح با د يودر خونه اش رو به ر يوقت. كار يمجرد بودو ب ليجل.آشنا شده بود

پا به  يوقت. ميريبگ دهيآن برخورد بد رو ناد ميد.مجبور ب مينداشت يپناه چيما كه ه. ما رو به خونه اش دعوت كرد يليم يب

 يباورم نم. كه پهن بود در جا خشكم زد يو وافور اكيبساط ت دنيبود از د فيو كث كياتاق كوچ كيكه  ميخونه اش گذاشت

به آشپزخانه رفت از فرصت  ليجل يچهر ام شد وقت يمتوجه دگرگون ديرش. داشته باشد يدوست يآدم نيبا چن ديشد رش

آرون كردن دردش از  يبنده خدا سرطان معده داره دكتر ها به او اچازه دادند برا نيا: استفاده كرد و آهسته در گوشم گفت

او را  ليو گوش بسته بودمدل.دختر چشم  كيمن كه اون زمان . بكشه اكيمجبوره تر رخاط نيبه هم.كنه اكاستفادهيتر

دلم ما  زيعز: گفت ديرش.كه او از اومدن ما دلخور شد يديد ميبمون نجايا يخوا يم يتا ك دجانيرش: اما بهش گفتم  رفتميپذ

 نجايفرصت ا نيمطمئن باش در اول.كنم دايخودمون پ يبرا يجا و مكن كيتا من بتونم  ميبمون نجايرو ا يچند روز ميمجبور

 يرو كه رو يودود گرفته ا اهيس يقور.استكانها وارد اتاق شد ينيگوشه لبش بود با س يگاريكه س ليجل. ميكن يرو ترك م

و مقابل ما  ختيجرم گرفته ر يتكانهايزد داخل ا يم ياهيرو كه به س يكهنه جوش يقرار داشت برداشت و چا يكين كيگاز پ
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. اونجا وفق بدم تيخودم رو با موقع يتونستم به آسون يبه نسبت مرفه بزرگ شده بودم نم يزندگ كيمن كه در  گذاشتو

ادامه داشت كه  يحلت تا زمان نينخورمو البته ا يزيچ فيكث ياما تو اون ظرفها رميبم يوتشنگ يحاضر بودم از گرسنگ

كرد كه غذا  ينم يبرام فرق گهيد. استقامت خودم رو از دست دادم ياز شدت گرسنگ يوقت. بود اوردهيبهم فشار ن يگرسنگ

كردم  ياريوع به خوردن آب دوغ خزده ها شر يبعد از سه روز لب به غذا نزدن مثل قحط. شده  ختهير يو تو چه ظرف هيچ

كنار پشت  ياتاقك دبهيرش وخواب من  يكردوشبها برا يم ادياواخر تابستون بود اما گرما ب. ديكه به اندازه چلوكباب بهم چسب

امكان نداره بذارم  ميكه عقد نكرد يگرتمو بهش گفتم تا زمان يفاصله م ديموقع خواب از رش يدو شب او يكي. ميرفت يبام م

. گشت يشد و آخرشب برم ياز خونه خارج م ليصبحها همراه جل.نداشت ياو هم جند شب اول به من كار.بشه  كيبهم نزد

خواستم  ديچند بار از رش.زل بزنم تا اونها برگردند واريمجبور بودم صبح تا شب به در و د يزندان كيمن تك و تنها مثل 

كار  كي ديشه اول با ينم ريگفت د يبكنم اما هر بار م يتا احساس راحت ميبخون تيمحرم غهيص كيو  ميآخوند بر كي شيپ

 كي. داشت يخاطر روز مزد بود و در آمد اندك نيبود به هم تماناو كارگر ساخ. ميبر نجايكنم بعد تو رو عقد كنم و از ا دايپ

تحمل آن . مياتاق اجاره كن كي يموند كه حت يون نمبرام يخاطر پول نيبه هم.كار بود يرفت سر كار و سه روزب يروز م

او .سوخت يم حالشگشت دلم به  يبه خونه بر م ديخسته و ناام ديهر شب كه رش.برام طاقت فرسا بود  يفيو بال تكل تيوضع

كه هر دو از  يگذاشت و در حال يعاشقانه سر به شونه ام م يهر شب با حال و هوا ديكش يكه به دوش م يبا وجود مشكالت

كه  يشب مهتاب كيعاقبت  نكهيتا ا. كرد يم تيدرونش حكا يدگيبرام از شور مياتاق چشم به آسمون داشت كيپنجره كوچ

او رو  تيماه ممنوع كيبه زانو در اومدم و پس از  ديرش يدر مقابل خواهشها. نشست رمونقرا يداغ بر تن عاشق و ب يمينس

از . ميساله مون انجام داد نيدر حق عشق پاك چند يبزرگ انتيچه خ دميخود اومدم كه دبه  يوقت. خود راه دادم ميبه حز

كرد كه دو  يگرفت و تو گوشم زمزمه م يممنو به آغوش  ديشد اما هر بار رش شتريعقد ب ياون شب اصرار من برا يفردا

 يزيچ ستين اجيهستند و احت يباشه زن و شوهر واقع گهيباشند و قلبشون در گروهمد يكيبا هم  ياز نظر روح ينفر وقت

كه با هم زن وشوهر  يباشم در انتظار روز ميو خواسته هاش تسل اتيمن كه عادت كرده بودم درنظر. برگه ثبت بشه يرو

 كردن يرسم يبرا يعجله ا چيكرده بود كه ه رونيكار ب ريكردم اما او چنان خودش رو درگ يم يم لحظه شماريبش يواقع

از  نكهيهم با وجود ا ديرش.دوخت  يبه من م يشرم يكه باعث شده بود كه در كمال ب يعامل نيبزرگ تر. ازدواجمون نداشت



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٩

و بهتر است  اديپسره خوشم نم نين مرتبه بهش گفتم من از ايآوردو چند يخودش نم يبه رو يزياو خبر داشت چ ديپل تين

كرد كه من از گفته ام  يداد و چنان از او دفاع م ياز خودش نشون م يديواكنش شد ديرش يول ميبر نجايهر طور شده از ا

 ديوجوم رش بهدر اوضاع و احوال  يرييتغ چيمنوال گذشت و ه نيبه ا يهشت ماه رميخالصه وقتتون رو نگ. شدم يم مانيپش

مثل سابق از زمزمه  گهيد. شه ير مروز به روز نسبت به من دلسردت ديكردم رش يمن احساس م نكهيچز ا ومديروز به د ن

. پشت بام بخوابم يو من محبور بودم تنها باال ديخواب يم ليجل شيپ نييشبها پا يكه بعص ينبود تا حد يعاشقانه خبر يها

رو به  زيسرش غر نزنم و همه چ اديكردم ز يم يخاطر سع نيحوصله شده به هم يب يككردماز فرط خست يفكر م لياوا

كردم خواب  يم يبه سرم زده بود هر كار يخواب يبخوابه من هم ب نييداده بود پا حيشب كه او ترج كي.دست زمان بسارم 

خواب هستند  نكهيا اليبه خ. ورمآب بخ نييخاطر پا شدم برم ا نيكردم به هم يم ياحساس تشنگ. اومد ينم ميبه چشمها

نا . دو زن ناشناس شدم يهنوز پا تو آشپزخونه نگذاشته بودم كه متوجه صدا.رفتم  نيياز پله ها پا نيپاورچ نيپاورچ

دونستم  يدرست نم. بودم دهيترس يخواستم بر گردم رو پشت بوم بد طور. تمم وجودم رو گرفت يخودآگاه عرق سرد

كرده  انتيبه من خ ديمبادا رش نكهيلحظه ترس ا كي. ناشناس چه كر داشتند ياون موقع شب با اون زنها ليو جل ديرشش

 گهيبار د كيچنان به جونم افتاده بود كه منو وادار كرد  يباشه بباغث شد تشنه تر از قبل به رختخوابم برگردم اما افكار موذ

كشوند پشت در آشپزخونه  يم يتلخ تيواقع يكه هر لحظه منو به سو ييبا قدمها.ارميسر در ب انيبه آشپزخونه برم تا از جر

اون صحنه  دنيشدم واز د رهيكردم محل استراحت شبانه اون دو نفر است خ يكه فكر م يز به داخل اتاقرفتم و از در

 ذاشتكه قدم به قلبم ك يمرد نياول ميجوان ي،عشق سالها ديرش. بش نينمانده بودنقش زم يزيرفت و چ ياهيس ميچشمها

خوش خط  يبود كه مثل مار يبا زن جوان يخوشگذروناو كرده بودم سرگرم  ميرو تقد ستميبود ومن خالصانه تمام هست و ن

ببرم و هر دونفر اونها  ورشيخواستم به داخل اتاق  يخود شدم كه م يلحظه چنان از خود ب كي. و خال دورش حلقه زده بود

 يا گهيطور د ديبا. نبود ديرش انتيبه خ ييچاره پاسخگو نيا.كار منصرف شدم نيزود از ا يلياما خ.رو با دستهام خفه كنم

كه تمام بود ونبودش رو در قمار باخته از اونجا فاصله گرفتم و حاضر نشدم  يمثل آدم.گذاشتم يحقش رو كف دستش م

بود دراز  ديمن و رش نيدروغ عشقبستر  ياديز يكه شبها يداخل رختخواب يوقت. پرده رو كنار بزنم انتياون خ يافشا يبرا

 اهيس ويبه من چشمك بزنهو در عوض د ياون سرسپردگ قيتصد ينبود كه برا يتاره اس گهيشدم د رهيوبه آسمون خ دميكش
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شب  ياهيس يزمان. يخودت ستاره اقبالت رو خاموش كرد يشوربخت با دستا يا: گفت يبه من م يشب بود كه با دهن كج

احساس كاذب  كيپاهام له كنم و  ريرو ز زيطور همه چ نينبود كه به خاطرش ا ميتو زندگ ييروشنا چيه گهيكه د دميرو د

منو  نيدروغ يقرار بدم كه سالها با تظاهر و وعده ها يدستان نامرد چهيو خودم رو باز زميخونواده ام بگر ميباعث شد از حر

 .كشوند اهايتا قصر رو

 ماتيبه تعل يپ ريد يليرو داشتم كه خ يمن حكم شاگرد كودن.كابوس  نيا يكه عشق رمز و روزش بود و مرگ انتها ييجا

داره  ياهچاليدر خود س يغافل بودم كه هر گاح.كشانده بود ياليآموزش به اون قصر خ يمعلم خود بردم كه منو برا نيدروغ

مثل موم منو تو دستهاش له كرد و  ديرش.شد يمات خواه يزندگ ديسفو  اهياز صفحه س شهيهم يبرا يكه اگه غفلت كن

 شهيهم يكنم و برا يداشتم بعد از كشتن او خودكش ميبودم و تصم دهيكه نقشه قتلش رو كش اهيدرست صبح همون شب س

 يوقت.  فروخته ليبه جل يزيناچ متياونجا رو ترك كرده و منو با ق شهيهم يبرا دميخاتمه بدم فهم يذلت و خوار نيبه ا

 نيو آخر نيجان اول اليل:ا وقاحت نوشته بوداو ب.لرزان شروع به خوندن كردم ينامه اش رو به دستم داد با دستها ليجل

 يكردم برا يسع يليمدت خ نيدر ا قتشيحق.كه وعده داده بودم برسونم يمنو ببخش ه تنونستم تو رو به خوشبخت. عشقم

 چيكه ه يدر شهر بزرگ يزندگ.كرد يشدم كه عرصه رو بر من تنگ م يمواجه م يمانع بااما هربار . بكنم يگار مونيزندگ

كه هرگز  دميرس جهينت نيبه بن بست است و من پس از چند ماه تالش به ا دنيرس يو بم آن نداشته باش ريبا ز ييآشنا

خواهم  يو سامان خاتمه بدهمواز تو م يب يزندگ نيروم تا به ا يخاطر م نيبرسانم به هم ينخواهم توانست تو را به خوشبخت

را به  نيتو فرشته نازن.مرگ است.ند معشوق خود را به مقصود رساندعاشق كه نتوا اقتيچون ل ينيهرگز در سوگ من ننش

تواند تو را  ياست م ياو تنها كس. تمام مرا به انتها خواهد رساند  مهيدارم كار ن نانيسپارم كه اطم يم يدستان مطمئن مرد

او پس از من . الزم دارد ينه دارخزا نهينبود اما حفظ گنج يكار آسان ميتو برا رينظ يابيگرچه سپردن گنج نا.سازد وشبختخ

 نيهمان گونه كه در طول ا نمينازن ياليل. دراز خواهند شد حفظ كند تيكه به سو يقادر است تورا از شر دستان آلوده ا

خواسته من از توست گذشتم و تا لحظه  نيآخر نيا. ابيرا در ليجل يكرد رابيمنتت مرا س يبا عشق ب رياخ يسالها و شبها

بار  كيبود مه با  ينگارش كلمه ها تا حد.عشق ديخورش يبدرود ا. جسم خاموشم خواهد شد يرايخاك سرد پذ گريد يا

 يموكت بر غيت.كردم ابچرت ليجل صينامه رو با نفرت مچاله كردم و به طرف صورت جر. خوندن تو ذهنم تا ابد ثبت شد
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كه  رانهيو غافلگ عيسر يدر آوردم و با حركت راهنميپ بيجآماده كرده بودم از  ديقطع كردن شاهرگ رش يرو كه از قبل برا

گردنش گرفتم و از او خواستم به همه  يرو ديرو با حالت تهد غيت. حمله ور شدم ليبه سمت جل ديرس يبه نظر م دياز من بع

تو رو : كه به لكنت افتاده بود گفت يبود در حال ياو كه مرد ترسو و بزدل.رو به من نشون بده  ديرش يجا واعتراف كنه  زيچ

پر كردن  يسالها تو رو فقط برا نينبود در ا شتريكار ب يآدم معتاد و ب كي ديرش. گم يرو بهت م زيخدا منو نكش همه چ

 رتيس يرو ب ياديز ياو تا بحال دخترا.  ستيوجه عاشق تو نبوده و ن چياو به ه.خواست يخودش م يو عاطف يخالء روح

مثل تو  يهمه دخترها هم مثل تو گول چهره و زبون گرم و نرمش رو خوردند و به عاقبت.رهاشون كرده و رفته كرده و بعد

هر طور . رفته  ازود باش بگو او كج: گفتم اديبودم با فر دهيآن حرفها به سرحد انفجار رس دنيمن كه از شن... دچار شدند

كه نشانگر ضعف او بود  يلرزان يبا صدا ليكه به من كرده پس بده جل رو يتقاص ظلم ديكنم او با داياو را پ ديشده بود با

كثات  نيبارها بهش گفتم كه دست از ا. به كار او نداشتم و ندارن  يره اصال من كار يباور كن به من نگفت كجا م: گفت 

عادت كرده  يزندگ وهيش نياو اصال به ا.قدر دنبال ناموس مردم نباشهاما به خرجش نرفت كه نرفت نيبرداره و ا هاشيكار

 يتو چرا م. شه يمنجاب غرق م نيتو ا يروز كيآخرش . ارهيتونه او رو به راه راست ب ينم گهيكس د چينه مت ونه تو ونه ه

 .ينجس كن فيآدم لجن و كث كيدستت رو به خون  يخوا

فكر . يبدتر يليند تو خودت از او خرو بب فتياو كالفه شده بودم با خشم گفتمك دهن كث يهايبلبل زبان دنيكه از شن من

به وضوح مشخص بود از . ينبود ديرش يكجا معلوم تو باعث گمراه ؟ازيكرد يبا اون زنها چه كر م دميند شبيد يكرد

بهش  يوقت. خودش آورده بود ديون زنها رو رش. يكن ينه نه تو اشتباه م:گفت.را گم كرده  شيحرف دست و پا نيا دنيشن

خودت رو  يستيگفت تو حاضر ن يخودش رو داره حت يعطر و بو يكنه گفت هر زن يكارها رو م نيگفتم با وجود تو چرا ا

گرده كه بذاره  يم يشده و دنبال فرصت ريگفت از تو س يخاطر م نيبه هم يقرار بد ارشيخواهد در اخت ياون طور كه او م

 يبا در ماندگ....كردن دايبالشم پ ريشدم ز دارياز خواب ب ينامه رو هم وقت نياامروز صبح من خواب بودم كه او رفت و .بره

تونستم  ينم گهيد. مثل خودش قرار داده بود يكي اريمنو در اخت ديرش. كردم يچه كار م ديدونستم با ينشستم نم نيزم يرو

 چيه.ارهمه مردها متنفر شده بودم.نفر باشم ميدستمال هر روز تو دست  كيخواست مثل  يدلم نم. بمونم ااونج نياز ا شتريب

گشتم طبق آداب و  يدختر سنت شكن بودم كه اگر به شهرم بر م كيمن . از اون خونه فرار كنم نداشتم نكهيجز ا يراه
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 نيتونستم بكنم ا يكه م يتنها كار. شهرم رو نداشتم بهخاطر جرات برگشتم  نيبه هم. ختندير يام خونم رو م لهيرسوم فب

بود تو كوچه و  يدو روز رو به هر شكل يكي.بزنم  رونيبشم از اون خونه ب يا گهيملعبه دست نامرد د نكهياز ا شيد كه پبو

 يزندگ يكل ماجرا ودب نيا. كرد و به خونه اش آورد دايپ يام شد و منو تو پارك يزندگ يتارا ناج نكهيگذروندم تا ا ابونيخ

است كه به  ياعتماد يفرو رفتم بخاطر ب ييتو الك تنها شهيهم ديديكردم اگه د اگه تا به امروز سكوت. قالكت بار من

 نانيبه سلب اطم شتريكه نسبت به من داشتند ب يزيآم ريبا رفتار تحق نجايدر ا يكرده ام به خصوص كه بعض دايپ انياطراف

تونستم خودم رو در  يخاطر نم نيكردم به هم يخوردم فكر م يكه تو زندگ يمدت مدام به شكست نيزدندتو ا يمن دامن م

 نيتونستم ا يتا حدود ينمونده كه بخوام ابراز وجود كنم تازگ يبرام باق يتيكردم شخص ياحساس م. جمع شماها جا بدم

خورند كه  يرو م ييمن كه راحت گول چهره ها ريدختران ساده دل نظ ستنديفكر كه كم ن نيبا ا رميضربه مهلك رو بپذ

اگه وجود نداشت  يكه زشت يبرند و بازنده وجود داشته همون طور شهيپهناور هم يايدن نيتو ا. عشق زده اند يتقلبنقاب 

با مرگ برابر  يتونه زوال گامل محسوب بشه بلكه زمان يپس باختن نم. داد يوخودش رونشون نم دياون طور كه با ييبايز

بمونه تا  يآب راكد در همون حالت باق كينجات خودش نكنه و مثل  يبرا ييتقال چيكه انسان سقوط كنه و بعد ه شه يم

گرفته ام نذارم خوراك هر سار  ميكرم خورده از درون پوك شده ام اما تصم وهيم كياگر جه به عنوان . كه بگنده يروز

 .ات رو بكنم يزيكه زنده هستم كن يبذار تا روز يتارا تو تنها پناهگاه من هست. بشم يوكالغ

كرد آن دختر آرام و سر به  يوقت فكر نم چيه.ستيتازه به او نگر يديقرار گرفته بود با د اليل يحرفها ريكه تحت تاث تارا

تا اون روز  نكهياز ا نيميس.مواجه بوده يسرگذشت تلخ نيكرد او با چن يباور نم. اندازه بتواند قشنگ حرف بزند نيتا ا ريز

انسانها تا چه اندازه  تيكه شخص دنديرا فهم تيواقع نيآن دو شنونده ا.را سرزنش كرد داو را دست كم گرفته بود در دل خو

تارا از جا . نگفت يزيافكند و چ ريكه مرتكب گنته شده سرش را ز يچون آدم نيميس. قابل دسترس است ريو غ دهيچيپ

با جركاتش آن گره  اورديب بانزبر  يكالم نكهيبدون ا.ديغرورش را كنار گذاشت و او را تنگ در آغوش كش.برخاست 

 .را محكم تر كرد ييو آشنا يدوست

زمستان بود و برودت هوا باعث  لياوا. قدم به كوچه گذاشت يبه تم داشت با آراستگ يكه پالتو كرم رنگ يدر حال تارا

 ابانيخ ديفهم يوقت.نه  ايحاصل كند كه تحت نظر است  نانياطرافش را نگاه كرد تا اطم اطيتارا با احت.شده بود  نيزم خبنداني
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او با معطل كردن خود در . رو شروع به قدم زدن كرد ادهيآسوده در پ ياست با خاطر يخلوت است و رفت و آمدها عاد

 يبود برا افتهيشدن در خانه جرات  يجلوه دادن حركاتش داشتو بعد از دو هفته مخف يعيدر طب يمغازه ها سع نيريپشت و

 رونيب يمغازه رفت و دست خال دبه داخل چن دياو بدون قصد خر.قدم به اجتماع گذارد  ديجد يبا چهره ا تشيموقع يابيارز

گرچه بارها مورد . شد يبود كه به او دونخته م يزيبرانگ نيتحس يداشت نگاه ها يتازك شيكه برا يتنها موضوع. آمد

 يبرا. او را مورد توجه قرار داده بودند يمثبت ديا چنان دمسلكانش ب رهميقرار گرفته بود اما آن زمان غ انشياطراف فيتعر

ساخت جرات كند با مردن روته رو شود  يحس تازه وادارش م نيرا داشت و ا يدختر عاد كيبار بود كه احساس  نينخست

شده خود را در  يدست كار يمتفاوت و چهره ا يآن روز كه او با پوشش.ها را حس نكرده بود  بهينگه غر يگاه گرم جيه.

مقبول و در  گرانيهمراه است چقدر در نظر د تيشخص و يكه با آراستگ يبرد آن نوع زندگ يثرار داده بود پ ديمعرض د

 گرانيآن روز را مثل د يوسوسه ا چيو بدون ه يمنف اليكونه خ چيخوست بدون ه يدلش م. است زيآم نينظر خودش تسك

 يا به كار بردن عادتهادانست ب يخاطر نم نيبه هم.مند  يسچر

او . اطرافش را درك كند طيتوانست مح يبود كه م ديبه سبب راندن افكار پل ديشا. آن حس مطبوع را از دست بدهد غلطش

به مال مردم قدم به  يو تعد يكالهبردار يروز را به قصد دزد كي يوپنج سال زندك ستيآورد كه پس از ب ينم اديبه 

 يتازه ا ريكه در دفتر خاطرات ذهنش ثبت كند كه سرنوشت نف رفت يرا م شيروز پاك زند نياول.اجتماع نگذاشته باشد

شدت . پرت كرد ابانيرنگ او را به وسط خ يبنز سورمه ا ليبا اتومب ابانيبرخورد او هنگام عبور از عرض خ. ديدم شيبرا

بدنش مانع  يبلند شود اما كوقتگ نيخواست از زم يتارا با دستپاچگ.او شود يجد يدگيد بينبود كه باعث آس يضربه به حد

مرد چوتن با . تند به سمتش آمد سرش را به طرف باال چرخاند ييكه با قدمها يمرد جوتن يبا صدا. او شد عيحركت سر

بود  دايهو شيبه وضوح در صدا يكه نگران يمضطرب خودش را به سمت او خم كرد و با لحن ييمايمتشخص و س يظاهر

 . كنمكمكتون  ديكه نشده بذار تونيطور: گفت

تونم بلند بشم دستس رو بكش  يخودم م:زد و گفت  يبلند كردن او به سمتش دراز شده بود كنار يدستانش را كه برا تارا

 .كنار

ه مرد دوبار. بلند شد شيتارا به زحمت از جا. قدم به عقب بگذارد كيبود ه مرد جوتن را وادار ساخت  يتند تارا به حد لحن
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 مارستان؟ينشده ؟ببرمتون ب تونيطور. سوالش را تكرار كرد  ديبا ترد

 يطور نم نيا يكرد يم يبرو تو اگه مثل آدم رانندگ ريالزم نكرده راهت رو بگ: به او انداخت و گفت  ينگاه اخم آلود تارا

 .شد

باباشون رو كش  نيمصل تو هستند كه ماش ييبچه سوسولها: گفت شداريانداخت و بعد با همان لحن ن ليبه اتومب ينگاه تارا

 يعجله داشت ؟يطور مثل اجل معلق جلوم در اومد نيكه ا يدختر باز يرفت يم يداشت نميبدن بب شينما ابونهايرن تا تو خ يم

 مگه نه؟ يكه زودتر سرقرارت برس

 يبذون توجه م...ديصر بودشما مق نكهيام مثل ا... ديببخش: داشت با تعجب گفت يتازگ شيكه آن طرز صحبت برا مرد

 شيبراتون پ يكنم اگه مشكل يازتون خواهش م. خوام  يحال من از شما معذرت م نيبا ا ديعبور كن ابونياز خ ديخواست

 .شوند يتان بررس يعموم تيوضع ترهبه. است يكينزد نيهم مارستانياومده كمكتون كنم به ب

را از او گرفت و خواست راهش را ادامه بدهد كه با برداشتن چند  نشينگاه خشمگ ديند زياز آن جدل را جا شتريكه ب تارا

از پشت  يمرد كه با نگران. را جلو بگذارد يكه نتوانست قدن بعد يبه حد.كرد  شيدر ساف پا يديقدم احساس سوزش شد

 يچار شكستگكنم پاتون د يفكر م دينكن يكنم لجباز يخواهش م: به سمتش رفت و گفت يسر شاهد حركات او بود فور

 .شده

الزم نكرده تو خودت رو به . مارستانيرم ب يپس خودم هر طور باشه م...مقصر من بودم  يمگه نگفت: كفت تيبا عصبان تارا

 . يزحمت بنداز

تارا كه از . از تارا خواست سوار شود يدوباره با لحا التماس گونه ا. رفت و در آن را گشود لشيبه شمت اتومب صاليبا است مرد

تو بشم  نيسوار ماش اديمن خوشم ن ديشا... يداد چيسه پ ريگ يهست يا لهياه عجب آدم بد پ: صرار او نالفه شده بود گفتا

 مگه زوره؟.

و  ديبنده تصادف كرد ليشما با اتومب: ببرد گفت لشيداشت او را به سمت اتومب يكه سع ياو را گرفت و در حال يبازو مرد

 .كار رو انجام بدم نيا ديمن موظف هستم به شما كمك كنم طبق قانون بذار

 يوقت. شد ليشد و به كمك ان مرد داخل اتومب ميناچار تسل ابدي يشدت م شيكرد لحظه به لحظه درد پا يكه احساس م تارا
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نان آرام بخش و مطبوع بود كه چ ليجو داخل اتومب.در آسمان معلق شده  يراه افتادند تارا احساس كرد همچون فضانورد

در دل .به تارا انداخت كه چهره اش آرام تر از قبل بود  ينگاه يچشم ريز وانمرد ج. كرد يانبساط خاطر به فرد القا م ينوع

باب  يرفت كه به گونه ا يسكوت باعث شد دكمه ضبط را بفشارد و مرد جوان با خود كلنجار م. او را ستود ريكم نظ ييبايز

 دنيسبب تا رس نيبه هم. تند و گزنده اش جواب سر باال بدهد يرا داشت كه او با حرفها نيا مياما ب ديا او را بگشاصحبت ب

كمك به تارا دستش را گرفت و در  يبرا يفور دنديرس مارستانيبه ب نكهيبه محض ا. هر دو سكوت كردند مارستانيبه ب

 به بخش اورژانس دنيداشت او را تا رس يكه لنگ لنگان قدم بر م يجال

از  يدكتر دستور عكسبردار. منتقل كرد نهيتارا را به اتاق معا يپرستار رشيشدن مراحل پذ يپس از ط. كرد يهمراه

 يوفت.او مشاهده كرد يدر ساق پا يدكتر ترك. الزم را انجام داد يدرنگ كارها ياو را داد و مرد بدون لحظه ا ياستخوان پا

نه : كار شر باز زد و گفت  نيگچ گرفته شود تارا از انجام ا شيپا ديبا دپزشك ارتوپ صيق تشخمرد جوان به تارا گفت طب

 .همه دنگ و فنگ نداره نيكه ا ييترك جز كيشه  يخودش خوب م ستيبه گچ گرفتن ن ياجياحت

به  شنهادياگه اون پ يحت.  ديكن يكه بهتون بشه مخالفت م يشنهاديشمابا هرپ ديببخش:با تعجب او را برانداز كرد و گفت مرد

 نفع شما باشه؟

سالخ  ستيكه ن مارستانيب. نچايآقا دست از سرم بردار اگه سماجت تو نبود من محال بود پام رو بذارم ا: گفت يبه تند تارا

 بيبه ج ونيم نيدر ا يپول كيناقص بشه تا  يكنند كه حساب يم يكار هيداشته باشه  يياگه طرف مشكل جز. خونه است

 .دارند يزنند دست بر نمب

گونه  چيه بشيو دلفر بايكه برخالف چهره ز ديد يرا م يبار بود دختر نينخست. از طرز فكر تارا خنده اش گرفته بود مرد

او كه با زنان و . او شد  تيمجذوب شخص. داشت يتكلف يزد و لحن گستاخ و ب يپرده حرف م ياو ب.ستيبلد ن يناز و عشوه ا

او  فتنيقصد فر ياكثر آنان با تظاهر و چاپلوس. بود دهيكدام را مثل او ند چيهحشرونشر داشت تا آن زمان  ياريدختران بس

به دل  يادبانه تارا رنجش يتوانست از لحن ب يخاطر نم نيبه هم. نبود يگونه تكلف چيرا داشتند اما آن دختر در رفتارش ه

 ين م.دكتر با مدرك داره به شما نش ونچ ستين ديگ يكه شما م نطورياما ا: به لب داشت گفت يكه لبخند يدر حال. رديبگ

 شه؟ يشه منكر شد م يرو نم يكي نيا. ده كه استخوان پاتون ترك برداشته
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 .آورد وارد اتاق شدند يكه لوتزم مخصوص را م يكه دكتر همراه پرستار ديبگو يزيتا خواست چ تارا

 هيتصف مارستانيبا ب نكهيآمد و مرد پس از ا رونيزانو در گچ بود از اتاق بب يتا باال شيكه پا يساعت بعد تارا در حال كي

 زيكه دكتر تجو ييگرفتن داروها يعقب جابه جا كرد و بعد برا يتارا را در صندل.حساب كرد همراه او از آنجا خارج شد

 .كرده بود به داروخانه رفت

به كار رفته  نيكه داخل ماش يا شرقتهيلوكس و پ زاتيرا از نظر بگذراندوتجه ليداخل اتومب يتا با كنجكاو افتي يفرصت تارا

مخصوص قرار داشت دلش فرو  يكه در جا چييسو دنيتارا با د.مدل بود نيآخر يهنگفت آن خودرو متينشانگر ق. بود

شلوغ بود و او  يليخ. اختاند ياز پنجره به طرف داروخانه نگاه. داد ششمغزش را پو اهيس يمثل پرده ا يافكار منف.ختير

بود  يكه مدت يتوانست به افكار يم متيگرانق لياو با سرقت آن اتومب.داشت  يفرصت كاف يمتيان شكار مفت و ق يبرا

نذار از . است كه بهت رو كرده ييفرصت طال نيآخر نيتارا ا: با خودش گفت. شده بود جامه عمل بپوشاند رشيبانگيگر

تا فرصت از دست نرفته ...پاشو دختر .  يكن ايرو راحت مه رانيپول فرارت از ا يتون يم نيماش نيتو با فروش ا.دست بره

را  ليدر اتومب شيپا يتوجه به شكستگ يذهنش باروز شد كه ب يآن چنان قسمت منف كيدر ...و در رو  ريگازش رو بگ

 تهيكه درون ان مملو از ب يلونيرساند مرد با ناجلو ب يموفق شود خودش را به صندل نكهيا از شيپ. شد ادهيگشود و از آن پ

 يقدر وجود من برا نيا يعني...  دياز دست من در بر ديخواست يم!عجب: تكان داد و گفت  يسر. ت بود.و كمپ وهيآبم يها

 .ديساعت تحملم كن كي ديتوان يشما آزاردهنده است كه نم

مرد جوان نگاه با . برگشت ليداخل اتومب ديبگو يزيچ نكهيبدون ا. كند كالفه شد ينتوانست كارش را عمل نكهياز ا تارا

 .گردم يتارا خانم االن برم ديكن ليم دييبفرما: ها را به دست او داد گفت وهيبه او انداخت و آبم يعطوفت

 يتو اسم منو از كجا م :ديپرس يخاطر با دستاچگ نيشد به هم ديدچار ترد بهينامش از دهان آن شخص غر دنيبا شن تارا

 .يدون

گرفتم داروتون  ينسخه نوشته شده بود و من مجبور بودم برا يشما رو يبايكه نام ز يياز اون جا:گفت يبا خونسرد مرد

 .خارج شد و به داروخانه رفت لينداشتم حال با اجازه شما و از اتومب يقصد فضول ديبه اون بندازم باور كن ينگاه

 .نش فعال شد و شروع به سوزن سوزن كردن اراده اش كردذه يقطب منف دوباره
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االن چه وقت شكستن بود و تا بخوام بجنبم مثل جن  يلعتن:گفت ظيانداخت كه مانع سرعت عملش بودو با غل شيبه پا ينگاه

عصا با تعجب  دنيتارا با د.او را معلوم كرد فيبود از داروخانه خارج شدو تكل نيدر شش و بش ا. رسه يبو داده سر م

 :ديپرس

 .يدي،نكنه واسه من خر يخوا يم يچ يبرا نويا

 .رميبگ لچريبراتون و دياز عصا استفاده كن دياگه دوشت ندار. ديكن يمگه؟ البد با عصا هم مخالفت م چطور

 :باال انداخت و گفت شرايآن مرد متعجب شده بود شانه ها زيكه از رفتار محبت آم تارا

و بنده  ديمن تصادف كرد ليشما با اتومب. كه شما حالتون خوب نشده مراقبتون باشم يدارم تا زمان فهيظطور حتم نه من و به

 .رو بپردازم يحاضرم هر غرامت

 .انداختم و مقصر هستم ابونيخودم رو وسط خ ابويمن مثل  ياما تو كه گفت: گفت يفور تارا

 نيمن چن:به چشمان درشت تارا انداخت و گفت نهياز داخل آ ينگته. آن حرف چشمانش از تعجب گشاد شد دنياز شن مرد

 .كرده باشم نيلحن توه نيمثل شما با ا ييبايزدم؟ چطور امكان داره به خانم ز يحرف

تو  ايمن مقصر بودم  اي.بوده گذشته يحاال ولش كن هرچ: گفت يادب خارج شده به آرام رهياز دا يليمتوجه شد خ تارا

 نكهيراستش حوصله ا. ذاشتم خود به خود جوش بخوره يخداروشكر كه فقط استخوون پام شكست البته اگه به خودم بود م

 .طرف و اون طرفبكشمش رو ندارم نيرو تحمل كنم و ا نيگچ سنگ نيماه ا كي

شه فوق العاده شرو  يمعلوم م ديكه دار يا هيروخ نيبا ا ديخدا رحم كرده كه شما پسر نشد: سر داد و گفت يخنده ا مرد

 نه؟ ايطور است  نيهم. ديرفت يراست هم باال م وارياز د تونيالبد در زمان كودك.ديهست طونيش

كه پام شكسته  فيدم ح يصاف م نيزم يكار رو بهتر از راه رفتن رو نيراست باال رفتن كه حرفمه ا وارياز د: گفت يفور تارا

 .دادم يچشمه نشونت م كيو گرنه 

دختر آكروبات  كيتا به جال !جالبه  يليخ. ديپس شما آكروبات باز هست: گفت يتارا نشده بود به شوخ هيكه متوجه كنا مرد

 .كجاست تا برسونمتون رتونيمس ديشه بگ يخب خانم قهرمان م.دميند كياز نزد يرانيباز ا

 نيكرد او به ا يمرد جوان فكر نم.امتناع نكرد  يشاناو مطمئن بود مرد او را نشناخته پس از دادن ن.تامل كرد  يلحظه ا تارا
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و در  ديكش يمحو در عمق چهره اش داشت نفس راحت يكه لبخند يدر حال.او بگذارد اريمنزلش را در اخت ينشتن يراحت

گشت تا با  يم يدر ذهنش به دنبال موضوع. برد يبا تارا لذت م يصحبت هماو هم از . مورد نظر حركت كرد يجهت نشان

 .كرد رياش او را هم غافلگ رمنتظرهيكند ناگهان تارا به كمكش شتافت و با سوال غ يريطرح آن از سكوت جلوگ

 .ستيهم دونستنش برام مهم ن اديهر چند كه ز. هياسمت چ ينگفت

 د؟يديپس چرا پرس! عجب: و گفت ديخند مرد

بدونم  ديمن هم با يدون يبم تواسم منو م يبا تو مساو نكهياطر افقط بخ: را باال انداخت و گفت شيتفاوت شانه ها يب تارا

 .ستيهم برام مهم ن يليالبته گفتم خ

كه در  يشركت تجارت كيعامل  ريهستم مد يبنده شهاب طلوع.گم يذره كه براتون مهمه م كيبخاطر همون :گفت مرد

با .اخل داشبورت در آورد و آن را به دست تارا دادشكالت از د يبسته ا.داره تيانواع شكالت و تنقالت فعال ديتول نهيزم

 .شه يصادر م انهيخاورم يشكالت ماست كه به كشورها نيمرفوب تر نيا دينوش جان كن دييبفرما: لبخند گفت

 ؟باوريرانيشكالت ا نيا يجد يچد: و گفت ديكش يسئت ياراد ريآن انداخت و بعد غ ليبه بسته شك يبا تعجب نگاه تارا

 .بسازند ييشكالتها نيقادر باشند چن رانيكه تو ا ستين يكردن

همه . ننديب يشكالتها رو نم نيوقت رنگ ا چيه هايرانيكه خود ا نهيا تيوافع ديطور فكر كن نيا ديشما حق دار: گفت شهاب

 . شه يبه خارج صادر م كيدرجه  يشكالتها

 

خورم ،  يم يشكالت خوشمزه ا نيبگم دفعه اولم است كه چن دي، با هيعال« :از آن را در دهانش گذاشت و گفت  يتكه ا تارا

 ».  ميكشورمون محروم باش كياز تمام محصوالت درجه  ديكه با ميستيها آدم ن يرانيمگه خود ما ا. خدا ازتون نگذره 

 ».شن  يشبه ورشكست م كيكننده ها  ديباشه تول نياز ا ري، غ نيهم يعنيخب تجارت « :گفت  يبا دستپاچگ شهاب

داخل كشور و  يهر جنس بنجل و به دردنخورمان برا.  ميديتجارت رو هم فهم يچه خوب ، معن« :زد و گفت  يپوزخند تارا

 ».شده  يفيكث يايعجب دن. هر جنس خوب و مرغوب هم مال از ما بهترون 

از اجناس مرغوب  يليكه خ ديريهم در نظر بگ نويبهتره برعكس ا.  ستين دييفرما يطور كه شما م نيا« :گفت  يفور شهاب
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 »شه  يهم وارد كشور ما م يخارج

محصوالت دارند فقط پولدارها و شكم گنده ها از پس  نيكه ا يسرسام آور يمتهايدونم ، اما با ق يبله ، م« :گفت  يفور تارا

 »آن  يبر م دشونيخر

طور تو كشور  نيا.  ستيساخته ن يهم كار، اما از دست ما  ديگ يطوره كه م نيمتاسفانه هم« :با حالت تاسف گفت  شهاب

 »برخورد كرد  يا شهيموضوع ر نيبا ا ديجاافتاده با

خواد گناهش  يم ي، هر كس ميدار يچه كشور آباد« :گذاشت گفت  يقطعه شكالت را در دهانش م نيكه آخر يدر حال تارا

 »آد  يداره سرمون م يچ ميبرف ، خبر ندار ريز ميبندازه ، سرمون رو مثل كبك كرد يگريرو گردن د

هستند  شي، تو سن و سال شما اكثر دخترخانمها به فكر مد و آرا ديباش استيآد اهل س يبهتون نم« : ديپرس يركيبا ز شهاب

 »مسائل بپردازه  نيشه مثل شما بخواد به ا يم داي، كم پ

آدم  يشونيپ يرو استمداريمهر س يواقع شه با گفتن دو كالم حرف ينم لينزدم ، دل يمن حرف خاص« :با تامل گفت  تارا

 »بخوره 

 »؟ ديترس يم استي؟ شما هم از وارد شدن در مقوله س هيچ« : ديپرس شهاب

. داشته باشه  دنيبه دوره د اجيكه احت ستين يزيحرفها درد جامعه است چ نيگم ا ي، من م يمنظورم رو نگرفت نكهيمثل ا «

 »تونم درباره اش بحث كنم  ينم يفرد عاد كيداره كه من به عنوان  يا گهيد يمعنا استيعلم س

مردم جامعه اش نقش  يرانيو  يدر آبادان يهر كشور استيبنده محترمه ، اما من معتقدم س يطرز تفكر شماست و برا نيا «

بلعه تا  ياز وجودش رو م يرو داره كه روز به روز مثل خوره قسمت يحكم فرد جذام وستهيو ناپ وستهيپ يدردها نيا. داره 

 ».  ستندين گريكديو درد علت و معلول  استيشه گفت س يپس نم. به درد نخوره  شياجزا گريكه د يزمان

« :خاتمه دادن به آن بحث گفت  يبرا ديد يم يا دهيو عق ياز هر را يمطرود و ته يانسان يكه خود را از لحاظ اجتماع تارا

طور  نيهم يزنه ، به نظر من بهتره هر كس يجامعه داره حرف م يسواره از دردها يونيليكه بنز چندم يجالبه ، شخص يليخ

 »نداشته باشه  گرونيكار د به يره بره و كار يكه داره راه خودش رو م

 گهيكه از همد ييتهايامروزه مردم با وجود شكا دييفرما يطوره كه م نيهم« :با حالت تاسف سر تكان داد و گفت  شهاب
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 كيدر  يوقت.  اديبه وجد ب يامر باعث شده تفاوت فاحش طبقات نيتن دادند كه هم زيمسالمت آم يستيهمز يبه نوعدارند 

طبقه مستضعف  نهيباشه فقدان درك متقابل باعث ظلم طبقه مستكبر و ك يفاصله صد و هشتاد درجه ا ريو فق يغن نيكشور ب

 »شه  يم

اشاره كرده بود كه آتش درون تارا  يشهاب به جمله ا. هم گذاشت  يا بر روداد و چشمانش ر هيسرش را به پنجره تك تارا

نابهنجار  يسرپوش گذاشتن بر رفتارها يبود كه او و همراهانش برا يو انتقام تنها عذر موجه نهيك. ساخت  يرا شعله ور م

 .افكار تارا را مغشوش ساخته سكوت كرد  شيحرفها با نكهيكردند شهاب غافل از ا يخود اعمال م

تصاحب آن مال باعث شد با  يايبود رو متيگرانق ليآن اتومب دنيكه از چله ذهن تارا رها شد ، باال كش يفكر نينخست

 هفته كي دياگه اجازه بد« :در مقابل منزل تارا متوقف شد شهاب به او گفت  لياتومب يوقت.  رديشهاب را بپذ شنهاديپ اقياشت

 »مجدد شما رو نزد دكتر ببرم  نهيمعا يبرا گهيد

 »ندارم ، منتظرت هستم  يباشه حرف« :تامل گفت  يدرونش را پنهان كند ، پس از لحظه ا يداشت شاد يكه سع يدر حال تارا

 يبراتون انجام كارها تيوضع نيخواستم بگم اگه با ا يم ديناراحت نش شنهاديپ نياز ا دوارميام« :گفت  ديبا ترد شهاب

رو  شنهاديپ نيشما و خونواده تون ا يراحت يالبته برا. به اموراتتون استخدام كنم  يدگيرس ينفر ور برا كيروزمره مشكله 

 ».  ديشم قبول كن يدم خوشحال م يم

 رهيكه با تمنا به او خ به صورت مهربان شهاب انداخت يا گانهيمهر و محبت محروم بود نگاه ب افتيكه تا آن روز از در تارا

 »بهت زحمت دادم  يكنم به اندازه كاف يفكر م اميتونم از پس كارهام برب ينه ، خودم م« :با بهت گفت . شده بود 

شماره  نيا.  رهيگ يدلم آروم نم يطور نياما ا« :درآورد و آن را به دست تارا داد و گفت  راهنشيپ بيرا از ج يكارت شهاب

وجود  ديدياگه د ديريبود با من تماس بگ ياجيكنم هر وقت احت يتلفن همراه منه ، ازتون خواهش م تلفن شركت و شماره

 » دياست به من خبر بد يپرستار الزام كي

 

. شد  ادهيپ لياز محبت و توجه شهاب از اتومب يسپاس و تشكر نياهل تعارف و تكلف نبود بدون كوچك تر اديكه ز تارا

 يلحظه ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢١

به سمت منزلش رفت  يشده بود با شور و حال تازه ا دهيدر وجودش دم يبا تارا روح تازه ا ييكه از آشنا يشهاب در حال بعد

معروف بود كه از هر سمت در  يبرج ياز پنت هاوسها يكيآپارتمان او . كه در ارتفاعات شمال شهر تهران قرار داشت 

افكار ملتهبش . گرفت  ياو را به باز عيبد يش گذاشت ، حسپا به منزل راحتاست يبرا يوقت. بود  ريچشمگ يينما رندهيبرگ

در رابطه با دخترها داشت  يادياو تجربه ز. است  افتهيگمشده خود را  مهين يسال زندگ يبود كه عاقبت پس از س نيا يايگو

. بود  هياز بق زيبرخورد تارا متما.  دروحش پاسخ دهن يازهايخواست به ن يكدام نتوانسته بودند آن گونه كه او دلش م چيه. 

كه با رفتار سرگرم كننده اش او را از آن  يخاص باشد ، به گونه ا گرانيگشت تا نسبت به د يم ياو همواره به دنبال كس

حسرت ازدواج با  يادياش دختران ز ياجتماع عتيبود كه بخاطر موق يشهاب پسر برازنده و سالم. برهاند  كنواختي يزندگ

كرد ، مادرش از  يم يسه سال بود كه جدا از خانواده اش و مستقل زندگ. شركت پدرش بود  رعاملياو مد. داشتند  اراو 

كدام  چيداده بود ، اما ه شنهاديازدواج با او پ يرا برا ياديز ستهيرا در رشته اقتصاد گرفته بود دختران شا سانشيكه ل يزمان

از آن جو  ييرها يگرفت برا ميازدواج باال گرفت تصم يخانواده اش برا يپافشار هك يزمان. مورد نظرش واقع نشده بودند 

 ابديرا ب شياهايپدر و مادرش از آنان جدا شد تا خودش دختر رو ديكند با وجود مخالفت شد شهيپ يمجرد ينامطلوب زندگ

و  طنتياش او را به ش يبچه گ دوران يزنانه با رفتار پر شر و شورش همچون همباز ييبايكه در كنار ظرافت و ز يدختر. 

ساخت  يبود كه او را وادار م يزيكه در رفتار تارا وجود داشت همان چ يدر نظر شهاب آن نقص آشكار. وادارد  يگوشيباز

ناپخته او را  شهياند نيا نكهيبزند ؛ اما غافل از ا شيدر زندگ ياديز يبه آن رفتار دست به تجربه ها دنيتكامل بخش يبرا

كه به  يزمان. كرد كه چگونه به شكار دل آن دختر گستاخ بپردازد  يم ريس ايرو نيدر ا. كرد  يم يچه صحنه هولناك دوار

 .سازد  شيرا از آن خو متيگرانق ليآن اتومب يا وهيفكر بود با چه ش ني، او در ا ديشياند يتصاحب قلب و روح تارا م

همچون دو  يو روح يفكر يناهماهنگ نيا. شد  يسپر دنيتارا با نقشه كش يشهاب با تب و تاب و برا يهفته برا كي آن

 .ساخت  يجذب م گريكديآن دو را به  يقطب مثبت و منف

مردانه اش واقف بود ، اما در  تيبر جذاب نكهيبا وجود ا. برانداز كرد  نهيمرتبه با وسواس خودش را در آ نيدهم يبرا شهاب

 يرا به حالتها شيبا برس مخصوص ابروها. شده بود  ديتفاوت تارا دچار ترد يرد و بس ينگاهها ادآوردنيآن لحظه با 

است كه  يبود كه او جزو معدود دختران افتهياز رفتار تارا در.  ديارايخشونت ب اچهره اش را ب كيميآورد تا م يمختلف در م
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ساده با  يلباس دنيسر و پوش يكوتاه كردن موو  شيخاطر با گذاشتن ته ر نيپسندد و به هم يخود م يمرد را به شكل واقع

 .تارا از منزل خارج شد  داريموقر به قصد د يظاهر

از مال  يبران طمع اش را بر گوشه ا غياو ت فتنيكه بتواند با فر ديارايبا همان وسواس قصد داشت چهره اش را چنان ب زين تارا

خوش به حالت « :داشت با حسرت گفت  ياز صورت تارا چشم بر نم يكه لحظه ا يدر حال نيميس.  اندازديو ثروت آن مرد ب

 ي، راست بگو احساس نم يجا باز كن يتو دل هر مرد يتون يسالح م نيداده ، تو با ا ترو در حد كمال به ييبايتارا ، خدا ز

 » ؟ يعاشق شد يكن

 

 اليدست ل تياو باعصبان.شد مانيحرفش پشاز بازگو كردن  نيميجمله چنان چهره اش دگرگون شد كه س نيبا شنبدن ا تارا

دفعه اول و آخرت باشه كه «:كرد و گفت نيميرو به س ينديصورتش بود كنار زد و بعد با لحن ناخوشا شيرا كه مشغول آرا

دخترها  يمن مثل بعض يفكر كرد.واژه نفرت دارم يچقدر از ا يدونستيكاش م.يبريرو جلو من م يكلمه عشق و عاشق

دوست داشتن باشه؟گذشت  قيكه ال يكن دايپ يتونيم يروزها تو مرد واقع نيا.اشاره خودم رو ببازم كيهستم كه به محض 

امروز عشق  يايدن.كردنديو زمان مبرازه م نيبه هم به زم دنيرس يكه تا سر حد مرگ برا يواقع يو مجنونها يليائن دوره ل

عشق كامل و تمام  يعنيپول و ثروت .يكن يداريعشق خر يتونيبه همون اندازه م يپولدارتر باش يكرده،هرج يرو فروش

 يبخاطرش از همه چ يحاضر.يچ يعني يعشق واقع يفهمياون وقته كه م...اديسراغ آدم ب يتب لعنت نيخدا نكنه ا...اريع

 يعضق ماد ستميوجه حاضر ن چيكه به ه يكيمن .ارزشش رو داشته باشه يراه فنا بش نيپس چه بهتر اگه قراره در ا يبگذر

من  ايب.كه فقط تو چند كلمه خالصه شده عوض كنم يخشك و خال يبرسونه به عشق ميمنو به تمام خواسته ها تونهيرو كه م

كه دختر و  فهيمشت اراج كيكه  گهيد وزانو هزار تا جمله س پرستميتنها تو رو م رميميتو م يصبح تا شب بگم دوستت دارمب

بخاطر عشق ...تو نيخانم؟هم نيمينون س اي شهيآدم آب م يتهوع آور برا يجمله ها نيا.دهنديهم م ليتحو امروز يپسرا

خزعبالت بذاره فقط  نيا ياش رو به پا يكنه كه جوون يزندگ خواديارزشش رو داره؟مگه آدم چند ساال م ايآ.يدربه در شد

 نيتر نيريو ش نيباتريعشق به پول ز يفهمياو رو به دام بندازه اون وقته كه م ختميپسره ر نيا يكه برا يدون نيا نهخدا ك

 .تلفن رفت و شماره همراه شهاب را گرفت يرا گفت و بعد به سمت گوش نيتارا ا».استيعشق دن
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نتوانست  او هرچه تالش كرد.ساخته بود نيشده بودند كه حرص و طمع چهره اش را آتش رهيهاج و واج به او خ اليو ل نيميس

 يرنگ كوتاه يشمي يباران.رفت شيتلفن گذاشت و بعد به سمت كمد لباسها يرا رو يگوش رديبا شماره مورد نظر تماس بگ

تلفن همراه به نام خودت برام  كي يامروز بر خواميازت م«:گفت نيميبه س ور ديپوشيكه آن را م يرا انتخاب كرد و در حال

 ».ارميكم ب يزيپسره چ نيجلو ا خوامينم.يبخر

باز هم  يكن يهر كار شه؟تويمگه م.يشركت است رقابت كن كي رعامليكه مد يبا س يخوايم يعني«:با تعجب گفت نيميس

 ».يچند پله از او عقب هست

دل هر  تونميم مييبايمن با ز يمگه تو نگفت«:گفت كرديكه چشمانش را خمار م يبر لب آورد و درحال يا انهيلبخند موذ تارا

 ينرفتم اما هرچ يدرسته كالس عشوه گر.باشه تونهيم يباالتر چ نيخب درحال حاضر ثروت از ا.ارميو به دست بر يمرد

 ».كنميم كيآبشخور شر نيبه موقع شما رو در ا ديشما تماشا كن.طرف رو چطور خر كنم دونمينباشه زن هستم و م

كه در وجودت سراغ دارم  يبا عرضه ا خواديفقط دلم م خوامينم يسهم چيمن از تو ه«:به تارا انداخت و گفت يزينگاه ت اليل

هرچه مرد  شهير يطور هي خوادياون بال رو سرم آورده دلم م ديكه رش ياز زمان.يهرچه مرد سرراهت قرار گرفت رو درو كن

 ».فقط اغفال دخترهاست هدفشونهستند كه  اديز ديامثال رش.است بسوزونم

از تو از  شتريمن ب.نخواهم داشت نيجز ا يكه زنده باشم هدف يخاطرت جمع باشه تا روز«:گفت يبخش نانياطم يبا لحن تارا

به ساعتش انداخت و  يتارا نگاه».اديناخودآگاه خون تو رگ هام به جوش م ادياسم مرد كه م.جنس المسب ضربه خوردم نيا

همون جا  ريكه اگه زن بگه بم يياز آن دسته مردها.است يعيو مط ليذل دمعلومه مر.شهيم دايكم كم سروكله اش پ«:گفت

 ».رهيميم

 يك.لنگه يسنگه مال پا يهرچ گنيمثال م.هيخود يحرفهاشون ب يهم بعض هايميقد نيا.بختت بلنده«:گفت يبا شوخ نيميس

خدا كنه نقشه هات .آره يبرات م ييداره فرصت طال ييطورا هي يلنگ جنابعال يپا نيهم مينيبيم ميما االن دار.طوره نيگفته ا

 ».كارساز بشه

 يشهاب از او خواست لحظه ا يصدا دنيبا شن.را برداشت يگوش يطوالن يتارا پس از مكث فونيآ يبلند شدن صدا با

نگاه .آمد نييپا لشياز اتومب يشهاب به محض خروج او فور.ربع معطل كردن از خانه خارج شد كيپس از .ستديمنتظرش با
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سرد كه به اندازه نگاهش  يتارا با لحن.به او سالم داد يبا دستپاچگ.آمد باتريبه تارا انداخت كه به چشمش ز يزيبرانگ نيتحس

را آماده كرده  يو روح نواز ميشهاب از قلب آهنگ مال.شد ليبود جواب سالمش را داد و بعد به كمك او داخل اتومب خزدهي

انداخت و بعد با لبخند  اوبه  ينگاه.شد انيه چهره تارا در آن نماكرد ك ميتنظ يرا جور نهينشست آ نكهيبه محض ا.بود

 »نداره؟ يحالتون چطوره؟پاتون مشكل«:ديپرس

 »حال پامو؟ اي يپرسيحال منو م«:گفت هيبا كنا تارا

 ».حالتون خوبه يعنينداشته باشه  يمشكل يپا قلب دومه پس وقت گنيم ديديمگه نشن«:گفت شهاب

كه  ستيخود ن يب.كرد نشيگزيقلب دوم رو جا شهياز كار افتاد م يروز هيپس اگه قلب اولمون !عجب«:با پوزخند گفت تارا

 ».آد يجالب م يليپا به قلب به نظر خ ونديپ.دهيآفر دكي كيهر عضو بدن انسان  يخدا برا

 كياز نزد اميگرفتم ب ميچندبار تصم.نگران حالتون بودم يليمدت خ نيتو ا«:است گفت يمتوجه نشد لحن تارا شوخ شهاب

 ».باشه يراخالقيخواهر و برادرتون غ ايكار من از نظر پدر و مادرتون  نيا دميحالتون رو بپرسم اما ترس

هستم و ننه و بابام چطور  يمن ك يبفهم يركيبا ز يخوايم.يمشخصه قصد اطالعات گرفتن دار«:زد و گفت يپوزخند تارا

 »نه؟ اي دميدرست فهم.ندارم ايدارم  يخواهر و برادر.هستند ييآدما

 »د؟يكنيفكر م نينه چرا چن«:گفت يبه هدف نخورده با دستپاچگ رشيكه احساس كرد ت شهاب

من ختم .ف من تا فرحزاد رفتم يتو بگ.يبا دسته كورها طرف هست يكرد ه؟فكريچ«:باال انداخت و گفت ييچشم و ابرو تارا

 ».دهينم صيكه هرَ رو از بِرَ تشخ يطرف هست يمامان شيتيدختر ت كيكن با ن اليخ.روزگارم

 گهيطور د زنميكه م يهرحرف.ديهست نيبدب زيشما چقدر نسبت به همه چ.نكردم يجسارت نيمن چن«:گفت يبا كالفگ شهاب

 ».ديكنيبرداشت م

اگه  دميم شنهاديبه تو هم پ.باشم وگرنه كالهم پس معركه است نيبدب ديبا گهيامروز م يايدن ستيمن ن ريتقص«:گفت تارا

 ».نگاه نكن نانهيخوشب ديرو از د يزندگ يتو كارهات موفق باش يخوايم

 ياز زندگ يتمتع چيه شهيباعث م نيتلق نيا كنهيم يزندگ نيدروغ يايدن كيآدم احساس كنه تو .بده يليكه خ يطور نيا«

چند صباح رو با  نيعمر كنه كه ا خواديمگه انسان چقدر م.شهيتمام لذتها به روت بسته منگرش در  نيبا ا قتيدر حق.نبره
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 ».پشت سر بذاره يافكار منف

آمد  يكه در نظرش ضعف م يتيبه آن خصوص دنيقوت بخش يبرا دياو را به نفع خودش د دهيطرز عق نيكه در دل ا تارا

عوض كردن موضوع بحث را به  يمثبت بر افكار تارا گذاشته برا ريتأث شيشهاب كه احساس كرد حرفها.سكوت كرد

 يجو تيشما از وضع.اديدوباره برف ب خواديكه معلومه م رطو نيا.زمستون امسال چقدر پربار بود«:هوا كشاند و گفت تيوضع

 »د؟يدار ياطالع

 ».كشنديم ونيموضوع هوا رو به م يآرن فور ياز حزف كم م يكه آدما وقت دونميم نويفقط ا نه«

البد در دوران مدرسه هم به .ديديجواب برعكس به سؤاالت م شهيشما هم!چقدر جالب«سر داد و گفت يقهقهه ا سهاب

بود شما  يچه دوره ا انيدوران هخامنش دنديپرسيمثال اگه ازتون م.ديداديطور جواب م نيهم چارهيب يسؤاالت معلمها

 »نه؟ اي گميدرست م.كرباسن بودند كيسر و ته  شونيهمگ كه ديگفتيم تيبعد در نها.ديكرديرو رو م انيساسان خچهيتار

رك  يليمن خ.درباره ام چطور فكر كنند گرانيد ستيمن مهم ن يبرا.قضاوت كن يخوايهرطور م«:گفت يتفاوت يبا ب تارا

اهل .ستيسته كارم نوجه را چيدورو و چاپلوس نفرت دارم و دروغ به ه ياز آدمها.آد ياز لفظ قلم بدم م زنميحرفم رو م

 ».يمن آشنا شده باش اتيبا روح يتا حدود دوارميحاال ام.آد ينم وشمهم از قشر مذكر خ اديز.ستميكرد هم ن يتئاتر باز

 »آد؟ يچرا از مردها خوشتون نم دييبفرما شهيكه قبل تأمله م يآخر نيبه جز ا شهيقابل ستا ديكه گفت ياتيخصوص تمام«

در مقابل  يرو به سرسپردگ يوجدان و مردانگ.مزاج و سردند يهستند اغلب دمدم يبرخالف زنها كه داغ و حرارت چون«

 همه نيا.كننديم يانسان يپشت به تمام حرمتها يلذت آن كيبه  دنيكه بخاطر رس ينفس فروخته اند تاا حد يهوا

 شه؟ يسر شما مردها بلند م رياز ز هايآلودگ نيتمام ا يدون يم چيگرفته؟ ه شهياز كجا ر تيو جنا ظلم

 

هست رو  نيكره زم يمرد رو يهر چ يطرز فكر ناعادالنه دستور نابود نيوگرنه با ا دينشد يخدا رحم كرده شما قاض! عجب

 شهيبگم هم ديبا د،امايكرد داينسبت به مردها پ يبد ديكه د ديقشر خورد نياز ا يبه طور حتم ضربه بد. ديكرد يصادر م

 ايكنه كه نقش زن در دن يثابت م خيشن، تار يدست زنها م چهيمردها نا خواسته باز يشن، بعض يكه ضربه م ستنديزنها ن نيا

كه پشت ظاهر ساكت و آروم  ييشماها نيچرخه، هم يرو شست شما زنها م يكره خاك نيچقدر مؤثر بوده، اصالً به نظر من ا
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كه مغز زن  ديتن بد تيواقع نيا به ديوقت نخواست جيه د،يخودتون كرد ريو اسزنانه مردها ر يها لهيح يخود با طناب نامرئ

 كيشما زنها مثل . رو با تمام عظمتش منهدم كنه نيسرزم كيكنه، قادره  تيفعال رانگريمخرب و و ياگه بخواد در راهها

 يخداوند زن رو برا. مرد رو ذوب كنه ستيتونه هست و ن يبذاره م انيكه اگه سر به طغ ديمون يكوه آتشفشان خاموش م

 ».نيهم د،فقطيرآزمون مرد آف

 

 

آتشفشان  يكوهها نيشهر از ا نيآخه ا ؟يتا به حال چندبار مورد آزمون قرار گرفت يشه بگ يم: گفت يبا لحن تمسخر تارا

 باشم؟ نهاياز هم يكيمن  يترس يتو نم. بشه كيكوهها اعتماد كنه و بهشون نزد نيخواد كه به ا يداره،مرد م اديز رفعاليغ

 

 

 يباره كه م نياول يبرا. ديكن يباهاشون برخورد داشتم فرق م يكه در زندگ ينه، شما با تمام دختران: درنگ گفت يب شهاب

 ديرك هست يليخ ديهمون طور هم كه خودتون گفت. ستياهل عشوه و ناز ن يو برازندگ ييبايهمه ز نيبا وجود ا يدختر نميب

به قول معروف از اون . بره يخودش م فيبه تكل يزود پ يليآدم خ. ديندار يانپنه زيكه تو دلتون چ نهينشانگر ا نيو هم

به . ديد يو بدون وقفه بروز م يعلن اديرو كه خوشتون ن يزيچ.ديبكش شيو با دست پ ديكه با پا پس بزن ديستين يدسته افراد

 ميقدم تو زندگ ياديز يام دخترها يشغل تيمن بخاطر موقع قتشيحق.شه يجزو صفات خوب محسوب م نينظر من ا

گذاشتند نه به  شيشوم اونها بخاطر پول و ثروتم پا پ يمتوجه م نكهيگذاشتند و اظهار عشق و عالقه كردند، اما به محض ا

از  ستيام مهم نكنم، بر دايدست پ يسال سن هنوز نتونستم به عشق واقع يبا وجود س. خاطر خودم، ازشون فاصله گرفته ام

 .نيخوام زالل باشه، هم يبه من داده بشه، فقط م يچه طبقه و قشر

 

 

ساخت و با  ياو فاش م يرا برا شيتا آن اندازه مورد اعتماد شهاب قرار گرفته بود كه احساسات و خواسته ها نكهياز ا تارا

به  دنيرس ير شكل تنفر از عشق را براكرد به ه يداشت، سع تيگونه ابراز احساسات حساس نينسبت به ا نكهيوجود ا

وقت  چيه! عجب: و گفت ديكش ياو رندانه آه. را به دست آورد دالسركوب كند و رگ خواب آن پسر فئو شيخواسته ها
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گفتم عشق خاص طبقه  يبا خودم م شهيهم. به عشق رو در وجودش احساس كنه ازيو پولدار ن يآدم غن كيكردم  يفكر نم

 هيهد گهيهمد بهتونند با خلوص  يقلب عاشق و پاك دارند كه م هيندارند، اما به جاش  يتو زندگ يچيكه ه يمحرومه، كسان

 .بدند

 

 

كه با خودش نكبت و  يرخنه كرده، عشق يمتأسفانه در طبقه مرفه عشق ماد گه،يد نهيخوب منظور من هم: گفت يفور شهاب

. ارهيرو به ارمغان ب يتونه با خودش حالوت و خوشبخت يوقت نم چيبشه ه نيكه با پول سبك سنگ يخب عشق. آره ينفرت م

هستم كه به دنبال  ياما من جزو اون دسته انگشت شمار رفتند،يپذرو  يتصنع ينوع دلدادگ نيقشر ا نيا ياغلب آدمها

 يم...عشق بدون مرز كي ،يعشق ماندگار، جاودان و اسطوره ا كي. باشه دهيدر اون دم يگردم كه روح معنو يم يعشق

 ه؟يمنظورم چ ديفهم

 

 

فكر  ميكه تو زندگ يزيمتاسفانه من تا به حال به تنها چ: كند سر تكان داد و گفت فايداشت نقش خود را خوب ا يكه سع تارا

رد مو نيدر ا يتجربه ا چيه. در وجود من دنبالش بگرده ينه دنبالش رفتم و نه گذاشتم كس. مسئله عشق بوده نينكردم هم

 .بدم يحيندارم كه بخوام توض

 

 

 .ديخوام عشق بدون مرز رو برام معنا كن ينخواستم، فقط م حياما من از شما توض: بر لب آورد و گفت يلبخند معنادار شهاب

 

 

بگم  نكهيجز ا. تونم بدم يم يحيندارم چه توض نهيزم نيدر ا يتجربه ا چيه يوقت: را باال انداخت و گفت شيشانه ها تارا

شه،  يكلمه شروع م كي نيچون همه مكافاتها از هم ميمعقوله صحبت نكن نيدر ا گهيبهتره د...محض يوانگيد يعنيعشق 

 .و آخرش تلخ نهيرياولش ش
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 ... چيكه ه دياما شما گفت: گفت يفور شهاب

 

 

 ييو همه جا انهيكلمه عام نيقدر ا نيروزها ا نيندارم، اما ا يتجربه ا چيبله، گفتم ه: نگذاشت حرفش را دنبال كند، گفت تارا

است  يشنوه كه از هر چه عشق و عاشق يم يتهوع آور يزهايشده كه آدم خواه و ناخواه از گوشه و كنار درباره اش چ

 .شه يمنزجر م

 

 

درست حالت . طوره، متأسفانه عشق قداست خودش رو از دست داده نيهم: سر تكان داد و گفت يبا حالت متفكرانه ا شهاب

 سينو خيقرنهاست تار. يمحتوا بودنش ببر يبه ب يپ يتون يسوزن م كيكرده كه با فرو كردن  دايرو پ يا يطبل تو خال

اعتراف كرد كه در  شهيبه واقع م. دلدادگان ثبت نكرده نيرو به عنوان برتر ينام گهيگذاشته و د نيعشاق قلم خودش رو زم

 ياتيعنصر ح نيكه انسانها با جهالت خودشون رو از ا ابينا رياكس كيبه افسانه شده، به  ليعشق تبد يخاك نيسرزم نيا

 .محروم كردند

 

 

 نيبه ا دگاهيد كيچه جالب، من و شما از : دوباره گفت. ستينگر يبه تارا انداخت كه با تعمق به او م ينگاه نهياز آ و

 شيكه در اثر فرسا يانسان ياز حرمتها يلياعتبار ساقط شده، مثل خ كه عشق از نهيمون ا دهيهر دو عق. ميكن يموضوع نگاه م

 يرو چطور تيانسان ندگانيكنه، آ دايادامه پ يكره خاك نيا يآدم بر رو تيموجود گهدونم ا ينم. شدند ليبه فس ليزمان تبد

 .معنا خواهند كرد

 

 

من كه حوصله ندارم : گفت يگونه صحبتها متمركز كند با لحن نه چندان دلچسب نيا يتوانست بر رو يكه ذهنش را نم تارا

حاال كه روزگار به . ينكن دهايچراها و با نيا ريبهتره تو هم ذهنت رو درگ. كرد شيشه كار يفكر كنم كه نم يدرباره مسائل
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 ايدن نيتو ا يناممكن چيكه ه ديد دياون وقت خواه د،ياسكناس رو نشون بد وشهگ هيچرخه، فقط كاف يكام شما پولدارها م

 ؟يهست يپس نگران چ. ديرو هم بخر ليعزرائ ديتون يعشق كه سهله، استغفراهللا با رشوه م. براتون وجود نداره

 

 

 نيكنه؟ اگه ا يريقدر قدرت داره كه بتونه از مرگ جلوگ نيپول ا يعني د؟يگ يم يحرف رو جد نيا: با تعجب گفت شهاب

 .از ثروت خودشون رو همراه ببرند يقادر باشند مشت نكهيخفتن بدون ا رخاكيهمه آدم پولدار ز نيطوره پس چرا ا

 

 

 نيشه دوباره به ا يعده با خودشون فكر كردند م نيالبد ا ستند،يخب پولدارها كه همه اهل رشوه دادن ن: گفت يبا شوخ تارا

 .بكنند يخطر نيخاطر حاضر نشدند چن نيبرگردند به هم ايدن

 

 

 يدر صورت. ديكن يشما چقدر نسبت به قشر ثروتمند مغرضانه قضاوت م: كرد گفت يم يتلق يتارا را جد يكه حرفا شهاب

اندازه در  نيكه تا ا ييآدمها نيهم ونيدر م. نگاه كرد ديد كيشه همه رو از  يخوب و بد وجود داره و نم يكه در هر طبقه ا

 يپاداش و رتبه ا چيكنند و انتظار ه يم هيرياز ثروتشون رو وقف امور خ يمين هك يكنند هستند كسان يجلوه م ينظر شما ماد

 كنند؟ يپول و رشوه پرداخت م دنيعده هم بخاطر نفس كش نيبه نظر شما ا. ندارند

 

 

 مگه نه؟ ،يستيدسته ن نيبهت برخورد؟ تو كه جزو ا هيچ: زد و گفت يپوزخند تارا

 

 

 كنم؟ يجلوه م ين در نظر شما چطور آدمم ه؟يمنظورتون چ: گفت يبه تند شهاب

 

 

 نيبچه پولدار متظاهر كه ماش كي: گفت يستيقرار دارد بدون رودربا يتيلحظه فراموش كرد در چه موقع كي يكه برا تارا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٠

 .نيكنه، هم يم يانسان دوست يسوار شده و ادعا يونيليچند م

 

 

سكوت كرد و تا  تيدر مقابل آن محكوم اورديبه زبان ب گريد يكالم نكهيبود بدون ا دهيكه از لحن كوبنده تارا رنج شهاب

با . درآورد ياو شد، اما غرورش اجازه نداد او را از آن حالت گرفتگ يتارا متوجه دلخور. نگفت يزيچ مارستانيبه ب دنيرس

منصف رو  يطور نقش آدمها نيكه ا يك دختر بچه چهارده ساله طرف هستيبا  يمزلف، فكر كرد كهيمرت: خودش گفت

طور به دروغ برام چه چه  نيا گهيزدم تو دهنت كه د يكه برات نقشه ها در سر دارم و گرنه چنان م فيح. يكن يم يبرام باز

كه با فقر زاده شده  يكس نتو ده تيصادرات يكه شكالتها دميگوشت گنده از پهلوت كندم بهت نشون م هي يبذاز وقت. ينزن

 .نيآره، پس عاقبتش رو بب ،يكن يده، به من شكالت مارك دار تعارف م يم يچه مزه ا

وقتي گچ پاي تارا عوض شد ديگه هوا . به بيمارستان رسيدند شهاب با سرسنگيني او را تا پايان معايناتش همراهي كرد وقتي

حريري از .برف قرار گرفتندبه محض اينكه قدم به بيرون بيمارستان گذاشتند در محاصره تكه هاي درشت .تاريك شده بود

 :شهاب به آرامي بازوي تارا را گرفت و گفت.شده بود نبرف بر زمين گسترده و باعث لغزندگي خيابا

 .زمين لغزنده است ممكنه تعادل خودت رو از دست بدي.بذار كمكت كنم-

مي ديد دوباره مورد توجه شهاب  كه تا آن موقع خودش را به خاطر تلخ زبانيش مورد نكوهش قرار داده بود از اينكه تارا

قرار گرفته در دل خشنود شد و با خودش عهد بست تا زماني كه به اهدافش نائل نشده مراقب حرف زدنش باشد و براي 

 :شهاب با تعجب توام با خنده ابرويي باال انداخت و گفت.او مي نگريست بهنخستين بار به روي شهاب لبخند زد كه با ترديد 

ش صورت زيباتون رو با لبخند زيباتر كرديد اي كاش هميشه زمين لغزنده باشه و من از شما چنين خواهشي آخر!چه عجب-

 .بكنم

 :با صورتي بشاش گفت تارا

فكر ميكردم اين آخرين جلسه است كه زحمت آوردن من به بيمارستان رو .مگه قراره باز منو تو همديگه رو ببينيم....ا-

 .متحمل ميشي

منو باش كه خيال مي كردم در صلح به .خند شما به خاطر اين بود كه فكر مي كرديد از شر من خالص شديدپس اينطور لب-
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همين اندازه كه به بنده افتخار داديد خنده رو بر چهره تون ببينم و لذت ببرم ممنونم و از شما .اشكالي نداره.روم باز شده

 .بپذيريد ماستدعا مي كنم پشنهاد منو براي صرف شا

 :به آرامي گفت راتا

 .چقدر خوب،شما هر دختري كه بهتون لبخند بزنه رو به شام دعوت مي كنيد-

مطمئن باشيد كه اين .يعني اين قدر من خفيف و ذليل هستم كه به خاطر لبخند كوچك دختري خودم رو ببازم.نشد ديگه!د-

 .نخستين لبخندي است كه بخاطرش مي خوام جشن بگيرم

مردي كه با يك لبخند .خودشه،ثروت باباهه حسابي مستش كرده،فقط كافيه با هوشياري خرش كنم خود :در دل گفت تارا

آخرش !آخ تارا.بذار به موقعش چنان قهقهه اي برات بزنم كه گوشت رو كر كنه.اين طور خام بشه با قهقهه چه حالي ميشه 

د دست از تعصب برداري و كاري كني كه فقط باي.فرصت توست ناين آخري.هماي سعادت روي پشت بوم خونه ات نشست 

بعد كه به هدفت رسيدي .او عاشق زارت بشه،تا حدي كه از خود بي خود بشه و دو دستي تمام ثروتش رو بهت تقديم كنه

بزن به چاك،كي به كيه، مگه اين پسره از گور باباش اين همه ثروت رو جمع كرده كه با سي سال سن ماشين بنز آخرين 

چرا من كه از همه نستحق .اين طور پولهاي ناحق يه جوري بايد از حلقوم اين طور آدما بيرون كشيده بشه. دهسيستم سوار ش

 .ترم اينكارو نكنم

كمي بعد به سمت رستوران مجللي رفتند كه در يك .با احترام در اتومبيل را به روي تارا گشود و او با غرور سوار شد شهاب

ه دم به دم عشق شريانهاي بدنش را داغ تر مي كرد در سكوت زيباترين نقشها را در شهاب ك.منطقه ي اعيان نشين بود

