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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ��ییرها یبرا پرواز�� 

 

 رمان: خالصه

 

 است و زانیاش گر یزندگ یو اجبار ها یکیکه از تار یدختر

 کنند. یاش را مشخص م یزندگ ریها هستند که مس دیها و نبا دیبا نیاما ا 

 

 اما... ییگردد، به دنبال رها یم یدختر قصه من به دنبال خوشبخت   
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http://www.romankade./
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 ❣استـــــ      ےکینـــزد نیا در ہک ۍیخدا نامـ ہب❣

 

 :��مقدمه

 

 شـوم  ـــریهفتــاد سـال پ ،ہشبــ ڪـیدارم  دوسـت

 . . .  ستـــمیبـا یـابــانیخ نــارڪ در

 . . .  ےعبــور دهــ ـــابـانی، از ازدحـام تــلخ خـ یبـشنــاس ہــڪآن یمـرا بـ تـــو

  ہشبـــ ــکیشـدن  ـــریســال پ هفتـــاد

 تـــو  یدسـتـ ها یحـس گـــــرمــ بـه

  ،یبـشنــاســ ہـڪآنـ یبــ یـدهـیکـه مرا عبــور م یهنــگامـ

 ارزد . . .! ےمــ

 

 

 دیچیپ یقامت مشاخ و برگ درختان بلند  انیکوفتند م یم نیرا  بر زم شانیکه سم ها ییاسب ها یپا یصدا

 افزود. یو به دلهره لونه کرده در وجود سرما زده دخترک م 

 

 دادند. یدرونش خبر م جانیتند شده اش بودند که از ه ینفس ها 
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 پر اظطراب کرد. یرنگش را نوازش دیو سف بایخودش را خم کرد و اسب ز 

 

 .میبر دیتندتر برو آراز، با-

 

 گشت. دیدخترک وحشت زده با وزش باد همراه شد و ناپد فیظر یصدا

 کوفته شد. نیو بر زم دیکش یفیخف غیشد، ج کیکه شل ییبلند گلوله ا یصدا با

 سر داد و  دیچیکه در سرش پ یاز درد یا ناله

 دیشماند، سر اسبش را در آغوش ک رهیشده بود خ یاسب وفادارش جار یکه از پا یچشمان  اشک آلود اش به خون 

 که گرفتارش شده بود. یفالکت نیبر ا ختیو نرم نوازش کرد، اشک ر

 و دور شدن نمود،  دنیاسبش را رها کرد و شروع به دو زانیشدن صداها به خودش آمد و اشک ر کینزد با

 یم جادیا ینشست و سوزش بد یپوستش م یبر رو یسطح یدرختان، زخم ها یبرخورد دستانش به شاخه ها با

 کردند. یزدن به صورتش دردش را باز گو م انهیبودن که با تاز شیها کرد و اشک

 سرداد و سرعتش کاسته شد، هق هق جان سوزش جنگل را در بر گرفت. ییبرهنه اش، ناله ا یشدن پاها یبا زخم 

 کرد. یبلند مخف یبوته ها انیخوف آور م یکیخود را در آن تار 

 

 قرارش گذاشت و به آرامش دعوتش کرد. یقلب ب یدستش را برو 

 

#part2 

 شخص: اول



 ییرها یپرواز برا

 
6 

 

 

 

 .دیکوب یم نمیگرفت و به شدت خودشو به قفسه س یآروم نم قلبم

 

 تر شده بودند. قیو عم ینفس هام طوالن 

 .دمیخودم رو عقب کش شتریروستا ب یاز بزرگ ها یکی یصدا دنیشن با

 

  دیکن دایدختره رو پ نیزود ا-

 کوبن. ینشه فردا همه تو ده به سرمون م دایگه پرا برد ا آبرومان

 

 صحبت کنه؟ یکرد، خب مگه مجبور بود که فارس یصداش بود صحبت م یکه تو یظیلهجه غل با

 

 هم خندم گرفته بود. طیاون شرا یتو

 یتر م کینفسم حبس شد، صدا هرلحظه نزد اریاخت یشد، خندمو قورت دادم و ب کمیکه نزد ییپا یصدا دنیشن با

 کرد. یتقال م نم،یامدن و شکافتن س رونیب یشد و قلبم بود که برا

  

 شد. شتریسلمان وحشتم ب یدوختم و با صدا لیکنار رفتن بوته ها با وحشت نگاهم رو به خل با

 

 پسر؟ یکرد داشیپ لیلیخ-
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که تو صداش  ییا تکون دادم، که به حرف امد و با لهجه نیاز اشکم رو بهش دوختم و سرمو به طرف سیخ یها چشم

 بود جواب داد.

 

 .میبهتره بر زینشد عز داینه سلمان پ-

 گفت و بوته رو رها کرد نویا 

 و نفس من هم همراه با اون آزاد شد. 

 

 نبود. یاز کس یامدم، خبر رونیاونجا موندم و با قطع شدن سرو صدا از بوته ها ب یمدت

افتاد،   یشینظرمو جلب کرد و نگاهم به نور آت یآواز یجاده بودم که صدا یبه سمت جاده حرکت کردم، چند متر 

به شانس بدم فرستادم، و  یروستا چشم دوختم، لعنت یسرو پا یب یپسرها دنیپشت درخت پناه گرفتم و به رقص

 کردم آروم از کنارشون بگذرم. یسع

 

ند شد، به پسرها نگاه کردم که متوجه ام بل ییخش خش و شکسته شدن شاخه ا یکه برداشتم، صدا یبا قدم اول 

داشتن متوقفم کنند با  یو سع دنیدو یکردم، پشت سرم م دنیو شروع به دو دمیشده بودند، موندن رو صالح ند

 شد. یم شتریسرو تهشون ترسم ب یب یحرف ها دنیشن

 

 ...سایدختر وا یه-

 

 طرفا افتاده؟ نیموقع شب گذرت ا نیفرشته که ا ای یتو ادم-
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امدن، با  یادامه دادم، اما دست بردار نبودن، و دنبالم م دنمیو به دو دمیکش یبه جاده خلوت نفس راحت دنیرس با

 .دمیدادم به داخل جنگل وبه سمت قسمت ممنوعه دو ریمس رییو تغ ستادمیکه به ذهنم خطور کرد از حرکت ا یفکر

 

 چوقتیآخه ه ومدن،یمتوجه شدم که گمم کردن و دنبالم ن ییپا یصدا دنیگذشتن از اون قسمت جنگل و نشن با

 امد. یطرف نم نیا یکس

 

 بود. چیدر برابرش ه نیهم وجود داشت که ا یترسناک تر یها زیمن چ یبخش ترسناک جنگل بود، اما برا 

 

 از درختان نداشتم... یو ترس ختمیگر یاز انسان ها م من

 

شدم و  یرنگ یسوار اتوبوس آب ط،یبغلم رو محکم تر گرفتم و بعد از گرفتن بل یتو یبغچه  نالیبه ترم دنمیرس با

 دادم و پلک بستم، چطور آواره شدم؟ هیتک شهینشستم، سر دردناکمو به ش یتک صندل یرو

 و خودم رو به سرنوشت نامشخص سپردم. دیاز گوشه چشمم چک یحرکت کردن اتوبوس قطره اشک با

  

 تلنگرکوچک!  کیبا م،شکنیغوغاست ساده م درونم

 گونه نبودم...شد. نیا
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 کرد، چشم هامو باز کردم. یرو اعالم م دنمونیکه رس یمرد یصدا با

 

 نیو از جام بلند شدم، آخر دمیکش ییا ازهیخم اریاخت یشدن بودند، ب ادهیبه اطرافم انداختم، همه در حال پ ینگاه 

 نفر بودم که از اتوبوس خارج شدم.

 

نه تو شو یبرخورد کردم و درد بد یزرد رنگ حرکت کردم، که با کس یها یرفتم و به سمت تاکس رونیب نالیترم از

نگاه من  دستشو به  دنیبهم چشم دوخته بود افتاد، با د تیکه با عصبان یجوون ینگاهم به دختر د،یچیراستم پ

 گفت: یطلبکار نشدش سرتا پامو از نظر گذروند و با لح زیکمرش زد و با نگاه ر

 

 ...گهیکن د یمعذرت خواه-

 

 دختره بلند شد. یکردم و از کنارش رد شدم، که صدا یلب عذر خواه ریدعوا و جروبحث نداشتم، ز حوصله

 

 ؟یهست یفرار نمیبب-

 

 شده بودن رمیگ بانیکه گر ییها یمشکالت و بدبخت ادیتوجه به حرفش که منو به  یب

 تکون داد و حرکت کرد. یحرف سر یکاغذ بود رو  دادم، راننده ب یکه رو یشدم و آدرس یانداخت، سوار تاکس یم 
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 یتهران تو گلو یها یاهیکردم، انگار تمام غبار ها و س یم یشهر بزرگ، احساس خفگ نیا یتو قهیچند دق نیتوا 

 رو برام ساخته بودند. یریخشک شدم، نشسته بودند و بغض نفس گ

 

 ذهنم خارج شدم. یراننده از جدل و کشمکش تو یافکار خودم بودم، که با صدا تو

 

 .میدیخانم رس-

 

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 

 خلوت انداختم، ابونیبه خ ینگاه

خسته خاله سوگل بود که به گوشم  یبعد صدا ییرنگ زدم، لحظه ا ییجلوتر رفتم و چند تقه به در بزرگ قهوه ا 

 .دیرس

 

  ه؟یک-

 شده بود. رمیکه اشک داخلشون حلقه زده بود، خ ییباز شد و نگاهم به خاله افتاد، که با چشم ها در

 

 کردم. یو رفع دلتنگ ختمیشدم، اشک ر دهیحرف داخل شدم و مادرانه به آغوش کش یدر کنار رفت و من ب یجلو از

 گرفته شدم گفتم: یصدا به نگاه اشک آلودس زدم و با یجون یخاله جدا شدم و لبخند ب از
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 ؟یکن یم هیخاله چرا گر-

 

 ؟یخواهرم شد هیچقدر شب-

 

 چون من دخترشم...-

 

 دلم براش تنگ شده.-

 

 شه. یدرست م یهمه چ یبه زود-

 

 انشاالل...-

 

 یبه دوران کودک ییلحظه ا یوارد شدم، برا یاشک هاشو پاک کرد و منو به داخل خونه دعوت کرد، وقت خاله

 نکرده بود. یریتغ چیخاله ه یبرگشتم، خونه 

 دادمو و گفتم: هیقرمز رنگ پشت سرم تک ینشستم و به پشت نیزم یرو

 

 خاله پس عمو کجاست؟-

 

 با غم نگاهم کردو گفت: خاله
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 کنه. یدونم  االن کجا داره خودشو کوک م ینم-

 

 گفتم: یلحن ناراحت با

 

 هنوزم معتاده؟-

 

 معتاد نشده، سارا هم که رفته دانشگاه. دمیاره دخترم بدترم شده، اما خدارو شکر سع-

 

 کنم... یرو درست م زیخاله اصال نگران نباش خودم همه چ-

 

 ...یب یتو بگو اون بابا زم،یدونم عز یم -

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 

 خاله...-

 

 واره کرده.اونه که تورو آ ؟یریگ یخب حاال، چرا طرفشو م یلیخ-

 

 اون پدرمه من دوستش دارم...-
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 .کم استراحت کن تا من غذا آماده کنم هیحرفا رو،  نیولش کن حاال ا-

 

 یاجازه خواب رو بهم نم الیفکرو خ دم،یانداختم و دراز کش نیرو زم یتکون دادم و به اتاق خواب رفتم، بالشت یسر 

 شدم. الیخ یایو با پس زدن افکارم وارد دن یداد، به سخت

 

#part۴ 

 

 

 .دمیاز خواب پر یبلند ادیفر یباصدا

 شده  بود. دهیروم کش ییبه اطراف نگاه کردم، تو اتاق بودم و پتو جیگ

کرد،  یکه داشت با خاله دعوا م دمیمرتب کردم و از اتاق خارج شدم، عمو بهروز رو د مویخاله، روسر غیج یصدا با

 الغرتر از قبل شده بود و موهاش کم پشت تر شده بودن.

 ابروهام انداختم و مقابلش قرار گرفتم. نیب ییا گره

 زد و گفت: یکیریستیلبخند ه دنمید با

 .نیخوش امد یلیخانم خ لیبه به آن-

 تر کردم و گفتم: ظیغل اخممو

 برو. نجایاز ا ،یخودتو کنترول کن یتون یاگه نم ه؟یچه رفتار نیرو سرت، ا یصداتو انداخت شدهیچ-

 

 کردو گفت: ییا گهید خنده
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 ؟یکن رونیمنو از خونه خودم ب یخوا یتو م-

 

 االن بزن به چاک. نیتونم، پس هم یکه م یدون یاره، م-

 شد و تو صورتم خم شد و گفت: کیبهم نزد یقدم

 .یبر دیتموم شد دوران حکومتت، پس تو با ،یهست یاما فرار ،ییتو خان زاده ا -

 

 بودم، پس چطور  یگفت، من فرار یبردم، راست م یکه کردم پ یحرفاش تازه به عمق کار با

 کنم. دشیو تحد ستمیتونستم جلوش با یم

 انداخت و گفت: کلمیبه ه یزیه نگاه

 راه بندازم. یتونم باهات خوب تجارت یم ،یستیهم ن یبد مال-

 

 سر داد. یخنده زشت گفت و نویا

 خواست باهام تجارت کنه؟ یداد، م یکه تو سرش پرورش م یبه لرزه در امد با افکار تنم

 

 سرمو باال گرفتم وگفتم: اوردم،یکم م دینبا

 .ستهیتونه پشتم با یپدرم هنوزم م-

 

پر حرصش تو  یامد، صدا یداد، از دردش نفسم باال نم چیتر شد، مچ دستمو گرفت و پ کیزد و بهم نزد یپوزخند

 .دیچیگوشم پ
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 .ستهیا یپشتت نم گهید ،یخورد، تو آبروشو برد نیبا فرار تو زم رمردیاون پ-

 

رد از د یزانو زدم، ناله بلند نیو رو زم ستمیداد و ولم کرد، نتونستم سر پا با ییا گهید چیگفت و دستمو پ نویا

 صورتم فرود امدند. یسردادم و اشک جمع شده داخل چشم هام رها شدن و قطره قطره رو

 

 .هیگر ریزدم ز یبلند یداد، با صدا یکه خبر از رفتن اون مرد م یدر ورود یصدا دنیشن با

 داد و گفت: یشدو کمرمو ماساژ کیبهم نزد خاله

 باهاش مقابله کنم. تونم یمن نم ،یسر به سرش نذار گهیدخترم بهتره د-

 

 .ادیاز دستم بر نم یکار گهیمنو ببخش خاله، با فرارم د-

 ندارم. ینداره دخترم، منکه ازت توقع یاشکال-

 موندم. رهیرنگ اتاق خ یگفت و به آشپز خونه برگشت، اشکامو پاک کردم و به گوشه فرش زرشک نویا خاله

 به خودم امدم و به آشپز خونه رفتم. زد،یغذا صدام م یخاله که برا یصدا با
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 مرتب کردم. یاز خوردن غذا، سفره رو جمع کردم و به اتاق برگشتم، لباس هامو کم بعد

 کردم. یبراش م یفکر دیشد، با یتموم م ینداشتم و به زود یادیپول ز 

 

❄️❄️❄️ 

 

 

 خوب بود. دیرابطه ام با سارا و سع بایگذشت و تقر یخونه م نیاز امدنم به ا یروز چند

ال شد و اص یم رهیبه ادم خ یلیهم خ دیکمتر شده بود، سع شیمن، حسود یبدبخت دنیحسود بود، اما با د یکم سارا

 امد، یخوشم نم

 انداخت. یم ییا کهیاوقات ت یبهروز آروم تر شده بود و فقط گاه عمو

 

که خاله  یرنگ دیزد به خودم امدم و به آشپزخونه رفتم، همه دوره سفره سف یشام صدام م یسارا که برا یصدا با

 که ختم،یو خورش کرفس هم روش ر دمیپهن کرده بود، نشسته بودند، کنار سارا نشستم و واسه خودم برنج کش

 عمو بهروز بلند شد. یصدا

 

 .گهید یخوب بخور دمیمال مفت رو با-

 

 نگم، توجه یزیبه خاله چشم دوختم که بهم اشاره کرد چ دم،یخجالت کش دیعنگاه س دنیبهم برخورد و با د یلیخ

 یقاشق هم نتونستم بخورم، بغض بزرگ هی یکردن با غذام شدم، حت یانداختم و مشغول باز نیینکردم و سرمو پا یی

 راه گلومو بسته بود و هر لحظه ممکن بود بشکنه.