 .دل آن دختر چه پليديهايي ريشه دوانده نهغافل از اينكه در نهانخا.مخيله اش ميگنجاند

دوره شاه بر روي ستونها و ديوارها عكسهايي از .وارد رستوران شدند فضاي سنتي آنجا نظر تارا را به خود جلب كرد وقتي

درهاي چوبي با كلونهاي آهني كه روي انها نصب شده بود و طاقچه هايي كه كه شمعدانهاي نقره اي . عباس نقاشي شده بود

تختهاي چوبي كه با قليچه هاي دست بافت ايراني مفروش شده بود و .بود برا به نمايش گذاشته بود براي او خيلي جال

پيشخدنتها با پوششي سنتي .وسط آن خودنمايي مي كرد نظرش را جلب كردحوضچه اي آبي رنگ كه فواره اي كوچك 

گونه هماهنگي با آن  چتنها دو چيز بود كه هي.مشغولپذيرايي بودند و نمايي از كاخ نشيني قديم را به تصوير در آورده بودند
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مشتريان كه اغلب دختر و  يكي وجود اركستر بود كه مشغول نواختن موسيقي مدرن بود،دوم حضور.نمونه تاريخي نداشت

 .پسرهاي جوان بودند

پس از اينكه روي تخت جا به .پس از اينكه محيط را از نظر گذراند به سمت تختي رفت كه در گوشه اي دنج قرار داشت تارا

 :جا شدند،شهاب از او پرسيد

 چرا اين-

 د؟يرو انتخاب كرد قسمت

 .اديشلوغ خوشم نم يآدم راحت ترع به طور كل من از جاها يطور نيا. ميمردم در امان باش ياز نگاه ها نكهيخاطر ا به

 يزاديآدم چيكنم كه ه يزندگ ييجا هيزنه برم  يوقت ها به سرم م يبعض. هستم ييمن هم عاشق خلت و تنها! جالب چقدر

 .آرامش را بفهمم يواقع يبكر دست نخورده كه معنا عتيطب انيم. نباشه

دل  يمدت هي ستيبدم ن يانگار. شهيبا همه جور آدم دمخور بودم اال مرد عاشق پ يتو زندگ! عجب بابا: با خودش گفت  تارا

 .زدتر بجنبم تا به مقصد برسم ديحاال كه خر مراد رو سوارم با. هاش بدم ييبه الال

 .نتخاب كندشهاب صورت غذا را به دست او داد و خواست ا. تارا به خود آمد شخدمتيآمدن پ با

كه از انتخاب او شگفت زده شده بود به پاس احترام به  يشهاب در حال. داد يزيبه آن انداخت و سفارش د ينگاه تارا

 .داد يزيمهمانش او هم سفارش د يخواسته 

 :خندان گفت  يبا صورت شهاب

 .بردم  يخوب م يسرا يزيد كيوگرنه شما رو به  ديدوست داشته باش يزيكردم د ينم فك

 .آد يكه آدم خوشش م ديدار يطبع خاص. دخترها فرق داره هيكه اخالق و رفتارتون با بق يراست

 »؟ينيب يم يبيغر بيمنو آدم عج يجد »

. شما بشه يتونه مانع خواسته ها ينم زيچ چيكس و ه چيه. ديهست يغل و غش يشما آدم راحت و ب. نبود نينه منظورم ا -

 .شماست ياعتماد به نفس باال ينشان دهنده  نيا. ذارهيشما نم يرو يريتأث چيه طيمح يحت

 ..ترسم چشم بخورم يم. نكن فيانقدر تعر گهيخب د: گفت  تارا



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٣

 :همراه خود را به سمت تارا گرفت و گفت  يگوش شهاب

 .ممكنه نگران بشن. ديريبهتره با منزل تماس بگ -

 :و گفت  ديكش يآه تارا

 .رو ندارم كه بخواد مؤاخذه ام كنه يكس يعني. ستيمنتظرم ن يكس -

 : ديپرس ديبا ترد شهاب

 ستند؟ين شتونيپدر و مادرتون پ د؟يكن يم يشما تنها زندگ -

 :به ظاهر گرفته گفت  يبا چهره ا تارا

فوت كردند و من موندم و دو تا از  يرانندگ يهر دو در سانحه  شيچند سال پ. كنند يندارم كه با من زندگ يپدر و مادر -

 ي هيكه ارث يتو خونه ا كترميمن و دو خواهر كوچ. هستند ليخواهرام كه در حال حاضر هر دو در دانشگاه مشغول به تحص

 .ميكن يم يام است با هم زندگ يپدر

 :با تأثر گفت  شهاب

به خصوص دو . بچه هاست يضربه برا نيتر مرگ پدر و مادر سخت. ديرو پشت سر گذاشت يمتأسفم ، البد دوران سخت -

خوب از عهده ادارشون بر  يليكه خ شهياونها به دوش شماست و معلوم م تيكه مسئول ديخواهر كوچك تر از خودتون دار

 .افتخار كنند يخواهر نيبه داشتن چن ديبا. كه موفق شدند وارد دانشگاه بشن دياومد

 :گفت  ديخند يشهاب م يكه در دل به خوش باور تارا

از  شتريخود من ب. شد شونيدر زندگ يشرفتيپ نيهمت و تالش خودشون باعث چن. اونها انجام ندادم يبرا ينه من كار -

 يعالقه دارم كه كمتر دختر ييدر عوض به كارها. از درس خوندن نداشتم يچون هدف خاص. برم شينتونستم پ پلميد

 .رهيطرفش م

 .ر داره ييذوق چه كارها يا هيروح نيبا چن يبرام جالبه بدونم دختر ؟ييچه كارها ديشه بگ يم:  ديپرس اقيبا اشت شهاب

تونم ادعا كنم  يكه م يهستم تا حد يلرانيمن عاشق اتوموب: كرد گفت  يم بيرا تعق يآن حرف منظور خاص انيكه از ب تارا

 .تبحر منو نداره يزن چيرشته ه نيتو ا
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پاتون رفع شد  يشكستگ نكهيبه محض ا نم،يرو بب تونيجالبه،چقدر مشتاق شدم رانندگ يليخ ؟يراست: گفت  جانيبا ه شهاب

 باشه؟ ديبذار شيمهرتتون رو به نما ديقول بد ديبا

 يدوست ندارم خواهرام تصور ناجور. ميداشته باش گهيهمد دنيد يبرا يپام خوب شد بهانه ا نكهيكنم بعد از ا ينم فكر

 .درباره من بكنند

 .پسرها قصد سوء استفاده از شما رو دارم يمن مثل بعض دينكنه فكر كرد. ميبش يمرتكب گناه ميخواينو شما ممگه م چرا؟

 .غذا را در دست داشت شهاب سكوت كرد ينيكه س شخدمتيورود پ با

 يو دوغ بود را مقابلشان گذاشت و تارا ب يترش ريو س ازيو پ ي، سبز يزيد يرا كه در آن به جز ظرف سنگ ينيس شخدمتيپ

 تيو مشغول تر ديكش شيكرد كاسه را جلو يكه از گوشه و كنار براندازشان م ي زيكنجكاو و تمسخرآم يتوجه به نگاه ها

با  را باال زد و شينهايآست زياو ن. تارا در خوردن شهاب را به وجد آورد  ولع. كردن شد و بعد با اشتها مشغول به خوردن شد

 يسفره خونه سنت نيدر ا ييغذا چيه: و گفت  ديدوغ سر كش يوانيتارا پس از غذا ل. دو چندان شروع به خوردن كرد ياشتها

 .نخورده بودم يزي، به خصوص مدتها بود كه د ديچسب ينم يزيبه جز د

قدر  نيبود كه از خوردنش ا يزيد نياول نيبگم ا دينوش جونت ، با: را پاك كرد و گفت  شيلبها يبا دستمال چرب شهاب

 نيدادم كه ا ييسفارش غذاها شهيبه قول شما سفره خونه اومدم و هم ايرستوران  نيبه ا يراستش من هرازگاه. لذت بردم

 نيا يكنم تازگ يفكر م. بود  فتادهين يزيدر صورت غذا چشمم به د وقت چيطرفدارش هستند ، البته ه شتريروزها كردم ب

خب حاال . و لذت بخش بود زيدر كنار شما برام خاطره انگ ييغذا نيبه هر حال صرف چن. غذا رو به فهرستشون اضافه كردند

 .ارنيتا بگم ب نيد يسفارش م يدسر چ

به غذا خوردن  اجيهفته احت كيفكر كنم تا . اديقدر غذا خوردم كه نفسم باال نم ني، ا يمنو بكش يخواي، مگه م يچيه:  گفت

 يو مقو ذيلذ يآره خبر ندارند چه غذا يم يكالس يخوردن ب يزيكنند د يلوس و ننر كه فكر م يدخترا نيا. نداشته باشم

 .دم كردم يكه حساب ميحاال زودتر پاشو بر. است

 ياخم آلود به دختر پسر يتارا با حالت. زد كه همه نگاه ها را به سمت خود كشاند يحرف چنان قهقهه ا نيا دنياز شن شهاب

بس : انداخت و بعد به شهاب گفت  يشده بودند نگاه رهيبه او خ زيآم ريتحق يآن دو نشسته بودند و با حات يكيكه در نزد
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 .ير يم سهيطور ر نيگفتم كه ا يكن ، مگه من چ

تا به سرمون  ميبر دياشپ. كنم يكم كم دارم به دختر بودن شما شك م: خنده اش را مهار كرد و گفت  يبه سخت شهاب

 .نكردند رونمونيب نجاياز ا يو با اردنگ ختندينر

 .فميشون رو حر يكي يكيچالق  يپا ني، با هم يكنند ، منو دست كم گرفت يغلط م: گفت  يبا قلدر تارا

و هم جودوكار ، غلط نكنم تو  لرانيخانم هم آكروبات باز هستند ، هم اتوموب. شك ندارم تونيبه قهرمان: با وجد گفت  شهاب

 يزن نيالبته سعادت داشتن چن. ديبرسه كه شما زنش بش يخدا به داد مرد يراست. ديمهارت داشته باش ديرشته بكس هم با

 .رفتنه يصافكار هيفقط  شخرج. ارزه يبه صد بار پرس شدن در روز م

برگشتند ،  ليدوباره به اتوموب يبلند كرد ، وقت نيبه كمكش شتافت و او را از زم يكه شهاب فور زديخواست از جا برخ تارا

و او را از  ابديبر اعمال و رفتار تارا تسلط  يكرد توانسته تا حدود ياحساس م. وجود شهاب را در بر گرفت يبياحساس عج

 .خارج كند يآن حالت تدافع

جامه  ريدرختها و درختچه ها خود را در ز. به شهر داده بود ييايرؤ يريخود ، تصو ديو با سقوط سپ ديبار يهم چنان م برف

 .شهر را دو چندان كرده بود ييبايمهتاب گونه ز يبا انعكاس يگاز يالمپها. پنهان كرده بودند يزمستان

گذاشتن شماره تلفن منزلش ارتباطش را با  اريتارا با در اخت. به خود گرفت گريد ييرنگ و بو ييآن شب به بعد آن آشنا از

 .گرفت يبا او تماس م يشهاب هر روز به بهانه احوالپرس. او فراهم سازد يواژگون يرا برا نهيتا زم ديشهاب قوت بخش

 يداغ و عاشقانه م يخود را به جمله ها يجا انهيساده و عام يكلمه ها. شد يتر م يروز به روز طوالن يا قهيچند دق يتلفنها

احساساتش معذب نبود و هر آنچه كه  انياول در ب يمانند روزها گريكه تارا از خود نشان داده بود د يشهاب با انعطاف. داد

از  يواريطرار در پشت د يگريكرد كه هم چون باز يم ينقل معان يكس يبرا ييدايگرفت با شور و ش يالهام م الشيدر خ

 .كرد يم قياو را تصد يدروغ گفته ها

 ياجرا يدنبالش برود تارا خود را برا مارستانيبردن تارا به ب يكه قرار بود شهاب برا يروز. داشتند يهفته تماس تلفن دو

 .نقشه اش كامال آماده كرده بود

 :بود گفت  فشيتفنگ داخل ك يبه تارا كه مشغول جاساز يبا دلواپس نيميس
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 افته؟ يم يچه اتفاق يدون يم ياگه موفق نش ؟يكن يدرست عمل م يدار يمطمئن

 

 :گفت نانيبا اطم تارا

 رونيپاش ب ريرو از ز ليخلوت و اتومب يجا هي كشونمشيكه قصد ندارم اون رو بكشم،فقط م ،منينگران من باش خوادينم-

 نكهيمطمئنم به محض ا.كم دلم و جراته يليخ دميكه فهم نطوريا.كردن ديتهد يبرا ستيا لهيتفنگ فقط وس نيا.كشميم

به  د،چونيكه چمدون به دست منتظر باش خواميفقط از شما دو نفر م.دهيم لميرو تحو نيماش يخودش دو دست نهيتفنگ رو بب

 .ديبكن ديكار با يچ ديبا ديدونيخودتون كه م.ميبر نجاياز ا ديكار رو تموم كردم با نكهيمحض ا

 :گفت اليل

 .فرار آماده است يبرا زيهمه چ.آره،خاطرت جمع باشه-

شب عاشقانه فكر  كيداره به  اهشياالن در رو.افتاده يچه مار خوش خط و خال ريپسره خبر نداره كه گ چارهيب- :گفت نيسم

طور حتم تا عمر داشته باشه هوس  خورد،بهيكه امشب م يضربه ا نيا كشه،بايانتظارش رو م يچه شب شوم دونهينم كنه،امايم

 .انهيبه سرش نم يعشق و عاشق

 :گفت ظيبا غ تارا

 فونيآ يبا بلند شدن صدا.بهشون داده بشه يدرس نيهمون بهتر كه چن كننديم يدائيعشق و ش يشبه ادعا  كيكه  يكسان-

 .را برداشت ياز اتاق خارج شد و گوش يتارا فور

 يف دفعه تارا بر خال.غلبه كند با او حرف زد جانشيبر ه كرديم يكه سع يبا صدائ ديتارا را شن يصدا نكهيبه محض ا شهاب

 .رفت رونيب يقبل او را منتظر نگذاشت و فور

شهاب بر خالف  رد،امايبه جانبش شتافت كه تارا احساس كرد قصد دارد او را در آغوش بگ ياو با چنان دلتنگ دنيبا د شهاب

 .دست او را فشرد يتارا با سرد.با متانت دستش را به سمت او دراز كرد هاشيشتاب اول

هرم  يلحظه ا يبرا كرديكه او را در نشستن كمك م يزمان يحت.بود بيتارا عج يسرد برا يداستان شهاب در آن هوا يداغ

 يخيقلب  توانستيبود آن حالت نم گانهيب يزشياو كه با هر نوع عشق و آم يرا بر وجودش احساس كرد،اما برا شينفسها
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 .را ذوب كند اشي

بار به خود جرأت  نينخست يبرا.كرد و به عقب برگشت يمكث فتديراه ب نكهياز ا شيشهاب پشت رول جا به جا شد پ يوقت

 .شود رهيتارا خ يبايز يداد كه با جسارت به چشمها

تارا را  يلحظه ا يكه برا شديساطع م ياز نگاه پاك و عاشق شهاب چنان درخشش.كرد يتالق گريكدينگاهشان به  يا لحظه

 .محصور كرد

 يرا به سو ليبرگرداند و اتومب يشهاب هم از او رو.را برگرداند شيبر روح سركش او غلبه كند،رو از آن كه آن نگاه شيب

 .كرد تيهدا مارستانيب

به قصد اغفال او سر صحبت را با او باز كرد و .ستياحساس كرد اوضاع بر وفق مرادش ن د،تارايسكوت به درازا كش يوقت

 :گفت

 .يگفتن دار يبرا ياديز يحرفها كردميم ؟فكريچرا ساكت-

 :بر لب آورد و گفت يزهرخند شهاب

ماه خواب و خوراك رو از من  كي.يتو با من چه كرد يدونيم چيه.يبا نفرت صورتت رو از من برگردوند نيهم يبرا-

 نيا يتو يخبر دار چيه.شدم ابونيمجنون سرگردون كوچه و خ يمثل آدمها.و نه تو خونه شمينه تو شركت بند م.يگرفت

كردم به خودم جرات بدم و ازت خواهش كنم قرار  يسع يليخ.اميتا داخل كوچه تون نا دنتينبوده كه به قصد د يروزمدت 

و من  يتو فقط شنوند بود.كننده دواريام يكلمه  كياز  غيبا تو صحبت كردم در ياما هر بار كه تلفن.ميباهم بذار يمالقت

 ....اما، سگزارمرا برات فاش كنم،سپا اميمكونات قلب ياندازه كه اجازه داد نيهم ستمين يمنظور يالبته آدم ب.ندهيگو

 ؟يساكت شود ؟چراياما چ-:ديتارا با عجله پرس.سكوت كرد شهاب

 :گفت يگرفته ا يبا صدا شهاب

چرا به .هديم يمعن هيتو خوب و بد  نييچرا در آ دونمينم.من قصد سو استفاده از تو رو دارم يكنياما افسوس كه تو فكر م-

 .يكنينگاه م ينيبد ب ي چهيهمه از در

 :كرد و بعد با تامل گفت يمكث شهاب
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ازت  يگچ پات رو باز كرد نكهيبعد از ا.كنم نيرو ب مييبهتر رودررو منظور نها.حرف دلم رو بهت بگم تونمينم يطور نيا-

 ،باشه؟يرو بهم بد ييو جواب نها يو به حرفم خوب گوش كن ينيبش ميروبرو خواميم

 :را باال انداخت و گفت شيشانهها تارا

اما انتظارش رو ناداشته باش كه سنگ .گوش بدم تيمثل بچه آدم به درد دلمها دميقول م.اما باشه هيمنظورت چ دونمينم-

 .برات باشم يسبور خوب

 :و گفت ديكش يآه شهاب

همراه  يكه با كبر و خودخواه يلبته غرورا.دختر عالم طرف هستم نيبا مغرور تر دميماه فهم كي نيا يدونم،تويم-

روح بلند و سركش كه حاضر  كي...است كه در درونت نهفته است يزيمتما اتيكه نشأت گرفته از خصوص يغرور.ستين

چون  يتو ورود عشق رو به قلبت ممنوعه كرد.اديم يعنم يبكنه كه در نظرش پوچ و ب ياحساسات ريخودش رو در گ ستين

كه از  ستيكه انسان تنها موجود يرو قبول كن تيواقع نيا يخواهيتو نم.ادييم يو افسانه ا يرياساط يواژه  كيدر نظرت 

كه مادر در بطن  ستي يو اون عشق ذارهيم يخاك يكره  نيتجربه قدم به ا كيدر رحم مادر با  اشيريشكل گ يلحظه 

 .رنيم ايهم از دن و عاشق انيم ايپس تمام آدمها عاشق به دن.خودش به بچهاش آموزش داده

 :گفت يفور تارا

 گهيهم د يعاشق كش يدوره .عاشق نخواهند مرد ان،امايم ايقبول دارم كه عاشق به دن نويالبته ا.صحت ندارد يحرف نينه چن-

هم با اون الس  يچند وقت.گهيد يكيدنبال  يريو دوباره م زانهياز چند وقت دلت رو م ،بعديبنديم نيامروز دلم به ا.ور افتاده

ادامه داره  نطوريهم هيقض نيخالصه ا.يگرديم دتريتر با مدل جد ديآدم جد ،دنباليودبعد كه ازش خسته ش يزانيو لوس م

 يشگيهم يزندگ يرو برا يكي يشيمجبور م گرانيد قيكه به زور و تشو يرسه؟وقتيم يآخرش ك.كه آخرش برسه يتا زمان

 .نيهم...شده مفهوم عشق، نيا.مثل كنند ديدارند تول اجيبقا احت يآدمها برا ،چونيقبول كن

 :زد و گفت شيبه موها يچنگ يبا كالفگ شهاب

شما رو مجاب كنم كه انسانها همه  تونمينم يروش چيشكل و ه چيمن به ه.متفاوته نهيزم نيمن و شما در ا دگاهيد ،چقدريوا-

 .يمن معنا كن يخوب و بد رو برا يجنابعال شهيم نميبب.ه بشنتركه روند كيكه همه با  ستين حيو صح ستنديجور ن كيبا هم 
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 :درنگ گفت يب تارا

وقت اونو به شكل  چيتو ه.شكل پنهان داره يدر عوض بد.يكنيوقت لمسش نم چيه ش،اماينيبيم.سراب است كيخوب -

س كه در  بندهيفر يهمون خوب يگفت كه بد شهيم قتيدر حق.آراسته و معقول دارد يظاهر شهيهم ،چونينيبينم شيواقع

 .آدماست نيكم

 :با تاسف سر تكان داد و گفت شهاب

كم كم فكر .ياستاد هست دنيكبرا چ يشما در صغر.غلط گهيبود و به نوع د يجالب ريتعب ينوع ،بهيجالب يعجب فلسفه -

 يرا رو شيرد و پاك اديضبط را ز يكه نشانگر آشوب درونش بود صدا يرا گفت و بعد با حالت نيا.ارميآخرش كم ب كنميم

 .پدال گاز فشرد

رام كردن دلم  يبرا رديبپذ توانستينم.شده بود ايمه شيبرا يرا كه اراده كرده در مدت كوتاه يزيكه تا آن روز هر چ او

پول ثروت و اعتبار خود  ديديبار بود كه م نينخست يول. از آن تالش كند شيبأست ب يد،ميديرا دروغ م زيكه همه چ يدختر

 .بگذارد اجرا از دست داده و او بأست قلبش را به حر

الزم را به عمل  يمراقبتها بأستيم ياما تذكر داد كه تا مدت.افتهيتارا را باز كرد اعالم كرد او بهبود  يدكتر گچ پا نكهياز ا پس

را آموخته  دنيكه تازه دو يه حرف دكتر مانند كودكتوجه ب يد،بيديخالص م يگچ يتارا كه خود را از شعر آن واضح .اورديب

و از او  كرديدكتر را به او گوش زد م يههايكرد،توصيشهاب كه پشت سر او حركت م.ردبا ذوق شروع به راه رفتن ك

 .كند اطياحت خواستيم

زد و منتظر ماند  نهيرا به سدستش .داد هيرساند و به در سمت راننده تك ليكه به نفس نفس افتاده بود خودش را به اتومب تارا

 .تا شهاب برسد

او  ديشهاب كه د.ندارم گه،طاقتيبابا بجنب د يا- :دست تكان داد و گفت شيخارج شد،تارا برا مارستانياز در ب يوقت شهاب

 :گفت يبا خشنود افتهيمضاف  ي هيروح

 .كردن تنگ شده يل يل يدلت برا ؟البديرو ندار يطاقت چ-

 :گفت يدستش را مقابل او دراز كرد و با لحن آمرانه ا تارا
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 .كردم رو ثابت كنم شيكه چند پ ييادعا خواميلطفا،م چييسو-

 :او را اجابت كرد و گفت يگشاده خواسته  ييكه تازه متوجه منظور او شده بود با رو شهاب

 ؟يديكه نم يديدست ما نم ؟كاريراست

 .ها يدست كم گرفت يليمنو خ نكهيا مثل؟يديترس ه،نكنهيچ- :با خنده گفت تارا

 :گفت يرا به دست او داد و به شوخ چييسو شهاب

غزل  نكهياز ا شياما پ.نميبب شهيرو كه ادعا ش م يدختر يمشتاق هستم كه فرمول رانندگ اميليبلكه خ دمينه تنها نترس-

 .كنميداغ دعوت م يدنينوش هيرو بخونم تو رو به  يخداحافظ

 .او موافقت كرد يبا خواسته  ندازديشك او را برن نكهيبخاطر ا تارا

 بيرا تعق يكه هر دو افكار متضاد يبعد در حال يرا به شهاب برگرداند و لحظه ا چييسو

 

 دلش انتخاب كرده بود يبازگو كردن حرفها يحركت كردند كه شهامت برا يشاپ يبه سمت كاف ليسوار بر اتوموب كردنديم

 شيدستش به ان اصابت كرد اشتها نكهيرا كه جاساز كرده بود لمس كند به محض ا يبرد تا تفنگ فيدستش را داخل ك تارا

به  ينگاه يچشم ريكند ز كسرهيگرفت همان لحظه كار را  ميكه تصم يدو چندان شد تا حد ليتصاحب ان اتوموب يبرا

 بود شياهايدر رو قگوشش نشسته بود غر خيكه ب يشهاب انداخت غافل از خطر

حاال بهت ثابت  يرو انكار كرد تيواقع نياست اما تو ا بندهيفر يهمان خوب يبهت گفتم كه بد:در دل با خود گفت  تارا

 ليبكشد كه شهاب اتوموب رونيان را ب خواستيبود م فيكه چقدر حرفم صحت داشت و همانطور كه دستش داخل ك كنميم

 متوقف ساخت يشاپ معروف يرا در مقابل كاف

داشت در  ليساختن نقشه اش تعج يعمل يدر نظر گرفت تارا كه برا شانيگفت و گو ينقطه را برا نيهاب دنجتربار ش نيا

از من  يبهتره بگ يعاشقم هست دميخب فهم يليخ":گفت ندهيشهاب به تنگ امده بود با لحن ناخوشا ينيكه از مقدمه چ يحال

 "يخوايم يچ

از عشق در  يبازتاب چگونهيشد كه ه رهيبه چشمان او خ ميمركد مستق يسرد تارا احساس سرخوردگ انيكه از طرز ب شهاب
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او  خواميقلبت نشستم وازت م يعشق توام اومدم پشت در اهن يمن گدا خوامينم ياديز زيمن از تو چ":نبود گفت دايان هو

احساس منو  يخوايم يتا ك يمنو به خونه دلت راه ند يخوايم يتا ك ينوازرسم مهمون  نهياخه باعرفت ا يرو به روم باز كن

 يبود كه به دام عشق كس يسرد تورو ندارم اخه گناه من چ يتاب و تحمل برخوردها نياز ا شتريب گهيد يريبگ دهيناد

ك جوون هفده هجده ساله يبا  يتارا تو فكر كرد كنهيشكل موجود معنا م نيرو به بدتر ييدايو ش يگرفتار شدم كه دلدادگ

از قبل با خودم دكلمه كردم تا  زنميرو كه بهت م ييحرفها يهوا و هوس دلش رو باخته تو فكر كرد يكه از رو يطرف هست

 اساس است؟ يقدر من و خواسته من در نظرت پوچ و ب نيشهار بدم ا شتيپ

 نياز ا يكرد يبا هجونم سر كلماتت سع نكهيجز ا ينشون داد يكه در وجودم بر پا شده چه واكنش يشيات نيدر برابر ا تو

اما اشكال نداره من خاكستر  يبريلذت م يرو مشاهده كن يكس يعجز و ناتوان نكهيالبد از ا يمشت خاكستر بساز كي شيات

انكارش كرد  شهيكه نم يا دهيكه به تو اثبات كنم تنها پد يروز ديام هكه زنده هستم فقط ب يتا روز شميعشقت م نينش

 "عشقه

نگاهش  شديساطع م يدل سپردگ يبود و از چشمانش شراره ها دهييگرا يرنگ صورتش به سرخ جانيكه از شدت ه شهاب

كه همراه داشت برد و از  يكوچك يدست فيشد بود او دستش را داخل ك رهيبه او خ يرا از تارا برگرفت كه به حالت خاص

 "ه؟يچ نيا":به ان انداخت و گفت يود و مقابل او گرفت تارا با تعجب نگاهرا در ار يداخل ان بسته كادو شده ا

چشم من خردش نكن  يجلو كنميفقط خواهش م شيناقابل رو از من قبول ن اگه نخواست هيهد نيا":گفت يبه ارام شهاب

 "داره ياديز يمن ارزش معنو يبرا هيهد نيچون ا

 كيشد  رتيدچچار ح ديدرختشيگرانبها كه در دستانش م يان ش دنياز د يلحظه ا يبسته را باز كرد برا اقيبا اشت تارا

 كرديرا به طرز نادرست تصاحب م زياش همه چ يتارا كه در طول زندگ يداشت برا يونيليگردنبند الماس كه ارزش چند م

 نيگردنبند به ا نيتو ا":كه هاج و واج مانده بود گفت يخاطر در حال نيهمقابل باور بود به  ريغ تيگرانقم هيان هد افتيدر

 "تو چه كار كردم؟ يچرا؟مگه من برا ؟اخهيديمن خر يرو برا ييگرانبها

گردنبند  نيا يخودت كرد وونهيمدت كوتاه منو واله و د نيدر ا ؟تويچه كار كرد":بر لب اورد و گفت يخنده تلخ شهاب

 "ارميتا تو رو به دست ب زميرو به پات بر ام يزندگ ستيحاضرم تمام هست و ن...چيه
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شهاب  يكرد ذهنش را معطوف حرفها يبار سع نينخست يشوم خود را فراموش كرد و برا اتيتارا تمام ن قهيچند دق يبرا

 يدوست كيتو به جز  ستيمگه ن هيمنظورت از بدست اوردن من چ":را پنهان كرد و گفت اقشياشت ليدل نيكند به هم

 "ست؟يا گهيد زيعاشقانه چ

قدر  نيا يعني زنميم شيرابطه زودگذر دارم به اب و ات كي يمن خودم رو برا يفكر كرد ؟تويچ":با تعجب گفت شهاب

 "كنم انيب حيام رو صح ي؟لعنت به من كه نتونستم منظور واقع/يكرد يفكر نيبود كه ت چن فيمن ضع انيقدرت ب

 "ه؟يچ يدوست نيمنظور تو از ادامه ا نميخب بگو بب":ديپرس ديبا ترد تارا

دست رد به  كنميكه شده خواهش م يمتيبه هر ق... يهمسرم بش خواميمن م....ازدواج":مكث كرد و بعد با تامل گفت شهاب

 "؟يكنيقبول م افتميخود  يهمسر ستهيام او رو شا يكه در زندگ يهست يام نزن باور كن تو تنها كس نهيس

من و تو لقمه ...امكان ندارد يزيچ نينه چن":گفت ياش حبس شده بود به سخت نهينفس در س شنهاديپ نيا دنيكه از شن تارا

و گردنبند را در جعبه اش گذاشت و ان را مقابل شهاب گرفت كه با "تو رو خوشبخت كنم تونمينم ميستين گهيدهن همد ي

بشه كه  ختهياو يگردنبند به گردن دختر نيبهتره ا يدچار اشتباه شد تخابتتو در ان":گفت ستينگريوامانده به او م ينگاه

را گفت  نيا"جا تمام بشه نيرابطه هم بهتره هم نيا كنميم يخوشبخت يارزو تيباشه برا يهمه لطف و بزرگوار نيبا ستهيشا

 داشت انجا را ترك گفت يخودش هم تازگ يزده كه برا انيعص يو بعد با حالت

 دنبال او روانه شد برخاست و شياز جا يبا ناراحت شهاب

 

 17 فصل

 

با او گام  يهمراه داشت او كه به قصد چپاول ثروت شهاب در راه دوست يتازه ا يتارا جلوها يبرا ياغاز فصل بهار زندگ با

داده بود شركت كند شهاب همچنان  بيترت شيكه سرنوشت برا يكه دلش را به تاراج دهد تا در ازمون رفتينهاده بود م

 داديكه انجام م ياز عشق را در وجود تارا شكل دهد گرچه هنوز به فرجام كار يشفاف ريكلمه ها تصو يجادوداشت با ج يسع

را به دست زمان سپرده  زيهمه چ ياما او با خوش باور كردياش او را مستاصل م دهيتارا با سخنان نسنج ينداشت و گاه مانيا

 دل تارا كاشته بود نيباشد كه در سرزم يهسته ا يشاهد بارور يبود تا روز
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كه  ييرا برداشت با صدا يو گوش ديبود مانند فنر از جا پر دهيتختش دراز كش يزنگ تلفن تارا كه رو يبلند شدن صدا با

 "د؟ييالو بفرما":داشت فت جانشيدر پنهان كردن ه يسع

 "ريعصرت بخ زميسالم عز"

 "شهاب حالت چطوره؟ ييتو"

 "؟يتو چطور يعال"

 "؟يزنگ زد يداشت يركا ستميبد ن يا"

 "شهيروز باهات حرف نزنم اون روز شب نم كيكه اگه  يدونيصدات رو بشنوم م خواستميمهم تر كه م نيكار از ا"

 "؟يصحبت كن گهيد يها زيخرده از چ هي شهيم يشگيهم يتكرار يبازم حرفا"

 يعشق زنده است كاش فقط لحظه كوتاه يروياصال ادم عاشق به ن مياز عشق باالتر كه درباره اش حرف بزن يچه بهانه ا"

كنه خودش رو  داينهفته است كه اگه انسان به اون دست پ يريدر عشق چه اكس يديفهمياون وقت م يمن باش يجا شديم

ادامه  ترسميم....ميازش برخوردار باشه حاال بگذر تونهينم يهركسموهبته كه  كيعشق  نهيبيموجود نزد خدا م نيمحبوبتر

 "بهت بدم يشنهاديپ خواميبشه راستش زنگ زدم امشب به شام دعوتت كنم م يشگيهم يبحثاحرف منجر به 

 "يبگ شهينم يتلفن يشنهاديچه پ"

 "دعوت امشبم رو قبول كن كنميخواهش م نمتيبب خوامياما دلم برات تنگ شده م شهيچرا م"

 "دلت برام تنگ شده يزود نيبه ا ميرو مالقات كرد گهيهمد شيما كه دو روز پ!عجب"

بهت حق ....و طاقت فرساست نياز تو چقدر برام سنگ يدور قهيدق كي يكه بدون يستيمن ن يتو جا گميم يوقت گهيد نيهم"

 "يطور صحبت كن نيا دميم

 "دنبالم تا حاضر باشم يايم يبگو ك ارياز خودن در ن بميطور ننه من غر نيخب حاال ا يليخ"

 "چطوره؟ 7خانم به تمام معنا ساعت دختر  كي يحاال شد نيافر"

 "خوبه منتظرم"

 "داريد ديقرن خواهد گذشت به ام هيمن به اندازه  يكه برا گهيپس سه ساعت د"
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 "شهيعاشق پ يبه سالمن اقا"

 ايخدا":كه به ترك سقف چشم دوخته بود با خوش گفت يتخت انداخت و در حال يرا گذاشت خودش را رو يتارا گوش يوقت

ختم بشه چرا كارم رو با  خواديرابظه به كجا م نيبود كه سر راهم سبز شد اخر و عاقبت ا يك گهيد نيا اديداره به سرم م يچ

به  يريپول چشمگ تونميچشم بر هم زدن م كيكنم؟من در  ادهيدر سر دارم پ هرو ك ينقشه ا تونمينم كنم؟چراينم كسرهياو 

او رو از دست بدم اخه  خوامياست كه نم يگريد زينه چ ايادم شدم و به راه اومدم  يعني كنميكارو نم نيبزنم اما چرا ا بيج

انگار  ستميكار ن نياما قادر به ا نمدارم ازش فرار ك يحالت ناخواسته كه سع هيبهش عادت كردم  كنمياحساس م ييجورا هي

پسر كار دست من داده باشه چرا  نيممكنه ا يعنيسركوبش كنم  ديچظور با دونميشده كه نم يدگرگون كيدر وجود من 

كنم  يعاشق بشم و عاشقانه زندگ يمثل هر دختر تونميقبول كنم كه من هم م خواميبا خودم صادق باشم؟چرا نم خوامينم

باشه كه در  يفرشته نجات دختر تونهيكه م ياندازه منو مورد لطف و محبت خودش قرار داده كس نيكه تا ا ياونم عاشق مرد

 رو كه به سمتم دراز شده كنار بزنم ييدستها دياو مامور نجات من شده پس نبا خورهيه ممنجالب غوط

كه  يبا حالت كرديقالب م شيرا دور پاها شيكه دستها يتخت چمباته زد و در حال يكه دچار توهم شده رو يمانند كس تارا

ازدواج او پاسخ  شنهادياگه به پ يفكر كرد چيه ياما چطور:احوالش بود ودش را مخاطب قرار داد و گفت يدگيشور انگريب

وقت پشت  چيمطمئن باش ماه ه يشناسيم يكه خودت رو بهتر از هركس وت...يدر حقش كرد يبزرگ يچه نامرد يمثبت بده

اش اغشته  يكه پرونده زندگ تكاريجنا كيازدواج كرده با  يثيكه با چه موجود خب فهمهيروز م كياخرش  مونهيابر پنهان نم

گول چهره و رفتار  وحپسر ساده ل نيكه ا يدونيخودت خوب م يكه به او بد يدار ياون وقت چه پاسخ تهيناه و معصبه گ

دختر  كيببخت بود  يرو ببره كه از بدو تولدش بچه ا ياسم كس شديحاضر نم ييبها چيرو خورده وگرنه به ه تيظاهر

و هر لحظه ممكنه به خاطر  انهيفاسد تو رگهاش در جر يخون دختر كه كيشالق و زندان داره  يولگرد و اواره كه نجربه 

و هر لحظه ممكنه نقاب از چهره ات كنار بره و همه  يبزنه تو متهم به قتل هست يونخوارزالو گونه اش دست به خ تيطبع

به طور حتم  يبكن يمخاطره ا نيكه به خاطرش چن ياون قدر عاشق شد ايا يچه كار كن يخوا يبر مال بشه اون وقت م زيچ

اره  يم ريزود قانون تو رو گ يلياما خ يكن يندگز يعاد يرو مثل انسان ها يچند صباح يتونيتو با ازدواج با شهاب فقط م...نه

 نيا ديشا يكن بيتعق ييياشنا نيرو از ا يا گهيو هدف د يبكن گهيفكر د كي ديو بعد زندان و چوبه دار در انتظارته پس با
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به  عشوقهم كيرل  يكن يشكل كه از امروز سع نياون هم به ا ياو خودت رو نجات بد قيگرفت تا از طر مرد سر راه تو قرار

و با استفاده از نقطه ضعف او و دادن وعده ازدواج گوشت  يكن دايراه پ شيبعد به خونه و زندگ يكن يرو براش باز اريتمام ع

ات رو  ياو چهره پنهان نكهياز ا شيپ يكن يزود عمل يليخ ديرو با يكه از اول در سر داشت يتيهمون ن يرو ازش بكن يگنده ا

 كه بهت رو كرده محروم كنه يفرصت بزرگ نياحساسات كاذب به عقلت غلبه كنه و تو رو از ا نذاركنه پاشو دختر  ييشناسا

 يها شهيبه اند يسپردگعاجز و ناتوان بود با سر ديرسيمغزش به او م يكه از بخش منف يدر بربر دستوران شهيكه هم تارا

 كرديچز ها را پنهان م يليكرد كه خ يچهره ا شيراينشست و شروع به پ نهيامده شدن مقابل ا يغلطش از جا بلند شد و برا

 يكه كنار رودخانه ا يقياالچ ريدر ز ييايرو ييدربند دعوت كرد ان دو در فضا يشب شهاب او را به منطقه كوهستان ان

اش  يشگيكه عادت هم يمفصل ينيصرف كردند پس از صرف شام شهاب بعد از مقدمه چ يخروشان قرار داشت شام مفصل

 يزيچ هيدار يحالتت برام تازگ نيا يكنيم دييبا سر تا و يديگوش م گميم يهر چ يامشب چقدر اروم و ساكت":بود گفت

 "؟يموضع داد رييشده كه تغ

 "يخواستينم نويشدم مگه بده؟مگه هم يخب دختر خوب":و گفت بر لب اورد يبلخند كمرنگ تارا

 ياعتراف كنم كه من عاشق همون چهره سرد و مغرورت هستم خداوند در نگاه ب ديراستش با يتو از اول خوب بود"

 نيخلق كرده كه انسان در مقابل عاجز و ناتوانه منظورم از ا ييدرونگرانه پروسونا تياحساس تو كه نشات گرفته از شخص

دل من خودت  يظاهر بش پس راحت باش و بخاطر خوشنود ريزدختر مظلوم و سر به  كيدر نقش  يتونيكه نم نهيحرف ا

 "رو معذب نكن

احساسات  ريكنه اس يه سعهرچقدر هم ك ياز تحول درونه اخه ادم يناش راتييتغ نيا ياما گاه":و گفت ديكش يقياه عم تارا

 "دام گرفتار بشه نيتلنگر تو ا نينشه ممكنه با كوچكتر

 "؟يبگ يخواستيم يچ....؟تو رو به خدا بگو هيمنظورت چ":بود گفت  ديكه برخاسته از ام يجانيسكوت كرد و شهاب با ه تارا

قدرت فرار از  نياز ا شتريب گهيشدم د عشقت ميمن تسل":شد و گفت رهيبود به و خ نيكه در نظر شهاب اتش يبا نگاه تارا

مدت بهت  نيكه در ا ييشهاب منو به خاطر رنجها يعشق بدون مرز رو برام معنا كن ياحساساتم رو ندارم تو عاقبت تونست

 "افكند ريحرف سر به ز نيو با گفتن ا"دادم ببخش و عشقم رو باور كن
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ان  كياز خود نشان دهد در  توانستينم يواكنش چيخو شد كه ه يان سخنان اغوا كننده چنان از خود ب دنيبا شن شهاب

بودن حالت  يعيطب ريمتوقف شده تارا كه متوجه غ شيخون در رگها انيبدنش منقبض شده و جر ياحساس كرد تمام سلولها

ب حواست شها":گفت داديتكان م يكه او را به ارام يدستش را به سمت شانه او برد و در حال يشهاب شده بود به ارام

 "كجاست؟چرا خشك ت زده؟

در ان لحظه قدر است ان  كرديكه احساس م يبلند شد و مقابل كوه شيشده باشد از جا يكه دچار جنون ان يمانند كس شهاب

از امشب من ....گفت  ياو چ ديديرودخونه خروشان شن ياسمون ا يا نيزم يكوه ا يا":زد اديرا از جا بر كند فر

 "شكرت ايهستم خدا ايمرد دن نيخوشبختتر

از ان  يريو هر كس تعب ديكوهستان امده بودند رس افتيكه ان شب به ض يشهاب به گوش همه كسان يصدا پژواك

قلب  يبشر بود هم چون خار يهزاره نخست زندگ يكننده عشقها يتداع يشهاب كه به نوع دهيكرد حركات شور ياگريخن

از احساسات به تجارت  زيداشت با گر يست زنان تبهكار منع عشق شده بودو سعاو به خاطر قرار گرفتن در فهر ديتارا را خل

 با ان عشق پر شور بپردازد

زود باش پاشو ":درونش را مهار ساخت به سمت تارا رفت و دست او را در دست گرفت و گفت انيغل نكهيپس از ا شهاب

 "ميبر ديبا

 "يمنو ببر يخوايعجله كجا م نيبا ا":با تعجب گفت تارا

 "فقط زود باش...ديفهميم يبه زود":بلند كرد و گفت نيحركت از زم كياو را با  شهاب

 "...اخه"

 "فرصت از دست بره يخواياخه نداره م"

 كشانديدست در دست تارا او را به دنبال خودش م ديدويكه م يبزند در حال يگرياجازه بدهد تارا حرف د نكهيبدون ا شهاب

كه دارم  ياوضاع و احوال نيكن من با ا يتو رانندگ":را به دست تارا داد و گفت چييشهاب سو دنديرس ليبه اتوموب يوقت

 "نميپشت رل بش تونمينم

 ريمس يكرد در ط ييكه در نظر داشت راهنما يبعد شهاب او را به مقصد يرا از او گرفت و لحظه ا چييبدون تامل سو تارا
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فرصت  نيقرار داد و به او وعده داد كه در اول شيوجد امده بود او را مورد ستا به يشهاب كه از تبحر و تسلط تارا در رانندگ

اش را از  يداشت مادر پرست يبخرد تارا كه سع يلرانيدادن او در مسابقات اتوموب كتشر يرا برا لياتوموب نيتر متيگرانق

 چيگمان را در ذهن او باور سازد كه ه نيا شترينشان نداد تا ب ياقيوعده از خود چندان اشت نيشهاب پنهان سازد در برابر ا

برد كه فقط  يبه جواهر فروش يحلقه نامزد نيتر متيقيذ ديخر يشهاب او را برا ييبه ثروت او ندارد وقت يگونه چشم داشت

 ينقش دختر ستيبايشد كه فراموش كرد م كيتارا تحر يخواه ادهيچنان حس ز كرديو فروش م ديرا خر ييايتالياحناس ا

در انگشتان  ديدرخشيالماس م ينهايان نگ يرا كه بر رو يشهاب حلقه ا يوقت ستين ايزرق و برق دن ريكند كه اس يا بازر

شهاب را دو چندان ساخت شهاب  ياز چشمان تارا متصاعد شد كه خشنود يتيو خوش فرم تارا جا داد چنان برق رضا دهيكش

 يداريداشت پول ان را بپردازد خودش حلقه را خر يخودش انتخاب كرد و با وجود محالفت تارا كه سع يهم برا يحلقه ا

 كرد

 يشگيهم كيكه شهاب او را به عنوان شر يكرد لحظه ا ريرد و بدل شد كه هر دو را غافلگ ييان دو حلقه ها نيشب ب ان

كرده بود با رقم حاصل  افتيتا به ان لحظه از شهاب در بود كه ييتارا مشغول كادو ها داديجا م شياش در باورها يزندگ

 شد دواريام اشترو د شيكه پ يپر سود ندهياز گذشته به ا شتريب

كند او  هيرا تخل جانشيه توانستيشكل نم چيخود شده بود كه به ه يتارا به عشقش چنان از خود ب ييبا پاسخگو شهاب

 رقم زده بود شيا برار يشوم انيبود كه تارا پا يكننده قصه ا تيروا

كند كه در طول  ريرا تفس يتا عشق شانديسو به ان سو م نيخلوت از ا يرا در پارك شياهاياز شب همسفر رو يتا پاس شهاب

اما افسوس  پنداشتيم يلن مدت كوتاه چنان پرستاب عمل كرده بود كه او با جسارت خودش را در جرگه عاشق اسطوره ا

با لغات و  يباز يپر سوز و گداز برهاند نوع يكلمه ها نيرا از تهاجم ا دداشت خو يدر نظر تارا كه سع ييترانه سرا نيكه ا

بود كه ان  يتيموقع نيماهر در كم يخاطر هم چون قمار باز نيانها نداشت به هم ييدر جابه جا يالفاظ بود كه او نقش چندان

 را به نفع خود خاتمه بدهد يباز

شدند كه  يسفر يان روز هر دو راه يو فردا رفتيتعلل پذ يچند روزه به شمال را داد او ب يمسافرت شنهاديشهاب پ يوقت

 اش با تارا ببرد يرا از دوران نامزد يشهاب با طرح ان قصد داشت تمتع كاف
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انداخت  يب تعجب به تارا نگاهه داديكه چهره اش خواب ابود نشان م نيميرا فراخواند س اليو ل نيمياز حركت س شيپ تارا

 "؟يموقع صبح عازم كجا شد نيانشااهللا ا رهيخ":بود گفت ستادهيكه چمدان به دست وسط راهرو ا

چند روزه  نيا يپولها خرج نيسفر ا رميمن دارم م":داد و گفت نيميدر اورد و ان را به دست س فشيپول از ك يمقدار تارا

 "ستميكه من ن

به به مباركه اخرش طرف ":و بعد با خنده گفت ديكش يسوت ديدرخشيكه در انگشت تارا م ييپر تاللوحلقه  دنيبا د نيميس

 كايغلط ننكنم امر..اياس ايسفر اروپاست  نميماه عسل بب يريم يدار يموفق شد شتر رو در خونه تارا خانم بخوابونه به سالمت

چه كله گنده  نيبب...مردم عجب خوش اقبالند...هيعامل شركت محصوالت صادرات ريكه مد ستين يكيادم كوچ اوريباشه اخه 

 "يكه تور زد يشكار نيكه دمت گرم با ا يراست شنيخاطر خواهشون م ييها

طور  نيا يدونيكه نم يزيبهتره درباره چ يزنيچقدر حرف م يخواب نما شد هيچ":و گفت ديرا در هم كش شياخمها تارا

 "يقضاوت نكن

 "...اون...اخه":به حلقه دست تارا اشاره كرد و گفت نيميس

بذار دلش به  رهيصورت بگ يازدواج ستياما قرار ن ميبا هم نامزد شد شبيبله من و او د":حرفش را قطع كرد و گفت تارا

 كيبه بعد رل  نياز ا خواميكه بتونم م ييو تا جا كنمينم يمنم نامرد شميمن زنش م كينزد ندهيخوش باشه كه در ا نيا

مسافرت چند  نيا زارميم ياز پهلوش كندم او رو تو خمار يگنده ا گوشتكه  نيكنم هم يرو براش باز اريمعشوقه تمام ع

 "كرده اينجات من مه يبرا شيرو از پ يكمك كنه زودتر به هدفم برسم اصال انگار خدا همه چ تونهيروزه م

چرا باهاش ازدواج ...هيعاشق واقع هيتو رو خوشبخت كنه او  تونهيرد مم نيا يكنياشتباه م يتارا تو دار":گفت اليل

ازدواج  نيبا ا ؟تويكن يزندگ وهيش نيبا ا يخوايم يك ؟تايديپر رنج و مشقت نجات نم يزندگ نيخودت رو از ا ؟چرايكنينم

باش بار كج  ؟مطمئنيبه بخت خودت لگد بزت يخوايچرا م يرو شروع كن يسالم يو زندگ يگذشته ها رو فراموش كن يتونيم

 "رسهيهرگز به منزل نم

كه دارم ازدواج  ياهيپرونده س نيبا ا تونميم يمن چطور...يگيم يدار يچ يمعلوم هست يشد وونهيد":گفت يبه تند تارا

هستم كه  يبع جبركه به دستور عقل ازدواج كنم من تا ستمين يدختر معمول هيمن  گهيكس د چيبلكه با ه نيكمك نه با ا
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عاشق  كنهيكه ادعا م يادم نيهمانا مطمئن باش هم تميو بعد لو رفتن هو اروزگار برام در نظر گرفته ازدواج با شهاب همان

 رونيمثل سگ منو از خونه اش ب نكهيكه در حقم بكنه ا يلطف تيام ببره نها يزندگ عيبه وقا يپ نكهيچاكه به محض ا نهيس

عمر مكافات به  ميازدواج  بخاطرمشنگ باشه عقلش رو از دست داده باشه كه  ديمن و تنبون پام ادم با مونميبعد م...كنه 

 "را قبول كنم يخطر نياز كنارش صاحب ثروت بشم چن تونميم يجون بخره چرا وقت

اما به جز  يدارپسره ارتباط  نياالن حدود شش ماهه كه تو با ا يكنيدست و اون دست م نيا نقدريپس چرا ا":گفت نيميس

 "شده؟ دتيعا يزيجواهر و عطر و ادكلن چه چ كهيدو ت

دو  يگيم يطور...پول بشم ونيليانجام بدم كه در عرض پنج ماه صاحب پنج م يچه كار يخواستيم...ا":گفت ييبا ترشرو تارا

كه  يگردن بند الماس كهيت هي نيهم يديرو ند زايطور چ نيتا به حال ا يحقم دار يزنيحرف م يجواهر كه انگار از حلب كهيت

شبه تمام ثروت اقا شهاب رو باال بكشم و بگم  كيمنتظره  نجايخانم نشسته ا تداره اون وق متيق ونيسه مل دهيبرام خر

 "به نامم كنه اليو خونه و و نيمدت كوتاه ماش نيظرف ا ادينه جانم طرف هر چقدر هم كه هالو باشه نم...بفرما

چنانچه  ديخونه باش نيمواظب خودتون و ا رميمن م گهيخب د":تارا چمدانش را برداشت و گفت فونيا يبند شدن صدا با

 "ديشد مبادا در رو به روش ببند دايارزو سرو كلش پ

 يزنده است اصال بود و نبودش چه فرق اياو مرده  ستيمعلوم ن ييتو هنوز منتظر برگشتن او":زد و گفت يپوزخند نيميس

 "چهار نفره نشه يسه نفره رو عشقه البته اگه به زود يحاال كه زندگ كنهيم

 از منزل خارج شد يكالم چيعالمت سرزنش تكان داد و بعد بدون ه هيشد سرب  نيميكه متوجه طعنه س تارا

 يبود و به منظره  ستادهيكه پشت پنجره ا اليو به ل ديكش يكاناپه انداخت و نفس راحت يخودش را رو نيمياز رفتن او س پس

تارا دل خوش  يپسره به چ نيا دونمينم مياز دستش راحت شد يچند روز كي شياخ":چشم دوخته بود گفت رونيب يرانبا

 يخودت رو قربون يياينقص خالصه شده كه ب يب كليو ه بايتو صورت ز يشده مگه همه چ لشيطور خوار و ذل نيكرده كه ا

 "بايبهتر است از صورت ز كوين رتيس گنيم ميدونيكه ما م ييتا جا شهيم يپس اخالق چ ياش كن

 هياما به نظر من تارا انساسن خوش قلب و رئوف":گفت رفتيكه به سمت اشپزخانه م ياز پشت پنجره كنار امد و در حال لبال

كه من و تو رو تو خونه اش ج ا داده و  نهياز ا ريمگه غ يكن يتلق ياو رو دختر بدذات ديتو نبا هيخشونت فقط ظاهر نيا
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 "يطور ناعادالنه قضاوت كن نياش ا رهدربا يتونيپس چطور م دهيمون رو هم مخرج

نبود  خوديدختره ساده لوح ب يا":گفت كرديكه چشمانش را تنگ م يبه خالت نشسته در امد و بعد در حال يبا جست نيميس

افتاد  ريگ يروز نكهياون از ترس ا هچارينگه داشته؟؟ب نجايتارا ما رو چرا ا يدياون بال رو سرت اورد تو هنوز نفهم ديكه رش

 نينباشه من و تو از اول ت يهرچ اليل نيداره بب نجايكنه اصرار به موندن ما در ا يمعرفجرم  كيبتونه من و تو رو به عنوان شر

 ميتخم خالف هستند رو خورد شهيمثل تارا كه از ر يكسان يخاطر هم راحت گول حرفها و وعده ها منيو به ه ميكاره نبود

 "ميامكان داره محكوم به اعدام بش ميفتيب رياگه ما گ يدونيكه رفتند م هيهلن و بق ميبكن يفكر اساس كي ديمن و تو با

 

 چيه ميكه بر ميحق با تو باشه اما كجا رو دار رميگ":گفت ديمبل نشست و با ترد ياز رفتن به اشپزخانه منصرف شد رو اليل

 "ميفتيبه فضاحت ب نياز ا شتريب يخوايهستند م نمونيدر كم ييهايخونه چه افع نياز ا رونيكه ب يرو كرد نجاشيفكر ا

تا اخر  يباالتر كه مهر فرار نياز ا ييرسوا يگيم يدار يچ":گفت يعصب يدو دستش فشرد و با حالت نيسرش را به ب نيميس

 كي يو اون وقت اگه روز گشتير مكاش زمان به عقب ب يا ميجا ندار ينقطه و مكان چيخورده و در ه مونيشونيعمر رو پ

 "عمل خفتبار بزنم نيبود دست به ا محال دنديكشيكاسه خون از سرم م كيبار خونواده ام 

كه در  يبه خوانواده ات ثابت كن يتونيو م يتو گوهر وجودت رو از دست نداد گشتميتو بودم بر م يمن اگه جا":گفت اليل

 يسالم برگرد يتوست كه دوباره به زندگ يبزرگ برا يفرصت نيو ا يتو هنوز دختر يالوده بود يمدت دور از دستها نيا

مدت لونها هم متوجه اشتباهات خودشون شدند  نيمطمئن باش در طول ا بخشندبرو ابراز ندامت كن و از اونها بخواه تو رو ب

 "كننديدت نمداشته باشند اما مطمئن باش طر يزيهرچند امكان داره اول با تو رفتار خشونت ام

مدت كجا بودم و چه كار  نيسال به اونها بگم در طول ا كيبعد از  ؟برميبرگردم؟چطور!يچ":با تعجب گفت نيميس

 "كردم؟يم

 يفتيبه فحشا ن نكهيا يو برا تيگذراندن زندگ يمدت برا نيدر طول ا يكن بگو مجبور بود فيرو براشون تعر تيبرو واقع"

به  يا بهيمرد غر چيمدت دست ه نيدر ا يثابت كن يتونيدختر برو به اونها بگو كه م ياون هم با عده ا يبزن يدست به دزد

بار و  هيكه مرگ  نهياز ا ريغ يبود كه مبادا بدنت رو به حراج گذاشته باش واهدخ نيتو نخورده به طور حتم وحشت اونها هم
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 "هان؟ يترسيم يبار از چ كيهم  ونيش

فكر  نيچرا تا بهحال خودم به ا":گفت جانيبا ه ديدرخشيدر چشمانش م ديكه برق ام يرفت و بعد در حال به فكر فرو نيميس

باشه كه از پوست و گوشت خودم هستند چرا بذارم  ي؟حق با تسوت بذار اگه قرار باشه كشته بشم به دست كسان فتادمين

 "بشم دهيعده الشخور در كيدست 

 ه قدم زدن كردبرخاست و شروع ب شياز جا نيميس

 قهيفراهم كند چند دق نيميبهرت فكر كردن س يرا برا تيو صبحانه به اشپزخانه رفت تا موقع يبه بهانه اماده كردن چا اليل

رو گرفتم به هر  مميمن تصم":گفت جانيرا گرفته بود وارد اشپزخانه شد و با ه نيميصورت س ديكه هاله ام يبعد در حال

 نيتو ا ستياخه اون جونش به جون من وصل بود معلوم ن بخشهيمنو نبخشه مادرم منو م يهرك گردميكه شده بر م يمتيق

 "من نداشت يبرا ييام چه ارزوها چارهيبه سرش اومده اخ مادر ب يكه دخترش به بار اورده چ ييو رسوا يمدت از غم دور

 يتو هنوزم عاشق مرتض نميو ساخت فقط بگو ببرو از ت يبا فراست همه چ شهيخودت رو ناراحت نكن م":گفت ييبا دلجو لبال

 "؟يهست

ازاد كردن او از زندان  تيكه به ن يروز كنهيم يچه فر گهيد":صورتش برافروخته شد و گفت ياسم مرتض دنيبا شن نيميس

ام  نهيمحسوب بشه به طور حتم او هم دست رد به س انتيكار من نزد او خ نيا يروز كردميوجه فكر نم چيفرار كردم به ه

 "خواهد زد

 "؟ياز او شماره تلفن ندار نميبگو بب گردهيازاد شده باشه و در به در دنبال تو م ديشا يدونيتو از كجا م"

 "خب چطور مگه؟":با تعجب گفت نيسم

 يكارها زد نيبفهمه بخاطر او دست به ا يبده به طور حتم وقت حيو تمام ماجرا رو براش مو به مو توض ريخب با او تماس بگ"

 "او سخت دلباختت بود پس البد به پات صبر كرده يگفتيكه م نهياز ا رياصال به غ ديتو رو خواهد بخش

 "نه اياو از زندان ازاد شده باشه  ستياخه معلوم ن":گفت يديبا ناام نيميس

 يرو برداشت خودت رو معرف ياگه خودش گوش رياالن با منزل او تماس بگ نيپاشو هم...معطلش نكن":گفت ليبا تعج اليل

 "شد يبه من الهام شده تو موفق خواه...كن
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 "ارزهيتازه كن بعد پاشو زنگ بزن به امتحانش م ييگلو كيخب ":را مقابل او گذاشت و گفت ياستكان چا اليل

به  يو دو دل ديردو بعد با ت ديرا سر كش يلرزان چا يشده بود با دستان يمستول نيميكه بر وجود س يجانياثر استرس و ه در

ها و  قيحس شده بود كه قادر به گرفتن شماره مورد نظر نبود صبر كرد اگر تشو يسمت تلفن رفت اا انگشتانش چنان ب

 قهيراسخ كند چند دق مشيساخت تصم يعمل يارده اش را برا توانستينم هوج چينبود او به ه اليل يها دنيقوت دل بخش

ارتباط بر قرار كند پس از خوردن  يو با منزل مرتض رديمهار اعصابش را به دست بگ يشد تا عاقبت توانست تاحدود يسپر

شده  يدچار برقگرفتگ هك يمانند كس دنياو را شن يصدا نكهيبه محض ا نيميتلفن برداشته شد س يكوش يدر پ يچند زنگ پ

 "؟يبود؟چرا قطع كرد يك":دياو شده بود با ظن پرس ريكه متوجه حالت متح اليدليتلفن كوب يرا محكم رو يباشد گوش

 "يخودش بود مرتض شهيباورم نم":گفت يثابت مانده بود به ارام يگوش يكه نگاهش بر رو نيميس

 "خودش بود ي؟مطمئنيگيم يجد":گفت يبا خوشحال اليل

 "حاال چه كار كنم...خودش وبد از زندان ازاد شده ياره صد در صد صدا"

دوباره  يو باهاش صحبت كن اگه بخوا ريبار شماره رو بگ نيا يكه از اول قرار بود انجام بد يهمون كار":گفت جانيبا ه اليل

 "جواب نده گهيو د يهست ياحتممال داره فكر كنه مزاحم تلفن يقطع كن

 "؟يرو قطع كنه چ ياگه بفهمه من هستم گوش ستيكار از من ساخته ن نيا تونمياخه نم":گفت شيبا تشو نيميس

 "ريمعطلش نكن دوباره شماره بگ كنهيكارو نم نياو ا"

 "گهيروز د هياش رو ندارم بذار  يوجه امادگ چياالن به ه"

هر لحظه ممكنه اتفاق  ميكه االن قرار گرفت يتيدر موقع سيكه سرت تو حساب و كتاب ن نيبابا مثل ا يا":گفت ظيبا غ اليل

 تيروز ها تارا به طمع پول و ثروت و موقع نيدستت بره به خصوص كه افرصت از  نيا شهيهم يرخ بده و برا يناگوار

 ريبه قول خودت اگه گ رهيم رونياز خونه ب ميكرده و بدون گر يابخطرناكش رو فراموش كرده و خودش رو همه جا افت

 "همه فكر كردن نداره نيتلفن زدن كه ا كياز كجا معلوم كه ما رو لو نده پس دست به كار شو  فتهيب

و  ديكش يقيتكرار شماره را زد و بعد از نفس عم يسپرد ه بود دكمه  اليمغزش را به دست ل اريكه در ان لحظ ه اخت ميميس

مرتبه الو  نيچند نكهيرا برداشت پس از ا يگوش يتلفن بوق زد مرتض نكهيبار به محض ا نيهم نهاد ا يرا بر رو شيچشمها
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بله ":گفت ديكار منصرف كرد با ترد نياو را از ا يياشنا يكه ناگهان صدا ردرا بگذا يخواست گوش دينشن يالو گفت جواب

 "دييبفرما

 "؟يخودت هست يالو مرتض":بغض الود گفت يبا لحن نيميس

 "بله شما"

 "يمنو فراموش كرده باش يحق دار ؟البتهينشناخت"

 "؟يخودت هست نيميس...س"

 "يخوشحالم كه منو شناخت"

 "؟يزنيزنگ م ياز كجا دار شهيباورم نم"

 "؟يبرات مهمه بدون كنهيم يچه فرق"

 دايازت پ يرد چيهمه جا رو دنبالت گشتم اما ه يتو رو خدا بگو كجا هست...من تو رو فراموش كردم يفكر كرد يپس چ"

كه  ستين ينه خوارك شب افتادم نه خواب دارم يسال ازگاره كه از كار و زندگ كي؟يبسرم اورد يچ يدونينكردم تو م

 "كجا هستم؟ نم يبرات مهمه كه بدون يگياون وقت م تميخوابت رو نب

 "رو در تنگنا قرار بده شيزندگ شهيمحسوب م يكه فرار يوجود نداره به خاطر دختر يمرد چيه يگيدروغ م"

 يفكر نكرد ؟چرايرفت يكه من عاشقت بودم پس چرا گذاشت يدونسيم يتو خودت بهتر از هر كس نيميس يكنيتو اشتباه م"

فكر  ميبا هم داشته باش ميتونستيكه م يقشنگ ندهيبه ا شم؟چرايو من از زندان ازاد م دنيم تيخانوادت رضا يروز هياخرش 

 "؟ينكرد

رو  تيشده پول ازاد يقيهر طربتونم با فرارم به  نكهيا ديكار دزم به ام نيچراها گذشته من بخاطر تو دست به ا نيازا گهيد"

 "كار نشدم نيفراهم كنم هر چند كه موفق به انجام ا

 "ياونها رو جلب كن تيرضا گهيطور د يتونستيراهش نبود تو م نكهياخه چرا؟ا"

 موندميپدرم بو من اگه م يكه جا اميدر ب يتا به عقد مرد كردندياونها داشتند منو مجبور م يانگار خبر ندار يگيم يدار يچ"

 يبود مرتض يكه باز هم اخر و عاقبتم بدبخت شدميم يليمجبور به ازدواج تحم نكهيا ايو  شدميم وونهيد اياز دو حال خارج نبود 
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كرده بودم كه عاشق  يمگه من چه گناه...حرف زود داره دنيشن تياما مگه ادم چقدر ظرف نمك هيكارم رو توج خواميمن نم

 "دنديمقدس كه خوانوادم اون رو به ابتذال كشعشق پاك و  كيتو شدم اون هم 

دادند من از زندان ازاد  تيپا گذاشتند پدر و برادرهات رضا ريكردنت ز دايپ يهستند همه جا رو برا مونياونها پش يهمه "

 يدونينم دهياش رو از دست م ييناياز من خواستند اونها رو ببخشم بنده خدا مادرت از درد فراق تو داره ب يشم حت

 "؟يچه كار كن يخواي؟ميبگو كجا هست نيميوتار شده س رهيچقدر ت شونيزندگ

كه براشون  يوقت منو بخاطر ننگ چياونها ه شميمشت و لگد اونها كشته م ريكردم اگه برگردم ز ريگ يسر دو راه دونمينم"

رد  ديشا كنندينگاه م گهيچشم د كيفران لباس بپوشم باز هم اونها منو به  يها نهيمن اگه از ا ديبه بار اوردم نخواهند بخش

من به همه شما ... يخود تو از من رو برگردوند يكه اونها به خون من تشنه هستند حت نهيا تيظاهر ابراز ندامت كنند اما واقع

 "بشم خيتا اخر عمر توب دياست و با يكه من كرم نابخشودن يكار دميحق م

تماس نشون داد كه  نيا يرو خدشه دار كرده باش رتيمحاله كه س يقرار گرفت يطيمطمئنم تحت هر شرا يگيم يردا يچ"

 "يادع رو ثابت كن نيا يتونيو م يكه تو هنوز پاك نهياز ا يجرات ناش نيا يگفتن دار يبرا يرف

مدت ان رو  نيفقط تو بكارت جسم خالصه شده باشه كه من خوشبختانه در طول ا يداره كه پاك ياما بستگ نطورهيبله هم"

 "....خفظ كردم در عوض

با كار  اي يدزد اي يكرديقاچاق امرار معاش م قيتو از طر ستيمن مهم ن يبرا كنميجا بسه و من حرفات رو باور م نيتا هم"

من  يبرا يدت رو از تماس دستان الوده محفوظ نگه دارجامعه خو نيكه تو ا يكه اونقدر شهامت داشت نيهم...و زحمت

 "يكه در گذشته بود ننديبب ينخوره و همه تو رو به همون چشم تكونكه اب از اب  يطور كنميكمكت م...كنهيم تيكفا

 ستيفرار من قابل انكار ن تيواقع يبرگردون ياب رفته رو به جو يخوايم يچطور"

 يگونه شك و شبهه ا چيه يجا يطور نيا ميمدت من و تو با هم ازدواج كرد نيادعا كنم كه در طول ا تونميچرا هست م"

 "شتيپ اميتا من ب يفقط تو بگو كجا هست.مونهينم يباق يكس يبرا

 "؟يكنيمن م يكارو برا نيتو ا يعني شهييباورم نم"

بذارم عشقم به  يخواياون وقت م اميتو از پا درم يورمن دارم در غم د كنميهردونفرمون م يكارو برا نيچرا كه نه؟من ا"
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به  كنميرو بكنم من تو رو خوشبخت م يسال متحمل شد نيرو كه بخاطر من در ا ييجدا نيجبارن ا ديمن با نهيخاكستر بش

 "نه؟ اي يهستكجا  يگيخب حاال م يايبامن راه ب نكهيشرط ا

 "يكس نگ چيبه ه يقول بد دياما با گميباشه بهت م"

 "رسونمياالن خودم رو بهت م نيبده من هم يمطمئن باش تو نشون"

 "دستت باشه يلحظه گوش هي"

به نظرت  خواديرو م نجايا ينشون":ك چشم به دهان او دوخته بود گفت اليگذاشت و بعد به ل يگوش يدستش را رو نيميس

 "كار كنم بهش بدم؟ يچ

 "نداره  يم اشكالبه نظر يدار نانياگه بهش اطم يدونيهر طور صالح م"

 "سراغ من امده نجاياز اون لحاظ خاطرت جمع باشه فقط قول بده به گوش تارا نرسه كه او ا"

 "ميگويبه او نم يزيمطمئن باش چ"

كه  يداد مرتض يرا كه در انجا سكونت داشت به مرتض يمحل قيدق يبر لب اورد و بعد نشان يزيام تيلبخند زضا نيميس

تهران هستم  گهيتا دو ساعت د افتميحاال راه م نيهم":گفت يكردن نشون ادداشتيشده بود پس از  تابياو ب دنيد يبرا

 "يبهتره تا ان موقع چمدونت رو ببند

 ياسون نيباوركنم منو به ا يعني؟ شهيداره جفت و جور م يهمه چ يراحت نيبه هم يعني...دارميمن ب يعني شهيباورم نم"

 "يرو برام رقم زد يو مبارك مونيمن امروز چه روز م يخدا ي؟وايو حرفام رو باور كرد يديبخش

 "نمتيبيم داريد ديميطاقت ندارم به ا نياز ا شتريب گهيبعد د يبرا ميحرفا رو بذار نيبهتره ا نيميس"

ر و را گذاشت با چنان شو يگوش نكهيو به محض ا"با وقا يمواظب خودت باش خدانگهدارت باشه ا يايمنتظرتم تو راه كه م"

 هيهق هق گر انيدر م نيمياز چشمان هر دو تراوش كرد س يكه ناخوداگاه اشك شاد ديرا در اغوش كش اليل يشعف

رو در دلم  ديكه نوز ام نطوريامدوارم هم يدوباره داد يتو هستم تو به من زندگ ونيرو مد يجامن من همه چ اليل":گفت

كاش  يبردمايبه صفات برجسته ات م يپ نهايكاش زودتر از ا يا يمن شد يخدا دلت رو شاد كنه تو امروز ناج يروشن كرد

فهمم كه چرا از يحاال م يگذاشتيروم م شيراه درست رو پ نهايكه زدوتر ا زا شدميم كيمدت اون قدر بهت نزد نيدر طول ا
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دارد قابل هضم  يروح بلند تو كه يما برا ستيبود كه رفتار ناشا نيراز سكوت تو فقط به خاطر ا يكرديم يدور هيمن و بق

 "محبت امروزت رو جبارن كنم دميقول م زمينبود منو ببخش دوست عز

 جهيبه نت دوارميو ام يراه رو انتخاب كرد نينكردم توخودت ا يمن كار":و گفت ديرا بوس نيميصورت اشك الود س اليل

چقدر خوبه كه ادم تمام پلها پشت  شهيم ريداره عاقبت به خ يكي يفرار يما دخترا نيب نميبيخوشحالم م يبرس ينيريش

و  كردميلحظه تامل نم كيوجود داشت تا خوانوادم منو ببخشن  يديمروزنه ا نيكتريسرش رو خرا بنكنه باور كن اگه كوچ

 "و پروندم ناپاك اههياما افسوس كه روم مثل زغال س گشتميبه شهرم بر م

مثل  ييصفتها ويخدا لعنت كنه د":روان شده بودند زدود و گفت اليت لرا كه بر صور ياشك يبا نوك انگشت قطره ها نيميس

 ديمثل تو چرا با يمن متعجبم دختر پخته و با تجربه ا كننديمردم رو بدبخت م يطرو ناجوانمردانه دختر ها نيرو كه ا ديرش

 "رو بخوره يوونيخ نيگول چن

 قتيدر حق كرديو فكرم عمل م دشهيبه مراتب تند تر از اناون زمان من عقل امروزم رو نداشتم احساساتم  نكهيبخاطر ا"

رو باختم  زميبود كه در گذشته نه چندان دور پشت سر گذاشتم من كه همه چ يتجربگ يب يتجربه امروز من حاصل روزها

قلبش رو  واريعاشقانه بسپاره كه صداش د يها يينشه كه چشم بسته و گشش رو به الال دايپ يدختر چيه دوارميفقط ام

 "كنه بيتخر

سالم رو اغاز كردم تو رو  يزندگ هي نكهيبه محض ا دميجان من بهت قول م اليل":را در دست فشرد و گفت اليدستان ل نيميس

دختر هنرمند  كيتو  كنهيباز ازت استقبال م يبا رو يبفهمه تو باعث نجات من شد يمرتض يخودم ببرم مطمئنم وقت شيپ

فقط  يراه موفق بش نيتو ا ميكنيبه تو كمك م يمن و مرتض يدست و پا كن معهدر جا يخوب گاهيجا ينتويم ميبا كار گر يهست

 "خودم ببرم شيفرصت تو رو پ نيتا در اول يقول بده منتظرم باش يكه تو گذشته ات رو فراموش كن نهيالزمه اش ا

نسبت به  تونمينم قتشيرو قبول كنم حق شنهاديپ نيا توانميتو هستم اما نم تيمن متوجه حسن ن":گفت دويكش ينياه سنگ اليل

 "همه تركش كنند كدفعهيكه  ستيانصاف ن نيحدس تو درست باشه اما ا ديشا يرو داشته باشم كه تو دار يديتارا همون د

 

 ييچشم و رو يو مثل گربه كور ب رميبگ دهيرو ناد گرانيكه بخوام محبت د ستمين يمنظور يجون،من ادم ب اليل نيبب((
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 ينم ليدل نيخوب ا فتم،اماين يگرد ابونيو خ يمن قبول دارم كه در اصل اشنا شدن من با تارا باعث شد كه به خودفروش.كنم

 .))ام رو خراب كنم ندهيا يزيچ نيشه كه به خاطر چن

اوت بوده،تو در كه من در اون قرار گرفتم متف يريتو از ابتدا با مس ريمس ،چونيبكن يكار نيچن ديو نبا يگ يتو درست م((

 .))ستيبه روش باز ن يراه چيالوده كه ه كيو من  يره گم كرده بود هيمدت  نيا

كه دامنش لكه دار  يخورده ا بيهردختر فر يعني...يخودت سخت گرفت يقدر برا نيا ارويفكر ها چطور دن نيتو با ا اليل((

رو به  بتيمص نيتا اخر عمر ا ديبا يعني...نداره اتيحق ح گهيد يعنيبشه، دينا ام يزندگ ياز ادامه  شهيهم يبرا ديشده با

 ))دارند؟ نياندازه مجازات سنگ نيگناهان تا ا يبكشه،احه چرا؟چرا بعض دكيدنبال خودش 

عملش كه همراه  يبه سزا ستيبا يانسان به دنبال گناهان با لذت باشه،اخر و عاقبت م يوقت:((گفت يزيبا لحن تاسف انگ اليل

كنم چطور با  يفكر م يوقت.ديحرمت خونواده ام تا اخر عمر نخواهم بخش ختنيمن خودم رو به خاطر ر..برسه با ذلت است

گرفتم و  دهيصفت ناد طانياسمون جل و ش يالقبا كيمرد  كيرو به خاطر  يكردم و همه چ ياون ها باز تيثيابرو و ح

جان ازت  نيميس.داشته باشم ندهيبه ا يتونم نگاه مثبت يغلط برباد دادم،چطور م ميتصم كيرو به خاطر  ستميهست و ن