 آماده شدن.خواب  یبا تموم شدن غذا همه بلند شدن و برا  
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 و رو به خاله گفتم: دمیرو جمع کردم و ظرفا رو شستم، از آشپز خونه خارج شدم. عمو رو ند سفره

 پس عمو بهروز کجاست؟-

 

 و گفت: دیکش یآه خاله

 بدتر از خودش. یقایاو رف شیچه بدونم واال حتما رفته پ-

 پتو. ریز دمیرده بود رفتم و خزکه خاله آماده ک یکرد. به رخت خواب یخاله ناراحتم م نیغمگ نگاه

 امد؟ یدونست که من خونه خاله ام؟ پس چرا دنبالم نم یبابا م یعنی

 

 کرد. یبهم منتقل م یبیآروم بودن اوضاع دلشوره عج نیا

 

 بخوابم؟ الیخیتونستم مثل اون ب یبود انداختم، پس چرا من نم دهیبه سارا که کنارم خواب ینگاه

 

 گرفته شد. شتریدلم ب یآسمون ابر دنیرفتم، با د اطیجام بلند شدم و به ح از

 

 !  ستین دهیچیپ یدلتنگ

 ترک خورده . . .  یبغض و آرزوها کیآسمان،  کیدل،  کی

 . . . یسادگ نیهم به
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 به عقب برداشتم،  یقدم ،یاز سمت در ورود ییصدا دنیشن با

 گفتم: یلرزون یخودم جرعت دادم و با صدا به

 

 ؟ییعمو تو-

 

 نکردم... افتیدر یجواب

 و... دمیکش یفیخف نیه وارید یرو ییا هیسا دنید با
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 فرود امد. نیزم یرو یبا جهش بلند هیسا

دهنم گذاشته شد و محکم به  یجلو یبکشم، که دست غیمرد قد بلند رو به روم، به خودم امدم و خواستم ج دنیبا د 

شن رو یبیکه به طرز عج یرنگ یعسل یام به چشم ها دهیو با نگاه ترس از درد سر دادم ییشدم، ناله ا دهیکوب وارید

 بودن، چشم دوختم.

 

 گذاشت. دشیکش ینیب یاشاره شو باال برد و رو انگشت

 .دیچیآرومش تو گوشم پ یصدا 

 . . . ـــــشیهــــــــ-
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 تکون دادم دییتا یبرا یسر

 

ت دهنمو گرف یجلو عیزدن باز کردم که سر غیج یبهم انداخت و با برداشته شدن دستش، دهنمو برا ینگاه مشکوک 

 شدم. رشیفرو دادم و با نگاه وحشت زدم خ یدهنم جمع شده بود رو به سخت یکه تو یبزاق ظش،یاخم غل دنیو با د

 

 امد، حواسمو بهش دادم. یم رونیکه از ب یمرد یصدا دنیشن با

 پس کجا رفت؟-

 

 .دیبه گوشم رس ییا گهیبلند مرد د یصدا و

 

 .میداد یکارو انجام م نیا دیبا یچجور یاحمقمونه اخه دونفر سییاون ر ریهمش تقص ،یلعنت-

 

 .یبعد ابونیخ میبهتره بر-

 

لبهاش نشسته بود، به  یکه رو یشخندین دنیقطع شدن سرو صداها، دوباره نگاهم رو بهش سوق دادم، با د با

 کرد؟ یداشت فرار م ای ؟یبردم، امده بود دزد یپ تیموقع

 

 رو تو تنم حس کردم. یپر تحکم و مردونش لرز یصدا دنیشن با
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 بهتر، فراموش کردن امشبه. هیمن رو فراموش کن، البته توص افهیق-

 

 روایکردم، لب هاش کج شد و عقب گرد کرد، از د یدهنم برداشت، با ترس نگاهش م یگفت و دستشو از رو نویا

 .دیپر نییپا واریاز د ییا گهیکوتاه باال رفت و با جهش د بایتقر

 بودم. بشیعج یتو شوک امدنش و حرف ها هنوز

 تونستم فراموش کنم؟ یم چطور

 

 دلهره هنوزم تو وجودم بود، داخل خونه شدم و در و آرام بستم. 

 ؟یفرار هیدزد؟  هیبود؟  یک یعنیبود که به ذهنم هجوم آوردن،  الیفکرو خ دم،یرخت خوابم دراز کش تو

 

 کردم. یبهش فکر م دینبا
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 سارا کنارم نبود. دم،یاز خواب پر ،یشدن در ورود دهیکوب یصدا با

 

 داد. یظهر رو نشون م۱۲به ساعت افتاد،  نگاهم
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 جلوتر رفتم.خوند، متعجب شدم،  یرفت و شعر م یعمو که کُند راه م دنیرفتم، با د اطیجام بلند شدم و به ح از

 

 عمو، شما حالتون خوبه؟-

 

برق داخل چشم هاش، عقب گرد کردم، جلو امد و دستشو انداخت دور گردنم و  دنیباال آورد و نگاهم کرد، باد سرشو

 گفت: یبا حالت چندش

 

 تو بهترم شدم. دنیاره عمو فدات بشه، با د-

 

 کردم، درهم شد. یکه حس م یالکل یاز لحن حرف زدنش و بو صورتم

 

 گفتم: یبلند یدستش در رفتم و با صدا ریز از

 خاله...-

 سارا...-

 

 دلهره تو وجودم نشست. ه،یو خونه خال ستین یکس نکهیکدوم جواب ندادن، با فکر کردن به ا چیه

 

 مرد مست و خدا نشناس! هیتو خونه! با  تنها،
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 دستشو تو هوا تکون دادو گفت: عمو

 ست؟ین یکس ه؟یچ-

  

 سر داد و سرشو بلند کرد و رو به آسمون به حرف امد. یزشت ینکرد، خنده  افتیدر یجواب یوقت

 

 سرنوشتشه. نیکنم، ا ینم یپس من گناه ؟یجور کرد تویخـــــدا، خودت موقع یا-

 

 انداخت. کمیبه ه ییا دارانهیگفت و نگاه خر نویا

 شد. خیحرفاش و طرز نگاه کردنش مو به تنم س دنیشن از

 

 بهش کردم و گفتم: یاخم

 اثرش بره. یاون زهره مار یریدوش بگ هیبهتره  ا،یبه خودت ب گه،یبس کن د-

 گفت: دهیداد و کش لمیتحو یقیعم لبخند

 مگه نه؟ شترهیحالش ب ینجوریاتفاقا ا زم،یعز رمیحمومم م رم،یاره که م-

 

 نگاهش کردم. جیرو متوجه نشدم و گ منظورش

 بهم زد، با متوجه شدن حرفش، خشم وجودمو پر کرد. یباال انداخت و چشمک ییابرو

 صورتش فرود آوردم. یدستمو باال بردم و با تموم قدرتم رو 
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 گفتم: یبلند یصدا با

 

 ؟یتونم نابودت کنم، فراموش کرد یبا اشاره انگشتم م ،یطور رفتار بکن نیبامن ا یکن یچطور جرعت م-

 

به عقب برداشتم، که جلوتر امد و روبه روم قرار  ینگاه به خون نشستش، قدم دنیسمتم و با دبرگشتن صورتش به  با

 گرفت.

 دادم. یضعف نشون م دیاما نبا ارهیسرم ب ییبال دمیترس یم

 

 شد درهم شده بود. یکه به حلقم وارد م یگفتم و صورتم از فشار یحلقه شدن دستش دور گردنم، آخ با

و که مرگت ر ارمیبه سرت م ییکه کمکت کنه، پس بال ستین یو االن کس یهست یفرار هیکه  یتو فراموش کرد-

 .یآرزو کن

 

 گوشم، مقاومتم کمتر شد و وحشت بود که به سراغم امده بود... یخشنش تو یصدا دنیچیپ با
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داد،  یشده بود، محکم تر گردنم رو فشار م شتریبود و زورش ب دهیاز سرش پر یاما انگار مست ،یآزاد یکردم برا تقال

 باال  گهینفسم د
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کرد، انگار حرصش  ینگاهم م نیخشمگ یبا چشم ها د،یبه دستش انداختم که خودشو عقب کش یامد، چنگ ینم

 بود. دهینخواب

 شده بودم که جنون بهش دست داده بود. رهیخ یبه مرد دهیترس

  

 به مچ پام زد و یمحکم لگد

 نیمقاومتم کم تر شد و نقش زم د،یچیمحکمش تو صورتم پ یلیکه از س یگلوم خارج شد، بادرد بد از یبلند غیج

 شدم.

گوش خودمم خراش  دمیکش یکه از درد م یبلند یها غیامدند، ج یپاهام و پهلوهام فرود م یمحکمش رو یها لگد

 مرد التماس کنم. نیتونستم به ا یزدم اما نم یداد، زار م یم

 زدن تو تنم نمونده بود. غیج یبرا یجون گهید

خواستن بدونند  یو م دنیکوب یها بودن که درو محکم م هیتو دلم زنده شد، انگار همسا یدیدر، ام یصدا دنیشن با

 چه خبر شده.

 

پر اشکم به صورت  یبا چشم ها د،یبه گوشم رس سیپل ریبلند خاله و آژ غیج یهو و سروصدا، صدا ایاون ه تو

 زدم و گفتم: یکه برام مونده بود، پوزخند یانداختم و با ته مونده جون یاظطراب بهروز نگاهو پر  دهیترس

 

 گذرم. یازت...ازت نم ،یندار یراه فرار گهید-

 بهم زد. ییا گهیو لگد د دیکش یبلند ادیفر

 بود. دهیشده بودند و درد امونمو بر نیپلک هام سنگ 

شد، چشم هام  یتر م کیکه هر لحظه نزد سیفرم پل یونیتو  یمرد دنیبا باز شدن در و د دند،ید یچشمام تار م 

 شد، غافل شدم. یکه بهم م یدروغ و ظلم یایبسته شد و از دن
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اتاق بودم و زخمام پانسمان شده بودن. خواستم از جام بلند  یبود چشمامو باز کردم، تو دهیچیتنم پ یکه تو یبادرد

 .هیگر ریزدم ز یبلند یبا صدا اریاخت یب د،یچیپ دلم ریز یدیبشم که درد شد

 

که بودم،  یفهمم هرچ یهستم، اما االن م یدختر قو یلیکردم خ یفکر م شهیشده بودم؟ هم فیچرا انقدر ضع 

 بخاطر خانوادم بوده، االن که ندارمشون ضعف و ترس وجودمو پر کرده...

 

 شدن. شتریباز شدن در نگاهم رو به خاله دوختم و شدت اشک هام ب با

 آروم و بغض دارش به حرف امد. یکنارم و سرمو تو آغوش مادرانش گرفت، با صدا امد

 

 بردن. سایرو پل ونیاون ح ،ذاشتمیتنهات م دیمن نبا ،یشیدخترکم، خوب م ستین یزیچ-

 

 گذاشته بود.از خودش به جا  یبند امده بود و هق هق میگر

 

 خاله درد دارم.-
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 گونم فرود امد. یو رو دیخوردش چک نیاز گوشه چشم چ یاشک قطره

 

*** 

 

 . ذشتڱ یاز بلند شدنم و خوب شدن زخمام م یروز چند

 بشه. یط شیکرده بودم و فعال تو بازداشتگاه بود تا مراحل قانون تیبهروز شکا از

لب هام  یرو یخوند، لبخند یکه داشت کتاب م دمیسرم انداختم و از اتاق خارج شدم، سارا رو د یرو یمشک شال

 نشوندم و گفتم:

 

 .رمیدارم م گهیمن د ،یخسته نباش-

 

 کرد و جوابمو نداد. یبهم انداخت، اخم یبلند کرد و نگاه چپ سرشو

 

خاله  یکرد، ناراحت به سمت در رفتم که با صدا یم یدونست و باهام بد رفتار یباباش رفته بود، منو مقصر م یوقت از

 و برگشتم سمتش. سادمیوا

 قشنگم؟ یآماده شد-

 

 شد. یاره خاله، برم بلکه فرج-
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 گفت: ییشد و با لحن آرامش دهنده ا کمینزد خاله

 

 .زمیعز یموفق باش اد،یبرم یدختر من زرنگه از پس هر کار-

 

 نگاهش کردمو گفتم: یخوشحال با

 برم. گهیخاله جون من د ممنونم-

 

 .ینکن ریباشه فقط د-

 

 تکون دادم و از خونه خارج شدم. یسر

 .تادمسیرو گرفتم و ا ییا لهیها پرشده بودند، م یشدم، همه صندل یرنگ یاتوبوس آب دم،سواریکه رس ابونیسر خ به

 گشتم. یتموم شده بودند و دنبال کار م پوالم

 

 طیبود و مح یرفتم، کار خوب یمصاحبه م یکرده بودم و امروز برا دایپ یتو کارخونه سپر ساز یروزنامه کار یآگه از

 شم بد نبود.

 

 به کارخونه... دمیکردم و رس یرو ادهیپ یشدم، کم ادهیزدم و پ یبه مقصد، کارت دنمیرس با
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به  یریکرد، با سر به ز یعذبم مم نیمرد بودن و ا شترشونیبه سمتم برگشتن، ب یباز بود، با وارد شدنم، تعداد درش

 اتاق مسول استخدام رفتم.

 

 زد و به نشستن دعوتم کرد و به حرف امد. یلبخند دنمید با

 

 کامال سروقت. ن،یهست یقیدختر دق-

 

 ممنونم، نظر لطفتونه.-

 خب خانم...-

 

 چرخوندم و گفتم: یرفته بود، چشم ادشیاسمم  انگار

 

 دلدار هستم. لیآن-

 

 .دیکار کن انهیبا را دیتون یکه م نیدلدار، گفتبله، خانم -

 .نطورهیبله هم-

 

از  یساعت کار ن،یدیو شماره پرونده قرار م دیکن یهارو ثبت م داریپرونده ها و خر ست،یسخت ن ادیکارتون ز-

 بعدظهر هست، حقوقتونم ششصد هزارتونه.۶صبح تا ۸ساعت
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گفتم و بعد از بستن قرارداد،  ییهم نداشتم خوب بود، باشه ا یپول بودم و سواد درست حساب یکه ب یواسه من خب

 از کارخونه خارج شدم.

اه حبس شد و با ترس به اطراف نگ نمیداده بود، نفس تو س هیتک ینیبود و به ماش سادهیکه روبه روم وا یکس دنیباد 

 کردم...
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کردن، مقابلم  یکم جلب توجه م هی شیو کرد یمحل یبرداشت و به سمتم امد، لباسا نیشو از ماش هیتک لیخل

 و به حرف امد. ستادیا

 

 .یفرار کن یخوب تونست ،یسالم آن-

 

 کردم و گفتم: یاخم

 ؟یکرد دامیاز کجا پ ،یخوایم یچ-

 

 کنم و ... داتیآقا دستور داده بود پ-

 کرد و ادامه داد. یمکث
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 بکشمت، آبرو واسش نمونده.-

 

 به گلوم چنگ زد و به زحمت گفتم: یسخت بغض

 تونه منو بکشه! یدروغ هارو به من نگو، بابا نم نیا-

 

 .شمیام بود، بهت هشدار بدم وگرنه من قاتل تو نم فهیمن فقط وظ-

 باشه، ازت ممنونم.-

 

 ؟یدیو نه تو منو د دمینه من تورو د یخداحافظت، راست-

 

 تکون دادم و به دور شدنش نگاه کردم. یداد، سر یتو گلوم بهم اجازه حرف زدن نم غده

 

 .دمیاتوبوس، به خونه رس ستگاهیتو ا یمعتل یسمت خونه راه افتادم و بعد از کم به

 

 که خاله بهم داده بود درو باز کردم و داخل شدم. یدیکل با

 

به خودش زحمت نداد لباس بپوشه و  یمن حت دنیخونه نشسته بود، باد یتو رهنیکه بدون پ دمیرو د دیسع

 به روم زد. یلبخند
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 کردم و گفتم: یاخم

 س؟یخاله ن-

 

 کردو گفت: ینوچ

 .یرفته حمال-

 تر شدو گفتم: ظیغل اخمم

 

 کم ادب داشته باش، بخاطر تو ولگرد رفته کار کنه. هی-

 

 کرد گفت: یم یعصبان شتریکه منو ب یحرفم از جاش بلند شد و با آرامش نیا با

 .یتو اموال بابات یکن یو فکر م یول شد نجایکه ا یتو ولگرد ستم،یولگرد من ن-

 

 خواست سر به سرش بزارم. یخونه نبود و دلم نم یکس

 .دمیاتاق و در و محکم کوب یحرص نگاهش کردم و رفتم تو با

 

 کردن. یم سیخ تموم شده بود و به بغض سرکشم اجازه شکسته شدن دادم و اشک هام بودن که صورتم و تحملم

ردو بهم بگه ولگ یبرام سخت بود که بابام قصد کشتنم رو داشت، اون بود که منو آواره کرد، که حاال هر آشغال باورش

 ...یفرار

 .کردمیم یپوچ احساس
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فهمم نه  یشود م یم سیخ میغرور ، اما هر وقت گونه ها یب دیکودکانه  ، شا دیزبان ضعف باشد ، شا دیشا هیگر

 ، نه کودکم ، بلکه پر از احساسم . . . فمیضع
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 شده بودم. یمیهم صم هیگذشت و با بق یاز کار کردنم تو کارخونه م ییهفته ا دو

 

حسابدار کارخونه بود، سرمو بلند  د،یشاد  مهتاب به گوشم رس یبودم، که صدا دارایثبت شماره پرونده خر مشغول

 نداشت. یهم خون ظشیغل شیسادش افتاد که با آرا پیکردم و نگاهم به ت

 

 ؟یایدماوند، توام م میبر میخوا یبا بچه ها م زم،یعز لیآن-

 

 خوب باشه! میروح یبرا حیکم تفر هی دیشا

 ستم؟یاضافه ن یمطمعن دونم،ینم-

 

 شبه. هیفقط   ،یستیها معلومه که اضافه ن یاز اون حرفا زد-
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 هستن؟ ایک-

 

 و من و تو. ایبرد حه،یمل نا،یستاره، شهاب، ناصر، ت-

 

 شد و گفتم: شتریاعتمادم ب شترن،یدخترا ب نکهیا دنیفهم با

 

 ن؟یافت یراه م یک ام،یخوبه پس، منم م-

 

 .۹امشب ساعت-

 

 گفت و ازم دور شد.  ییتکون دادم که مهتاب با اجازه ا یسر

 

 امدم. رونیساده ام، از کارخونه ب یو بعد از برداشتن گوشدوشم  یانداختم رو فمویجام بلند شدم و ک از

 مهتاب افتاد. دیبه سمتش برگشتم، نگاهم به پرا ینیبوق ماش یصدا با

 

  ادیسوارشو برسونمت، خونتونم -

 دنبالت. امیکه شب ب رمیبگ
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 زدم و سوار شدم. یلبحند

 .یببخش تو زحمت افتاد-

 .سین یکنم، زحمت یخواهش م-

 

شده بود و سارا  کاریکه تازه ب دیمنو رسوند و  رفت، داخل خونه شدم، طبق معمول خاله خونه نبود و فقط سع مهتاب

 خونه بودن.

 

 بلند شد. دیسع یخواستم به اتاق برم که صدا یبه دوتاشون دادم و م یسالم

 ؟یبهمون شام بد یخوا ینم-

 کلفتتم. ایوا مگه من آشپز -

 

 .یهم ندار یتفاوت ادیز-

 

 نازک کردم و به اتاق رفتم. یچشم پشت

 شدم. یحاضر م عیسر دیبا

 امدم. رونیگرفتم و ب یدوش

رنگمم سرم کردم و از اتاق خارج  یمشک یو روسر دمیمو پوش یگشاد زرد رنگمو با شلوار گشاد خونگ سارافون

 روشن مونده بود، خاموشش کردم. ونیبودند و تلوز دهیو سارا خواب دیشدم، سع
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 و خوردم. دمیخودم کش یگاز برا یرو یاز غذاکم  هی

 .دمیآماده کردم و لباسامو پوش لهیکم وس هیاتاق رفتم و  به

 باز شدن در اتاق نگاهم به خاله افتاد. با

 ؟یریم ییسالم دخترم، جا-

 

 دماوند. میریاره با بچه ها م ،یسالم خاله، خسته نباش-

 مواظب خودت باش. زمیباشه عز-

 

 چشم.-

 مهتاب امده. دمیخورد فهم میکه به گوش یتک زنگ با

 و از خونه خارج شدم. دمیرو بوس خاله

 مهتاب شدم و گفتم: نیماش سوار

 کجان؟ هیسالم، پس بق-

 

 .ابوننیسالم، سر خ-

 

 و بهشون سر تکون دادم. دمید نیدوتا ماش ابونیبه سر خ دنمونیرس با
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 دماوند. میدیو رس میمن، متوجه گذر زمان نشد یمهتاب و مسخره کردنا یها یشوخ با

 

 بودم بازم لرزم گرفته بود. دهیپوش یبودم و لباس گرم نیکه تو ماش نیسرد، با ا یلیشب بود و هوا خ۱۲ بایتقر ساعت

 

وچه بود، ک یپرت یجا یلیخ م،یسه طبقه بود و ما طبقه دومش قرار داشت م،یرفت میکه اجاره کرده بود یتییبه سو 

 انداخت.  یروستامون م ادیقرار داشت، که منو به  یبود و پشتش جنگل یزیپس کوچه بود، اما خونه تم

 .نیبچه ها ولو شدن رو زم میخونه که شد وارد

 .میناصر همه به سمتش برگشت یصدا با

 بچه ها قفل در خرابه!-

 

 تو وجودم نشست. ییحرفش دلهره ا دنیشن با

 از کوله اش دراورد ییغذامهتاب  

 بحثو عوض کرد. و

 

 آوردم. یبراتون چ دینیبب م،یزاریم لهیکه، پشتش وس سین یزیچ-
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 .دنیغذا هو کش دنیو بچه ها باد 

 

 از خوردن غذا، قرار شد مردا تو اتاق خواب بخوابن، چون تعدادشون کمتره، و دخترا تو حال. بعد

 .میکه تو اتاق بود رو پشت در گذاشت یهامون و صندل فیک

 .دمیپتو خز ریبا پهن کردن رخت خواب ها چراغ هارو خاموش کردم و ز 

 .میبگرد میفراد بر-

 

 جوابمو دادـ مهتاب

 .میریاره م-

 

 فرو رفتم. یقیکه تو تنم بود، به خواب عم ینگفتم و چشم هامو بستم، با خستگ یزیچ

 

*** 

 امو باز کردم.چشم ه یادیز یاحساس سرما با

 به در باز خونه افتاد، با ترس تو جام نشستم و به اطراف نگاه کردم، پنجره هم باز بود. نگاهم

 ازش نداشتم. یبود، اما ترس کیتار یلیسمتش رفتم و خواستم ببندمش که نگاهم به جنگل افتاد، خ به

 نگاهم به سمت دوباره

 رفته؟ رونیب یک یعنیبود  بیکم واسم عج هی دم،ید ییا هیشد، احساس کردم سا دهیباز خونه کش در

 



 ییرها یپرواز برا

 
38 

 

 چیرفتم، ه رونیاز خونه ب شد،یالزم م دیاوردم، شا رونیسمت خودم و چراغ قوه رو ب دمیکه کنارم بود، کش فمویک

 کیداد، همون تن یم یهم سرم نبود و باد موهامو باز یروسر یامد، حت یم ینبود و سوز سرد ییروشنا یبرا ینور

 بودم تنم بود. دهیکه توخونه پوش یگشاد

 

 نیا دیچرا با دم،یبه سمت پشت خونه راه افتادم، و به جنگل رس دم،یرو د ییا هیهوارو دوست داشتم، دوباره سا نیا

 رفت؟ یبه جنگل م یموقع شب کس

، خواست یکمک م یکس دیکردم، شا یم یشتریب یبه عقب رفتم، احساس سرما یقدم دم،یکه شن یغیج یبا صدا 

 نبودم. ییدختر ترسو

 

 شد. ینم دهید یزیچ یکیتار تو

 .دمیشن ییقوه رو روشن کردم و انداختم داخل جنگل، مطمعن بودم که صدا چراغ

 

مم خواستم بفه یبودم، اما م دهیترس نکهیبه گوشم خورد، با ا یزمزمه وار یدرختا، صدا نیاهلل گفتم و رفتم ب بسم

 شد. یرفتم، صداها واضح تر م یجلو تر م هرچه قدر گذره،یم یچ نجایا

م، قورت داد یدهنم جمع شده بود، به سخت یکه تو یبزاق نم،یتونستم بب یرو نم تییسرمو نگاه کردم، سو پشت

 رفتم که صدا واضح تر شد. تییعقب گرد کردم و به سمت سو

 

 مرد بود. هی یو نا آشنا یعصبان یصدا

 معتلش نکن پسر.-

که  دمیفکر انداختم سمتشون، دونفر رو د ینور چراغ رو ب دم،یشد و با ترس به سمت صدا چرخ شتریقلبم ب تپش

 که زانو زده بود. یبودن و مرد مسن ستادهیسر پا ا
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 .دمیلرز یوضوح م به

 دستش بود و به سمت مرد مسن نشونه گرفته بود. ییافتاد که اسلحه ا یبه مرد بلند قد نگاهم

 حبس شد و  نمیتو سچهره خشنش نفس  دنیباد 

 شدم که... رهیآشنا بود، خ بیکه عج یروشن یوحشت به چشم ها با
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 خشن و محکمش به خودم امدم. یصدا با

 ؟یمگه بهت نگفته بودم فراموش کن ،یجهنم کرد تویخودت زندگ-

 

 حرفش، با ترس نگاهش کردم، اما دنیشن با

 بده؟ صمیچطور تونست تشخ ،یکیتار نیا یتو

 

 یجونم حرکت دادم، با تموم توانم م یب یندونستم و به پاها زیامد، تعلل رو جا یکه به سمتم م ییپا یصدا دنیشن با

 .دمیدو

 یم کمیکه هرلحظه نزد ییپا یصدا دنیشدن، اما با شن یم دهیکردن و کش یم ریدرختا گ یبازم به شاخه ها یموها 

 شد. یم ریرفت و ترس بود که به وجودم سراز یم ادمیشد، درد از 
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 کردن. یزدمو داغ م خی یافتاده بودم و اشک هام گونه ها هیبه گر 

 

خودمو انداختم داخل خونه و درو  تییبه سو دمیشد و از سرعتم کم نکردم، با رس شتریب دمیام ت،ییسو دنیباد

 پشت سرم بستم.