چمدونت رو ببند كه  ودترحاال پاشو، ز.كه استحقاقش رو دارم بسوزم يبرزخ نيكنم منو به حال خود بزار تادر ا يخواهش م

 يايدر نياو همراه او از  ريدستش رو بگ يكه اومد فور نيبه محض ا.رسه ينجات از راه م قيغر گهيدوساعت د يتا بجنب

 يدوست ندارم بدرقه كننده  رون،چونيرم ب يمن از خونه م.قدم بزار يخوشبخت يبايبه ساحل ارام و ز يمتالطم شوره بخت

 .))شده باشه نينفر يشما موجود

 .))رو ندارم يشهامت روبه رو شدن با مرتض ييمن به تنها.نه، تروخدا منو تنها نزار:((با التماس گفت نيميس

دختر  هيمن به عنوان  ريخوام تصو ينم.نهيمنو نب ينه،به صالح هر دونفرمونه كه مرتض:((او را در اغوش فشرد و گفت اليل

 .))بمونه يعشقش بوده،تو ذهنش باق يهم خونه  يكه روز يو كس يفرار

كه من زنده هستم هرگز فراموشت  يمطمئن باش تا روز ،امايدون يخب،هر طور تو صالح م يليخ:((با بغض گفت نيميس

 .))نخواهم كرد

 .كردو از منزل خارج شد يخداحافظ نيميكرده بود،از س سيكه صورتش را اشك خ يدرحال اليل
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نگذشت كه نظاره گر  يريد.خودش را پنهان كرد يواريپشت د اطيح رونيامد او ب نيميبردن س يبرا يكه مرتظ يزمان تا

 يزندگ دينو يان دو عشق و شادمان يدر چهره .بودند دهيرا با تار عنكبوت تن شيها واريد شد كه يخروج ان دو از خانه ا

 .نا امن خود برگشت گاهيخوش به جا مفرجا نيخوشنود از ا اليل.داد يرا م يدوباره ا
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داشت كه همچون  يچشم از مناظر سرسبز شمال برنم يا رد،لحظهيبروز احساستش را بگ يداشت جلو يكه سع يدر حال تارا

خارق العاده  يآن صحنه ها كيبه  كيخاموشش قصد داشت  ياو با نگاه ها.گذشت يم دگانشيشفاف از مقابل د يريتصاو

ها بود،  يديعمر در گرو پل كيمغزش كه  ياما سلول ها نديبچ گريكديگرانبها در آلبوم ذهنش كنار  ييرا همچون عكس ها

به  يرنگ ريتصاو نيا يسبب گاه نيبه هم.و پاك باشد بايز ايرو كي يرايتوانست پذ يزد و نم يرا پس م نينو دهيآن پد

را  يشكالت ستهكه شهاب ب يوقت.كرد يم يدلزدگ يگرفت و ا و را دچار نوع يشكل م دگانشيدر برابر د ديو سف اهيصورت س

دستش  كيشهاب كه .نوشته ها و اشكال اشتهاآور آن ثابت ماند ينگاهش بر رو يلحظه ا يمقابل او گرفت،به خود آمد و برا

 يكه برا يشكالت را به طرف دهان تارا برد و با لحن بچه گانه ا يبه فرمان بود به زحمت آن بسته را باز كرد و و بعد قطعه ا

 ».يشكالت بزن نياگاز به  هي ديبا ،يو با من به مسافرت اومد يبود يحاال كه دختر خوب« :داشت گفت يتارا تازگ

 ».تونم بهش بزنم يگاز م كيفقط  س،يخس يا« :بر لب آورد و گفت يلبخند تارا

 ».اش رو بخور هياگه خوشت اومد بق... به خودت داره يبعدش بستگ.گاز بهش بزن كيحاال تو « :گفت شهاب

كند و در دهان گذاشت و با ولع شروع به  يگاز او قطعه ا يشد كه از جا رهيگاز زد و بعد با تعجب به شهاب خ يفور تارا

 ديبا.تو رو خوردم يشكالت دهن يتعجب كرد ه،يچ« :را به طرف تارا گرفت و گفت يگريشهاب بسته شكالت د.خوردن كرد

طور مسائل  نيدونم خانم ها به ا يم.بسته مال تو نيا ريخب بگ.دمبود كه در عمرم خور يشكالت نيتر نيريش نيبگم ا

 »نه؟ ايگم  يدرست م.بخورند يزيچ ونيكه از دهن آقا ستنديحاضر ن يطيشرا چيدارند و تحت ه يفيع لطحساسند و طب

صورت شهاب را دربر  يحد يب يشاد.به قصد جلب توجه شكالت استفاده شده را از او گرفت و شروع به خوردن كرد تارا

 »مزه اش چه جوره؟« :گفت يگرفت و با خشنود
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باشه  يشكالت نيفكر كنم تلخ تر... شكالت تلخ ِ تلخ كي« :آمد گفت يم نيريكه در نظر شهاب ش يزد و با لحن يچشمك تارا

 ».خواد تا ته آن را بخورم ياما دلم م.كه تا به حال خوردم

رو برات درست  ايشكالت دن نيدم كه مرغوب تر يبه بعد سفارش م نينوش جونت،از ا« :گفت يبا سرمست شهاب

 ».باشه دهيمزه اش رو نچش نيكره زم يكس رو چيكه تا به حال ه ژهيشكالت و ينوع.كنند

 نيبا ا ستيمعلوم ن... كارخونه ات يشگاهيموش آزما يمنو بكن يپس قصد دار! عجب«:و گفت ديرا درهم كش شيابروها تارا

 ».يلطف دار يليكه خ يراست.خيكره مر اي ارميسر از قبرستون درب يشكالت ابداع

 يشكالت..نه اي شهيشكالت منحصر به فرد ساخته م نيا يكه به زود ديد يحاال خواه. كنم ينم يشوخ« :گفت تيبا جد شهاب

 ».خوردنش رو داره ازينفر امت كيكه تنها 

 ».تاراشكالت ياسمش رو بذار يخوا يالبد م«:گفت يبا لحن ظنزآلود تارا

كه به طور كل اسم شركت رو به نام  ديچرا به فكر خودم نرس.يزد يعجب حرف«:گفت جانيحرف شهب با ه نيا دنيشن با

 ».كار رو خواهم كرد نيا ميبه تهران برگرد نكهيبه محض ا. بدم رييتاراشكالت تغ

 يفكر نم يانجام بد يخوا يكه م يو به عاقبت عمل يريگ يم يبه انجام كار ميزود تصم يليخ.يهست يبيو غر بيتو آدم عج «

 ».يشركت رو تا به حال اداره كن كي يچطور تونست يكه دار يتيخصوص نيمن در عجبم تو با ا.يكن

 يعاشق واقع هيمن به عنوان .خود داره يهركدوم جا.ربط نده گهيد يزهايكنم مسئله عشق رو به كار و چ يخواهش م «

 يها يادگاريروزها  نيكه از ا نهيار مستلزم اك نيبذارم و ا هيعشق ما نيتداوم ا يحاضرم از خودم و تمام مال و ثروتم برا

من نام شركت رو به نام الهام  نكهيپس ا.جاودانه يو نشاط عشق يسرزندگ يباشه برا ينيتاميتا همچون و ميبه جا بذار يمهم

 ».راستا انجام داده ام نياست كه در ا يكار نيام عوض كنم كوچك تر يبخش زندگ

زنه اون  ياو سند كارخونه رو به نام من م يبره به زود شيطور پ نياگه هم« :در فكر فرو رفت و با خودش گفت يلحظه ا تارا

بشه وگرنه  يزودتر عمل ديكار با نيا.كه بخوام برم ايدن يتونم هرجا يدار بزرگ كه با فروش آن م هيسرما كيشم  يوقت م

خام كردنش به كار  يدر توان دارم برا يلحظه هرچ نياز هم ديبا.عمر حسرت كيلو بره و من بمونم و  يممكنه همه چ

 ».رميبگ
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 يعشق رو برام معن گهيد كباري شهيشهاب م« :داشت عاشقانه باشد گفت يكه سع يرا صاف كرد و بعد با نگاه شيصدا تارا

 ».اديدر اون نهفته است كه آدم در مقابلش به زانو درم يچه راز يو بگ يكن

انسان ها وجود داره  يك كيعشق در وجود  نيا« :به او كرد و گفت ينگاه يفتگيرا نداشت با ش يسوال نيكه انتظار چن شهاب

 يزهايچ يليو خ ،بچهيها، به هنر، به كار ، به زندگ ييبايز ،بهيعشق به هست.كنه يمختلف بروز م يكه با ابعاد و شاخه ها

 نياما عكس ا.هستند كه نشات گرفته از عشق به معبوده يواقع يعشق ها نهايا.دارهوجود ن كي چيهم در ه ييو انتها. گهيد

 يو جاه طلب يخواه ادهيو ز ايكه عشق رو در قتل و غارت و چپاول و ر يوجدان يب يواژه ها هم وجود داره و هستند آدم ها

محك  اتيماد هم كه با يزيچ.كنه يم دايپ يشه و جنبه ماد يكه حرمت عشق خدشه دار م نجاستيخالصه كرده اند و ا

 ريتعب نيا.بمونه يتا ماندگار باق رهيروح سرچشمه بگ ازياز ن ديچون عشق با.همراه داره يو زوال و نابود ستين يبخوره، ابد

 »؟يدرباره اش دار يريتو چه تفس.من از فلسفه عشقه يكل

آگاه بود كه  يتارا به خوب.كرده بود يعشق را معن نانهيواقع ب يلياو خ.شهاب به فكر فرو رفت يحرف ها دنيبا شن تارا

به  دنيازيدست  يكرد برا يتارا سع. اش را داد يستيهمان كه شهاب وعده زوال و ن.اش بود ياو از نوع ماد يدلبستگ

 كيشهاب من  نيبب«:او با تامل گفت.ديكرد در آ يم يروياز آن پ ابكه شه ياقيخبره به سبك و س ياهدافش همچون تاجر

كه تا  ييكه با تو داشتم احساس كردم تو با تمام مردها ياز همون برخورد اول قتشيو رو قبول دارم و حقت يحرف ها كي

مطمئن بودم كه تو قصد  يعنيراحت باهات برخورد كردم  يليخاطر هم از ابتدا خ نيبه هم.يفرق دار دميامروز د

 دايپ يدلبسنگ يوقت نخواستم به كس چينگاه دلباخته ات شدم چون ه نيگم در اول يالبته نم... يسوءاستفاده از منو ندار

گرده به مرگ پدر و مادرم  يكنم علتش بر م يفكر م.هراس داشتم شهيهم گرانياز حد د شياز دوست داشتن ب يعني... كنم

 يسان من در زندگك نيزترياون دونفر كه عز يآخه بعد از فوت ناگهان.جا گذاشته بهمن  هيدر روح ينامطلوب ريكه تاث

از اندازه  شيكس رو ب چيكردم ه يسع شهيخاطر پس از آن اتفاق هم نيبه هم.بودم اسيو  يبودند،مدت ها دچار افسردگ

كه در  يدختر.تو فرق كنه اب يمن به عشق و زندگ ديشهاب به من حق بده كه د.دوست نداشته باشم و دلبسته اش نشم

حركت كنه كه  يتونه همگام با كس يتوهماته و نم رياس شهيهم نيقيبخوره به طور  يضربه مهلك نيچن يعنفوان نوجوان

باور رو در  نيتا بتونم ا ديطول كش يتو باشم،اما مدت يمن از ابتدا همپا يخواست يتو م.دغدغه داشته يآروم و ب يگذشته ا
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 يكالمش صداقت حرف اول رو م كه در رفتار و ياون هم عاشق مرد.تونم عاشق باشم يمغزم بگنجونم كه من هم م

تو  يمرحله ا.مرحله حساس برسونم ميخودم رو به ا اهيمشكل بود كه با سركوب كردن افكار س يليهرچند كه برام خ.زنه

 دوارميكنم و ام ياحساس م نيزم يرو تردخ نيحاالم كه در كنار تو هستم،خودم رو خوشبختر.يطعم عشق رو به من چشوند

 شهاب ... است خودم رو بسازم ستهيبتونم اون طور كه شا

 

. كنم دايام دست پ يتجربه دلدادگ نيتونم به بزرگ تر يو فقط با توست كه م يهست يعشق من در زندگ نيو آخر نياول تو

 ".اديمن در ذهنت به وجود ن ينسبت به سرسپردگ يديگونه ترد چيه ؛يخوام منو باور كن يفقط ازت م

را متوقف كرد و  لياتومب. اش مسلط باشد يتوانست بر رانندگ يشده بود و نم جانيتارا دچار ه يحرفها دنيبا شن شهاب

 ".هيدنيد يليخ نجايمناظر ا... ميبخور ييهوا نييپا ميبهتره بر": گفت

 يآغوش سبز خود را بر رو عتيطب. خارج شدند ليبود از اتومب يسرسبز جار يكه از كوه يدو در كنار آبشار خروشان آن

كه در  يو تبلور جاناتياز آن ه شيكه تارا نتوانست ب يداد، تا حد يم يطراوت و شاداب يبو زيهمه چ. آن دو گشوده بود

 يمشت ،يزندگ يعمر غبطه خوردن در گل و ال كيخواست پس از  يدلش م. وجودش درحال شكل گرفتن بود را مهار سازد

دست در دست شهاب از  يوقت. احساسش دهيخشك يها شهيباشد بر ر يتا قوت زديبر شياز آن خاك سبز را به سر و رو

با  يسپرد و در آن باز يوجود خود را به دست فراموش تيواقع يطوالن يلحظه ا يخزه آلود باال رفت، برا يصخره ها

 شيه پچند لحظ ياتراق كردند، او تارا يسنگ يبر رو يزدودن خستگ يبرا يوقت. كرد ينياحساس از موضع خود عقب نش

بار خود را به دست  نينخست يكه برا يبود از جنس واقع يچشم ببندد، بلكه دختر هاييبايبر ز ديافكار پل بينبود كه با تعق

 نيو ا. ديدم يسرد و خاموش او م كريرا بر پ ياديروح و جسم حرارت ز تماسسپرده بود كه در آن  يگرم مرد ينوازشها

 .كشاند ياو را به دنبال خود م يهر آدم زهيكه غر ييازهايشكفتن خواسته ها و ن يباشد برا يتوانست آغاز يم

هرم بوسه او . هجوم احساسات نيبود بر ا يانگشتان دست او گذاشت، نقطه عطف يكه شهاب بر رو يبوسه ا نينخست بازتاب

آن دو در عالم . ديسار عطشناك خز هيدر آن سا يبود كه تارا ذوب شدنش را از درون احساس كرد و با تشنگ يبه حد

 يرا تجربه كند، مرز اضتير ستيبا يكه تنها دو روح مجاز است در هم ادغام شود و جسم م يكردند، عالم يسر م يگريد
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 .ختنيماندن و گر نيب

: شده بود، گفت رهيبه او خ دهيرم يكه با نگاه ستيگر گرفته به تارا نگر يجانبخش با حالت يبا قطع شدن آن ملود شهاب

 "ده؟يطور رنگت پر نياز من سر زد؟ چرا ا ييخطا زم؟يشده عز يچ"

 يانگار با پا. خود نشده بودم يطور از خود ب نيتا به حال ا": گفت يبه شماره افتاده بود، به سخت شيكه نفسها يدرحال تارا

 ".بودم دهيكه تا به حال ند يكدوم عالم بردتو منو به . خاموش شد كدفعهيكه  دميدو يآتش م يشعله ها يبرهنه داشتم رو

. كردم يحالت رو تجربه م نيبار بود كه ا نينخست يخود من هم برا": دوباره دست تارا را در دست گرفت و گفت شهاب

 ".آلوده ندادند يگاه تن به عشقها چيشه كه ه يم يشامل حال كسان يدگرگون نيكنم ا يفكر م

نباشه من و تو هنوز با هم زن و  يهر چ م؟ينفس شد يهوا رياس يلحظه ا يمن و تو برا يكن يفكر نم": گفت ديبا ترد تارا

 ".ما خونده شده نيب تيمحرم ي غهيص كيو فقط  ميشوهر نشد

 يرو برا نهيزم يسطح يتماسها نيا. رميخودم را بگ يجلو نياز ا شتريب ديحق با توست، با": گفت يبا حالت شرمسار شهاب

 نيكه باعث مكدر شدن ا يحركت نيمون كوچك تر يدم تا شب عروس يمن به تو قول م. كنه يآلوده شدن به گناه فراهم م

. درباره ام نكن يكه از من سر زد، تصور ناجور يرفتار نيبخاطر ا كنم يازت خواهش م. عشق پاك و زالل بشه، انجام ندم

 يگونه تزلزل چيدم كه ه يم نانيبه تو اطم. ا شد كه نتونستم سركوبش كنمدر درونم برپ ييلحظه چنان غوغا كيباور كن در 

خاطرات  يكوتاه نامزد دوران نيفراهم كنم كه در ا يرو طور نهيبتونم زم دوارميو ام ومدهيعشق به جود ن نيدر قداست ا

است،  يتو كه البته حق مسلم هر دختر يباور كن من فقط بخاطر احترام به خواسته ها. برات به جا بذارم يو خوش نيريش

 ".كردم يرو فراهم م رينظ يب يعروس كيامروز سور و سات  نيوگرنه هم ميداشته باش يحاضر شدم دوران نامزد

 "شون ندارند؟ ندهيدر انتخاب عروس آ ينظر چياونها ه ؟يپس خونواده ات چ": ديپرس تارا

كه اون قدر عاقل و بالغ شدم كه  نهيشون ا دهيخودم قرار داده اند و عق اريحق رو صد در صد در اخت نياونها ا خوشبختانه

 انتخاب خواهند زد نيبر ا دييتو مهر تأ دنيداشته باشم مطمئنم اونها با د يحيبتونم انتخاب صح

آخه من و تو به . يبا اعتماد صحبت كن نطوريا ياز او ندار يگونه شناخت قبل چيكه ه يدر باره كس يتون يتو چطور م! شهاب

 .هينا كاف حيانتخاب صح كي يبرا نيو ا مياز گذشته هم ندار ييآشنا چگونهيه ميكه با هم داشت يجز چند برخورد
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 :تأمل گفت  يب شهاب

 هيكه  ستيالزم ن. برخورداره يتيده كه طرف از چه شخث ينگاه آدمها و رفتارشون نشون م يدختر ، گاه يگيم يدار يچ -

كه جرقه خواستن در ذهن انسان  نيبه نظر من هم. طرف مقابلش بپردازه  يزندگ يو به موشكاف رهيدستش بگ نيآدم ذره ب

نقش رو  نيدر ضمن فراموش نكن كه سرنوشت بزرگ تر. يد تأمل كنيگمشده توست نبا مهيزده شد و احساس كرد اون ن

 نيمن تا به ا. ستيدر زندگ يهر انسان ريو مس دگاهيكننده د نيياوست كه تع قتيدر حق. كنه يم يآد باز يم شيدر آنچه پ

 نيبه هم. يكن قاتيحقت ندتيكه درباره مرد آ يحق رو دار نياما تو ا. دميند زيانتخاب جا نيرو در ا يگونه شك چيلحظه ه

ال و گذشته ح يدرباره من و زندگ يديقرار دادم كه اگه الزم د ارتيشركت و منزل و خونواده ام رو در اخت يخاطر من نشون

 ...ياريالزم رو به عمل ب يها يام بررس

منحرف كرده  يريكند و عشق او را در مس يشهاب چكونه در انتخابش چشم و گوش بسته عمل م ديد يكه م يدر حال تارا

عده آدم تبهكار به  كيشن كه  يمثل تو باعث م يشاده دالن شهيهم: در دل با خود گفت . را كشف كند تيتواند واقع يكه نم

 نهيتا زم نيش يحركت چشم و ابرو اغفال م نيشماها با كوچك تر. ارنيب لسوء استفاده به عم تيبرسند و نها يينون و نوا

اون  ايذاره  يصفحه م نيا يرو يكه مهره اول رو شانس ياون كس. هيبرنده ك يباز نيدونم در ا يبشه نم شتريجوالن ما ب يبرا

 .صفحه چهارگوش شده نيوارد ا يركيكه با ز يكس

 .متوجه نشدم ؟يگفت يچ! هان: گفت  يشهاب تارا به خود آمد و با دستپاچگ يصدا با

و بع  مينهار رو در اون رستوران صرف كن ميبر يموافق: گفت . اشاره كرد كه مقابلشان بود يبه سمت رستوران قشنگ شهاب

 م؟يبه راهمون ادامه بد

. كردند يبه آنجا ط دنيسخت را تا رس يريشهاب استقبال كرد و به اتفاق ، مس شنهاديرستوران در دل كوه از پ دنيبا د تارا

سبز قامت خود  يكه با حجاب ييبزرگ و پهناور با كوهها و تپه ها يدشت. پس از صرف نهار به سمت كالردشت حركت كردند

باشد بر رشد  يتا روند ديبخش يم انيآدم نيه از بطن خود انوار به سرزمك يا روزهيبا اسمان ف يمياقل. را استتار كرده بودند 

آهوان . چشم بردارد هايتوانست از آن شگفت ينم يتارا چنان مبهت آن همه نقش نگار شده بود كه لحظه ا. تكامل خلقت

سر داده  عتيسرود طب ميسرگردان همراه با رقص نس يو قاصدك ها دنديكوب يسم م يشميفرش  نيبا فراغ بال بر ا زپايت
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 بودند

 تازه يتولد ديو شا يشگفت كيتبلور ،  كيدر راه است ،  يياهوي، ه ي، آهنگ انعطاف هست ديا يپا م يصدا

جنبش . زنند يگل سرخ بوسه م يسبز بر گونه ها يحجاب ايها  نهينقش بسته و سبز اهيرود مهرگ كيدر بستر آرام  نجايا

 عتيكند تسلسل وار ، نقش عناصر سه گانه طب يكه تكرار م يا رهيدهد از گردش فصلها زنج يدر دل خاك خبر م يجوانه ا

 اند دهيچيپ يهندسه ا كيرا ، آب ، باد ، خاك كه هر 

 .باور كردن آفتاب است نشيآفر ياجزا ميو تقس ضرب

 ستويطلوع در آستانه بهار كاف كي عتيبا طب زشيآم يبرا پس

 يمدرن كه در دامنه كوه علم شده بود با ناباور يآن بنا دنيتارا از د. بزرگ متوقف شد يياليشهاب در مقابل و لياوتوموب

 توست؟ ياختصاص ياليو نيا» گفت 

 به من تنها نه ، من و تو: گفت  يآمد با سرمست يم نييپا ليكه از اتوموب يدر حال شهاب

 يتفاوت يدرونش داشت با ب يدر پنهان كردن شاد يكه سع يحرف به وجد آمده بود با لحن نيا دنيكه با شن يدر حال تارا

 داشته باشم؟ اليو نيتونم از ا يم يمن چه سهم ؟يبخش يم فهيخل سهياز ك: گفت 

در برابر عشق و خواستن  نيا. تو رو نداره  يتار مو كيارزش  الي، و يزن يم هيچه حرف نيا زميعز: گفت  يبا دلخور شهاب

 يسهم نيمن نسبت به تو كوچك تر

االن  ستيهر چند درست ن.بهت بدم نيبه مراتب باال تر از ا ييكادو مونيدارم شب عروس ميتصم.كه به تو تعلق داره است

كه  يپس به تو تعلق داره و دوست ندارم تا زمان نيدارم از ا يكه من هرچ يرو بدون نيخوام ا ياما به طور كل م.رو بگم نيا

من اجازه بدهند  يحاال اگه بانو.بود يخواه ياول خاندان طلوع يبانو نيتو پس از ا.يبكن يگانگياحساس ب ميزن وشوهر نشد

 .ميبپرداز اليبه گشت و گذار در اطراف و ميكرد رونيراه رو از تن ب يخستگ نكهيو پس از ا مياستراحت وارد بش يبرا

ساخته  يدر نقطه منحصر به فرد اليو نيا":كرد وگفت شيفرحبخش را وارد ربه ها يوبا ولع هوا ديكش يقينفس عم تارا

كوه . يها رو مشاهده كن ييبايتمام ز يبه راحت يتونيجا م نياز ا.پا داره ريكه كل منطقه رو ز اديم يياليبه نظر تنها و.شده

رو  شيتابلو پ كيكه به صورت قارچ از گوشه و كنار سبز شدند رو مثل  ييالهايسبز رودخونه و و يجنگل تپه ا
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 ".نهيزم يبهشته رو نجايكه ا نهيهمه شكوه وجالل داشته باشم ا نياز ا تونميكه م يفيتنهاتوص.يدار

را كه از صورت شهاب ساطع  يتيبرق رضا فيتعار نيبا گفتن ا داديكه به ندرت احساساتش را در برابر شهاب بروز م تارا

 يم يتا هروقت بخوا. نظرت رو گرفته  نجايا نميبيخوش حالم م يليخ":گفت يشهاب با خوشنود.ديشد را به وضوح د

 ".ميمون

 ينسبت به شركت پدرم ندار يتعهد چيه يكه جنابعال نيمثل ا!عجب":دست به پشت شهاب زد و گفت  يبا خوشنود تارا

 يمنو مقصر ندون.يبرديبه سر م يتو در خواب خرگوش يفهميات بشه اونوقته كه م يعشقت باعث ورشكستگ نيا ترسميم

 ".يدهنده هست شنهاديپ شهيهم كهيتو هست نيچون ا

در نبود من معاونم . ينباش زايچ نيوقت نگران ا چيبهتره ه":گفت يتارا نشده بود با خونسرد يكه متوجه منظور واقع شهاب

فرصتها رو  نيداشته باشم كه حاال ا يدوران نامزد خواميمگه چند بار م.دوران حق منه نيا.كنه يدگيهست كه بكارا رس

 ".ستين اسيلحظه ها با پول قابل ق نيا شمن ارز زينه عز. از دست بدم  اتياطر مادبخ

 ".نظر به ضررت تموم نشه نيا دوارميبه هرحال ام":را باال انداخت و گفت شيشانه ها تارا

شهاب او  يدگيكرد كه متوجه خط و نشان او نشد تارا كه لحظه به لحظه شور يم داديان عشق در سرش ب يانقدر هوا شهاب

 ".يخواست ينطوريخودت ا يكه نگفت يفقط نگ":اهسته زمزمه كرد كرديرا دچار غذاب وجدان م

 "ه؟يمنظورت چ يشه بگ يم!رو يچ":با تعجب گفت شهاب

 ">يمنو سرپا نگه دار يخوا يم يتاك.خسته شدم يچيه...يه":گفت يبه خود امد وبا دستپاچگ تارا

كه وارد شدند  نيبه محض ا.انداخت و در را گشود ديدرنگ كل يورد وپس از لحظه ارا به صدا در ا اليزنگ و يفور شهاب

 ييو خوش امدگو يگشوده شروع به احوالپرس ييدر دست داشت به استقبالشان امد و با رو يكه كتاب يجوان درحال يپسر

 ">رو بزن داخل نيكاظم جان لطف كن ماش":را دست او داد و گفت ليشهاب اتومب.كرد

 ">هست در خدمتم يا گهيچشم اقا اگه امر د":داشت گفت ريكه سر به ز يدر حال كاظم

 "روبه راهه؟ زيهمه چ":او را فشرد و گفت يبازو شهاب

 ".ميورود شما اماده كرد يرو برا اليو ديتماس گرفت نكهيبله اقا به محض ا"
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 "رفته؟ ييجا نميب ياطراف نم نيخانم رو ا رهيمن":به اطرافش انداخت وگفت ينگاه شهاب

بقل گرفته  ريكه چادرش راز يدرحال.شد دايبودپ انساليم يخانم كه زن رهيسوال شهاب تموم نشده بود كه سر و كله من هنوز

اقا شهاب عجب  گميم كيبهتون تبر!به به":و گفت ديدر اغوش كش يگشاده به استقبال انان امد و تارا را با مهربان ييبودبا رو

هم  يوبه پا ديباهم داشته باش يخوب وخوش يزندگ دوارميام.شمارو داره ستگشيشا هك يراست.ديكردرو انتخاب  يدسته گل

 ".ديرشيپ

 "م؟يما قراره با هم ازدواج كن ديديشمااز كجا فهم":با تعجب گفت  شهاب

و زبونم الل به  ديريرو بگ بهيدختر غر كيكه دست  ديستين نيكه شما اهل ا يياز اونجا":متبسم گفت يخانم با چهره ا رهيمن

 مياو رو به حر يبد تين

 

 .تازه امروز صبح مادرتون زنگ زدند و شفارش شما رو كردند...ديراه بد تونيخونوادگ

 د؟ياز كجا فهم گهيسفارش؟ او د:  ديبا تعجب پرس شهاب

كه قراره باهاش  يزدند كه سما با كس يالبته خانم حدس م. شه يمتوجه م ديمادره و آب بخور كياو  نكهيا نكهيمثله ا عجب

 ييرايپذ ياست برا ستهيرو اون طور كه شا زيخاطر سفارش كردند همه چ نيبه هم. ديآور يم فيتشر نجايبه ا ديازدواج كن

 .ميآماده كن زيمهمون عز نياز ا

رو كه در بچه تون به  يرييتغ ني، كوچكتر ديهست يبيو غر بيكه شما مادرها موجودات عج يراست: با لبخند گفت  شهاب

 .ميخسته شد يكه ح ساب ميبكن ياستراحت ميخب حاال با اجازتون بر.  ديش يمتوجه م اديوجود ب

 .ديدي، به موقع رس دميچند لحظه قبل چ نيعصرانه رو هم زي، م دييبفرما: خانم كنار رفت و گفت  رهيمن

 دهيكه از پشت سر به قامت كش يخانم در حال رهيمن. خانم تشكر كردند و به سمت ساختمان راه افتادند رهيو شهاب از من تارا

 :شده بود گفت  رهيتارا خ

 يشه من هم روز يم يعني. آقا شهاب حرف نداره قهيخونواده شده، الحق واالنصاف كه سل نيعروس ا يسروناز عجب

 .داشته باشم ييبايز نيعروس به ا
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 :كه به فكر فرو رفته بود با شك گفت  يالدر ح كاظم

 .دونم ياما كجا؟ نم...دميد ييمطمئنم او رو جا.دختر به نظرم آشناست نيا افهيچقدر ق-

 :گفت  يخانم به شوخ رهيمن

كتاب رو بذار  نيحاال برو ا.بره رونياز ذهن ب دنيبار د كيكه با  ستين يدختر طور نيا افهيچون ق. شيديتو خواب د البد

 .كنار

 .يخواد خودت رو سرگرم درس خوندن بكن يدارند نم فيتشر نجايكه آقا ا يچند وقت نيا

 :گفت  ينديبا لحن ناخوشا كاظم

 .ترسم امسال هم نتونم قبول بشم يم. هندوستان كرده ادي لشياقا شهاب هم درست سر امتحان كنكور من ف نياَه ، ا -

 :خانم با اخم گفت  رهيمن

 .ينزن واريكن كه به در و د اطياحت. آقا رو بزن داخل نيپسر ، برو زودتر ماش اريبهانه ن -

 :به غبغب انداخت و گفت  يباد كاظم

كه  يو در حال دهيرو به من م چيسوئ نانيبا اطم شهيآقا شهاب هم. بشم نيخوام سوار ماش ياوه ، مگه دفعه اولم است كه م -

 :داد گفت  يخانم م رهيكتابش رو به دست من

 .يگياونوقت به هوش پسرت مرحبا م دميدختر رو كجا د نيا اديم ادمي آخرش

 :نداشت گفت  يپسرش شك ينيزبيخانم كه به ت رهيمن

 .اديكه به كالردشت م ستيالبد دفعه اولش ن. يديمنطقه گذر كرده و تو او رو د نيبگم ، البد از ا يچ -

 .راه افتاد ليرفت به سمت اتوموب ينجار مكه با ذهن خود كل يدر حال كاظم

. گشود  نيآنجا شد كه ناخواسته زبان به تحس رينظ يب ونيو دكوراس يمجذوب طراح نيبه محض ورود به ساختمان چن تارا

 :گفت 

 نيتا ا ذارم كه يم يباره قدم به ساختمان نياول ياعتراف كنم كه برا ديبا. در حد اعال به كار رفته زيحرف نداره همه چ -

 !شاهان كم نداره ياز قصرها يزيچ نجايچون ا. نه ساختمون. اندازه قشنگ ساخته شده البته بهتره بگم كاخ
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 .تا اتاق ملكه رو بهت نشون بدم ميبر ايب يدار نجاياز ا يريتعب نيخب حاال كه چن: دست تارا را گرفت و گفت  شهاب

شده بود و  كياتاق ها تفك گريبه شكل استوانه كه از د ياتاق. ديگنج يم ايبرد كه تصورش فقط در رؤ يتارا را به اتاق شهاب

 يدر م ريبهشت را در ذهن انسان به تصو يشد و به نوع يباز م عتيقرار گرفته بود كه رو به طب ييدور تا دورش پنجره ها

 .آورد

احساسش را رها  يهرگونه تظاهرخواست دور از  يد كه دلش م»در ا انيدر درونش به غل يآن لحظه تارا چنان شوق در

 ليشهاب كه در نگاه پر مفهوم تارا م. بپردازد جاناتشياش به سركوب ه يتوانست به خاطر منافع مال ياز آن نم شيب. سازد

پس از رفتن شهاب تارا . تعلق داشت تنها گذاشت يكه به و يرا در اتاق ورا احساس كرد به بهانه حمام گرفتن ا ييبه تنها

 دنيموفق به د يوقت در زندگ چيه گريد ديكه شا شهياو با اند. كند نهيرا در وجودش نهاد هايت تا تمام آن تازگفرصت ساف

داشته باشد  يخواست توشه ا يم. پرداخت هاييبايآن ز يبا حرص و ولع به تماشا. نشود زيشگفت انگ يها دهيدوباره آن پد

 شد كه او  يط يساعت. غلبه كند هاياهياش به كمك آنها بر آن س يبه زندگ دهيچسب يهايكيبه تار دنيتا در زمان رس

 نيياز پله ها پا يوقت. ديكش يصبرانه انتظراش را م يدل بكند و خودش را به شهاب برساند كه ب عياز آن مناظر بد توانست

 دهيپوش يسورمه ا نيرا با شلوار ج يرنگ ديكه بلوز سف يتارا در حال. او شد يخورد و محو تماشا كهياو  دنيرفت شهاب از د

! هيچ: شهاب لبخند زد و گفت يبود، به رو ختهير شيو گونه ها يشانيپ يرو يجذاب رزاش را به ط يكوتاه مشك يبود و موها

 .دم ايشاخ دارم  ،يكن ينگاهم م يطور نيچرا ا

 

 

 نيا يكاش به جا يا: ره آورد و گفتبر چه ينيريكه در طول آن مدت به لحن سرد تارا عادت كرده بود، اخم ش شهاب

و  يات بدون روسر افهيدختر تو چقدر ق. دمياما فرشته ند دم،يآدم د ميتا من هم در جوابت بگو يديآدم ند يگفت يحرف م

صبح تا  حيگردش و تفر يمدت به جا نيمن حاضرم در طول ا. نشم ريس تبه من حق بده كه از نگاه كردن. كنه يمانتو فرق م

 نجايدر ا يگونه كاست چيبا وجود تو ه. چون تو رو كم داشت ييبايز نيسرزم نيبه واقع كه در ا. و تو رو نگاه كنم نميشب بش

 به چشم نخواهد
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 .خورد

 

 

به اتفاق تو راه  يحساب يكار و كاسب كيطوره حاضرم  نيخب، حاال كه ا اريبس: گفت يزد و با شوخ نهيدستش را به س تارا

 يمبلغ منو به جهانگردان كيكنم، تو هم به عنوان  يم زونيآو اليو نيمجسمه از سر در ا كيرو به شكل بندازم، من خودم 

 .زد ميخواه بيبه ج يچه پول يوند يم. كنند نشون بده يگذر م نجايكه از ا

 

 

 نيكس حق نداره كوچكتر چيه. تو فقط و فقط به من تعلق داره ييبايبس كن، ز: و گفت ديرا در هم كش شيابروها شهاب

 .تو ببره ييباياز ز يلذت

 

 

 .يكن يم تياندازه نسبت به من احساس مالك نيدونستم تا ا يحسود نم يا: سر داد و گفت يخنده بلند تارا

 

 

موضوع رو  نيپس چه خوب شد كه ا: و گفت دياو عقب كش يرا برا يدرهم بود، صندل شيكه هم چنان اخمها شهاب

 .عصرانه ات رو بخور نيبش ايحاال ب ،يديفهم

 

 

 دو نفر؟ يرنگارنگ برا يهايهمه خوردن نيچه خبره، ا! اوو: انداخت و گفت زيبه م ينگاه تارا

 

 

خوام پس از صرف عصرانه، اگه حوصله  يتعارف نكن و مشغول شو، م: فنجان نسكافه را مقابل تارا گذاشت و گفت شهاب

 .مياطراف بزن يگشت يداشت
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االن حاضر  نيبهتر، هم نياز ا يشنهاديچه پ: بلند شد و گفت شيهمراه با نسكافه اش خورد و از جا كيك يقطعه ا يفور تارا

 .ميشم بر يم

 

 

 .يكن ييمايراه پ يخوا يم يطور نيا ،ينخورد يزياما تو كه چ: كرد و گفت زيبه م ياشاره ا شهاب

 

 

برنده  يك ديد ياون وقت خواه. ادهيو من پ نيتا تهران باهات مسابقه بدم، البته تو با ماش نجايمن نباش، حاضرم از ا نگران

 .شه يم

 

 

رو  نيخاطر ماش نيبه هم. تو وارد بشه نيبه جسم نازن يبيآس نيشم كوچكتر يوقت حاضر نم چيمسلمه تو، چون من ه خب

 .دوم يدنبالت م ادهيدم به تو و خودم پ يم

 

 

 .همه لطف و نوازش رو نداشته باشم نيترسم جنبه ا يم ،يكن يمنو لوس م يليخ يدار تو

 

 

چشمان تارا  ين يرا در ن نشيكه نگاه آتش يو در حال ديكش يو گونه او را به آرام ستادياز جا بلند شد و مقابل تارا ا شهاب

. خودش رو حفظ كنه يآخر عمر شاداب تا ديبا دميكه من چ يگل پر طراوت نيا ،يمن مثل گل يتو برا: ساخت گفت يمشتعل م

آفت و  نيذارم كوچك تر يمصون نگه خواهم داشت و نم يگونه باد و طوفان هرباغبون عاشق، تو رو از شر  كيمن مثل 

 .يا شهيمنتشر كنم به عنوان گل ش يسالخورده شدم، كتاب يكه باغبون يدارم زمان ميبهت برسه و بعد تصم يگزند
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 ه؟ياش چ يمعن يشه بگ يم! يا شهيگل ش: ديبا تعجب پرس تارا

 

 

تو خاك نداره، به آب  شهيگن كه ر يم يبه گل يا شهيگل ش: دستش را دور گردن خوش تراش تارا حلقه كرد و گفت شهاب

متولد شده به نام قلب كه  يجاودانه داره، چون در مزرعه ا ياست كه عمر ينداره، اما تنها گل ازيهم ن ژنيو اكس ديو خورش

 نهيتونه با شكافتن س يكه تنها م يگل است، گل نيپرورش ا يمحل برا نيتر منيو ا نيو بهتر ستيو زندگ اتيكننده ح اياح

وقت در  چيو ه يقلب اون رو نگاه كن چهيداره كه تنها از در ييايطراوت و پو يگل تا زمان نيا. يكن تيعاشق اونو رؤ يآدمها

 .يشد وجهمت...هيا شهيگل ش يراز ماندگار نيا. ينيكه آن را بچ يشش آن وسوسه نشبرابر درخ

 

 

 خار هم داره؟ يا شهيگل ش نيا: ديپرس تارا

 

 

 گل رو پرورش داده، اگه نيكه ا يداره به باغبون يبستگ نيا: با تأمل جواب داد شهاب

 

 

خارها مخدوش كننده  نيا يزمان. داره ييبايو ز ينتيكرده باشه، خارهاش فقط جنبه ز يدگيگل با عالقه به او رس نيا پرستار

 .مناسب نشن هيخواهد بود كه از جانب پرستار خود تغذ

 

 

 زيرو ت شيمزرعه خارها نيكه بخواد تو ا يا شهيبر اون گل ش يوا: قلب شهاب نهاد و گفت يبر رو يسرش را به آرام تارا

 .به پاش نشسته يباغبون عاشق نيكه چن يا شهين گل شكنه و خوشا به حال او

 

 

من  يا شهيگل ش: گفت يكرد، سر او را بر قلبش فشرد و با لحن تبدار يتارا را نوازش م يموها يكه به آرام يدر حال شهاب
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 .وقت نخواهم گذاشت بشكنه چيكه ه يگل. تو ،يتو هست

 

 

پنهان نموده  ازيخاكستر ن ريخطرناك ز يروسيآن را هم چون و شيزندگ يشد كه در طول سالها ياحساسات ريدوباره اس تارا

عشق در امان  يهجوم سخت قادر نبود خود را از جاذبه ها نياو در مقابل ا. نهاده بود ورشيبحبوحه سر به  نيبود و حال در ا

سپرد  يسحر كننده ا يه نجواهاشده بود، دل ب قيوجودش تزر رازهيكه در ش يغلط شاعتقادات يبا پشت كردن به تمام. دارد

 يدگرگون. يساز سازش بود و بند بندگ د،يدم يكه شهاب در آن م يلبك ين. داشت يره آورد تازه ا شيكه لحظه به لحظه برا

تارا هم . نور را گم كرده بود زشيبنهد كه وجود ظلمت خ يدر تار و پود دختر يشگرف راتيرفت تأث يكه م يسيو دگرد

 شهياما افسوس كه هم. شومش بپردازد االتيدل شهاب جا داد تا به سترون كردن خ انيخود را در آش دهيرم يچون پرنده ا

آمد  رياز پلكان احساس به ز يوقت گريبار د. ديطلب يبود كه او را م يا يآب يمرزها يبه سو شرفتيذهنش مخل پ يبار منف

 .اموزديعشق را ب يكردن الفبا يو هجشهاب توانست در مكتبخانه دلش به ا يطوالن يا ظهلح يكه برا

 

 

گرفت  ميآن روز تصم يفردا. شد يم دنشيافكارش مانع خواب يدگيگند يبه رختخواب رفت كه بو يشب تارا در حال آن

 .سازد يخود را عمل ديپل تيكه هر لحظه ممكن بود پرده از راز او بردارد، ن يدادن به آن باز انيپا يبرا

 

 

از اتاقش  دهيبه محض طلوع سپ. چشم برهم ننهاده بود يكرده بود و لحظه ا يهم آن شب را تا صبح شب زنده دار شهاب

 ياز ب يكه ناش يزدودن رخوت و سست يبرا. آماده سازد شيبخش زندگ يشاد ديخورش داريد يخارج شد تا خود را برا

خانم كه طبق عادت  رهيمن. رديتازه بگ يجان يبهار يهوا زدمرفت تا با دم و با اليشب گذشته بود، به محوطه و يخواب

شهاب از  دنيبا د. تازه از باغچه بود يسبز دنيخواست، مشغول چ ياش به محض روشن شدن هوا از خواب بر م يشگيهم

 .ديشد زيماشااهللا سحر خ ر،يسالم آقا، صبح بخ: جا بلند شد و لبخند زنان گفت
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بودم امروز  دواريام ر،يخانم، صبح شما هم به خ رهيسالم من: و گفت ديكش يقيد نفس عمكه مشغول نرمش بو يدر حال شهاب

 داريوقته ب يليشه خ يمعلوم م داست،يو باغچه پ اطيح يگرم نون و آب پاش يطور كه از بو نيشوم، اما ا داريزودتر از شما ب

 .ديشد

 

 

به خصوص  م،يتا لنگ ظهر تو رختخواب باش ميتون ينم. ميشدن عادت كرد داريبه زود ب ييروستا يما زنها: خانم گفت رهيمن

شكار  يكاظم رو فرستادم پ. برخوردار باشه يا گهياز شور و حال د اليو نيا ديو با يآورد فيكه االن شما با نامزد گلت تشر

 خانم دوست دارند؟ نميبب. درست كنم يمرغابناهار فسنجون  يخوام برا يم. يمرغاب

 

 

 يروح جاناتيظهر او و تارا نتوانسته اند در اثر ه روزيآورد كه از د اديمورد عالقه اش تازه به  ياسم غذا دنيبا شن بشها

بشه كه از خوردن فسنجون  دايپ يكنم كس يخانم فكر نم رهيمن: شده بود گفت كيتحر شيكه اشتها يدر حال. بخورند يزيچ

 .هم درست كن يا گهيد يغذا جوناما لطف كن در كنار فسن. اديشما خوشش ن

 

 

 زيمن برم م ديكن يكه ورزش م يچشم آقا، پس تا موقع: گفت ييشهاب به وجد آمده بود با خوشرو فيخانم كه از تعر رهيمن

 .صبحونه رو آماده كنم

 

 

 تارا كه از. در محوطه كرد دنيخانم شهاب شروع به دو رهيرفتن من با

 ديچرا با.كنهيبودم كه شهاب در ذهنش تصور م يهمون كس شديم يودش گفت چپنجره چشم به او دوخته بود،با خ پشت

 يبه راحت تونهيخونواده دار هستند كه او م. ستهيشا يهمه دختر ها نيا.سر راه من سبز بشه يصداقت و سادگ نيپسر با ا نيا

تارا دختر ولگرد و خالفكار چه ! من.از گذشته اش نداره يشناخت چيگذاشته كه ه يكس يباهاشون ازدواج كنه،اما دست رو

ودر اون صورت  شدميزاده م ليخونواده اص كيمن در  شديم يپسره متشخص و پولدار داشته باشم؟ چ نيبا ا تونميم يتناسب
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نمونده، من به  يبرام باق يكه دارم ببخش، چاره ا يعشق نداشتم، شهاب منو به خاطر هدف نياز ا يترس و واهمه ا چيه گهيد

كار  نيخارج بشم و ا رانياز ا يقاچاق ديشده با يبه هر شكل.رو شروع كنم يتازه ا يدارم تا زندگ اجياحت نيماش نيپول ا

 نيپس ا. كنم شهيرو پ يسالم يشدم، زندگ رانيموفق به فرار از ا نكهيدارم بعد از ا ميتصم.هنگفته يالزمه اش داشتن پول

از  يديكه بر روش خواب يتو باوجود ثروت دونميم. خرج نخواهد شد يمن حروم باشه، چون در راه باطل يبرا تونهيپول نم

 يگاه در زندگ چيكه ه مونهيم يبرات باق ييآشنا نيتجربه از ا كيشد، فقط  يچندان متضرر نخواه نتيشدن ماش دهيدزد

. يكنيم اديدر ذهنت  انتكاريموجود خ كياز من به عنوان  يباش هكه زند يتا زمان دونميم. يها اعتماد نكن بهيطور به غر نيا

رفتار  سانهيخب نيعشق و محبت رو به من چشوند چن يكه با رفتار و كالمش معن يباور كن دوست نداشتم در حق تنها كس

 يقلب تو باز حطور با رو نيشهاب جان منو ببخش كه ا.بزنم انتيخ نيكنم، اما چه كنم كه گرفتارم و مجبورم دست به ا

به طور . منه يبرا يازدواج با تو مخاطره بزرگ.عشق پاك و مقدس تو رو ندارم اقتيبه هر حال چه بمونم و چه برم ل. كردم

تو  يشناسنامه ندارم كه بخوام زن رسم يمن حت. گرفت دهيآن را ناد شهيازدواج ما دو نفر وجود داره كه نم يبرا طيحتم شرا

تحت  يدختر جان كيرجوع كنم ، چون من به عنوان  يدفتر خونه ا چيتونستم به ه يداشتم نم سنامهاتازه اگر هم شن...بشم

 يكار ،يام ببر يزندگ تيبه واقع يپ ياگه روز ديپخش شده، شا رانيهستم و صد در صد مشخصاتم در سر تا سرا بيتعق

انتخاب كنم و به  تونستميبود كه م يتنها راه نيا...، به من حق بده يبدان هيتوج يسازم تا حدود يعمل خواميرو كه امروز م

به ذهنش  يكرده بود فكر تازه ا دايكه مدت ها بود به آن دست پ يريگ جهينت نيتارا با ا. نفع هر دو نفرمون خواهد بود

ماوقع  ياتم. به شهاب بگم زويهمه چ تونميهم وجود داره م گهيراه د كياما : به فكر فرو رفت وبا خودش گفت. تلنگر زد

عاشق  كيثابت كنه كه  ديپس با كنهيم ياندازه نسبت به من احساس دلباختگ نياو كه تا ا. ام رو براش شرح بدم يزندگ

بهش ثابت كنم از اعمال گذشته  هيفقط كاف.مونهيم بانميو پشت يو حام كنهينم يرو خال دونيم يطياست وتحت هر شرا يواقع

بودند كه با  يمردان بزرگ...نهياز ا ريمگه غ.در كنار او داشته باشم يسالم يپس زندگ نياز ا خواميهستم و م مانينادم و پش

و به  رنديرفته بودند توبه اونها رو بپذ يكه به گمراه يوجود مقام و منزلت حاضر شدند با پوشش گذاشتن بر گذشته زنان

در  ياندازه مروت و جوانمرد نيتا ا همشهاب  ديشا.شروع كنند گهيرو در كار همد يسالم وپاك يعنوان همسر زندگ

پس .رهياش بپذ يضعفها مرا به همسر نيا يو حاضر بشه با وجود تمام رهيبگ دهيوجودش باشه كه خطاها و گناهان منو ناد
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 يفكر زد كه در نظرش خام م نيبر ا يتارا زهر خند...برو جلو، نترس. يامتحانش كن يتونيهم وجود داره كه م يراه سوم

در آوردن ،  يباز بميو ننه من غر يو زار هيو با گر فتميشهاب ب يمونده كه برم به پا نميهم!من يخدا يوا:ناله گفت اب. آمد

لقمه چرب  نياز ا سيدادن من به پل ليو بعد او نه تنها دلش به حالم نخواهد سوخت ، بلكه با تحو زميحس ترحم او رو برانگ

 نيا دنيراه فقط و فقط دزد نيبهتر. راه رو انتخاب كنم  نياحمق باشم كه ا يليخ ديپس با. ونرم محرومم خواهد كرد 

داشت  يكه سع يفكر لباسش را عوض كرد وبعد در حال نيا تيتارا با تقو.  زنهيكه داره به من چشمك م هيونيليچند م نيماش

در . از جا برخاست يوفور شكفتاو چهره اش از هم  دنيشهاب ب د. رفت نييبه طبقه پا دياضطراب را از چهره اش بزدا

: گفت يسر داد و به شوخ يتارا خنده ا. ام يزندگ ديسالم بر خورش: گفت يبا لحن پر احساس رفتيكه به سمت او م يحال

 ريكه شب بخ يموقع خواب گفت شبيد. ديخورش ايستاره ام  يبه چشم جنابعال دميدر ضمن من نفهم. ريسالم صبح بخ خ

. رو  ديخورش ايكنم  ينقش ستاره رو باز ديبا...وسط نيحاالمن موندم ا. ام يزندگ ديسالم بر خوش يگيم ستاره اقبالم و امروز

در حال  شهيهم انيرو بايز: سر داد و گفت يشهاب قهقهه ا. منجم يآقا يومعلوم كن فميتكل شهيم. روز ها ايشبها بتابم 

شهاب قصد در . يدرخش يكه مدام در آسمان دلم م يدار رو يمن حكم صور فلك يتو برا. هستند شب و روز نداره دنيتاب

خب،  اريبس: مقابل او گرفت و گفت ميبه عقب برداشت ودستش را به حالت تسل ياما تارا قدم. او را داشت دنيآغوش كش

هر  يدار ميتصم اديطور كه بوش م نيا. يگفت روزيكه د هيا شهيهمون گل ش تيحكا يصور فلك تيحكا.دميمنظورت رو فهم

اول . خورميدفعه گولت رو نم نياما ا. ها يزرنگ شد.يبنداز حيمثال ما رو از خوردن و گردش و تفر كيروز با طرح 

. يجنابعال زيانگ جانيخطرناك و ه يمطرح كردن مثالها يو سوم همم بماند برا احتيو س ريصبحونه مفصل،دوم س

تارا را تنگ در  رانهيغافلگ يچشم بر هم زدن با حالت كيدر  خود شد كه يچنان از خود ب يشهاب لحظه ا ؟يچطوره؟موافق

 ميحرفها حال نيگفت من ا: او را از اسارت دستانش رها ساخت يهمچون شكار.وصورت او را غرق بوسه كرد دياغوش كش

 تنها.اما من از لمس كردن وجودت محروم بودم ،يمن بود يتو در چند قدم. ام بود يشب زندگ نيسخت تر شبيد. شهينم

شب لذت  يكيتو از تار دنيد ديكه به ام شديباعث م نيو هم ديرسيخونه به مشام م نينفسهات بود كه در سرتا سر ا حهيرا

، لحظه  دميكه تو رو د يباور كن از روز. حد عاشق و دلباخته بشم نيبرسه تا ا يروز كردميوقت فكر نم چيتارا، ه يول. ببرم

كه به  يكه انگار با طناب عشق يو آسمون به پرواز در اومدم، طور نيزم نيب كنميم ساساح. وجودم آروم و قرار نداره يا
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حلقه كرد و بعد  رهيتارا انگشتان دستش را دور گردن شهاب به صورت دا. يقصد دار زدن من و دار يكرد زونيگردنم آو

كلفت تر از اونه كه بخواد با طناب  دنگر نياما ا: شهاب لوس كند گفت يخودش را برا يداشت به گونه ا يكه سع يدر حال

شهاب . چوبه اعدام ببرمت يپا يمحاله بتونم به جرم عاشق يكه دار يقدرت بدن نيماشاهللا با ا. بشه ختهيعشق من به دار آو

چه برسه به ما آدمها كه در برابرش به اندازه  كنهيعشق كوه رو آب م يخبر ندار نكهيمثل ا: چشمانش را تنگ كرد و گفت

و  يدام كمرشون خم شده و به چنان خوار نيتنها بودند كه باگرفتار شدن در ا نيياز رو يليو خ ميندار ييك مورچه تواناي

 يحرفها دنيشن يياز ان توانا شتريتارا كه ب. گرفتند شيفرار از انگشت نما شدن راه كوه و برزن در پ يافتادند كه برا يذلت

بود تا زودتر به آن  يزيبه دنبال راه گر شد،يباعث عذاب وجدان او م ييسرا هيمرثپر سوز و گداز شهاب را نداشت و آن 

همون طو ر كه حدس زدم : صبحانه اشاره كرد و گفت زياو به م.قائله دهد كرد،يكه روز به روز شهاب را گرفتار تر م يدلداگ

 كنم،يمنظورت رو درك نم اديجون من ز راستش شها ب. ميكن ليم ينون عشق با شراب مست ديامروز با داست،يو از بوش پ

شهاب . نه اي ميصبحونه بزن نيناخنك به ا كي يديحاال اجازه م نميبب. شهيسرش نم يگفتن آدم گرسنه عاشق ميچون از قد

او را به خوردن  كرديم يكه از درون احساس دل شكستگ يبر وجودش نشست، در حال يسرد سارا عرق سرد انيكه از ب

به خوردن نداشت صبحانه را بهانه كرده بود تا كمتر اسرار درونش را بروز دهد  يليكه م يتارا با وجود. دصبحانه دعوت كر

امده كرد و مانند  شيرا خورد كه شهاب با عالقه وافر برا يبه زحمت چند لقمه ا. كرديم يفكر يمزاحمت ها جاديكه در او ا

گذاشتند كاظم در  اليقدم در محوطه و نكهيبه محض ا. شدند نگردش آماده رفت يسپس برا. در دهان او گذاشت يبچه ا

كه در نظر  يشد و پس از سالم و عرض ادب با كنجكاو دايچاق و چله شكار كرده بود سر و كله اش پ يكه دو مرغاب يحال

د؟ تارا با تعجب يخانم شما تا حاال به كالردشت اومد ديبخش يم:بعد من من كنان گفت. شد رهيبود به او خ نديتارا ناخوشا

 ي؛ چ يواضح تر حرف بزن شهيم:ديشهاب پرس. كنمياشتباه م ،البديچيه...يه:گفت ينه چطور مگه؟ كاظم با دستپاچگ: گفت

تارا با . رو مالقات كردم شونيا ييجا كيانگار .آد يبه نظرم اشنا م يليتارا خانم خ افهيق:تامل گفت يكاظم ب ؟يكنيو اشتباه م

 كه از خود بروز يمنقلب شد كه ناخواسته با واكنش نحرف چنا نيا دنيشن

 .يكنيمعطل م نقدريچرا ا گهيد ميبابا بر:به شهاب گفت يباعث شك و شبهه كاظم شد،او با لحن دستپاچه ا شتريداد،ب

به كاظم انداخت كه چهرش از فرط خجالت سرخ شده  يكه متوجه درهم شدن چهره تارا شد نگاه شمات بار شهاب
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 .نشده ريها رو بده تا د يمرغب نيا بيودتر برو ترتز:گفت.بود

حالت تارا  رييشهاب از تغ.انجا را ترك كرد يفور يخود دراز تر كرده است با شرمسار ميرا از گل شياحساس كرد پا كاظم

 شد؟ تيپسره باعث ناراحت نيا ؟حرفيدفعه به فكر فرو رفت كيشد  يچ زميعز:دينگران شده بود از او پرس

خود را به دست اورد  يداشت خونسرد يكه سع يمحسوس ناسزا گفت بعد در حال تيبه خود امد و در دل بخاطر حساس تارا

و ناخواسته باعث سوتفاهم رو  ميندار يتسلط چيمواقع ما ادم ها رو رفتارمون ه يبعض.گفت ينه بابا بنده خدا مگه چ:گفت

 .ميحاال بهتره بر ميشيم گرانيد

انداخت كه گوشه  ليبه اتومب يندارد به سمت در حركت كرد تارا با تعجب نگاه يمشكل چيتارا ه مطئن شد يوقت شهاب

 م؟يرينم نيمگه با ماش:قرار داشت گفت نگيپارك

اما . ستين نيبه بردن ماش ياجياحت.ست  يكينزد نيهم ميكه قراره بر ياسب دوان نيچرا،اما زم ياگه تو بخوا:گفت شهاب

 .ميبر نيبا ماش يلياگه تو ما...گفتم كه

رو  يا گهيد يجا ميبر مياز اونجا بخوا ديبهتره شا ياريرو ب نياگه ماش:داشت گفت لياز بردن اتومب يكه منشور خاص تارا

 .مينيبب

 ايتا اون سر دن يبگ.بنده در خدمتم يبد يشما هر دستور هيچشم سركار عل يرو:دست رو چشمش گذاشت و گفت شهاب

 ..يكشم بگ يبكش م شياالن به ات نيرو هم ستتيهست و ن يبگ رميم يم ريبم يبگ رميبرو م

 .شهيم يچ نميتا بعد بب ميبر ايب:همه ابراز احساسات كالفه شده بود گفت نيكه از ا يحرف او را قطع كرد و در حال تارا

كه به  دينكش يطول.داشت يراند كه اختصاص به اسب سوار يرا دراورد و به سمت مرتع ليدرنگ اتومب يبدون لحظه ا شهاب

دو  ييشهاب به سمتشان امد و پس از خوش امد گو دنيبا د كرديكه از اسب ها مراقبت م ينگهبان اصطبل دنديمقصد رس

و با  ديبه سر و گوششان كش ياسب ها دست دميشهاب با د.بود متعلققرار داد وكه به شهاب  ارشانيكرده در اخت نياسب ز

 ايب:را كه به خواهرش تعلق داشت به سمت تارا گرفت و گفت يبعئ افسار اسب قهوه ا.ديپرحودش  ياسب مشك يتبحر رو

اسمش رو .شمال  ادياسب م نيدوست داره به عشق ا يلياسبق رو خ نيخواهرم هست ا ياسب شاد نيا رشيبگ زميعز

 هم هست؟ يباتريز وانيبه نظرت از اسب ح باستيچقدر ز نيبب هيبيچون اسب اتروم و نج ميگذاشته نس
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 :كرد و گفت ديياز اسب ها نداشت حرف شهاب را تا يگونه شناخت چيكه ه تارا

وقت  چيراستش نه ه.برخورداره ياز نجابت و اصالت كثال زدن واناتيح نيكه ب نهيا دونميو م ديكه از اسب ها شن يزيچ تنها

 .با اسب ها داشت ديبا يچه رفتار دونميسوارش شدم و نه م

و از خودت عالقه  يكه نترس نهيفقط الزمش ا.دميم اديرو بهت  يچند روزه سواركار نيخودم تو ا ستين يلكه مشك نيا خب

 .نيهم..ينشون بد

حاظرم  ياش رو اگه موافق باش هيرو دارم نه روح شيامروز نه امادگ ميكار رو شروع كن نيموافقم فقط بهتره از فردا ا باشه

 .باهات كورس بزارم

 ؟يبا طوفان كورس بزار يخوايم ادهيپ يپا ؟بايچطور:ديبا تعجب پرس شهاب

 طوفان؟

تو  ياسب چيتاحاال ه.چقدر چاالك و تندوست يدونيطوفان هست نم اههياسب س نيكنم اسم ا يرفت اسبم رو بهت معرف ادمي

 ردشينتونسته بگ هيناح نيا

 ؟ياون اسب اهن يحت:كه ان طرف تر بود اشاره كرد و گفت ليبه اون اتومب تارا

 ه؟يمنظورت چ:ديپرس يبا سردرگم شهاب

 زيانگ جانيه يليكن خ م؟باورياسب مسابقه بد نيو تو با ا نيمنت با ماش يحاظر:ه شهاب انداخت و گفت ينگاه مرموز تارا

 .خواهد شد

 :كه از تعجب چشمانش گشاد شده بود گفت شهاب

اسب سرعت داره و مسابقه  نيچند برابر ا نيكه اون ماش ريدر نظر بگ نويندارم،اما ا يحرف يخوايم نطوريباشه،حاال كه تو ا-

 .نخواهد بود يعادالنه ا ي

 :گفت يگردنش را كج كرد و بعد با لحن بچگانه ا تارا

 .كجا معلوم كه طوفان برنده نشه ارر،ازيتو رو خدا بهانه ن-

 :ش گفت يشگيهم زيبا لحن عطوفت آم شهاب
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است كه بهش تعلق خاطر دارم،اما  ييزهايچ نيزترياز عز يكياسب  نيا نكهيندارم،با وجود ا يكه مخالفت زم،منيباشه عز-

 .كنم يدلم تو او رو قربان تيرضا يحاضر برا

 :گفت تيگردن اسب را نوازش كرد و با رضا تارا

 .شميم عيضا ياسب برنده نشه،اون وقت من حساب نياز كجا معلوم كه ا-

 مقصد كجا باشه؟ نميحاال بگو بب.يشيمطمئنم تو برنده م-

 :گفت يفور تارا

 .ندارم يرو باشه من حرف نيو ماش يندارم،هر جا تو بگ ييمنطقه آشنا نيمن كه با ا-

 :درنگ گفت يپس از لحظه ا شهاب

 چطوره؟.رسهيولشت م اچهيجلوتر كه به در لومتريو مقصد هم پنج ك ميكه هست ينقطه ا نيخوب،مبدا هم اريبس-

 :و گفت ديداستانش را به هم كوب اقياشت با تارا

 .ميكه رفت ه،بدويعال-

 :را به دست تارا داد و گفت چييسو شهاب

 .ميداشت با هم مسابقه بد نيتو ا اهياسب س نيو من سوار بر ا ديكه تو سوار بر اسب سف يرز ديبه ام-

 :را بر هم نهاد و گفت شيچشمها تارا

 شهيم يروز يعني.يليتخ يلمهايدرست مثل كارت پستالها و ف.ارهيتصورش آدم رو به وجد م ي،حتيقشنگ يايچه رو يوا-

 شه؟ ليتبد تيبه واقع ياليخ نيچن

 :گفت جانيبا ه شهاب

 ياسب نيباتريامروز ز نيو هم گذرمينم ،منتظرتيهست يروز نيچن دنياندازه مشتاق رس نيچرا كه نه،حاال كه تو تا ا-

مشكل  اديز.يريبگ اديرو  يم،سواركريهست نجايمدت كه ا نيتو ا خواديفقط دلم م.خرميم تيكه موجوده برا يديسف

اسب  نيباتريز يبگ شهيم.سوال ازت دارم هيفقط .يكه مطمئنم تو هر دوش رو دار خواديخرده استعداد و عالقه م هيست،ين

 است؟ يچه اسب ايدن
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 .سر تكان داد دانميرا باال انداخت و به عالمت نم شيشانهها تارا

 :به او انداخت و گفت ينگاه پرستشگرانه ا شهاب

حاال فكر كن .اسب به ابهت اسب سوارش تياز جذاب يمين يدونيم ياخم.باشه ايدختر دن نيباتريكه سوركارش تارا،ز ياسب-

 .تو بشه،چقدر سعادت منده بيكه قرار نس ياون اسب

 :گفت يحوصلگ يبا ب تارا

 .حركت كرد ليرا گفت و به سمت اتومب نيست،ايتو دلم ن گه،دلميد ميبر ايب.يداريبر نم ديو تمج فيهم دست از تعر نجايا-

 :زد اديبلند فر يشده بود،با صدا رهيكه از پشت سر به قامت بلند و خوش تراش تارا خ يدر حال شهاب

 .يهست بايقدر ز نيكه تو ا هيمن چ ريتقص-

بنز و شهاب سوار بر  ليبعد تارا سوار بر اتومب يلحظه ا.شهاب شد يدر آورد كه باعث قهقهه  يبه عقب برگشت و شكلك تارا

 .قرار گرفتند گريكديكنار  لياص ياسب

نگاهش را كه در نظر شهاب  نيآخر ديشنيضربان قلبش را م يصدا جانيكه از شدت ه يرا روشن كرد و در حال لياتومب تارا

 .داشت به او دوخت گريد ريتعب

انجام  خواستيكه م يبار در مقابل عمل ناپسند نينخست يازرم كه برا يو نوع خورديبود كه به چشم م ينگاه او شرمسار در

 .دچار عذاب وجدان شده بود يحساب.در آورده بود ريدهد وجودش را به تسخ

كه در نظر شهاب لحظه  يمسابقه ا.كرده بود آغاز شد يكه تارا طراح نيدروغ يمسابقه  ل،آنيبه صدا در آوردن بوق اتومب با

در ركاب معشوقش،به آن تخت و تاز ادامه بدهد،اما افسوس كه  ايو حاضر بود تا آن سر دن يدائيبه لحظه ش شور بود و ش

 .سپرديبه دست گردباد م اليخ شتاو را در آن دا شياهايدختر رو گريد يلخت

 كي.Ĥمديبه چشم م شهياز هم شتريب يومند شهاب در لباس سوار كارقامت راسخ و تن.رديبگ يشياجازه داد شهاب از او پ تارا

در مقابلش در حركت  اهيسوار بر اسب س يآن پسر كه همچون شاهزاده ا.گنگ وجود تارا را احاطه كرد يلحظه احساس

 يشههاياز اند شهيهم يآن را برا گريقصد داشت چند لحظه د اراكه ت ييايرو.باشد يهر دختر يايتوانست رو يبود،م

خود را از در است  يبه آن اسان توانستيرا بارها بارها تجربه كرده بود،چگونه م اهيس اهيس ياو كه زمستانها.دور كند مارشيب
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باشد،پس چرا  يگالخسن ريدر گذر آن مس شيبانيو پشت يحام نيبزرگتر توانستيشهاب م.داشتن نبض آفتاب محروم سازد

 دهيكه در آن لم يغفلت يهنوز آنقدر بزرگ نشده بود كه از گهواره  ايآ.نبود،انتخاب كرد شيب يراه را كه كوره راه نياو اول

 .خواستيبر م هايكيبدهد كه از قعر تار ييهاييگوش به الال خواستيم يتا ك.ابديرا در  ايدن يهاييبايبود،سر بر آورد و ز

 .پدال گاز فشرد و همچون رعد از كنار شهاب گذشت، يرا رو شينمانده بود كه تارا پا انيخط پا انيبه پا يزيچ

داغش را سوار بر بال  يو بوسهها داديدست تكان م شيبود،از پشت سر برا دهيد شيكه تارا برا يغافل از خواب شوم شهاب

 .كرديروانه م شيبه سو مينس

 يبيكه در سراش يشت در جاده ابازگ اليكرد،اما خ افتيعشق را از جانب شهاب در يامهايپ نيآخر نهياز داخل آ تارا

 .شده گذشت نييتارا از مقصد تع.قرار گرفته بود را نداشت يمخوف

 يبا سرعت داديكه شهاب به او م ييتوجه به عالمتها يمسابقه كند،اما تارا ب انيو اشاره قصد داشت او را متوجه پا مايبا ا شهاب

به  روين يتارا چنان وحشت زده شده بود كه با تمام زيسرعت جنون آم يشهاب از مشاهده .سر سام آور به راه خود ادامه داد

 .به او برساند راتا خود  دياسبش پا كوب يپهلو

كه شهاب  يريمس ياز ادامه  لومتريكردن چند ك يپس از ط.شود دانيم روزيناعادالنه پ يقادر نبود در آن مسابقه  نوايب اسب

بار بر او شالق  نينخست يسوار كارش كه برا يهايند،باز استاد و در برابر نامهربانداشت او را وادار به رفتن ك يبلجبار سع

با .دوخت كه تارا در آن محو شد يشد و در انتظار بازگشت او چشم به جاده ا ادهياسب پ ازشهاب به ناچار .كرد زد،مقاومتيم

شدن زمان  يبازگشت او را داشت،اما با سپر ديسرگردان ام يگرفته با حالت ياو را به باز يفكر كه تارا به قصد شوخ نيا

فكر كه  نيا. در آن نقطه انتظار بكشد توانستياز آن نم شترياو ب.دلهره و اضطراب شروع به چنگ زدن بر وجودش كرد

 يخانم در را گشود و او جا ريمن يبزند،اما وقت اليبه و يبرگشته باشد،او را وادار سخت سر اليبه و يگريد رياو از مس ديشا

 .گذشت اتيقدم به داخل ح ي،با سرگشتگ ديد نگيرا در پارك لياتومب يخال

 :ديپرس يشهاب با دلواپس شانيچهره پر دنيخانم با د رينيم

 افتاده؟ يخانم اتفاق يالل برا ده؟زبونميشده آقا؟چرا رنگتون پر يطور-

 .احت باشهر التينشده خ ينه،نه طور-:گفت يبا سردرگم شهاب
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 پس خانم كجا هستند؟- :ديپرس يخانم با همان نگران رهيمن

 .گردهيبزنه،بر م ياطراف رفته دور نيهم- :گفت يبا كالفگ شهاب

راه رو گم  د،ممكنهيذاشتيتنهاشون م دينبا ديكنيندارند،فكر نم ييمنطقه آشنا نياما خانم كه با ا- :خانم با تعجب گفت رهيمن

 .كنند

 :داشت گفت يكه در نظر او تازگ ينديخانم رو نداشت با لحن ناخشا ريجواب دادن به سوالت من يكه حوصله  شهاب

 .دينباش زاهايچ نيا د،نگرانيبه كارتون برس ديشما بهتره بر-

 .نميرو بچ زيتا م ديبگ ديداشت ليناهار حاضره هر وقت م- :افكند و گفت ريخانم سر بز ريم

 .ندارم ليخوب،فعال م يليخ-:گفت يبه آرام رفتيكه به سمت ساختمان م يدر حال شهاب

 كه به او و مادرش متعلق ياز اتاق مهيدر دست داشت،سرآس يكه روزنامه ا يدر حال كاظم

 

 :و گفت دياو صورتش را درهم كش دنيخانم با د ريمن.آمد رونيب داشت

 

 .ندارند يآقا حال خوش ينيبيچه خبرته؟مگه نم-

 :ديبا تعجب پرس شديشهاب كه وارد ساختمان م دنيبا د كاظم

 كجاست؟ نشونيبرگشتند؟پس ماش يك آقا

 :خانم سر تكان داد و گفت ريمن

 يفكر كنم اتفاق.گرفته بود افهاشيق يليبزنند،اما خ ياطراف گشت نيگفت كه تارا خانم رفتند ا.تنها بود دونم،خودشيواال نم-

 .افتاده

 :گفت يا روزمندانهيروزنامه را مقابل مادرش گرفت و بعد با لحن پ كاظم

 .افتمي....بفرما-

 رو؟ ؟روزنامهيافتيرو  يچ-

 اد؟يبه نظرت آشنا نم افهيق نيا-:عكس تارا گذشت و گفت يانگشت رو كاظم
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 :شد و بعد با بهت گفت ريخانم چشمانش را تنگ كرد و با دقت به عكس خ ريمن

 آدم مشهور و اسم و رسم خواد؟البديم يچ نجايكه عكس تارا خانومه،ا نيا-

 » رنديگ يپسرش م يرو برا يخونواده عروس خوشنام و معروف نيدونستم كه ا ي، م هيدار

.  هيقاتل فرار كي...  تكارهيجنا كيدختر  ني، مادرجان ا يسواد يامان از ب« :با حالت تاسف سر تكان داد و گفت  كاظم

 »خطرناكه  يليخ نجايدر اوجودش 

به .  يكن يكه سر هم م هيچ فياراج نيخفه شو پسر نادون ، ا« :و بعد با تشر گفت  ديخانم محكم به پشت دستش كوب رهيمن

حرفها اگه به گوش آقا برسه مثل  نيا يدون ي؟ م يگ يم يدار يچ يفهم يم.  ميخونه بش ياز خونه ب يخوا يسرت زده ؟ م

 »اندازند  يم رونيب نجايسگ ما رو از ا

تو روزنامه ، در صفحه حوادث چاپ شده و  شيدختر شش ماه پ ني، عكس ا يستيمادرجان چرا متوجه ن« :گفت  ظيبا غ كاظم

دختر  كيبانكه ، به عنوان  كي سياو مظنون به قتل رئ.  رهيتماس بگ سياز او داره با پل ياز مردم خواستندهر كس نشانه ا

 يو م يكاش سواد داشت. مرتبه زندان افتاده  نيكه چند هيك سابقه دار حرفه ايقت مسلحانه زده ، اصال پسرنما دست به سر

 »درباره اش نوشتند  يچ نجايكه ا يخوند

. پسرش خوف وجودش را در بر گرفته بود دست او را گرفت و او را به داخل خانه كشاند  يحرفها دنيخانم كه از شن رهيمن

كرد و با خشم گفت  زير زيچهره نداشت روزنامه را از دست او گرفت و آن را در مقابل چشمان كاظم ر كه رنگ به يدر حال

كه حاال  يموند يچند سال پشت كنكور نم يزرنگ بود يليمفتش ، تو اگه خ يمن شد يكار فضول ، برا يبه تو چه پسر ب« :

 »نه ؟ اي يفهم ي، م هيشباهت ظاهر كي نيا.  يدرست كن گرانيد يبهتان برا ينيبش يكارياز سر ب

 »شباهته ؟ كيهم  ني؟ ا يقدش چ« :زد و گفت  يپوزخند كاظم

 نيهم يدار يزيچ هي...  يدختره رو اندازه گرفت نيمگه تو قد ا: هم فشرد و گفت  يرا رو شيدندانها تيخانم با عصبان رهيمن

 » يگ يم يطور

 »و هفتادوپنجه  كيدود به چشم معلومه كه قدش ح« :با سماجت گفت  كاظم

پسرش  يبرا يطلوع يآد كه آقا يآخه بچه نادون به عقل جور در م« :خانم كه از قانع كردن او به تنگ آمده بود گفت  رهيمن



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٤

رو كه قاتل و دزد و  يآد دختر يپا انسان كامل و بالغه اون وقت م كيخودش  يآقا شهاب برا رهيرو بگ يدختر نيچن