 

 امد. یبند نم میزدم و گر ینفس م نفس

 .دمیلرزون تورخت خواب دراز کش یا هنوز خواب بودن، با پاهاه بچه

 

 اره؟یسرم م ییواقعا بال یعنیشد؟  ینطوریکردم، چرا ا ینم یکاش فضول یا

 

مهتاب از فکر  یشد، با صدا یم دنمیمانع از خواب الیبودم، دلهره و فکرو خ داریروشن شده بود و من هنوز ب هوا

 امدم. رونیب

 

 !زیچه سحر خ-

 

 کش دادم و گفتم: لبامو

 سرد بود. یلیخ-

 

 .میصبحونه بخور میبر میکن داریبچه ها رو ب-
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 .دمیجام بلند شدم و مانتو و شالمو پوش از

 

 .میو مشغول خوردن شد میآماده کرد یکردن بچه ها صبحونه مختصر داریاز ب بعد

 گفتم؟ یبهشون م دیبا

 

 صاف کردمو گفتم: صدامو

 رون؟یرفته بود ب یدر خونه باز بود، کس شبی...دشبیبچه ها، د-

 

 حواسمو بهش دادم. ایبرد یصدا دنیتفاوت بودن، با شن یب یلینگاه نگرانشون بودم، اما خ منتظر

 

 .نییپا ییمن رفته بودم دستشو-

 

 زدمو گفتم: یلبخند

 کنه؟ یم یزندگ یطبقه باال ک یآهان، راست-

 .دیکردو مشکوک پرس یاخم

 ؟یچرا انقدر کنجکاو شد-

 

 گفتم: عیشدم و سر هول
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 نه نه من فقط خواستم بدونم.-

 

 زد و گفت: یصدادار پوزخند

 خوام بدونم. یهست که م زایچ یلیمنم خ-

 

 گفتم: یجیگ با

 .شمیمتوجه نم-

 

 گفت: ییبالحن کالفه ا مهتاب

 .گهید میبر دیجمع کن دیلطفا، بلند ش دیبس کن-

 

 برداشتم، دنبال چراغ قوه ام گشتم اما نبود! فمویجام بلند شدم و ک از

 

 تو جنگل افتاده بود؟ یعنی

منو از جا پروند، نگاهم به صورتش افتاد،  یمرد یکه صدا م،یشدم، باهم از خونه خارج شد یم الشیخیب دیبا پس

 و چروک. دهیالغر بود با چهره کش

 تو تنم نشست، رو کرد بهمون و گفت: یچراغ قوه ام تو دستش لرز دنید با

 کردم، مال شماست. داشیجنگل پ کینزد-

 من ثابت موند. ینگاه مرد رو ست،یتکون دادن که مال اونا ن یها سر بچه
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 جزم کردمو گفتم: عزممو

 .ستیمال منم ن-

 کردو گفت: زیچشم هاشو ر مرد

 ست؟یپس مال شما ن-

 

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخند

 .ستین ر،ینخ-

 

 کردو رفت. یتکون داد و عذر خواه یسر

 

 هنوز مطمعن نبودن که من بودم! دیدادم، شا یخودمو لو م دینبا
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 به خودم امدم. ایبرد یصدا با

 

 گم؟یدرست م میجنگل نرفت کیما که نزد-ایبرد
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 دونه! یکردم م یزد، احساس م یم بیعج یکرد و حرفا ینگاهم م رهیخ نکهیا از

 

 گفتم: یجد یلیجمع کردم و خ حواسمو

 .میبر گهیبهتر د ،یگیدرست م-

 

 .دمینفهم شویزد، که معن یمرموز لبخند

 .میشد ادهیپ نیو از ماش میسادیوا ییبچه ها تو راه جوجه گرفتن، کنار رودخونه ا م،یهامون شد نیماش سوار

 زدن جوجه ها شدن. خیاز مهتاب گرفتم و پهن کردم، پسرا مشغول س رویحص

 

 طرفش. میبر میکرد یبود و جرعت نم خی یلیرود خونه خ آب

 

 مهتاب شدم و آروم گفتم: کیکنم، نزد کاریدونستم چ یداشتم و نم ییدستشو

 .ییبرم دستشو دیبا ست،یحالم خوب ن-

 کرد بهم و گفت: رو

 داشته باشه. دیباالتر فکر نکنم د یکم بر هی-

 

 ؟یایتوام ب شهیم-

 .میباشه، بر-
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 .میو از بچه ها دور شد میاز جاش بلند شد و باهم راه افتاد گفت و نویا

 مهتاب به حرف امد. میکم که رفت هی

 .ایجا هستم، تو برو و زود ب نیمن هم-

 گرفتن. یرو م دید یتکون دادم و رفتم طرف چند تا درخت کنار رود خونه، درختا جلو یسر

 کردمو گفتم: زیسنگ، گوشامو ت زشیر یصدا دنیشن با

 ؟ییمهتاب تو-

 

 با ترس به اطراف نگاه کردم. دم،ینشن ییصدا

 کمرم، نفسم قطع شد و جرعت برگشتن نداشتم. یرو ییبا احساس دست بزرگ و مردونه ا 

 هم فشار دادم. یکم شدن ترسم رو یچشم هامو بستم و برا ،ییخشن و آشنا یصدا  دنیشن با

 

 خواد؟ یتوام دلت مرگ م-

 

 ردم، که زد وحشت ک یحرف با

 شد و نفس نفس  یم نییبه شدت باال پا نمیقفسه س د،یاز گوشه چشمم چک یخود آگاه قطره اشک نا

 زدم. یم

 نیاز گلوم خارج شد، تعادلمو از دست دادم و پرت شدم تو رود خونه،  پاهام به زم یبلند غیفشار دستش، ج با

قبل از تموم  دن،ید یکردم، چشمام تار م یم یگپر شد. احساس خف مینیکرد و آب با شدت تو دهن و ب یبرخورد نم

د، بو ستادهیا یکه روبه روم تو خشک دمیرو د یکلیمرد درشت ه ،یشدن در برابر خواب ابد میشدن مقاومتم و تسل
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 مسیخ یکه وجودمو پر کرده بود، پلک ها یمرگ بار یو سرما نییشدنم به پا دهیو کش یادیز ینیبا احساس سنگ

 هم افتادند. یرو
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 باز کردم. یچشم هامو به سخت دم،یشن یکه م ییو سرو صدا نمیدرد تو قفسه س دنیچیپ با

 کرد. یکوتاهش چکه م یافتاد که آب از  موها ایبرد سیچشمم به صورت خ 

 .ارهیداشت به هوشم ب یآورد و سع یفشار م نمیقفسه س یرو 

 

 و به حرف امد. دیبازم، عقب کش یچشم ها دنید با

 خدارو شکر.-

 

 جون نگاهش کردم. یکرد، به سمتش برگشتم و ب یم تمیشد و هق هقش اذ یمهتاب قطع نم هیگر یصدا

 گرفته اش گفت: یبه سمتم امد و با صدا 

 

 تو آب؟ یخودمو رسوندم، چرا افتاد دمیکه شن غتویج یحالت خوبه؟ صدا-
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 نگاهش کردم که گفت: رهیخ نجوریحس شده بود، هم یحرف زدن نداشتم و زبونم ب توان

 

 .میبرگرد گهیبهتره د-

 

 خراب کنم، به زحمت زبونمو تکون دادم و به حرف امدم. حشونویخواستم تفر ینم

 سوخت. یگرفته و خشدار شده بود، گلوم به شدت م یلیخ صدام

 

 ناهار. میبر گه،ینه، اتفاقه د-

 

 کردند. دییموافقت کردن و حرفمو تا همشون

 که پسرا درست کرده بودند. یشیکنار آت میبلند شدم و رفت نیز رو زمبه کمک دخترا ا 

 خواستن از اون حال و هوا خارجم کنند. یکردن و م یم یشوخ باهام

 تونستم فراموش کنم. یبودم و نم دهیمرگ رو به چشم د دم،یفهم یاما من نم 

 شده بود، سردم بود. دهیچیکه دورم پ ییهنوزم با وجود پتو 

 

 قصد کشتنم رو داشت! اون

 همه جا دنبالم بود؟  انگار

 گفتم دردمو؟ یم یبه ک دیبا
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 حالت بده؟ ،یکن یم هیچرا گر-

 

 مهتاب حواسمو بهش دادم. یصدا با

 بود! سیخ دم،یصورتم کش یرو یدست

 پاک کردم و رو بهش گفتم: اشکامو

 سوزه. ینه خوبم، فقط گلوم م-

 

 گفت و ساکت شد. یآهان

 گفتم؟ یبه مهتاب م دیبا

 کردم بهش و گفتم: رو

 اون طرف؟ میلحظه بر هی شهیم-

 

 زد و گفت: یآروم لبخند

 اره...-

 

 .میو مشغول قدم زدن شد میجامون بلند شد از

 داشتم. دیتو گفتن و نگفتن ترد هنوزم

 

 کم من من کردم و به حرف امدم. هی
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 ، مهتاب...راستش-

 

 .ینک یدختر چقدر معتل م گهیبگو د-

 آب. یتو وفتادمیمن خودم ن-

 

 نگاهم کرد و گفت: جیکرد و گ یاخم مهتاب

 شد؟ یپس چجور-

 بودم که... سادهیاونجا وا-

 

رفت و با وحشت تو  ادمیکابوسم شده بود، حرف زدن از  یکه به تازگ یمرد دنیافتادن نگاهم به سمت درختا و د با

 شدم که... رشینگاهم خ

 

#part16 

 

 

 

کرده بودم و ترس تو وجودم نشسته  یکه ازم دور بود، اما قالب ته نیگردنش گذاشت، با ا یباال آورد و رو دستشو

 بود.

 چشم ازش گرفتم. یمهتاب به سخت یبا صدا 
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 ؟یافتاد یچجور گه،یبگو د-

 

 گفتم؟ یبهش م یچ حاال

 که تو صدام مشهود بود گفتم: یلرزش با

 خورد. زیپام...پام ل-

 

 ...یگفتاما تو که -

 حرفشو ادامه بده. نزاشتم

 

 گفتم. یفراموش کن چ میبر ایب-

 

 کنار بچه ها. میو مبهوت نگاهم کرد، دستشو گرفتم و برگشت مات

*** 

 

 خورد، با چندش یباز کرده بود و با پارچ آب م خچالویدر  دیاز اتاق خارج شدم و به آشپز خونه رفتم، سع تیباعصبان

 صورتمو جمع کردمو گفتم:

 م؟یسراغ گوش یچرا رفت-

 

 کرد. یم کیتحر شتریصورتش عصابمو ب یرو شخندیبست و برگشت سمتم، ن خچالویام شد، در  متوجه
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 ! فقط زنگ خورد منم جواب دادم.دمشیحاال مگه دزد-

 

 که من نامزدتم؟ ،یچرا اون مزخرفاتو گفت-

 

 ؟یباهات بهم زده که جوش آورد هیچ-

 زد و گفت: یتر امد و لبخند کینفرت زول زدم بهش، نزد با

 من که هستم. ا،یب-

 

 دست هولش دادم و با خشم تو صدام به حرف امدم. با

 .یانگل هیتو -

 گفتم و از آشپز خونه خارج شدم و به اتاق برگشتم. نویا

 تماس گرفته بود حالمو بپرسه که اون آشغال جواب داده بود. ایحالم خوب نبود و کارخونه نرفته بودم، برد امروز

 

 شد. یم شتریآوردن وقاحتش حرصم ب ادیبه  با

 !هیدونستم شغلش چ ینم یشب بود، اما خاله هنوز برنگشته بود، حت۹ساعت

 

 .دمیپرس یازش م دیبا

 زارم.ب ییا گهید یایدن یرو گذاشتم رو بالشت و پتو رو تا گردنم باال آوردم، چشم هامو بستم و اجازه دادم پا تو سرم
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 یداص نم،یتونستم شاخ و برگ درختارو بب یکرد و م یم جادیا یکم ییبود و فقط نور ماه بود که روشنا اهیجا س همه

 شد. یتو سرم اکو م ییمردونه ا

 

 خواد... ید...مخوا یدلت مرگ م-

 

 شد. یگوش هام و فشار دادم، اما صدا قطع نم یگذاشتم رو دستامو

 

کرد، با خارج شدنم از جنگل صداها قطع شد، ماه  یکه وحشت رو بهم القا م ییو فرار از حرفا دنیکردم به دو شروع

 هیب شدن بود، مثل کرد، انگار درحال آ یازش چک م یدیقطرات سف دم،ید یم کینزد یلیخودم خ یرو روبه رو

 شمع.

 چطور امکان داشت؟ نیا اما

 

 ردم.و پلک هامو باز ک دمیکش یغیج دنشیقفل شد، باد یرفتم، با برگشتنم چشمام تو نگاه روشن یم نجایاز ا دیبا

ود ب یکابوس نیچهارم نیا م،یکه از دماوند برگشته بود یچند روز نیزدم، تو ا یشده بود و نفس نفس م سیتنم خ 

 کرد. یگرفت و نا آرومم م یخسته ام جون م یکه با بستن چشم هام پشت پلک ها
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 جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم، چراغ زرد رنگ آشپز خونه روشن بود، آروم واردش شدم. از

ه متوج یفکر فرو رفته بود، که حت ینشسته بود و مشغول مرتب کردن ظرف ها بود، تو نیزم یکه رو دمیرو د خاله

 امدن منم نشده بود.

 خاله...-

 کردو گفت: یمن به سمتم برگشت و اخم یصدا با

 کنم. یسکته م رزنم،یپ هیمن  یگینم ،یایم ینجوریچرا ا-

 

 نشستم و گفتم: کنارش

 دور از جونت خاله.-

 

 نزد و مشغول کارش شد. یحرف

 ؟یامد یشده، خاله ک یچ-

 

 کوتاه جواب داد. یلیخ

 .شیساعت پ هی-

 

 ر؟یچرا انقدر د-

 کم موندم تا بهتر بشم. هیحالم خوب نبود، -

 نگاهش کردم. نگران
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 .یاالن خوب-

 

 زد و گفت: ییدل گرم کننده ا لبخند

 دارم. یزحمت هیبرات  ،یخواد فکرتو مشغول کن یتو نم-

 

 حرف امد. حرف و منتظر نگاهش کردم، لبشو با زبون تَر کرد و به یب

 

تونم فردا برم، تو بعد از سر کارت برو،  یبخاطر حالم نم دم،یآپارتمان هست، که من کاراشو انجام م هیجان  لیآن-

 باشه؟ ،یکه راحت نباش ستیهم تو خونه ن یدرست کن، کس یزیچ ییغذا هیخواد فقط  ینم یکار زیتم

 

 اشکال نداره خاله، قبوله.-

 خدا عمرت بده دختر.-

 

 بود! یمرگ بهتر از آوارگ دیخاله خوشحال نشدم، شا یدعا از

 

 بلند شو برو بخواب.-

 

 .دمیترس یم دنیو کابوس د دنیآب خوردم، به اتاق برگشتم، از خواب خچالیگفتم و از جام بلند شدم و از  ییا باشه

 تلخ شده بود، فرو رفتم. بیروز ها عج نیکه ا ییاهایبود، پلک هامو بستم و تو رو یهر زحمت به
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*** 

 

 کرده بود. لهیچند روز نشسته بود کنارم و بهم پ نیمثل ا مهتاب

 

 تو آب؟ یافتاد یجون من، چجور یآن-

 

 تموم شده بود و کالفه بودم.  تحملم

 هامو بستم و گفتم: چشم

 بس کن مهتاب، بلند شو برو، -

 خوام کار کنم. یم

 کنارم بلند شد. از

 تموم شده. یهست، چون ساعت کار تیزیچ هی یدیخب، د یلیخ-

 

 رفت! یگفت و ازم دور شد، از رو هم نم نویا

ما خسته بودم، ا یلیشب شده، خ یک دمیدختره انقدر حرف زد که نفهم نیا فم،یتو ک ختمیر المویکردم و وسا یپوف

 که خاله گفته بود. یرفتم اون آپارتمان یم دیبا
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 سوار اتوبوس شدم. ،یکوتاه یرو ادهیکارخونه خارج شدم و بعد از پ از

 

 کنم. دایتونستم آپارتمان رو پ یمختلف، به سخت یها نیکه خاله داده بود و با عوض کردن ماش یآدرس با

 رنگ. یینقره ا یبود، با نما یبلند ساختمون

 رو فشار دادم. ۵سوار آسانسور شدم و طبقه 

 دنیرنگ رو باز کردم و وارد شدم، با د یمشک یکه خاله داده بود در چوب یدیشدم، با کل ادهیتوقف آسانسور پ با

 حس کردم اشتباه امدم... ییلحظه ا یخونه، متعجب شدم و برا

 

#part1۸ 

 

 

 

در، نشون دهنده درست امدنم بود، وارد خونه شدم و درو  یرو زدهیبه در انداختم، عدد س ییو نگاه دوباره ا برگشتم

 بستم.

 .دیرس یبه نظر م بیکم عج هی ونیدکورآس نیباا ییآپارتمان مجلل خونه ا نیبود، توا ییساده ا یلیخونه خ 

 هم نداشت! ونیتلوز یبود، حت یبود و دورش خال منینش یتو یرنگ ییفرش سورمه ا 

 

 یها ریبود که ت وارید یرو یکردن، عکس بزرگ یتر م کیکه خونه رو تار یرنگ ییساده و قهوه ا یها یواریکاغذد

 !نبود دایاز صورتش پ یزیکرده بودند و چ کهیت کهیدارت و چاقو چهره عکس رو ت
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بهم دست داده بود، به آشپز خونه رفتم، پنجره اش با روزنامه گرفته شده  یاحساس خفگ ،ییبلند قهوه ا یها پرده

 امد. یداخل نم ینور یچیبود و ه

 گاز پر روغن بود، چندشم  یرو 

 کنم. یشد آشپز یم

 تنم بود، موهامو با گل سرم جمع کردم، شروع کردم به نزافت. یرنگ و گشاد دیسف کیمانتو و شالمو در آوردم، تن  

 بار گذاشتم. یشدم، قورمه سبز یکردم و مشغول آشپز زیرو تم آشپزخونه

 یبرداشتم و با همون لباس خونگ دویسرم کردم، کل مویروسر سه،یرو که درست شده بود گذاشتم تو ک یی آشغاال

 رفتم. نییرفتم و با آسانسور پا رونیب

 

ساعتم  یانداختم و درو باز کردم، حت دیکم با خونه فاصله داشت، برگشتم، کل هیاز انداختن زباله ها تو سطل که  بعد

 نداشتن که بفهمم ساعت چنده!

داد، به سمت آشپزخونه رفتم و واردش  یشون مشب رو ن ازدهیآوردم، ساعت  رونیب مویبرداشتم و گوش فمویک 

 غیو ناخود آگاه، ج دمیزد، ترس یبود و به غذا ناخونک م ستادهیکه پشت به من ا یکلیمرد درشت ه دنیشدم، با د

 .دمیکش یفیخف
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 شد... یصورتش قفل شد، باورم نم یبرگشتنش، نگاهم رو با
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 کردم. یشده تو وجودم نگاهش م قیبود، با ترس تزر خودش

 ...دمیکش یبلند غیبه عقب برداشتم و با وحشت ج یشدنش، قدم کینزد با

و قطرات  دیاز گوشه چشمم چک یسمت چپ صورتم حس کردم، ساکت شدم و قطره اشک یکه رو یقیعم باسوزش

 کردند. یم شتریامدند و سوزشم رو ب یصورتم فرود م یبودند که رو یبعد

 

 خش دارم گفتم: ید کردم و نگاهش کردم، با خشم بهم زول زده بود، با صدابلن سرمو

 

 بهم نداشته باش... یکار-

 

 با حرفم به خودش امد و خشمش فوران کرد. انگار

 حالم بهم  غتونیج یصدا -

 زنه؟ یم

 

 نگفتم که دوباره به حرف امد. یزیچ

 .یندار ینازه تفاوتبهت داشته باشم، االنشم با ج یکه کار ستین یاجیاحت چیه-

 

 :شدو گفتم شتریب میگر شدت

 

 ؟یمنو بکش یخوا ینم گهید یعنی-
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 ؟یکن یم کاریمورچه رو بکشم؟ تو خونه من چ هی دیچرا با-

 

 جواب دادم. یدهنمو قورت دادم و به سخت آب

 برم؟ یزاریاگه بگم بعدش م-

 

 کرد، که صورتش ترسناک ترشد و حرف زدن سخت تر. یظیغل اخم

 بود، من امدم غذا پختم... ضیخاله سوگلم مر-

 

 به قابلمه رو گاز اشاره کردم. بعدشم

 تر شد و مقابلم قرار گرفت و به حرف امد. کینزد

 یتون یم یفراموش کن زویو همه چ یسره کنم، اما اگه دهنتو ببند هیجا کارتو  نیحقته هم یدیکه د ییزایبا چ-

 .یبر

 شد. شتریتوصداش، دلهره ام ب تیلحن ترسناکش و جد با

 

 گفتم: یآروم یسرمو تکون دادم و با صدا یسخت به

 باشه...-

 زود برو تا نظرم عوض نشده...-
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 خودم امدم و ازش فاصله گرفتم. به

 رفتم؟ یم یموقع شب چجور نیا

 

 شدم.  یخونه دور م نیاز ا دی، فقط باکردم یفکر م نیبه ا دینبا االن

 و درو بستم. دمشیشدم، پوش یکه از در خارج م نجوریبرداشتم، هم فمویمانتوم چنگ زدم و ک به

 

بهم  یدونستم کار یم نکهیبا ا ستادم،یو صاف ا دمیکفشامو برداشتم و خودمو انداختم تو آسانسور، کفشامو پوش 

 و دوست داشتم هر چه زود تر برم خونه... دمیترس ینداره، اما بازم م

 به راه افتادم. ابونیو به سمت خ دمیکش یامدم، نفس راحت رونیمون که بساخت از

توجه ام رو  ،ینیبوق ماش یرفتم که صدا یم ادهیجور پ نیشد، هم ینم دایپ یخلوت بودن و تاکس یلیخ ابونایخ

 جلب کرد، برگشتم سمتش که...
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 قرمزش افتاد. یداد و نگاهم به چشم ها نییرو پا شهیافتاد، به سمتش رفتم، ش ایبه پرژ پارس برد چشمم

 

 سوار شو...-
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 دادم و گفتم: لشیتحو ییکه زد، لبخند خسته ا یحرف با

 تونم برم. یاول سالم، بعدشم خودم م-

 

 گفت: یبلندتر یصدا با

 خوره. یبه خونتون م رمیسوارشو من مس-

 

 رو کنار گذاشتم و با سوار شدنم، حرکت کرد. تعارف

 

 که روحمو آزار  یسکوت نیشده بود و معذب بودم، به حرف امدم و به ا نیسنگ یلیخ نمونیب یفضا

 دادم. انیداد پا یم

 

 زحمتتون دادم. دیببخش-

 

 توجه به حرفم گفت: یب

 کنه؟ یم کاریساعت محل گذر اوباش، چ نیکه ا یابونیشهر و خ یموقع شب، تو باال نیخانم خانواده دار، ا هی-

 

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 ؟یپس حتما شما هم اوباش-
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 .دمیشن یشدن دندوناش بهم رو م دهییسا یصدا

 

 کنم. یمن فرق م-

 

 کنه؟ یابروهاتون فرق م ایچشماتون -

 

 ؟یکرد یم یاونجا چه غلط چون،یانقدر منو نپ-

 

 :گفتم ییخفه ا یبا صدا د،یکه حاصل از ترسم بود به گلوم چسب ییخوردم و غده ا یتکون د،یکه کش یادیفر با

 بشم. ادهیخوام پ یم دیحاال هم نگه دار د،یسرم داد بزن دینداره، درضمن حق ندار یاوال به شما ربط-

 

 توش بود گفت: یمونیکه پش یلحن با

 چون دارم بهت کارت رو گوش زد -

 کنم، شدم ادم بد؟ یم

 به حرف امدم. یبلند یوجودمو پر کرد و دوباره لجم گرفت و با صدا خشم

 

 آشغالتو از حرکت نگه دار. نیا یگفتم چرخا-
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نبستم و راهمو کج  نویشدم، در ماش ادهیو پ دمیرو کش رهیدست ستاد،یاز حرکت ا نیتموم شدن جمله ام، ماش با

 .دمیبلندش رو شن یکردم، صدا

 

 خلوت که خوراکته. ینداره، مخصوصا کوچه ها یاره برو، واسه تو که شب و روز فرق-

 

 سمتش و مثل خودش با داد گفتم: برگشتم

 .یخلوت بدتر ابونیتو خودت از صدتا کوچه خ-

 

رو  دیسع یبه پشت در خونه، صدا دنمیگفتم و منتظر جواب نموندم و با دو خودمو به خونه رسوندم، با رس نویا

 .دمیشن

 

 ؟یفرستاد یدختره ول رو تا االن کدوم گور نیاخه ا-

 

 خاله افتاد. دویخواستم در بزنم که در باز شد و چشمم به سع یم دم،یکش یقیعم نفس

داخل، در رو محکم  دتمیبه دستم زد و کش یچنگ دیبود، سع دهیرو چسب دیسع یکرد و بازو یم هیداشت گر خاله

 بست و به سمتم برگشت.

 ر؟یچرا انقدر د-

 

 ...دیکارم طول کش-
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 .یموند یم کهیها شب هم بغل اون مرت یکرد یتعارف نم-

 

 خشم نگاهش کردم و داد زدم. با

 نداره. یهم دخل یموندم، به جناب عال یخواست م یاگه دلم م-

 

 .سادیکه خاله جلوش وا ارهیخواست به سمتم هجوم ب یم

 حال شدم و به اتاق رفتم. وارد

 

#part۲۱ 

 

 

 من چرا فرار کردم؟ اخه

 کرد، منو خراب بدونه! یجرعت نم ییو آشنا بهیدادم به خواسته پدرم، تا هر غر یموندم و تن م یکاش م یا

 باز شدن  یصورتم فرود امدند، با صدا یکه تو چشم هام جمع شده بودند، دونه دونه رو ییها اشک

 به سمتش برگشتم، خاله امد داخل و مقابلم قرار گرفت. در،

 

 ؟یامد که االن امد شیپ یدخترم؟ مشکل شدهیچ-

 

 همه سوال خسته شده بودم. نیاز ا واقعا
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 اه... گهید دیخاله خب طول کش-

 

 زد و گفت: یلبخند خاله

 

 ؟یدیکارن رو هم د-

 د؟یگ یرو م یک-

 آقا کارن... گه،یگم د یصاحب خونه رو م-

 

 دونم چرا هول شدم. ینم

 

 اتفاقا سالم رسوند. دمشیاره...اره د-

 

 لب گفت: ریبا تعجب نگاهم کرد و ز خاله

 سالم رسوند!-

 

 خواست خاله رو نگران کنم. ینم دلم

 

 خسته ام... یلیخ-
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 .رمیتو بخواب، من م-

 

پتو و پلک  ریز دمیرفت، بعد از عوض کردن لباس هام، رخت خوابم رو پهن کردم و خز رونیگفت و از اتاق ب نویا

 خسته بودم و زود خوابم برد. یلیبستم، خ

 

*** 

 

 وباره نگاهش کردم.د شیعصبان یباصدا

 .کنم یم تیمن ازتون شکا ؟یالل یدیاصن چرا جواب نم شه؟یم یمن چ یپس سفارشا س؟ین ستیاسم من چرا تول-

 

 به صورت پرازوخشم مرد انداختم و آروم گفتم: ییکالفه ا نگاه

 

 ...رونیبرو ب-

 

 ؟یبا من-

 گفتم: یجام بلند شدم و عصبان از

 

 ه؟یکدوم گور تیمن چه بدونم اسم کوفت رون،یاره با خودتم، گمشو ب-
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 کجاست؟  ستییر-

 

 رو آوردن و گفتن: فشونیتشر سییر یخواستم جوابشو بدم، که اقا یم

 کنم. یاسمتون رو تو پرونده هام چک م دم،یمن حرفاتون رو شن-

 

 گفت: یبه من کرد و با لحن خشن رو

 ...یشما هم اخراج-

 

 کرد. ریتو گلوم گ یحرفش رنگ باختم و بغض سخت نیا دنیشن با

 

 نگاه کردم که توجه اشون به ما بود، خجالت زده شده بودم، منم صدامو بلند کردمو گفتم: هیبه بق 

 

عصاب خورد کنتون اصال برام مهم  یمشتر نیشما و کارخونتون با ا د،یبگ نویهمه ا ینبود، که جلو یازین چیه-

 .نیستین

 

 برداشتم و از کارخونه خارج شدم. فمویک گفتم و نویا 

 

 و اشکام روون شدن. دیشلوغ و پر سرو صدا، فکم لرز ابونیخ دنید با
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بلند  فمیکه از ک ییزنگ گوش یو صدا هیتوجه به بق یاتوبوس به راه افتادم، سوار اتوبوس شدم و ب ستگاهیسمت ا به

 شده بود، اشک

 .ختمیر یم 

 منجربه اخراجم شده بود. یحوصلگ یب نیبا خاله حرفم شده بود و اصال حوصله نداشتم و ا صبح

 

باهاش  گهیداشتم، از اون شب د ایپاسخ از برد یآوردم، سه تماس ب رونیب فمیاز ک مویپاک کردم و گوش اشکامو

 شد. یم هیتنب دیکرده بود اما با یحرف نزده بودم، چند بارم معذرت خواه

 شدم و به سمت خونه به راه افتادم. ادهیپ ابونمونیهم از سارا داشتم. سرخ تماس کی 

خونه جمع شده بودند خورد، شوک زده به  یکه جلو یتیو جمع سیپل نیکوچه مون که شدم، چشمم به ماش وارد

 به سمت خونه  که... دمیامد به خودم امدم و دو یکه م یبلند هیگر یکردم، با صدا یسمتشون نگاه م
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 یسارا که رو دنیرو کنار زدم و وارد خونه شدم، با د تیجمع دم،یرنگ اورژانس رو د دیسف نیشدنم، ماش کینزد با

 نشسته بود و  نیزم

 بغضم گرفت و اشک هام گونه هامو تر کردند. اریاخت یب خت،یر یصدا اشک م یب

 یشده بود، چشم ها دهیروش کش یدیکردن و پارچه سف یافتاد، که دوتا پرستار حملش م ینگاهم به برانکارد 

 کرد. یرو برام بازگو م قتیحق د،یسع یبارون
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 .دمیکش یبلند ادیبه طرف برنکارد و فر دمیبه دو طرف تکون دادم، دو یبرداشتم و سرمو با ناباور یبا لرز قدم 

 خاله...-

 

ازم  رو دوست داشتم یکرد و دلسوزم بود، چرا هرک یکه مادرانه هاشو خرجم م یزن یزانوهام افتادم و زار زدم برا رو

 شد؟  یدور م

 کردم. یکردم و به برخورد اخرم و جرو بحثمون فکر م یم هیگر یبلند یصدا با

 

*** 

 

 برزگزار نشده بود. یمراسم چیخاله تموم شده بود و ه سوم

 م.کردم و به عاقبتم فکر کرد هیمدت فقط گر نیا تو

 

 وارد اتاق شد و  دیباز شدن در اتاق به سمتش برگشتم، سع با

 حرف کمد رو باز کرد. یب

 

 به سمتم انداخت و لباسام بودن که به طرفم پرتاب ییا کوله

 شدن، از جام بلند شدم و به حرف امدم. یم 

  کاریچ یدار ا،یبه خودت ب-

 ؟یکن یم
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 پرت کرد و گفت: نیتو دستش رو به زم لباس

 

 ؟ییدختره هر جا یخوا یم یچ گهید ،یمادرمون هم سکته داد ،یبابامون رو که بدبخت کرد ،یکن یرتو گم مگو-

 

 پوش شدم به درد امد. اهیحرفاش قلب س دنیشن با

 لب زمزمه کردم. ریصورتم فرود امد و ز یکه تو چشم هام بودن رو یاشک برق

 

 .رمیباشه، م-

 

 و مشغول جمع کردن لباس هام تو کوله شدم. نشستم

 از اتاق، هق هقم پر دردم اتاق رو پر کرد. دیخروج سع با

 

 رفتم؟یکجا م دیبا حاال

 

 پناه؟ یکار، ب یب

 

سرم کردم و بعد از برداشتن کوله ام،  یشال دم،یمو پوش یمشک یشدن ، ازجام بلند شدم و مانتو شتریاشکام ب شدت

 از اتاق خارج شدم.