 »كنند  يخودشون باز يبا آبرو نطوريا انيبوده كه ب يقحط خترمگه د. است به عنوان همسر انتخاب كنه  يفرار

رو اغفال  گرونيطور آدمها هزار دوز و كلك بلدند تا د نيا هيالبد خبر ندارند دختره چه موجود خطرناك« :گفت  يفور كاظم

به  ديما با. كاسه است  كياگر هم خبر داره دستش با او تو ... ه اطالع يدختر ب نيحتم دارم آقا شهاب از سوابق ا. كنند 

 »تو جامعه ول باشند  دياطور آدما نب نيا.  مياطالع بد سيپل

كه چهره  يدر حال. بر صورت پسرش زد  يمحكم يلياز دستش خارج شد كه س اريحرف چنان اخت نيا دنيخانم با شن رهيمن

هست و  يدختره ك نيداره كه ا يبه تو چه ربط يخانمانمان كن يب يخوا ي، م يريحناق بگ ياله« :اش پرغضب شده بود گفت 

 نيحرف رو از ا نيا ياگه بخوا رهيمن و تو رو بگ قهيآد  ينم يكن كس عمل يدار نجايكه در ا يا فهيچه كاره است تو به وظ

 »نه ؟ اي يديكنم فهم يرو حاللت نم رميش يببر رونيخونه ب

 نياز ا التيگم خ ينم يزيكس چ چيموضوع به ه نيباشه من درباره ا« :عالمت مثبت تكان داد و با بغض گفت  به يسر كاظم

 .رفت  رونياز اتاق ب يرا گفت و با دلخور نيكاظم ا» شه  يگندش بلند م يبو يروز كيبابت جمع باشه ، اما مطمئن باش 

در وجودش رخنه  يو درماندگ صاليبا گذشت زمان است. رفت  يسو به آن سو م نياز ا يقراريبازگشت تارا با ب ديبه ام شهاب

 يشوخ كي. قصد سر به سر گذاشتن با او را داشته است  نكهيجز ا اورديكار تارا ب يتوانست برا ينم يليدل چياو ه. كرد 

بود ، تارا  دهيفا يب رديتماس بگ كرد با تلفن همراه او يشهاب هر چه سع. او  تاحمقانه بود، بدون در نظر گرفتن احساسا

بود و خبر از  رييهوا رو به تغ تيوضع ياز طرف. شد  يشهاب م يباعث كالفگ شتريب نيتلفن خود را خاموش كرده بود و هم

توانست جنبه  يعمل نابخردانه نم نحاصل كرد كه آ نيقيشهاب  ديشد يشدن شب و بارندگ كيبا نزد. داد  يبارش باران م

آن  بيچرا ترت نكهيدرباره او بكند ، اما ا ياش فكر منف لهيدر مخ يلحظه ا يتوانست برا يداشته باشد ، اما باز هم نم يشوخ

كه  ييحرفها نيآخر يادآوريكرد با  يسع. به صورت معما درآمد  شيجا بگذارد برا ديمسابقه را داد تا او را به حالت ترد

تكان دهنده وجودش را به  يناگهان فكر. نشد  رشيدستگ يزيكند ، اما چ دايپ دست يرد و بدل شده بود به سرنخ نشانيب

احمق ، چرا  يا« :داشت ، خودش را سرزنش كرد و گفت  يتلفن را بر م يكه با دستان لرزان گوش يدر حال. لرزه درآورد 

افتاده باشه ، اگه  يبراش اتفاق ازت سبقت گرفت ، نكنه يزيجنون آم سرعتبا چه  يدي، مگه ند يفتاديفكر ن نيزودتر به ا
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مو از سر او كم شده باشه تا آخر عمر  كياگه . بدم  اتيتونم بدون تارا ادامه ح يچطور م....  رميم يطور باشه من م نيا

شه ، پس چرا قبول كردم  يم رندهدونستم او ب يمن كه م. دادم  يم ييتن به اون مسابقه كذا دينبا. بخشم  يخودم رو نم

ختم بشه ، نكنه او منو تو  يخواد به ناكام يعشق م نيمن اومده ، نكنه ا يبه سر تارا يچ! من  يخدا يباهاش مسابقه بدم وا

منه ، پس  ستيدختر تمام هست و ن نيا يدون يخودت م ايخدا. من بدون تارا خواهم مرد . راه تنها گذاشته و رفته  مهين نيا

 »بشم  نيعمر در حسرت از دست دادنش خاكستر نش كيردون نذار برگ ونوا

همه به او . راه تماس گرفت  سيبا پل ديلرز يم جانيكه از فزط ه يزد و بعد با دستان شيبه موها ياز شدت فشار چنگ شهاب

پس . آرام گرفت  يخبر تا حدود نيا دنيشهاب با شن. در جاده نداشته اند  يمورد تصادف چيدادند كه تا آن لحظه ه نانياطم

از فرط . آزرد  يسوال مثل خوره فكر و روح شهاب را م نيمراجعت نكرده بود ؟ ا نوزتارا افتاده بود كه ه يبرا يچه اتفاق

باز او مانند  مهيچمدان ن دنيبه اطراف انداخت با د ينگاه. بود  دهيرفت كه شب گذشته تارا در آنجا خواب ياندوه به اتاق

كه آنها  يو در حال دياو را در آغوش كش يسهاكند ، لبا يمانده او را پرستش م يكه در هجران فرزندش لوازم به جا يمادر

از  يتون يم ي؟ فكر كرد يو بر يتنها بذار نجاينبود چطور دلت اومد منو ا نيقرار ما ا! معرفت  يب يا« :گفت  دييبو يرا م

و به  يشده باش يكنم اگه ماه يم داتيپ يو به آسمونها رفته باش يه شده باشمطمئن باشد اگه ستار.  يدست من فرار كن

 يآخه تو مال من هست... كنم  يم داتيپ يرفته باش نيو به عمق زم يكنم اگه آب شده باش يم داتي، پ يرفته باش انوسياق

رو  تيطاقت دور نياز ا شتريبچگانه خاتمه بده ب يباز نيكه آسون از دستت بدم تو رو خدا به ا اوردميآسون به دستت ن

، آخه من  يبكش تيمنو از غم دور يخوا يم. آم  ي، من تا صبح از پا در م رهيد يليخ گهي، فردا د يندارم اگه امشب برنگرد

 »چرا ؟! ؟ هان  يرو به هم زد يكرده بودم ، چرا همه چ يزيلحظه ها برنامه ر نيا هيثان هيثان يبرا

نكرده بود وجودش به آن شست  هيسالها بود آن گونه گر ديشا. كرد  ستنيشروع به گر انيو با عص ديبغضش ترك ناگهان

داشتند كه  نهيريگذاشته بودن قدمت د انيكه از نهانخانه دل او سر به طغ يياشكها. داشت  يمبرم ازيروح و جسم ن يوشو

 .بودند  افتهيشده قلب او را  مسدود يزهايپس از سالها حبس اجازه خروج از دهل

شد كه  ييآسمان زل بزند كه ناگهان متوجه انعكاس نور چراغها هيبه گر يا شهيپشت پنجره رفت تا از پشت قاب ش شهاب

باز  يچگونه خودش را برا دينفهم. كه حاجت خود را گرفته به حالت پرواز درآمد  يمانند انسان. شد  انينما اطياز پشت در ح
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كه لبخند به چهره داشت از  يبه خود گرفت تارا در حال تيرنگ واقع شيآرمانها ،آن را از هم گشود  يوقت. ساند كردن در ر

پارك  نگيرا در پارك ليتارا اتومب. دوباره رم نكند  شيزپايكنار رفت تا غزال ت يخواست شهاب به آرام ياو اجازه ورود م

در مقابل هم قرار گرفتند هر دو  يوقت. شده بود  سيهجوم باران خ ريه زخودش را به شهاب رساند ك يفتگيكرد و بعد با ش

 رهيمن. كنجكاو كاظم نشدند كه از پشت پنجره به آن دو دوخته شده بود  يشده بودند كه متوجه نگاهها گريكديچنان مسخ 

از پشت  يمادرش جا خورد و فور دنيكاظم از د. مدام پسرش را تحت نظر داشت نزد او رفت يخانم كه آن روز با دلواپس

 .رفت  عقبپنجره 

 » يش يم سيداخل ، خ ميبر ايب« :گفت  ينيبا لحن سنگ شهاب

بشم بذار بارون تن خسته و رنجورم رو  سيخوام خ يم« :بغض آلود گفت  يبا حالت ديلرز يم شيكه صدا يدر حال تارا

 »آم  يكرد م رابميشستشو بده تو برو داخل ، هر وقت بارون س

 يمسافرت رو به كاممون تلخ كن نيا يخوا ي، م يبچه نشو دختر ، ممكنه سرما بخور« :تارا را گرفت و گفت  يشانه ها شهاب

« 

بودم ؟ چرا  يتا االن كدام گور يپرس يكه امروز كردم وجود داره ؟ چرا نم يتلخ تر از كار« :گفت  يگرفته ا يبا صدا تارا

 »؟ يكن ينم هميتنب

 مهم ميباره صحبت نكن نيبهتره در ا« :كه مرامش بود گفت  يبا صبور شهاب

 

 .))داخل ميبر ايباش و ب يحاال بچه خوب. يستاديو سالم مقابل من ا حيكه االن صح نهيا

كه انجام داده بود در مقابل شهاب احساس  يآن قدر از عمل. همراه شهاب وارد ساختمان شد ديبگو يزيچ نكهيبدون ا تارا

آرامش خود را به  يپس از گرفتن دوش آب گرم تا حدود. كرد كه به بهانه حمام گرفتن به اتاقش رفت يخجالت و شرم م

افكنده  نيدر فضا طن يروح نواز يقيموس يرساند، صدا نييبه طبقه پا ابه تن كرد و خود ر يبلند يلباس راحت. دست آورد

گونه  چياو ه دنيبا د. كه به فكر فرو رفته بود افتي يمبل ياو را بر رو. شهاب به اطراف نگاه كرد يتارا در جست و جو. بود

 يم ريهرچند احساس گناه و تقص ت،را از شهاب نداش يانتظار چنان برخورد. ماند شيتارا سرجا. از خود نشان نداد يواكنش
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. كرد يم يفيخاطر احساس بالتكل نيبه هم. شهاب او را بد عادت كرده بود يشگيهم زيومالطفت آم ميكرد، اما رفتار مال

پله را باال رفت،  نيكه اول نيگرفت به اتاقش برگردد هم ميكند، تصم ينيشهاب قصد ندارد از موضع خود عقب نش ديد يوقت

 .))منتظرت نشستم ينيب يبرگرد، مگه نم: (( گفت يآمرانه ا حنشهاب با ل

 .))خوام برم استراحت كنم يخسته ام، م: (( بود آرام گفت ينرده چوب يكه دستش بر رو يدر حال تارا

قهوه داغ به اتفاق تو بنوشم و بعد به استراحت  يفنجان دميم حيخب منم خسته ام، اما ترج: (( با همان لحن سرد گفت شهاب

 .))بپردازم

خودش را به  نيسنگ ييداشت با گامها ريسر به ز كهي، در حالبود دهيچ زيم يو فنجان قهوه را رو يشهاب قور. برگشت تارا

قرار داشت، منتظر ماند  نيزم يدوخت كه رو يدستبافت يقال ينگاهش را بر رو.آن نشست يمبل مقابل شهاب رساند و رو

: (( كه ناچار لب به سخن گشود و گفت دياو آنقدر به درازا كش نيسنگقرار دهد، اما سكوت  ييشهاب او را مورد بازجو

 ...))من  ،ياز دستم آزرده شد يليخ دونميم

خوام باور  يبذار خوب نگات كنم، م. نگو يچيه! سيه: (( اش گذاشت و گفت ينيب يبه عالمت سكوت دستش را رو شهاب

 .))تورو از دست دادم شهيهم يلحظه احساس كردم برا كي يآخه امروز برا. يكنم كه برگشت

ارزش  يزيباور كن من پش ،يد يخودت رو عذاب م يقدر دار نيهستم كه تو بخاطرش ا يآخه من ك: (( با بغض گفت تارا

 .))يمنو ببر فياسم كث يحرفهاست كه بخوا نيتو به مراتب باالتر از ا اقتيل ،يندارم كه تو خودت رو گرفتارم كرد

 ،يجلوه بد رياندازه خودت رو حق نيتا ا يبس كن،تو حق ندار((  :گفت ياو را از ادامه صحبت باز داشت و به تند شهاب

منو نسبت به خودت  يخوايم يطور هيانگار  ه،يكنم عشق تونسبت به من دروغ ياحساس م يزن يطور حرف م نيا يوقت

بهتره  م،يشيم يزن وشوهر رسم گهيمن و تو تا چند روزه د. يريگ يرو سخت م زيقدر همه چ نيچرا ا دونمينم. يدلسرد كن

 نياالن بهتر. كرد ميكه آغاز خواه يمشترك يزندگ م،يصحبت كن ندمونيدرباره آ يمعن يپوچ و ب يحرفها نيا يكه جا

 ميتصم عسلو رفتن به ماه  ميكه الزمه انجام بد ييها ديخر ش،ينحوه برگزار ،يدرباره جشن عروس مينيكه بش تهيموقع

 هيكه روح گهيقشنگ د يحرفها يو كل ميبذار ياسمهاشوم رو چ. ميصاحب چند فرزند بش نكهيتر ا جياز همه مه. ميريبگ

 ))هان؟  م،يمشت توهمات و مهمالت كن كي ريفكرمون رو درگ ديبا دنيشياند بايز يچرا به جا دهديمضاعف به آدم م
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 يمشاهده م كينام انسان را از نزد به يبار بود موجود نينخست يچنان در عمق چشمان شهاب فرورفته بود كه انگار برا تارا

كه با  يبود كه نتوانست با خود ببرد، لحظه ا يبود و او را وادار به بازگشت كرد، دل دهيكه در آن روز به آن رس يتيواقع. كرد

عشق سد  يرويجهالت خرد كند، ن يچكمه ها ريمرفه قصد داشت وجدان خود را ز يدگبه زن دنيطمع پول و ثروت و رس

 ناشناخته يجاده ا ريسرگردان اس ياو هم چون قاصدك. راهش شد

ماندن نه به قصد . كرد و سمت مثبت ذهنش ساز ماندن كوك كرده بود يم قيذهنش او را به رفتن تشو يسمت منف. بود شده

توانست آنها را  ينم يل و ثروتپو چيبهره بود و با ه يعمر از آنها ب كيكه  ييازهايبدست آوردن ن يچپاول و تاراج، بلكه برا

پرتاب شد كه  يگشت، در آن خلئ يم يبه دنبال راه اتيو معنو اتيماد زيكه در ست يدر آن لحظه سرگردان. كند يداريخر

بود كه  ييبود، نما دهيكش ريرا به تصو يكه رخ زندگ ييآنجا. بود يزندگ يكوين رتيو س يزندگ يصورت ماد شگرينما

 جا نداشت و چيدر ه شهيساخته دست بشر بود و و در واقع ر

به شرط اعتقادات  يدرآورده بود درس ماندگار شيرا به نما يكه روح زندگ يياما آنجا رفتيآن م يلحظه امكان فروپاش هر

 يبر اساس ثبات تفكر و براكه  يشكفتن اعتقادات رديگيروح سرچشمه م ازيكه از ن ييهايخوب يبه تمام مانيبود داشتن ا يقلب

قدم بر عمق  يبه آن همچون كاشف دنيرس يدر تكاپو يبود كه هر انسان شدهنهاده  انيبن يبه مجموعه ا دنيازيدست 

 حيصح يدهد و با انتخاب زياصال را از فرع تم ييدانا يتوانست همچون قاض يرها شدگ يايتارا در آن دن. گذارديها م شهياند

 يها ينيمحبت ها و شور آفر يكه قصد داشت تمام يبود كه او در آن لحظه ا نيا تيواقع. كند دايدست پ يبه بلوغ فكر

دلش در  يو به بندگ دهيكه او ناخواسته شهد عشق را از دستان شهاب چش ديتازه فهم. بسپرد يشهاب را به دست فراموش

عمر  كيبود كه  ييها يبدكردار دهيپوس سمانياز ر بسته بود مستحكم تر شيكه شهاب به دست و پا يريغل و زنج. آمده

 ديكش يم دكي هاو را به دنبال خود ب

كند تارا در آن  ميرا ترم شيگرفت كه به كمك شهاب بال شكسته زندگ ميمرحله تصم نيتارا با صعود به ا قتيحق در

كه در طول آن مدت نسبت  ييها يكمبود ها و كاست يجاودا ن بپردازد و تمام يداشت به خلقت عشق يسع نيريبازگشت ش

 ياز موهبت عشق برخوردار باشد، گامها توانديم زين باور كه او نيبه ا دنيبه شهاب روا داشته بود را جبران كند و با رس

 ياو برا ديبخش يناب بر روح و جسم شهاب گرما م يپر تال لو تارا همچون حرارت يراستا بردارد نگاه ها نيدر ا يديجد
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درآمده  نيآتش يهآن نگاه ريسبب چنان به تسخ نيبهم. كرديرا در وجود او احساس م يشعله ا نيبار بود كه چن نينخست

لحظه چنان احساسات خفته تارا سر  كيدر  داديبه خود نم يتكان نيكوچك تر ،يفروكش شدن آن پرتو افشان ميبود كه از ب

 البيس كهيمقابل شهاب نشست و درحال. امن ساحل رساند نهيبه سبرداشت كه ناگهان همچون امواج توفان خود را  ورشيبه 

 كرد ستنيبلند شروع به گر ياو نهاد و با صدا يسر بر زانو وداشك صورتش را در بر گرفته ب

بود و  دهيبه دوش كش ييپرمشقت به تنها يو پنج سال زندگ ستيبود كه در طول ب يدرد و رنج تيقطره اشك او حكا هر

بودند و او  دهيذهنش چسب يها وارهيبه د ميبدخ يهمچون توده ا اهيخاطرات س. جور و جفا نداشت يياز آن توانا شيب گريد

 نيگذاشتن سرزم اريبود كه با دراخت يرا داشت و شهاب تنها كس يدگدلدا تيبه نها شرفتيزدودن آن زنگار قصد پ يبرا

و با طراوت  نيباتريداشت ز يسع يانيپا يب يبخشندگ نيچن افتيتارا با در. كرديمطلق به او را القا م تيدلش حس مالك

 خس و خار بارور سازد يرا در آن مزرعه ب نشيآفر يگلها نيتر

 ياو برا. كرده بود ستنيبود كه تار را وادار به گر يآالم يبخشش مسكن تمام دينوازشگر شهاب و سخنان ام يدستها

شهاب هم . خود داده است هيدا نيريش يها ييامن دل به الال يرا داشت كه در گهواره ا يكودك يبار حال و هوا نينخست

 نكهيپروا سر باز كرده بودند و او باوجود ا يب نينچنيكه ا داشترا  ييدلسوز قصد مرحم گذاشتن بر زخم ها يبيچون طب

 آن ها داشت دنيبهبود بخشدر  يعشق و محبت سع يبا دارو دانستيرا نم اهيس يعامل بوجود آمدن آن زخمها

 كرديروح و جسمش را بوضوح حس م تيشفاف. درون او رخ داده يشهاب برداشت حس كرد معجزه ا يتارا سر از زانو يوقت

 زديم يرا بشنود كه قلبش بخاطر آن دگرگون ييضربه ها يصدا توانستيكه م يتاحد

او با . گذاشت يتازه ا ريگام در مس ديجد ياقيكرد و او با سبك و س ياديبن يرييتاراتغ يبرا زيآن شب به بعد همه چ از

از  توانستيبود كه م يبه مراتب سخت تر از دل كندن از پول هنگفت شيكه دل كندن از وجود شهاب برا تيواقع نيدرك ا

 كرده بود راست كرد يدگيعمر او را وادار به خم كيكه  ييها يديپل قابلبه دست آورد، قامت خود را در م ليفروش اتومب

امشب تو منو به . نميبيقشنگت م يطلوع عشق رو تو چشما: گفت يدستانش گرفت و با سرمست نيصورت او را ب شهاب

كه عشق  اهاميرو اليخيدختر ب شهيباورم نم. قلبت رو بشنوم يكه تونستم پس از چند ماه انتظار صدا ييجا يدلت برد افتيض

منو  يكه در محراب عشق كرد يسجده ا نيتو با ا. متحول شده نيچن نيهانخانه گذاشته و ان نيقدم در ا كرديرو مسخره م
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 دارميمن ب يعني دميديرو تو خواب م زيهمه چ نميچشم باز كنم و بب يروز ترسميم. يخودت كرد يداياز همه واله و ش شتريب

 .وجود داره يشگفت نيبا ا يو دختر

 يتو اگه بدون. دور ساخته ميواقع يكه منو از زندگ نيريش يايرو كي. منم كه خوابم نيشهاب ا: گفت يبا لحن محزون تارا

 تعلق داشتم ييايمن به چه دن

كف  ياهيو س كيكجا و اون زندان تار يكه تو صاحبش هست يپاك و مقدس ني،سرزميكرد يم قيطور حتم خوابم رو تصد به

 يروز كيشهاب بگو كه اگه ...بشم داريب نيريخواب ش نياز ا يروز يمن هستم كه مجبور نيمن بهش تعلق دارم كجا؟ا

هر دو نفرمون شناخته شده است قول و قرار  يكه برا يمكتن كي در ايكنم؟ب دايتونم پ يشدم تو رو كجا م يداريمجبور به ب

به من  نيكه با ماش يونابيتو اون خ.ميديرو د گهيبار همد نيكجا اول ادتهي نميبب.ميرو مالقات كن گهيكه اونجا همد ميبذار

 اونجا چطوره؟خوبه مگه نه؟...يزد

درشت عرق صورتش را پر كرده بود و  يدانه ها.كه وجود تارا را در بر گرفته بود احساس كرد يلرزش محسوس شهاب

 .بود يحرارت بدنش رو به فزون

 .ستيحالت خوب ن ؟انگاريلرز يتارا جان،چت شده؟چرا م:گفت يبا نگران شهاب

بذار بسوزم،همه اش كه .نگران نباش،تب عشق به سراغ من هم اومد:شهاب گذاشت و گفت يسربر زانو يحوصلگ يبا ب تارا

 .ستيحق تو ن

بارون نمون،گوش  ريبهت كه گفتم ز.يتب دار.برسونمت دكتر دي،بايشد ضيدلم تو مر زيعز:گفت يبا دلواس شهاب

 .بدتر نشده نيتا حالت از ا ميحاال پاشو بر.ينداد

كس برام  چيبخون،تا حاال ه ييبرام الال.پاهات بذارم يامشب تا صبح سرم رو رو ،بذاريدكتر من تو هست:رمق گفت يب تارا

 .نخونده ييالال

خانم را  رهي،منيداريكاناپه دراز كرد و بعد با زدن زنگ اتاق سرا ياو رارو يبود با نگران دهيبدن تارا ترس يكه از داغ شهاب

 .فرا خواند

 دنيخانم با د رهيمن.خودش را به انجا رساند يصدا زده،فور زيم دنيچ يشهاب او را برا نكهيا اليخانم به خ رهيعد منب يكم
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تارا تب كردهحالش خوب :شهاب با عجله گفت.بود ستادهيسر تارا ا يباال يحال شانياو با پر.ديشهاب رنگ از رخسارش پر

 .باش معطل نكن دكاظم رو بفرست دنبال دكتر،زو ست،زودترين

چشم شور كه سنگ رو  نيخدا مرگم بده،خانم كه حالشون خوب بود،امان از ا:خانم محكم به پشت دستش زد و گفت رهيمن

 .شه يكنم حالشون بهتر م يتركونه،االن اسپند دود م يم

 .ديرو كه گفتم انجام بد يكار:گفت ظيبا غ شهاب

 .اديشه ب يحاضر نم يدكتر چيه يبارون يهوا نيا يموقع شب تو نياما اقا،ا:خانم من من كنان گفت رهيمن

بگو هر .رو بده كاظم چييسو نيا رياد،بگيب ادهيپ يمگه قراره با پا:خانم گرفت و گفت رهيرا به سمت من لياتومب چييسو شهاب

 .چور شده با دكتر برگرد

لحظه به لحظه .كرد،دوباره برگشت يكاظم را راه نكهيپس از ا.را گرفت و با عجله از ساختمان خارج شد چييخانم سو رهيمن

شهاب از او خواست در انجام ان كار .كنند هيدكتر او را پاشو دنيداد تا رس شنهاديخانم پ رهيمن.رفت يحرارت بدن تارا باال م

بعد هر دو  يو لحظه انزد او آورد  يديسف يلگن آب ولرم را با دستمال نخ.را اماده سازد ازيلوازم مورد ن يدرنگ نكند و فور

 .دنديكوش ياوردن حرارت بدن تارا م نيينفر در پا

داد و  صيتشخ ياو را سرماخوردگ يماريالزم ب ناتيدكتر پس از معا.برگشت اليگذشت كه كاظم همراه با دكتر به و يساعت

 .به اتفاق كاظم به درمانگاه بازگشت ازيمورد ن يو دادن داروها يامپول قيبا تزر

 .پلك بر هم نزد يماند و لحظه ا داريتارا ب نيدلسوز بر بال يب تا صبح هم چون پرستارشها انشب

من كجا :به اطراف انداخت و گفت يچهره خسته شهاب كنار تختش با تعجب نگاه دنيبا د.تارا چشم گشود ديطلوع خورش با

 افتاده؟ يهستم؟چه اتفاق

بود  يخدا رو شكر كه سرماخوردگ.خوشبختانه تبت قطع شده:او گذاشت و با لبخند گفت يشانيپ يدستش را رو شهاب

اد كه  يم ادتي.يمنو ترسوند شبيطلبت،خوب د يكيخب  ،امايكرد يتو رختخواب استراحت م ديوگرنه حاال حاال ها با

 .يگفت يم ونيهذ يداشت.چقدر حالت خراب بود

 گفتم؟ يم يمن؟چ!يك:با تعجب گفت تارا
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قشنگ،اون قدر قشنگ كه  يليخ يحرفها:گفت يتارا را فشار داد و بعد با لحن شوخ ينيبا انگشت سبابه اش نوك ب بشها

 يدرست لحظه ا.منو تا اوج اسمونها برد

 

تازه اون زمان بود كه .احساس كردم حالت دگرگون شد كدفعهي دميچ يداشتم خوشه خوشه ستاره از اسمان قلبت م كه

خوش  نيبه ا ديمونده بودم كه با.كرده بودم دايپ يچه حال يدونينم.نبوده شيب يانيتمام ان اعترافات عاشقانه هذ دميفهم

به قول معروف صد ساله اولش سخته بعد .ادهيكرد،ما مرد ها صبرمون ز شهيبه هر حال چه م.كنم هيگر ايخودم بخندم  ياليخ

 »مگه نه؟.شهيادم اسون م يبرا يهمه چ

 ونيكدوم هذ چياون حرف ها ه يكنيتو اشتباه م«:دستان شهاب را دست گرفت و گفت  يت و با احساس سرخوشنشس تارا

 »عشق چطور تو دلم خونه كرده؟ يدوباره پرده دلم رو برات كنار بزنم تا باور كن يخواينبود م

 »ته شد؟خونه ساخ نيهمه وقت آخرش ا نيباور كنم بعد از ا يعني«:و گفت ديكش ينياه سنگ شهاب

اگه . تورو از دست بدم ستميحاضر ن يمتيق چيآره شك نكن منم بهت دلبسته ام و به ه«:گفت يبار تارا با لحن محكم تر نيا

 ديتو نبا.درونم رو اشكار كنم جاناتيه ستميبه سرشت و ذاتم كه قادر ن گردهيدر ابراز احساساتم خاموش هستم برم ينيبيم

 نيمطمئن باش تو اول يحرفهام رو باور كن كنميشهاب ازت خواهش م.يكنسرزنش  ياخالق تيخصوص نيمنو به خاطر ا

 بانميو پشت يحام يطيندارم شهاب قول بده كه تحت هر شرا يگاه هيتك چيمن به جز تو ه. يهست يعشقم در زندگ نيوآخر

 »باشه؟.ينكن ميوقت رها چيو قول بده ه يبمان

بگم  تونميفقط م«:گفت يبخش نانيزدود و بعد با لحن اطم ديغلت يگونه تارا م يرا كه بر رو يبا نك انگشت قطره اشك شهاب

 »ه؟يخب خانم خانوما برنامه امروزتون چ.خواهم كرد تتيجون حما يتا پا

 »؟يبهم داد يچه قول روزيد يفراموش كرد نكهيعجب،مثل ا«:كرد و گفت ينيرياخم ش تارا

من چهقدر فراموش !يوا«:اش زد و گفت يشانيكه به تارا داده بود با دست به پ يقول ياداوريبه فكر فرو رفت و بعد با  شهاب

بگم  يچ.يخواب و خوراكم رو ازم گرفت شهياز ذهنم دور نم يجنابعال اليفكر و خ يكه لحظه ا نهيكار شده ام همش به خاطر ا

 ».يكردخودت  يدايطور واله و ش نيكه منو ا
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 ديبا شهيحرفا سرم نم نيمشكل خودته من ا نيا«:گفت  يرفت و با شاداب نهييه سمت اب ديپر نييزد و از تخت پا يجست تارا

 ».يامروز عمل كن نيهم يكه داد يبه قول

 دميم اروياسب دن نيباتريز ديخر بياالن ترت نيچشم پرنسس هم«:گذاشت و گفت شيچشمها يرا رو شيدستها شهاب

 »باشه؟ يفقط بگو چه رنگ

 »اسب بالدار چطوره؟ كي«:شد ،گفت شيمشغول شانه زدن موها تارا

انصافه كه تو با اسب بالدار  يعني يجر بزن يخوايباز هم م«:به خود گرفت و گفت يبه سمتش رفت و ژست معترضانه ا شهاب

از دست من فرار  يتا ك يدار ميتصم نميدفعه تو اسمونا دنبالت بگردم بگو بب نيمن با اسب بدون بال مسابقه بدم نكنه قراره ا

 »؟يكن

كنه و  ريكه پام به قلبت گ يتا زمان«:گفت  يبلند به شوخ يحرف به حالت دو از اتاق خارج شد و بعد با صدا نيا دنيبا شن تارا

 ».نيبا كله بخورم زم

انصاف من كه مدت هاست قلبم  يب يا«:كرد و گفت  دنيتارا به وجد امده بود متعاقب او شروع به دو يكه از سرزندگ شهاب

 »؟ هان؟ شيديپات انداختم چطور ند ريرو ز

خوردنم رو احساس  نيكه زم فهياما چه كار كنم كه جنسش اون قدر نرم و لط دمشيوقته كه د يليخ«:گفت يبا انرژ تارا

 ».كنمينم

 »؟ ياز دست من فرار كن يتونيم يفكر كرد ارميم رتيآخرش گ«:كه به دنبال بچه اش بدود گفت يمانند پدر شهاب

از سرمم  يمعمول دياسب سف كيكردم  يبابا شوخ«:شده بود نفس زنان گفت فيشب گذشته اش ضع يماريكه بر اثر ب تارا

 ».ميبا هم مسابقه بد ايتا در شيديكه خر نيفقط قول بده به محض ا ادهيز

بلند كرد و شروع  نياو را از زم عيحركت سر كيبا . به چنگ آورد ياز ضعف تارا استفاده كرد و او را هم چون شكار شهاب

آورده  يكه ظرف سوپ داغ يخانم در حال رهيمن. ديچيقهقهه تارا كه همراه با لذت و دلهره بود در فضا پ. به چرخاندنش كرد

 يتو تب م شبيار دانگار نه انگ. چقدر زود حالش خوب شده ست،ماشااهللاين يباوركردن":او گفت يصدا دنيبود با شن

 ينيپسر نازن نيخوش اقباله كه چن يليدختره خ. ده ياست كه آدم رو از مرگ نجات م ييالحق كه عشق تنها دارو. سوخت
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 نيا ديباشه با سرش هيسا يمرد دلسوز نيچن يهر دختر. لنگه نداره يخاطر خواهش شده آقا شهاب تو عطوفت و مهربون

 نيا يخاك عالم، انگار حرفها":و با خودش گفت ديحرف لبش را به دندان گز نيا و با گفتن ".طور كبكش خروس بخونه

بوده، اصال به من چه كه دارم پشت سر مردم نقاره  ينيمرد نازن نيداشتن چن قيالبد دختره ال. گذاشته ريپسره رو من هم تأث

 نيترسم آخرش شك كار دست ا يم نياز ا...واال...كه باد نبره رميكاله خودم رو محكم بگ ديبا هاحرف نيا يبه جا. زنم يم

سر و وضع خود را مرتب كرد و . كه به در خورد، دست از چرخاندن تارا برداشت يضربه ا يصدا دنيشهاب با شن. پسره بده

ان خودش را به تارا تلوتلو خور. داخل شود خواستخانم  رهيدر آرام جلوه دادن آن داشت، از من يكه سع ييبعد با صدا

خانم متمركز كند كه حالش را  رهيمن يكرد نگاهش را رو يسع ديچرخ يدور سرش م زيكه همه چ يرسان و در حال يصندل

 د؟يسوپ رو آماده كرد نيا يشما ك ديشه بگ يخانم م رهيمن":ديظرف سوپ داغ با تعجب پرس دنيشهاب با د. ديپرس يم

من عادت دارم  ديدون يآقا، همون طور كه م":گفت ديكش يكه مقابل تارا بود م يخانم در حال كه سوپ را در بشقاب رهيمن

كه هوا  نيبه محض ا. خاطر نتونستم بخوابم نيتا صبح نگران حال خانم بودم و به هم شبيد. شم داريخروسخوان از خواب ب

 ".ادياز مزه اش خوشتون ب دوارميحاال ام. آماده كنم يسوپ دميذره روشن شد بهتر د كي

 يكه دست پختت عال شهيشده، معلوم م يدستت درد نكنه، عجب سوپ خوشمزه ا":با ولع شروع به خوردن كرد و گفت تارا

و دلچسب  دتريمف يسرماخوردگ يبرا ييغذا چيشه، ه ينم نيبهتر از ا ":شهاب هم با خوردن سوپ به به كنان گفت. است

 شيگونه ها ديو تمج فيدر مقابل تعر شهيخانم كه هم رهيمن. پزند يمخانم  رهيكه من يياون هم سوپ ها ست،يتر از سوپ ن

 "درست كنم؟ ديدار ليم يناهار چ. نوش جونتون. ديشما لطف دار":افكند و گفت ريشد سر به ز ياز خجالت سرخ م

 "دار؟يب ايكاظم خوابه  نميبب. ميخور يم رونيناهار رو ب":گفت شهاب

. آماده باشه گهيساعت د كينه فقط بهش بگو تا ":خدمتتون؟ شهاب گفت اديبگم ب داره،يب":گفت يخانم با دستپاچگ رهيمن

 ".شترهيچون اطالعات او ب اد،ياسب بخرم، بهتره كه او هم با ما ب كيخوا  يم

از ساختمان خارج شد و خودش را به كاظم رساند كه مشغول سر و سامان  يخبر به پسرش فور نيرساندن ا يخانم برا رهيمن

. نگران داشت يبه مادرش انداخت كه چهره ا يكاظم نگاه. بود كه شب گذشته در اثر طوفان شكسته بودند ييادن شاخه هاد

آقا شهاب از تو ":گفت يآهسته ا ياو رساند و با صدا كيخودش را نزد انمخ رهيمن ؟يطور هول كرد نيچرا ا ه؟،يچ":ديپرس
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 ".ياسب با اونها بر ديخر يخواسته برا

 "؟يقدر رنگت رو باخت نيا نيهم يبرا. رم يم ست،ين يزيچ نكهيخب، ا":گفت يبا خونسرد كاظم

 يجلو يتون ينم نكهياز ا.... يزد روزيكه د يسر و ته يب ياز حرفها.... ترسم ينه از تو م":گفت يخانم با دلواپس رهيمن

دروغ گفتم، اگه واقع  يفكر كرد":مادرش گفت يتوجه به نگران يو بعد ب ديرا بر يكاظم شاخه شكسته ا. يريزبونت رو بگ

تك و تنها تا اون موقع شب معلوم  روزيكه د نهياز ا ريمگه غ. ستين يحساب ودختره آدم درست  نيكه ا يفهم يم يباش نيب

 يگرده؟ وقت يم ييتنها رهينداره م ييآشنا چيمنطقه ه نيو بااصل و نسب كه با ا بيدختر نج كيزده،  يكجا پرسه م ستين

رو تو روزنامه چاپ  شهمون دختره مجرمه س كه عكس نيگم ا يمن كه م. داشت يچه حال و روز يديهم كه اومد ند

 اآلن نيوگرنه هم يذار يكه نم فيح. او رو نشناخته خدا عالمه يتونسته قسر در بره كه كس يحاال چطور. كردند

ناكرده ممكنه سر اقا شهاب  يخدا.چقدر خطرناك هستند ادمها نطوريكه ا يستيدادم،شما متوجه ن يرفتم واو را لو م يم

 يكه به من شك نكنه روزنامه رو نشون اقا شهاب م ير.طو كيوقت  ،اونيكاش روزنامه رو پاره نكرده بود.ارهيب

مانع  شهيگه،هميد نهيهم...آمد يدستش م يعكس او گوش دنيد شه،بادختر نداشته با نياز ا يشناخت چيمطمئنم اگه او ه.دادم

 .شه يسرم نم يچيه.هنوز بچه ام يفكر كرد.يمن هست يكارها

 دهيرسييو كارت به جا يمن ادم شد يبرا...فتهيبه جونت ب شيآت:و گفت ديكاظم كوب نهيخانم با غضب مشتش را بر س رهيمن

رواح خاك بابات اگه به ا.يبا آبرو باز كن يخونواده  نيرو به ا سيپل يپا يخوا يم.يشكن يو نمكدون م يخور يكه نمك م

به  اي يديكنمفهم يرو حاللت نم رمي،شيبزن يحرف اي يموضوع كنكاش كن نيا هراجع ب گهيبار د كي گه،فقطيبار د كي يبخوا

 .كنم تيزور سنبه حال

 ينم يچيتو ه ار،بخاطريجوش ن:گفت يچشم دوخت و به ارام نياز حد مادرششده بود،به زم شيب تيكه متوجه عصبان كاظم

 يباعث نابود يموجود خطرناك نيباشه مطمئن باش وجود چن نياز ا ريگم،فقط دعا كن من اشتباه كرده باشم،اما اگه غ

منو باور  يكاش حرف ها يكه ا يزن يبه سرت م يخودت دو دست قتاون و.رهيگ يشه و دامن ما رو م يم يطلوع يخانواده 

 .يكرد يم

 يآقا بكش،مگه نم نيبه ماش يدست رويحرفها  نيا يبه جا.خفه شو،فال بد باز نكن:خانم با همان لحن پر تشر گفت رهيمن
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 ؟يات رو انجام بد فهيخودش بهت دستور بده كه وظ ديبا.شده فيچقدر كث ينيب

 .تكان داد و از مادرش فاصله گرفت يبا تاسف سر ديبگو يزيچ نكهيبدون ا كاظم

 .دادن او كرد ميو از همان روز شروع به تعل ديتارا خر يبرا يديب سفروز شهاب اس آن

 يرا كه در ط يشهاب با عشق و عالقه تمام فنون.خود كسب كند يالزم را از مرب يرتهاhداشت مه يسع جانيبا شور و ه تارا

 .در اموختن داشت يداد كه استعداد وافر يتارا قرار م اريمنت در اخت يسالها اموخته بود ب

برهاند  ييهايناهنجار يو بند تمام ديدر ان سفر روح بخش تارا موفق شد خود ر از ق.ديماه كش كيانان به  يهفته ا كي سفر

بزرگ ساخته  يبا ارمانها يعشق به شهاب از او دختر.لنگر انداخته بود شيزندگ يايكه همچون اختاپوس بر تمام زوا

 يداشت خشت ها ميبود كه تصم افتهيكرده بود،چنان در مقابلش گسترش  هها خالص يعمر در ناخالص كيكه او  ييايدن.بود

به افتاب را در  لياو امد تا م.شده بود دايكه شهاب از ان نقطه پ ييرا در جهت افق بنا كند،همان جا ديجد يزندگ نيزر

كند كه  ييبايگل سرخ ز به ليا تبدر يوحش ياز جنس خارها يتوانست دختر روزمندانهيدل او زنده كند و چه پ كخانهيتار

 اهيو س ديسف يعاشق بود كه سوار بر اسبها يهر روز ان بهشت شاهد حلول دختر و پسر.شد يم ريروز به روز عطر آن فراگ

كه  ييدلها ونديپ يباشد برا ياشتراك يتوانست نقطه  يكه م ييجا.برسند ايدر يتا به اب دندينورد يدشت را در م يخود سبز

كه  ديد يم ياو در عالم ناباور.ابديرا در  يخوشبخت يواقع ياتصال روح توانست معنا نيتارا در ا.شدن بودند يكيخواهان 

شب .او را تحمل كند يدور يساعت يتوانست برا ينم يكه حت يكند تا حد يم يچگونه در برابر شهاب احساس عجز و ناتوان

گذر از .بود اضتير يآن دور.تقدس ان عشق تن به فاصله دهند يساخت برا يم ان دو را وادار ايتا صبح حجاب شرم و ح

بود و  ختهير يمحبت يرا در قالب ب شيعمر طرح زندگ كيتارا كه  يبرا.يقيبه عشق حق دنيمعنا بخش يسخت برا يازمون

 دبو يمحبت انوسياز طرف شهاب هم چون اق يتوجه و مهربان نيبود،كوچك تر ديشد يو روان يروح يدچار كمبودها شهيهم

به ارمغان اورده بود خود  شيعمر خست برا كيكه سرنوشت پس از  يدست و دلباز نيدر ا.گشت يم يجار شيكه به سو

 .برساند يفراز دلچسب نيخود را به چن يزندگ بيكه توانست از ش ينقطه ا.ديد يم يرا بر بام خوشبخت
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كه  يرا برهم نهاده بود فكر كرد روز شيداده بود و پلكها هيتك يكه سرش را به صندل ير،تارا در حالبازگشت از سف هنگام

 .گذاشت ريمس نيپر سود گام در ا يتجار تيسفر شد به قصد و ن نيكه عازم ا يروز

از او قلب و روحش را به  شيتاجر عشق ب نكهيانبوه،اما غافل از ا يبه منفعت افتنيدست  ياز عشق طعمه بسازد برا خواستيم

 يستيبأ يكه عشق تاجرش است،م يدر تجارت رفتيناچار پذ.حاضر نبود آنها را برگرداند يمتيق چيتاراج برده بود و به ه

آن  گريمبادا د نكهيا مياز ب.گذشتيچشمان تارا م ياز جلو نمايس ي ردهماه همچون پ كيخاطرات آن .كند ينيعقب نش

به  يرا كه هر دو فارغ از غم ييروزها.آن روزها را در دفتر ذهنش ثبت كرد كي كيوند با حوصله تكرار نش شيصحنه ها برا

 شاني يعشق و دلدادگ ي هقص يو شبها بازخوان پرداختنديشمال م يحيو تفر يدنيو گشت و گذار در مناطق د يچابك سوار

 .سپردنديم ييتن به بستر تنها

 .يدائيكه لحظه لحظه اش شور بود و ش ييو شبها روزها

 :تارا گذشت و گفت يپا يدستش را رو يبه آرام شهاب

 ...ميدي؟رسيزم،خوابيعز-

 ؟يقشنگت رو باز كن يچشما يخواينم

بود در دفتر ذهنش نوشت،بعد چشمانش را هم  اميزندگ يروزها نيباتريماه ز كي نيمضمون كه ا نيجمله را با ا نيآخر تارا

 :گفت.مملو از خواستن به شهاب دوخت يهگشود و نگا

 ديم،بايديرس فياما ح.وقت انتها نداشت چيسفر ه نيچقدر زود تموم شد؟دوست داشتم ا.بود ايمثل خواب و رو يهمه چ-

 .ميبش ادهيپ

 :گفت يدگيبا شور شهاب

وجود نداره كه  يانيخط پا چيه.انتهاست يب ميجاده كه ما در اون قرار گرفت نيا.سفر من و تو شروع شد ،تازهيبش ادهيكجا پ-

 .ما رو مجبور به توقف كنه

 .گشتيشوم خود بر م يبه خانه  گريد ياو تا لحظه ا.ختيحرف قلبش فرو ر نيا دنيبا شن تارا

او .را به عهده داشت استشيعنكبوت بگذرد كه خود ر يآن خانه  انيآن لحظه هنوز جرات نكرده بود شهاب را در جر تا
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 .شديم تياز دست دادن او مانع گفتن واقع ميشهاب فاش سازد،اما ب يرا برا زيكرده بود همه چ يمدت سع نير طول ابارها د

شهاب پشت چراغ .او بردارد تيرا به زمان سپرده بود تا پرده از هو زيناچار همه چ.قهار است يزمان رسوارگر نكهياز ا غافل

 .قرمز متوقف شد

 :گفت.بود دهيبه تارا انداخت كه رنگش پر ينگاه

 ؟يتو فكر فرو رفت هيچ...تارا جان،-

 ديتوقف نكرد،با شهيچراغ قرمز موجود داره كه نم يريتو هر مس.ديچراغ راهنما و رنگ قرمزش ماس يتارا رو نگاه

 نيحواست به ا يليخ ديپس با.يبريم نيرا از ب گرانيد اي يريم نيخودت از ب اي يريبگ دهياگه چراغ قرمز رو ناد.يبأست

 .باشه يزنگ خطر تونهيهر كدوم م.چراغ قرمزها باشه

 

 :و گفت ديرا در هم كش شيابروها شهاب

بگم من و تو  ديبا.بشه أسيو  يديكه باعث نام ميصحبت كن ييزهاياز چ ميدينبود كه به تهران رس نيد نشد ها،قرار ما ا-

مگه اون روز كه با پدر و مادرم صحبت .ميشيباهم زن و شوهر م كينزد يليخ ي ندهيو در آ ميتمام چراغ قرمزها رو رد كرد

 تازه داداش شهروز و با زن...مون رو بر پا كنند، يتا صور و ساعت عروس ستندكه گفتند منتظر بازگشت ما ه يدي،نديكرد

واهر  نخيدونم ا ينم.داره ونميشب عروس يبرا زيسورپرا كيگفت  يم يشاد.نديا يبه تهران م يعروس يبچه اش برا و

فقط .لوسش كردند يليخونه خونه است،مامان وبابا خ كيبچه كوچ نكهينه ا ده،آخهيبرامون كش يمن چه نقشه ا ي دهيورپر

 .يريبه دل نگ يزيموقع ازرفتار بچه گانه اش چ كيكنم  يازت خواهش م

 يموهوم وجودش را فرا م يبه نام خانواده شود،ترس يقرار است وارد كانون يكس يعمر ب كيپس از  ديد يم نكهياز ا تارا

كه قرار بود به مناسبت ورود او به  يدر مهمان ديترس يم.نداشت يبارفتار درست در جمع خانوادگ ييگونه اشنا چياو ه.گرفت

 شتريب نكهيا يبرا.انان گردد ياز خود بروز دهد كه باعث كدورت و دلزدگ ادرستن يداده شود رفتار بيترت يخانواده طلوع

كه پدر و مادر  يدون يخودن م...كس و كار هستم يشهر ب نيشهاب من كه تو ا:ديشهاب اشنا شود از او پرس يبا خانواده 

در جشن  گهيكس د چيه نيميو س الياز دو خواهرم ل ريخاطر به غ نيبه هم.كنند يم ياقوامم هم در شهرستان زندگ...ندارم
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خوان بدونند كه  يم گرانينباشه د يهر چ.يبگ انتيبه اطراف يخوا يم يباره چ نيتو در ا.كنه يشركت نم مونيعروس

 ؟يبه اونها بد يدار يجواب.دختر گرفتند يسرشناس تو از چه قشر و طبقه ا يخانواده 

گرفتم،اصل وجود  يرو به همسر يربط نداره كه من چه كس يرو نكن،به كس زهايچ نيتو فكر ا:گفت يبا خونسرد شهاب

رو  يزيتازه من از پدرو مادرم چ.همگان خواهد شد نيو تحس رتيباعث ح ياست كه من مطمئنم شب عروسخودت 

 هيهستند باعث افتخاره عروسشون دختر يروشنفكر ينهااونها كه انسا يبرا نيدونند و ا ينپوشوندم،اونها سرگذشت تو رو م

تو .بابت خاطرت جمع باشه نيپس از ا.ستهيخودش با شيپا يتونسته رو دهيرو چش ايكه با وجود سن كم سرد و گرم دن

 .ي،داريداشته باش يارزش واقع ديكه با يكسان يبرا

در پنهان كردن ان داشت  يكه سع يبا بغض ديد يواال و با فهم و كمال نم نيچن نيا يخانواده ا قيكه خود را ال تارا

تو رو سر راهم قرار داد  نكهيخداوند رو به خاطر ا ديهزار با يمن روز.يام هست يفرصت زندگ نيشهاب تو بزرگ تر:گفت

داشتم و چقدر به  يكه تا امروز در زندگ يهست يمعلم نيتو بتر.اد گرفتمي زهايچ يليمدت از تو خ نيمن در طول ا.شكر كنم

 .يهست نيكره زم يمرد رو نياعتراف كنم كه تو كامل تر ديبا.كنم يوجودت افتخار م

در  يعني...ستمين يگ يطورا كه م نيا...يلطف دار زم،تويعز:گرفت و گفت شگونياز پشت دست تارا را ن يبه ارام شهاب

رابطه است كه احساس  كيفقط در.دميادعاست كه بگم به سر حد كمال رس نيا.باشه نيتونه كامل تر ينم يتنسان چياصل ه

 .اره ياز پا در م كه داره منو تو اون عشق به اوس دميدرجه رس نيكنم به باالتر يم

رابطه  نيرو كه در ا يكردم و هر كس يعشق رو انكار م يروز.شه يباورم نم:و بعد با تعمق گفت ديكش يقينفس عم تارا

ده  ينشون م نيخورم و ا يكه در وجودم رخنه كرده سوگند م ياما امروز به عشق...كردم يزد به شدت سرزنش م يحرف م

 نه؟ ايگم  يدرست م.تونه داشته باشه يم يمقام رو در دل هر انسان نيكه عشق باالتر

 .ست يعشق خود خود زندگ.يگ يطوره كه م نياحسن،هم:كرد گفت يم دييكه با سر حرف او را تا يدر حال شهاب

اكثر دخترو كه  يشهر خاكستر نيتو ا يزندگ افتني:بر لب اورد و گفت يداد و بعد لبخند كمرنگ هيتك يسرش رابه صندل تارا

ارامش مطلق كه  كي.دمياست كه من بهش رس يافتنيسعادت دست ن كيكنند  يم يشگيعاشق پ يجوونش ادعا يپسرها

همه لطف  نيگوشه كوچك از ا كيتونم  يچطور م.يكرد بميرو نص ايشهاب تو تمام سعادت دن.بهره بودم يعمر ازش ب كي
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 .و محبت تو رو جبران كنم

قلبم پاسخ  يباالتر كه به ندا نيجبران از ا:گفت يرا متوقف كرد و بعد با لخن ارامش بخش ليمقابل منزل تارا اتومب شهاب

 يكه آفت زندگ يروزمرگ نيتا از ا يداد ديام ،بهشيمتحرك آفتاب عشق رو شعلع ور كرد يمرده  كيدر قلب  ،تويداد

 يكه فقط به خاطر تو نفس م يكن يم ينسبت به كس نيساس داح يهمه بخشندگ نيبا وجود ا.اش شده بود خالص بشه 

تا فردا بعد از ظهر كه .ميجدا بش هياز همدگ ديحاال با...خب.نداره انيوقت پا چيدل عاشق ه كيحرف  زميعز يكشه؟تارا

 فيتشرفردا شب خواهرات هم  يكه در مهمان ميش يما خوشحال م يدر ضمن همه .كرد ميرو مالقات خواه گهيدوباره همد

 داشت كه اونها هم ديتاك يليمادرم خ.ارنديب

از  يسفر بهت خوش گذشته باشه و اگه كم و كاست نيا دوارميام زميخب عز. مجلس معارفه حضور داشته باشند  نيا در

 » يببخش يجانب من احساس كرد

سپاس و  يدر نگاهش نوع. شد  رهيدر سكوت به چشمان نافذ شهاب خ يطوالن يلحظه ا ديبگو يزيچ نكهيبدون ا تارا

كوچه بهره جست و او  يلحظه از خلوت كيو در  اوردياو طاقت ب يكه نتوانست در مقابل نگاهها يزد تا حد يموج م يقدردان

 .شهاب كرد  ثاراش را ن يبوسه زندگ نيتر نيريو ش ديرا در آغوش كش

بر قلبش  يچكياو را كه همچون پ ديلرزاند با ترد قلب شهاب را يلحظه ا يكه بر تارا غالب شده بود برا يخاص حالت

رو  تيتونم تا فرداشب دور ينم قتشيخونه من حق يايدم امشب ب يم شنهاديتارا جان پ« :بود جدا كرد و گفت  دهيچسب

 »تحمل كنم 

هر چند كه من هم . فرداشب آماده بشم  يمهمان يبرا دينه ، با« :به خانه اش انداخت كه در مه فرو رفته بود گفت  ينگاه تارا

 » ميبگذرون ديچند روزه رو هرطور كه هست با نيرو ندارم ، اما ا تيطاقت دور شتريبه اندازه تو و چه بسا ب

 » ميآم كه با هم بر ي، پس من فردا ساعت شش بعدازظهر م يباشه ، هر طور كه تو راحت تر« :گفت .  ديكش يآه شهاب

 نيجدا شدند تارا تا آخر گريكديبود از  نديهر دو ناخوشا يكه برا يمحكم فشرد و بعد از خداحافظ دست شهاب را  تارا

در  يرفت و چند بار پ اطيسپس به سمت در ح. محو شد با نگاه او را بدرقه كرد  دگانشيشهاب از مقابل د ليلحظه كه اتومب

بود كه از  يفيشد المپ ضع يكه از آن خانه ساطع م ييوشناتنها ر. نداد  يسخكس پا چيزنگ رابه صدا در آورد ، اما ه يپ
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در را گشود و وارد ساختمان شد كه . كرد  دايرا پ دشيكرد تا كل رورويرا ز فشيتارا ناچار ك. زد  يسوسو م ييرايداخل پذا

را  اليو ل نيميمرتبه نام س نيوجودش را در بر گرفت چند ييبار ترس از تنها نينحست يفرو رفته بود برا بانهيغر يدر سكوت

شك  زيچ چيقرار داشت و ه شيسرجا قيمانند سا يكرد همه چ ياتاقها سركش كي كيبه  دينشن يجواب چيصدا زد ، اما ه

 يباشد برا يزنگ خطر ايتوانست هشدار  يم نيميو س اليوجود نداشت كه ذهن تارا را مشغول خود كند ، نبودن ل يزيبرانگ

از خانه خارج شده باشند ، افكارش را از  يهواخور اي ديخر يبرا ديفكر كه شا نيشد با ا يمحسوب م يفرار يتارا كه مجرم

 يفنجان دنيراه را از تن به در كند بعد با نوش يخاطر به حمام رفت تا خستگ نيدور نگه داشت ، به هم يموذ االتيهجوم خ

. كند  دايداشت با فكر كردن به شهاب انبساط خاطر پ يآورد سع يبهار را به داخل م يباران يكه هوا يدر كنار پنجره ا يچا

در . دار عشقش خلوت كند  هيهم گذاشت تا بهتر با طال يچشمانش را رو. آن نشست  يرا كنار پنجره گذاشت و رو يصندل

با تمسخر و  كه ديرا د اليو ل نيميمتعجب س يكرد كه با شهاب داشت چهره ها يرا مرور م ينيشورآفر يكه روزها يحال

او . كرده بود نداشت  يكه در زندگ ينيبخاطر آن عقب نش يپاسخ چيسرزمش او را مورد نكوهش قرار داده بودند و او ه

خود  يابتدا تارا به رو. به داخل خانه وارد شد  يبهار ميمشمئز كننده شد كه همراه نس ييافكار بود كه متوجه بو نيا ريدرگ

اش  ي، تصور كرد شب عروس ديشيرو داشت اند شيكه همراه شهاب پ يمبهم ندهيپلك بر هم به آ انو هم چن اوردين

توانست  يكه هر كدام م گريثبت ازدواج شناسنامه مطالبه كند و هزاران اما و اگر د يكه عاقد برا يلحظه ا ايشود و  ييشناسا

بر صورتش داشت چشمانش را از هم گشود و عزمش را  دسركه عرق  يتكان دهنده بر دارد ، تارا در حال يتيپرده از واقع

كرد از جا  يمطبوع بهار احسان خفقان م يبا وجود هوا. شهاب فاش بسازد  يرا برا قيجزم كرد كه به هر شكل تمام حقا

و  ينبود ، كم كم دلواپس يخبر اليو ل نيميساعت نه شب بود و هنوز از س. انداخت  يواريبه ساعت د يحركت كرد نگاه

 يرا برا يشاعرانه ا يقبل حال و هوا يباران كه تا لحظه ا ميمال زشير. رفت كه در وجودش جا خوش كند  يدلشوره م

در و پنجره ها را  يتارا فور. طوفان زا مسلسل وار آنجا را مورد هجوم قرار داد  يبادها كيارمغان آورده بود به تحر انينيزم

كرده بود كه احساس  يرعد و برق چنان او را عاص يصدا. خود را به اتاقش رساند  دهفرار از آن جو منقلب ش يبست و برا

اش آن گونه دچار هراس و وحشت نشده  يدر زندگ چگاهيه. كرد هر لحظه صاعقه او و آن خانه را خاكستر خواهد كرد  يم

، اما با وجود  ديعالم هراسناك بربا آنو چشمانش را بر هم نهاد تا خواب او را از  ديتختش دراز كش يبا استصال رو. بود 
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زنگ تلفن همراهش  يبا به صدا در آمدن صدا.  ديپر يداد از جا م يكه آسمان سر م يهر غرش ايكه داشت  يمفرط يخستگ

گفت  يفور ديبگو يزيچ نكهياز ا شيشدن شماره شهاب و پ انيبا نما. كنار تختش برداشت  يعسل يرا از رو يبا شتاب گوش

 »هاب جون ، حالت چطوره ؟سالم ش« :

رعد و برق  ي، نكنه از صدا يرس ي، انگار مضطرب به نظر م زميعز هيچ« :با تعجب جواب سالم او را داد و گفت  شهاب

 »؟ يديترس

به  نميامكان نداره ، خب بگو بب يزيچ نيتارا و ترس ؟ چن« :كند ، گفت  يدرونش را مخف جانيداشت ه يكه سع يدر حال تارا

 »خونه ؟ يديسالمت رس

 نيدادم به تو زنگ بزنم ، به خصوص با ا حيترج يقبل از هر كار دميرس نكهيآره ، به محض ا« :گفت  اقيبا اشت شهاب

 يحالشون خوبه ؟ راجع به مهمون اليو ل نيميس نميبگو بب. خوره  يتكون م يآدم حساب. كه آسمون سر داده  يبيمه يغرشها

 »؟ يبت كردفردا شب باهاشون صح

 »شركت كنند  يمهمون نيكنند در ا يم يخوشحال شدند و گفتند سع يليآره ، خ« :كرد و گفت  يمكث تارا

بگم باعث افتخار  ديبا. كنم  دايرو پ دنشونيشد كه سعادت د يبهانه ا يمهمون نيچقدر خوب ، ا« :گفت  يبا خوشحال شهاب

رو ادامه دادند و به طور  التشونيخاص تحص طيشرا نيهستند كه در ا يفعال و ساع يام افراد ندهيآ يمنه كه خواهر خانمها

 يبه تو گفت كه با از خودگذشتگ ديهم با زاديدست مر كيكنم  يالبته فكر م. رو خواهند داشت  شيروشن پ يا ندهيحتم آ

 » يكرد ايرو براشون مه يتيموقع نيچن

 .... يگ يطور بود كه تو م نيكاش هم يا« :حرف با خودش گفت  نيا دنيبا شن تارا

لحظه  نيزبردست كه با ترفند تونست تا ا يدروغگو كي،  ستين شتريخائن ب كي يكه تو در ذهنت ساخت يقهرمان نيا اما

منو پوشونده به كنار بره  تكاريكه صورت جنا يماسك نيكه ا يروز.... شهاب  يوا. فرشته نشون بده  كيتو  شيخودش رو پ

مطمئنم با فاش .  يكن يپشت به من م شهيهم يبرا... نه  اي يگ ينم يچيو ه يكن يسكوت م ايآ. . چه به روز تو خواهد اومد 

تو  يرو شياعمالم رو پ نيدفتر ننگ ستيبا يكه من م يرو خواهم داشت و چقدر سخته لحظه ا شيپ يبرزخ تيشدن واقع

 گهيرو مو به مو خواهم گفت د زيهمه چ. من خواهد بود  يفردا روز حسابرس نيهم.... كار ندارم  نيز اج يچاره ا. بذارم 
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 .بهت ضربه وارد كرده ام  يبه اندازه كاف. بسه  يپرده پوش

شده ؟ چرا سكوت  يچ..  زميتارا عز« :بود گفت  ختهيبا تعجب درآم شيكه صدا يدر حال. شهاب تارا به خود آمد  يصدا با

 »؟ يد ي؟ چرا جواب منو نم يكرد

راجع  ننديخونواده ات منو بب نكهياز ا شيپ ديبا. دارم  يدنبالم ؟ كار مهم يايزودتر ب يتون يشهاب فردا م« :با وهم گفت  تارا

 »باهات صحبت كنم  يبه موضوع مهم

 » ارميتونم طاقت ب يتا فردا نم من... االن بگو  ني، خب هم يچه موضوع« : ديپرس يقرار يبا ب شهاب

 »؟ نمتيبب يحضور ديبا. شه  ينم ينه ، تلفن« :گفت  تارا

 »هستم  شتيساعته پ مين.  اوردميهنوز لباسهام رو در ن.  امياالن ب يخوا يم« :با سماجت گفت  شهاب

خوام  يم. خسته هستم  يلياالن خ« :مطرح كردن آن موضوع مهم را نداشت گفت  يوجه آمادگ چيكه در آن لحظه به ه تارا

 ».ايدو ساعت زودتر ب يكيفردا . استراحت كنم 

، اما بدون تا فردا آرام و قرار نخواهم داشت هزار فكر جورواجور به ذهنم خواهد  يتو بگ يهر چ« :گفت  جانيبا ه شهاب

 يشم ، برو راحت بخواب ، خوشبختانه بارون هم داره بند م يمزاحمت نم نياز ا شتريب ي، حاال كه خسته ا زميخب عز.  ديرس

هات رو پر  هيمطبوع امشب ر ياز هوا يتون يكه م ييتا جا. وارد اتاقت بشه  ژنيتا اكس يآد ، بهتره پنجره اتاقت رو باز كن

 » يستنشاق كنسرب ا ديهوا اغلب با ياوضاع و احوال شهر تهران به جا نيكن ، چون با ا

. كردم  رهيهام ذخ هيتو ر ژنيسال اكس كيبه اندازه  ميماهه كه در شمال بود كي نينگران من نباش ، چون تو ا« :گفت  تارا

 »مدت چهره ام چقدر بشاش و شاداب شده  نيتو ا يديمگه ند

 كيداره ، هر ماه به مدت  ياندازه بهت سازگار نيشمال تا ا ينوش جونت ، حاال كه آب و هوا« : گفت  يبا خشنود شهاب

 »به نظر تو داره  يبستگ ني، ا ميآنجا اقامت كرد يزندگ يهم برا ديشا... شمال  مير يهفته م

 رو به ييايهر رو يفور. بگه  يزيكنه چ يتو جرات نم يكه آدم جلو يراست «

 

 .دميكه تا به حال د يهست يمرد نيترو محبوب  نيتر بياعتراف كنم كه تو عج ديبا.يكنيبدل م تيواقع
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برات فراهم كنم كه  يا يبتونم زندگ دوارميام.تونكردم يبرا يكه تا االن كار ،منيتو لطف دار:گفت يبا شرمسار شهاب

 .بكشه يخواب يكه ب ستيقشنگت ن يچشمها فيح.خب دختر خوب،حاال برو بخواب.در اون نباشه يخلئ نيكوچكتر

 .نمتيب يتو هم راحت بخواب،فردا م:و گفت ديكش يا ازهيخم تارا

 .ارتباطش را قطع كرد ريتارا فرستاد و بعد از گفتن شب بخ يبرا يبوسه ا ياز ان طرف گوش شهاب

باران قطع .شهاب به سمت پنجره رفت و ان را از هم گشود شنهاديبه پ.تارا از وجودش رخت بربست يو دل گرفتگ دلشوره

انجام  قيبار دم و بازدم عم نيتارا چند.داديم يداشت به فضا طراوت وشاداب يبهار زيدل انگ يبوكه  يميمال ميشده بود و نس

 تيشد كه به اتاقش سرا يتهوع اور يغلبه نكرده بود كه دوباره متوجه بو اوهنوز خواب بر .داد و بعد به رختخواب رفت

و  ديصورتش كش يخاطر مالفه را رو نيبه هم.و پنجره را ببندد زديكرد،اما انقدر خسته بود كه حوصله نداشت از جا برخ

كه تارا از شدت ان  يحد تاشد  يم شتريو ب شتريخاست ب يبر م دهيگند يكرد بخوابد،اما بو كه مشخص بود از جسم يسع

تارا .ديرسيه مشام مب رونيبو از ب.را نگاه كرد رونيبه سمت پنجره رفت و ب.و از جا برخاست اورديتعفن نتوانست طاقت ب يبو

در ذهنش رد  يفكر فور نيافتاده،اما ا يكيگربه است كه در ان نزد ايالشه سگ  يلحظه با خود فكر كرد كه البد بو كي

 .در ان منطقه بگندد يوانيو امكان نداشت جسد ح كردنديم زيان منطقه مرتب انجا را تم يشهردار انشد،چون مامور

كرد  يمرتبه سع نيسوم يبرا.ازار دهنده كالفه اش كرده بود،پنجره را بست ودوباره به رختخواب رفت يكه بو يدر حال تارا

سرد وجود تارا را در بر  يعرق.تكان دهنده كرد يدر امد و شروع به حدس و گمانها تيذهنش به فعال يمنف يرويبخوابد،اما ن

 رونياش ب نهياز س خواستيبود كه انگار م دهيرس يدضربان قلبش به ح شدتبود و در عوض  يتنفسش رو به كند.گرفت

كه از ترش چشمانش از  يبار با وحشت پنجره اتاقش را از هم گشود و در حال نيا.اشفته از جا حركت كرد يبا حالت.بزند

وار از جگ لياتومب.نخورد مشبه چش يعاد ريغ زيچ چيه.فرو رفته بود يكيشد كه در تار رهيخ اطيزده بود،به ح رونيحدقه ب

پارك  اطيگوشه ح زيكه به او تعلق داشت ن يموتور.قرار داشت شيكه به بانك دستبرد زده بودند هم چنان سر جا يروز

تارا هم .ودين تيقابل رو يگريد زيدرخت توت قرار داشت و چ كيبوته گل خرزهره و  كي اطيدر باغچه كوچك ح.بود

بود كه  يشدت بو به حد.ديتعفن دوباره به مشامش رس يكه بو كرديو كنار را برانداز م هترسانش گوش يچنان با نگاهها

توانست به  يكه م خاستيبر م يمشمئز كننده از الشه مردار يحاصل كرد كه ان بو نيقي گريد.باعث حالت تهوع در او شد
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به لرزه در اورده بود،نتوانست نسبت به ان ترس و وحشت تمام وجودش را  نكهيبا وجود ا.تعلق داشته باشد يوانيح ايانسان 

 يبا سر در گم.كرديان بو را به اطراف متصاعد م شترياورد ب يكه م يبماند،به خصوص كه باد با هر هجوم تياهم يموضوع ب

 ديام نيبه ا.نشد رشيدستگ زيچ چيكرد،اما ه يبه تمام اتاقها سركش گريبار د كيناچار .طرف به ان طرف اتاق رفت نياز ا

كه از فرط  يدر حال.اندازديب اطيبه گوشه و كنار ح ينگاه كيگرفت از نزد ميكه حدسش اشتباهاز كار در امده باشد،تصم

متوجه شد المپ .برق رفت و ان را فشرد ديبه سمت كل يبدون معطل.رساند اطيوحشت حس راه رفتن نداشت خودش را به ح

را با دقت از نظر گذراند تا منبع ان بو را  اطيبسنده كرد و دور تا دور حامد  يم ابانيكه از خ يسوخته،به همان نور اطيح

وخواست به داخل ساختمان برگردد كه ناخود اگاه نگاهش به طرف  ديكش ينفس راحت.نكرد دايپ زيچ چيكند،اما ه ييشناسا

را  يگند مردار يبرد،بويم چالاهيكه به داخل ان س يورشيباز بود و باد با هر  نيزم ريشد درو پنجره ز دهيكش نيزم ريز

فاصله گرفت و  نيزم رياو با وحشت از ز.داديتارا شكل م دهيرم دگانيمخوف را مقابل د يتياورد و صحنه جنا يم رونيب

 بيعج يلرزش.است يميقد ليامن ان خانه همان اتومب يداخل ان شدواحساس كرد تنها جا.رساند ليخودش را به اتومب

داد و چشمانش را بر هم فشرد تا ان كابوس را از ذهنش پاك كند  هيتك ليرا به فرمان اتومب سرش.وجودش را در بر گرفت

كند و  ريتعفن تمام ان منطقه را تسخ ياز انكه بو شيپ ستيبايباشد،م تيجز فرار از واقع يچاره ا توانستياما ان كار نم

 ان يمشكوك را به سو يذهنها

 ينبود و او ناچار بود هرچه زودتر خود را از شدت ان بو زياز ان جا شيب ديترد.دكن يم دايمعطوف دارد علت را پ خانه

در ان فاصله كوتاه همه جارا در  ظيغل يمه.متوهش چشمانش را گشود.شد برهاند يدر فضا پخش م يمهلك كه همچون سم

از  يداشت بر ترسش غلبه كند،چراغ قوه ا يكه سع يتارا درحال.هولناك داده بود يبر گرفته بود و به ان خانه اشرار چهره ا

 ريز يچرم يو سارا افتاد كه در قاب مايخارج شود چشمش به عكس ن ليخواست از اتومب يكه م يلحظه ا.داشبرد دراورد

 راهنشيپ بيداخل ج راان .ناخوداگاه قاب را برداشت.افتي يلحظه در نگاه معصوم ان دو جاذبه ا كي.بود زانيكنسول او

رفت  ينيزم ريبه سمت ز نيسنگ يشد و با گام ها ادهيپ لياز اتومب.وجودش را در برگرفت يساس دلگرم كننده ااح.گذاشت

قدرت ادامه  شيپاها.شد يبر وجودش مستول يو دودل ديترد ارهيدو.ستاديدر ا يدر استانه .مانست يم اهچاليبه س شتريكه ب

 يريتصاو.زد يسخت دست و پا م يطياو در شرا.ساخت يدشوار م شيرا برا دنيكرده نفس كش مد يهوا.راه را نداشت ي
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شده بود تا  مانيهم پ زيانگار همه چ.داد يشد،او را تا قهقرا سوق م يشفاف تر م دگانشيد يكه لحظه به لحظه جلو

خش  يجه صدابود كه متو كشيتار اتيتارا مشغول كلنجار رفتن با خود و ذهن. ماه را ازحلقوم او در اورند كيان  يهايخوش

كه به زحمت زا  ييبا صدا.كار را هم نداشت نيخواست از ترس پا به فرار بگذارد، اما قدرت ا.شد نيزم رياز داخل ز يخش

 يهرك!د؟يشما اونجا هست الي،ل نيميحرف بزن؟س االياونجاست؟ يك:((با ناله گفت ديرس يبه گوش م شيگلو يژرفا

كه  يحال اه،دريس يهنوز حرف در دهانش بود كه گربه ا...)) شم يمجبور م وگرنه...نشون بده وگرنه رواونجاست خودش 

ناگهان به .ديكش يقينفس عم يقلبش گذاشت و به سخت يتارا دستش را رو.جست رونيب نيزم ريبه دندان داشت، از ز يزيچ

 ديكه نفهم يتا حد افتي ليمطلب ترس در او تقل نيا وردنا اديبا به .كرده بود يافتاد كه ان را در اتاقش مخف يتفنگ ادي

هر .گذاشت نيزم ريان سالح گرم قدم به داخل ز يبا پشتوانه .چگونه خودش را به اتاقش رساند و مسلح به ان نقطه برگشت

استفاده  شد و با نيزم ريكردن پنج پله وارد ز يپس از ط.شد يقابل تحمل تر م ريرفت ان بو تند تر و غ يم نييكه پا يپله ا

 ييكه به عنوان انبار موزد استفاده بود،پر بود از ات و اشغال ها نيزم ريداخل ان ز.از نور چراغ قوه اطراف را از نظر گذراند

دفعه  كيزد كه  يقرار داشت كنار م شيرا كه جلو يزيتارا با پا هرچ.نداشت يارزش چيكه متعلق به صاحب ان خانه بود و ه

و رب  عيان صحنه فج دنيگرفت كه ناگهان از د شينور چراغ قوه را مقابل پا.اصابت كرد يبيش به جسم عجياحساس كرد پا

 ياو تمام محتوا.رها شد شيتفنگ و چراغ قوه هم زمان از دست ها.فضارا به لرزه در اورد شيزد كه صدا ادياور چنان فر

قرار  گريد كي يبرر رو دهيدو جسد گند.او را مات كرد ان صحنه چنان تكان دهنده بود كه دنيد.معده اش را باال اورد

 يهر انسان يصحنه در زندگ نيتوانست وحشتناك تر يان صحنه م.واقع شده بودند يداشتند و مورد هجوم حشرات موذ

 اهگن يب يدر ان لحظه بسان موجود.توانست به جسم هراسناكش بدهد ينم يتكان چيه.بدن تارا به حالت انقباض در امد.باشد

دخمه به هالكت  نيدر ا زيداد هر لحظه ممكن بود او ن ينم يگشته بود و اگر به خود تكان ريعنكبوت اس يبود كه در تار ها

از  زيدر گر يگرفتار شود سع يعقوبت تلخ نيكه مبادا به چن نيا ميو از ب ديرس يبه مشامش م يمرگ از چند قدم يبو.برسد

در ان لحظه فكرش .نشسته بود،به زحمت خود را به طرف پله ها كشاند نيزم يرو يرقم يكه با ب يدرحال.ان مهلكه داشت

بود موفق شد از ان دخمه خود  يبه هرشكل. كرد يفكر نم يگريد زيبه چ اهيس يچنان مختل شده بود كه جز فرار از ان نقطه 

كرد وگرنه تا به  يعنكبوت را ترك م ي شبانه النه ستيبا يم.توانست در ان خانه بماند ينم يلحظه ا گريد.بكشد رونيرا ب
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گناه محكوم به ان قتلها  يساخت كنكاش كنند و ان وقت ب يتعفن ساكنان كوچه را وادار م يممكن بود ان بو دهيصبح نرس

كه در مدت  يتمام پول و جواهرات.ديمانتو اش را پوش يكه نفسش به شماره افتاده بود وارد اتاقش شد و فور يدرحال.شد يم

جا داد و بعد با شتاب از خانه  فشيكرده بود را به همراه تلفن همراهش درون ك افتيدر هيبا شهاب به عنوان هد ييااشن

پا  نيا يلحظه ا.رها شده بود نيزم ريتفنگش افتاد كه داخل ز اديرفت تا خارج شود به  اطيكه به طرف در ح نيهم.خارج شد

 در يمحكم ي شتوانهفكر كه ان تفنگ پ نيو ان پا كرد و سپس با ا

 

او بر خالف دفعه . و دوباره قدم درآن گور گذارد ديايگرفت با آن ترس كشنده كنار ب ميتصم, خواهد بود  يگرفتار لحظه

چراغ قوه روشن بود و . شد  نيزم ريوارد ز اطيو با احت يبار با آگاه نيشود ا ياول كه واحساس كرد به دهان اژدها وارد م

 نيزم يكه خم شد تا آن را از رو نيهم.  ديايتوانست تنفگش را ب ياو به راحت. كرد  يراف پراكنده مبه اط ينور كم رنگ

 زديخواست از آن مكان بگر. حبس كرد نهيدوباره آن كابوس نفس را در س. شد  دهيبردارد چشمانش به اطراف اجساد كش

 .گذشت  ينم نارشانتفاوت از ك يگونه ب كرد و آن يم ييآن اجساد را شناسا ستيبا يم. كه وجدانش مانع شد 

وهم و ترس نظاره گر  ايدن كيبا . به آن نقطه تاباند  ميبرداشت و نور آن را مستق نيزم يلرزلن چراغ قوه را از رو يدستان با

شد  يدر نگاه اول نم.  دنديلول يم گريكديخوراك جانوران شده بود كه در  شانيامعا و احشا ياجساد شد كه به طرز دلخراش

به  يتر قيكرد با نگاه دق يسع. رو به كاهش بود  نيسهمگ ريآن تصو دنيتارا با د يگوا. كرد  ييرا شناسا دهيكند يالشه ها

از آن دو جسد  يكيآنان را از نظر گذراند و پس از دقت توانست  دهيفروپاش كريپ. كند  ييآنان را شناسا بيآن دو چهره مه

 نميب يدارم م يچ "!  بتايوامص: : بر خاست و گفت  نهادشمرعوب شده آه از  ياو با حالت. كند  ييشناسا ييشانه هان يرا از رو

. بوده  ليدخ تيجنا نيدر ا يفيكث يچه دستها. بال رو سرش آورده  نيوجدان ا يكدوم ب يعني! نوا  يمظلوم و ب ياليل!  اليل, 

از كجا معلوم هدف .  هاو افتاد يبرا يچه اتفاق.... ستين نيميجسد س ني؟ مطمئنم ا هيگناه يمتعلق به كدوم ب گهيجسد د

را ترك كرد و با وحشت از آن  تيدرنگ صحنه جنا يب,  ديد ينم زيرا جا نياز ا شيتاره كه تامل ب.....اونها من نبودم  ياصل

 .دور شد  يرانيخانه رو به و

كوچه خلوت قدم  سيسنگفرش خ يمقصد مشخص چيبدون ه زانيو گر رانيتارا ح. كرده بود  توتهيبر دامن شب ب ظيغل يمه
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در روزنامه به چاپ  كارينام او را به عنوان دختر جنا گريتوانست بار د يآن اتفاق م. دلش در تالطم و آشوب بود . گذاشت 

كه در اثر  ياز جمله نشانه ا. كند  يابيرا در توانست او  يم سيكه پل داشتدر خانه وجود  ياديآثار و شواهد ز. برساند 

در آنجا  يوجود نداشت كه چند روز يپناهگاه چيه يدر آن لحظه بحران. جگوار وجود داشت  يبر رو سيگلوله پل كيشل

 ريغ شهيهم ياو و شهاب برا جبا آن فاجعه ازدوا. وداع با شهاب بود , داد  ياز همه آزارش م شيكه ب يزيچ.  نديماوا گز

 دايشدن پ يمخف يبرا ييمهم روزنامه ها خواهد شد و اگر همان شب جا ترينامش ت يمطمئن بود كه روز. ممكن شده بود 

 .شد  يبر مال م زيكرد و بعد هم همه چ يم ريولگرد دستگ ياو را به عنوان دختر سيپل, كرد  ينم

زد كه  يقدم م شيهدف در كوچه پس كوچه ها با توهمات خو يشكافت و ب يمه را م نهيو درمانده هم چنان س مستاصل

همان شب  ديكه قرار بود فردا بگو ييتوانست شبانه سراغ شهاب برود و تمام حرف ها يم.  ديبه خاطرش رس يناگهان فكر

 ياصل بانايبه سمت خ, كرد  يدر خود احساس نم ييچندان توانا نساختن آ يعمل يفكر كه برا نيبا ا. بازگو كند  شيبرا

را در آنجا  يرا داد كه روزگار تلخ كودك يخانه ا ينشان, ترمز كرد  شيپا يجلو يتاكس نكهيحركت كرد ؛ اما به محض ا

 ينشان يبه جا جاآن يخودش متعجب بود چطور نشان. رفت  يم انيبن يب انهيبه سمت آن آش يبا درماندگ. كرده بود  يسپر

رقم زده و او ناخواسته به آن نقطه  شيرا برا ياز زندگ يگريدانست سرنوشت برگ د ينم. منزل شهاب بر زبانش آمد 

او در آن موقع  دنيد رايز, بود كه پدرش در خانه نباشد  نيكرد ا يرا كه در آن لحظه آروز م يزيتنها چ. جذب شده است 

او  اديهر گاه به . بود  يموجود كره خاك نيآن مرد منفورتر. آن اجساد منهدم شده بود  دنيشب به مراتب سهمناك تر از د

 .سوزاند  يمغز استخوانش را م شيشالقها يافتاد جا يم

 وارياز د,  ستيداخل كوچه ن يمطمئن شد كس نكهيپس از ا. به اطرافش انداخت  يشد نگاه دياز باز كردن در ناام يوقت تارا

زد  يپدر و مادرش بود سوسو م يكه محل زندگ ينيزم ريز از داخل ينور كم رنگ. انداخت  اطيباال رفت و خودش را داخل ح

مادرش كه طبق  دنياز د. انداخت  نيزم ريبه ز ينگاه. شه آن شكسته بود يآهسته خودش را پشت پنجره رساند كه ش. 