 امدم. رونیکردند، بندازم، از خونه ب ینگاهم م شخندیسارا که با ن ای دیبه سع ینگاه نکهیا دونب
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 تو جاده بودند. یکم یها نیرفتم، ظهر بود و ماش ابونیجونم تا سرخ یکوتاه و ب یقدم ها با

 به سمتش رفتم و سوارش ستاد،یکم جلوتر از من ا هیدست تکون دادم،  یسبز رنگ یتاکس یباال بردم و برا دستمو

 شدم.

 خانم مقصدتون کجاست؟-

 که راه نفسمو سد کرده بود، آروم جواب دادم. ییکردم بعد از کنار زدن غده ا یمکث یکم

 قبرستون...-

 

 رنگم زول زدم. یآب یبرداشتم و به کفش ها نهییاز آ رشیاز نگاه خ چشم

 

 شد؟ یم بمینص یرفتم آوارگ یهرجا که م چرا

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 د؟ید یمن رو هم م خدا

 از ما بهترونش بود؟ یچشمش به بنده ها ای 

 موندم؟ یرو کجا م شب
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 پارک؟ یتو

 ابون؟یتو خ ای

 

 شدم. ادهیپ هیاز افکار آزار دهندم خارج شدم و بعداز دادن کرا نیتوقف ماش با

 

اه گلومو ر ینیسرش بود، بغض سنگ یسنگ باال یکه رو یاسم دنیقبرستون شدم و کنار قبر خاله نشستم، با د وارد

 بست.

 ؟یدار یدست بر نم تمیاز حما یگفت یمگه نم خاله

 نترس من کنارتم؟ یچیاز ه ینگفت مگه

 ؟یستیپس چرا ن-

 شد. مییآور تنها ادیذهنم اکو شد و  یو تو دیچیبلندم تو قبرستون پ ادیفر

 ...یستیپناهم ن گهیترسم خاله، د یم

 جونش! یکردم از جسم ب یزدم و با چنگ زدن به خاک سردش گله م یم زار

 

 بود. یباشه، زن مهربون یقبرش نوران-

 بود چشم دوختم. ستادهیکه مقابلم ا یپوش کیخاک برداشتم و به زن ش یسرمو از رو ،یزن یصدا دنیشن با

 و گفتم: دمیباال کش موینیپاک کردم و ب میخاک یبا دست ها اشکامو

 

 .یخالم یممنونم، شما از دوستا-
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 کرد، تازه خبر دار شدم. یتو خونه من کار م-

 

 جام بلند شدم و گفتم: از

 

 .نیکه امد یمرس-

 ؟یلیتو آن-

 د؟یدون یاسممو از کجا م-

 

 .یکرد قشنگ تر یکه م ییها فیکرد، از تعر یم فیتعر یلیازت خ-

 

 د؟ید یم یرو تو چ یو پر از خاک بود، پس قشنگ سیو گشادم انداختم، صورتمم که خ یخاک یبه مانتو ینگاه

 خوبم؟ خانواده

 پناه نداشتم؟ ای

صورتش برداشت و مهربون  یبزرگش رو از رو یدود نکیع ستاد،ینگاه هاجو و واجم به سمتم امد و کنارم ا دنید با

 گفت:

 برات دارم. یشنهادیپ هی-

 

 ؟یچ-
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 ؟یبرام انجام بد یکار یتون یم-

 

 د؟یکمکم کن دیخوا یم-

 

 .یخوام سرپناهت باشم، اگه قبول کن یم-

 دوختم و گفتم: رشیت یرو به چشم ها دمیپر ترد نگاه

 ؟یچه کار-
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 با زبون تر کرد و گفت: لبشو

 

 پرستار، دوست، مرحم درد... ،یخوام تو کنارش باش یتنهاس، م یلیو افسرده دارم که خ ضیدختر مر هیمن -

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 به ترحم شما هم ندارم. یازیمن االن از همه افسرده ترم، در ضمن ن-
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 یکار چرا قبول نم شنهادیپ نمیا ،یهم ندار یو کار یدونم، از خونه رونده شد یرو کنار بزار م یدختر، لجباز نیبب-

 دم چطوره؟ یبهت حقوق هم م ،یکمک آشپز هم باش یتونیم ،یهم بلد یآشپز دمیشن ؟یکن

 

 همه اصرارشو  نیا لیدل

 رفتم، هم کار داشتم، یموندن نداشتم، اگه م یبرا یی،  من جاکرد یرو بهم القا م دیترد نیو ا دمیفهم ینم

 شهر بزرگ... نیرنگ ا یجدا شدن از آسمون خاکستر ی... براهیال هیسقف...  هیهم  

 

  ندارم... یحرف-

 

 زد و گفت: یلبخند

 خوبه...-

 گفت و راه افتاد، دنبالش رفتم. نویا

 زمزمه آرومش گوشمو لمس کرد. یصدا

 شکار به دام افتاد...-

خواستن و احساس خطر رو  یبدنم دور شدن رو م یوحشت تو وجودم نشست و تک تک سلول ها ییلحظه ا یبرا

 کردن. یبهم منتقل م

 .سادیدونستم وا یاسمشم نم یکه حت یکیرنگ و ش یآب نیماش کنار
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 برام باز کرد و سوار شدم، خودشم نشست و راه افتاد. درو

 

 داد و من رو به شک یم لمیمرموز تحو یهمش لبخندا توراه

 انداخت. یم 

 

 شده بودم، گفتم: مونیکه از قبول کردنم پش یحال در

 

 دارم؟من قبرستونم و خونه و کار ن نیدیشما چطور فهم یعنیمن...-

 

 کرد و به حرف امد. ییا سرفه

 من... زمیخب عز-

 

 حرفشو قطع کرد و تلفنشو جواب داد. شیزنگ گوش یصدا با

 بله؟-

-... 

 

 شد و داد زد. یکه عصب دیشن یدونم چ ینم

 د؟یمگه بهتون نگفته بودم قفلش کن-

-... 
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 .ارمیسرتون ب ییچه بال دونمیبرسم م-

 و قطع کرد. یگفت و گوش نویا

 

 کرد. یم تمیبلند و پر خشمش اذ ینفس ها یصدا

 حرف امدم و گفتم: به

 د؟یخوب-

 بود. یچشماش قرمز شده بودند و عصبان د،یرس یبه نظر نم یزن مهربون گهیبهم انداخت، د یتند نگاه

 

 داشتم. رونیبه باز کردن در و پرت کردن خودم به ب یبیعج لینداد و به راهش ادامه داد. م جوابمو
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 شده بود. دهیانداختم، که کهنه و پوس یبه دروازه باز چوب یسرمو باال اوردم و نگاه ن،یتوقف ماش با

 هدیبهشون نرس یآب کاف نکهیباغ بود، اما درختاش خشک شده بودند، مثل ا م،یشد اطیو وارد ح میدرواز گذشت از

 ف آور بود.رنگ و خو یباشه، خاکستر بایکه سرسبز و ز نیا یبود، بجا
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د با بو یدیافتاد، عمارت سف یشدم، گرفتم و نگاهم به عمارت بزرگ یم ریمنظره اش دلگ دنیکه باد یاطیاز ح چشم

 .ستادیعمارت ا یجلو نیرنگ، ماش ییقهوه ا یبایز ناتییتز

 .دیآروم زن به گوشم رس یصدا

 .یبش ادهیپ یتونیم-

 

 شدم!  ینم ادهیگفت پ ینم اگه

 ده! یم میدستور چه

 شدم. ادهینزدم و پ یحرف

 

 بهش وصل بود. یبزرگ یداشت، که زنگ ها یرنگ یبزرگ و مشک در

 زن به راه افتادم. دنبال

رنگ و شال  دیکوتاه قرمز و شلوار سف یامد، مانتو رونیساله ب۲۵ بایتقر یکه باز شد و دختر میدر بود یرو روبه

 هم سرش بود. یدیسف

 من رو به زن کرد و گفت: دنیکرده بود، با د ییبایمات و ز شیآرا

 

 خونه. نیتو ا اریگدا گشنه ها رو ن نیجون صددفعه گفتم ا نیآفر -

 

 به وضعم انداخت و دوباره به حرف امد. یریگفت و نگاه پر تحق نویا
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 .شیدیکش رونیخاک ب ریشکلش رو نگاه، انگار از ز-

 

 که ازم گذشت رو حس کردم. یخشم برق

 گفت: یعصب یخانم با صدا نیم جوابشو بدم، که آفرخواست یم

 

 گردش؟ یریدک و پز م نیبا ا ،یکنار کوثر باش نکهیکار کنه، عوض ا نجایقراره ا شونیساکت شو، ا-

 

 گردوند و گفت: یچشم

 

 همش مواظب اون دختره خل و چل باشم. دیبه من چه، منکه نبا-

 

 خانم افتاد که چشم هاش از اشک براق شده بودن. نیمم به آفربلند ازمون دور شد، چش یگفت و باقدم ها نویا

 

 .مینگاهم به خودش امد و وارد عمارت شد دنیباد
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 یپرده ها ره،یت ییقهوه ا یبهم دست داد، پارکت ها یشتریب یشدم و احساس خفگ رتریداخل عمارت، دلگ دنیباد

نگ با ر ییها لیو وسا یداشتند و کل خونه پر بود، از دکور ییطال یکه تاج ها یرنگ یمشک یو بلند، مبل ها یمشک

 .رهیت

 بودن، اما کم نور بودند. زونیاز سقف آو ییبایرنگ و ز ییطال یلوستر ها 

 

 اتاقت رو نشونت بدم. ایب اده،یز یبررس یوقت برا-

 

 خانم به خودم امدم. نیآفر یصدا با

 

 رفت و  یرنگ یکبه سمت در مش م،یباال رفت چیمارپ یپله ها از

 .ستادیبه روش ا رو

 ییتا احساس تنها ،یکن یو باهاش صحبت م یزنیاتاق دخترمه، بهش سر م یاتاق کنار ،یجا بمون نیا یتون یم-

 دوست داره. یلینکنه، واسش کتاب هم بخون، خ

 .نهییآشپز خونه هم پا دم،یساعت قرص هاش هم بهت م 

 

 .زنمیباشه ممنونم، حتما سر م-

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 .یخانم صدام کن یتون یتو م نه،یاسمم آفر-
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 هم گذاشتم و گفتم: یرو پلک

 چشم.-

 

 منظم ازم فاصله گرفت. یتکون داد و با قدم ها یسر

 و وارد اتاق شدم. دمیرو کش رهیگیدست 

ش رو ییا نهییو آ شیآرا زیداشت، م یرنگ بود، دوستش داشتم، تخت تک نفره و مبل راحت یکرم نشیزایو د دکور

 باشه. ییداخل اتاق بود که حتم داشتم حموم و دستشو یرنگ یبود، در کرم

 انداختم و وارد حموم شدم. نیزم یامو رو کوله

 

*** 

 

 ))کارن((

 

 

 .دمیکردم و پرخشم غر میسرش تنظ یرو رو اسلحه

 نفست رو ببرم؟ ای یزنیواق م-

 

 گفت: دیشد شن یکه به زور م ییباصدا
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 خبرم. یمن...من ب-

 

 به شکم بزرگش زدم وپر حرص گفتم: یمحکم لگد

 .یریسگ بم هیمثل  دیبا سگ یتو-

 

 اسد...اسد...-

 

 .ستادیدر وارد شد و رو به روم ا از

 

 بهش گفتم: رو

 ؟یکه چطور خالصش کن یدون یگه، م ینم یزیچ-

 

 زد و گفت: ییمندانه ا روزیپ لبخند

 

 کنم واست. یتمومش م-

 

 مرد دادم و از کنارش گذشتم. لیتحو یشخندیحرفش، ن دنیباشن
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 ((لی))آن

 

 گردوند و گفت: یبه سونا نگاه کردم، که چشم یخستگ با

 کردم. یبند کار م هیشدم،  یاصال خسته نم امیدختر، من جوون یچقد تو تنبل-

 

 گفت. یرو م نیبود که داشت ا یبار نیکنم پونزدهم فکر

 

 و به حرف امد. یگرد و تپلش داد و نشست رو صندل کلیبه ه یتکون

 

 .نندیچ یشام رو م زیم گهیتندتر کار کن، االنا د-

 

 خانم سر بزنم. نیوقت نکردم به دختر آفر ی، حتکردم و اصال استراحت نکرده بودم یم یصبح داشتم آشپز از

 

 به رفتنم داد. تیبالخره سونا رضا دنیکش یگاریاز دو ساعت ب بعد
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ه هم نیخود آشپز که ا ایدونم کمک آشپز بودم  یپله ها باال رفتم، وارد اتاقم شدم و خودمو رو تخت ولو کردم، نم از

 کردم! یکار م

 

 خسته بودم، اما خوابم  یلیخ

 تونستم بخوابم. یشد و نم یشدم، بدنم کوفته م یخسته م یلیخ یطور بود وقت نیهم شهیبرد، هم ینم

 

 به خواب رفتم. یبستم و به سخت پلک

 

*** 

 یم زیم یکه تو دستش بود رو رو یچشم باز کردم، نگاهم به سونا خورد، قاشق ،ییتق تق آزار دهنده ا یبا صدا صبح

 .دیکوب

 

 ؟یکن یم کاریچ-

 

 کردو گفت: یبازم اخم یچشما دنید با

 

 ناهار با تو. نییپا ایزود ب ،یدار فیلنگ ظهره، اونوقت شما هنوز خواب تشر-

 

 گفت و از اتاق خارج شد. نویا
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 داد. یبه ساعت انداختم، ده صبح رو نشون م یتخت بلند شدم و نگاه یرو از

 لنگ ظهره! گهیفضول م کهیزن-

 

 رفتم و دست و صورتمو شستم. سیکردم، به سرو یکه غرغر م همونجور

 

 سرم کردم و از اتاق خارج شدم. یشال دم،یپوش یگشاد یرنگ و شلوار مشک یامدم و سارافون گشاد آب رونیب

 

 کلفتش گفت: یبود، اشاره کرد و با صدا زیم یکه رو ییها یمن، به انبوه سبز دنیآشپز خونه رفتم، سونا باد به

 

 ...عیپاک کن و بعد ناهار بزار، سر نارویا-

 

 شد. یداشت پرو م یلیخ گهید

 به کمرم گرفتم و گفتم: یدست

 

خودت  به یتکون هیبه کوثر هم سر بزنم، پس لطف کن و  دیدر ضمن با ت،یاختصاصمن فقط کمک آشپزم، نه نوکر -

 بده.

 

 گرفتم. شیبهش بدم، از آشپز خونه خارج شدم و راه پله هارو در پ یفرصت جواب نکهیگفتم و بدون ا نویا
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#part2۸ 

 

 

 

 .دمینشن ییزدم، اما صدا ییامد، دوباره تقه ا ینم ییو در زدم، صدا ستادمیدر اتاق کوثر ا پشت

 

 نشسته بود و تاب یمتحرک یخورد که پشت به من رو صندل ینگاهم به دختر دم،یکش یرو آروم باز کردم و سرک در

 خورد. یم

 

 داخل؟ امیتونم ب یم-

 

 نکردم. افتیدر یجواب

 وارد اتاق شدم و آروم گفتم: 

 

 درسته؟ یکوثر باش دیشما هم با لم،یمن آن-

 

 شدم و روبه روش قرار گرفتم. کشیخورد، نزد یرد و همونجور تاب مک ینم یتوجه
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 طرف چهرش رو هیصورتش بود و فقط  یفرش رو یموها نصف

 .دیشد د یم 

 

 امد. یساله م۲۶داشت و به نظر  ییرایو گ بایز یچشما

 

 زدم و گفتم: شیبه نگاه خال یلبخند 

 دختر؟  یدیچرا جواب نم-

 امدم که دوستت باشم... من

 

 خم کرد و به شدت از جاش بلند شد و با انگشت سبابش به در اشاره کرد. ییابرو

 زد؟ یحرف نم چرا

 

 .رمینکن، من م تیخودتو اذ زم،یباشه عز-

 

 گفتم و از اتاق خارج شدم. نویا

 

 بود. یمرموز دختر

 زد. یم ادیدختر رو فر نیاز ا یتو وجودم  دور یو قو بیعج حس
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 پس زدم و با برگشتن با آشپز خونه، ذهن آشفتم رو منحرف کردم. افکارمو

 

 سونا نشستم و مشغول کمک کردن بهش شدم، باهام حرف  کنار

 نکردم و به کارم ادامه دادم. یامد، توجه یزد و به نظر دلخور م ینم

 ...رمیخونه گرم نگ نیا یبهتر بود، با اهال دیشا

 

*** 

 

 تونستم بخوابم. یامد و نم یم، تا اتاقم مخان نیقهقهه دوستان آفر یصدا

 

 پالس بودم. نجایساعت ا نیبودن که تا ا یکاریب یآدما چه

 

 مسخرشون بخوابم. یبلند و خنده ها یتوجه به حرفا یکردم ب یو سع دمیسرم کش یرو رو پتو

 

که سونا و قصد داره دوباره ازم کار بکشه، تو همون  نیکردم، با فکر به ا زیباز شدن در، گوش هامو ت ژیق یصدا با

 حالت موندم که فکر کنه خوابم و بره.

 

 نییکرد، با لرز پتو رو پا یکه ترس رو بهم منتقل م یکیبلند و نزد ینفس ها دنیاحساس تکون خوردن تخت و شن با

 .دمیکش
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 که... دمیکش یبلند غیوحشت زده نگاهش کردم و ج دم،یکه د یزیچ با
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 .دینوازش وار به صورتم کش یتر شد و دست کینزد

 

 تخت بلند شدم. یاز گلوم خارج شد و با دستام هولش دادم و از رو یبلندتر غیج

 به صورتش که وحشت ناک سوخته بود انداختم. یینگاه دوباره ا 

 

 داد. یشده بودن، ترسناک تر نشونش م ختهیکه دورش ر یشونیو پر یمشک یموها 

 

 شد و مقابلم قرار گرفت. کمینزد

 بلند تر شد. میگر یو صدا دمیچسب واریزمزمه وارش به د یصدا با

 

 منم خوشگل بودم، پوستم نرم بود...-

 

 کم کم بلند تر شد. صداش

 به موهاش زد. یو چنگ دیکش یغیج
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 خش دارم به حرف امدم. یو صدا هیجدا شدم و کنارش  نشستم با گر وارید از

 کوثر چت شده؟ -

 

 داد. یو به زدن خودش ادامه م دیشن یصدامو نم انگار

 

 گرفتم و داد زدم. دستاشو

 

 ...میترسون یم یتورو خدابس کن، دار-

 

 بلند شد. نیبهم انداخت و از رو زم یپر خشم نگاه

 رو دور گردنم سفت کرد. دشیکش یدستشو باال آورد و انگشت ها 

 

 شد. یم شتریاز صورتش که چروک و شده بود، ترسم ب یمین دنیکردم و با د یوحشت زده نگاهش م 

 

 گفت: یلحن پر حرص با

 

 خوام... یآرومم رو م یو زندگ ییبایخوام برگردم، ز یم-

 

 چند برابر شده بود. یبیبهش دست داده بود و زورش به طرز عج جنون
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 .دیبه بسته شدن پلکم نمونده بود، که ولم کرد و خودشو عقب کش یزیشد، و چ یهام کندتر و کندتر م نفس

 پر دردم خارج  یاز گلو یدیشد یرو زانو هام افتادم و سرفه ها 

 شد. یم
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 جون نگاهش کردم. یخانم ب نیآفر یصدا با

 در آروم کردنش داشت... یبه سمت کوثر رفت، بغلش کرد و سع 

 

 ...زمیعز یو نخورددخترکم، قرصات س،ین یزیچ-

 

 زد. یکرد و تو آغوش مادرش زار م یم هیگر یبلند یبا صدا کوثر

 

 شد؟ ینجوریسوزم، مامان چرا ا یمامان دارم م-

 

 گفت، کوثر تکونش  ینم یزیو چ ختیر یخانم اشک م نیآفر

 .دیکش یم غیداد و ج یم
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 من بگم؟ یخوا یم گه،یچرا؟ بگو د-

 ...یخودت بدبخت کرد یتو منو با دستا یلعنت 

 

 که تو دستش بود وارد اتاق شد و قرص رو به سمت کوثر گرفت. یبا قرص سونا

 .دیکش ادیداشت به خوردش بده، که کوثر از جا بلند شد و هولش داد و سرش فر یسع

 

 .دیا ونهیندارم، همتون د اجیاحت زایچ نیمن به ا-

 

 رفتن. رونیخانم و سونا ب نید دوبارش آفرو دا غیج یگفت و از اتاق خارج شد، با صدا نویا

 

 بشم. کشیهنوز تو شوک بودم و اصال دوست نداشتم نزد 

 آروم از اتاق خارج شدم، یاجبار بلند شدم و با قدم ها به

 یرو که آروم نم یبود، کوثر دهیافتاد، که سخت به آغوش کش رمیاخ یآشنا شده روز ها به،یکه نگاهم به مرد غر 

 در رها شدن داشت... یکرد و سع یمرد هم تقال م نیبازوان درشت و منقبض شده ا نیب یگرفت و حت
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 چهره غم زده کارن شده بودم، کوثر رو نگه داشت و زمزمه وار گفت: مات

 بهت قول دادم که به آرامش برسونمت، پس صبر داشته باش. -

 

 گفت: ییگرفته ا یو باصدا دیدست از تقال کش کوثر

 ؟یکن ینم یپس چرا قولتو عمل رم،یم یصبر ندارم داداش، دارم ذره ذره م گهید-

 نبود! یتعجب چیاش ه نهیپر ک یمن نشست، تو چشم ها یگفت و از کارن فاصله گرفت، نگاه کارن رو نویا

 

 شده بودم. جیمن کامال متعجب و گ یول 

 خانم انداخت و گفت: نیبه آفر یسرزنش وار نگاه

 منو خراب  یاکار شهیچرا هم-

 ؟یکن یم

 نگفت و تو سکوت نگاهش کرد. یزیخانم چ نیآفر

 

 .دیبلند به اتاقش برگشت و درو محکم بهم کوب یبا قدم ها کوثر

 

رو ازم گرفت و از پله ها  رشینگاه خ زدم،یحدس م دیبا یخانواده باشه، ول نیاز ا یشد که کارن عضو ینم باورم

 رفت. نییپا
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 ذهنم به اتاقم رفتم. یشده تو جادیا یخانم و با سوال ها نیتوجه به آفر یب

*** 

 

 

 یلیدادم، خ یانجام م ییکرد و من تنها یم یکه سونا از کار کردن شونه خال نیدرست کردن شام بودم و از ا مشغول

 بودم. یشاک

 

 و سرمو به شدت برگردوندم. دمیدور کمرم، از جاپر یحلقه شدن دست با
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 بود. دهیافتاد که کامل بهم چسب یرنگ پسر جوون رهیت یبه چشم ها نگاهم

به چهره خندونش نگاه کردم و پر حرص  تیخوردم و ازش جدا شدم، برگشتم به سمتش و با عصبان یدیتکون شد 

 گفتم:

 

 .یبش کمینکن نزد یسع-
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 نشست و به حرف امد. یصندل یاز ظرف برداشت و رو یبیس

 

 مهربون تر بود. یخدمتکار قبل ال،یخیب-

 کرد و مشکوک نگاهمون کرد. یپسره اخم دنیبگم که سونا وارد آشپز خونه شد و با د یزیخواستم چ یم

 

 رو کرد به سونا و گفت: پسره

 

 .ستیدختره اصال تو باغ ن نیجون ا یسون-

 با همون اخمش جواب داد. سونا

 

 کارن خان خونه هستن. ان،یآقا ک-

 

 در هم شد و از آشپز خونه خارج شد. افشیق پسره

 هشدار گونه نگاهم کرد و گفت: سونا

 خطرناک تر از سنشه. یلیسالشه اما خ ۲۰اصال طرفش نرو، -

 

 گفتم: باتعجب

 باشه. شتریکردم ب یفکر م-
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 نشست. زینگفت و پشت م یزیخونه بود، سونا چ گهیکه خدمتکار د میامدن مر با

 شد. زیم دنیچ یبرا لیت و مشغول بردن وسابهمون گف یدیخسته نباش میمر

 

 حرف شروع به خوردن کردم. یو روبه روش نشستم، ب دمیخودمون غذا کش واسه

 

 از خوردن غذا و کمک به شستن ظرف ها، خسته به اتاقم برگشتم. بعد

 

 .دمیخونه داشتم، درو از پشت قفل کردم و روتخت دراز کش نیتو ا یادیز یناامن احساس

 

 غفلت شدم. یایوارد دن یزیبستم و بدون فکر کردن به چ پلک

 

*** 

 

 یانداختم شش صبح رو نشون م یامد، چشم هامو باز کردم و به ساعت نگاه یم رونیکه از ب یادیز یسررو صدا با

 داد. 

 سرم انداختم و از اتاق خارج شدم. یرو یامدم، شال نییو از تخت پا دمیکش ییا ازهیخم

 

 امد. یکوثر م یبه سمتش رفتم، صدا از اتاق کنار د،یرس یبه گوشم م شتریب صداها
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 و چشم هامو بستم که... دمیکش ینیصحنه مقابلم ه دنیدر باز اتاق جلو تر رفتم که باد دنید با

 

#part۳۳ 

 

 

 

 .دمیپر خشم کارن رو شن ادیفر یصدا

 من؟ یتو خونه -

 

 باز کردم و دوباره بهشون نگاه کردم. چشم

تخت با  یبودم، رو دهیدر د یکه اونروز جلو یبود و اون دختر ستادهیبا باال تنه برهنه هاج و واج وسط اتاق ا انیک

ا ترس شده بود و ب زیخ میمعلوم بود، ن رشیتاپش تا نصفه پاره شده بود و لباس ز قهیکه  یقرمز رنگ یتاپ و شلوارک

 کرد. یبه چهره برافروخته کارن نگاه م

 

 روانه صورتش کرد. یشد و مشت محکم انیک کینزد کارن

 

 شو گرفت و با داد گفت: قهی

 

 دم؟یکه من اخطار نم یفراموش کرد-
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 به خودش گرفت و گفت: یمونیپش افهیق انیک

 

 داداش به جون...-

 

 صورتش فرود آمد. یرو ییا گهیاز تموم شدن حرفش مشت محکم د قبل

و  دیکوب یبه در م انیو درو قفل کرد، ک ییکرد تو اتاق رو به رو دستشو گرفت و از اتاق خارجش کرد و پرتش کارن

 داشت بازش کنه. یسع

 .دیلب با حرص غر ریمن، ز دنیو باد برگشت

 برو. نجایاز ا-

 

 گفت و از کنارم گذشت. نویا

 

 

 کارن

 

 شدم و آروم گفتم: کشیبود، نزد یدیسف یمانتو دنیکه مشغول پوش دایش دنیاتاق شدم و باد وارد

 

 ؟یحساب کن هیتصو یخوا ی...خانم، نمدایش یکن یجمع م لتویبارو بند یچه زود دار-
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 کرد و گفت: شتریشو ب هیگر شدت

 

 .ینیوقت منو نب چیه گهید دمیغلط کردم کارن، تورو خدا بزار برم، قول م-

 

 :دمیکش ادیسردادم و فر یکیستریه خنده

 دخترو کنترول کنه، آره؟ هیکه مردم به من بخندن، بگن نتونست  یبر-

 من... ریباور کن تقص-

 

 ادامه بده و با حرص گفتم: نزاشتم

 کنم. یخودم آدمت م-

 

 تموم شدن جملم باوحشت بهم زول زد. با
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 شد. نیبه صورتش زدم که پخش زم یلیس
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 به کمرم گرفتم و دستمو

 رو باز کردم، سگکشو گرفتم تو دستم و گفتم: کمربندم

 

 .ادیطرفت نم یکس یاگه داغون باش-

 

 که کرده بود، خشم وجودمو پر کرد. یکار یآور ادیبردمش و با  باال

 صورتش فرود آوردم. یرو یضربه محکم 

 

 زدم و گفتم: یکه ضربه محکم تر دیکش یبلند غیج

 

 .یخور یکتک م شتریب یبکش غیج-

 

 دهنش گذاشت و صداشو خفه کرد. یرو دستشو

 گرم دینبا دم،یبه دستش زدم و خودمو عقب کش ییا گهید ضربه

 شد. یم 

 کردم. یافتاد، برش داشتم و روش خال زیم ینگاهم به پارچ آب رو 

 

 و به حرف امد. دیکش یبلند غیج 
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 ؟یکن کاریچ یخوا یم-

 

 توجه به حرفش، کمربند رو تو دستم چرخوندم. یب

 و به التماس افتاد. دیکش یبلند غیپهلوش فرود آوردم، ج یبردم و پر حرص سگکش رو رو باال

 

 تمومش کنم. گهید دمینه نزن، قول م-

 کنم. یامروز خودم تمومش م-

 

 برهنه اش فرود آوردم. یپاها یرو ییا گهیتموم شدن حرفم، ضربه محکم د با

 

 مانع شد. یزیبزنم که چ ییا گهیخواستم ضربه د یکرد، دستمو باال بردم، م یزد و التماس م یم غیج

 