 نيپدرش نبود و هم. به او دست داد  يبود آرامش اندك دهيمظلوم و در رختخواب مندرس خود خواب يمعمول در گوشه ا

 چند ضربه به در زد و بعد. قدم در آنجا بگذارد  يشتريب يباعث شد او با احساس راحت

 يماريكه با وجود ب يتا حد, شد  دهيتازه در كوكب دم يروح ييتارار گو يصدا دنيبا شن.شد  نيزم ريسر و صدا وارد ز يب
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 .به او خوشامد گفت  هيق گرطبق معمول با هق ه.  دياو را در آغوش كش يسر از بالش برداشت و با دلتنگ

 ": گرفته گفت  ينمانده بود با لحن يباق شيبرا يزيپوست و استخوان چ يو رنجور او كه جز مشت فيظاهر نح دنيبا د تارا

 "لرزه ؟  يم ديچرا بدنت مثل ب > يو ناتوان شد فيقدر ضع نيمعلوم هست چته ؟ چرا ا

خود را  يطوالن يا هيو پس از گر ديبر سر و صورتش كش يدست, ده بود خود را در آغوش تارا جا دا يكه مانند طفل كوكب

دونه  يخدا م. نداشتم  دنتيبه د يديام گهيد.  يات گرفت چارهياز مادر ب يسراغ, چه عجب دختر جان  ": و گفت  ديعقب كش

 ".  رميو بعد بم نميتو رو بب گهيبار د كيكه چقدر دعا كردم 

 "چرا ؟ مگه چته ؟  ":  ديبا اندوه پرس تارا

 يكي؟ مگه درد من  ستيبگو چت ن, مادر  يا ": گفت  ياش پاك كرد و با لحن نزار ياش را با گوشه روسر ينيآب ب كوكب

 ".كنه  يسالهاست كه سرطان به جانم افتاده و خالصم نم.دوتاست 

 ".  يكه در معده ات دار يناراحت ايسده مف كهيمرت نيمنظورت ا, كدوم سرطان  ": با تاسف سر تكان داد و گفت  تارا

طرف مثل خوره  ياز خدا ب نيطرف ا كياز . هم ندارم  يچاره ا چيه. شده  يهمه اش با هم قاط ":و گفت  ديكش يآه كوكب

روزها هر وقت  نيا. معده جون به لبم كرده  يضيمر نيا گهيخوره و از طرف د يبه جانم افتاده و داره مثل زالو خونم رو م

كه  رميگ يم يياوقات چنان دل دردها يگاه. شه  ياز معده ام خارج نم يا گهيد زيچ چيرم جز خون ه ياجابت مزاج م يبرا

 ". ده  يرو نم يدرد لعنت نيهم جواب ا اكيتر گهيكه د يتا حد چميپ يمثل مار به خودم م

قربون ": گفت  هيبا گر ديكوب يخود م يپا يو با دست به رو داد يكه سر و بدنش را به چپ و راست تكان م يدر حال كوكب

 ينم ايدن نيعملش نرسه از ا يآدم تا به سزا.......دروغ نگفتند , دار مكافاته  ايدن نيگن ا يم مياز قد, عدالتش  نيخدا برم با ا

 "جور زنده نگه داشته ؟ هان ؟  نيا وچرا خدا من يتو فكر كرد. ره 

 يدست رو دل هر كدومشون بذار. نهيمثل ما هم يبد بخت يآدم ها يبرا ايبابا دن يا ":باال انداخت و گفت  يشانه ا تارا

 "دارن ؟  فيشازده كجا تشر نميبگو بب. كنه  يصداش گوش فلك رو كر م

 ". داره يباهات كار مهم. گرده  يداره در به در دنبالت م هيمدت": گفت  ديسپس با تر, جواب مكث كرد  يبرا كوكب

 "؟  يدون ي؟ تو م يچه كار ":  ديبا تعجب پرس تارا
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 يبا كله خودش رو م يهست نجايدونم اگه االن بفهمه تو ا يفقط م, نه  ": گفت  يافكند و به آرام ريسرش را به ز كوكب

 داتيكه پ يچند وقته كجا بود ني؟ تو ا يكن يچه كار م, ؟ از حال خودت بگو  يمادر شام خورد نميخب بگو بب.....رسونه 

 "نبود ؟

چند ماه ,  يكن يرو پنهون م يزيچ يفهمم دار ينكن نم اليخ,  ير ياز جواب دادن طفره م يدار ":گفت  يبا لحن محكم تارا

 ". كار داره  ياون با من چ يدون يمطمئنم تو م, باهام داره  يگرده و كار مهم يداره دنبالم م يهم گفت شيپ

 بيبه ج يتو پول كالن قيخواد از طر يم, فقط به خاطر پول , چرا دنبالته  يبدون يخوا يم ": د فرو رفت و گفت در خو كوكب

 ".بزنه 

درست حدس , اد  يبر م يبگ ينامرد دون هر چ نيكرده ؟ از ا يشده ؟ نكنه با اون تبان ياز عطا خبر ": به دلهره گفت  تارا

 "نه ؟  ايزدم 

انگار وقتش  ": گفت  اطيتارا دوخت و بعد با احت يباينشسته اش را به صورت جوان و ز يدر گود زير يكب چشماها.ك

دونم با  يم.....بهت بگم.... كرده بودم  يو پنج سال ازت مخف ستيرو كه ب يراز. رو برات فاش كنم  زيتا همه چ دهيرس

تو  شهيهم يدونم كه برا يم,  ير يو م يكن يمن مپشت به  شهيهم يابر گهيدونم د يم,  ينداز يتف به صورتم م دنشيشن

تو نگم خدا دست از سرم بر  يرو برا يزندگ تيانگار تا واقع..... رميراحت بم الياما بذار بگم و با خ, دم  يرو از دست م

در  ديپس نبا,  كنميم يرو سپر ميزندگ يروزا نيدونم كه آخر يم, دونم  يم. كنه  يخالص نم ايدن نيو منو از فشار ا دارهينم

و صبور  يحرفهام از كوره در نر دنيشك كنم فقط قول بده باشن, تونه سرنوشت تورو دگرگون كنه  يراز كه م نيگفتن ا

 "؟  يديقول م,  يباش

 "هان ؟ ياورديو دم برن يات نگه داشت نهيسال تو س ستيب يكه باال هيچه حرف ني؟ ا يبگ يخوا يم يچ":  ديبا وهم پرس تارا

خودت و  نيب يتو شباهت ": طرف و آن طرف صورت تارا گرفت و گفت  نيبسته اش را به ا نهيو پ دهيدستان چروك كوكب

تونه به  يم يقرص قمر نيمثل ما چن يالمنظر هيكر يچطور از ننه بابا ي؟ نشده تا به حال به خودت بگ ينيب يمن و بابات م

 ".....نكنه ....نكنه  كه يوقت شك نكرد چيه يعنيوجود اومده باشه ؟ 

قدر  نيچرا ا...بگو ,  يبگ يخوا يم يچ ":  ديپرس جانيتارا با ه. كرد  دنيزبانش خشك شد و زبانش شروع به لرز كوكب
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 "هستم هان ؟  گهيد يننه بابا كيكه من از  يبگ يخوا ينم.  يد يلفتش م

,  يستيكه تو بچه ما ن نهيا قتيحق,  يديدرست فهم ": گفت  يبغض آلود يسرش را به عالمت مثبت تكان داد و با نوا كوكب

 ".  ميوقت بچه دار نشد چيمنو غالمرضا ه

 ".....بودم و  يبچه سر راه كيكه من  نهيمنظورت ا ":داد و گفت  يتكان شيبه زحمت به لبها تارا

بلكه به  ينبود يبچه سر راه كيتو نه تنها . مفصله  يليخ انشيجر, نه , نه  ":گفت  يحرف او را قطع كرد و با شوردگ كوكب

 ".  يو پولدار تعلق داشت لياص يليخانواده خ كي

نه ؟ شماها با من  ايگم  يدرست م.... ديبزن بيبه ج يتا پول ديديالبد تو شوهرت منو دزد ": گفت  يبا وحشت به تند تارا

 "چرا من ؟ , هان .....؟ چرا من  ديكن يباز نطوريمن ا يچطور دلتون اومد با زندگ, ديچكار كرد

.  يكن ياشتباه م يتو دار, آروم باش دختر  ": گفت  يدر دست گرفت و با نگران ديلرز يم جانيتارا كه با ه يشانه ها كوكب

 ". خواهدبود  نطوريهم يهم كه زنده باش يتا روز. بود  مونيسرنوشت تو از بدو تولد شوم و نام

 يآن برا يكه م يها يتو منو با خانم قرت, تمومش كن  ":حرف دستان كوكب را به شدت كنار زد و گفت  نيا دنيبا شن تارا

 يديد يرو م ندهيتو اگه آ. شه باور كنم  يرو كه از معده گرمت بلند م فياراج نيا يخوا ينكنه م.  ياشتباه گرفت يريفالگ

 ".  يبگ يخوا يرو م يه رازچ نميحاال بگو بب. بود  نيبه از ا ستيبا يحال و روزت م

 ياريسر خودت ب ييو بال يخود بش ياز خود ب دنشيترسم با شن ياما م....گم  يم ": و گفت  ديرا در هم كش شياخمها كوكب

 ." 

و  يدو ساعت برام كبر يخوا يم اي يگ يحاال م. آرم  يسر خودم نم ارميب يبال سر هر ك, نترس  ": گفت  تيبا عصبان تارا

 ".  ينيبچ يصغر

آن  يرا به بغل گرفت و چانه برگشته اش را رو شيزانوها, تشكچه مندرس خود نشسته بود  يكه بر رو يدرحال كوكب

 يكرد كه تا آن روز برا يا نامهيشروع به گفتن زندگ ييبعد مانند قصه گو. دوخت  يرا به گوشه ا زشيگذاشت و چشمان ر

و پنج  ستيب ": گفت  ينيو سپس با لحن سنگ ديعمر از دست رفته اش كش يلهابه قدمت تمام سا ياو آه. بود  دهيتارا پوش

, مجروح شده بودند  يهمرا مادر و خواهر ت كه هر دو در سانحه ا يبش نبود يروزه ا كيكه تو نوزاد  يدر حال شيسال پ
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من و  يكفاف زندگ نيرفتم و اگ يم يحقوق اندك. بودم  مارستانيب يمن اون زمان نظافتچ. آوردند  مارستانيشما رو به ب

 مارستانيكه تو به ب يروز. كردم دو نوبت كار كنم  يم يخاطر سع نيبه هم. داد  يبود رو نم نيغالمرشا كه عملش سنگ

 ياز اعضا كي چياما ه,  ينداشت يو مشكل خاص يسرحال و سر دماغ بود,  يبود ينوزاد زودرس نكهيآوردند با وجود ا

بود پوشك و لباسهات رو عوض  ازيكه ن يزدم و در صورت يبهت سر م يمن هراز گاه.  تندگرف يازت نم يخانواده ات سراغ

به خصوص از روز كه پدرت , كردم  يو ترحم م ياون همه بچه نسبت به تو احساس دلسوز نيدونم چرا ب ينم, كردم  يم

گرده كه بتونه  يم يگفت كهبه دنبال پرستار. م بهت كن يشتريبار به مالقاتت اومد و از من خواست توجه ب نياول يبرا

 نيكرده بودم از او خواهش كردم ا دايبهت پ يمن كه در اون چند روز احساس وابستگ. مراقبت از تو رو به عهده اش بذاره 

من خواست بردن تو اومد و از  يشكل چند روز بعد برا نيبه ا.  رفتيخواسته منو پذ تياو با رضا. كار رو به من محول كنه 

شاق و خسته كننده بود كنار  يرو كه عمل مارستانيمن هم از خدا خواسته كار در ب. پرستار بچه به همراهش برم  عنوانبه 

انگار وارد ,  ميهمراه با تو و پدرت قدم به خونه گذاشت يوقت. رو قبول كردم كه دوبرابر حقوق داشت  يگذاشتم و كار پرستار

 . ميخاك دشمن شد

توانست وجود تو رو به  يوجه نم چياو به ه.  ديكش مارستانيما چنان حالش دگرگون شد كه كارش به ب دنياز د مادرت

دونست  يم ماياون تو رو مسبب مرگ پسرش ن.... يخواد علتش رو بدون يالبد دلت م. عنوان فرزند در اون خونه قبول كنه 

كه  دياوم ايبه دن يچون تو روز,  ديد يدخترش سارا رو از چشم تو مشدن  نايناب يحت. رفته بود  نيبهمن از ب زشيكه در ر

در . شن  يعازم شمال م يايب ايقراره تو در اون روز به دن نكهيخبر از ا يخاطر اونها ب نيبه هم. كرد  يكس فكرش رو نم چيه

 ينگه م يكوهستان يرو در نقطه ا نيدست و پاش رو گم كرده ماش يو پدرت كه حساب رهيگ يم مانيراه مادرت درد زا نيب

, بوده  اريكه بخت با شما  يياز اونجا. فرسته  يرو به ته دره م نيو ماش كنهيم زشيدرست در همون لحظه كوه ر. داره 

. رسونه  يم مارستانيشماهارو به ب يئ فور اديو به كمك شما م نهيبن يكه پشت سر شما رد حركت بوده صحنه رو م ينيماش

خواهرت . شه  يشه و جسدش هم مفقود م ينداشته كشته م شتريكه در حدود ده سال ب مايبرادر بزرگت ن نحهسا نيدر ا

 ".....و  دهياز دست م خورهيكه به سرش م ياش رو در اثر ضربه ا يينايسارا ب

 "بود ؟  يكه اونها سوارش بودند چ ينيماش يدون ينم ":  ديبا عجله پرس تارا
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 يمثل كشت.....ها بود  يخارج نيماش نياز ا. بود  يمشك,  ستميرو بلد ن نياسم ماش ": و بعد گفت  فكر كرد يلحظه ا كوكب

 ". بزرگ بود 

خودشون  ": آورد و آن را مقابل كوكب گرفت و گفت  رونيب بشيو سارا را از ج مايعكس ن يحرف فور نيا دنيبا شن تارا

 "؟  يشناس يرو م نهايمگه نه ؟ تو ا, هستند 

بگو .  نميرو بب يچ يكيتار نيتو خونه به ا,  فيضع يچشمها نيبا ا يتوقع دار ": به عكسها انداخت و گفت  ينگاه كوكب

 "؟  هيعكس مال ك نيا نميبب

و  ماين, خواهر و برادر من هستند  نهايا ": اش فشرد و با عطش گفت  نهيآن را بر س. به عكس انداخت  ينگاه جانيبا ه تارا

 ياحساس وابستگ, عكس افتاد  ميباور كن از همون لحظه اول كه چشمم به ا,  دهيبه دستم رس يتصادف يليس خعك نيا. سارا 

عكس به دسم من  نيا يبزرگ نيشهر به ا نيتو ا ديچرا با. داره  يبيغر يها يسرنوشت عجب باز. بهم دست داد  يبيعج

 ". شدند  يخودشون آقا و خانم ياالن هر كدوم برا. ها خواهر و برادر من هستند  نيشه ا يباورم نم,  افتهيب

به سر پدر و  يچ.....سارا رو هم كور كردم ......رو كه من كشتم  ماين, اما نه  ": مكث كرد و بعد با بغض گفت  يلحظه ا تارا

 ".شم  يم وونهيدارم د.... گهينامرد ؟ بگو د ايرد بود ؟ م يبود ؟ پدرم چ يمادرم چه شكل. مادرم اومده ؟ از اونها برام بگو 

خواهرت كه دل  ييناياز ناب ايكه مادرت نسبت به تو داشت  ييها يمهر ياز ب, از كجاش بگم  ": سر تكان داد و گفت  كوكب

كرد اوضاع رو  يم يات هر چه سع چارهيپدر ب.  نيبب اويتو خونه شما بر پا بود كه ب يآشفته بازار. كرد  يسنگ رو آب م

 يها وونهيشد مثل د ياون وقت درست م, و به گوش مادرت برسه  اديتو درب يصدابود  يفقط كاف. بود  دهيفا يآروم كنه ب

به سرت  ييمبادا بال نكهيپدرت از ترس ا. كرد  يگرفت تو رو با چنگ و دندون پاره م يجلوش رو نم ياگه كس.  يريزنج

 يرو تازه م ديداغ دل مهش اشسوخت كه با حرفه يوسط آدم دلش به حال خواهرت سارا م نيدر ا. شد  نيخونه نش,  ارهيب

كرد  يافتاد و فكر م ياز دهنش نم ماياسم ن.زد  يطرف و اون طرف م نياون درست مثل جوجه پركنده خودش رو به ا. كرد 

. رو تو دلش كاشته بود  نهيتخم ك نين مادرت اچو, سارا هم از تو متنفر بود . كنه  ياونو خوب م يو چشم ها گردهياون بر م

روز به اتاقت  كي. تو ذهنش ساخته بود  واليه كيخاطر از تو  نيبه هم.  يشد ناشدنشيگفته بود تو باعث ناب اونمادرت به 

خوشحال شدم و شروع به .  رفتهيآروم بود احساس كردم عاقبت تو رو به عنوان خواهرش پذ شهيصورش بر خالف هم. اومد 
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زد و اومد  يلبخند.  يهم خواهرت رو دوست دار يليو خ يهست لبهش گفتم كه تو چقدر خوشگل و تپ. از تو كردم  فيتعر

من هم . از من خواست كه تو به بغلش بدم . اون نسبت به تو فروكش كرده  نهيمطمئن شدم كه ك گهيد. كنار من نشست 

تو ور  حكمبعد م. و شروع به ناز و نوازشت كرد  ديبه سر و صورتت كش ياون دست. ش گذاشتم پاها يتو رو  يبدون معطل

 يكم. نداره  يمطمئن شده بودم كه بهت كار گهيد. كرد  ييداد شروع به خوندن الال يكه تكانت م ياش فشرد و در حال نهيس

 نانيمن هم با اطم.  ارميبود و تو اتاقش بود رو ب دهيرو كه قبل از تولدت برات خر يا يبعد از من خواست برم و اسباب باز

 دمينفهم. انگار هزار نفر به من گفتند برگرد كه بچه رو كشت , وارد اتاقش بشم  نكهياز ا شياما پ, از اتاق خارج شدم  يفور

انداخته  يودماهه ب كي ياو دستش رو دور گردن تو كه نوزاد. حدسم درست بود . خودم رو بهش رسوندم  يبا چه سرعت

 يالبته او كناه. دستهاش نجات دادم  رياز ز يبود افتادهو تو رو كه به پر پر  دميبود و قصد داشت تو و رخفه كنه كه من رس

 نيا انيپدرت در جر يوقت. رو در دل او به وجود آورده بود  يعداوت نيمادرت مقصر بود كه با رفتار احمقانه اش چن. نداشت 

. رو اونجا بذاره  شپا يوجه نذارم كس چيببرم و به ه اطيگوشه ح يدارياز من خواست تو رو اتاق سرا, اتفاق قرار گرفت 

 يكه م ياما خب هر كار, اونو نسبت به تو جبران كنه  يها يمحبت يكرد ب يم يسع يليمادرت بود خ ديپدرت كه مخالف عقا

. كرد  يم اهيده روزگارش رو س ينسبت به تو نشون م يتوجه نيرت كوچكترپد ديفهم ياگه مادرت م. كرد در خفا بود 

از  شتريشد ب يسارا روز به روز كه بزرگتر م. مادرت و خواهرت رو دوا نكرد  ياز درها يردد يداريبردن تو به خونه سرا

. شكست  يكه جلوش قرار داشت رو م يمختلف هر چ يكرد و به بهانه ها يم يپرخاشگر كسرهي, شد  يم يشاك تشيوضع

اما تو مجبور , بود  ريهاش پر ش نهيسكه چطور  رهينم ادمي. ذره نسبت به تو گذشت نداشت  كيمادرت هم خدا ازش نگذره 

 يگرفت ديو اسهال و استفراغ شد يشب تب كرد كي, نداشت  يبا حالت سازگار اديخشك ز ريش.  يخشك بخور ريش يبود

خشكت رو قطع  ريش يمدت يبرا ميمجبور شد.  يمارد بخور ريش ديو با يدار تيخشك حساس ريبه ش دكتر گفت نسبت. 

 يا دهياما فا, به پاش افتادم  يحت, بده  رتيمادرت رفتم و بهش التماس كردم كه ش شيپ.  يرفت يم تاز دس يداشت.... ميكن

اما , بهت بدم  شهيرو بدوشه تا با ش رشيازش خواستم ش.  رهيبار تو رو در آغوش بگ كي يبرا ياو حاظر نبود حت. نداشت 

خون آشامه  كي, موجود بدقدم و شومه  كياون . بدم  ريگفت چطور به قاتل پسرم ش يهمه اش م. نشد  يكارهم راض نيبه ا

معلوم نبود از چه  رو كه يزن پاپت كيدر و اون در زد تا تونست  نيات آنقدر ا چارهيآخرش پدر ب. زنده به گور بشه  ديكه با
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 ريطور كل از ش بهو  يكم كم غذا خور شد نكهيتا ا ياو خورد رياز ش يچند ماه. كنه  دايدادنت پ ريش يبود برا يقماش

 كي. باشم  شتيپ شهيتونستم هم يبود كه غالمرضا تو حبس بود و من م نيتو در آن موقع ا يتنها خوش اقبال.  متيگرفت

البته دستور پدرت . بار هم جرات نكردم تو رو از اونجا خارج كنم  كي يحت, كردم  يسال تمام تو رو تو اون اتاقت نگه دار

كه صالح ندونسته از اونجا خارجت  ياز من خواسته بود تا زمان ارنديسر تو ب ييزن و دخترش بال ادامب نكهياز ترس ا, بود 

اون زمان تو راه رفتن رو تازه . ببرم  رونيب يهواخور يتونم تو رو برا يپدرت گفت م كيسال و دوماهت بود كه  كي. نكنم 

 كيدرسمت مثل ,  يشده بود يخوشگل و دوست داشتن مه يليخ.  يكلمه ها رو بگ يبعض يتونستيو م يگرفته بود ادي

با هزار بسم . شش رو به روت باز كنه ها رو فراموش كنه و آغو نهيتمام ك نهيمادرت تو رو بب يبودم وقت دواريام. عروسك 

. بسته بودم  يو خوش حالتت رو خرگوش يمشك يبه تنت كرده بودم و موها ينيكوتاه پرچ راهنيپ.  اطياهللا تو رو بردم ح

,  يكرد زيبچه آهو شروع به جست و خ كيتو مثل  ميگذاشت اطيقدم به ح يوقت. برد  يرو م يتپلت دل هر آدم يدست و پا

 يچشم ريكردم ز يطرف و اون طرف حركت م نيمن كه پا به پات به ا. كه از قفس آزاد شده باشد  يدرسن مثل پرنده ا

مونده .  ختيچشم دوخته بود قلبم ر رونيكه از پشت پنجره به ب دميرو د رتماد هيسا يوقت. نظر داشتم  ريهمه جا رو ز

خالصه . تو شكوفا بشه  دنياحساسات مادرانه اش با د ديمنتظر شدم تا شا. نه  ايتو رو به اتاقك برگردونم , بودم چه كار كنم 

كه  يروز همونطور كي. ببرم  رنيتو رو ب يساعت يهواخور يكردم هر روز برا دايو من جرات پ افتادين ياتفاق چياون روز ه

كه از سارا  يسمت ما اومد و با سابقه ا داشت به يكه چهره آرام يدر ساختمان باز شد و مادرت در حال,  يبود يمشغول باز

 عااومد در دل د يهمون طور كه به سمت ما م. بار گول چهره آرام او را نخوردم و محكم تو رو در آغوش گرفتم  نيداشتم ا

لحظه  يما اومد و برا كينزد.  ياسفبار خالص بش تيوضع نيكردم كه مهرت در دل اون زن سنگدل نشسته باشه تا تو از ا

بغل او  يخودت رو بنداز يو خواست يدستهات رو باز كرد يكه بغل من بود يتو در حال, شد  رهيبه تو خ يحرف چيبدون ه يا

 يوقت,  ياون زن رو اب كن يخيقلب  ينتونست يكه گفت ييماما, با ماما  يحت,  اداز خودش نشون ند يواكنش چياما مادرت ه, 

شونه  يبا بغض سرت رو رو.  يو با حالت قهر از او رو برگرداند يديماند لب ورچثمر يبه آغوش او رفتن ب يالتماسهات برا

: كه صورتم غرق اشك بود به او گفتم  يلدر حا, او رو تحمل كنم  يها يمهر يب نياز ا شترينتونستم ب گهيد.  يمن گذاشت

چرا به , بوده  يطور نيو سارا ا مايكه قسمت ن هيچ نيآخه گناه ا,  يرفتار كن يطور نيطفل معصوم ا نيبا ا اديچطور دلت م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٦

؟  يتلخ كرد گرانيرو به خودت و د تيچرا زندگ,  يكن يتا عقده هات رو خال يگرد يچرا به دنبال مقصر م,  ييآ يخود نم

رفتار  ني؟ مطمئن باش با ا يديكه داغ فرزند د يهست يمادر نيو اخر نيتو اول ي؟ فكر كرد يترس ياز خشم خدا نم

 يكن يطور خصمانه رفتار م نيگناه ا يطفل ب كيتو با  نهيب يم نكهياز ا يفكر كرد.  يد يپسندت روح پسرت رو آزار منا

طفل  نيا,  يطور رفتار كن نيكه از گوشت و خون خودت هست ا يبه بچه ا اديروحش آرامش داره ؟ اخه چطور دلت م

 يهان ؟ مادرت با لحن آرام,  يبهش بد يدار يكه بزرگ بشه چه جواب گهيدو روز د, خواد  يمعصوم آغوش مادرش رو م

خدا رو , شه نه نون  يدوست داشتن من براش نه اب م: گفتم  ظيهم فشردم و با غ ي؟ من دندونام و رو يدوستش دار: گفت 

 يچطور م يديند. ت فرشته اس هيبچه مثل  نيا.  ديقاتل نگاه كن كيگناه به چشم  يموجود پاك و ب كيبا  اديخوش نم

 كيشما .  رهيگ يش رو نم يمحبت مادر واقع يوقت جا چيبهش محبت كنم ه يهر چ. خواست خودش رو بغل شما بندازه

او به من .  ديبد انيمسخره پا ييجو نهيك نيبهتره به ا.  ستيخور شان شما ن ررفتار د نيا,  ديهست ميكرده و فه ليخانم تحص

مسلمه كه دوستش : انداختم و گفتم  ريسرم رو به ز. نه ؟ جواب منو بده  اي يدوستش دار دميمن ازت پرس: و گفت  ديغر

مهمال  نيتو با ا: رو قطع كرد و گفت  منحرف  يياو با ترشرو. شه  يوقت دلسوزتر از مادر نم چيه هيكه دا دياما بدون, دارم 

به روضه  ومدميمن ن, كوكب  نيبب. گ ازش نفرت دارم كه تا سر حد مر يبكن يمنو وادار به دوست داشتن كس يتون يت نم

 دنيمن با شن.  يكن يرو قبول م شنهادميپ يباش ينگر ندهياگه زن عاقل و ا. بكنم  ياومدم باهات معامله ا. تو گوش بدم  يها

دونم كه شوهرت  يم, تو قرار دارم  يزندگ انيمن در جر: گفت  ي؟ او فور يچه معامله ا:  دميحرف با ترس و لرز پرس نيا

و  يكن يامرار معاش م يخدمتكار قيكه از طر يكس هست يزن تنها و ب كيبره و تو  يدر زندان به سر م اديبه خاطر اعت

 نيخوام ا يدر عوض از تو م,  يبد تيبه زندگ يبه تو بدم تا سرو سامون يحاظرم مبلغ قابل توجه. دست و بالت تنگه  يحساب

كنه كه  ينم يمن فرق يبرا.  يخودت بزرگش كن يتون يم يالبته اگه خواسته باش.  يكنگم و گور  ييجا هيبچه رو 

 ياحساس م. خونه باشه  نيخوام وجود نحسش تو ا ينم گهيكه د نهيكه برام مهمه ا يزيتنها چ.  افتهيب يسرنوشتش دست ك

اما با ,  ميكن يرو فراموش م عهيضا نيكم انباشه من و سارا كم  نيا يوقت. در شرف رخ دادن است  يكنم هر لحظه اتفاق شوم

 كي؟ البد به چشمت  يكن يبهم نگاه م يطور ني؟ چرا ا هيچ. شه  يخونه خاموش نم نيتو ا يبچه آتش بدبخت نيوجود ا

 كيبگم شما به اندازه  ديمتاسفانه با: با پوزخند گفتم  يستيبا تاسف تكان دادم وبعد بدون رودربا ي؟ سر هآر, ام  يم وونيح
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با چنگ و دندون از بچه  يطيعقل و شعورند تحت هر شرا يكه در نظر همه ب يواناتيح نيچون هم,  ديستيهم ن وونيح

 دينبرد تياز عاطف و انسان ييبو يول,  ديگذاشت ودتونرو رو خ زاديكه اسم آدم ياما شما چ, كنند يهاشون محافظت م

تو به چه , سرو پا  يب يغربت كهيخفه شو زن: با صورتم زد و با خشم گفت  يمحكم يليهنوز حرف تو دهنم بود كخه س.......

خونه  نيگورت رو از ا شهيهم يو برا يكن يحاال جل و پالست رو جمع م نيهم.  يزن يبا من حرف م ييطور با پررو نيا يحق

اون طور , كنم  يبعد خودم بزرگش م به نياز ا.  يببر نجايشده رو با خودت از ا نيموجود نفر نيالزم نكرده ا.  يكن يگم م

مثل زالو به جونت خواهد افتاد و خونت  ماريدونستم اون زن ب يم.  ختيدلم ر يحرفها هر نيا دنيبا شن.....خواد  يكه دلم م

سال زحمتم رو كه شب و روز به پاش نشسته بودم به دست  كيتونستم حاصل  ينم.  يبر نيكه از ب ديكرو اون قدر خواهد م

 يگستاخ نكهياز ا ديمنو ببخش: به ناچار گفتم . اونو قبول كنم  شنهاديگرفتم پ ميخاطر تصم نيبه هم. بسپارم  وانهيزن د كي

. او سكوت كرد ..... ببرم  نجايبچه رو با خودم از ا نيحاضرم ا. بچه بگذرم  نيتونم از ا ينم قتشيحق, خوام  يعذر م. كردم 

 ديكس نبا چيدر ضمن ه. كه پدرش متوجه نشه بچه رو بردار رو برو  يفرصت طور نيدر اول, خب  اريبس: بعد گفت  يكم

.  يبرگرد نجايبه ا ديانب يطيشرا چيتحت ه يرفت رونيدر ب نيكه از ا نيهم.  يبفهمه من از تو خواستم بچه رو گم و گور كن

و در  يديگزارش بده كه بچه رو دزد سيبه پل ژنين داره بچون امكا, نذار  رونيپات رو از خونه ات ب يمدت يبه طور كل برا

دم فردا صبح از تهران بذار و برو و تا شوهرت از  يكه بهت م يپول نياصال با ا.  ادييبه وجود م يصورت دردسر بزرگ نيا

كه  يپول قابل توجه يمن در ازا...... ياينقشه بر ب نيكه خوب از عهده ا يد يقول م. به تهران برنگرد  دهزندان آزاد نش

شد  يطور نيا.  يببر يياز اون خونواده دور نگه دارم و نذارم تو از گذشته ات بو شهيهم يبهش قول دادم تو رو برا, گرفتم 

كه غالمرضا از زندان آزاد شد  يزمان.  دميرو خر يخونه فكسن نيكه مادرت داد هم يبا پول. بچه من و غالمرضا  يكه تو شد

مروت  يو ب ثيموجود خب كياو كه .  كنميرو كه با تو روبرو شد فراموش نم يوقت شب چيه. هم شروع شد  تو يها يبدبخت

مشت و لگد  ريمن و ز. كار رو نكنه  نيبه پاش افتادم و التماسش كردم كه ا. خواست تو رو سر راه بذاره  يبود همون شب م

بچه خونه رو  نيگفتم كه تو از صدقه سر هم يهر چ. نه بزرگ ك. ر يا گهيتخم و تركه كس د ستيگرفت و گفت حاضر ن

 نكهيا يبرا, بچه داره  هيبا  يانسان رياو چه رفتار غ دميد ياما وقت, نگفتم  تيدرباره زندگ يزياول چ. نداشت  يا دهيفا يدار

رو به اون رو  نياز ا ديرو شن تيداستان تلخ زندگ نكهيبه محض ا. كردم  فيرو براش تعر تيجلب كنم واقع ونوحس ترحم ا
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متوجه  ياون روز هراز گاه ياز فردا. شدم  نيخوشب ندهيسرگذشت تو قرار گرفته به آ ريتحت تاث نكهيا اليبه خ. شد 

 يبه من و تو نم شيزيشد و چ يشبه همه اون پوال دود م كي بتهآورد كه ال يشدم كه غالمرضا به خونه م يم يكالن يپولها

و  نيدر خونه ا ييگرفته تا رخت شو يرياز فالگ. مجبور بودم صبح تا شب كار كنم  يزندگ حتاجيما نيبه خاظر تام.  ديرس

به من و تو  يغالمرضا كار كساليتو اون . سخت عادت داشتم  يبه كارها يچئن از بچگ, ابا نداشتم  يكار چياز ه, اون 

 كيبعد از .....ده  ينم ريپول من گ يمثل گذشته برا بسته كه يخوب يبودم كه او آخورش رو جا دهيقدر فهم نيهم. نداشت 

.  رهيتو رو بگ ايبود كه پاچه منو  يدنبال فرصت كسرهياخالقش مثل سگ شده بود و . رو به اون رو شد  نياز ا كدفعهيسال 

. گرفت  يممشت و لگد  ريكردم ز يتو م يسپر بال شهيافتاد و منو كه هم يمثل جالد به حونت م ومديكه صدا در م نيهم

آخرش بهش . شد  يمن روبرو م دياما با مخالفت شد, شر تو رو از سرش كم كنم  ديداده بود كه با ريبود كه دوباره گ يمدت

شد كه تو رو  يدعوا و جر و بحث راض يخالصه بعد از كل....جنازه من رد بشه  ياز رو ديكار رو بكنه با نيگفتم اگه بخواد ا

اجاره , الزم داشتند  ييگدا يرو برا كيكوچ يكه بچه ها يتو رو به عده ا.  ياريشرط كه خرجت رو در ب نياما با ا, نگه داره 

كه وضعش خوب شده بود از مادرت  يسال كيكه در اون  دميبعد فهم. زد  يم بيهم به ج يراه پول خوب نياز ا. داد  يم

. به او بده  يپول ديبچه داشته با دنيدر دزد ينگه كه او نقشخواد به شوهرش  يبه مادرت گفته بود كه اگه م. كرد  يم ياخاذ

 كيتا . كرده  ياو را وادار به رشوه دادن م ديرفته و با زرو و تهد يم ديشد سراغ مهش يپول م يصورت هر وقت ب نيبه ا

كنند و  ياونا از اونجا نقل مكان م كسالياما بعد , هم نونش تو روغن بود  يليداشت و خ يخوب يكار و كاسب قيطر نيسال از ا

 ياما وقت, تو رو نداشت  دنيچشم د نكهيبعد از آن با ا.  ستيجار تره و بچه ن نهيب يره م يگرفتن پول م يغالمرضا برا يوقت

.  رفتيانداخت تو صرف نظر كرد و تو رو به عنوان فرزند خونده اش پذ رونياز ب ارهيتونه از كنار تو پول در ب يم ديد يم

بلكه از همون اول , نبوده  تيشرافت و انسان ياز رو يستيتو فاش نكرده كه دخترش ن يراز رو برا نيالبته اگه تا االن او ا

پدر مادرت . اتفاق افتاده  نيحاال ا. داد  يتو رو از دست م ديات به سراغت خواهن اومد و نبا يبود پدر و مادر واقع دواريام

گرده تا به  يغالمرضا چند ماهه كه داره در به در دنبالت م. رو بدند  شونيردن تو همه زندگبه دست آو يحاضرند در ازا

 ينشونمن .  يبر نجايمفتار برسه از ا كهيمرت نيا نكهياز ا شيتارا جان بهتره پ.....عمر چشم به راهشه برسه  كيكه  يپول

 يليمدت خ نياونها سالهاست كه چشم به راه تو هستند و در طول ا.....خودت سراغشون برو . خونه پدر مادرت رو دارم 
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كه ما اهل  يياما از اونجا, دادند  يمرتبه تو روزنامه و مجله آگه دنيچن, بوده  جهينت ياما ب, كنند  دايكردند كه تو رو پ يسع

طماع بعد از سالها گذرش طرف  يغالمرضا نيهم نكهيتا ا.... مياونا نشد يمتوجه آگه ميبودن زايجور چ نيخوندن روزنامه و ا

با  ديكنه كه مهش يم زيدندون ت ياخاذ يب ا. شه كه خونواده ات دوباره برگشته اند  يمتوجه م. افته  يخونه سابقتون م

 نهيب يم ياما وقت, ره  يبار نم رياول ز. برگردونه خواد تورو بهش  يافته و با التماس از او م ياون به دست و پاش م دنيد

به , از تو به دست آورد  يخبر نكهيده كه به محض ا يحاضرند بدهند به اونها قول م يكردن تو چه پول كالن دايپ ياونها برا

. اومد  نجايبودند به ا درتدختر و پسر جوون كه خواهر و برا كيو  ژنيهمراه ب ديمهش شيچند روز پ..... اطالع اونها برسونه 

با اون  يزن.... بود  شيو پنج سال پ ستيب ديشد كه همون مهش يباورم نم. داشت  يشانيكه چه حال و روز پر ينيبب ينبود

, گذاشت  اطيپاش رو تو ح نكهيبه محض ا. خورد  يچنان خورد شده بود كه آدم به حال و روزش تاسف م نهياقتدار و ك

خرابه كرد  نيا يجا يبه خاك افتاد و شروع به بوسه زدن به جا, مكان مقدس مس شه  كيكه وارد  يمآد نكهيدرست مثل ا

 زيعز, دخترم , تارا جان : و گفت  دينال يبا لحن سوزناك,  ديكش يدست م واريو به در و د ختير يكه اشك م يدر حال. 

 يكه روز يتا آغوش يي؟ كجا دهيدادن تو چه كش تكه مادرت سالهاست در غم از دس ينيبب يي؟ كجا ييگمشده مادر كجا

ندامت و  شيعمره داره تو آت كيمادرت به خاطر تو  ينيبب ييقرار بدم ؟ كجا ارتيدر اخت شهيهم يداشتم برا غيازت در

 ورو از ت يچطور دلم اومد اونطور با شقاوت خوشبخت, من با تو چه كردم , مادر  يدختر كوچولو يوا. سوزه  يم يمانيپش

كه  نميب يرو م تيواقع نيامروز دارم با چشمام ا. روزگار گذرونده  يعمر تو فقر و بدبخت كيدختر من  شهيباورم نم.  رميبگ

مادرت  يضجه ها يصدا.....رو پر پر كردم  ميغنچه زندگ نطوريبر من كه ا يوا, در حق تو كردم  يقابل جبران ريچه طلم غ

زن  نيانگار بخت ا. به سوگ نشسته بود  مايبود كه در غم از دست دادن ن يماندرست مثل ز. كرد  يدل سنگ رو اب م

 يينايخواهرت سارا كه ب. در آروم كردن اون داشت  يسع يبا صبور شهيپدرت مثل هم. بداقبال رو با غم و اندوه بسته اند 

 يدر اون وسط وجود پسر. شده بود  رهيكز كرده بود و به اطراف خ اطيآرام در گوشه ح ياش رو به دست آورده با چهره ا

زور قد بلند و الغر اندام و  نيهم. به تو داشت  ياو شباهت فوق العاده ا. من معما شده بود  يكردند برا يكه دانا صداش م

از .  ديرس يبه نظر م بيعج يليآورده بود كه خ ايكنم مادرت او رو بعد از تو به دن يفكر م. بود  ييجوون رعنا. سبزه رو بود 

رو پر كنه او  مايپسرش ن ايتو  يجا نكهيا يهم برا ديالبته شا. بود كه با اون حال و روزش دوباره بچه دار بشه  ديبع ديمهش
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مثل ابر بهار اشك . آورد  ياز مادرش كم نم يزيرفتار اون پسر بود كه چ, كه نظر منو جلب كرد  يزيچ. اورده بود  ايرو به دن

آخه چرا تو ؟ : گفت  يهمه اش م. و از سرنوشت به خاطر عدالتش گله مند بود  ديكوب يم واريد و مشت به در و ختير يم

و به  زمير يرو به پاش م ايكنم تمام دن دايگفت اگه خواهرم رو پ يم. كرد  يم يتاب يب يليتو خ دنيد يچرا من نه ؟ او برا

كه بهت  ييحرفها نيا دنياز شن دوارميام, تارا جان . كنم  يم ششيافتم و ستا يبه پاش م يو پنج سال دور ستيب نياندازه ا

 نيمطمئنم از ا. ات رو بهت برگردوند  يخوشحال باش كه خداوند خونواده واقع يليدر عوض خ..... يزدم ناراحت نشده باش

خواهد  يتالف سالو پنج  ستيب نيا يو كمبودها هايداشت و تمام بدبخت يرو خواه شيپ يبا شكوه و با منزلت يبه بعد زندگ

.  يآر يطاقت نم نجايهم ا قهيدق كي, بكنند  يجبران گذشته ها حاضرند هر كار يخونواده ات برا ياگر بدون. شد 

, با تو هستم تارا !  يچرا خشكت زده ؟ ه. نشده خودت رو بهش برسون  ريپاشو تا د. آغوشش رو برات باز كرده  يخوشبخت

 نكهي؟ به ا يمن خوشحال نشد يحرفا دنياز شن يعني؟  يقدر تو خودت فرو رفت نيا رامادر ؟ چ يكن يفكر م يدار يبه چ

 ني؟ خدا مرگم بده چرا صورتت ا يكن يمباهات نم يريعمر سرت رو باال بگ كي يتون يو م يصاحب خونواده خوب شد

بعد از  شهينكنه باورت نم هيچ .گذره يم يبزن تا بفهمم تو كله ات چ يحرف كي, بگو  يزيچ كيطور برافروخته شده ؟ آخه 

 ".  يشد ياشراف يزندگ كيصاحب  يچارگيو ب يعمر بدبخت كي

 نيا,  ريبگ ايب ": آورد و آن را به سمت تارا گرفت  رونيكهنه اش گره زده بود ب يرا كه گوشه روسر يتكه كاغذ كوكب

حاال خودت رو  نيهم يمن قنبرك بزن يطور جلو نيا نكهيا يبهتره به جا.  يكن يكه قراره در اونجا زندگ هيخونه ا ينشون

سر و كله  نكهياز ا شيبهتره پ. از وجود تو سود ببره  نياز ا شتريلقمه ب ومحر يغالمرضا نيدوست ندارم ا. يبهشون برسون

 ".  يبر نجايحاال از ا نيبرگشتن تو قرار بده هم انيبشه و خونواده ات رو در جر دهياش پ

تارا .شد  دايغول اسا در استانه در هو يبتيبه شدت باز شد و غالمرضا با ه نيزم ريحرف در دهان كوكب بود كه در ز هنوز

او چنان  دنيكوكب از د. نگاه منفورش را به او دوخت  يواكنش چينشسته بود بدون ه ينزار در گوشه ا يهمچنان كه با حالت

 .در دست داشت رها كرد  كه يوجودش را در بر گرفت كه تكا كاغذ يلرز

ما  اديچه عجب , دختر گلم ! به به  ": داشت گفت  يتارا تازگ يكه برا يبا لحن خاص ديخند يكه قاه قاه م يدر حال غالمرضا

به  يزيچ يادرس هي. ياز مادر و پدرت نگرفت يسراغ گهيكار د يپ يدانشگاهت تموم شد و رفت يكه درسا ياز موقع.  يكرد
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شهر خراب شده در به در  نيچقدر تو ا دهيكمر خم نيبا ا رمرديمن پ يدون يم چيه.  ميازت داشته باش يما بده كه رد

 تيمادرت كه از غم دور.  يخبر بذار يطور ما رو از اوضاع و احوال خودت ب نيرسمش كه تو ا نهيآخه ا....دنبالت گشتم 

  ". افتادم  يبه چه حال و روز ينيب يمنم كه م, شده  رينگيزم

 

روبرو افتاده بود،حدسش به  واريد يكه بر رو ييها هيسا دنيبا د.نگاه كرد اتيحرفها با وحشت به ح نيا دنيبا شن كوكب

 :گفت.دينال يفيضع يبا صدا.شد ليتبد نيقي

روبرو  يتارا االن آمادگ دي،شايكه چ نجايا يخبر،اونها رو با خودت آورد ياز خدا ب يا يديپس آخرش به مراد دلت رس-

 .شدن با خانواده ش رو نداشته باشه

داشت  يكه سع يغالم رضا نگاه غضب آلودش را به كوكب دوخت و در حال.ديپر شيحرف مانند برق از جا نيا دنيبا شن تارا

 :نشنود،گفت يرا كس شيصدا

 نطوريم،هميشون رو نگه داشتو پنج سال كه بچه  ستيبعد از ب يخوايكنم،ميكار م يتو چه كه من چ ابو،بهي ي كهيخفه شو،زن-

مگه من از گور بابام آوردم كه بچه شون رو به .پول بده ونيليسال دو م كيبابت هر  ديداره،با هيطرف ما....بره، ميمفت بد

 .سنّ و سال رسوندم نيا

 :نگاهش را به تارا دوخت و گفت بعد

سر و پاها باهاشون  يمثل ب خوامينم.يت آدم شودخود يو برا يحواست باشه من بهشون گفتم كه تو دانشگاه رفت ،دختريه-

رو كه قرار بوده به من بدن دادند،اون وقت  يوقت اونا پول ،هريكنيم يباهاشون احوال پرس يريآدم م ،مثليبرخورد كن

 .ياريكه دلت خواست سرشون در ب يهر قرشمال باز يمختار

 :گفت يحال تارا بود به تند يكه متوجه دگرگون كوكب

 ؟يبه خانواده ش خبر داد يكه فور نجاستيتارا ا يدونستيتو از كجا م-

 :رضا نگاه طمع كارش را به تارا دوخت و گفت غالم

كه در دست داشتم ناكارت كنم،اما زود  ينمونده بود با كلوخ يزيره،چيباباش باال نم يخونه  واريدختر جان،آدم كه از د-
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 داتيخونهام پ واريد ي،اما رو گشتميتو آسمونها دنبالت م.خوشحال نشده بودم نتدياز د نطوريوقت ا چيه.يتو هست دميفهم

اونا هم مثل جت خودشون .يتلفن رسوندم و به ننه بابات خبر دادم كه تو برگشت ي ٔخودم رو به باجه يچطور دمينفهم.كردم

فقط خدا كنه .ارنيدارند اونو بهوش م....داخل،البته ننه ت از حال رفته انيب مياالن هم منتظرند دعوتشون كن.نجايرو رسوندن ا

من در رو از .يخورياز سر جات تكون نم ،توحاال خوب گوش كن.فتهين يمعامله تموم بشه كارمون به نعش كش نكهيقبل از ا

جا پول  ،همونيدخترشون هستمطمئن شدند كه تو  يكنند،وقتيتو رو از پشت پنجره نگاه م انياونها م.كنمياون طرف قفل م

 گفتم؟ يچ يديفهم...زارميم ارشونيو من تو رو در اخت دانيمنو م

آن را قفل كند تارا با تمام قدرت آن را  خواستيكه م نيهم.بست رونيدر را از ب يمعطل يحرف ب نيرضا با گفتن ا غالم

را  فيرا داشت كه قصد حمله به خاك حر يمهاجمدر آن لحظه حالت ..راند و از آن دخمه خارج شد يگشود و او را به كنار

 .مواجه شد رينفوذناپز ينرفته بود كه با سد شيپ يداشت،اما هنوز قدم

او  يگذاشته بودند كه گورستان آرزوها ياو پا به نقطه ا ارتيكه به قصد ز ديرا د يدر مقابل نگاه پر غضبش كسان او

تارا با نفرت از آن .چال كرده بود يستين يدور و دراز در حفره ها يكه تمام اعمال كودكانه ش را در پس حسرت يبود،محل

 واريدل شكسته با حالت قهر پشت به آنها مقابل د يشده بود،رو برگرداند و همچون كودك دهيكه دورش كش يحصار

كه پس از سالها عود  يجراحت زخم.ر مهار كردن آن داشتد يبود كه سع يامان يبغض ب انگرينما شيلرزش شانه ها.ستاديا

 چيبه ه كرديكه دل سنگ را ذوب م ديمهش يها هيمو يدهد،حت نشيتسك توانستينم ييدارو چيبود كه ه يكرده بود به حد

آن  توانستينم زيچ چيكس و ه چيبود و ه دهيحد انزجار رس نيبه آخر.دهد قليتارا را ص ي دهيروح رم توانستيوجهه نم

گر  يتارا نشست با حالت يكه بر شانه ها يبا دست.گسترده را خاموش كند كه تمام تار و پود وجودش را بر گرفته بود قيحر

 كيتارا كه  كرد،امايم شيبود او را دعوت به بخشا ختهيپدرانه در آم يكه با عشق ژنيب يپر تمنا ينگاه ها.گرفته برگشت

 .را درك كند رخواهانهيخ يتوانست آن نگاه ها يش بسته بود،نماز پدر در ذهنش نق يديپل ريعمر تصو

 :گفت ينديسبب دست او را كنار زد و با لحن ناخوشا نيهم به

 ديوجود نداره كه بخواه يرابطه ا چيمن و شما ه نيب.رهيگيعقم م دنتونيد د،ازيگورتون رو گم كن ديبر نجايزودتر از ا-

 شهيمعلوم م...بشه يكه چ نجايا ديد،آمديچادر چاقچور كرد ديو پنج سال پاشد ستيبعد از ب.ديبكن ييادعا نيكتريكوچ
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من موجود  ديهمه سال فراموش كرد نيهم بعد از ا ديشا.ديبش كيزدبه من ن ديكه جرات كرد ديهست يعار يب يآدمها

و  ستيكه بعد از ب وصفتهايد شما....رهيشماها رو بگ كي كيدامن  اميهستم كه هر آن امكان دارد دوباره نحس يشده ا نينفر

 ريد،اما براتون متاسفم ديخودتون كن بيمتعفن رو نس يالشه  نياز ا يا كهيتا ت ديمن جمع شد ي دهيپنج سال دور جسم گند

شما  يرودرو دينيبيكه االن م يكس نيا.كفتارها شدم د،خوراكيكه مرا به حراج گذاشت شيو پنج سال پ ستيب د،همونياومد

سر  ييبال هيپس بهتره تا .وجود نداره يمشترك ينقطه  چيمن و شما ه نيب.كه هم خون شما باشه ستين ياون دختر ستادهيا

 .ديبر نجايرو كولتون و از ا نيدمتون رو بذار اوردميشما ن ايخودم 

 :گفت يزيلحن غم انگ و با ستاديآن دو ا نيكه برادر او بود ب يآرام كردن تارا بزند،اما پسر جوان يبرا يخواست حرف ژنيب

 ...كه من يبدون ديتو با.رو برات فاش كنم يتيواقع ديمن با.گلم،آروم باش زم،خواهريخواهر عز-

 يكه با تبر از كمر زده باشند مقابل او رو يپسر جوان مانند درخت.بود مانع صحبت او شد نهيتارا كه مملو از ك يوحش نگاه

 شيكه از همان بدو تولد سرنوشت ساز مخالف برا يدر مقابل آن دختر را نداشت،دختر ستادنياو قدرت ا.نشست نيزم

سرش را .وجهه قدرت ادا كردن آن را نداشت چيو به ه كرديم يانيپا ين بياو در برابر همزاد خود احساس د.كوك كرده بود

 :كنان گفت هيمو يدو دست فشرد و با لحن دردناك نيب

 .دختر آورده نيا به سر يمن،روزگار چ يخدا-

 :نذار دستش را به طرف او دراز كرد و ضجه زنان گفت يبا حالت ديمهش

جبران  يبها چيكه به تو شده با ه يظلم نيا دونميم...رو كردم انتيخ نيدونم در حق تو بزرگتر يمنو ببخش دخترم،م-

 ،امايدار يقيو نفرت عم نهيكه از من ك دونميم..يرو پشت سر گذاشت يمشقت بار يسالها زندگ نيا يكه ط دونميم....شهينم

با تو و در كنار  مياومد...ميگذشته ها رو جبران كن ميما اومد...جبران كرد روكمبودها  نياز ا يكوچك ٔگوشه هي شهيم...شهيم

و به كانون كه ت شهيمحقق م يكار در صورت نيا.ميبزن يهمراه بوده رنگ خوشبخت يو پنج سال با ناكام ستيرو كه ب يتو زندگ

 .ما نزن ي نهيرد به س سترو خدا د م،تويكرد ايبرگشتن تو مه يرو برا زيما همه چ....يخانواده ت برگرد

 :گفت اديدوخت و با فر ديحرف نگاه تند پر خشمش را به مهش نيا دنيبا شن تارا

و پنج  ستيب يمگه فراموش كرد.....برگردم يراحت نيخودم رفتم كه حاال به ا اريمگه من با اخت...يگيم يدار يچ يفهميم-
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 يتا راحت زندگ يروند تيمنو از زندگ يبا التماس به سمتم دراز كرد نطوريكه ا ييدستها نيخودت با هم شيسال پ

 .يبذار يزباله دون نيتو ا ن،قدميدستمال چرك نيتصاحب ا يهمه سال برا نيبعد از ا يشود يحاال چطور راض.يكن

 :گفت هيهق گر هق انيدر م ديمهش

من . ريمشت و لگد بگ ريمنو ز ايب.بزن تو گوشم ايب.بشه، يخال تيبگو تا عقده ها نقدريبگو،ا خواهديبگو،بگو هر چه دلت م-

خاتمه  ميدستهات به زندگ نيگذشته ام و االن حاضرم با هم ميدخترم من سال هاست كه از زندگ.هستم يسزاوار هر عذب

 .خالص بشم دهيكه سالهاست منو شكنجه م يعذاب وجدان نيمنو بكش تا از ا ايب.يبد

كرده بود را در آورد و آن را  يمخف شيمانتو ريكه در ز يقرار گرفته بود،صاعقه وار تفنگ يخطرناك يروح طيكه در شرا تارا

بودند شده  رهيبه تارا خ ريمتح يهمگ.شب را شكافت يلحظه كبود كيآسمان خراش سارا در  غيج.گرفت ديبه سمت مهش

 .تفنگ گذاشت يماشه  ياش را رو شارهانگشت ا.چشمش را گرفته بود يخون جلو يايكه در

از  يته يرا كه روز يهم نهاد و آغوش يرو يچشمانش را به آرام.نشست ديمهش يلب ها يپر سپاس بر گوشه  يلبخند

انتقام را به طرف او رها  ريت نكهياز ا شيرا نشانه گرفت،اما پ ديقلب مهش ميتارا مستق.تارا گشود يمحبت مادرانه بود به رو

 .منزل شهاب را گرفت يدر آورد و شماره  شيمانتو بيجتلفن همراهش را از .از ذهنش گذشت يسازد،فكر

 :گفت يمقدمه ا چيه د،بدونيلرزيم جانيكه در اثر ه يتارا با صدائ.ديچيخوابالود شهاب در گوشش پ يبعد صدا يا لحظه

 .گميبرسون كه بهت م ينشون نيالو،شهاب هر چه زود تر خودت رو به ا-

 :گفت يناا آرام تارا با دلواپس يصدا دنيبا شن شهاب

 ؟يموقع شب كجا هست نيافتاده؟ا يچه اتفاق-

 :داد و گفت شيبه دندانها يفشار ظيبا غ تارا

فقط زودتر بجنب،چون امكان داره هر لحظه .يباش عيخودت شاهد وقا كيدادن ندارم،بهتره از نزد حياالن فرصت توض-

 عيسر نمت،فقطيبار بب نيآخر يبرا خواميم.دهيبه آخر رس ايدن كنميفكر م.قرار ندارم يمناسب طيمن در شرا.رخ بده يفاجعه ا

 .خودت رو برسون

كه همچنان  يدر حال.تلفن را قطع كرد يبگذرد فور يحرف زدن شهاب باق يبرا يمجال نكهيا ،بدونيبعد از دادن نشون تارا
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 گرفته ديتفنگ را به سمت مهش يلوله 

در ذهن  ينيريتصور ش داريبه طور حتم از لحظه د... ديافتاد ريتو تله گ يبدجور: (( سر داد و گفت يزيقهقهه جنون آم بود،

سر به شونه  د،يريگ ياو رو در آغوش م د،ينيب يوپنج سال گمشده تان رو م ستيبعد از ب ديگفت يالبد با خودتون م. ديداشت

راحت گذشته ها رو فراموش كنه و همراهتون به خونه اش  يليخ ديخوا ياز او م و ديزير يو اشك ندامت م ديذار ياش م

 د،يكرد اياتاق پر زرق و برق براش مه كيشه كه آنجا  يم يخونه ا يو راه رهيپذ يرو م زيباز همه چ ياو هم با رو. برگرده

عروسك به بچه سه چهار ساله ساكت  كيبا دادن  يبخوا نكهيگول زنك است، درست مثل ا ييآشغالها كه پر از آت و ياتاق

خوانواده  كيته پول براش مهمه، نه داشتن  گهيد ستادهيكه مقابل شما ا يكس نيا... ديبگم كور خوند دياما با ،ينگهش دار

رو برام رقم زده  يبخت شوم نيانصاف كه چن يب يايدن نيامشب من باشما و با ا. نه عشق و نه زنده بودن ،يدرست و حساب

 زيچ چيه گهيد. دميمدت همه جورش رو د نيبسه، تو ا گهيموندن د يو پنج سال مبارزه برا ستيب. كنم يحساب م هيتصف

 روسيو كيتولد شوم مثل  كيكه  دميرس جهينت نيام به ا يزندگ قتيبردن به حق يامشب با پ. كه بخوام تجربه كنم ستين

 نيكه منو با ا يكس دياز رفتنم با شيپ كشه؛امايم ينفس تازه ا نيبا رفتن من زم. رو كنه رويرو ز ايتونه دن يخطرناك م

با  يگوشت قربان كيمثل  ديباشه كه شماها چطور تونست تيواقع نيكنه تا نظاره گرا دايحضور پ نجايدر ا رفتيپذ تيوضع

 .))ديمن رفتار كن

. تارا مانع صحبت او شد و از همه خواست تا آمدن شهاب سكوت كنند د،امايبگو يزيبه قصد اعتراض دهان باز كرد تا چ ژنيب

 .كند ياو و آن عده داور نيفروبست تا شهاب برسد و ب زلبيخود ن

زوزه كشان  يگرسنه ا ريتوجه به اخطار تارا هم چون گرگ پ يب د،يد يم شيرا مخالف خواسته ها تيكه موقع غالمرضا

 نيا. رو دارند ييننه بابا نيداشتن چن يهمه آرزو.... يكن يم يبه بخت خودت لگد پران يآخه دختر جان، چرا دار: (( گفت

تو اگه . و حوضش مونهيم يعل رن،يذارن م يم يناز كن يبخوا يليخ. يآوردمگه نوبرش رو  ؟يكه درآورد هيادا و اطوارها چ

 ياگه بخوا نكهيات فكر كن، به ا ندهيلحظه به آ كي... به تو نهاينه ا يمحتاج هست نهايكه تو به ا يفهم يشعورت برسه م

من و كوكب گذشته كه  از گهيد. انيم تيبه خواستگار يدرست و حساب يآدمها يپدر خرپول نيبا داشتن همچ يشوهر كن

. ميكرد يكار شاق متيبرسون نجايبه ا يندار نيتو ا ميجا كه تونست نيتا هم. ميتو رو بزن يحرص و جوش زندگ ميبخوا
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اگه . يكن يتو آدما زندگ يندار اقتيانگار ل. يچرخون يادا و اطوارها بردار،چرا لقمه رو دور سرت م نيباباجان، دست از ا

بزرگ كردنت  يعمر برا كي. فتهيكه سر و كارت به ما ب كردينم يخدا كار شيسال پ يس ستيب ونكه هم يداشت اقتيل

اما  ،يايبار ب رياز شكم خودم و زنم زدم كه تو چشم و دل س. خرج مدرسه ات تا شلوار پام رو فروختم يسگ دو زدم، برا

عمر از كرده تو  كيكه انگار ما  يكن يوانمود م يطور ،يكن يمنو حاشا م يتمام كارها فتهيپاش كه ب. يچيشد، ه يآخرش چ

 .))يبزن زيهمه چ ريز يكه بخوا ستيطور ن نيهم. رهيات رو بگ قهي ايهست كه تو اون دن يرغمبياما خدا و پ م،يديكار كش

تا به حال  ياز ك! عجب: (( گفت مانهيدژخ يبا حالت. شده بود زيخ مين نيزم يتفنگ را مقابل غالمرضا گرفت كه رو تارا

 يروز هيرو گردان نبود،  يكار چيام كه از ه يكردم گبر دوران كودك يوقت فكر نم چيه ؟يشد غمبرشناسيخداشناس و پ

كه تو چه موجود  ميدون يبختت م اهيكس ندونه من و اون زن س چيه ،ياالرض يمفسد ف كيتو . و آخرت حرف بزنه اياز دن

امشب با تو . خوره يبر نم ايدن يجا چيكنم به ه كسرهيتفنگ كارت رو  نيحاال با ا نيكه اگه هم فياون قدر كث. يهست يفيكث

 .))كه پشت سر گذاشتم يو تار رهيت يامشب، شب انتقامه، انتقام از تمام روزها. ياعتراف كن يبه همه چ ديكار دارم، با يليخ

 يمعلوم م ،يگ يم انيدختر جان، چرا هذ: (( وجودش را گرفت كه با لكنت گفت يهشدار چنان ترس نيا دنيبا شن غالمرضا

 زيچ چيمن نه پول خواستم و نه ه... و برو ريپاشو دست خونواده ات رو بگ ،يگرد يدنبال شر م. ستيشه حالت خوش ن

 .))خالص ،يديند يديشتر د. گريد

 يخالصت نكنم دست از سرت بر نم شهيهم يتا امشب برا... خالص ،يراحت نيبه هم: (( بر لب آورد و گفت يزهرخند تارا

 يبدونند كه زندگ ديبا نهايا. يصد بار رنده كرد يچطور پوست و گوشت و استخوونشون رو روز يبگ نهايبه ا ديتو با. دارم

كه  يا نهيتخم ك نيا. جا ببلعه كيتونه در آن واحد همه شون رو  يكه م اكاختاپوس خطرن كيساخته،  يدر باتالق از من چ

چشمام رو  يهم كه جلو يخون نيودارش باشه اتونه جل يكس نم چيه گهيكه د دهيرس يسالها در وجودم رشد كرده به حد

. ديريتون كمك بگ هيما يمن از عواطف و احساسات ب تيجلب رضا يبرا دينكن يپس سع. ساخته تكاريجنا كيگرفته، از من 

 .))نداره يا گهيد دهيفا چيخشم منو شعله ورتر كنه، ه شيآت نكهيزدنها جز ا نهيو به سر و س ختنهاياشك ر نيا

را  كرشانيزد كه روزگار پ يم ييبر صخره ها يليروزگار او را به ستوه آورده بود، هم چون امواج طوفانزا س يكه سرد تارا

سبب  نيبه هم. آنها باشد شيتوانست متوجه فرسا يرها ساخته بود نم انيعص يايتراش داده بود؛ اما او كه خود را در در
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دار  دانيگرفته بود تا م گرانياو مهلت حرف زدن را از د. كرد يم يتاز كهيو  ديد يآنان را در برابر سرنوشت خود مسئول م

آن را گشود با چهره نگران شهاب  يبا به صدا در آمدن زنگ خاموش شد و به سمت در رفت، وقت. باشد زيآن شب اسرار آم

 .كنار رفت و از او خواست داخل شود. مواجه شد

 يناآشنا كه به او دوخته شده بود، او را دچار سردرگم يآن نگاهها دنيد. انداخت اطيبه داخل ح ياز آستانه در نگاه شهاب

 ،يستاديتو، چرا دم در وا ايب: ((او شده بود، دستش را گرفت و او را به سمت داخل كشاند و گفت ديتارا كه متوجه ترد.كرد

 .))چه خبره نجايامشب ا نيبب ايب

 !))آدما نيا! اسلحه نيا... افتاده، تو يچه اتفاق: ((با دلشوره گفت. كه در دست تارا بود ديماس يتفنگ ينگاهش بر رو شهاب

با  كيتا از نزد نجايا يايمن از تو خواستم ب ست،ين بهيغر يكس نجايا ؟يديچرا ترس: (( بر لب آورد و گفت يخنده تلخ تارا

 .))ا شب من با كس و كار تو آشنا بشم، اما كار برعكس شدآخه قرار بود فرد! جالبه، مگه نه؟ يليخ. يخوانواده ام آشنا بش

 نهايا ؟يخوا يم يخرابه چ نيموقع شب تو ا نيكجاست؟ ا نجايا يدون يدختر، م يگ يم يدار يچ: (( گفت رتيبا ح شهاب

 ))هان؟. كشوندند نجايهستند كه تو رو به ا يك

 .))خونواده ام هستند نهايخرابه خونه منه و ا نيا: ((زد و گفت يپوزخند تارا

 .))يرو ندار يا گهيكس د چيبه جز دو خواهر ه ياما تو كه گفته بود: ((ديپرس يبه تند شهاب

كه  ياون روز... مجبور شدم دروغ بگم ميياز همون اول آشنا... دروغ گفتم: (( درنگ گفت يبه صورت شهاب زل زد و ب تارا

بود،  بندهيظاهر فر كيكه تو رو دنبال خودش شكوند، فقط  يليون شكل و شماا... خودم نبودم دم،يبار تو رو د نياول يبرا

تو بود  ياون هم از بداقبال. ام بود كه مثل آدما تو جامعه ظاهر شده بودم يزندگاون روز تنها روز . شيگرگ در لباس م كي

رو در  ياديز يمن با تو جرقه ها ييآشنا. به دنبال داشت امدهايپ يليبرخورد خ نيمن ا يالبته برا. يكه سر راهم قرار گرفت

 ييكه تا خرخره فرو رفتم نجات بدم، اما از اونجا يلجنزار نيخواستم توبه كنم و خودم رو از ا يافكارم به وجود آورد، تازه م

و تبهكار  يجان كيتو واستادم االن كه مقابل . ام از دست رفت يزندگ تيكه از لحظه تولد بختم رو با زغال نوشتند، تنها موقع

 يراحت تر م يطور نيا. آشنا كنم قتيتا با برداشتن نقاب از چهره ام تو رو با حق نجايا يايمن از تو خواستم ب. ستمين شتريب

بود  يتنها خدمت نيا. يرو از دست نداد يمهم و باارزش زيچ چيكه ه يبد يو خودت رو تسل يمنو فرامو كن شهيهم يبرا يتون
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 .))تونستم به تو بكنم يمكه 

 هيمسخره چ يباز نيا. يفكر نكن ينكته منف چيمگه قرار نشد به ه ،يتارا، باز دچار توهم شد: (( ديپرس يبا سردرگم شهاب

 يليماهه خ كي نيمن تو ا. يسوال ببر ريخودت رو ز تيسروته شخص يب يدم كه با حرفها يبه تو اجازه نم ؟يكه راه انداخت

كار بر عكس شده، هنوز گرد سفر رو از سر و روت پاك  جهينت نميب ينامعقولت رو دور كنم، اما م اتيتالش كردم ذهن

 !))درسته؟ ست؟ين يتفنگ كه واقع ني؟ايخودت هست ييقصه جنا نيا سندهينو نميبب! ؟يتئاتر را اند اخت ،ينكرد

تا چند . يرو درك كن نجايا تيموقع يخوب تونست يليخ. يهست يتيتو آدم با هوش و درا ن،يآفر: (( قهقه زد و گفت تارا

 نيا يمطمئنم روز. خواهد داشت گريو هفت باز يتماشاچ كيكه  يتئاتر. بود يخواه ايتئاتر دن نياهتريشاهد س گهيد قهيدق

 .))خواهد شد ياسفناك جهان شينما

طور  نيچرا ا ه؟يچ: (( توفنده گفت ييصدا با. دوخت كه درمانده در خود مچاله شده بود دينگاه زهر آلودش را به مهش تارا

 .))يكن فيرو مو به مو تعر زيهمه چ ديبا ،يرو برام رقم زد يسرنوشت نيچرا و چطور چن... زود باش بگو ؟يزن يضجه م

مادرت . بذار تمام اتفاقات رو من بگم: (( گفت يزيشده بود با لحن التماس آم ديمهش يروح طيكه متوجه وخامت شرا ژنيب

 نهيطور ك نيكنم ا ياز تو خواهش م. كشونه يمرور گذشته او رو به مرز جنون م ماره،يب ياز نظر روح... ستيحالش خوب ن

دست و  يردشوا طيما با چه شرا يدون يتو نم. اتفاقات تلخ رخ داد نيكه ا يزماناون ... يتوزانه ما رو مورد عتاب قرار نده

به خود اومد  ينكرده، مادرت وقت دايخودش رو پ يعيما حالت طب يو پنج سال زندگ ستيهنوز بعد از ب. ميكرد يپنجه نرم م

چشمش  كيزدن،  نهيبه سر و س و هيكارش شده بود گر. جنون بود ريسال درگ نيسر تو آورده، چند ييچه بال ديو فهم

پا  ريكردنت ز دايپ يرو برا رانيتمام ا. تونست او رو آروم كنه ينم يمسكن چيكاسه خون، ه گرشيچشم د كياشك بود و 

كنند، اما تا  يكردنت با ما همكار دايدر پ ميو از مردم خواست ميچاپ كرد يسال تمام در روزنامه ها آگه كي. ميگذاشت

مدت  نيدر ا ميرو كه در حق تو كرد يدلم، به نظرت ما تقاص ظلم زيدخترم، عز. مينكرد دايدست پ يا جهينت چيامشب به ه

 چيهستند، ه نجايبه خواهر و برادرت كه االن ا ميسالها تا آن اندازه كه در فكر تو بود نيمن و مادرت در طول ا... ميپس نداد

م ما رو خوا ياز تو عاجزانه م. دندياز ما ند يريخ چياما در اصل ه اشتند،دو نفر در ظاهر ما رو د نيا. مينداشت يگونه توجه

تارا جان . مياز گذشته ها رو جبران كن يدست كم اجازه بده ذره ا... ميبكن يتو هر كار يخوشبخت يبرا ميما حاضر. يببخش
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 .))ميرو از صفر شروع كن زيدست در دست ما بگذار تا همه چ ايب

برام  گهيداشتم گذشت، حاال د ازيكه من به محبت و توجه ن يروز م،يرو از صفر شروع كن يچ: (( گفت يختگيبا لجام گس تارا

لحظه  كيكه باهاش خو گرفتم چنان منو هار كرده كه اگه  يسگ يزندگ نيا. بشه يط يام به چه شكل يكنه زندگ ينم يفرق

 .))ديبا من ندار يشباهت چيشماها رو كه ه ايكشم  يخودم رو م اي ،كنم يسقف بخوام زندگ كي ريكوتاه با شما ز

من  ديشا ه؟يبه من بگه موضوع چ ستين يكي! بابا يا: (( گفت صاليانست جربان از چه قرار است با استد يكه هنوز نم شهاب

 .))بتونم كمك كنم

به مراتب  شيكه نقل آن برا اورديرا به زبان ب يبار داوطلب شد قصه ا نيدوم يبود، برا بتيآن مص يكه عامل اصل ديمهش

 يرمق رو يلرزاند ب يرعشه وجودش را م كهيدر حال. گفته بود شيسارا برا يينايبود كه در زمان ناب يسخت تر از قصه ا

كرد كه تارا خالصه آن  ينزار شروع به نقب زدن به خاطرات يبا حالت. بود هباران گل آلود شد زشينشست كه در اثر ر نيزم

سر به  يكه او را برا يرفته بود تا روزكه تارا در كالبد او شكل گ يرا، از زمان اتيتمام جزئ. بود دهيرا از زبان كوكب شن

گفت كه چطور بعدار دوسال  مايناز سرنوشت تكان دهندده  يوقت. كرد فيشدن به دست كوكب سپرد مو به مو تعر ستين

رفت كه آن را  يكرده اند، ناخودآگاه دست تارا به سمت قاب عكس كوچك دايآن دره مخوف پ انيجسد تكه پاره او را از م

با خود فكر كرد كه از دست دادن . شد رهيمقابل خود گرفت و به آن خ. آورد رونيآن را ب. مانتو اش گذاشته بود بيدر ج

عادالنه  ريغ تيحال آن محكوم نيآن خانواده وارد كرده باشد، با ا كريبر پ ينيتوانست ضربه وز يچقدر م بايآن پسر بچه ز

آن  انيبه پا ديمهش يوقت. كرد ير جوان كه خود را برادر او خطاب مآن پس يگفته ها دنيحق او نبود، به خصوص با شن

رو  عيمادر چرا همه وقا: ((سرزنش بار به مادرش گفت يبا لحن وتوجه به اوضاع رقت بار ا يدانا ب ديسرگذشت سراسر غم رس

كه چند  يهستم، همزاد او، كس قاتل من ست،يبدونه كه قاتل او ن ديدختر نبا نيچرا ا... يچرا بودن من رو فاش نكرد ،ينگفت

را به تارا دوخت كه رنگ  دشو نگاه اشك آلو.)) كنه يرو متالش زيگذاشت تا همه چ فيكث يايدن نيساعت زودتر از او پا به ا

 ستيبا يكه م ياون كس. يجور و جفا شد نيتو به اشتباه محكوم به ا: (( مرتعش گفت ييبا صدا. داد يبه او گوش م دهيپر

. يديكش تيمن محروم يو پنج سال به جا ستيتو ب. من بودم نه تو ديكش يو پنج سال بخاطر تولد شومش ستم م ستيب

تو . يديچ يم گهيرو جفت جفت كنار همد تيهايبدبخت كيدخمه نمور و تار نيبودم تو در ا شيآسا وكه من غرق رفاه  يزمان
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كه  يافسو. رفتند دل خوش بودم يكه از سرو كولم باال م ييهايو من هورا كشان به خوش يديكش يدوات آه م يب يبه دردها

كه  شيسال پ ستيوگرنه همون ب رهيگ ياز ما آدما م وكنه و مجال ر يخواد تاخت و تاز م يشرم هرطور دلش م يزمانه ب نيا

. بده انيشوم هرچه زودتر پا يباز نيگرفتم كه به ا يسرنوشت رو به دست م اريچنان اخت ،يشد يمن قربان يتو جا دميفهم

 .))انعطاف روزگار ياز ذره ا غيدر

تو زودتر از  دينفهم يچطور از همون اول كس: ((به زحمت گفت. ستيتارا ناباورانه به او نگر يداستان زندگ دنيبا شن شهاب

 ))؟ياومد ايتارا به دن

 يتارا تو رو م ،يآورد يم انيموضوع رو به م نيا ديتو نبا: (( ناله كنان گفت ديخواست جواب شهاب را بدهد كه مهش دانا

. شه يحل نم يمشكل چيه تيواقع نيبا گفتن ا. دونه يم هاشياو حاال تو رو مسبب بدبخت. رهيگ ياو از تو انتقام م... كشه

 .))كنم ينگ، خواهش م يزيسكوت كن و چ

: (( توجه به تذكرات مادرش، گفت يب. حاكم بود ينگاهش را به صورت تارا دوخت كه در آن سكوت هشدار دهنده ا دانا

شن، دكتر سروش و همسرش  يم هوشيشه ب يكه بهشون وارد م ييكنه، همه بخاطر ضربه ها يته دره سقوط م نيماش يوقت

 يمصدومان اقدام م دنيكش رونيب يبرا يوقت. رسونند يدره م نييكمك خودشون رو به پا يصحنه بودند برا نيكه شاهد ا

بجنبند،من  خوانيكه م نيهم. كه بهش وارد شده در حالت وضع حمل است يديشن كه مادر در اثر تكان شد يمتوجه مكتتد 

داشتن من  هزنده نگ يدكتر سروش به كمك همسرش اقدامات الزم رو برا. كنم يم رياونها رو غافلگ يشم و حساب يمتولد م

كه بود، مادر و پدر و سارا رو از  ياون دو نفر به هرشكل. مونه يثمر م يآوردن تو ب ايبه دن ياما تالششون برا دند،يانجام م

شن  يخاطر مجبور م نيبه هم. بوده دهيفا يكنند ب يجستجو م ماين افتني ياطراف رو برا يكشند، اما هرچ يم رونياون دره ب

. كنه يم ريهمسر دكتر سروش رو تسخ تا،يذهن آناه زيوسوسه انگ يراه فكر نيدر ب. برسونند مارستانيرو به ب هيبدون او بق

دكتر به همسرش  يوقت. سر راه قرار داشته برسونه الشونيخواد ما رو به و يكه منو در آغوش داشته، از دكتر م ياون در حال

و رو گه ان بچه مال ماست، ما ا يده و م يتا منو محكم در آغوش فشار ميكنه، آناه ياو را همراه مارستانيگه كه بهتره تا ب يم

 تيدكتر كه متوجه ن. مالكش بشه يا گهيداده، امكان نداره بذارم كس د هيبچه رو به ما هد نيخدا ا م،ياز مرگ نجات داد

 يشه و اون نم يجرم محسوب م ركا نيكه ا گهيبه او م يباز داره، وقت ميتصم نيكنه او را از ا يم يابتدا سع شهيهمسرش م
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جون چند نفر رو  يبا فداكار ،مايزن يكه م هيچه حرف نيگه ا يبا تضرع به او م تايگناه بزرگ بزنه، آناه نيتونه دست به ا

بچه حق ماست و مطمئن باش او با من و تو خوشبخت  نيمردند، پس ا يم نهايهمه ا م،يديرس ياگه به موقع نم. مينجات داد

بچه مال  نيا. زن دوقلو داشته نيفهمه كه ا ينم يتازه كس. نه اين زنده بمون ستيخونواده كه معلوم ن نيتر خواهد بود تا ا

 يكنم و خودت م يپشت بهت م شهيهم يبرا يمخالفت كن يتو اگه بخوا. ميبر يماست و او رو همراه خودمون به كانادا م

گه كه حاضره در  يبه همسرش م يبره، او حت ينم ييدكتر كار به جا يفتهامخال. رو كه بزنم، محاله انجام ندم يمن حرف يدون

دكتر هم به . كنه يدونسته قبول نم يكه منو حق مسلم خودش م تايقبول كنه، اما اناه يرو به فرزند يفرصت بچه ا نياول

. شم يشه خارج م يم يمنته يكيركه همه شعاعهاش به تا رهيدا نيشه كه من از ا يطور م نيده وا ياجبار تن به خواسته او م

منو . من ندارند تيجهت ثابت كردن هو يشوند، چون مدرك يخارج م رانيد روز دكتر و همسرش بدون من از ابعد از چن

ما  يشن قاچاق يماه اونها موفق م كيبعد از . سپارند يبوده م نانيمورد اطم يكه زن تايآناه مهيبه دست ند يمدت كوتاه يبرا

در اثر سرطان خون در  تايبعد آناه. كردم يصد در صد باهاشون زندگ يپنج سال تمام در خوشبخت. انتقال بدن دارو به كانا

 ،ياز عذاب وجدان و خشم اله ييبخاطر رها. كنه يم يگذشت و دكتر سروش مرگ زودهنگام همسرش را تقاص خداوند تلق

 يقرار داشت، تا حدود ينابسامان يمن مامان كه در وضع روح ومدنبعد از ا. گردونه يام برم ينزد خونواده اصل رانيمنو به ا

 يعمل يدكتر سروش به كانادا رفت و ط يكمكها قيگشت، به خصوص كه همون سال سارا از طر يبر م يبه حالت عاد

چه  ديدر افكار مامان شد، اون زمان بود كه فهم يتازه ا راتييامر باعث تغ نيهم. اش رو به دست آورد يينايب زيآم تيموفق

رو بگرده، اما  ايشبه تمام دن كيخواست  يتحمل شده بود كه م يكردنت چنان ب دايپ يبرا. در حق تو كرده يبزرگ انتيخ

 يخنجر نيا ،يشد يمن قربان يكه چطور به جا يتارا جان، حاال متوجه شد. ديسال طول كش ستيداستان ب نيافسوس كه ا

ما رو مورد آزمون  كي كيو سرنوشت بوده كه خواسته  ريتبر تقد ديشا ديهمزاد منو در دطور ناجوانمردانه تار و پو نيكه ا

 نهيشه خرمن مشتعل ك يبا گذشت م نكهيا م،يو مقدرات رو دار ايبال رشيپذ تيتا چه اندازه ظرف نكهيا... و سنجش قرار بده

ما دست در به بعد  نياز ا. بود، تموم شد تهكه سرنوشت برات نوش ياهيقرار داد س نيرو خاموش كرد، تارا جان، امشب ا

 .))زد ميرو ورق خواه يزندگ نيدست هم برگ زر

دانا، خودش را به تارا رساند و او را  يحرفها ريمجال حرف زدن را از او گرفته بود، سخت تحت تأث هيكه تا آن لحظه گر سارا
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رو  ميحق تو كردكه در  يبخدا همه ما تقاص ظلم و اجحاف: (( سر به شانه اش نهاد و هق هق كنان گفت. ديدر آغوش كش

 ،يكه تو بخوا يهرچ ،يكه تو بگ يهرچ م،يريم يم ديريبم ياگه بگ. ميتو باش اريتتحت اخ ميبه بعد حاضر نياز ا. ميپس داد

اونها در فراق  يدون يتو نم. به حال و روز مامان و بابا بكن يبه خاطر خدا رحم. كنم، به خونه برگرد يات رو م يزيخودم كن

من . كشنده رو نداره يتوان دور گهياو د. رهيم يبذاره م رونيخونه ب نيمامان اگه بدون تو پاش رو از ا. دنديكش يتو چ

 كيدونم  يم. يديرو چش ايخواهر جان، تو سردو گرم دن.داره نهيدر س يدونم چه داغ يسالها بودم و م نيهمدم او در تمام ا

ما . و پنج ساله ات بگذر ستيحق ب نيو از ا ايب ،پسياستقامت كرد ماتيدر برابر نامال يبود ابيآس نيريعمر سنگ ز

ما  يخانه مخروبه بمون نياگه قراره تو ا. ميذارينم رونيپامون رو ب نجايبدون تو از ا. ميكن يجبران م يديرو كه كش يمكافات

 ))نه؟ اي يفهم يم... بسه گهيو فراق د يدور. ميكن يجا اتراق م نيهم هم

دست از : (( گفت اديزد و با فر يسارا را كنار د،ياز جا پر يرام شود، هم چون بمب هاييسرا هيدر برابر ان مرث كهنيبدون ا تارا

سالهاست كه . كنم مينمونده كه بخوام با شماها تقس يباق يزياز من چ گهيموجود تباه شده هستم، د كيمن  د،يسرم بردار

بسته  يعني ؟يچ يعني ديدون يم. ره كه به رقم صفر برسه يكرده و امشب م روعمن شمارش معكوس خودش رو ش يزندگ

 مهيبرنامه خ نيكه بخاطرش چن يكس ديدون يم چيه د،يفرشته طرف هست كيبا  ديشماها فكركرد اه،يپرونده س كيشدن 

به  ديكرد يكه جرأت نم دينستدو ياگه م د،يدون ينه نم... دهيروزگار ال مسب د نياز ا ييهايچه نامرد ديراه انداخت يشب باز

 .))ديبش كينزد يمار زخم نيا

 

 زدير يم رونيكه از دهانه كوه آتشفشان ب يهم چون مواد مذاب شياز آن نتوانست بغضش را مهار كند اشكها شيكه ب تارا

 هيهمراه با گر. باشند ستنشيشاهد گر يداد عده ا يبار بود كه به خود اجازه م نينخست يبرا.روان شد  شيبايبر صورت ز

خود و  نيب يهارمون نيبار بود كه تارا چن نياول نيا. صدا گشت كيبا او  ادوامان آسمان هم آرامش خود را از دست د يب يا

كارم رو  ياز دو سالگ: (( كه به حال خود نبودگفت يطيصورتش را به طرف آسمان گرفت و در شرا. كرد يروزگار احساس م

. داشتم نهيزم نيدر ا يخوب دالحق و االنصاف استعدا. با ذلت يعمر زندگ كي يآغاز زشت برا كي. دمشروع كر ييبا گدا

كودك دو سه  كيكه خاص  ييهايزبان نيريو ش هايكار نيريش يگرفته بودم به جا اديخوب  يليخ. حرف نداشت شرفتميپ
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طرف كج كنم، دستم رو با حالت التماس به طرف مردم دراز كنم و نگاهم  كيگردنم رو به  نم،يبش ابونيساله است، گوشه خ

 يليمجسمه فقر كه خ نيمردم به ا. بود زونيبه گردنم آو ييگدا سهيك يتا شش سالگ. جلوه بدم مرو تا حد امكان معصو

 بشيتش به طرف جدس ز،يحسرت آم ينگاهها نيا ريشد كه تحت تأث يم دايپ يكمتر كس. داشتند يبود توجه خاص كيكوچ

اون زمان . انگار نسل اندر نسل گدا بودم. ماومد يبا اون سن و سال كم خوب از عهده كارم بر م. نره و تصدق سر بهم نده

. مادر زاد هستم يكردند كه من گدا يخاطر فكر م نيصفت هستم، به هم يب يمن بچه خونده غالمرضا ستيدونينم يكس

براشون دردسر  دنيتعلق داره كه نفس كش يزنه به قشر يكه تو كثافت غلت م يدختر بچه اجاره ا نيدونست ا يچه م يكس

اون .كردند يحقارت منو نگاه نم دهياندازه به د نيتا ا ديموجود رانده شده هستم، شا كيدونست كه من  يم يكس هاگ. نداره

لقمه  كيدست و رو نشسته  ،يش داريصبح از خواب ب نكهيا. نيهم يعني يزندگ يكردم معن يبچه بودم، فكر م يليزمان خ

درست مثل مترسك سر ... يماريكنه، اون هم چه ت مارتيتا ت يبد ارننه قر اريبعد خودت رو در اخت ،يزهرمار كن ينون خال

و  يچرك تيبه غا يچونه و صورت يچند تا خال سبز رو ده،يسورمه كش يف،چشمهايپاره و كث يبا لباسها يراه مردم، مترسك

كه سرنوشت  ياچهره  نيچن دنيخب مسلمه مردم با د. شدند ينم ريزدند، باز هم س يم سشيكه اگر صدتا سگ ل يآلودگ

رو براشون  ينسخه نكبت بار نيسرنوشت چن نكهيا يخاطر برا نيبه هم. دنديترس يكرده بودش م يخط خط يبه شكل بد

قلك  كيالبته اونها خبر نداشتند كه من فقط  ر،ياونها با تقد نيبودم بانگار من واسطه شده . دادند يبهش رشوه م چه،ينپ

البته گفتم كه اون . شد يخودش نم بيهم نص يپاپاس كيشدو  يم يسودجو خال يكه شب به شب توسط عده ا يقلك. هستم

 يرو م طينداشتم و راحت شرا ياز كس يتيشكا نيخاطر كوچك تر نيبه هم ن،يهم يعني يكردم زندگ يزمان فكر م

 نيتن به ا ديمنه و با حق نيكردم ا يباز هم فكر م دميلرز يم كيت كيكردم و ت يكز م يگوشه ا يلباس ياز ب يوقت. رفتميپذ

و نشاط دوران  جانيمن و شور و ه يايتمام دن. نه از خودم داشته باشم و نه از ننه بابام و مردم يتوقع چيها بدم و ه ديبا

 يهرچ. خواستم پرش كنند يو تضرع به مردم م يگرفتم و با زار يصه شده بود كه تو دستم مخال يام به كاسه ا يكودك

 يكه زبون باز كردم به جا نيهم. شد يتر م ميو رفتار غالمرضا مال رفتيشد، اجاره من هم باالتر م يتر م نيكاسه سنگ

 يآ... چطور جزع و فزع كنم كه دل سنگ رو آب كنه نكهيا. حرف مهمل به خوردم دادند وانيد كي يزندگ يالفبا ادگرفتني

 يپول كيآقاجان، به من ننه مرده كمك كن،  يآ....رميم يم يخانم جان كمكم كن، چند روزه غذا نخوردم، دارم از گرسنگ
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طال  يبهت بده، به خاكستر دست بزن يخوا يكه م يبچه هات نگه داره، خدا هرچ يكنم، خدا تو رو برا ريبده تا شكمم رو س

پول  يا ندارم ،براياز او تو دن ريكس رو به غ چيمردم، ننه ام مرده، بابام هم سرطان داره، ه يآ...به من بكن يكمك كيبشه، 

 ...))ديرحم كن م،ينسخه اش موند

 

 

 اليكه تمام ام هايدر زمان نامردم. كرد ياحساس م طيزده بود كه خود را در آن شرا اهشيبه خاطرات س يچنان نقب تارا

دوخت كه با  انيقرار گرفته بود، نگاهش را به اطراف ينابسامان يروح طياو كه در شرا. كرد ياش را سركوب م يكودك

دوباره آن روزها  تشيبرداشتن نقاب از چهره زخم خورده دوران طفول ااو ب. ساز شكسته اش داده بودند يحسرت دل به نوا

دراز كرده بود دوره افتاده بود تا حق و حقوق از دست رفته اش را  ازيلت نكه دستش را به حا يدر حال. كرد يرا مرور م

. قرار نداده بود يمشترك قطهن چينجاتش از آن باتالق آمده بودند، سرنوشت ه يكه برا ياو و كسان نيافسوس ب. مطالبه كند

برخاسته از تألم  يآه. كرد يه مآنها را شرمند شتريكه بر سرش آمده بود لحظه به لحظه ب يتارا با گشودن باب مصائب

پاك و  يكه نگاهها يحاضر نبود دختر يكس گهيد. گذشت يوزگريام با در يشش سال اول زندگ: (( و گفت ديدرونش كش

 كيكه مثالً  ،يدوره گرد. ام شروع شد يدر زندگ يخاطر دوران تازه ا نيبه هم. را اجاره كنه بودشده  دهيمعصومانه اش در

عده  كيشناخت، منو به  يرو نم يا گهيد زيچ چياز پول ه ريكفتار كه به غ ريپ نيغالمرضا، هم. بود ييآب پاك تر از گدا

. كار رو خوردم نيا فيشش سال تمام خاك كث. لباس كهنه و آت و آشغال بود واگذار كرد يكه كارشون جمع آور يغربت

دست و  شهيهم. ول بودم هايكردم تو زباله دون يرو با خودم حمل م يكچر يكه گون يو در حال ادهيپ يصبح تا شب با پا

 .دميد يسال به سال رنگ حموم رو نم. رفت يشپش از سرو كولم باال م. زخم بود يصورت و بدنم بخاطر آلودگ

 

 

پول است  نيم كه اآشنا شده بود تيوضع نيبتونن بدوند، بلكه با ا گرانيتا د نميبنش ديكردم من با يفكر نم گهيزمان د اون

بود كه به دنبال گنج تو هر  تيواقع نيبا كشف ا ديشا.كنه يرو متوقف م گهيد يكيكنه و  يرو وادار به حركت م يكيكه 

گرانبها كه بتونه  يئيش افتني ديشش سال رو به ام. رو برگردون نبودم يثافتكارك چيكردم و از ه يسرم رو فرو م يمستراح
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آوردم خوبهاش مال غالمرضا  يكه م يهر آت و آشغال. را تحمل كردم يبده هزاران هراران خفت و خوار رييام رو تغ يزندگ

با سواد شدن من توسط معلم  ها،يشش سال سگ دو زن نيتنها ثمره ا. تو كله ام ديكوب يبود و به درد نخورهاش رو م

. بود دهيو رو كردن آشغالها د ريارها منو در حال زب. كرد يم يشهر زندگ هيحاش ياز شهركها يكيبود كه تو  يبازنشسته ا

كرد زنش مرده  يم فياون طور كه خودش تعر. كرد يم يبود و حدود پنجاه سال سن داشت و تنها زندگ يريم ياسمش آقا

 كي ستهيكار شا نيگفت كه ا يكردن زباله ها بودم جلو اومدو با مهربون رورويروز كه مشغول ز كي. اشتبود و بچه هم ند

به كارم  يياعتنا يحرفها نبود با ب نيداشته باشم، من كه سرم تو ا يخوب ندهيبهتره برم دنبال درس و مشق تا آ ست،يدختر ن

 ياومد و كل يم كيكار هستم، نزد نيكه غرق ا ديد يهروقت منو م. شتادامه دادم، اما از اون روز به بعد دست از سرم برندا

دو سه ساعت بهم خوندن و  يگفت حاضره روز. گفت كه آخرش من رو به فكر فرو برداو قدر گفت و . كرد يم حتمينص

در  ياقيكارش رو شروع كرد، چنان اشت يوقت. او قرار گرفته بودم، قبول كردم يحتهاينص ريمنم كه تحت تأث. بده ادينوشتن 

 من

 

بود كه قلم به دست گرفتم و بخاطرش هوش تونست جلودارم باشه نه سالم  ينم زيچ چيكس و ه چيه گهيوجود اومد كه د به

بودن من شده بود  ييكه متوجه استثنا يريم يآقا.گرفتم  اديرو  ييابتدا يدر عرض سه سال تمام درسها ياديز يو استعداد

كه مدرك پنجم دبستان رو به  يروز.  ستيطمع ن يگن سالم سالم گرگر ب يراسته كه م. خراب شد شنهاديپ يقول داد كار

وارد دوران بلوغ . دادينشون م شتريب يليمن دوازده سالم بود جثه ام خ. اون نگاه معلم به شاگرد نبود گهيدستم داد نگاهش د

بود و  فيسر و وضعم همچنتن آشفته و كث نكهيبا وجود ا. اومد يدر صورت و اندامم به وجود م يراتييشده بودم و كم كم تغ

مرا به خانه اش ببرد  طيشد با اون شرا يحاضر نم يا يآدم عاد چيكردند و ه ينگاه م يو غربت يپاپت كينو به چشم همه م

 ارميدر اخت گانيرا به را شيكرد و تمام انوخته ها يم ييرايبرد از من پذ يكامل منو به خانه اش م تيبا رضا يريم ياما آقا

 يماريكه در اثر ب يزمان يكرد حت يم تيگند بدنم شكا يكبره بسته ام نفرت داشت و نه از بو ياو نه از دستها. گذاشت يم

به من اجازه  يتا مداوا بشم حت ديمال يزخمم م يخودش پماد ر جو يزخم مبتال شده بودم او بود كه با دستها اهيبه س يعفون

نسبت به او  ياحساس گمگ. كرد يم يرا سم پاشسرم  يداده بود به حمام خونه اش بروم و بعد خودش با گرد مخصوص
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. پدرم باشه يوقت دوست نداشتم چا چيدادم اما ه يهاش تن م يبودم به مهربون گانهيب يمن كه با هرگونه محبت يبرا.داشتم

 يموجودات وحش ايدن يرهاكردم تمام پد يخاطر فكر م نيرحم تو ذهنم ساخته بودم به هم يب يواليه كيپدر  تياز شخص

 يدرست زمان. اون مرد بردم ديبه افكار پل يپ ريد يليخ.نداشتم  يتجربه ا چيولگرد بودم و ه يمن كه وختر. ستندين شيب يا

هم وجود داره  گريعده آدم د كيكه نشسته اند  ييدوند وآدمها يكه م ييباور برسم كه به جز آدمها نيخواستم به ا يكه م

 ياون روز وقت. راهه برگردوند يكه بهم داد منو به همون ب يسنهاديكنند اون مرد با پ يم يرو ط تيپله انسان مكه گام به گا

من . از من خواست اون رو باز كنم.بود بهيكه نگاهش برام غر يدر جال. كادو هم همراهش بود كيكارنامه ام رو به دستم داد 

از چنس طال در آن جعبه  فيانگشتر ظر كي. ردماون رو باز ك يچطور دميگرفتم نفهم يكادو م يبار بود از كس نيكه اول

زده شدم كه  چانيچنان ه. بودند دهيرو به من بخش ايدن ييدر من به وجود آمد كه انگار تمام ثروتها ييچنان غوغا.قرار داشت

كردم و دارم او را  زونيآو يريم يخودم رو به گردن آقا دميبه خودم اومدم كه د يوقت. كنم يمتوجه نشدم دارم چه كار م

كردم كه به نطرم فرشته  يام رو نثار مرد يبوسه زندگ نياول. جالب بود يليخ. شده بود سيصورتش از عرق خ. بوسم يم

 كهيمن در برابر ت جانيه دنيانگار از د. و رفت ديكالم حرف از ذهنم پر كش كيفرشته با  نياومد اماافسوس ا يم نيزم يرو

 يليكه تو دلش داشت خ يوهوس يافكند اما بخاطر هو ريز يسرش رو با رمسار. بودن من شده بود متوجه بچه هطال تاز يا

به من گفت حاضره منو خوشبخت كنه و تمام . كرد ياز من خواستگار يشرم يب تيو آزرم رو كنار زد و در نها ايزود پرده ح

شرط  كيدر مقابل نگاه متعجب من .كنه ياري يمدارج علم نياالترام رو جبران كنه ومنو تا ب يزندگ يهايكمبود ها و كاست

بار  نياول يبرا. حرف گر گرفتم نيا دنيبا شن.انجام بده كه زنش بشم  ميكارها رو برا نيحاضره ا يكذاشت گفت به شرط

بدنم درون  زا.اومد احساس تنفر  يم شيكه به نظرم قابل ستا ينسبت به خودم احساس تعصب كردم و نسبت به اون مرد

رو به عنوان  يخاطر انگشتر نيكرد به هم ياو سكوت من برداشت غلط. از ترس زبونم بند اومده بود. كرد دنيشروع به لرز

 يكه از دام گرگ م يام مثل بره ا يتجربگ يداد ه بود را خواست او انگشتم كنه كه با وجود تمام ب هيحلقه ازدواج به من هد

. بودم ياز همون اول دختر تلخ و مغرور نميب يم كنمياالن كه فكر م. و اون محدوده بذارم رو ت امجرات نكردم پ گهيد زهيگر

 ديداره كه تا سر حد مرگ نبا يدختر تو وجودش گوهر يكيگفت  يم.بود  نيداد ا اديبه من  يكه تو زندگ يزيكوكب تنها چ

كوه باال  كيهزار دفعه از  يروز يو فشار مجبور شد ينگگفت اگه از درد گرس ياو به من م.اون رو از دست بده  يبه حرام
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ازدواج به من داد احساس  شنهاديپ يريم يآقا يخاطر وقت نيبه هم. رو خدشه دار كنه تتيمعصوم يبرو اما نذار كس يبر

دم كه دوران افكار احمقانه بر نيبه ا يپ يزمان رهيرو كه تا به اون روز حفظ كرده بودم از من بگ يخواد تنها ثروت يكردم م

كه برام در نظر گرفته بود  يديرو فراموش كنم و به حرفه جد يغالمرضا از من خواست دوره گرد.بلوغ را پشت سر گذاشتم

 نيمن شده بود به ا يجسم راتيياو كه متوجه تغ.او بودم اطاعت كردم  يچون و چرا يب عيو من كه تا زمان مط ارميرو ب

راحت هم  يليخ ياجاره ا زيمسلمه هر ج گهيخب د.وجودم رو به حراج بذاره يا گهير آمد دد ربود كه از راه پ دهيرس جهينت

بمونهو درست مثل من كه از بدو  يوجود داره كه سالم و دست نخورده باق يكمتر جنس اجاره ا.شه  يبه فروش گذاشته م

كه در بستر خواب تمام احساسات  يره شب ينم ادميوقت اون شب شوم رو  چيه. تولدم مورد داد و ستد قرار گرفته بودم 

كوكب . كرده بود به خاكستر نشست زونيكه لقب پدر رو به گردنش آو يمرد يها ديفشار و تهد ريپاك و كودكانه ام ز

 ميكه دست و پا يدر حال. كه شوهرش به او داده بود خالص شد كه كار از كار گذشته بود يخواب آور ياز شر دارو يزمان

زدم و  ينكردمو از شدت درد غلت م دايدر اون رو پ دنيجرات خواب گهيافتاده بودم كه د يغرق در خون در بستر.بسته بود

تونه  يزن م كيكه  يصحنه ا نيغالمرضا مستهجن تر. افتاده بود  يدر گوشه ا يموجود همه كاره در عالم مست نيغالمرضا ا

 ريماده ش كيمثل .تلخ به حالت جنون در اومد  تيآن واقع دنيهمفكوكب با . بود  دهيكش ريرو به تصو نهياز شوهرش بب

گوشت حروم صد تا جون  كهيت نياو كرد اما افسوس كه ا دنيبه جون غالمرضا افتاد و با چنگ و دندون شروع بع در يزخم

رو گم وگور  ودشخ يشده تا مدت يتيشد و متوجه مرتكب چه جنا اريهوش يوقت. اومد ياز پا در نم يآسون نيداشت و به ا

به دل  بيعج يا نهيانسانها به خصوص از جنس مذكر ك يمن گذاشت كه از تمام يرو يمنف ريچنان تاث نيعمل ننگ نيبا ا.كرد

خاطر تا  نيبه هم دميترس ياز شب م.وحشت داشتم  يكيخودم در تار هيكه از سا ياعتمادم از همه سلب شد تا حد.گرفتم 

ازدواج  يرو برا يريم يآقا شنهاديگفتم چرا پ يهزار بار به خودم ناسزا م ياون روزها روز. گذاشتم يهم نم يصبح پالك رو

 يب يكوكب دن... بشم رتيس يمن است ب يكردم پدر واقع يشرمانه به دست غالمرضا كه فكر م يطور ب نيتا ا رفتمينپذ

بارها مثل . گرفت يمود ضرب و شتم قرار م تگذاش ياز من پاش رو جلو م يدفاع و مظلوم بود كه هر وقت به قصد پشتسبان

حرف حرف ِ . تونست رام كنه يكس نم چيقالده بود كه ه يسگ ب كيكرد اما غالمرضا  يمن م يخود رو سپر بال يمادر واقع

 جلو دار نبود تا سرحد مرگ زيچ چيكرد كه ه يمن چنان او را از كوره در م اياز جانب كوكب  يمخالفت نياو بود و كوچكتر
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بعد از ... اومد يمت و لگدش استخوانهامون خرد اما از ترس نفسمون در نم يداد بارها در اثر ضربه ها يما دونفر رو كننجه م

بعد از جند روز سر و كله غالمرضا . نجات بدم فيخودم رو از اون خونه كث هيهم يبودم كه برا ياون اتفاق من به دنبال فرضت

غالمرضا گفت قراره من با اونها  يخاطر وقت نيداشتند به هم يا بندهياون دو نفر ظاهر فر. شد دايپ گهينامرد همراه دو مرد د

وم  هيحاضر نبودم سا گهيخواست مانع رفتن من بشه اما من د يكوكب م. رفتميپذ ييچون و چرا چيكنم بدون ه يهمكار

ام  يكردم ناج يكه فكر م بهياون افراد غر ارياخت و تضرع او نكردم و خودم رو در يبه زار يسرم باه و توجه يغالمرضا باال

. بردند كه سروته نداشت ينبودم بعد از گذراندن از هفت خان به باغ بزرگ شيب ياونها هم منو كه نوجوان. هستند قرار دادم

 يكم سن وب يليمن هم كه خ. اونجا مطلع نشم يمكان تيچشمهامو بستند تا از موقع يرفتم با دستمال يبه سمت بااغ م يوقت

اول منو به دست . بردم ياومد لذت م يموشك م ميقا يكه در نظرم نوع يتجربه بودم متوجه رفالر اونها نبودم واز اون باز

دست لباس ساده و  كيچرك و كثافت بدنم شسته شد  يوقت. او منو به حمام برد.سپردند كه به نظر خدمتكار اونجا بود  يزن

 يبار از جا نيا. چشمهام رو بستند يبه خود گرفتم دوباره با دستمال زاديآدم ليشكل وشما يوقت. گذاشتند ارميدر اخت زيتم

 گهيطور د هيآدمهاش هم  يبودم فرق دات حت دهيكه د ييناآشنا كه با تمام جتهت طيمح كي.سر در آوردم يا گهيد

پنجاه  يمرد. در اونجا حضور داشتند اشتندد يسر ووضع آراسته ا يسال كه همگ ستيب ريحدود پانزده دختر و پسر ز.بودند

توانسته بود نظم و  يا ستهيمتشخص داشت و به نحو شا يظاهر. بود يسر التيساله به نام عطا خان گرداننده آن تشك

من با ادب  دنيشده همه با د يكرد اردوگاه نظام يآدم به محض ورود به اونجا احساس م.انظباط را بر آنجا حاكم كنه 

آداب و رسوم نا آگاه بودم هاج و واج چشم به  نيخودشون كردند من كه از ا يو شروع به معرف ستادنديا مقابلمواحترام 

 .شده بودم يگريد نيانگار وارد سرزم. اونها دوحته بودم

 يراتونم ب ياش به من گفت كه م يعطاخان با اون ظاهر مهربون و دوشت داتن يوقت.خواب بود  كيبرام فراتر از  زيچ همه

اون .شدم نيخوب ييطال يا ندهيبه آ يبا ناباور. دهند كوا باشم يم ادميآننچه  يريدر فراگ نكهيكنم به رط ا ياونجا زندگ هيهم

در رفت و  يريسختگ چياتاق دخترها وپسرها از هم جدا بود اما ه مياول قرار داشت هساختمان سه طبقه بود كه ما در طبق

كس پاش رو از حد خودش  چيخاطر ه نياونها وجود داشت و به هم نيب يمعقول يشه گفت آزاد يم. آمدها وجود نداشت

الغر اندام .داشت  يآب يچشمها و ديبور و پوست سف ياز اونها موها يكيعطاخان دو همكار زن داشت كه . گذاشت يفراتر نم
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عرب بود سبزه و خوش چشم و  گهيزن د.بود  يسيانگ بود و معلم زبان ايالصل بود و نام مستعار مار ياو روس.و قد بلند بود 

به ما  ايبه كمك مار ميريبگ اديرو كه قرار بود  يتسلط داشت و تمام فوت و فن ها يبه زبان فارس.ابرو و نام مستعارش نجوا 

 يبردو من هم كه چه از لحاظ اجتماع يآن دونفر بهره م يخصوص يهر شخص تازه وارد شش ماه از كالسها. داد يم آموزش

. كردم يكالسها شركت م نيدرجه قرار داشتم به طور فشرده و اجبار در ا نيتر نييدر پا يو جه از لحاظ آموزش يو فرهنگ

كه  ميشد يم يوارد تاالر يد و شبها همگ يم يسخت سپر يو ورزشها هو محاور اتياضيزبان و ر يريروزها به فكر فراگ

 يرو م يسيپل يلمهايف نيتر جيو مه نيدترينصب شده بود جد واريد يكه رو يپرده بزرگ قياز طر. بود  نمايبه س هيشب

مغز و روان ما رو  هانتخاب شده بود ك يطور لمهايف. مختلف بود يكه همه اش در رابطه با سرقت و قاچاق به روشها ميديد

در رابطه با  يدادند همگ يبه ما م يمطالعه اجبار يكه برا ييكتابها يكنه حت كيتحر يحساب مينوجوان و خام بود يكه عده ا

 يكرد جا يو كتابها پر ماجرا بود كه آدمĤرزو م لمهايف نيآن قدر ا. گرفتند  يكه به كار م ييتبهكار بود و شگردها يگروهها

 يبه خودم م هيچ گانيرا يزشهاآمو نيدونستم هدف از ا ياون روزها كه هنوز به وضوح نم...بود  يم اونها ياصل تيشخص

 يغالمرضا م ونيمرحله رو مد نيبه ا افتنيصعود كرده ام ودست  يدرجه ا نيبه چن يو دوره گرد ييكه از گدا دميبال

سال تو تصورات بچگانه ام فكر  كيتا ...روم باز كرده  بهرو  يعمل زتش در باغ سبز يتالف يخودم برا اليدونستم كه به خ

 طيبود كه چقدر تونسته بودم با شرا نجايا بيشده وعج انيبن يكه به قصد انسان ساز مينيب يم ميتعل يكردم در مدرسه ا يم

 ييفرار از درد و رنجها يخاطر برا نيبه هم. مشابه من داشتند يكه اونجا بودند گذشته ا يهمه افراد. كنم دايپ يتازه سازگار

 يكردندو انگار عطاخان خوب م ينم يچيسر پ يدستور چيا پناه آورده بودند واز هكه بار گردشونشون شده بود به اونج

بعد از دوسال آموزش و  نكهيخالصه ا... داشته باشه يداريمنسجم و چا التيرو وارد كارش كنه تا تشك يدونست چه كسان

منظورم از ذرجه  ميخورده بودند به درچه باالتر صعود كرد دييكه مهر تا يگريهمراه عده د من يو الگو بردار يريفراگ

 يكس اجازه داده نم جياونجا چه خبره در طول اون مدت به ه ميدونست يباالتر طبقه دوم ساختمون بود كه تا به اون روز نم

ارد شدن ما به طبقه و. سوم برامون معما شده بود طبقه ميديبه طبقه دوم رس يكنه وقت يكنجكاو گهيد يشد درباره طبقه ها

كارمون  يبه طور حرقه ا ستيبا يو حال م ميبود دهياون مدت آموزش د يكه ط ييعمل به تمام درسها.دوم آغاز عمل بود 

چون  ودب بيبرامون عج ديتهد نيا. فرستادند به طبقه سوم يما رو م ميكرد يم يتخط نياگه كوچكتر. ميداد يرو انجام م
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تونستم  ينم. ميباكانه براش تالش كرد يزور ب نيكه ا ييبه تمام آمال و آرزوها ديرس يعنيسوم طبقه  ميكرد يفكر م شهيهم

 نيبه هم. تونه باشه يخطرناك م دگاهيتبع كينقطه اون ساختمون قرار داشت  نيكه در باالتر يطبقه ا رميرو بپذ تيوافع نيا

بچه ها كه با  هيمن و بق.طبقه وجود نداشت  نيبه ا يراه ورود و خروج چياما ه ارميخاطر كنجكاو بودم از راز آن طبقه سر در ب

كه در سطح  ميرفت يو م مياومد يكه برامون در نظر گرفته شده بود بر م يخوب از پس كار يليخ ميهم دوره بود گهيهمد

كه ما در اونجا فارغ  يدانشگاه نيا ديبدون ديدار تدوس يليدونم كه خ يم مويبزن يبزرگ يدست به شاهكارها يالملل نيب

عطاخان همراه . يچ يعنيفرورفتن در منجالب  ديگم تا بدون يم...خب  اريبس.ساخته بود  ياز ما چ ميشد ليالتحص

آموزش سارقان و  التيتشك نيا ييشبكه بزرگ در خارح مرتبط بود كه هدفشون از برپا كيو نجوا به  ايمار ارانشيدست

. كرد يم تيفعال ايكه سرتاسر دن زنديخودشون و شبكه بر بيرو به ج يكالن يپولها قيطر نيبود تا از ا يالملل نيب انياقچقاچ

 بود دهيچيگسترده و پ يليدادند خ يكه م يخاطر آموزش نيبه هم

كس از عاقبتمون  چيو ه ميشد يحذف م رهيدا نياز راه ا ميكرد يم ييخطا نيخاطر اگه كوچكتر نيبه هم.حساس تينها يب

 يما قرار داده م اريكه در اخت يالتيتسه. كرد يافرادش م كي كيصرف  ياديز نهيشبكه هز نيآخه ا. كرد ينم دايپ ياطالع

عمر  كيمن كه  زينظ يخب مسلمه كسان.  گانيو همه را... هايو خوردن ذاهاغ نيبهتر يشخص لياتاق مجرا وسا. بود يشد عال

به خصوص من كه . انجام بدهند يهر كار ازاتيامت نيا يبودند حاضر بودند در ازا دهيكش يو بدبخت يو آوارگ يدربه در

 گريد ياز سرقت و قاچاق و كارها يباك جيو ه ديجوش يخالف بهتر م يبودم كه خون و رگم با كارها يجزو اون دسته ا

وقتها  يليخ. و فحشا بود يه آن بدم و اون خودفروشوجه حاضر نبودم تن ب چيكار روگردان بودم و به ه كيفقط از . نداشتم

رو تحربه كرده بودم مصداق  يوقت درباره من كه بارها درد گرسنگ چيحرف ه نيآره اما ا يگن فقز به دنبالش فحشا م يم

 نهيزم نيكه در ا يرو به خاطر هوش و استعداد يسيزبان انگل. باز كرد  يشبكه چشم و گوشم رو حساب نيكار در ا.نكرد دايپ

از مهره  يكيجزوِ  ندهيبود در آ يالملل نيب يقاچاقچ كيگرفتم و در محاسبه اعداد و ارقام كه الزمه كار  اديزود  يليداشتم خ

درست ... رو و رو كردم زيتنداختم و همه چ يبه دردسر بزرگ رووسوسه خودم  كيشبكه خواهم شد اما بخاطر  ياصل يها

 نييكوكا ييكويبود كه دو روز بعد با محموله سه ك نيقرار بر ا. سفر به آلمان فراهم شد يبرا ميزايكه پاسپورت و و يزمان

بود كه از طبقه باال سر  يچند وقت. كرد رييتغ زيشدم اما همه چ يشد از كشور خارج م يم يدر معده ام جاساز ستيبا يكه م
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 يفروكش م هيگرفت و در عرض چند ثان يظه اوج ملح كيكه در  ييسرو ثداها. ديرس يبه گوش م بيوغر بيعج يوصداها

سفر  نيبرد تمام فكرم حول و حوش اول يخوابم نم جانيشب از فرط ه يها مهيبه رختخواب رفتم تا ن ياون شب وفت. كرد

شد  يم تيشبكه تثب نيام در ا يدادم ماندگار يانجام م تيكار رو با موفق نياگه ا. داشتم ور شيكه پ ديچرخ يام م يخارج

آن فكرها بودم كه دوباره  رياون شب هم چنان در گ. برآمده بودم يخوب از پس چند كار بزرگ داخل يليبه خصوص كه خ

عده رو داخل آب فرو  كيسر  نكهيدرست مثل ا. و دوباره خاموش شد  ديطول نكش شتريب هيبه اندازه سه ثان.صداها بلند شد

و باز  يبهشون اجازه تنفس بد هيو دو سه ثان ياريب رونيون رو از آب بخوان خفه بشن سرش يكه م يو درست زمان يكن

كردم نسبت به  يسغ يليخ. تمام وجودم رو در بر گرفت بيعج يترس. ياريو دسگه در ن يدوباره سرشون رو داخل آب كن

 ريبود غ گرانياز د شتريب يخارج يلمهايام از ف يريمن كه الگوپذ يكار برا نيتفاوت باشم اما ا يب گرانيمثل د عموضو نيا

 كي يرسازيكردند ومن با تصو يم يباز ينقش منف شهيرو ملكه ذهنم قرار داده بودم كه هم ييتهايمن شخص. ممكن بود 

طبقه وجود  نيرفتن به ا يبرا يراه پله ا چيه. نبود يطبقه باال كار آسون هب دنيرس. صداها راه افتادم نيبه دنبال ا جيمه لميف

 قيعم يبود و همه به خواب مين كويساعت . اومدم و داخل راهرو شدم كه در سكوت فرو رفته بود رونياتاقم ب از. نداشت

داشت وشش تا هم به پسر ها  تغلقدرهر طبقه ده اتاق خواب وجود داشت كه جهار تا از اتاقها به دخترها . فرورفته بودند

كس  چيخاطر ه نيمجهز بود به هم يمدار بسته ا ينهايتمام ساختمان به دورب. در طبقه اول بود  اياتاق عطاخان و نجوا و مار.

كه اونجا  يآخه عطاخان به افراد.. دهينم  كيكش يتوانست دست از پا خطا كنه اما من مطمئن بودم اون موقع شب كس ينم

من بود كه بعد از سه  فهياندازه اما انگار وظ ينمخودش رو به خطر  تيكس موقع چيدونست ه يبودند اعتماد كامل داشتو م

 يما رو م كي كيآخه بعد از اون همه مدت نوز موقع خارج وداخل شدن از ساختمون چشم . ارميراز در ب نيسال سر از ا

اهنما امكان نداشت بدون ر گهيد يرفت يتو هر طبقه كه م. بلد نبود واونجا ر يو خروج يورود يكس راهها چيهنوز ه. بستند

رو  ميمن موقع رفت و آمد دقت كرده بودم راه را خوب بشناسم چشمها. بود  يراه پله ها مخف.  ياز اونجا خارج بش يبتون

 يرو باز كردم اما وقت ميكه حدس زده بودم حركت كردم ام يآهسته به جهت يليو بعد خ دميبستم و چند بار دور خودم چرخ

انتخاب كردمو ده  يا گهيد ريدوباره با حدس و گمان مس. دمياز بچه ها د يكيدر اتاق چشمهام رو باز كردم خودم رو مقابل 

 واريد يمتر رو ميون كيمترو عرض  ميكه طول دو ون يبزرگ يكار رو كردم تا آخر موفق شدم مقابل تابلو نيا شتريبار ب
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وقت  چيراهرو قرار داشت رد شده بودم اما ه ياز كنار اون تابلو كه در انتها يتفاوت يبارها با ب. ارميب ردرس.نصب شده بود 

 دهيكه بارها اون رو د يا يينمايس لميف هيدرست شب.فكر به ذهنم خطور نكرده بود كه ممكنه اون تابلو متحرك باشه  نيا

. ا مجاز به رفت و آمد از اونجا بودندگرفت كه فقط اونه يصورت م يتاقا قياز طر ارنشيورود و خروج عطاخان و دست. بودم 

. تابلو بودم ريدر ز يپنهان يكه زدم به دنبال دكمه ا يخاطر با حدس نيبه هم ميكن يعبور م يا گهيد ريمطمئن بودم ما از مس

 يكه زدم به دنبال دكمه ا يحدسخاطر با  نيخطر به صدا در خواهد اومد به هم ياشتباه زنگها نيدونستم با كوچكتر يم

خاطر با دفت  نيخطر به صدا در خواهد اومد به هم ياشتباه زنگها نيدونستم با كوچكتر يم. تابلو بودم ريدر ز يپنهان

با دلهره انگشتم رو . كنم دايشده بود پ يتابلو نقاش يكه رو يشاخ و برگ درخت يرو البه ال يكوچك يليخ يتونستم برجستگ

به  كياتگ و تار يكه به صورت داالن دميرو د ليراه پله طو مير مقابل چشمهاناگهان تابلو رفت و من د..ردماون فش يرو

با . اون سرو صداها از كجاست نميزدم تا بب ايجا خورده بودم اما دلم رو به در يحساب نكهيبا وجود ا.شد  يم يطبقه سوم منته

 كيقرار داشت و  نييمشابه در پا يمقابلم در دميپله رس نيبه آخر يوقت. فتمپله ها رو باال ر ديلرز يكه از ترس م ييقدمها

به داخل راهرو انداختم كه ناگهان از  يدر نگاه ياز ال. رو داخل قفل چرخوندم و در باز شد يديآهسته كل. به اون بود ديكل

 يجهنم نيچن سر ما قرار داشت يكه باال يشد در طبقه ا يباور نم. بود آه از نهادم بلند بشه  كياون صحنه مرگبار نزد دنيد

و نجوا مشغول اعمال  ايمار يدر نظرم نا آشنا اومدند به كارگردان هيچند دختر و پسر جوون كه به جز دو نفرشون بق. برپاست 

 كردم يوقت فكر نم چيه. اونجا نقطه آخر بود. كرد يمستهجن آدم رو دچار جنون م ياون صحنه ها دميبودند كه د يوانيح

 يكرد كه تا موتها نم بيچنان درونم رو تخر اهيس ريآن تصاو. نه خودش رو در ابتذال غرق كنهاندازه بتو نيانسان تا ا

رو كه به دست غالمرضا خدشه دار شد آنجا  يتيباعث شد هو نيبذارم و هم يانسان و موجودات چهار پا فرق نيتونستم ب

 رهيكه كنار آتش قرار بگ يريمثل خم. عرق شده بود سيخ كيدن اون حركات ركيتمام بدنم از د. از دست بدم شهيهم يبرا

اخراج  ياقتيل يو ب يكه در اثر تخط يكسان دمياون زمان بود كه فهم. تونستم خودم رو جمع و جور كنم يولو شئه بودم و نم

چا كند كه  خودم بشه چنان منو از ريدامنگ يكه امكان داشت روز يعقوبت نيفكر كردن به چن. آرن يشن از كجا سر در م يم

 گهيمواجهم كه د يبردم متوجه شدم با در بسته ا رهيكه دستم رو به طرف دستگ نيهم. زساندم نيي يبا چه سزعت دمينفهم

هر . تجسس خطرناك زدم نيدر اون لحظه صد بار خودم رو لعنت كردم چرا دست به ا.وقت به روم باز نخواهد شد چيه
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وجود نداشت و تو دهن اژدها  ميبرا يراه فرار چيه. ننديبب تيمنو در اون وضع سر برسند و ايو مار والحظه ممكن بود نج

كردم  ياونها بودم و اگه از اون تله فرار نم يبهره ور يبرا يبه طور حتم با شانزده سال سن سوژه مناسب. گرفتار شده بودم

 لياون پله طو يابتدا و انتها. وجود نداشت  يراه فرار چيكردم اما در اون لحظه ه يرو پرداخت م ينيغرامت سنگ ستيبا يم

 يفكر فور نيبا ا. هم بخوره نييدر طبقه باال ممكن بود به در پا ديكل دويبه ذهنم رس يناگهان فكر. شد يجا ختم م كيبه 

ا سرعت ب. بندازم ينگاه ينملحظه به داخل اون خونه جه كي يبرا يحاظر نبودم حت گهيخودم رو به طبقه باال رسوندم اما د

فرق  گهيبود قفل درها با همد دهيفا يرو امتحان كردم ب ديلرزان كل يبا دستها. برگشتم  نييرو برداشتم و به طبقه پا ديكل

برم  نيياز اون پله ها پا نكهياز دستم ساخته نبود به جز ا يكار جيو ه ادياشكم در ب ينمونده بود از فرط ناراحت يزيچ. داشت 

رو سر جاش برگردونم و پله ها رو  ديكل ديام نيبا ا. داشت يبرام وجود م يروزنه فرار كي ديشا. رسه  يبه كجا م نميبب تا

اون ساختمون به ظاهر سه طبقه بود اما  ديرس يرفتم پله ها به انتها نم يم يبود هر چ بيعج. با وحشت پشت سر گذاشتم

 سيكردم احساس كردم كف پام خ يم يهمون طور ط.  ميبود خبر يكه ما ازش ب تقرار داش نيزم ريز يانگار پند طبقه مخف

داد متوجه قطره  يبه اطراف م ياندك يكه روشن ينور كم رنگ المپ ريز. كم  دايانداختم تا علتش رو پ ينگاه نيبه زم. شد

رو كه به قتلگاه  يادامه اون راه درتپاهام ق گهيد. از ترس نفسم بند اومد . شده بود دهيپله ها چك يشدم كه رو يخون يها

بدتر  نياز ا يچيه. از كابوس هم وحشتناك تر و تكان دهنده تر  يمثل كابوس بود حت زيهمه چ. شد نداشت يم يمنته

هر لحظه . داشتم و نه راه پس شينه راه پ طيتو اون شرا. كمكت كنه يتاكس يبزن اديفر ياما نتون يفتيب ريكه تو تله گ ستين

اون . آوردند يبه سرم م يبندازند كه اون وقت معلوم نبود چ ريسر برسند ومنو در اون حالت گ و نجوا ايامكان داشت مار

 طبقه سوم نقطه  دميطور كه فهم

 

كس از اون محل  چيه ارانشيگورستان ترسناك وجود داشت كه به جز عطا و دست كياون ساختمون  ريانگار ز. نبود آخر

در . شده دهيكش نيزم يرو يداد جسم خون آلود ينقش بسته بود كه نشون م نيزم يرو يآثار خون جور. نداشت ياطالع

پس  دميخودم رو تموم شده د يمن زندگ. سرنوشت كنم ميبرم و خودم رو تسل نكهيتوانستم بكنم جز ا ياون لحظه چه كار م

در  كيبه . دميرس راههياون ب يكردم تا به انتها يلرزان پله ها رو ط ييبا قدمها. خودم وارد گور شوم يرفتم تا با پا يم ديبا
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دستم رو به  ديبا ترد. خورد يم مآثار خون تا اون نقطه به چش. كه در طبقه باال قرار داشت رو به رو شدم ييدرها هيبق هيشب

بود باال  كينزدزد كه  رونيب يا دهيو گند نيسنگ يدر چنان هوا ياز ال. از هم باز شد يبا اندك فشار. بردم رهيسمت دستگ

رو  ديترد. از اونجا شدم يفيناله ضع يوجودم رو دربر گرفت كه خواستم درو ببندم كه ناگهان متوجه صدا يچنان ترس. ارميب

 يكه چهار اتاق با درها كيتار مهينمناك و ن ينيرزميز. بود اهچاليبه س هيشدم كه شب يوارد مكان شيز ندونستم و با تشويجا

 يام رو تموم شده م يمن كه زندگ. شه يكه در زندانها ساخته م يانفراد يسلولها هيدرست شب. در اونجا قرار داشت يا لهيم

 دميكش يغيتكان دهنده اونجا چنان ج تيآن موقع دنيناگهان از د. دميسرك كش يسنگ يداخل آن اتاقكها ارياخت يب دميد

. به سمت صدا برگشتم. منو از حالت شوك درآورد يفيضع يصدا. م بودانداخت كه در حالت انهدا يكه صدام لرزه به اجسام

جانش رو  يكه نگاه ب يدر حال. و سر و صورت و تمام بدنش به شدت مجروح شده بود ديغلت يبود كه در خون م يمرد جوان

 يتو ك: دميبا تعجب پرس. اسمم از دهان او تكان خوردم دنيبا شن... كمكم كن... يتارا تو هست: به من دوخته بود با ناله گفت

: بود را پاك كرد و گفت رياز دهانش سراز باريرو كه مثل جو يپاره اش خون نياو با آست ؟يدون ياسم منو از كجا م ؟يهست

رو به خاطر  زيچ چيبود كه ه شانيدر اون لحظه چنان فكرم پر... ميكرد يكه تو طبقه دوم با هم كار م... نيآرم هستم،من 

تارا حواست كجاست، من : كرد و گفت كيها نزد لهيگرفته بود، خودش رو به م يمن جون تازه ا دنياو كه از د. آوردم ينم

انجام داد به طبقه باال منتقلم  يكه زمان سرقت از صحاف ياطياحت يب طربخا شيكه چند وقت پ يهمون كس... هستم نيآرم

او كه به زحمت حرف  ؟يكن يكار م يحال و روز چ نيبا ا نجايپس ا: دميشناخته بودم با تعجب پرسمن كه تازا او رو ... كردند

 ينيب يمگه نم م،يندار يبرگشت اهر چيه گهيسازمان خطرناكه و د كي نجايا م،يطرف هست وونيمشت ح هيما با : زد گفت يم

كنند تا از  يكه پوست و گوشت و استخون آدم رو تكه تكه م ييجا. سالخ خونه است نجايا. كنند يچقدر حساب شده عمل م

دلش به حال من و تو سوخته  يلعنت يعطا نيا يتو فكر كرد. ارنديبه دست ب يريبدن پول چشمگ ياعضا انيقاچاقچ قيطر

او و هم . هيرحم يچقدر آدم خطرناك و ب ريكركس پ نيا يدون ينم يبال و پرش گرفته، تو حت ريرو ز اشكل م نيكه به ا

 يلمهايتو ف يكه حت دميبه چشم د ييزهايبودم چ نجايكه ا يچند روز نيمن در طول ا. ستندين يرانيكدوم ا چيدستهاش ه

سه سال از چه  نيما در طول ا شهيباورت نم. دمبو دهيترسناك رو ند يصحنه ها نيدادن ا يكه به ما نشون م ييجنا

خوان ما رو به عرش  يخبرها م ياز خدا ب نيا ميكرد يكه فكر م ميچقدر احمق بود. ميگرفت يدستور م يثيموجودات خب
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اونها تو رو  نجا؟يا يتو چرا اومد يراست: ديبه من انداخت و با شك پرس ييكرد و نگاه پر معنا يمكث كوتاه... برسونن

اومد با  يم رونياش ب نهياز س ياو كه نفس به سخت. كردم فيتعر نيآرم يرو برا انيمن كل جر ؟يخودت اومد اي وردندآ

كشند  يمرگت صد در صده، اونها تو رو م گهيحاال د ،يانداخت يخودت رو به خطر م دينبا ،ياشتباه كرد: گفت يفيضع يصدا

اشاره  شيو به رواو به اتاق ر. كنند يبه طور قاچاق از كشور خارج م خورهبدنت رو كه به دردشون ب ياز اعضا كيو بعد هر 

نبوده به  عيشن يبه انجام كاها يراض نكهيمثل ا... آوردند نجاياز طبقه سوم به ا شيدو سه ساعت پ نياونو هم: كرد و گفت

با وحشت از او ... بفروشندبدنش رو  يفرصت او رو بكشند و اعضا نيسرش آوردند تا در اول ييبال نيخاطر چن نيهم

 نيداره كه ا ياجيكنه، چه احت ياز راه قاچاق و سرقت پول جمع م يعطاخان كه به اندازه كاف ؟يدون يتو از كجا م: دميپرس

مثل تو هستند كه عطاخان  ييساده لوحها گه،يد نهيهم: كرد و گفت يخنده تلخ نيآرم... يكن يكار رو بكنه، تو اشتباه فكر م

 زيبزن همه چ نيرزميز يبه انتها يگم، سر يدارم دروغ م يكن يحاال اگه فكر م اره،يسرشون خواست ب ييبال هرتونه  يم

كه حوصله  نيمگه اونجا چه خبره؟ آرم: دميپرس شيمن كه از رفتن به اون نقطه هراس داشتم با تشو... شه يم رتيدستگ

 ييقدمها با. نميرو بب زيو خواست كه خودم به چشم همه چ ومدهيجواب دادن به من رو نداشت در برابر اصرار من كوتاه ن

ها  لهيم ياز ال. نبود تيقابل رو يزيچ يكيبخاطر تار. قرار داشت نيرزميز يرفتم كه در انتها يكيبه سمت اتاق تار نيسنگ

 يزيچ كه،ينجا چقدر تاريا: ام رو گرفتم و گفتم ينيب يجلو. بود دهيچيدر فضا پ يمشمئز كننده ا يبو. دميبه داخل سرك كش

 ييبا دستها... ينيب يرو م زيهمه چ ،يبرق همون جاست، اگه اونو روشن كن ديكل كي: گفت يبه آرام نيآرم. ستيمعلوم ن

 يبزرگ وسط اتاق قرار داشت و كل يچوب زيم كي. قتلگاه مقابلم شكل گرفت كي ريرو زدم كه ناگهان تصو ديلرزان كل

خورد كردن استخوانها مورد استفاده  يساتور بزرگ كه انگار برا كي... قرار گرفته بود و  يكوچك زيم يرو يجراح ليوسا

 يب يامعا و احشا ختنيدور ر يبرا ايگو. بود زانيآو واريبه د يمشك يلونينا سهيك نيچند. گرفت و سراسر خون بود يقرار م

كرد، اما من با وجود سن  يم شد، در جا سكته ياونجا م دوار يآدم عاد كياگه  ديشا. بود يصحنه دهشتناك. استفاده آنجا بود

 ييزهايكاذب داشتم كه برگرفته از افت و خ يشجاعت. كه به دلم افتاده بود، خودم رو نباختم يكه داشتم با وجود هراس يكم

او  كيرو نزد ودمخ. دلخراش اون دختر بلندتر شده بود يناله ها. بود كه تا اون زمان باهاش دست و پنجه نرم كرده بودم

نجات  نجايكمكم كن، منو از ا: او دستش رو به سمت من دراز كرد و گفت. افتاده بود نيزم يها رو لهيپشت م رسوندم كه
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ما دو نفر سد  نيكه ب يآهن يها لهيمن به م... خوام زنده بمونم و گذشته ام رو جبران كنم يم. خوام كشته بشم يبده، من نم

. ندارم يراه فرار چيخودم هم گرفتار شدم و ه. ستياز دست من ساخته ن يكار ،يآخه چطور: شده بود اشاره كردم و گفتم

 نجايمن از همه اسرار ا. به مراتب بدتر از تو خواهم داشت ياندازند و بعد عاقبت يم ريگ نجايمنو ا يمطمئن باش اونها به زود

راه به طبقه دوم وجود داشت، اون  كيكاش . امشب هيچه شب شوم و نحس... ذارن يتا فردا زنده ام نم يسر درآوردم، حت

 شيكه از شدت درد دندانها نيآرم... دادم يخبر م سيرو به پل زيكردم و همه چ يفرصت از دستشون فرار م نيوقت در اول

وارد  يدم هر كيطور كه من فهم نيا م،يش يكشته م يو به زود ميندار يراه فرار چيحق با توست، ما ه: خورد گفت يبه هم م

سواستفاده الزم رو از تك تك افراد اغفال شده كردند به طور  نكهيبعد از ا نهايشه، ا يكشته م يروز كيبشه،  شبكه نيا

قرار  يريتو مس يچه كار كنم وقت: دمياز او پرس صاليمن با است... يكن يپس بهتره كار. رسونند ياونها رو به قتل م يعيفج

 يتو درست م: زد گفت يچشمهاش برق م يكيكه تو اون تار يدر حال نيآرم... شه يبه مردن ختم م اشگرفتم كه ابتدا و انته

 يتو فكر كرد. شسته بشه ميرو كه كرد يسه سال نيبكن تا گناه ا يكار كي ايپس ب. ستين يشك چيدر كشته شدن ما ه ،يگ

هم به  اهيو با كارنامه س ميريم يما كه م. ميكردرو بدبخت  ييمدت چه آدمها نيفكر كن تو ا ست،يقاچاق و سرقت گناه ن

... تبهكارها خالص بشه نيمملكت از شر ا كيكه هم از بار گناهمون كاسته بشه و هم  مينكن يپس چرا كار م،ير يم اياون دن

داره اونها  و آسمون كوتاهه و هر لحظه امكان نيكه دستمون از زم ينيب يم ن؟يآرم ميچه كار كن ديما با: دميبا تعجب پرس

ساختمون با تمام  نيكه ا يكن يكار كي ديبا. يرو منفجر كن نجايا ديتو با: و گفت دينفس كش يبه سخت نيآرم... سر برسند

 يم دايپ نجايا ينابود يبرا يراه كيهستم وگرنه  يلعنت يها لهيم نيافسوس كه پشت ا. بشه كسانيآدمهاش با خاك 

همه ما  د،يكارو نكن نينه، تو رو خدا ا: كنان گفت يگرفتار شده زار يتو چه مخمصه ا نبوداون دختر كه انگار متوجه ... كردم

گوشت و  نكهيا ايطور مردن آسون تره  نيا: و گفت ديغر نيآرم... رميشكل بم نيخوام به ا يمن نم م،يش يكشته م

 گرانيكه د مينكن يپس چرا كار. نه، فردا روزام م،يريم يفكر كن كه ما به هر حال م نيبه ا. استخونت رو با ساتور جدا كنند

هنوز حرف تو دهنم ... كار رو بكنم نيتونم ا يم يخب به نظر تو چطور: به اطراف انداختم و گفتم ينگاه. فتنديدام ن نيتو ا

. اومدند يم نييو نجوا بودند كه از پله ها پا ايمار. شد يتر م كيشدم كه لحظه به لحظه نزد ييخنده ها يبود كه متوجه صدا

 يكه متوجه ترس من شده بود، دستش رو از ال نيآرم. تونستم تكون بخورم يكرد كه نم ريوحشت چنان وجودم رو تسخ
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به خودم . ننديبب نجايتو رو ا ديكن، اونها نبا يمخف ييجا كيزود خودت رو : زد و گفت يليآورد و به صورتم س رونيها ب لهيم

 ستين ييجا چيه نجايآخه كجا، ا: و گفتم به اطراف انداختم ينگاه. اومدم

 

برو تو اتاق قصابي، پشت يخچال يا : آرمين كه در طول آن يك هفته با موقعيت اونجا آشنايي داشت گفت. بتونم قايم بشم كه

ب تا زود بجن. ميز خودت رو مخفي كن، اونها اين موقع شب به اونجا كاري ندراند، البد يادشون افتاده كه درو قفل نكردند

چراغ رو خاموش كردم و داخل اتاقك شدم، . من فوري خودم رو به اون قسمت رسوندم... چراغ رو هم خاموش كن. نرسيدند

سر شب هر چي توش . آرمين فقط فرصت كرد بگه برو تو يخچال و از چيزي نترس. اما جايي نبود كه خودم رو مخفي كنم

لرزشي تمام . تا يخچال اشتيخچالي شدم كه بيشتر به سردخونه شباهت د من هم بدون معطلي وارد... بوده را خالي كردند

هر ثانيه براي من . نمي دونستم از سرماي چند درجه زير صفر بود يا از ترس رو به رو شدن با اون جانيها. بدنم رو تكان داد

درِ . بينم و چيزي بشنومبه خصوص كه نمي تونستم چيزي ب. كه در معرض يخ زدگي قرار گرفته بودم مثل سالي گذشت

جز . كه هيچ صدايي از آن رد نمي شد و من به هيچ وجه نمي تونستم از موقعيت اونجا سر در بيارم بوديخچال چنان قطور 

كرخي كه در اثر . لحظه به لحظه كه مي گذشت به نقطه انجماد نزديك تر مي شدم. اينكه ريسك كنم و از اونجا خارج بشم

چندين بار تصميم گرفتم از اونجا خارج بشم، اما تصور . ه بود، قدرت هر عملي رو از من گرفته بودسرما به من دست داد

مگه غير از اين بود كه هيچ راه . قطعه قطعه شدن زير ساتور اون جالدها منو وادار مي كرد مردن در اثر يخ زدگي رو بپذيرم

كردني نبود، با  باورلي كه پر از افعي و اژدها بود نجات بده، نجاتي وجود نداشت جز اينكه دستان مرگ منو از اون سياهچا

وجود اينكه مي ديدم خون داره تو رگهام منقبض مي شه و تا چند دقيقه ديگه مي ميرم، اما حاضر نبودم پام رو از اونجا بيرون 

شه، اون هم به دست يك مرگ يخي بهتر بود تا مرگي كه روحت شاهد و ناظر قطعه قطعه شدن اعضاي بدنت با. بذارم

لحظه اي كه تمام بدنم شروع به گزگز كرد، گرمايي عجيب بدنم رو در . دنيا رو وارونه مي ديدند هموجودات نفرت انگيزي ك

باوركردني نبود كه مردن تا اين اندازه شيرين . ديگه نمي لرزيدم، انگار قوي ترين مسكن رو به من تزريق كردند. برگرفت

چشمهام رو . شتم پلكهام رو روي هم بذارم، اما اون قدر بي رمق شده بودم كه ناي اين كار رو نداشتمخيلي دوست دا. باشه

درحالي كه . هم به اين علت نمي تونستم ببندم كه پلكهام مثل بقيه اعضاي بدنم منجمد شده بود و هيچ حركتي نمي كرد
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. رفت وه مغزم نرسيد و همه چيز در سياهي مطلق فرنگاهم به رو به رو خيره شده بود در يك لحظه احساس كردم خون ب

چند روز زمان برد تا عقل و هوشم سر جاش اومد و تونستم . وقتي چشمهام رو باز كردم خودم رو روي تخت بيمارستان ديدم

ز در عالم با يادآوري آخرين لحظه ها مدتي در حالت شك و شبهه بودم تا باورم شد نمردم و همه چي. گذشته رو به ياد بيارم

پرستار شنيدم كه يك ماه در كما بودم و به طرز معجزه آسايي به زندگي دوباره برگشتم  زبونوقتي از . واقعيت اتفاق افتاده

نمي دونستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت، خوشحال از اينكه زنده هستم و نفس مي كشم و . تا مدتها مات و مبهوت بودم

تولد افكاري شوم از زنده بودن تلخ خودم هراسان  اربه يك مرگ شيرين بايد تا پايان عمر در كنناراحت از اينكه بعد از تجر

وقتي آرمين سوار بر ويلچر با سر و صورتي كه در اثر سوختگي مچاله شده بود به عيادتم اومد تا به سؤالهاي زيادم . باشم

 ميوجوش يادآورد اون شب جهن. س و خار برگشتماحساس كردم به اون دوزخ پر خ. جواب بده، از ديدنش دگرگون شدم

آرمين درحالي كه ... چطور من و تو زنده هستيم؟ هنوز نمي تونم باور كنم به اين دنيا برگشتم: با ناباوري پرسيدم. بود

تو حق داري به زنده بودنت شك كني، هر كي بيست و چهار ساعت تو : صورتش غرق اشك بود با صداي بغض آلودي گفت

مي دونم كه خيلي مشتاقي بدوني بعد از اينكه تو اون يخچال مخفي شدي . سردخونه مي موند امكان نداشت زنده بمونهاون 

نمي دوني از پيشنهادي كه بهت داده . ماريا و نجوا بدون اينكه داخل اونجا بشن در رو قفل كردند و رفتند. چه اتفاقي افتاد

فكر هم نمي كردم كه مردن در  مازودي جرأت نمي كني از اونجا خارج بشي، ا مي دونستم به اون. بودم چقدر پشيمون شدم

تمام توانم . بايد يك كاري مي كردم. يكي دو ساعت كه گذشت ديگه بي طاقت شدم. اونجا رو به بيرون اومدن ترجيح بدي

هر لحظه كه مي گذشت . مي رسيدرو جمع كردم و با فرياد ازت خواستم بيرون بياي، اما بي فايده بود و صدام به گوش تو ن

 احتمال مردن تو بر اثر انجماد تو ذهنم

نقش مي بست، من كه خودم رو مسبب اون فاجعه مي دونستم به جز مالمت كردن خودم هيچ كاري از دستم ساخته  بيشتر

 تنها چيزي كه به من آرامش مي داد اين بود كه با وجود اينكه. نبود

 

تن به  گهياما د ،يريسخت بم طيتو اون شرا يكه حاضر شد يخودت ارزش قائل بود يدر برااونق ،يدختر نوجوان بود يك

جسدت به دست عطا  يو به زود يزد خيمطمئن شده بودم كه تو  گهيشدن زمان د يبا سپر... يگروه ملعون ند نيا يبندگ
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 يآماده م رينفس گ ييبازجو كي يداشتم خودم رو برا. جواب بدم سؤاالت اونها با شكنجه كي كيبه  ديافته و من با يم

كه معلوم بود  يدرحال. اونجا ختنديو نجوا و دو سه نفر از هم دستانش ر ايدر زندان باز شد و عطا همراه مار كدفعهيكردم كه 

ها رو  وانهيكه حال و روز د عطا. ديكدام به آنجا نرس چيذهن ه. خچاليوحشت كرده اند همه جا رو گشتند، جز داخل  يحساب

آخه چطور ممكنه تونسته باشه از  ست،يهم ن نجاياو ا: زد اديزد فر يدر اون موج م ييكه درنده خو ييكرده بود با صدا دايپ

خودشون رو باخته بودند با شتاب  ياونها كه حساب... دياز محاالته، دوباره همه جا رو بگرد يزيچ نيدست ما فرار كنه، چن

تو به  ننديخواستند بب يانگار م. به اونجا سر زدند و رفتند شانيترسان و پر ايدر طول روز چند بار نجوا و مار. رفتند رونيب

 يشب بود كه ناگهان صدا يها مهين. بودند و به دست و پا افتاده بودند دهيترس يبدطور نكهينه، خالصه ا اي ياونجا اومد

بهوش اومدم كه  يوقت. كرد كسانيتمام شهر رو با خاك  يشتريده ر يزلزله ا گاران. ختيبلند شد و ساختمان فرو ر يبيمه

كه تونستم حرف  نيبه من كار نداشت، هم يكس يتا مدت. شده ام بيهستم و به شدت دچار آس مارستانيرو تخت ب دميد

انگار با . گزارش دادم سيلدونستم به پ يم التشيدرباره عطا و تشك يمنم هر چ. قرار گرفتم سيپل ييبزنم، مورد بازجو

 نكهيشه از ترس ا يم ديتارا ناام افتنياز  نكهيگفت خود عطا خان بعد از ا سيپل. طرف بودند يا دهيچيمهم و پ يليپرونده خ

كه فقط  يبمب لهيشب به وس مهيكه در سر داره قرار بده، ن ينقشه ا انيهم دستانش رو در جر نكهيمبادا شبكه لو بره بدون ا

 تيبعد هم از محل جنا. نگذاره ياز خودش باق يرد و نشون چيكنه تا ه ياون مطلع بوده اونجا رو منفجر م يجا زخودش ا

زنده مونده و االن  ديشه با وجود جراحت شد يسوخته شبكه محسوب م ياز مهره ها يكيكه  ايخوشبختانه مار. كنه يفرار م

فاجعه چند  نيتو ا: دميپرس نيشده بودم از آرم ريمتح اناتيجر نيا دنيمن كه از شن... است سيتمام سؤاالت پل يپاسخگو

 ...زنده شدم ينفر كشته شدند، من كه مرده بودم چطور

 

هر چند كه عطا . تمام اينها كار خدا بود تا چنين مزدوراني به سزاي عملشون برسند: لبخند تلخي بر لب آورد و گفت آرمين

هيچ ظلمي پايدار نيست و پاينده اون . گه اي پيدا مي شه كه به زندگيش پايان بدهگريخت، اما مطمئن باش آخرش تاراي دي

زنده موندن تو هم معجزه اي بود كه همه رو شگفت . دام عنكبوت گرفتار نشه توكسي است كه چشم و گوشش رو باز كنه تا 

بعد از اون انفجار كه باعث مرگ ده نفر و زخمي شدن پانزده نفر شد، گروه امداد يخچال رو باز مي كنند و مي . زده كرد
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ياتي در تو مشاهده نمي شد، ولي با وجود اينكه يخ زده بودي و هيچ نشان ح. بينند تو بدون كوچك ترين آسيب منجمد شدي

اين كل ماجرايي بود كه ... تو رو به بيمارستان منتقل كردند و با كمك و ياري خداوند تو رو به زندگي دوباره برگردوندند

بعد از اينكه بهبودي كامل به دست آوردم منو براي رسيدگي به جرمهايي كه در طول اون سه . آرمين براي من تعريف كرد

 ".دو سال زندان و بعد آزادي و وارد شدن به دوران ديگري از زندگيم. شده بودم تحويل بازپروري دادند كبرتسال م

چون روحي سرگردان كه در عمق سياهي جسم از دست رفته اش مي گشت، لحظه اي طوالني سكوت كرد تا از ميان آن  تارا

ه به فشاري كه به آن آدمها وارد مي كرد بي مهابا طومار او بي توج. نگاههاي بي حركت و منجمد خاطراتش را ادامه بدهد

در اون دو سالي كه حبس بودم نه تنها هيچ گونه پااليش ": گفت ورياو با لحن مالل آ. چركين خاطراتش را ورق مي زد

هجده سال تنها چيزي كه در طول . فكري در من به وجود نيومد بلكه فرصت خوبي بود تا براي آينده ام برنامه ريزي كنم

بودم هيچ  ركتزندگي در افكارم شكل نگرفته بود، تالش براي داشتن يك زندگي سالم بود، مداري كه من دورش در ح

. وقتي از زندان بيرون آمدم، جايي براي رفتن نداشتم. گونه مركزيتي نداشت، به همين خاطر متوجه سرگشتگي ام نبودم

كرده بود كه ديگه حاضر نبودم تحت هيچ شرايطي براي زندگي به اونجا  ترس و نفرت از غالمرضا چنان در وجودم ريشه

در به دري و آْوارگي يك طرف و احساس نا امني از جامعه اي كه زيرپوست خودش فرومايگاني نظير غالمرضا و . برم

س پسرانه به تن كردم موهام رو از ته تراشيدم و لبا. عطاخان رو مخفي كرده بود باعث شد خودم رو به ظاهر پسرها درآورم

 همين كه پام رو. تا راحت بتونم بين مردم آمد و رفت داشته باشم

 

 يمحقر اجاره كنم و كارم را با سرقتها يشكار جانانه زدم و بعد تونستم با آن پول خونه ا كيگذاشتم  رونيزندون ب از

آوردم  يوراك و اجاره خونه ام رو در ماندازه كه خرج خورد و خ نينداشتم،هم يچندان طمع لياوا.شروع كردم كيكوچ

كردم اون  يوقت جرأت نم چيبودم ، اما ه دهيسرقت و قاچاق دوره د نهيدر زم يبه طور حرفه ا نكهيبا وجود ا. بودم يراض

خاطر از  نيداشتند،به هم تيبلد بودند كه در شبكه عطاخان فعال يچون اون اصول رو فقط كسان رم،يشگردها رو به كار بگ

رو به  يسال كي.تن دادم شتدا يكه خطر كمتر يكنه به دله دزد دايباشه و من رو پ رانيمبادا هنوز خودش در ا نكهيا ترس

رفتم، چون  يكوكب م دنيبه د يكه از غالمرضا داشتم هرازگاه يمدت با وجود تمام نفرت نيدر طول ا. كردم يط قيطر نيا
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 ريوقت نتونست منو ز چيمادر ه كيهر چند كه او به عنوان . شدم يدلتنگ م شيداشتم و از دور ايبود كه تو دن ياو تنها كس

مرهم آرام  كي. من بود ديپر و بال شكسته تنها نقطه ام نيهمه شرارت در امان باشم، اما با هم نيره تا از ايپر و بالش بگ

از او كه خودش در استثمار . ردكه شوهرش به روح و قلب من وارد ك نهيبنش ييزخمها يداشت به رو يسع شهيبخش كه هم

منو هنگام  سيپل يدو بار در اثر بداقبال يكي. او ساخته نبود دستاز  يكار چيبه واقع ه. نداشتم يدون صفت بود، توقع يمرد

به نام ناصر  يبا مرد نكهيشد تا ا يشكل ط نيدو سال به ا نكهيخالصه ا. دنديسرقت گرفت و هر بار شش ماه زندان برام بر

و شبكه نفرت  يباز دبان ياز هرچ. كردم وارد گروهش بشم يجرأت نم لياوا. كرد يشدم كه از من دعوت به همكار آشنا

بدم،قبول  يرو تكان ميو زندگ ارميب ريچرب و نرم گ يتونم لقمه ها ينم ييبه تنها دميد يكه م يياشتم، اما خوب از آنجا

كنم كه  يزندگ ييدادم درجا يم حيدر آن مدت ترج. باال گرفت يكه كرم حساب ديسال نكش كيبه .كنم يكردم با او همكار

كردم او كه  يم يكه با ناصر همكار يكردم در طول مدت يم يشتريب تيطور احساس امن نيا. دندمردمش هم قماش خودم بو

 ييبه كارها قيزنانه، منو تشو رفتارم مردانه است تا شتريخشن و سرد هستم و ب يليمتوجه شده بود از نظر اخالق و مرام خ

 ادي يخواست موتور سوار يبود و از من م دهيموتور خر كيبرام . ام دور سازد يواقع تيمنو از جنس شتريكرد كه ب يم

ناصر  لياوا.مرد شجاع و جسور بسازم كيام از خودم  يبدن كيزيكردم با كمك ف ياو سع يقهايتشو ريمنم تحت تأث. رميبگ

ام شدند، صورتك  يكه وارد زندگ ييمردها هيكردم او هم مثل بق يوقت فكر نم چياومد،ه يم يدر نظرم مرد قابل اعتماد

رو اغفال كرده بود تا از  ياديز يمرد هرزه بود كه دخترها كياو . ستين شتريب يبه چهره زده و در باطن گنداب تيانسان

دونست با  يبود كه م ليدل نيمن تجاوز نكرده بود ، تنها به ا يشخص مين زمان به حراگه تا او.كنه ياونها سوءاستفاده جنس

كرد  ياش استفاده م يخاطر از من فقط در جهت منافع ما ل نيده،به هم يدست م از شهيهم يمنو برا ياشاره ا نيكوچك تر

كار  نيسماجت كرد كه ا يليخ. من روبه رو شد يازدواج داد و با جواب منف شنهاديو به من پ ارهينتونست طاقت ب نكهيتا ا

 يدرست زمان. مرد بكنم نيفكر افتادم كه نخم رو از ا نيمردها قائل نبودم به ا يبرا ياعتبار چيمن كه ه ي،ول رهيصورت بگ

 .افتادم ريگ يجوتهر فروش كيسرقت از  انيكار رو داشتم در جر نيكردن ا يكه قصد عمل

كرده  يعمر مثل سگ زندگ كيمن كه  يزندان رفتن برام عادت شده بود، برا گهيد. دنديبرسال حبس برام  كيبار  نيا

 هيترس نداشتم كه بخاطرش رو يزيخاطر از چ نيبه هم.داد يمعنا رو م كيهر دوش . زندان اي رونيداشت ب يبودم چه فرق
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 يام حس م يدر زندگ شهيشومشون رو هم هيو سا دميكش يزجر م يگبود كه در زند زيتنها از دو چ. رو عوض كنم ميزندگ

امشب انتقامم رو  نكهيوقت از ذهنم شسته نشد، مگر ا چيكه به سرم آورده بود، ه يفياول وجود غالم رضا با اون كار كث. كردم

 به.به قتل برسونم يعيفجكنه و به شكل  دايكردم هر لحظه ممكنه منو پ يو دوم ترس از عطاخان كه احساس م رمياز او بگ

دونستم اگه راه به او داشته باشه منو دو  يبششم چون م يكردم طرف خونه غالمرضا آفتاب يجرأت نم اديخاطر ز نيهم

كشم كه همه اش قصد سوءاستفاده از  يم ثهيمرد خب نيكشم از دست ا يم يعمره هر چ كي....خواهد داد لشيتحو يدست

دونم جطور بود  ينم. شد يادعاش م يليبه نام هلن آشنا شدم كه خ يكه زندان بودم با زن يسال آخر كي نيدر ا. منو داشت

تو  كسرهي.داشت يخوش اخالق تر و بامرام تر بودند به من كنه شده بود و دست از سرم برنم يليكه خ ياون همه زن نيب

حرفاش قرار  ريگفت تا آخرش تحت تأث واون قدر گفت .ميبد ليگروه تشك كي گهيبا همد شيخوند بعد از آزاد يگوشم م

زندان  انيپا.بدم لشيگروه آماده رو تحو كيشه من  يتر از من آزاد م ريكه او د يگرفتم و قرار شد در مدت دو سه ماه

 سيگرفته تاقاچاق و سرقت، خودش شده بود رئ يي، از گدا يمنف اتيتجرب يبا كل يدختر. ام بود يو پنج سالگ ستيشروع ب

با خودم عهد بسته بودم با  گهيمن د.خالف نداشتند نهيدر زم يتجربه ا چيه يبودند،ول يفرار يدختر ها يباند كه همگ هي

و آمدن هلن به عنوان معاون، كار خودمون رو با  يخاطر با جمع كردن آن دختر ها نينكنم،به هم يهمكار يمرد چيه

نبود،  يكردم كار آسون يزد اون طور ها كه فكر م يم يازخودش س يبرا يگروه كه هر كس نياداره ا.ميسرقت شروع كرد

صاحب مقام بشم  نهيزم نيخودم در ا يبتونم برا يبودم روز دواريكنم و ام يحال با كمك هلن تونستم گروه رو رهبر نيبا ا

 كس حق چيكه ه يميت.بشه ميت كيصاحب  يتونست باشه كه دخترك اجاره ا يباالتر م نيمن از ا يبرا يو چه افتخار

خارج از باند ، تو كار جعل اسناد و . رفت يخرش م يليالبته هلن خ.... بزنه يا گهينداشت به جز سرقت دست به كار خالف د

 يكس گهيامروز د يايچند قبضه اسلحه رو داد و معتقد بود كه در دن ديخر شنهاديپ يبعد از مدت. ها بود زيطور چ نيپالك و ا

و بر  يبحث كل كيخاطر بعد از  نيبه هم د،يد يمسلحانه م يمان رو در سرقتها تياون موفق .كنه ينم يدزد يبا دست خال

 سيير دنيسرقت از بانك و به قتل رس. باند شد يهم باعث فرو پاش نيكرد و هم يداريخالف نظر من چند قبضه اسلحه خر

و آخر هم قاتل شناخته شدن من توسط  ندكه طرفدارش بود يشدن او با سه نفر از دختران يبانك توسط هلن و بعد متوار

كه با  گهيبا رفتن هلن و سه نفر از بچه ها من موندم با دو تا دختر د. گروه بود  نيسال تالش من با ا كيماحصل  س،يپل
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شده بود و عكسم رو تو روزنامه ها به  ييشناسا سياز دستمان ساخته نبود چهره ام توسط پل يكار چياومده ه شياوضاع پ

از دختر ها به اسم  يكي نكهيتا ا. بذارم رونيكردم پام رو از خونه ب يخاطر جرأت نم نيبه هم.قاتل چاپ كرده بودند انعنو

كه خودم رو  يترفند از لونه ا نيبا ا.چهره متفاوت برام بسازه كيوارد بود رو صورتم كار كرد و تونست  ميكه تو كار گر اليل

ام رقم  يدر زندگ يفصل تازه ا كيتصادف كوچ كيكنم،اما با  يابيرو ارز تميموقع اكرده بودم خارج شدم ت يدر اون مخف

شد بعد  رهيمملو از غم و عشق به چشمان ملتهب شهاب خ يوقت تجربه اش نكرده بودم، تارا با نگاه چيكه ه يفصل. خورد 

كه سر  يهنگام اعتراف به عشق او گل آلود نشست ت سيخ نيزم يمقابل او رو يرقم يخسته از راه با ب يهمچون مسافر

 يكه در خود فرو رفته بود با لحن يدر حال.زهرآلود شهاب در امان باشد ينگاهها ررسيبود از ت افتهي يفصل آن با دروغ تجل

در عشق به روم باز شد كه من  يوقت«:خورد گفت يبه چشم م يدگيكه در آن شور يمتفاوت با چند لحظه قبل با سوز گداز

 ....مرگ من از زمان سرقت مسلحانه رقم خورد قتيدر حق. نداشتم يراه نجات چيافتاده بودم و ه ريگ قيعم ياهدر اعماق چ

خواست آخر  يرفت،اما انگار هنوز كوك سرنوشت تموم نشده بود و م يچاه م نيا يها وارهيد ختنيلحظه امكان فرو ر هر

گرفتار شده به اندازه  قيچاه عم كيكه در ته  يآدم يتونه برا يم يزيچه چ.برسونه انيبه پا يشاهنامه رو با خوش نيعاقبت ا

 يشهاب برا يوقت. او يباخت مسلم برا كيبود و  ييفرصت طال كيشهاب  بامن  ييآشنا.باشه نيريش يناج اي دنيسر رس

 يناب فقط برا نيطناب رو به ته چاه فرستاد، متوجه نبود چنگ زدن من به ا نيمن از ظلمات مستحكم تر دنيكش رونيب

بقا  يداده بودند برا اديمن  بهكه  يمردمان انيبرخاسته بودم، از م هايكيمن از اعماق تار.ستيزندگ يممانعتها ياز تمام ييرها

و با  چوندميمار خوش خط و خال خودم رو به طناب عشق شهاب پ كيخاطر من مثل  نيبه ه. يروباه صفت باش ستيبا يم

 يشهاب چنان م شيآال يقلب پاك و ب. گذاشتم كه تنها مالكش شهاب بود يبكر نيبه سرزم قدم يدلدادگ يردا دنيپوش

 يجز كالهبردار يقلب او پاسخ داده بودم و هدف يبه صدا يمن كه به قصد سوءاستفاده مال. كرد يزده م رتيكه منو ح ديتپ

 يبرام باق يراه فرار چيمنع عشق هستم به اسارتش در اومدم و ه نكهيبا وجود ا دميبه خودم اومدم كه د ينداشتم، وقت

 ...نبود يكردن اورشه چرتكه انداخت ب يكرد كه در تجارت عشق نم يباور م ديبا. نمونده

باشم  ديجد يا ندهيسالم بدم و به فكر ساخت آ ييبه روشنا يشياند كيعمر تار كيتونستم پس از  يم. شده بودم متحول

. نو بر پا كنم ياقيام رو به كمك شهاب با سبك و س يزندگ يبودم تا خرابه ها يبازتاب عشق به دنبال فرصت انيومن در م



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دروگرپروين  –تلخ شكالت 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٤

 ....رشد كردن بود صيرو داشتم كه حر يحالت كودك تازه متولد شده ا

 متأسفانه درست اما

كرد،دوباره چرخ اقبالم  نيگزيجا رو يديسف ياهيباالتر از س شهيم نكهيو ا كردميرنگ ها فكر م بيكه داشتم به ترك يزمان

 نجايشدن من به ا دهيخونه و بعد هم كش نيرزميباند در ز يدو نفر از دخترها ي دهيمواجه شدن من با اجساس گند.در رفت

 .وجود نداره يشروع ينقطه  گهيمن د يمتاسفم،برا...سال پنجو  ستيام بعد از ب يواقع تيو فاش شدن هو

بگم به نقطه  ديبا....ديآخر رس ستگاهيدر حركت بود به ا يبدبخت لير يعمر رو كيكه  اميزندگ يقطار زهوار در رفته  امشب

 ...انيپا ي

 كياش را به صورت  مانهينگاه دژخ.از جا برخاست يكرده بود،با حالت خشن انيكه در اثر هجوم خطرات تلخش عص تارا

 .د آمده بودنامه زبانشان بن بتيآن مص دنيآنان انداخت كه در اثر شن كي

نگذشته  يآنان باق يبرا يدفاع چيه يتارا جا.باشد فيتوزانه را حر نهيك يكس قادر نبود آن نگاهها چيآن لحظه ه در

 .خورديغوطه م رتيغالم رضا نشانه رفت و بعد رو به شهاب كرد كه همچنان در ح فيتفنگش را به سمت قلب كث.بود

به سراسر  تيجنا نيفردا ا.بود يخواه يقتل عام خانوادگ كينظاره گار  گهيد يتو به عنوان تنها شاهد تا چند لحظه - :گفت

 فيمردم تعر يبشه ماوقع را مو به مو برا يبخاطر تولد شومش قبان يا گهيد يتارا نكهياز ا شيپ ديو تو با شهيمخابره م ايدن

 ...يكن

مسموم كننده  يخاك يكره  نيجودشون در اكه و انتكاريخ يآدمها نيداره،درست به تعداد ا رياسلحه هفت تا ت نيا

صفت است  طانيزن ش نينفر ا نيدوم.از من بهره برد يكه به هر راه يكشته بشه،كس دينفر غالم رضاست كه با نياست،اول

تازه  يرو به بچه  رشيجرعه از ش كيحاضر نشد  يكه حت يكس.دميسالها كش نياست كه من در ا ييتمام ظلم ها يكه بان

 تيكه بخاطر رضا لهيمرد ذل ريپ نينفر ا نيسوم.كنهيم يمادر يو پنج سال ادعا ستيو حاال اومده بعد ب...متولد شده ش بده

منتقل  اتشيح يگوشه  يداريكه حاضر شد او رو به اتاق سرا يگرفت تا حد دهيحق و حقوق فرزندش را ناد يزنش تمام

 .كنه

نا خواهر  نيپنجم ا.را به من داد شيهايخودش برداشت و بدبخت يزاده شدنمان را برا يهمزاده منه كه سهم خوشبخت چهارم
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با  يحاضر به همكار شناخت،امايرو م ثشيكه شوهر خب يمفلوك،كس رزنيپ نيششم ا...قصد كشتن من رو داشت يكه روز

 ينفس تازه ا ايدن اهشيس يتباه شده كه با بسته شدن پرونده  يموجود...آخر هم نوبت خودمه...وجدان شد يزن ب نيا

 .ديخواهد كش

 .تفنگ گذشت يماشه  ينگاه خون آلودش را از شهاب بر گرفت و انگشتش را رو تارا

 

زده بود و مبهوت  رونيگل الود افتاده بود از ترس دهانش كج شده بود چشمانش از حدقه ب نيزم يكه رو يرضا در حال غالم

 يريمنتظره ت ريعمل غ كيكند،تارا در  يريجلوگ يگريهاب بتواند از بروز فاجعه دش نكهياز ا شيب.به تارا چشم دوخته بود

 .ديتپيعمر با قساوت م كيكه  يكرد،قلب كيغالم رضا شل اهيبه قلب س

به آن  يكس اعتراض چيبود،ه بيعج.زديمردن موج م يگرفت كه در نگاهش تمنا ديبدون درنگ تفنگ را به طرف مهش تارا

از آن به تارا اجازه  شتريب توانستياما شهاب نم.بودند رفتهيهمه آن قصاص را با جان و دل پذ.تارا نداشت يمحاكمه ناعادالنه 

 .بدهد يتاز كهي ي

زد كه تفنگ از دستش به  يليكه در وجودش انباشته شده بود به او چنان س يو با تمام قدرت ستاديدر برابر او ا يسپر همچون

 .پرتاب شد نيزم يرو

 :گفت ديلرزيم تيكه از فرط عصبان يو با صدائ نيآتش يهره ابا چ شهاب

كه هر طور  يهست يعادل هيقض يمثل آب خوردن شده؟فكر كرد تيكه كشتن برا يفاصله گرفت تياز آدم نقدريا يعنيچته؟-

 نشيقانون به اعمال ننگ ينذاشت ؟چرايچرا اون كثافت رو كشت...يكنيم شياجرا يو فور يكنيحكم صادر م خواديدلت م

همه  شديكه م يصورت ،دريقاتل بودن رو هم به اتهماتت اضافه كرد ركا نيبا ا ؟تويرا خراب كرد زيكنه،چرا همه چ يدگيرس

 .رو نيموجود لع نينه ا يكشتيت رو تو ذهنت م يلعنت يفقط الزم بود كه گذشته .رو از صفر شروع كرد زيچ

 يفقط تو بدبخت ايتو دن يفكر كرد.ينيبيرو نم يا گهيد سيك چياز خودت ه ريكه به غ يگرفتفاصله  يچنان از صفات انسان تو

اون .بشه دهيكش نجايكار به ا خواستهيكس نم چيه.فغان خانواده ات را بشنو يدختر،صدا.ذره انصاف داشته باش هي؟يديكش

 تيدست به جنا ياومده دار شياتفاقات پ ياالن برا.يچ يعني يفهم يم...دچار مشكل شده بود يزمان مادرت از لحاظ روان
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 كي يخاطر دار نيبه هم.سرنوشت دست داشتند يكه در دگرگون يگرديم يكارت دنبال مجرمان نيا هيتوج يو برا يزانيم

 عده

 يجمع كشتار نيتو با ا.باش نيخورده واقع ب كي...يكن ياوضاع نداشتند رو محكوم به مرگ م نيدر ا يكه چندان دخالت رو

 ينخواه يا گهيد جهينت چيبه ه يخودت بخر يو آتش دوزخ رو برا يتر بكن گنيگناهان خودت رو سن نكهيجز ا

كه پس از سالها مكافات  ينيب ي،ميبزن يمقابل چشمانت كنار ازاگه غبار انتقام رو .گذشت تنها راه حل مشكالت توست.ديرس

تو رو  نهايا.يعمر روشون حساب كن انيتا پا يتون يكه م يخونواده هست كيتو االن صاحب .يكرد دايدست پ يبه چه آرامش

 نيبه ا انهيجو نهيكاندازه  نيتو ا ستيكه منصفانه ن يراست.يتا تو به آرامش برس رنديدوست دارند،اون قدر كه حاضرند بم

بدفرجام  يباز نيت عشقمون دست از اخوام فقط به خاطر قداس ياز تو م.كنه يانتقام اول خود آدم رو نابود م.يمسئله نگاه كن

عمر در  كيكه  يتولد تازه در دامن خانواده ا كي.يدرست كن يديجد يكه زندگ ميكن يهمه ما به تو كمك م.يبردار

 نيتارا ا.نيريسرنوشت ش كيسرنوشت تكان دهنده باشه و هم آغاز  كيخوش  انيم تونه پايسوختند هم  دارتيحسرت د

 چيه گهيببره كه د ييطور قلب و روحت رو استتار كرده رو ه دست باد بسپر تا اون رو با خودش به جا نيكه ا ياهيتوده س

كه بهت شكالت تعارف كردم و تو اونو مزه  يوزاون ر ادتهيتارا .هيانقالب فكر كيفقط الزمه اش .نمونه ياز اون باق يآثار

 دنيتو نبردم اما امشب با شن يبه منظور واقع ياون زمان پ.يبود كه خورد يشكالت نيتلخ تر نيا يبه من گفت... ياش كرد

 يريدرگ اكه ب يبگم انسان زمان ديحرف ها نباشه، اما با نياالن وقت ا ديشا.هيمنظور تو از شكالت تلخ چ دميحرف ها فهم نيا

 يپس همون طور كه م.مفهومه يها براش ب نيها و بهتر نيباتريها، ز نيتر نيريكنه،ش يگوناگون دست و پنجه نرم م يها

اش  يرگذاريهم راحت تره و هم تاث يطور نيا.نكرد ليتبد يها رو به خوب يمعاوضه كرد چرا بد يرو با بد هايشه خوب

مونده كه اگه درست از روش  يپل برات باق كيفقط .يتمام پل ها رو پشت سرت خراب كرد نجايدختر، تو تا ا نيبب.شترهيب

و  تهيمعناش هم معرفته،انسان... گذشت.مونه يم يبرات باق شهيبه عنوان شاهراه هم نكهيهم ا يرس يهم به مقصد م يرد بش

بهت  شهيهم ينه برا ياگه بگ... اشهتارا بگو ب.پل رو تجربه كن نيبار هم كه شده گذر از ا كي يبرا ايپس ب.يهم بزرگوار

نابود خواهد  زيامضا كردن وجود نداره پس همه چ يبرا يتوافق نامه ا چيكنم در تجارت عشق ه ياعتراف م.كنم يپشت م

چرا  ؟يچرا سكوت كرد.تارا با تو هستم... تارا ؟يهم چنان به محاسبات مسخره ات ادامه بد يخوا يم اي يديفهم... شد
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 »مگه نه؟.يسالم دوباره بد يبه زندگ ديبا طلوع خورش يخوا يالبد م.نمونده يزيدم چ دهيتا سپ ؟يد يجواب منو نم

 .قانون شد ميفرصت كند به تاجر عشقش پاسخ دهد تسل نكهيتارا بدون ا سيهشدار دهنده پل ريآژ يبلند شدن صدا با

 

 20 فصل

 

ساعت شش بعد  ومد،يپس چرا شهاب ن« :كرد با دلشوره گفت ينگاه م يواريبار به ساعت د نيچندم يكه برا يدر حال ژنيب

 ».باشه دهيممكنه دادگاهش طول كش يعني.از ظهر شد

دونه ما نگران  ينم.رو خاموش كرده لشيچرا موبا« :گفت يكاناپه پرت كرد و با سردرگم يتلفن همراهش را رو دانا

 ».ميشيم

دادگاه خوب بود البد شهاب به ما  جهياگه نت« :گفت يچشم دوخته بود با نگران رونيكه از پشت پنجره به ب يدر حال سارا

 ستيدختر چنان از ما متنفره كه حاضر ن نيا. ميكن دايداد تو دادگاهش حضور پ يما اجازه م كاش تارا به يا.داد ياطالع م

 ».نهيما رو بب گهيبار د كي

 يهرك.چقدر يآخه بداقبال.كه تحمل كرده همه اش به خاطر ماست ييتمام مكافات ها.حق داره«:گفت يبا لحن گرفته ا دانما

 ديما با.داره بتيآدم تا چه اندازه توان مص هيمگه .بود اوردهيدوام ن يهمه بدبخت نيبار ا ريدختر بود تا االن ز نيا يجا گهيد

ها  يگرفتار نياندازه كه از شر ا نيهم.نه ايتارا ما رو ببخشه  ستيصورت مهم ن نيدر ا.باشهامروز مثبت  يينها يرا ميدعا كن

 ».ميشكرگذار باش ديكنه با دايپ يخالص

 ».است يمادرت در چه وضع نيدخترم برو بب« :و گفترو به سارا كرد  ژنيب

بهش .لحظه آرام و قرار نداشته كيتاراست  ييامروز دادگاه نها دهيكه فهم روزياز د« :از پشت پنجره كنار رفت و گفت سارا

اول .شه يم مونيتو زندگ ياگه دادگاه حكم برائت صادر كنه چه معجزه ا نديفكرش رو بك.هنوز خوابه.دادم يمسكن قو كي

تونه  ين نياز ا شتريب گهياو د.از فرط غم و اندوه فلج شده دهيكه تارا رو د يببنده خدا از ش.شهياز همه حال مامان خوب م

 نيشده كه با كوچك تر ليموجود مسخ شده تبد كياو به .ياش رو داره نه توان جسم هينه روح.تاوان گناهش رو پس بده

خدا تارا روبه .ميرو ندار ندياخبر ناخوش دنيشن تيظرف گهيبكن ما د يخدا رحم يا.دشه دوباره زنده اش كر يخبر خوش م
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صورتش را گرفته  يكه اشك پهنا يو در حال» .بره ايطور ناكام از دن نيا ينذار خواهر كوچولوم در عنفوان جوان.ما برگردون

 تيقشنگش معصوم يتو عمق چشم ها.باشه بايز نقدريتارا ا يكرد يفكرش رو م چيه« :بود رو به انا كرد و با بغض گفت

طرف  يموجود آسمان كيلحظه فكر كردم با  كيكرد،  يم فيداشت قصه غصه هاش رو تعر يشب وقت ونا.نهفته بود

با او رو  يزندگ اقتياز ما ل كي چيمتاسفانه ه.شده يبه طور حتم از گناه مبر دهياندازه جور و جفا د نيكه تا ا يمس.هستم

در  ستيبا يكه او داشت االن م ييها يبرازندگ بارفت به طور حتم  يم شيخوب پ زياز بدو تولدش همه چ اگه.مينداشت

 يسر م هي شيكه من در رفاه و آسا ييروزها نميب يم يچقدر از خودم متنفرم وقت.گرفت يقرار م ياجتماع گاهيجا نيباالتر

 ».تهداش يخفت بار يزندگ نيشه هم خون من چن يباورم نم.كرد يدست و پنجه نرم م يبردم، تنها خواهرم با فقر و بدبخت

 ريما رو تحت تاث ياندازه زندگ نيتا ا ستيبا يكار بود كه م نيدرا يدونم چه حكمت ينم« :و گفت ديكش ينيآه سنگ ژنيب

 و پنچ ساله ستيب.داد يقرار م

 

بيش ار بيست و پنج هزار بار از خودم پرسيدم كي و كجا مرتكب گناه نابخشودني شدم كه دارم اين طور تا وانش رو پس  كه

آيا حقي رو نا حق كردم ، به ناموس كسي خيانت كردم؟ مال يتيمي رو باال كشيدم؟ خوني رو به ناحق ريختم و هزار . مي دم

چي شد كه يك مسافرت اين طور زندتگي ام رو بهم ريخت و ما رو . نمي كنم داسوالي كه هر چي فكر مي كنم جوابش رو پي

 ".از سعادت ساقط كرد

هيچ يك از شما نمي . متاسفانه تمام اين بدبختيها به خاطر مرگ نيما به وجود اومد ":سري با تاسف تكان داد و گفت  دانا

به همين . ه امانتي رو بهتون داده و اون موقع پس گرفتهخواستيد اين واقعيت رو بپذيريد كه مصلحت پروردگار اين بوده ك

 ".ديدخاطر تارا رو به چشم يك قاتل نگاه كر

من هيچ وقت چنين ديدي نسبت به  ":در حالي كه سعي داشت صدايش به گوش مهشيد نرسد با لحن مغمومي گفت  بيژن

ن خاطر چنين چالشي رو هم براي خودش و هم دخترم نداشتم ، اون مادرت بود كه حاضر به پذيرفتن تارا نشد و به مي

رو هم زد، چرا؟ چون مي گفت اگه بخاطر عروسي مهرداد  رادرشمگه نديديد كه او حتي قيد مادر و ب. ديگران به وجود آورد

مادر بنده خداش كه از غصه تنها دخترش دق مرگ شده ، ما هم كه يك عمره تو آتيش افكار . نبود چنين اتفاقي نمي افتاد
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االن شما دو نفر بايد زندگي مستقلي براي خودتون داشته باشيد ، اما اين قدر و من و مادرت . پوشالي او داريم مي سوزيم

در اين وسط تنها تارا نبوده كه تلف شده ، شما دو . دلمون از زندگي سياه شده كه هيچ فكري براي آينده شما دو نفر نكرديم

نمي دونم كي مي خواد اين گره كور از زندگي ما باز بشه و اين طلسم لعنتي . اني خورديدنفر هم به نوعي ضربه غير قابل جبر

 ".بشكنه

شما ديگه چرا اين حرف رو مي زني پدر، طلسم چيه؟ مثل اينكه افكار پوچ مادر رو شما هم تاثير  ":با بي حوصلگي گفت  دانا

د ما هستيم كه بايد گره اي رو كه بسته شده با هوشياري باز اين خو. سر نخ تمام اين گره هاي كور دست خود آدمه. گذاشته

اگه از اين مخمصه به خير و خوشي خالص بشه ديگه هيچ گره اي تو زندگي ما وجود . تاالن بزرگتريم مشكل ما تاراس. كنيم

 ".نداره

 "اده؟چرا شهاب دير كرد؟ يعني چه اتفاقي افت ":با دلشوره سرش را بين دستانش فشرد و گفت  سارا

سيگاري آتش زد و بعد در حالي كه صورتش در هم فرو رفته بود با نا آرامي شروع به قدم زدن در طول اتاق پذيرايي  بيژن

چندين مرتبه اين كار . دانا به سمت تلفن ثابت رفت و شروع به گرفتن شماره شهاب كرد ، اما باز هم در دسترس نبود. كرد

گوشي را گذاشت و در حالي كه رنگش پريده به نظر مي . مكالمه وجود نداشت ريبرقرا را تكرار كرد ، اما هر بار امكان

 ".البد تو راهه ، چون هرچي شماره اش رو مي گيرم در دسترس نيست ":رسيد گفت 

دانا كه بيش از آن تحمل جو سنگين آنجا . پشت سر هم پكهاي عميقي به سيگار مي زد. بر اثر ضعف روي مبل رها شد سارا

پشت سر هم شماره . ا نداشت تلفن همراهش را برداشت و بي توجه به برودت هواي پاييزي با پيراهن نازكي به حياط رفتر

روي صندلي اي نشست كه زير درخت بيد مجنون قرار . ، اما موفق نمي شد پرسدشهاب را مي گرفت تا نتيجه دادگاه را از او ب

با حسرت آه جانسوزي . كه زير سايه پاييز ظاهري افسرده به خود گرفته بود با تشويش نگاهي به دور حياط انداخت. داشت

بشه و اين كالغهاي سياه از  اسخدايا روزي مي رسه كه در اين خونه مه گرفته سرسبزي و نشاط احس: كشيد و با خود گفت 

يعني مي شه روزي تارا با . ندالي شاخ و برگ خشكيده درختان چنار پر بكشند و برند و جاشون رو پرنده هاي عشق پر كن

چقدر دوست دارم دست در دست همزادم به كودكي . اون قامت بلندش تو اين حياط جوالن بده و همه ما رو غرق لذت كنه

هر دو بچه بشيم و به دنيايي سفر كنيم كه مثل آينه پاك و شفافه ، . وقت در كنار هم تجربه نكرديم چاي برگرديم كه هي
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اگه جز اين بود قول مي دم اين بار تمام بديهاش رو براي خودم ... خوشبختي هيچ رنگ ديگه اي نداشته باشه دنيايي كه به جز

زمين خوردنهاش از من ، گرسنگيهاش از من ، تو چاه افتادنهاش از من و تمام تلخكاميهاش . بردارم و خوبي ها رو به او بدم

يك چيز رو به ياد نمي آرم و اون زمانيست كه من و تارا با همديگه در خدايا چقدر خوشحالم كه دست كم . فقط و فقط از من

 ه؟نمي دونم اونجا هم من به حق و حقوق او تعدي مي كردم يا ن. يك رحم رشد و نمو پيدا كرديم

داي آسمان با هراس نگاهي به بلن. كالغها همچون تام تام طبلي تهي چنان فضا را به لرزه درآورد كه دانا از جا كنده شد صداي

با نفرت از آن جشن زمستاني رو برگرداند و در حالي كه به سمت ساختمان . انداخت كه در استتار سياه باالن قرار گرفته بود

 .لعنتيها ، امسال چقدر زود سور و سات زمستان رو برپا كردند: مي رفت زير لب غريد 

 "ونستي با شهاب ارتباط برقرار كني؟چيه؟ ت ": با ديدن سيماي پريشان دانا با نگراني گفت  سارا

صدايي كه باعث فرو ريختن قلبهاي منتظران شد كه با بي تابي در . حرف سارا تمام نشده بود كه صداي آيفون بلند شد هنوز

در يك لحظه زمان بي . هيچ يك جرات گشودن در را نداشتند. هر سه با وهم نگاهي به يكديگر انداختند. سينه مي تپيد

چند بار پي در پي بلند شد تا اينكه دانا زودتر از سارا و پدرش توانست  نصداي آيفو. ند و قوه فكرشان مختل شدحركت ما

 .بدون اينكه قادر به تكان دادن لبهايش باشد، در را گشود. از آن يخزدگي در بيايد

دنيا دوباره گردش خود را از سر وقتي قدم به داخل ساختمان گذاشت ، انگار . هر قدم شهاب نفس آنان كندتر مي شد با

در حالي كه عضالت . چهره ماتم زده شهاب گواه خبر تلخي بود. هر سه نفر با رعب به صورت شهاب خيره شدند. گرفت

. همه چيز تموم شد ": عميق ترين چاه به گوش مي رسيد گفت  رصورتش در اثر بغض مي لرزيد با صدايي كه گويي از قع

 ".پرونده اش براي هميشه بسته شد

منظورت چيه؟ مي خواي بگي كه او  ": مقابل شهاب قرار گرفت و در حالي كه او را به شدت تكان مي داد فرياد زد  دانا

 "محكوم به كرگ نشده؟ او آزاد مي شه مگه نه؟ 

تاراي من حكم اعدامش صادر ... تارا ": الي كه سيل اشك در صورتش طغيان كرده بود گفت شهاب شكست و در ح بغض

 ".بايد براي اين آزادي جشن گرفت. او تا چند روز ديگه براي هميشه از شر زندگي راحت مي شه. شد

بر روي زمين  بيژن همچون درخت خشكيده اي كه از كمر مي شكند. با شنيدن اين حرف دو دستي بر سرش كوبيد دانا
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صداي جيغ رعد آساي مهشيد از فراز پله ها به . سارا چنان چنگي به صورتش انداخت كه از آن خون بيرون جهيد. نشست

 .گوش رسيد و تا مدتي هيچ صدايي در آن فضاي به سوگ نشسته به گوش نرسيد

آن قدر به اين خودزني ادامه داد كه از . سرس را محكم به نرده ها مي كوبيد. با شنيدن اين خبر دچار جنون آني شد مهشيد

در آن لحظه هيچ كس نمي توانست دواي درد ديگري باشد ، گويا زنجير غم دست و پايشان را قفل كرده بود و . هوش رفت

 .فقط صداي البه خود را مي شنيدند

هيچ كس نتونست كاري  پس همه چي تموم شد؟ ":وقتي به هوش آمد ، نگاه داغدارش را به شهاب دوخت و گفت  مهشيد

 "براش بكنه؟ پس اون وكيل بي دست و پا چه كاره بود؟ 

تارا خودش همه اتهامات رو پذيرفت، او قتلهاي صورت گرفته رو به عهده گرفت ، البته نظر  ":با لحن گرفته اي گفت  شهاب

او . ه كه همان شب تارا در دست داشتهتمام قتلها كه در اثر تيراندازي صورت گرفته همه با تفنگي بود. پليس هم همين بود

حتي شهادت منيره خانم وپسرش مبني بر . و شواهد اين اتهامات رو ثابت مي كنه رمتهم به قتل چهار نفر شده و تمام آثا

شد  هر چند كه اگه اين اتهام رد مي. اينكه زمان به قتل رسيدن اون دو دختر فراري ، تارا با من در شمال بوده ، بي فايده بود

 ".باز هم به خاطر قتل غالمرضا و رئيس بانك محكوم به قصاص بود

آخه موضوع اينه كه به جز قتل ، متهم به سرقت  ":با لحني عصبي چنگي به موهاي جوگندمي اش انداخت و گفت  بيژن

خيلي تالش كرد كه او وكيلش . متاسفانه پرونده اش خيلي سياه است. مسلحانه ، قاچاق و تشكيل باند دختران فراري هم بوده

اين سومين دادگاه . تر از اين حرفهاست كه بشه براش كاري كرد گينجرم او خيلي سن. قصاص نشه ، اما بي فايده بود

ديگه جاي هيچ عفو و تجديد نظر مجددي . در دادگاه قبلي شكايت نامه اي به ديوان عالي ارجاع داديم كه رد شد. تاراست

كوتاهي با بقيه شما  مالقاتاو قبول كرد به جز مادرش . من با تارا صحبت كردم. زودي اجرا ميشه حكم اعدام به. وجود نداره

 ".داشته باشه

... من قاتل دخترم هستم ":در حالي كه روي تختش دراز كشيده بود ، نگاه ماتش را به سقف دوخت و با لكنت گفت  مهشيد

من با همين دستهام آتيش به خرمن زندگي اش ... بهش هديه دادممن به جاي فرستادن او به خونه بخت ، چوبه دار رو 

او حق داره از ديدن من بيزار باشه، حق داره منو نبخشه ، اما من بايد او رو ببينم ، بايد به پاش بيفتم و التماسش كنم . انداختم
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با لحن ناخوشايندي . ستاده بودو همان موقع به طرز وحشيانه اي به سمت شهاب حمله كرد كه كنار تختش اي ".منو ببخشه

من كه مي دونستم او هيج وقت منو  ردي؟چرا؟ چرا نذاشتي اون شب از من انتقام بگيره، چرا از كشتن من ممانعت ك ":گفت 

حاال ديگه چطوري به او دسترسي پيدا كنم؟ چطوري ... نمي بخشه ، پس كاش مي ذاشتي با كشتن من عقده هاش رو خالي كنه

اين من بودم . چوبه دار حق منه، نه او... ون طناب داري كه قراره دور گردن او حقه بشه ، بندازه دور گردن منازش بخوام ا

دختر من فقط يك بازيگر بوده ، عامل اين تبهكاريها . او داره بي گناه قصاص مي شه. تمام اين گناهها رو براي او خريدم كه

برم و خودم رو به دادگاه معرفي كنم ، يكي نيست به من كمك كنه تا حرف  من چطوري بايد. من هستم ، نه اين طفل بينوا

همه بايد آگاه شن كه چطور من نام مادر ... بايد همه بدونند قاتل منم ، مفسد في االرض منم. دلم رو به گوش مردم برسونم

 ":كرد و با جوش و خروش گفت بعد پيراهن شهاب را رها كرد و شروع به مشت زدن به سينه اش  ".ور به رسوايي كشيدم

. اين سينه هام پر شير بود ، اما حاضر نبودم يك جرعه اون رو به طفلم كه از شدت گرسنگي فرياد ميزد بدم! آره ، آره يادمه

جگرم ... واي دارم مي سوزم خدا. اين ظالمانه ترين كاريست كه يك مادر مي تونه نسبت به كودك تازه متولد شده اش بكنه

خدايا سالهاست در مقابل درگاهت به خاك افتادم و ازت طلب ... اين چه برزخي بود براي خودم درست كردم. اغ شدهنقره د

حاال مي خوام يا منو بكشي يا معجزه اي كني كه تارا از مرگ ناعادالنه . كردم ، اما تو هيچ وقت صدام رو نشنيدي بخشايش

 "... ج سال تضرع كردن به دعام پاسخ بديحاال وقتشه بعد از بيست و پن. خالصي پيدا كنه

بيژن در حالي كه سعي داشت او را به حالت عادي بازگرداند با عجله رو به سارا برگشت . وجود مهشيد را دربرگرفت رعشه

 ".داره از دست مي ره... زود باش آمپولش رو بيار ":كه با چشماني گريان در گوشه اي ايستاده بود گفت 

دانا و شهاب . آمپول آرامبخشي از داخل كشو درآورد. ت ميزي رفت كه مملو از داروهاي قلب و اعصاب بودفورا به سم سارا

 .با كمري تا شده از اتاق خارج شدند و به طبقه پايين رفتند

پيش  با اين اوضاع. بنده خدا مادر ، او از همه ما بيشتر دچار عذاب وجدانه ":در حالي كه به سمت مبل مي رفت گفت  دانا

االن شش ماهه كه پاهاش قدرت راه رفتن نداره، دوباره هم سكته قلبي . اومده ، فكر نمي كنم او چند وقت ديگه دوام بياره

نمي دونم آخر و عاقبت . بار ديگه سكته كنه ديگه امكان زنده موندنش وجود نداره ككرده و دكترها هشدار دادند كه اگه ي

 ".اين تراژدي به كجا ختم خواهد شد
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 "دانا آيا تا به حال عاشق شدي؟ ":به سمت پنجره رفت و در حالي كه به ظلمات بيرون چشم خيره شده بود گفت  شهاب

همين اندازه كه موفق شدم . نه ، هيچ وقت فصت فكر كردن به خودم رو پيدا نكردم ":لبخند تلخي بر لب آورد و گفت  دانا

طفلي سارا ، او هم مثل من به زحمت تونست . م بايد كالهم رو بندازم هوادر اين جو آشفته ليسانس معماري ام رو بگير

اگه وجود دلگرم . از مدركش نبرد و همه چيزش رو به پاي مادر گذاشت يهرچند كه هيچ بهره ا... ليسانس شيمي بگيره

 ":و بعد با سردرگمي پرسيد  مكثي كرد ".كننده سارا نبود ، همان سالهاي اول مادر از فرط تنهايي و غصه از بين رفته بود

 "راستي حواسم پرت شد، چي پرسيدي؟

همه گرفتار مشكالت . هيچ كس درد كس ديگه رو درك نمي كنه. چه دنياي پوچي شده ":آهي كشيد و گفت  شهاي

 ".البته هيچ توقعي هم نمي شه از كسي داشت. خودشون هستند

فردا اخبار مربوط به دادگاه امروز در  ":ته آن دو انداخت و گفت آمدن بيژن و سارا شهاب نگاهش را به چهره هاي خس با

همگي از يك فاجعه انساني صحبت مي . نمي دونيد اين خبرنگارها چه جنجالي به وجود آورده بودند. جرايد چاپ مي شه

 توهين آميز او رو مورد سرزنش و تحقير قرار  ناونها بي توجه به اوضاع روحي تارا چنا. كردند

 ».طرف بودند يالملل نيب تكاريجنا كيبودند كه انگار با  داده

قصاص رو صادر  يدادگاه رأ يوقت...تارا بگو تياز وضع«:را پاك كرد و گفت شيكه به سر داشت اشكها يبا گوشه شال سارا

 »به او دست داد؟ يكرد چه حال

در  يتيكه حكم صادر شد چنان برق رضا يباورتون نشه اما زمان ديشا«:گفت يشد و بالحن اندوهناك رهيخ يبه نقطه ا شهاب

وقت  كيآروم دادگاه رو ترك كرد و من به زحمت تونستم  ياو با چهره ا.كه همه رو شگفت زده كرد ديچشمان تارا درخش

 يچ...گفتن ندارم يبرا يحرف چيكه ه دميبا او رو به رو شدم د يوقت.نمبا او صحبت ك كيتا از نزد رميبگ يمالقات خصوص

 دونستميم.ديكنم كه نخواهد د دواريام يا ندهياو رو به آ خواستميم.با مرگ نداشت ياو فاصله ا يبهش بگم وقت تونستميم

بسنده  گهيهمد ردنخاطر فقط به نگاه ك نيبه هم.نخواهد داشت ياعتبار چيمهاجره ه كيبگم در نظر او كه  يهرچ

بده او هم قبول كرد به جز  تيشما رضا دارياز او خواستم به د ميجدا بش گهياز همد ميخواستيكه م يفقط لحظه ا.ميكرد

رو به  شيكه زندگ يكس تونهينم گفتياو م.بود دهيفا يالتماس كردم كه مادرش رو حالل كنه ب يهرچ.نهيرو بب هيمادرش بق
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 ».ميخاك كن مايبود كه بعد مرگش جسدش رو كنار قبر ن نيكه از من خواست ا يزيچ هافقط تن.ببخشه دهيكش يتباه

كه خبر از حزن درونش  ييگذاشت و با صدا شهيش ياش را رو يشانيپ.حرف به سمت پنجره برگشت نيبا گفتن ا شهاب

 .كرد ستنيمهابا شروع به گر يب داديم

 يتا تارا برا رديبگ يت وقت مالقات خصوصاز اعدام شهاب توانس شيروز پ.ديزود از راه رس يليتارا خ ختنيبه دار آو زمان

 .كند دايبار در جمع خانواده اش حضور پ نيو آخر نياول

 دنيتارا با د.را به دوش انداخته بود وداع كنند منتيم يداد آنان را تنها بگذارد تا راحت تر با دخترشان كه ردا حيترج شهاب

و انتقام به چشم  نهياز ك ياثر چيدر نگاه جانسوز تارا ه.پدر و خواهر و برادرش از جا برخاست و مقابلشان قرار گرفت

 يازيآنان را در آغوش گرفت تا آتش ن كي كياو با ولع .بود دهيرا معنا بخش گاهشكشنده بود كه ن يفقط حسرت.خوردينم

 نكهيپس از ا.آنان گرفته بود كي كيمجال حرف زدن را از  هيگر.فا كندرا اط ديكشيربع قرن در وجودش زبانه م كيكه 

قرار  يچوب زيكه دور م يهايصندل يآنان را دعوت به آرامش كرد و خواست رو ديفائق آ دشيتوانست بر احساسات جد

 يآرزو شهيهم«:بر گوشه لب داشت گفت يكه لبخند پردرد يبه آنان انداخت و درحال ينگاه يفتگيتارا با ش.ننديداشت بنش

دوست ندارم با ...دميآرزوم رس نيبه ا ميروز زندگ نيخوشحالم كه در آخر.رو داشتم يخانواده درست و حساب كيداشتن 

 يلحظه ها معنا نيدوست دارم در ا.ديپس بخند.كنم ليتبد يرو به تلخ داريد نيا ينيريش دهيموداع  يكه بو ييحرفها

 ».ت رو بفهممخونواده خوشبخ

تو ...انوسهيقلب تو مثل اق زميخواهر عز«:نوازش با اندوه گفت يكه دستان تارا را در دست گرفته بود و به آرام يدرحال سارا

بذار او هم به جمع ما .يكران راه بد يب انوسياق نياو رو به ا كشهينشسته كه انتظار م يدر كس نيپشت ا.يباگذشت يليخ

 يبهشت رو به رو يبخشش درها نيصداش كنم باور كن با ا يخوايم.شهيا حضور او جمع كامل ممطمئن باش ب...وندهيبپ

 ».يكنيخودت باز م

زن  نيخواهر جان ا يگيم يدار يچ«:تكان داد و گفت يداشت بر اعصابش مسلط بماند سرش را به عالمت نف يكه سع تارا

اگه قراره در بهشت بخاطر .من ناامن كرد يبهره ببرم رو برا شياز تمام لذتها تونستميكه من م ييايدن.منو جهنم كرد يايدن

 نيبه ا كنميمن از شما خواهش م.بهتر كه در دوزخ اعمالم گرفتار بمانم نمن باز بشه همو يبه رو يالقلب يزن قس نيچن
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از مقوله  كنميش محاال خواه.كنه دايسر قبرم حضور پ يحق نداره حت ديبه چهره زده از طرف من بگ يكه نقاب مادر يخانم

تارا نگاهش ».ندارد جودبراش و يحرف كنهيم دايخاتمه پ شيزندگ گهيكه تا چند ساعت د يهرچند كس.ديصحبت كن يگريد

چقدر خوبه كه خداوند سرنوشت ما آدمها رو متفاوت با هم خلق «:با لبخند گفت.ستينگريرا به دانا دوخت كه با تعمق به او م

خوشحالم .شديم يچ ايدن داشتنديهم م يمشترك ريكه با هم همزاد هستند تقد يفكرش رو بكن اگه قرار بود كسان.كرده

و  ياستفاده رو ببر تينها يز زندگمن ا يبه جا ديتو با.كه منو نابود كرد مصون مونده يطوفان حوادث ازتنها برادرم  نميبيم

 ».يريوانفسا بگ يايدن نيشده از ا ماليرو كه از من پا يحق

با تو هم  تونستميكاش م يا.تو نبودم يهمزاد برا كيكاش تنها  يا«:شانه تارا نهاد و با افسوس گفت يدستش را رو دانا

به  يطور با جسارت دار نيكه ا يهست يدختر شجاع تو.با تو بودن رو نداشتم و ندارم يستگيهرچند كه من شا.پرواز بشم

 ».انداخت يتو بود هراس او رو از پا م يجا يگريبه طور حتم هركس د.يرياستقبال مرگ م

 ايتو اون دن.رسهيم انيبه پا زهايچ يليبا مردن خ...ترسميم شترياما من از زنده بودن ب«:گفت يدر ادامه صحبت دانا فور تارا

 يخسته شدم از باز.يپس بد حيتوض گرانيبه د ديبا يكشيكه م يبابت هر نفس ايدن نياما در ا يخدا باش يجوابگو ديفقط با

تنها جسمم خواهد خفت و روح سرگردانم هم چنان ناآرام خواهد  دونميهرچند م.دارم ازين يروزگارمن به آرامش ابد

 ».امرزديمرا ب ديبخواهكه بعد از مرگم از خدا  نهيا خواميكه از شما م يزيمن تنها چ.بود

 »شه؟يپدر زودتر مستجاب م يدعا گنيراسته كه م«:دوخت و گفت ژنيقرار ب ينگاهش را در نگاه ب تارا

 راتميپس برام دعا كن از خدا بخواه از سر تقص«:گفت يزيتارا با لحن التماس آم.سرش را به عالمت مثبت تكان داد ژنيب

 ».رو ندارم ايتحمل عذاب در اون دن گهيد.بگذره

كه منو و  يظلم نيبزرگتر.نتونستم برات بكنم يكار چيتو شرمنده ام ه يدخترم من از رو«:شكسته گفت ييبا صدا ژنيب

كه حق  يپدر.عده موجود از وجودت سوءاستفاده كنند كيتا  ميآوردد ايبود كه فقط تو رو به دن نيا ميمادرت به تو كرد

 نيكاش ا يا.نه تو گرفتيبه دست من صورت م دياون كثافت با تلق.ن خودش كردموجود سلفه از آ كيمسلم من بود رو 

 ».گرفتيم انيپا شيزندگ يبه اون راحت دينبا.زدميم ششيتا همون جا آت يگذاشتيمن م اريفرصت رو در اخت

 نيتو ا.ببخشم تونستميمردنم خوشحال نبودم و شما رو هم نم يقدر برا نياالن ا كشتمشياگه نم«:و گفت ديكش يآه تارا
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برسم كه  جهينت نيداششتم تا به ا ازيزمان ن نيمن به ا.فكر كنم زيبود كه به همه چ يكه حبس بودم فرصت خوب يشش ماه

طرف  كياز .بود يادياون شب من تحت فشار ز.وجود اومده نداشتند هدر مشكالت ب يپدر و خواهر و برادرم چندان سهم

كه از  يو دوم پناه آوردن به خونه ا ستيشون مشخص ن يكي تيتر كه هنوز هواجساد منهدم شده اون دوتا دخ دنيد

 شبهاش

از  ريدست به دست هم داد تا به غ نهايهمه ا.رسوند يوانگيام كه منو به مرز د يواقع تيو سوم هم فاش شدن هو دميترسيم

 دوارميفقط ام.طور به صدا دراومد نيمن هم ا يتموم شد و زنگ آخر زندگ زيبه هرحال همه چ.نميرو نب يا گهيخودم كس د

 ».نذاره ايدن نيمشابه من پا تو ا يبا سرنوشت يدختر چيه گهيد

پس چرا  يتو كه اون سه نفر رو به قتل ترسوند.يرفتيحكم دادگاه رو پذ يراحت نيآخه دخترم چرا به ا«:با تاثر گفت ژنيب

 »؟يرو به گردنن گرفت زيهمه چ

 دنديكه من داشتم به قتل رس يبود كه اون دو دختر و ريس بانك با تفنگ نيا سيپل قاتيقتح جهيبه گردن نگرفتم نت من«

صحنه رو به نفع  يهلن با زرنگ.كرد يهلن معرف يكه زمان سرقت از بانك شاهد قتل بوده به اشتباه منو جا ياون شخص يحت

به هرحال آب كه از سر ...كردم كيبانك شل ريمن به سمت مد ردندخاطر شاهدان هم فكر ك نيبه هم.خودش عوض كرد

 يحكم راض نياز ا.قضاوت داد يدر رأ يرييكه بشه تغ ستيدوتا ن يكيوجب چه صد وججب اتهامات من  كيگذشت چه 

به دنبال سرنوشت خودش  يهمه شما هم معلوم مبشه و هركس فيبا مرگ من تكل.دونميهستم و خودم رو محق اعددام م

 دونميهرچند كه م...ديو خاطره شوم منو از ذهنتون پاك كن ادي شهيهم يكه برا نهيا يشما داركه از  يفقط تنها خواهش.رهيم

قطره اشك برام  كي يام حت يبعد از مرگ رسم خواميحال از شما م نياما با ا ستمين شتريمرده ب كياالن هم در نظر شما 

 ».ديزينر

گذشته  ميخواستيتازه م ميكرد دايما بعد سالها انتظار و جستجو تازه تو رو پ زميخواهر عز يگيم يدار يچ«:با بغض گفت دانا

 اليخ كيبه  ليتبد زياما افسوس كه همه چ ميرو درك كن يخوشبخت يمعنا ميخواستيتازه م ميبربادرفته رو جبران كن يها

كه  نيب رو به او نشون بدن اما همآدم تشنه رو لب چشمه ببرند و آ كيبدتر باشه كه  نياز ا تونهيم يچ.شد يافتنيدست ن

 همون آدم تشنه است كه تيما حكا يزندگ تيتارا جان حكا.بنوشه مانعش بشن يبخواد جرعه ا
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باز هم بدون  يكنيم يتكرو يبار هم دار نيا.صورت گرفت ايكردن تو كه انگار در رو دايدرست مثل پ.شدنه رابيس صيحر

 »افته؟چرا من نه؟ يقرعه رفتن به نام تو م شهيآخه چرا هم.يهمسفر عازم شد

اما حجم  ديبگو يزيتارا خواست چ.را به لرزه درآورد يسنگ يوارياش آن چهار د هيچنان بغضش شكست كه هق هق گر دانا

 .كه قلبش را تحت فشارقرار داده بود قدرت حرف زدن را از او سلب كرد ينيسنگ

 يگونه از دست داده بودند دچار سرگشتگ نيباهم بودن را ا يها هيثان نيآخر نكهياز ا.به خود آمدند ياخطار نگهبان همگ با

 دايپ ديسالهاست فقط به ام.بازگشته يسفر ب يلعنت به هرچ«:گفت هيسارا خواهرش را تنگ در آغوش گرفت و با گر.شدند

 ».مياين برباز پس زنده بودنمو يبه چه بهانه ا نيا ازبعد .ميكرديم يو زندگ ميكردن تو زنده بود

مگه «:و گفت ديبا حالوت صورت او را بوس كردياستشمام م كيخواهرش را آنگونه از نزد حهيبار را نياول يكه برا تارا

 ».باشه ديسف ميزندگ ريتصو نيآخر ديبذار.ديشگون نداره پس بخند هيپشت سر مسافر گر گنيكه م ديدينشن

خاطر  نيبه هم.تجربه كند زيبار آغوش پدر را ن نيبار و آخر نياول يتارا را بر آن داشت كه برا ژنيجانسوز ب هيگر يصدا

فكر  شهيهم...يكرد غيعمر از من در كيرو  يمن چه ساحل امن يخدا يوا«:خودش را در آغوشش انداخت و گفت بانهيغر

 نيافسوس كه ا.كنميرو استشمام م يزندگ يبودنم بو يها قهيدق نيخراما حاال در آ دهيم انتيخ يآغوش پدر بو كردميم

 ».كردميدعوت م يمهمون نيكاش زودتر شما رو به ا يا.آره يدوام نم شتريب گهيچند ساعت د يدلخوش

 ايدن نيهمه ما تو ا.داره دخترم يانيپا يهر مهمون«:گفت يبا لحن حزن آلود فشرديم نهيكه سر دخترش را به س يدرحال ژنيب

 يبرا تونهيكس نم چيرفتن حاكمه كه ه نيدر ا يديبا.رتريد يكي كنهيرو ترك م يمهمون نيزودتر ا يكي ميمهمون هست

وجود نداره  يمهمون چيه گهيدر اونجا د.توست يكه خانه ابد يدعوت شد ييايچون به دن يريتو م.موندن سماجت كنه

در .يتالش كن ايدن نيدر ا ديامن و مطمئن در آخرت با يخانه ا دنيخر ياما برا.ريناپذ انيهست جاودانه است و پا يهرچ

به  يهست دهيد بتيمص انانس كيدخترم تو .شهيمعامله م ايدن نيبا اعمال و رفتار انسانها در ا يمنزل ابد نيا يبها قتيحق

كه در حقت  يكه ما رو از گناهان يديدرجه رس نيطور حتم خداوند تو رو مورد بخشش خودش قرار داده كه حاال تو به ا

تارا جان .ايب رونيب يآزمون با سربلند نيبه درجه باالتر نزد پروردگار از آخر افتنيارتقا  يو برا ايپس ب.يكنيعفو م ميكرد
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 ».شركت كنه نيريش ونديپ نيموكول نكن بذار او هم در ا امتيبا مادرت رو به ق داريد

 نيا يخودخواه يمن قربان ديستيآخه چرا متوجه ن«:گفت يمندخودش را از آغوش پدر جدا كرد و با درد يبا سرگشتگ تارا

طور با آب و تاب  نيا ديكه شما دار يمنزل آخر نيكرد بلكه مطمئنم ا ليتبد رانهيو كيمنو به  ياياو نه تنها دن...زن شدم

 يرو يرو كه خروار بدبخت يكس تونميآخه من چطور م.رميجهنم سراغش رو بگ شآت انيدر م ديبا ديديوعده اش رو به من م

زن رو  نيا يشما چطور ضجه ها و ناله ها.خرمن زد رو ببخشم نيبه ا شيخودش آت يكرد و بعد با دستها يدوش من خال

 ».تنها حق منه كه او رو نبخشم نيا.ديشنويخاكستر منو نم ريز ادياما فر ديشنويم

تو رو  تونهيكس نم چيخواهر جون ه ميدونيما تورو حق به جانب مهمه «:گفت يبخش نانيو با لحن اطم ستاديمقابل تارا ا دانا

 ».يستيبه انجامش ن يبكنه كه قلبا راض يوادار به كار

سخته كه ازت  يليخ«:به تارا گفت ديلرزيكه در اثر اندوه م ييبا صدا ژنيب.تمام ماند مهياخطار مجدد نگهبان حرف دانا ن با

از رفتن سفارشات الزم رو  شيو پ شنيسفر م يآخه اغلب پدرها زودتر از بچه هاشون راه يبگ يكه دار يبخوام هر سفرش

 ».دميديلحظه رو نم نيدختر جان تا ا شدميمرگت م شيكاش پ يا.كننديبه بازماندگان م

تا .الببعد از مرگ چقدر ج يخواسته ها...گهينامه است د تيمنظورتون از سفارش وص«:بر لب اورد و گفت يخنده تلخ تارا

عمل به نوشته  يعده هستند كه برا كيكس به خواسه ها و خواهشهام توجه نكرد اما بعد از مرگم  چيه ميكه زنده بود يزمان

 چيه يكه تمام آرزوهاش سر راه باد بوده جا يكس يبرا كنميفكر م يهرچ.درقابت كنن گهيارزش با همد يب يبرگه ا يها

بعد از مرگم چنانچه جسم گناهكار  خوامياز شما م.رهينامه به خودش بگ تيل وصوجود نداره كه بخواد شك يثيحرف و حد

 ».ديبه خاك بسپر مايكنار برادرم ن ديدونست قيمنو ال

قاب  نيا رشيبگ«:آورد آن را به دست سارا داد و گفت رونيرا ب يقاب عكس راهنشيپ بيحرف تارا از داخل ج نيگفتن ا با

عجب .دميمعصوم د ينگاه ها نيا ياز دست رفته ام رو تو يمن بارها كودك.ديبه دستم رس ياتفاق يليخ.عكس تنها ثروت منه

 ».كردم دايقاب پ نيبه ا يدلبستگ

كه در ذهنش شكل  يپرسش يبرا يانداخت اما فرصت يبود نگاه مايخودش و ن يكودك ريبا ابهام به آن قاب كه تصو سارا

 يو با لحن سرد ديكش رونيقاعده ب يتارا را گرفت و او را از حصار مثلث ب يبازو رينگهبان ز.گرفته بود وجود نداشت
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 ».فتيراه ب.وقت تموم شد«:گفت

رو  گهيما هنوز خوب همد ديفرصت بد گهيد قهيتو رو خدا چند دق«:گفت هيو با گر ديبا التماس به دست زن نگهبان چسب تارا

 ».ميديند

 »ست؟يبس ن ديهست نجايساعته ا مين«:با اخم گفت زن

 داريد نيآخر نيا ديمارو درك كن تيموقع ديتونينم.ديشما مگه وجدان ندار.ستينه كه بس ن«:هق هق كنان گفت سارا

 ».مياست كه در كنار هم باش هيثان كيما  يهم برا هيثان كي.ماست

ساعت  ميمالقات از ن نيمشكل شماست به من دستور دادند كه ا نيا«:خشن تارا را به سمت در كشاند و گفت يبا حالت زن

 ».طول نكشه شتريب

 ».نمياو رو بب ديلحظه كوتاه اجازه بد كينكردم تو رو خدا فقط  ياما من هنوز از شهاب خداحافظ«:گفت يبا دستپاچگ تارا

از  ديشما با.ام رو به خطر بندازم يشغل تيوقعم تونميمن نم.قانون داره يهمه چ نجايامكان نداره ا«:گفت يبا لحن آمرانه ا زن

 ».نه از من ديزندان تقاضا كن سيير

مالقات اگه  قهيپنج دق يصد هزار تومن برا«:گفت ظيرا مقابل زن گرفت و با غ يبسته اسكناس هزار تومان تيبا عصبان دانا

 ».كنم شترشيب تونميكمه م

 جانيبا ه كرديچادرش پنهان م ريكه آن را ز يو درحال دينا قاپطمعكارانه بسته اسكناس را از دست دا يبا حالت زن

 ».فرصت مالقات داره قهيالبته فقط پنج دق.تو اديب ديرو بگ ينفر بعد ديخب شما بر يليخ«:گفت

دشوار نگاه ماتم  شيكه حرف زدن برا يشهاب وارد اتاق شد در حال.ديرس انيتلخ به پا يليتارا و خانواده اش خ يخداحافظ

من چه نقشه ها كه .طور نافرجام بسته بشه نيدفتر عشق من و تو ا شهيباورم نم«:زده اش را به تارا دوخت و با رقت گفت

اسبها و  نيبار نه چاالك تر نيكه ا ييآن هم به جا...يريو م يذاريو ناكام جا م شنهبودم اما تو منو ت دهيمون نكش ندهيآ يبرا

 ديبه ام.خواهم كرد يعمرم رو فقط با خاطرات خوش تو سپر هيمطمئن باش بق.رسنديبه گردت نم نهاياشم نيتر عينه سر

 ».به وصالت برسم ايكه در اون دن يروز

 شدمياگه من محكوم به اعدام نم.يرو به من بگ تيواقع شهيشهاب دوست دارم مثل هم«:شد و گفت رهيبه شهاب خ تارا
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جامعه  يليعمر طف كيرو تجربه كرده و  هايكه تمام ناهنجار يازدواج كن ياز گذشته من با دختر يبا وجود آگاه يحاضر بود

 »بوده؟

تو هنوزم به گذاشتن خط فاصله .ام رو بهت ثابت كنم يلعنت بر من كه نتونستم عشق واقع«:و با اندوه گفت ديكش يآه شهاب

افسوس كه ...است يهست دهيپد نيكه عشق خالص تر يريپذب يخوايلحظه هم نم نيو تا آخر يمن و خودت اصرار دار نيب

صادر  ييقدر حكم جدا نيتا تو ا داشتميبرم انيفاصله ها رو از م خط نيوگرنه گذر روزها ا يريم يو دار يبار سفر بست

 ».ينكن

 يو با شرمسار ديشكل نشسته بود نگاهش را از او دزد ليمستط يچوب زيشهاب پشت م يكه رو به رو يدر حال تارا

كه نسبت به من  نهيفقط بخاطر ا شهيكه باعث رنجش تو م گميم يزيحاللم كن اگه چ.بد كردم يليشهاب من به تو خ«:گفت

كه  ستين فيح.دونميعشق مقدس تو نم ستهيمن خودم رو شا.مرو نداشتم و ندار يهمه بزرگوار نيا اقتيمن ل.يدلسرد بش

 يانصاف يشهاب در حق خودت ب!؟يموجود ملعون بسپار كيهاده شده دل به عشق كه در وجودت ن ييشور و حال خدا نيا

 يشتريروح من آرامش ب ينطوريمطمئن باش ا يلذات كه حق توست بهره ببر ياز تمام يبعد از رفتن من تو آزاد.نكن

 حتم اگه به طور.به من داد ياديز يبا تو درسها ييآشنا.ازت متشكرم زيشهاب جان بخاطر همه چ.داشت اهدخو

 

 .)ديكش ينم نجايكردم كارم به ا يم دايرو پ دنتيسعادت د زودتر

كرد از تارا  يم يادآوريمرگ را  ستگاهيشدن به ا كياحساسش نزد يب يتوجه به زن نگهبان كه با نگاه ها يب شهاب

 )؟يگرفت يم ندهيآ يبرا يميشد چه تصم يصادر م تيحكم اعدام ،حكم آزاد ي،اگه به جا نميحاال بگو بب:(ديپرس

بردم تا دوباره به لحضه تولدم  يو پنج سال به عقب م ستيمدت ب ياول زمان رو برا:(تأمل پاسخ داد  يبا قدر تارا

در  شهيكه ر يكه قلمه زده باشه بلكه همچون گل يگل كيبعد نه مثل .سعادتمند يكنار خانواده ا نيريتولد ش كيبرگردم،

 يقرار م ميزندگ ي وهيبودن رو ش ديمف. ببخشم يطراوت و شاداب افمكردم تا به اطر يخاك داره رشد و نمو م نيتر يغن

 )مگه نه شهاب جان؟ ستييبايز يايرو.گفتم يم كيعشق تو لب يكردم به نوا يصعود م تيانسان يبعد كه به درجه اعال. دادم

هر ...يو كمال يرشد و بالندگ يساز ريتصو.تونه باشه يتر م نيريش نياز ا ييايچه رو:(به لب آورد و گفت يخنده تلخ شهاب
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كه در نگاهش برق خواهش  يو دستان تارا را در دست گرفت و در حال.)كنه دايدست پ ينيريش اليخ نيتنه به چن يكس نم

كه شبها به خوابم  ديام نيتو بودن رو به ا يب يروزها يبذار تلخ يايخوابم ب هتارا قول بده ب:(گفت يبا شور خاص ديدرخش يم

فقط به ما دو نفر تعلق خواهد  كهينامرئ يايدن كي. من وتو باشه  نيب يتونه پل ارتباط يكنم،خواب م يآمد ط يخواه

 )؟تره ، مگه نه نيريش يليخ نيجسم و ا ونديپ ره،نهيگ يروح صورت م ونديدراونجا پ.داشت

 نيبا ا نكهيتره اما به شرط ا نيريش يليبله خ:(گفت. ها ساخت توانست بغضش را فرو دهد آن را ر ياز آن نم شيكه ب تارا

 .)گناهام بتونم روحم رو از برزخ عذاب آزاد كنم نيحجم سنگ

زودتر تمومش :(گفت ديرس يكه در اثر خشونت خش دار به نظر م ييبه تارا انداخت و با صدا يزيرآمينگهبان نگاه تحق زن

 )بدم ليسروقت تو رو تحو ديبا. كنم ريتونم تأخ ينم نياز ا شتريب ديكن

آمدند تا ادامه  نييكلمه ها را نداشت با حسرت از مركب زمان پا انياز آن زبانشان قدرت ب شتريكه ب يو تارا در حال شهاب

اما روحشان .جدا ساختند گريكديجسم خود را از  يبشر نيآن دو به جبر قوان.بسپارند يهست يرا به ماورا يآن شرح دلدادگ

 .كند يريتوانست جلوگ ينم ونديآن پ زا ييروين چيجاودانه داشت چون ه ونديپ
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 دهيرم يكز كرده بود با حالت يبا باز شدن در سلول تارا كه گوشه ا. داد  ينگهبان در سحر گاهان خبر از رفتن م يپا يصدا

لحظه  كيدر .چوبه اعدام آمده بود  يانتقال او به پا يدوخت كه برا يروح زن ينگاه وحشتزده اش را به صورت سرد و ب

شده بودند تا با نظاره كردن آن  ريهمه اج. اقكند نيكرده بودند برقضا طن اممرگ را استش يكه بو انيعربده زندان يصدا

رفته بود به لقب خون آشام به خود گ انيزندان انيتارا كه آن روزها در م. كردن را سر مشق خود كنند ياعدام درست زندگ

 .گذر كرد انيگره كرده زندان يمشتها انياز م يسخت

 كيهمه او را به چشم . بود رفتهيذيكس او را نپ چيكه تارا در حبس به برده بود در جمع مجرمان ه يسال كيطول آن  در

 انيزندان انيو در مخبر اعدام ا يخاطر وقت نيبه هم. كردند يم زيشدن به او پره كيو از نزد ستندينگر يكفسد خطرناك م
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كتكها . بود دهيآن عده كش نيرا ب يتلخ و كشنده ا يتارا روزها. پرداختند يكوپيمنتشر شد چند شبانه روز به جشن و پا

قدم  يوفت. نداشت يداشت از رفتن باك ياجل گام برم يحال كه به سو. را متحمل شده بود يشمار يب يها ريناسزاها و تحق

از ترانه  يخبر چيبود اما ه يرانآسمون با. به اسمون انداخت كه در غم و ماتم فرورفته بود يدر محوطه زندان گذاشت نگاه

. كرده بود ايمه شيباشد كه مرگ برا يتارا نگاهش را به اطراف دوخت تا نظاره گر بزم. ديرس يبهار به گوش نم ييسرا

دوزخ چنان  يشعله ها ريتصو. شد ليرفتن در او زا اقياشت ديرقص يو آسمان م نيزم نيكه با وزش باد ب يحلقه طناب دنيد

بدرقه  يشد كه برا يانيتماشاچ لياو ناگهان متوجه خ. شد يبر او مستول يانيپا يب يسوزاند كه احساس تشنگ يوجودش را م

كردند تا آن را به  يبه عنوان خبرنگار و عكاس لحظه ها را شكار م يعده ا. آنجا جمع شده بودند گردريد يكردن او به واد

قانون هم حضور  ندگانينما. به اطالع مردم برسانند يكروه يو رسانه ها ديجرا قيسال از طر ديرواد نيعنوان مهم تر

سئوالن زندان بودند كه آن و م انيهم زندان هيرا به انان ثابت كند بق شيگناه يكه تارا نتوانسته بود ب يداشتند همان كسان

خاطر  نينباشندو به هم آنجااو  ختميتارا از خانواده اش و شهاب خواسته بود كه لحظه به دار آو.شوم حضور داشتند افتيض

كه با آن مواجه  يديشد يو روان يدر اثر فشار روح ديمهش. از آنان جداگانه در خلوت دل خود به عزا نشسته بودند كيهر 

دلسوز در كنارش  يمانند چرستار شهيسارا هم چون هم. برد يبه سر م مارستانيشده بود و در ب يقلب ستيا شده بود دچار

 مايشب سر قبر ن مهيفانوس از ن يب يچون شبكرد ژنيب. چكاند ياشك خون م يخواهزش به جا اديحضور داشت و به 

سازدو دانا  ايسكوتن دخترش مه يكرده بود را برا يداريخود خر يبرا ديمهش شيكه سالها پ يكرده بود تا قبر دايحشور پ

بود از زبان  افتهيرا ن فشيرا تارا فرصت تعر چهخواست هر آن يم.تارا سراغ كوكب رفته بود  يخاطرات كودك دنيشن يبرا

قرار پشت  يشهاب هم نا آرام و ب. خلق كند سينف يا بهياو كت نامهياز زندگ يهدف كه روز نيبا ا. خواهرش بشنود  ينامادر

دوباره  يندگنازل شود وتارا به ز يكه از بام رحمت معجزه ا ديام نيخود قرار داده بود به ا ازيدر زندان را محل راز و ن

 .برگردد

طناب مرگ را دور  يبستند وقت يجهان سفل يبا دستمال چشمان او را به رو يكرد وقت دايحضور پ گاهيتارا در جا يوقت

بر  يستيو مهر ن ديو آسمان به حالت معلق در آ نيزم نيخورده اش ب شيرفت كه جسم ن يم يگردنش حلقه كردند وقت

گوش به  رتيهمه با ح. در نظر حاضران تكان خورد ايدن لحظه كيبر پا شد كه در  يحك شود چنان شگفت شيپرونده زندگ
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كه با  ييصدا. ود فضا را به لرزه در آوردشده ب هيزندان تعب اطيكه در چهار گوشه ح ييبلندگوها قيدادند كه از طر ييصدا

با  انيزندان. بر پا شد انكنندگ ننظارهيخبر غوغا ب نيبا اعالم ا. كرد يطور مكرر صدور جكم اعدام را لفو م هيو لرزش  جانيه

 بيخبر عج نيا لياز دل افتني يآگاه يقانون برا ندگانيمسئوالن و نما. بردند ورشيبه سمت تارا  ريوصف ناپذ يشور و حال

كه از شدت  ديد يعده ا نيرا از هم گشود خود را ب شيچشمها يو ناباوز ديتارا با ترد يوقت. به سمت ساختمان زندان رفتند

چشم به تولد دوباره  ريمتح يدچار توهم شده بود و با حالت زيتارا ن. ستندينگر يكه صورت گرفته بودم ياعجاز نبر آ جانيه

 .بار با شور و شعف همراه بود نيكه ا يدوخته بود تولد

كنان سرنوشت را مورد مواخذه  هيو ال ديكوب يزندان م يسنگ واريهم چنان سر بر د زيخبر از آن اعجاز شگفتانگ يب شهاب

سرباز جوان كه .اش بود او را به خود آورد  فهيمشغول ا جام وض يبان دهيكه در برج  ينگهبان يقرار داده بود كه ناگهان صدا

آقا به  يه: با حالت وجد رو به شهاب كرد و گفت جيآن خبر مه افتيامان شهاب بود با در يب يعتها قبل شاهد غمگساراز سا

 .ديدختره تبرئه شد حكم اعدام لغو گرد...بر پا شده  يامتيچه ق نيبب ايب... خدا حاجتت رو داد  يديمرادت رس

سر داد به دستور نگهبان برج در  يروزيپ ويفر رويشد كه با تمام ن يچنان دچار دگرگون نيريآن خبر ش دنيبا شن شهاب

 .اش شتافت كه مورد آمرزش خداوند قرار گرفته بود ينيبه جانب عروس زم دهيشور يزندان باز شد و او با حالت يفوالد

آمد  نييمرگ پا يسكو درنگ از يشده بود ب رهيچشمش به شهاب افتاد كه در عالم خلسه به او خ تيجمع انيدر م يوقت تارا

 .خود را به او رساند اطيبلغزد با احت شيپاها ريز گريبار د كي نيمبادا زم نكهيا مينو پا از ب يو هم چون كودك
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. خوردند كهيتارا  دنيبودند با د ستادهيا يزندان به جانب آنان رفت آن دو كه گوشه ا اطيعاطفه و فرانك در ح دنيبا د تارا

 با ما چه كار داره؟ يعنيتاراست : لب به فرانك گفا ريعاطفه ز

 .تشكر كنه ميرو نجات داد شيزندگ نكهيخواد بخاطر ا يالبد م: گفت يبا خونسرد فرانك

 جانيكه از فرط ه يدر حال دويدرنگ هر دورا در آغوش كش يدست بلند كردند و تارا ب شيشدن تارا آن دو برا كينزد با

 .شمت هستم ونيرو مد ميمن زندگ ديشما فرشته نجات من شد: گفت يوستانه ابا لحن د ديلرز يم شيصدا
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دچار  يبه چه سرنوشت...تارا  ينيب يم: شده بود خودش رااز آغوش تارا جدا كرد و گفت ريكه اشكش سراز يدر حال عاطفه

 يهلن پست فطرت نم نيو با ا ميكاش به حرف تو گوش گرده بود م؟يآخر و عاقبت سر از كجا در آورد ينيب يم. ميشد

 .ميرفت

. ميدچار بش يسرنوشت نكبت بار نيبه چن ميكرد يوقت فكر نم چيه ميرو خورد دهاشيكن ما گول حرفها و وعده و وع باور

 .ميباش دواريكه بهش ام يا ندهيمونده و نه آ ييبرامون آبرو گهينه د

تو تا  ميذاشت يم دينبا. ميكرد ياقرار م يبه همه چ نهاياز ا زودتر ديتارا ما با: افكند و گفت ريسرش را ز يبا شرمسار فرانك

برامون بد بشه و  ميبردار تياگه پرده از واقع ميديو بزدل ترس ميكه نادون بود يياما از اون جا يرفت يچوبه دار م يپا

 .ميسكوت كرد هاييخاطر در بازجو نيبه هم. تر بشه  نيجرممون سنگ

 هياگه چند ثان دوينجات داد يبه هر حال شما جون منو از مرگ حتم: به آن دو انداخت وگفت يمملو از قدر دان ينگاه تارا

 يگمراه...به روش غلط گهيكنم البته نه د يمحبت شما رو جبران م نيا يروز هينبودم  نجاياالن ا ديلب باز كرده بود رتريد

. رو شروع كرد زيشه همه چ يبه نظر من م.ميكرد دايو پر يتازه ا يكه فرصت زندگ ميشخوشحال با ديما با. جا بسه  نيتا هم

 يدارم م يچ ديفهم يچوبه دار رو تجربه كرده بود م يمن بود و رفتن پا يهر كس جا ديشا.ديباش ديقدر ناام نيا ديشماها نبا

كاش ساعت به اوفرصت  يخوره كه ا يم فسوسدونه و ا يزنده بودنش رو م يها هيدر اون لحظه است كه آدم قدر ثان. گم

كه حكم  ياما در نظر اون كس اديممكن ب ريدر نظر شما غ ديشا...رو جبران كرد  يدادند تا در اون مدت كوتاه تمام غفلتها يم

فرصت بهتون داده  نيكه ا ديخداروشكر كن. عمره كيساعت  كيگذرونه  يرو م يها هيصان نيرفتنش صادر شده و آخر

 .ديتون بپردازبه جبران اشتباه تاشده 

كه  ينشستندو عاطفه در حال گريكدياز او كنار  يروزيپ هيفرانك و تارا هم .نشست نيزم يوبعد رو ديكش ينيآه سنگ عاطفه

آرزوپرند ناصر  اهيمثل كابوس بود اون باغ متروكه ساختمون س زيهمه چ: گم شده بود گفت يزنان زندان نيينگاهش در ب

فهمم كانون  ياال م. ميرو پشت سر گذاشت يتلخ يكه چه روزها يوا... برسونه اخواست ما رو به اونور آبه يكه م يهلن و لنج

و  يعمر بدبخت كيهمانا و  ختنيگر يبزن زيگر دينبا يريقرار بگ تياگه تو تنگنا و محدود ياست حت يامن يخونواده چه چا

رخم  ياندازه ب نياز خونه تا ا رونيب يايكردم كه دن يم اما باور نمبود دهيرو شن يفرار يبارها سرنوشت دخترا. ندامت همانا
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قدر  نيا يعني. دارند فساد لون كرده باشه بندهيطور ظاهر فر نيكه آدمهاش ا يشهر نيتونه باور كنه تو ا يم يباشه و آخه ك

 .رفت يشه راست راه م ينم گهيد يلغزش نيرو كثافت ور داشته كه با كوچك تر ايدن

تونه ثدها نفر رو  ينفر مثل ناصر م هي يوقت هيروزگار رو به تباه يشك دار يگ يم نويهنوز هم ا: گفت يبا لحن تلخ فرانك

 .داشت ايدن نيشه به ا يم يچه اعتبار گهيد دزيآلوده به ا

رو برام  زيه چهم گهيبار د كيشه ارتون بخوام  يم: گرفته گفت يينام ناصر چهره اش دگرگون شد با صدا دنيكه از شن تارا

 د؟يكن فيتعر

 .يبدون يخوا يرو م يچ گهيد مياعتراف كرد يما گه روز دادگاه به همه چ:حوصل گفت يبا ب فرانك

رو از  زيكنم همه چ يحاال خواهش م. حرفهاتون رو متوجه نشدم يلياون روز اون قدر آشفته بودم كه خ: با التماس گفت تارا

 ف.ديمو به مو برام بگ ديكه من جدا شد يلحظه ا

 .كن فيتو تعر. كنم يادآوريرو  اهيس يمن كه حوصله ندارم دوباره اون روزها: رو به عاطفه كرد و گفت فرانك

 يكه به ناصر تعلق داشت سر از پا نم ميشديبا هلن وارد باغ يوقت: گفت يرا در گلو داشت فرو خورد و با تان يبغض عاطفه

مته  كي ميديد يكه خودمون رو بر فراز ابرها م ميدر اومده بود ييجادو طياون مح ريبه تسخ جند روز اول چنان. ميشناخت

 نيدر سرزم وينوكيدرست مثل پ ميكن يتا فقط خوشگذرون ميانگار ما به اونجا دعوت شده بود. گذشت اياول مثل خواب و رو

كه ناصر به  ييطال يخبر از سمها يو ب ميبرد يكه برامون در نظر گرفته شده بود لذت م يحاتياز امكانات و تفر. هايشاد

نوبت به  نكهيتا ا. گرم بود خرسرمون تو آ يو حساب ميدوشمون انداخته بود يزد پالون جهالت رو رو يدست و پامون م

كه همون  چارهيفته به خصوص پرند بسرمون ر يعجب كاله ميدياون زمان بود كه تازه فهم. ديدادن به ناصر رس يسوار

 قرار داده بود تا ارشيناصر خودش رو در اخت يدروغها رياول تحت تاث يروزها

 يب يو اونها هم مثل ما از همه چ وستنديبه ما پ گهيهفت دختر د يكه در سر داشت برسهوبعد از مدت ييكمك او به آرزوها به

روز ناصر همه ما رو جمع كرد و  كي نكهيتا ا دهيبراشون د يچه خواب كوكارين مرد به ظاهر نياطلالع بودند و خبر نداشتند ا

در در  التيتشك نياو گفت كه قراره ا. بشه يتونه با او راه يباشه م ليكنه و هركس ما متيداره به خارج عز ميگفت كه تصم

حرفهاش .رن يم يكار به دب ديقرار بده كه به ام يرانيدخترها و زنان ا اريپناهگاه امن در اخت كيخواد  يبر پا بشه و او م يدب
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از  ديبا. ميهست يبه ما گفت چون همه فرار. ميبا او همراه بش رفتميبود كه همه ما پذ يخواه ريو خ تيحسن ن يچنان از رو

عازم  يبه دب يدو سه روز ابتدا به بندرعباس و از اونجا هم سوار لنج يشد ط نيقرار بر ا.ميبش يوارد دب يآب يمرزها قيطر

بار  نيآخر يبراروز به رفتمون مونده بود كه من همراه فرانك و چرند  كيدرست . ما رو هلن عهده دار شد يزهبر. ميبش

 يكيكه در اون نزد يبا سر به سر گذاشتنه بود سگ ميخواست شهيمثل هم ميديپشت ساختون رس يوقت.  ميزد يداخل باغ م

با . افتاده و رمق پارس كردن نداره نيزم يحال رو ينوا ب يسگ ب ميكه متوجه شد ميبسته شده بود خودمون رو سرگرم كن

 دنياز محدوده ممنوعه د ميروز بر نيبود كه در آخر نيسه نفرمون گذشت و اون ا هراز ذهن  يفكر آن كيه بود  دنيد

كه قدم گذاشتن در  ميشد ييرد قلمروهمراه با ترس وا ياقيبا اشت.كرد  ميساختن اون تصم يما رو وادار به عمل يحس. ميكن

اومد  يم بيعج يليبه نظر خ. ميجذب شد تشو تار داشت به سم رهيت ييكه نما اهيساختمون س دنيبا د. مجاز بود رياونجا غ

باعث شد با وجود  نيداشت و هم يزيظاهر اسرار آم. نداشت ميكه در اون بود يبا ساختمون يهم خوان چيه يميقد ياون بنا

كه هر سه نفرمون  ديبه گوشمون رس يفيضع يناله ها يصدا ميدر و باز كرد نكهيبه محض ا. ميترس قدم به داخل اونجا بذار

كه  نيبه هم. كرد يما رو وادار به موندن م ييروياما انگار ن ميو پا به فرار بذار مياز همون جا برگرد ميخواست. تكون داد ور

موجود به ظاهر انسان كه فقط از او پوست و  كي.  ميشد خكوبياون صحنه دلخراش در جا م دنياز د ميرداتاق رو باز ك

 دنيد. در حال جان كندن بود فيكث يتخت يبود رو انيبدنش نما يرو يو چرك قيعم ييمونده بود و زخمها ياستخوون باق

گرفت و به  يما رمق دنياز د يوقت. بود يكار دشوار تيآرزو در اون موقع ييشناسا. بود ياون صحنه تكان دهنده و دلخواش

و او  دزهيد به ما گفت ناصر مبتال به ايرس يكه به زحمت به گوش م ييبا صدا.  مياو رو شناخت.رو ازهم باز كرد شيزحمت لبها

شده از  يسن به هر شكلاو از ما خوا.كنه ياتاق قربان نيماها رو تو ا يكيداره بعد از او  ميبال رو سسرش آورده و تصم نيا

 تيآورده از ناصر بوده و او پرده از هو ايرو كه به دن يگفت بچه ا يحت مياطالع بد سيرو به پل انيو جر مياونجا فرار كن

 ينگذشت كه ناصر درحال يچند لحظه ا. خشكمون زد يناصر برداشت پرند از حال رفت و من و فرانك هم با ناباور تكاريجنا

 يحيتوض ايبه ما اجازه فكر كردن بده و  نكهيشد و قبل از ا دايخونسرد سرو كله اش پ يدر دستش بود با چهره ا يكه تفنگ

پرند به هوش اومد و چشمش به آرزو افتاد در  يوقت. اتاق حبس كرد و خودش رفت همونآرزو بده ما رو تو  يدرباره حرفها

افتاده بود را برداشت و در جا  نيزم يكه رو شهيش ييدن تكه اچشم بر هم ز كيلحظه چنتن دچار جنون شد كه در  كي
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تامشروع داشت متوجه شد كه به  بطهبود با ناصر را يپرند كه مدت. مثل برق و باد اتفاق افتاد زيهمه چ. شاهرگش رو زد 

د تا به سرنوشت ز يرو نداشت دست به خودكش ياو كه تحمل چنان غقوبت. اون تخت بخوابه  يآرزو رو يبه جا ديبا يزود

 يجا گهيهر كس د. ديرس يبه ذهنمون نم يراه فرار چيكه ه ميمن و فرانك هم چنان خودمون رو باخته بود. آرزو دچار نشه

وجود داشت كه  شيما نه راه پ يبرا. شد يپرند و حال و روز رقت بار او اون طور سر درگم م يصحنه خودكش دنيما بود با د

جسد غرق در خون  دنيبا د. بعد از چهار پنج ساعت ناصر به اونجا آمد. و نه راه پس  ميخودمون رو از اون مهلكه خالص كن

او ما .ميخارج بش رانياز ا گهيفردا همراه هفت دختر د ميتون يكه م فتاز خودش نشون بده به ما گ يواكنش نكهيپرند بدون ا

كه به سر آرزو و پرند  ييو گرنه همون بال ميحرف نزن يبا كس اهيوجه در رابطه با ساختمون س چيكرد كه به ه ديرو تهد

. مينبر رونيب اونجايراز رو  نكه او ميبه او قول داد ميديد يخودمون رو خطرناك م تيما هم كه موقع. آره يآورده سر ما م

همراه  ميداد حيمسائل ترج يلياما بخاطر فرار از خ مير بره بودناص تيبه هو يپ نكهيمن و فرانك با وجود ا انيجر نيبعد از ا

ما رو انگشت نما  يبه چشم دختر فرار يداشت و كس ميخواه يراحت تر يدر اونجا زندگ ميكرد يفكر م.  ميبر يبه دب هيبق

و  ياز بد اقبال. ميهمراه شد. ما رو به اون طرف آب برسونه يكه قرار بود به طور قاچاق يبه اتفاق هلن با لنج. كرد  هدنخوا

كه در بندرعباس  يبعد از مدت. ميشد ريدستگ يگشت يروهايراه توسط ب مهيو در ن ميموفق نشد يهم خوش اقبال ديشا

. ستين يراز او خب نهيب يم. ره  يناصر سراغش م يريدستگ يبرا يس وقتيپل. ميمنتقل شد نيبه زندان او ميبازداشت بود

. كنند يجسد پرند رو كه پشت باغ دفن شده بود كشف م ارنديبه دست ب يمشغول كنكاش داخل باغ بودند تا سرتخ يوقت

در زندان به  نكهيا ودبا وج. مينبود قتيكدام حاضر به گفتن حق چياما ه رهيما اعتراف بگ كي كيتالش كرد از  يليخ سيپل

لحظه لب باز  نيكدوم تا آخر چياما ه ياعدام بش يبود كه بخاطر مرتكب شدن چند قتل قراره به رود دخيگوش ما رس

لجظه بخاطر رها شدن از  نيدر آخر. از اون قتلها توسط هلن صورت گرفته يكي ميدونست يمن و فرانك خوب م. دمينكر

بعد از . ميرو اقرار كرد ميدونست يمرگبارش م التيبود هر آنچه درباره ناصر و تشك دهمون ش ريبانگيكه گر يعذاب وجدان

 ميبندرغباس بر نكهبهيروز قبل از ا كي يديهمون كه از زبئن او شن. اعتراف كنه زيهلن وادار شدكه به همه چ انيجر نيا

 يبعد برا. كه نمونه اش رو هلن به تو داده بود هرسون يبه قتل م ياز شر آرزو حالص بشه او را با اسلحه ا نكهيا يناصر برا

 ديهلن كل. كنند يمنتقل م يكه تو در اون سكونت داشت يجسد آرزو رو شبانه توسط هلن به منزل رهياز تو انتقام بگ نكهيا
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مرگش  وجبم اليورود نابهنگام ل. به نام تو تموم بشه يبرند تا همه چ يم نيزم ريجسد رو داخل ز انهيمخف. خونه رو داشت

 .كه روحت هم از آنها خبرنداره يش يم ييصورت تو متهم به قتلها نيشود به ا يم

 ؟ مگه من با اونها چه كار كردم؟ يآخه انتقام از چ: ديپرس شيبا تشو تارا

پر وبال خودش  رياو سه سال تو رو ز يگرفت دهيناصر به تو كرده ناد يرو كه روز ييمحبتها نكهيانتقام ا: بار فرانك گفت نيا

 هي رهيگ يم مياو هم تصم يكن يم يو تكرو يش يكه تو اززندان آزاد م يكنه اما زمان يپرفته بود تا از وجودت بهره بردار

 يشه حساب يباعث م نيو هم يختيمرد رو هم ر هيشه تو با  ياواخر متوجه م نيا كهبه خصوص  زهيزهرش رو بهت بر يطور

 ياو از تمام كارها. يو همه جا تحت نظر او بود شهيگفت تو هم يآخه اون طور كه هلن م.اديم بربو در سدد انتقا زهيبه هم بر

ناصر او رو  يكه در زندان با هلن آشنا شد وقعازهموام م. كرده ناصر بوده ريكه هلن هم اج يديالبد فهم. تو اطالع داشته

كه آخرش به دوسال  ييكل ماجراست و ماجرا نيجان ا خب تارا. تو رو بهش گزارش بده  يكنه تا تمام كارها يمامور م

 .كرد دايهلن خاتمه پ يتو و جكم اعدام برا يما چهارسال برا يحبس برا

 ماريب كيگرده ناصر  يتو جامعه داره ول م ياصل تكارينكرده جنا دايهنوز خاتمه پ: رنگ بع چهره نداشت با دلهره گفت تارا

 .و كجاست هيدونه او ك يكس نم چيكه به ه يسميموجود ساد كي هيروان

 .دياعمالش خواهد رس يبه سزا يگرده مطمئن باش به زود يهمه جا داره دربه در دنبالش م سينگران نباش پل: گفت عاطفه

 اريرا از د يمشكوك ضهينگاه نا آرامش را از عاطفه و فرانك گرفت و رفت تا در خلوت خود فر.. بهت زده از جا بلند شد تارا

تارا به : بغض آلود گفت يشد و او با لحن رهيمرعوب شده به او خ يعاطفه با حالت وسيما يصدا دنيبا شن. اك كندذهنش پ

 مويچه كار كن ديبا ميداز زندان ازاد ش نكهينظر تو بعد از ا

تو  يتيرو دادگاه كه به عنوان شاهد اومده بود چه برق رضا يديكرد ند نيميكه س ديرو بكن يهمون كار: با تامل كفت تارا

كه از خونه  يبه نظر من هر دختر دويرس يبهتر يليخ جهيراه رو او انتخاب كرد و به نت نيعاقالنه تر. ديدرخش يچشمهاش م

 چيكه ه ييده به همون جابرگر ديبه كوره راه برسه با نكهياشتباه اومده قبل از ا رواحساس كرد راه  نكهيقرار كرد به محض ا

چقدر خوبه مرگ آدم با عزت . شن يآدم نم يپدر ومادر و خواهر و برادر دشمن آبرو.وقت از پشت بهش خنجر نخواهد زد

همه ما  يبرا يتونه درس عبرت يم اليسرنوشت آرزو و پرند و ل. ميديكه نمونه اش رو د يباشه نه با ذلت و خوار يو آبرومند
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جامعه است براتون قابل قبول نباشه اما من همه جوره اش رو تجربه  يليكه طف ياز زبون كس حتهاينص نيا دنيشن ديشا. باشه

 فرار از يكردم و با سرنوشت امثال شماها آشنا هستم كه برا

 ياستخر كم عمق زودتر غرق م كيبه نظر شما آدم در .  ديراه رو انتخاب كرد نيو ناپسندتر نيبدتر يخانوادگ ماتينامال

 يفرق م يليگم خ ياما من م.كنه ينم يفرق چيكه شنا نباشه ه يكس يبرا ديگ يالبد م... كه آن همه بزرگه ييايتو در ايشه 

شه كه  يباعث م نيكنه و هم يرو متوجه خودش م گرانيزود د يليزنه خ يافته دست و پا م يداخل استخر م يكس يوقت.كنه

رفته چون هر چقدر هم كه تقال كنه  شهيهم يافته برا يم ايكه داخل در يا كسام.به كمكش بره ونذاره غرق بشه يكس يفور

شده پس مشگالت  هايها ومته هتا بخواد بره كمكش او خوراك كوس نهيهم او رو در حال غرق شدن بب يچنانچه كس نهيب يم

 نيبچه ها تو ا. كرد دايحل كردنش پ يبرا يشه راه ياستخر كم عمقه كه م كيباشه مثل  اديداخل خونه هر چقدر هم ز

مدت از خودم  نيخوام در ا يمن هم م.ديبازگشت جلب كن يخونواده تون رو برا تيرضا يطور هي ديدوسال فرصت دار

 .در اون وجود نداشته باشه يصناخال چيبسازم كه ه ييتارا

 ريكه گم كرده بودند از ز يراه يجستجو يكرد برا دنيدر چشمان فرانك و عاطفه شروع به درخش ديكه بارقه ام يحال در

 .شهر برخاستند واريد نيبلندتر هيسا

 

 23 فصل

 

 يبه پهنا ديشروع شد كه بهاران شهر را شكوفه باران كرده بود وخورش يتارا در حال يسالگ يزندان س يشدن در فوالد باباز

حجاب شبز خود را به تن كرده بود و كوهساران تاج سلطنت را بر سر  نيزم.كرده بود هيگل لبخند را هد يآسموان آب

 شهيراه انداخته بد و نبض زمان تپندهتر از هم يشهر كارنوال شاد يكالسكه سرنوشت در كوچه پس كوچه ها.افراشته بود 

 .زد يضرب مم هايبر خوش

سالم را  يعمر زندگ كيگام  نيب كرد تا با نخستتصاح يرا در كنار آزادگ يبار آزاد نيا يبا خروج از آن حصار سنگ تارا

 يانتظارش را م ريوصف ناپذ يخود را به آغوش خانواده اش رساند كه با شور و حال يفتگياو با ش. كند نيخود تضم يبرا

 يو انزجار نهيفارغ از هر ك. دست دراز كرده بود شيهمه با تمنا به سو زاو به سمت مادرش رفت كه تشنه تر ا. دنديكش
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در بغل  يشده بود تارا را با چنان دلتنگ يجار دگانشيسال اشك شوق از د انيكه پس از سال ديمهش. زد شيبوسه به خاك پا

 نهيسر به س يرا كه هم چون طفل امجبور شد تار گرانياعتراض د يبلند شدن صدا. گرفته بود كه انگار فقط به او تعلق داشت

كوكب هم جزو استقبال . كرد يخانواده اش خوش و بش جا نا نه ا ياعضا كي كيبا  يلحظه ا.فشرد از خود جدا كند ياش م

نگاه پر التهابش را به اطراف .ديصف رس يتارا به انتها يوقت. صبرانه قصد در بر گرفتن او را داشت يكنندگان بود كه ب

خانواده  ياعضا هياو در كنار بق يخال يجا دنيبا د. كند دايپ ديكش يرا م دارشياز همه انتظار د شيرا كه ب يدوخت تا آن كس

كه  يكه با خود قسم خورده بود نگذارد تا روز ديمهش. پنهان نماند گرانيحالش از نظر د رييكه تغ ختيچنان قلبش فرور

 ليكه او را به سمت اتومب يدستش را در دست گرفت و در حال افكنديب هيبار دگر ابر غم بر چهره دخترش سا كيزنده است 

 ييبه جا ميبر ايب ريفاصله بگ ريدلگ ينما نيار ا ايب نمينازن ايب: گفت يكشاند با خوشحال يكه در آن طرف پارك بود م ييژوپ

 .كشه يانتظارت رو م يكه خوشبخت

از او خواست به آنها ماحق . شده بود ياش جار دهيبه سمت كوكب برگشت كه در سكوت اشك شوق بر صورت چروك تارا

سارا در .كرد قرار گرفت ينسبت به آن دو نفر م يقيكه احساس عم يدر حال ديكوكب و مهش نيبعد تارا ب يلحظه ا. شود

 ييتارا همون تارا نيشه كه ا يشا باورتون م:گفت جانيبود با ه كتكه شانه به شانه پدر و برادرش متعاقب آنان در حر يحال

از رو به رو شدن او با مادر واهمه داشتم فكرش  شهيد كرد همما برخور كي كيوان طور خصمانه با  شياست كه پنج سال پ

 يعاقبت بعد از س. شتافت ادركه اول از همه به جانب م دميد يبرسه كه مادر رو ببخشه اما امروز با ناباور يكردم روز يرو تن

آد او  يبودم به نظرم م دهيطور شاد وشنگول ند نيوقت مادر رو ا چيتا به امروز ه. لبهامون نشست يسال رنج و درد خنده رو

انگار  هيريو داپذ نيريبرنگشته بودو به واقع كه چه لحظه ش مونيكه هنوز ورق زندگ يسال جوون شده درست مثل زمان يس

 .افته يتو خواب اتفاق م رياوتص نيهمه ا

داناجان : فرخنده بود گفت ياز آن لحظه ها يلمبرداريشد به دانا كه مشغول ف يم شتريلحظه به لحظه ب جانيكه ه سارا

 .فتهيجا ب يحركت و حالت نيكوچك تر دينبا يكن يلمبرداريحواست باشه كه از تمام صحنه ها ف

كرده  زانيخواهرش م يبايچهره ز يرا رو نيكه دورب يبلند تارا به سمت خود خواند تارا برگشتو دانا در حال يبا صدا دانا

 ؟يدار يدر حال حاضر چه احساس يشه بگ يم: گفت يبود با سرمست
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اون قدر خوشجالم : و كوكب حلقه كرده بود با وجد گفت ديكه دستش را دور كمر ومهش يبه سمت او برگشت و در حال تارا

احساس .داره  يهموار چه لطف نيزم يدونه قدم زدن رو يكس به اندازه من نم چيبزنم آخه ه غيخوام با تمام قدرت ج يكه م

... ديمن هست زانيكه درحال آمد و رفت هستند و شماها كه عز يمردم نيشهر ا نيا. كودك تازه متولد شده رو دارم كي

شدم  يديجد يايكنم وارد دن يداره احساس م يمن شده همه وهمه برام تاطگ يزندگ ييفصل بهار كه مقارن با شكوفا يحت

به : كنان گفت يتوجه به اطراف شاد يدانا ب. رو كشف كنم روبمشيشماها ز ياريبه كمك و  ديناشناخته كه با يايدن كي

خب : گفت يتوام با شوخ يگرفت و با لحن ديرا به طرف مهش يبعد دورب. ديكف مرتب بزن كي يهمگ زميافتخار خواهر عز

 د؟يدار يچه احساس مونيم يلحظه هل نيشما در ا ديشه بگ يم! مادرش

عمر به دست و پام قفل  كيكه  ييرهاياحساس پرواز رها شدن از زنج: گتف ديلرز يم شيصدا جانيكه از فرط ه ديمهش

كنم كه  يرو م يبودم كه در حال شكستن بود اما حاال در كنار دخترم احساس سر بلند يا دهيمن مثل درخت خشك. شده بود 

 ...رو كه بخاطر يسال گنج يسبعد از . قامتش برافراشته بماند ديسال با انيسال

و  اهيس ياون روزها. دينكن يادآوريوقت گذشته ها رو  چيه گهيكنم مادر د يخواهش م: حرف مادر را فطع كرد و گفت اسار

 زيآد همه چ يم انياز تولد تازه حرف به م يوقت.  مياز خاطرمون پاك كن شهيهم يجا و برا نيهم ديغبار گرفته رو همه ما با

 يطيشرا چيوقت و تحت ه چيه گهيو د ديخاطرتتون بپرداز يخوام به پاكسازز يم اشماه كي كيبده من از  يتاطگ يبو ديبا

 .ديخب مادر حاال ادامه بد دينكن ادياز اون روزها 

صدهزار مرتبه  يباراله: را مسدود كرد ه بود گفت شيكه بغض راه گلو يصورتش را به طرف آسمان گرفت ودر حال ديمهش

 نيكورتر نكهياز ا. از تو سپاسگزارم يرو داد اهتيعاقبت جواب بنده رو س نكهياز ا .لحظه ناب رو از تو دارم نيشكرت من ا

از  ايخدا. كنم ياز تو تشكر م يما باز كرد كي كي يدر رحمتت رو به رو دانهطور سخاوتمن نيو ا يرو باز كرد ميگره زندگ

كه فقط تو  يابيودر همه حال ما بندگان كوچكت رو در شهيو هم يوقت قهرت رو شامل حال ما نكن چيه گهيخوام د يتو م

 .يهست ابندهيدر

نگه دارد آن را رها ساخت و با اشاره از كوكب خواست تا او هم در  شيتوانست بغض را در گلو ياز آن نم شيكه ب ديمهش

اال نوبت شماست كه ح: گرفت و گفت رزنيچهره رنجور پ يرا رو يدانا دورب. ديبگو يزيچ زيشورانگ يوصف آن لحظه ها
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 .ميوشبگو ننه كوكب كه ما سراپا گ يسفره دلت رو باز كن

به زمزمه  شهريكه ب ييسرش جابه جا كرد و با صدا يكرد چادرش را رو ياحساس معذب بودن م يدورب يكه جلو كوكب

 يمادر واقع كيدرست به اندازه  نميتارا رو در كانون خونواده اش بب يروز كيبود كه  نيآرزوم ا شهيهم: بود گفت هيشب

 .اش رو داشتم خوشحالم خداوند اون قدر به من مجال داد كه به تنها خواسته ام برسم يخوشبخت يارزو

 .بگو شيخان شهرآرا شما از احواالت دل خو ژنيو گفتك خب جناب ب ستاديسكوت كوكب دانا مقابل پدرش ا با

گم كه پس  يعزوجل رو شكر م يمن هم خدا: برخاسته از اعمال قلبش گفت ييا نوابه تارا انداخت بعد ب ينگاه پدرانه ا ژنيب

و  يبا خوب زميرو در كنار فرزندان عز ياز گذراندن سه ده پر مشقت عاقبت سعادت رو به ما نشون داد تا دوران سالمند

من به نوبه خودم بتونم تمام كم و ما شده  يگنبد دوار مطابق با خواسته ها دشحاال كه گر دوارميفقط ام. كنم يسپر يخوش

و حاال سارا خانم شما بگو : را به طرف سارا نشانه رفت و گفت نيدانا دورب. ساله رو براتون جبران كنم يس نيا يهايكاست

 رو هوا؟ اي يقرار دار نيرو زم نميبب

 نيريش ونديپ نيبه هم دوخته شدند تا در ا نيكنم آسمون و زم يهستم و هم در هوا فكر م نيهم رو زم: با لبخند گفت سارا

 تياز لحظه اش نها ديكه با ميرو دار شيرو پ يخوب ياز روزها ديكه با ميرو دار شيبه طور حتم رو پ. شركت داشته باشند

 يم يسال خاموش يكه بعد از س ميبذار يو هرچه زودتر قدم به خونه ا ميدست ند ازپس بهتره فرصتها رو . مياستفاده رو ببر

 .كنه يخواد با بهار آست

خب : محكم گفت ياش را به طرف تارا گرفت و با لحن يلمبرداريكوچك ف نيتارا دوباره دورب يصحبتها انيپس از پا دانا

مطمئن . يسعادت صغود كن يبه اوج قله ها يبا آزاد دوارميگمو ام يم كيتبر يمقدمت رو به جمع خانوادگ زميخواهر عز

 .تو خواهند بود بانيپشت هرا نيو خواهرت و بردارت در اباش كه پدر و مادر 

احساس كرد برادرش با . از دست داده است شهيهم يجمله از زبان دانا احساس كرد شهاب را برا نيآخر دنيبا شن تارا

خواست  يتارا نم. او باشد داريد ديبه ام ديخارج شده و نبا رهيدا نيبه او بفهماند شهاب از ا يحرف خواسته به نوع نيگفتن ا

 ديببرد بهتر د ياش در رابطه با شهاب پ يبه مكنونات قلب يكس نيو هم چن ديايدر افكارش به وجود ب يتزلزل نيكوچك تر

كه به عمل  ياستقبال گرم نيگفتك من از همه شما بخاطر ا يبا سر زندگ. باشد يعيكرد رفتارش طب يسع. سكوت كند
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كنم كه در خور شان  تاررف يبراتون باشم و طور يا ستهيبه بعد بتونم دختر شا نياز ا دوارميكنم ام يتشكر م ديآورد

گذشته نابهنجارم باشه و چندان صورت  لشياز من سر بزنه كه دل يهر جند ممكنه اولش رفتار و حركات. خانواده ما باشه

. ديبهم كمك كن يو فرهنگ يبه رشد اجتماع دنيخوام كه در رس يشما م كي كيخاطر از  نينداشته باشه به هم يخوش

 يبذارم كه بهش م ييخوام قدم در جا يباره كه م نياول يحشر ونشر نداشتم و برا يدرست و حساب يمن با آدمها قتشيحق

 هستم كه سالها تك و تنها تو يكانون ندارم و درست مثل آدم نيا نيبا قوان يو شناخت ييآشنا چيمن ه...گن كانون خانواده 

 ختهيافسار گس يموجود وحش نيخوام با ا يم ااز شم. از عصر حجر قدم به عصر تمدن گذاشته كدفعهيكرده و  يغار زندگ

 .وفق بده ديجد طيتا بتونه كم كم خودش رو با شرا ديمدارا كن

تو دختر با .  يزن يم هيحرفها چ نيا. رهيمادر بم ياله: حرف دخترش را تنگ در آغوش گرفت و گفت نيا دنيبا شن ديمهش

 .يريگ يدفعه آخرت باشه خودت رو دست كم م نميتاراجان نازن. يفهم وشعور هست

اندازه  نيگذشت هستند،اما تا ا يايبودم مادرها در دهيشن:داد با لبخند گفت يبه او ارامش م ديوجود مهش يكه گرما تارا

چشمهام دور  ياون شب از جلو ريتصو ديفكر كرد...ديمنو تحمل كرد يهاينيو خودب هايشما تمام گستاخ.كردم يفكر نم گهيد

 يتا روز.كنه يمنزجر م شتريو منو نسبت به خودم ب چهيپ يگوشم م يشما تو امان يب يها و ناله ها هيگر يهنوز صدا.شه يم

 .ستين يسال غفلت كار آسون يجبران س.كنم يم نيكه زنده باشم نسبت به همه شما،به خصوص مادرم احساس د

 يبرا نجايا طيمح نيو همچن ميارين ونياز گذشته به م يتارا جان هر چند كه خواهرمون سارا خواست حرف:با تامل گفت دانا

 يكدوم از ما اجازه نم چيمدت به ه نيخودش ساخته كه چرا تو ا ريمنو درگ يپنج ساله سوال ست،امايسوال مناسب ن نيطرح ا

 ؟يداشت ميتحر نيا يبرا يليدلچه  يشه بگ يم،مييايبه مالقاتت ب يداد

 ميمن شما رو تحر قتيدر حق.داشتم تا با خودم و افكارم مبارزه كنم ازيزمان ن نيمن به ا:و گفت ديكش يقينفس عم تارا

 يتا حدود...بزنم يواقع يخودساز كيخلوت بتونم دست به  نيشما محروم كردم تا در ا دنينكردم،فقط خودم رو از د

 شهيبا تمام قدرت ش.بزرگ ييبسازم با ارمانها ييبدم و از خودم تارا شيالوده وجودم رو پاال تيكنم تونستم هو ياحساس م

خودم و  نيچشم دلم رو باز كردم تا ب.رو به مخاطره نندازه ميزندگ ييهودگيب چيه گهيتا د دميكوب نيرو به زم يهرزگ ي

به  زمينبود،خب برادر عز انيدر م يو انتقام نهينه كگو چيه يكه پا ديمطمئن باش.پل ارتباط سالم برقرار كنم كيجامعه 
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 نه؟ اي يديجوابت رس

را خاموش كرد و به جانب خواهرش  شيلمبرداريف نيسازنده قرار گرفته بود،دورب يان حرفها ريكه تحت تاث دانا

تلخ اماده سازد  تيواقع كي دنيشن يرا برا نهيداشت زم يكه با نگاه سع ياو گذاشت و در حال يشانه ها يدستش را رو.رفت

 يپس نخواه نيمرحله كمال از ا نيبه ا دنيتو با رس.يشد نيواقع ب هانداز نيتا ا نميب يخوشحالم كه م:گفت يبا لحن محكم

تو باعث .كرد يسد مقاوم و استوار تمام حمله ها رو دفع خواه كيكنه و مثل  ديرو تهد تيزندگ يا يسخت چيگذاشت ه

 .يمباهات همه ما هست

از دست برود كه هر لحظه امكان مطرح شدن ان از جانب تارا  يسوال دنيبا پرس ييطال يكه دوست نداشت ان لحظه ها سارا

 ...گهيد ميد،بريپس چرا معطل:رفت،با عجله گفت يم

در و .ستين زيجا نجايموندن در ا نياز ا شتريب گهيزم،ديبفرما عز:گفت يتارا گشود و با خرسند يرا به رو لشيدر اتومب ژنيب

 .كشه يخونه داره انتظارت رو م واريد

خودش  ليبود نگاهش را به دانا دوخت كه قصد سوار شدن به اتومب يكه در عمق چشمان برادرش متوجه حرف نگفته ا تارا

 .اميب نيهمراه دانا با اون ماش دياگه اجازه بد:گفت.را داشت

كه  يسوال دنيكس دوست نداشت تارا با پرس چيدر ان لحظه ه.ستندينگر گريكديمطرح شدن خواسته تارا همه با ظن به  با

كه  يبه جواب دنيرس يقرار تر از ان بود كه برا يتارا ب.به وجود اورد تيدران موقع يدلخور نيحق مسلم او بود كوچك تر

شهاب بردبار باشد،احساس  يخال يلحظه كه توانسته بود نسبت به جا انتا هم.زد،حوصله به خرج دهد يوجودش را چنگ م

 يخودش را به دانا رساند و در مقابل نگاهها يصبر يبه او اجازه بدهد،با ب يكس نكهياز ا شيسبب پ نيبه هم.كرد يخفقان م

 .شد ليسوار اتومب انيپر التهاب اطراف

چند لحظه قبل از صورتش كه ان شور وشوق  يو در حال ديكش يدانا را كنار.ديرس ينگران به نظر م گرانياز د شيب ديمهش

 يطور هياورده نشه، انيبه م يكن در رابطه با شهاب حرف يپسرم،سع:در گوش او زمزمه كرد يبود با دلواپس دهيپر كش

با دل خوش قدم به خونه اش  ديبا.دوباره ضربه بخوره شيازاد اتساع نيخوام بچه ام در اول يفكرش رو منحرف كن،نم

 .بذاره
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كه از در زندان خارج  ياز لحظه ا ديديمگه ند.زودتر به جواب سوالش برسه يان،االن منتظره هر چمادر ج يگ يم يدار يچ

طور كه معلومه  نيكنه و ا يم يشهاب داره لحظه شمار دنيد ياو برا.مونده رهيطرف و اون طرف خ نيشد چشمش به ا

كه اون طور عاشقانه  يحق داره بدونه چرا كس.ميزود جوابش رو بد اي ريد ديما با.تونه خودددار باشه ينم نياز ا شتريب

 .ومدهيكرد به استقبالش ن يم ششيستا

تا سفارشات الزم را به دانا بكنند كه از جانب خواهرش  وستنديبه ان دو پ.هم ارامش خود را از دست داده بودند ژنيو ب سارا

 ؟يبگ يخوا يم يد،چياگه درباره شهاب ازت پرس:دياز دانا پرس يسارا با دلواپس.بردارد تيانتخاب شده بود تا پرده از واقع

 نيراحت بتونه با ا يليكه كرده خ يراتييكنم با تغ يفكر م.رو پنهان كرد يزيشه چ يرو،مگه م تيواقع:گفت يفور دانا

 .اديكنار ب قتيحق

موضوع  نياگاهانه ا يليخ ديتو با.فرق داره يزندگ يپسرم فراموش نكن شكست در عشق با تمام شكستها:با تامل گفت ژنيب

 يبتون ميدواريام.ميسپار يما تارا رو به تو م.ممكنه دوباره او را به قهقرا سوق بده يغفلت نيكوچك تر.يبد حيرو براش توض

 .يبرسونبه انجام  تيرو با موفق تيمامور نياخر

تونه  يادم تا چه اندازه م كياخه مگه .داشته باشه ضربه رو نيدونم دختركم تحمل ا يم ديبع:گفت يقرار يبا ب ديمهش

 .و درد و رنج بكشه يسخت

با .خورد تارا از بهت درامد شهيكه به ش يبا ضربه ا.از فرصت به دست امده استفاده كرد و خودش را به تارارساند كوكب

تارا مانند .ديكش نييرا پا شهيش يشده بود،متبسم شد و بدون معطل رهيكه با عطوفت به او خ رزنيپر چروك پ يچهره  دنيد

ننه كوكب،ننه  يوا:گفت يرا در دست گرفت و با دلتنگ رزنيپ ياستخوان افته،دستانيخود را  نهيريد اريكه در غربت  يكس

 يفكر م شهيهم.يايتو هم به استقبالم ب ميكردم لحظه ازاد يفكر نم.خوشحالم دنتيچقدر از د يدون ينم.خوب و مهربونم

 .ديبخش يوقت قاتل شوهرت رو نخواه چيو ه يبه دل دار نهيك كردم از من

 يقيكه من چه نفرت عم يدون يخوب م يكينونه تو  يهر ك...يزن يم هيچه حرف نيا:و گفت ديبلند تارا را بوس يشانيپ كوكب

خفت بار دارم  يعمر زندگ كيتازه بعد از .يمنو هم از او گرفت يتو تقاص سالها زجر و بدبخت.داشتم امرزينسبت به اون خدان

 ايرو برام مه يتو خونه خودش به من پناه داده و تمام امكانات رفاه زرگواره،اوخانم ب ديمهش.فهمم يرو م يزندگ يمعنا
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تارا .دميهستن كه من تا حاال ند يخوب يهمه اونا ادما.كنم يم يبه چهار ساله من با خونواده ت زندگ كيكرده،االن نزد

 .باشه دخترم.ونرو بد تيقدر زندگ.يكن يمبادا ناشكر.يديرس يبه خوشبخت بتيمص مهنهيجان،بعد از ا

 يبه همه شما ثابت م يبه زود.م دارم ندهيآ يبرا ياديز يمن برنامه ها.باشه:سرش را تكان داد و گفت دييبه عالمت تا تارا

 .كنه يفكر م ييداده كه فقط به شكوفا يمرده و جاش رو به دختر شهيهم يانگل برا يكنم كه اون تارا

 .سرش را به طرف آسمان برد و زمزمه كنان خداوند را به خاطر گشودن باب رحمتش شكر كرد كوكب

 .رفت ژنيب ليسفارشات الزم را به دانا كرد و بعد با دلشوره به سمت اتومب نياخر يبا نارام ديمهش

 ليبا به حركت درامدن اتومب.سمت ضبط رفت و ان را روشن كردنشست دستش به  ليداخل اتومب نكهيبه محض ا دانا

هم نهاد و بعد با  يچشمانش را رو يتارالحظه ا.شد يافكند كه باعث تمدد اعصاب م نيبر فضا طن ينيو دلنش ميمال يقيموس

كنم در جاده  يباره كه احساس م نياول يده،برا يم ياسودگ دمشدن از گناه به ا يكه چقدر مبر يوا:ارامش خاطر گفت

 .نداره يدست انداز چيكه ه ميخط ممتد مستق كي.قرار گرفتم يزندگ

دربرابرش سد  گريكه تا چند لحظه د يدست انداز نيكه خواهرش از بزرگ تر ديشيحرف با خودش اند نيا دنيبا شن دانا

 نهييمثل ا يجاده وقت:گفت رياو شود با تاخ يشگيدست انداز باعث سقوط هم نيمبادا اخر نكهيا مياز ب.خواهد شد غافل است

 ه؟ينظر تو چ.ستيحفظ تعادل بد ن يبرا يخرده ناهموار هي اتاوق يشه،گاه يم دايپ يشتريصاف باشه،اصطكاك ب

پس .كننده رانيكسل كننده است و حركت تند خطرناك و و كنواختيبه طور حتم حركت :شد و گفت رهيبه رو به رو خ تارا

 .ستيزندگ يعاد انيتر هماهنگ شدن با جر دهياز همه پسند

از  ديپس نبا.تازه وفق بده طيتونه خودش رو با شرا يزود م يليكه خ نهيموجودات ا گريبشر نسبت به د ازيامت:گفت دانا

 .يبه دل راه بد يها هراس يسخت

هوا  شيانداز يم يوقت.حق با توست،سكه دو رو داره:گفت ديچرخ يسو و ان سو م نيكه نگاه كاوشگرش به ا يدر حال تارا

  نيخوره تا به زم يچرخ م يكل

 يتا تو بتون سهيثابت سر جاش وا نكهيشه تا ا ياون قدر پشت و رو م. افته تعادل نداره يم نيهم به زم يتازه وقت...رسه يم

. خودم رو امتحان كنم خواميحاال برادر من ، م . يبد ايشه  يم بتينص يخوب اي،  نيهم يعني يكل زندگ. ينيخط رو بب اي ريش
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 .خواهم بود ينقش مثبت فاگريدارم ، ا شيكه در پ يا يان شاءاهللا تو زندگ

شم  يكه مطمئن م يكنم تا حد ياحساس آرامش م يزن يطور با قدرت حرف م نيا يوقت: و گفت  ديكش يقينفس عم دانا

 .نخواهد انداخت وقت تو رو از پا در چيه گهيحوادث د ريت

 :نگاه پرسشگرش را به دانا دوخت و گفت  تارا

انگار .  يزن يكه آزاد شدم تو همه اش از حادثه حرف م ياز لحظه ا ؟يكه در گفتنش شك دار يبگ يزيبه من چ يخوايم تو

 يتونم در برابر هر حادثه ا يم يپس حاال كه مطمئن شد يخبر ناگوار آناده كن كي دنيشن يمنو برا يخوا يم يطور هي

 .مقاوم باشم حرفت رو بگو

 :گفت  يبا دستپاچگ دانا

 .كنم يكه بخوام از تو مخف ستين يحرف و سخن چي، ه يكن يطور فكر م نينه نه چرا ا -

 :گفت  ديگفتارش برد با ترد يبه نادرست يچهره و حالت دانا پ رييكه از تغ تارا

دانا فقط . يخونم كه قصد گمراه كردن منو دار يبه وضوح از چهره ات م. يردم شك داركه من ك ياتيرييپس هنوز به تغ -

 .يمن بخون يسؤال رو از چشم ها كي يتون يم نيبب. نگاه كن ميلحظه به چشم ها كي

 :گفت  يبه چشمان مضطرب خواهرش نگاه كند با لحن مغموم نكهيبدون ا دانا

كاش نگاهت رو از عشق  يا. يكاش فكر و روحت رو غسل نداده بود يد ازنن يم اديمشخصه كه چشمهات دارند فر بله

كه جواب دادنش  ياز من بپرس يزيدرباره چ يخوا يتو م. يداد يطور منو مورو مؤاخذه قرار نم نيتا حاال ا.  يشسته بود

 .مشكله يليخ

 : ديپرس يداشت بر رفتار و گفتارش تسلط داشته باشد با تأن يكه سع تارا

 .ومدهيچرا شهاب به استقبالم ن. خوام بدونم يفقط م. يريگ يقدر سخت م نيا چرا

 ن؟يهم

 .ستيجواب هرچه باشه مهم ن يعني...نيفقط هم: آب دهانش را قورت داد و به زحمت گفت  دانا

رو  يتيهر واقع دنيبگو من طاقت شن: در پنهان داشتن آن داشت گفت  يكه سع يكرد و بعد با دلهره ا يمكث كوتاه تارا
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 .دارم

خواست دور . تازه متوجه شد راه را اشتباه آمده. نبود يپدرش خبر لياز اتوموب. به پشت سرش انداخت ينگاه نهياز آ دانا

قرار  ابانيخ هيكه در حاش يپارك قشنگ دنيدانا با د. را در همان نقطه متوقف كند لشيبزند كه تارا از او خواست اتوموب

چتر درختان سرو شروع به قدم  ريدر ز گريكدي يبعد هر دو شانه به شانه  يا حظهخواسته او را اجابت كرد و ل يداشت فور

خبر  يراست:  ديدرون او پرس انيتوجه به غل يب. دانا كه هنوز قدرت جواب دادن به سؤال خواهرش را نداشت . زدن كردند

 سر ناصر اومد؟ ييچه بال يدار

 .شد گفت آره ينام ناصر وجودش سوزن سوزن م دنياز شن شهيكه هم تارا

. شه يبه وجود اومده و كشته م يريكرده درگ يم قيگناه تزر يسخص ب كيكه داشت سرم آلوده رو به  يگن تا لحظه ا يم

تونه  ياو م. از بچه اش نداره يسراغ يكس چيفقط افسوس كه ه. ستيبهتر ن نيمثل اون از ا ينيموجود لع يسزا گهيخب د

مردم رو از  يطور هيشد  يكاش م يا. نسل اندر نسل گسترده بشه كنهكه دامنه اش مم يرو انتقال بده تا حد روسيو نيا

. گناه باشه يب يبچه ها يبرا يخطرناك يتونه همباز ياو م. كه درجامعه رها شده آگاه كرد يانسان خطرناك نيوجود چن

 .بشه ييكه شده شناسا يقيبه هر طر ديا بادر تولد شومش نداره ام يسهم چيهرچند كه خود او ه

بود كه به  يديسف يقو بيكه چشمش در تعق يدر حال. قرار داشت يمصنوع اچهيدر يرفت كه رو به رو يمكتيبه سمت ن تارا

اسم  يادآوريآدم اوقات خوشش رو با  ستين فيح. شد كه فكر ناصر به ذهنت اومد يچ:  ديپرس ديچرخ ياب م يرو يآرام

 .او تلخ كنه فيكث

 :و گفت  تينس مكتين يكنار خواهرش رو دانا

 تيكنم تا تو نها يخب من سكوت م. يتو از فرجام كار او مطلع نباش دينداشتم فكر كردم شا يخاص منظور

 

 .يببر ريمناظر دلپذ نيرو از ا استفاده

 .يقصد طفره رفتن نداشته باش دوارمي،اميتو هنوز جواب سوال منو نداد:تعلل گفت يبه سمت دانا برگشت و ب يفور تارا

 يتيدونم تو دختر با ظرف يم نكهيوجود ا ه،بايكار دشوار يليخ قياوقات گفتن حقا يگاه:با تاسف تكان داد و گفت يسر دانا
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 .يرو نداشته باش تيواقع نيا دنيشن شيدارم كه گنجا نياز ا ميب يهست

 سر شهاب اومده،او زنده است،مگه نه؟ ييچه بال نمينكن،بگو بب ينيمقدمه چ نقدريتو رو خدا ا:ديپرس شيبا تشو تارا

 نيمرد و ا يكاش م يبله،زنده است،اما ا:گفت ديلرز يم جانيكه بر اثر ه ييدستان فشرد و بعد با صدا نيسرش را ب دانا

 .كرد يرو در حق تو نم ينامرد

مهم تر  يا گهيمن از هر خبر د ين او براخدا رو شكر،زنده بود:و گفت ديكش يحرف نفس راحت نيا دنيبا شن تارا

 نيكه از ا يآخه با شناخت.سر او اورده باشه ييرا داشتم كه مبادا ناصر بال نيا ميسال ها همه اش ب نيدر طول ا قتشيبود،حق

 دهبودميبه خصوص كه شن.نكنه دست بردار نخواهد بود  يبه من خال نسبتاش رو  نهيداشتم مطمئن بودم تا ك فيموجود كث

آسوده شد ،بگو  الميبابت خ نيخب حاال كه از ا.اش بكنه ييانتقام جو ينبود او را قربان ديبع...از از وجود شهاب اطالع داره

 كرده؟ وهاندازه ناجوانمردانه در نظر شما جل نيشهاب با من چه كار كرده كه عملش تا ا نميبب

كرد،او  انتيبه عشق تو خ انت،اويخ:با جرات گفت.ديرس يبه نظر م يبه تارا انداخت كه چهره اش راض يبا تعجب نگاه دانا

 مگه نه؟.ستين يباور كردن.تو و او بسته شده بود رو شكست نيرو كه ب يمانيپ

از جا بلند شدو .صورت نگرفته بود يمجاز ريعمل غ چيه ايگو.تارا را در بر گرفت روحيسرد و ب يمذبوحانه چهره  يا خنده

شعاع  دنيد.زد يدرامد كه بر سطح آب دامن م ديخورش نيانوار زر يبار چشمانش به محاصره  نيا.ادستيا اچهيكنار در

با لمس كردن دست .نور چشمش را بزند يمنصرف شود تا مبادا زنندگ يكنجكاو نيآفتاب او را وادار كرد از ا ميمستق

 نيا ه؟چرايچ:گفت نهيبا طمان.شده بود رهيكه بر شانه اش جا خوش كرد به سمت دانا برگشت كه با ابهام به او خ يمهربان

نه برادر من،شهاب به .كنم و سفارش رخت عزا بدم يخبر قالب ته نيا دنيبا شن يداشت ؟انتظاريطور با تعجب به من زل زد

 .نكرده،او فقط فاصله رو حفظ كرده انتيمن خ

از  يدادگاه تو رو محكوم به چهار سال حبس كرد،در عرض مدت كوتاه نكهياز ا ده،بعديفكركرد تارا منظور او را نفهم دانا

تونه به خاطر تو پشت به  يگفت نم يكه م يگذاشته بودند تا حد ريافكارش تاث يانگار خونواده اش رو.رو به آن رو شد نيا

 ديق شهيهم يبرا ديداشته با اهيس يازدواج كنه كه گذشته ا يبخواد باد ختركرده بود كه اگه  ديآخه پدرش تهد.اونها كنه

سال هم  كيحدود .داشت نظر اونها رو عوض كنه يسع يليشهاب خ لياوا.رو بزنه و از ارث محروم بشه لشيخونواده و فام
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 ميشد و تسل ينيمجبور به عقب نش تگرفت،اما عاقب دهيرو ناد انشياطراف ناتيمبارزه كرد و تمام نارواها،ناسزاها و توه

 بنديكه با تو بسته بود پا يسوگند يرو شتريب نيتونه از ا ينم گهيروز نزد من اومد و گفت كه د كي.خواسته خونواده ش شد

و  ليفام نيتارا ب تيگفت با برمال شدن هو يم.نخواهد داشت يخوش انيازدواج پا نيا نهيب يكنه م يفكر م يبمونه،چون هر چ

 يا گهيازدواج با با دختر د ياصرار خونواده ش برا انيجر نيبعد از ا.كنه يباز شيخانوادگ يتونه با آبرو ياو نم تانشسدو

داد  حيموجود ترج يفرار از فشارها يكرد برا يعشق خود احساس شكست م نيو اخر نيشدت گرفت،اما او كه نسبت به اول

كه  يروز.نكردند يمخالفت چيبا رفتن او ه اديمبادا دوباره سراغ تو ب نكهيم ايخونواده ش هم از ب.به اروپا بره يزندگ يبرا

كه  يدر حال.گناه عالم شده نيبود كه انگار مرتكب بزرگتر ريمن اومد،چنان خجل و سر به ز شيپ يخداحافظ يشهاب برا

مثل تو  ياو در برابر دختر ونراه به صالح هر دو نفرمون بوده،چ نيبغض در گلو داشت به من گفت كه بهت بگم انتخاب ا

 يپس نم.خار رو تجربه نكرده كيسوزش  يكنه،چون تا امروز حت يكه با تمام جور و جفاها مبارزه كرده احساس حقارت م

بگم كه او  تياز من خواست در نها.دهيتراش يعدالت يب شهيباشه كه روزگار وجودش رو با ت يكس يبرا يگاه محكم هيتونه تك

 خورد و تا شكستدر تجارت عشق 

 

 .شكست خواهد نشست نيكه زنده است در سوگ ا يروز

در  هيما يب ريخم كيداشت از عشق  يكه سع يدر حال.او بپردازد ييوادار شد به دلجو د،دانايسكوت تارا به درازا كش يوقت

وابراز احساسات هزار رنگ  جاناتيه نياز ارزش و اعتبار ساقط شده،تمام ا يامروز يخواهر جون،عشقها:نظر او بسازد گفت

 چيكه ه شهير يعنصر ب نيبه ا ديپس چرا آدم با.كنه يزود فروكش م يليتب تند است كه خ كيست،يلحظه ا انيطغ كي

قلبش روبه  اريرو كه اخت يمرد يو خاطره  ادي يتون يمطمئنم تو با عقل و منطق م.بشه بندينداره پا يشده ا تيتثب بيترك

 يبا تبحر م يليخ هقهار بودك نيجورچ كيفقط  يعشق باز قيتارا،شهاب در طر.يپاك كن رتيداده از ضم گرانيدست د

معمار توانمند  كي دياول از همه با يعاشق واقع كيكه  يقرار بده،در صورت گريكديعاشقانه رو كنار  يتونست كلمه ها

تونه  يم يچ يشخص حراف نيپس ارزش چن.بت علم كنهمستحكم عشق رو با صال واريو بن د شهيكه بتونه از ر يباشه،معمار

 .يبسپار يرو به بوته فراموش اشدو خاطره  ايكه  نيباشه جز ا
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عشق نامتجانس رو به  كي فيراه درست رو انتخاب كرده؟او تكل نكهيآخه چرا؟فقط به خاطر ا:گفت يبا حالت خاص تارا

 ياحساسات خاص ريما دو نفر اس شيپنج سال پ.ميبا هم نداشت يگونه مشابهت چيمن و او از روز اول ه.مشخص كرد يدرست

اون زمان هر دو در درك عشق .ميريبگ دهيحاكم بود رو ناد ومن و ا نيكه ب يآشكار يكه باعث شد تمام نقصها ميشد

ما  نيكه ب ميديو فهم ميعشق من و شهاب بزرگ شد نيبزرگ شدن ا يحاال با گذشت پنج سال به جا م،امايبچگانه عمل كرد

سال مهر  يس.مدار يتونم به خودم دروغ بگم،من گذشته نكبت بار يدانا من كه نم.حاكمه ايخط فاصله دن نيتر ليدو نفر طو

 نميب يادعا عمر كيو فقط به خاطر  رهيبگ دهيها رو ناد يناهنجار نيحاضره تمام ا يكدوم مرد.ام خورده يشانيپ يذاللت رو

سقف  كي ريشب ز كيفقط  يشخص سابقه دار نيبا چن يتون يشهاب بذار،م يخودت رو جا تو.كنه يردم سرافكنده زندگ

رو  يشهاب همون كار.ذارن ينم يرو باق يتيشكا چگونهيه يهستند كه جا قيعم نقدراو تهاياوقات واقع يگاه.يكن يزندگ

حاال كه .هر چه زودتر گسسته بشه دهيرشته نتاب نيا ديكه با دميرس جهيكرد كه من بعد از پنج سال فكركردن به ان نت

من .رميبگ ميم تصم ندهيا يبرا متون يراحت تر م يليكنه خ يم يزندگ ايدن نيگوشه ا كيمطمئنشدم او زنده است و داره 

مجبور به  يتونم بگم كه او به جرم عاشق يم تيمعلم عشق من بود به دل ندارم،چون در نها ياز او كه روز يگونه كدورت چيه

 .نيخوردن شكالت تلخ نبود،فقط هم

طور با احساسات  نيكه ا نيا ؟ازيديشهاب رو بخش يتو به آسون يعني:از او داشت بهت زده گفت يكه انظار واكنش بد دانا

به تو چقدر با خودمون كلنجار  تيواقع نيگفتن ا يما برا يدون يم چي؟هيازش به دل ندار يا نهيك چيكرد ه يتو باز

كه  يدست انداز نيرو از اخر المونيو خ يراه حل بود مرتفع كرد يمشكل رو كه در نظر ما ب نيا يتو به راحت م؟تارايرفت

و خاطره شهاب رو در  اديامكان نداره تو  گهيكه د ميما باور كن يعني.يباعث سقوط تو خواهد شد،آسوده كرد ميكرد يفكر م

 ...يطيشرا چيو تحت ه يدار يقلب مانيا يكه زد ييحرفها نيو به تمام ا يات وارد كن لهيمخ

 ينيگزيجا ياز من توقع داشته باشم بتونم روز دينبا يزم،كسيبرادر عز:حرف برادرش را قطع كردو با شهامت گفت تارا

كه زنده هستم شهاب از جسم من جداست،اما هم چنان در خاطرم ماندگار  يتا روز نهيا تيشهاب انتخاب كنم،واقع يبرا

او رو از خودم جدا كنم،مطمئن باش كه  اديخاطر اگه بخوام  نيهم هزد،ب ونديوجودش رو با قلب من پ ياو روز.هد بودخوا

اش رو داره  يستگيكه شا ياو مجازه با هر كس.شهاب ندارم ميبه تصم يكار چيمن ه.ستهيا ياز حركت م شهيهم يقلبم برا
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كمبود ها از جانب  امتم.نشده كه بخوام محكومش كنم ياو مرتكب گناه نابخشودن.بشه يازدواج كنه و صاحب زنو بچه و زندگ

 نيدم كه هرگز نخواهم گذاشت ا يشما م كي كيقول رو به  نيفقط ا.تقاص گذشته رو پس بدم ديمن بوده پس خودم با

بسه،خب حاال اگه  گهيم دشما رو مختل كرد يجا كه زندگ نيتا هم.طور شكستها باعث شكستن خودم و خانواده ام بشه

 .به طور حتم االن از دلشوره و اضطراب كالفه اند.خونه ميزودتر بر يموافق

 .تابناك با او همراه شد يا ندهيآ ديدستان همزادش را محكم در دست فشرد و به ام دانا

 

 24 فصل

 

 

 يدست داشت سنگ مزار را غبار روب كه در يآب يمزار شهاب گذاشت و با بطر يارغوان را بر رو ياز گلها يدسته ا دانا

سر داد و  هيمو ياو با لحن جانگداز.ابالغ كند يرا به و تشيمامور جهيمتعهد بر فراز قبر او نشست تا نت يريهم چون سف.كرد

من به  ريبگم تاخ ديبا ام،امايبه خونه ات ب نهايزودتر از ا يليخ يانتظار داشت نمدو يم.سالم سردار عشق،روحت شاد باد:گفت

 يبا نقشه ا شمندانهياند يليخ ميكه داشت يتو بر خالف انتظار يتارا.اميخواستم با دستان پر سراغت ب يبود كه م نيخاطر ا

 رفتيپذ يتيشكا چيرو بدون ه زيببره همه چ ييواز اصل ماجرا ب نكهيبدون ا.كنار اومد ميكرده بود يكه من وتو براش طراح

كرد و اجازه نداد احساساتش بر عقل و منطقش  يعادل داور يقاض كياو مثل .ساخت يمبر يو گناه ريو تو رو از هر تقص

 يانگار از قافله زندگ.داره يبه كمال بر م دنيرس يبرا يكثبت يتارا چه گامها يديد يو م يكاش بود يشهاب،ا.اديفائق ب

سبقت رو از تمام  يگو يمطمئنم به زود.مدت جبران كنه نيساله رو در كوتاه تر يس ريتاخ نيخواد ا يعقب مونده وم

شهر از  يسرپرست،پاكساز يبه كودكان ب يدگيه،رسيريخ يمشاركت او در ارها.دختران هم سن و سال خودش خواهد ربود

تو  يزدونه كه رو يم يرو در عشق ميتحوالت عظ نيا شهيشهاب،او ر.شده ياو در زندگ هياهداف اول يابانيزن ها و كودكان خ

 نيتار و پود به جا مانده از ا ييتنها ،بهيشد ييعشق اهورا نيا يتو قربان نكهياو غافل از ا.يدر وجودش مشتعل كرد

كه فقط نزد  يراز.ديكه زنده است هرگز راز رفتن تو را نخواهد فهم يمطمئن باش تا روز.زنه يرو به هم گره م يدلسپردگ

اگر  يزد يشهاب،همون طور كه حدس م.تو به دست ناصر بر مال نخواهد شد يتباه تيواقع چگاهيماند و ه يمن تو و خدا م
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 يم نيتو شده،دخترك خودش رو از ب يباعث نابود نيوهم يشد دزيبا ناصر مبتال به ا يريتو در درگ ديفهم يتارا م

طور حتم تارا رو به قهقرا  ،بهيقرار گرفت ديطور ناجوانمردانه مورد هجوم اون موجود پل نيتلخ كه ا تيواقع نيتجسم ا.برد

نزد  يحاضر شد رهيمورد ضرب و شتم سرنوشت قرار نگ نياز ا شتريكه تارا ب نيشهاب تو تنها به خاطر ا.داد يسوق م

دارند او را وادار  يهمه سع.تارا بشه يشانيمهر نحوست درج پ گريتا مبادا بار د يكن يعاضق منتظر رو باز كيخانواده من رل 

رو  شيخواد تا اخر عمر تنها باشه و زندگ يبه همه ابالغ كرده م يتو،او هم به راه خود برود،ول يشكن مانيپ كنند پس از

ضمن  در.نم كيكار م نيبه ا قيهستم كه اون رو تشو يبگم من تنها كس ديبا.به مراتب مهم تر از ازدواج بكنه ييصرف كارها

در  يتون مي ياگه دوست داشته باش.ميبر پا كرد يسالگرد پاك شدن تارا جشن بزرگ نيخوام بگم امشب به مناسبت اول يم

 ريچشمگ يهايروزيپ نيكنه و تمام ا يتارا حكومت م يدونم روح تو بر روح زندگ يچند كه م ،هريشركت كن افتيض نيا

 .عامل است نينشات گرفته از هم

 يشهاب خلوت كند،احساس سبكبال يرا توانسته بود در كنار خانه ابد يساعات نكهياز ا.شروع خوش باران دانا به خود امد با

در ان لحظه .شده سيو صورتش خ ستادهيهجوم باران ا ريكه ز ديكه برگشت تارا را د نيپس از ئداع با شهاب هم.كرد يم

توانست  يدانا هول شده بود و نم.وجودش انياز طغ ايآسمان است  هيگرچهره او از  يسيدهد كه خ صيتوانست تشخ ينم

تا  ميبرو نجايزودتر از ا ايب...يش يم سيبارون خ ريز.يكن يچه كار م نجايتو ا:با لكنت گفت.كند ييخود را شناسا تيموقع

 .ينشد ضيمر

 يكه خنده اش به تلخ يدر حال.چشم به قامت معشوق خود دوخته،سنگ قبر شهاب را برانداز كرد اقيكه با اشت يمثل كس تارا

 يمهمون ناخوانده نم نمياومدم بب.كردم دايتازه خونه اش رو پ.با شاخ شمشادم خلوت كنم ستيكجا؟حق من ن:زد گفت يم

 .خواد

را تمام شده  زيدانا كه همه چ.توجه به گل اطراف سر بر استانه منزل او نهاد يسنگ مزار شهاب انداخت و ب يخود را رو تارا

 .برد بانيزبانش بند امده بود سر در گر كهيكنار خواهرش نشست و در حال يبا سست ديد

خودش را .از ان حالت خارج شد يبه خود امد و فور يپس از لحظه ا.در باد در حال خاموش شدن بود يهمچون شمع تارا

كه سرنوشت روانه  يريت نيداشت با اخر يكه سع يدر حال.داشت بانيجمع و جور كرد و به دانا نگاه كرد كه هنوز سر در گر
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تا  ديبه طول انجام شيمارينه؟چند سال ب د،مگهيزجر كش يلياو خ:فتگ يكرده بود به توافق برسد با لحن ارام شيزندگ

 .راحت شد

 يبه او چشم دوخت كه در چهره اش نبرد با احساسات به چشم م ياز او نداشت با ناباور ييبايشك نيكه انتظار چن دانا

 ؟يسر در اورد نجايفوت كرده؟چطور از ا يماريشهاب بر اثر ب يديفهم تو از كجا.خورد

ساله  كي.حرفهات رو باور كنم ياز من انتظار داشت:گفت يگرفته ا يبا صدا ديكش يكه بر سنگ مزار او دست م يدر حال تارا

 ديشا.يكن ياز من پنهان م رويزيچ يتو دار دميفهم ينگاهت م راتيياد من از تغ يم انيكه هر وقت حرف از شهاب به م

 رونيامروز كه تو از خونه ب.يكه تو همزاده هست نهيتونستم با تو بر قرار كنم به خاطر ا يكه م يعلت رابطه فكر

فهمم كه تموم اون  يحاال م.دميشن يرو كه به شهاب رسوند ييامهايپ.كنم بتيمنو وادار كرد تعق يبيعج ،احساسياومد

وجدان او رو هدف  يطور شد دانا؟چرا ناصر ب نياما چرا،چرا ا.بود يچ رشيتعب دميد يندان مكه در ز يآشفته ا يخوابها

 .قرار داد

دونسته شبانه  يم التشيتشك ياو كه تو رو عامل نابود.از تو رو داشته ييناصر قصد انتقامجو:دانا با تاسف سر تكان دادو گفت

كنه،بعد آمپول الوده  يوارد م يكنه و از پشت به او ضربه ا يم ريگمنزلش غافل يره و او در پارك رو به رو يسراغ شهاب م

كه ناصر قصد  نيتونسته ازخودش دفاع كنه،اما هم يخاطر نم نيبوده،به هم جيضربه گ اطرشهاب به خ.كنه يم قيبه او تزر يا

 يبه سرش اصابت م ميسنگ مستق.كنه يرو كه در كنارش بوده به سمت او پرتاب م يفرار از معركه رو داشته،شهاب سنگ

افتاده و ناصر كه سرنگ آلوده در دستانش بوده  يگوشه ا هوشيكنه كه شهاب ب يم دايسر صحنخ حضور پ سيپل يوقت.كنه

سال  كي.مرگ شهاب تموم شد متيبه ق يجان نيافسوس كه بسته شدن پرونده ا.به درك واصل شده يمغز يبر اثر ضربه 

 نيو هم يببر تيبه واقع يتو پ يكه مبادا روز نياو فقط به خاطر ا.شد انيدر شهاب نما يماريب ينشانه ها انيجر نيبعد از ا

راهش رو از تو  گهيتو وانمودكنم كه او به خاطر مسائل د شياز من خواست پ فتهيبه مخاطره ب تيبشه كه دوباره زندگ يعامل

تارا جان،شهاب سه .ياياتفاق ناگوار كنار ب نيبا ا شهيتر از هم نيبه خاطر ارامش روح شهاب واقع ب خواميحاال از تو م.جدا كرد

قول بده .اوردياقبال باشه به زبان ن اياز سرنوشت  تشيكه نشانگر شكا يكالم توق چيمبارزه كرد،اما ه دزيا يماريسال با ب

 تارا جان؟ يد يباشه؟قول م يكن يزندگ ستهيفقط به خاطر شهاب هم چنان شا
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به  يبا تعجب نگاه.ستين ياز تارا خبر ديبه خود امد كه د يوقت.دينشن يسوالش را تكراركرد اما پاسخ ير پد يچند بار پ دانا

گوژپشت كه فانوس  يرزنيبود و به جز او و پ يكيهوا رو به تار.از او به جا نذاشته بود ييرد پا چياطراف انداخت،اما باران ه

كه مورد ازار مردگان  يچون كس مهيسراس.در انجا حضور نداشت گريد يزده بود،كس مهيخبه دست بر مزار جوان ناكامش 

مجازش  ريتوجه به سرعت غ يب.گرفت شيراه منزل را در پ لشيدرنگ سوار بر اتومب يقرار گرفته از قبرستان خارج شد و ب

 يم يرا خط خط دگانشيمقابل د يناجور كالبود و اش يلحظه به لحظه حرارت بدنش رو به فزون.وار پدال گاز را فشرد وانهيد

به طرز  يوقت.كرد يم تيرا هدا لشياتومب ارياخت يب.بود ستادهياو كه دچار توهم شده بود عقلش از فرمان دادن باز ا.كرد

 ديينپا يلجظه ا.فشرد فونيدكمه ا يكند با وهم و ترس دستش رارو يپر تردد را به سالمت ط ريتوانست مس ييمعجزه اسا

 يدانا چ:گفت شيباز كردن در با تشو يبه جا فونيترسان دانا بر صفحه آ ريتصو دنيرا برداشت و با د يكه سارا گوش

 افتاده؟ يشده؟اتفاق

 سارا جان،تارا خونه س؟:ديدرنگ پرس يب دانا

 شده؟ يآرهفچطور مگه،خبر:با تعجب گفت سارا

 كه خونه است؟ يزن يحدس م يطور نيهم اي يتو مطمئن:ديپرس يبا ناباور دانا

 يدرو باز م.امشب اماده كنه يمهمون ياالن به اتاقش رفت تا خودش رو برا نيدانا،تو حالت خوبه؟هم:گفت يبا كالفگ سارا

 .تو ايكنم ب

از خونه خارج شدم او پشت سر  نكهيامروز عصر بعد از ا نميفقط بگو بب:و گفت ديكش يحرف نفس راحت نيا دنيبا شن دانا

 نرفت؟ رونيمن ب

 نه؟ ايداخل  ياريم فيچشم ما بوده،حاال تشر يجلو كسرهيمن،او از بعد از ظهر تا االن  زينه عز:گفت يحوصلگ يبا ب سارا

وارد  يبا اسودگ.نبوده شتريتوهم ب كيشده و ان صحنه  االتيحرف مطمئن شد بر سر مزار شهاب دچار خ نيا دنيبا شن دانا

قدم به داخل ساختمان  يوصف نشدن يداد با شورو حال ياو دست تكان م يتارا پشت پنجره اتاقش كه برا دنيبا د.شد اطيح

 .تارا شركت كند يسال پاك نيگذاشت تا در جشن نخست

 ...داد،اما افسوس كه باز هم ليان روز باران شهر را شسته و رفته به ادم ها تحو يفردا
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