 افتاد ،که سگک رو تو دستش گرفته بود. لیبرگشتم سمتش و نگاهم به آن 

 شد؟ یمانعم م یچه جرعت به

 .دمیکش ادیفر

 

 ولش کن...-

 

 سرشو به چپ و راست تکون داد. یاما با تخس دم،یبدنشو د دنیلرز
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 هامو بستم و رو هم فشار دادم. چشم

 شدم... کشیرو ول کردم و نزد کمربند

 

#part35 

 

 

 ــــــــــــــلیآنـــــــــ

 

 شدنش نگاه  کیترس به نزد با

 شد. رمیو خ ستادیکردم، مقابلم ا یم

 

 ؟یچ زدیکرد، اگه منم م ینگاهش وحشت زدم م نیا

 سگک کمربند؟ با

 

 تو اتاقت؟ یمگه نگفتم گمش-

 

 شده بود قورت دادم و آروم گفتم: شتریدهنم ب یکه تو یپر حرصش، بزاق یصدا دنیشن با
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 داد. یداشت...جون م-

 

 جوابم رو داد. یلحن تند با

 

 ...نیعاقبت آدم خطا کار هم-

 

 همه اشتباه دارن.-

 

 تر آورد وگفت: کیکرد و صورتش رو نزد زیهاشو ر چشم

 

 .شهینم دهیخونه، اشتباه بخش نیتو ا-

 

 تموم شدن حرفش ازم فاصله گرفت. بعداز

 کتکش بزنه؟ ینجوریچطور دلش امد ا 

 شد؟ ینم دهیاشتباه بخش چرا

 ...یمعن یقانون ب چه

 

گفتم و صورتم کج شد،  با بهت به چهره کارن که با  یشد، با درد آخ جادیکه سمت راست صورتم ا یدیسوزش شد با

 کرد، چشم دوختم. یخشم نگاهم م
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 اشاره شو مقابلم گرفت و به حرف امد. انگشت

 

 .یام بشمانع کاره ینکن یبرات الزم بود تا سع نیا-

 

 بگم با چند قدم بلند از اتاق خارج شد. یزیکه چ نیباز و بسته شدند، اما قبل از ا یزدن حرف یچند بار برا لبام

 تونستم تکون بخورم، هنوز تو شوک بودم. ینم

 زنه؟یداره که منو م یحق چه
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 به خودم امدم. دایهق هق ش یصدا با

 حس شده بود. یکرد و فکم ب یگز گز م صورتم

 شدم و کنارش نشستم. کشینزد

 امد. یداغون شده بود و خون م صورتش

 واسش سوخت. دلم

 .زنمیاالن به اورژانس زنگ م-

 

 گفت: کهیت کهیخواستم از جام بلند بشم که دستشو باال آورد و ت یم
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 برو...گمشو...-

 

 کرد. یم نیهم بهم توه تیموقع نیتوا یتعجب نگاهش کردم، حت با

 

 کمکش کردم. من

 نگفتم واز اتاق خارج شدم. یزیچ

 

*** 

 

 آب رو تو دستم جابه جا کردم و در زدم. وانیل

لبامو  یتخت نشسته بود، به سخت یکوثر که رو دنیو وارد شدم، باد دمیکش نییرو پا رهیو دستگ دمینشن ییصدا

 شدم. کشیکش دادم و نزد

 شده بود؟ ینجوریرا اکرد، چ یم شیصورتش دلمو ر یچندش آور رو یسوختگ 

 

 گذاشتم و گفتم: زیم یو آب رو رو قرص

 ؟یالزم ندار یزیچ-

 

 گردوند و از جاش بلند شد و به سمتم امد. یچشم

 تر شد و گفت: کیبه عقب برداشتم که نزد یقدم
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 ندارم. تینترس کار-

 

 دونم. یم-

 

 .دیزد و دستمو گرفت و کش یپوزخند

 کنه؟ یرفتار م ینجوریکردم که ا کارشینگاهش کردم، مگه من چ یجیبا گ رون،یرو باز کرد و پرتم کرد ب در

 

 کنم... یاونموقعس که با لذت نگاهت م ،ینفس بکش زارهیکردم، داداشم نم یاگه جات بودم فرار م-

 

 شد. شتریتوذهنم ب یحرفش سوال ها دنیشن با

 

 فرار کنم؟ دیبا چرا

 

 اد؟یچرا انقدر از من بدت م-

 

 داد و درو تو روم بست. لمیتحو یشخندین
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 بود ـ دهیغده به گلوم چسب هیمثل  یبغض بزرگ 

 تخت نشستم. یگرفت و رو شتریاز بارون دلم ب سیپنجره خ دنیاتاقم برگشتم، باد به

 کردم. یم یآدما اصال مهربون نبودن، احساس خفگ نیا

 باز کردم، تو جنگل روستامون باشم. یبود، اما دوست داشتم چشم هامو ببندم و وقت بیعج یلیخ

 

 به سراغم امده بودن. دیکه کوثر گفته بود، ترس و ترد ییحرفا با

 

 با من بد بودن. نجایا همه

 کردم. یخطر م احساس

 

تم رو که داش یکم لیلباسام و وسا دم،یکش رونیکه گرفتم، از جام بلند شدم و کوله مو از کمد ب یناگهان میبا تصم 

 داخلش جا دادم.

 سرم کردم. یو شال دمیپوش ییمانتو

 دوشم انداختم. یام رو رو کوله

 داد. یشب رو نشون م۱۱افتاد،  وارید یبه ساعت گرد رو نگاهم

 رفتم. یم دینداشت، فقط با یتیهم نداشتم که برم، برام اهم ییمهم نبود، جا برام

 



 ییرها یپرواز برا

 
108 

 

 

خانم به گوشم خورد که  نیآفر یصدا ن،ییبه طبقه پا دنمیگرفتم، بارس شیاتاق خارج شدم و راه پله هارو در پ از

 داشت باتلفن حرف

 زد. یم 

 داشتم. یصدا رد بشم، قدم هامو آروم بر م یخواستم ب یم

 .ستادمیبا برگشتنش به سمتم از حرکت ا 

 

 کرد و گفت: زیهاشو ر چشم

 کجا؟-

 گفتم: یجد یلیفتم و خباال گر سرمو

 خوام برم. یم-

 

 شدن و صداشو باال برد. یشیات چشماش

 ؟یبا اجازه ک-

 

 کردم و گفتم: یاخم

 اجازم دست خودمه.-

 

 .دمیدادشو شن یرفتم،  صدا یگفتم و به سمت در ورود نویا
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 سونا درو ببند.-

 

 انداختم. رونیسونا خودمو ب دنیبه سمت در و قبل از رس دمیدو

 

به سمت در  دمیرفتم، دو نییکردن نکردم و از پله ها پا یکه پشت سر هم به سرم برخورد م ییبه قطره ها یتوجه

دروازه وحشت وجودمو پر کرد، قلبم ضربان گرفته  یکارن جلو دنیبا دروازه فاصله داشتم که با د یچند قدم ،یچوب

 بود و هراسون به اطراف نگاه 

 بودم که... یکردم و دنبال راه فرار یم

 

#part38 

 

 

 

 و گفتم: دمیکش یفیخف غیشدن کارن، ج کینزد با

 

 نداشته باش. میکار-

 

 به  جانیرو تموم کرد، از استرس و ه نمونینزد و فاصله ب یحرف

 از بارون کارن نگاه سینفس افتاده بودم، ملتمس به چهره خ نفس
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 کردم. یم 

 

 دم.کرد، پلک بستم و به حرف ام یغضب نگاهم م با

 

 برم؟ دیزار یچرا نم-

 

 .دیغر پرحرص

 اما بعد از صاف کردن حسابت... یبر زارمیم-

 

 شدم. رهیشدش خ زیر یبلند کردم و به چشم ها سرمو

 

 گم. ینم یبه کس یزیمنکه گفتم چ-

 

 شدم. نیزد، تعادلمو از دست دادم و پخش زم نمیبه قفسه س یمحکم یتر شد و ضربه  کینزد

 

 کودن و کم هوش... د،یهمتون مثل هم-

 

بلند و  یتو مشتم گرفتم و با صدا ینگاهش کردم، دستمو سُر دادم و سنگ تیام از درد جمع شد و با عصبان چهره

 گفتم: یپرخشم
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 .ریلوس دورت اشتباه نگ یمنو با دخترا-

 

 سرداد. ییاز تموم شدن حرفم، سنگ رو به شدت پرتاب کردم به سمتش که به سرش برخورد کرد و ناله ا بعد

 کردند. یتار م دمویزدن و د یصورتم ضربه م یاشک رو یها قطره

 بلند شدم و به سمت در رفتم. نیاز رو زم 

 باز کردم. یرو به سخت یشد و دروازه چوب شتریبلند رعد و برق لرزش دستام ب یصدا با

 کردم. دنیتموم جون و توانم رو تو پاهام جمع کردم و شروع به دو 

 

 شدند. یم ریو دلهر و ترس به وجودم سراز دمیشن یمدادشو  یصدا

 

 یغیج اریاخت یشدن و ب شتریشدن شالم، شدت اشکام ب دهیخواستم، با کش یزدم و کمک م یتودلم خدا رو صدا م 

شد و نفسم بود که قصد  یصداش وحشت بود بهم القا م دنیاما با شن ییرها یکردم برا یاز گلوم خارج شد، تقال م

 نداشت به دم و بازدم ادامه بده...
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 تا حاال از دستم در نرفته. ییطعمه ا چیه-
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 موند. رهیبود خ یجار قشیکه از شق یبه سمتش برگشتم و نگاهم به خون دیو ناام دمیکش یقیعم نفس

 ستبرش آوردم و داد زدم. نهیبه س یفشار فمیظر یدستا با

 

 کرد. یکاش اون سنگ کورت م یا-

 

 حرکت شالمو از گردنم در آوردم و به سمت هیتموم شدن جملم تو  با

 موهام باز شده بودن و دورم رو گرفته بودن. دم،یدو ابونیخ

 

 .دمیشن یصداشو نم گهید ابونیبه خ دنمیرس با

 

 .دمیکش ینفس راحت دنش،یبه پشت سرم انداختم و با ند ینگاه

 

 به سمتش برگشتم. یمرد یصدا با

 بود. ستادهیرو به روم ا سیبا لباس فرم پل یمسن مرد

 صورتش نشوند و به حرف امد. یرو ینگاهم اخم دنیباد

 

 ه؟یچه وضع نیخانم ا-

 

 آوردم و سرم کردم و التماس گونه گفتم: رونیب یاز کوله ام شال مشک عیسر
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 .دینداشته باش میتوروخدا کار-

 

 تر شد و گفت: کیدوشم انداخت و نزد یبه کوله رو ینگاه مرد

 

 ؟یهست یفرار ،یکالنتر میبر دیبا-

 

 کردم و از مرد دور شدم. زیترس نگاهش کردم و بدون جواب دادن بهش پا ت با

 که ازم  دمیشن یصداشو م 

 شدم. ییو وارد کوچه ا دمیتوجه بهش دو یب ستم،یخواست با یم

 

#part۴۰ 

 

 

 

 روم بود و یادیکوچه خلوت رو پر کرد، فشار ز میبلند گر یصدا 

 کنم. کاریدونستم چ ینم 

 

 جون راه  یو ب ختمیر یم اشک
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و  دنستایپاهام از حرکت ا ابونیسبز کنار خ یبه راهم ادامه دادم، تو فضا ،ییا گهید ابونیبه خ دنمیرفتم، با رس یم

 رو سبزه ها نشستم.

 یب یپاها ینباشم، سرمو رو دیتو د ادیتا ز دمیدن، خودمو عقب تر کشکر یخسته شده بودم و پاهام درد م یلیخ 

 جونم گزاشتم.

 

 با سرعت رد  یو موتور نیماش ینسبتا خلوت بود و گاه ابونیخ 

 شدن. یم

 زدم رو داغ  خی یبودن و گونه ها دهیاشک امونمو بر یها قطره

 کنند؟ تمیخواستن اذ یباهام داشتن که م یلکردند، اما خوشحال بودم که تونسته بودم فرار کنم، چه مشک یم

 ذهنم جمع شده بودن. یتو یادیز یها سوال

 امدم. رونیاز افکارم ب یزن یناآشنا یصدا دنیشن با

بهم زد و  یلبخند دش،یجو یدهنش بود که م یتو یمقابلم افتاد، آدامس یبلند کردم و نگاهم به دختر چادر سرمو

 گفت:

 

 ؟ییتنها-

 

 چرخوندم و سرمو تکون دادم. یچشم

 

 واست دارم. ییجا هیتونم کمکت کنم، من  یم-
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 بهت اعتماد کنم؟ یچرا، چجور-

 

 باشه پس، مواظب خودت باش. یخوا یقصدم فقط کمک بود، حاال که نم ستم،ین یمن دختر بد-

 

 گفت و پشت شو بهم کرد و ازم دور شد. نویا

 

 گفتم: یبلند یشدم و با صدا مونیزود پش یلیخ

 

 کمکم کن. سا،یوا-

 

 شد و گفت: کمیلبش به سمتم برگشت و نزد یلبخند رو با

 ؟یپول دار-

 

 و گفتم: دمیکش یآه

 .سین ادیز-

 

 .میبر دیبا-

 

 دوشم مرتب کردم و همراهش شدم. یجام بلند شدم و کوله مو رو از
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#part۴۱ 

 

 .میستادیا یمیساختمون دو طبقه و قد یو رو به رو میراه رفت ادهیپ یکم

 .دمیکه به سراغم امده بود پرس یدیترد با

 نجاست؟یا-

 

 .میبر ایواسه منه، ب نجایاره کل ا-

 

به سمتش حرکت کردم و وارد  یاز تموم شدن حرفش جلوتر از من وارد ساختمون شد، به اجبار و از سر ناچار بعد

 ساختمون شدم.

 

 

 کـــــارن

 

 

دستمال و  میزنگ گوش یزد، با صدا یبهش انداختم برق م یرنگ و خوش دستمو باال گرفتم و نگاه یمشک کلت

 گذاشتم و جواب دادم. نیکلت رو زم

 بگو اسد.-
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 .دیشادش به گوشم رس یصدا

 

 درخواستتون اجرا شد.-

 صورتم نشوندم و گفتم: یرو یشخندین

 کجاست؟-

 

-... 

 

 زدم و تنم کردم. دمیسف رهنیبه پ یاز گرفتن آدرس چنگ بعد

 

 دهیدزد یبرا یزیبستم از خونه خارج شدم و درو قفل کردم، هرچند که چ یرو م رهنیپ یکه دکمه ها همونجور

 شدن نداشتم.

 

 شدم. ریپله ها سراز از

 د تکونام یکه به سمتم م یرنگ یینقره ا یپژوه  یبرا یدست ابونیبه خ دنمینداشتم، با رس نیبه بردن ماش یازین

 به سمتش رفتم و داخلش جا گرفتم. ساد،یجلوتر ا یدادم، که کم

 شدم، دو روز بود که دنبالش  رهیخ رونیرو گفتم و به ب آدرس

 بودم. یکفر یلیگشتم و از دستش خ یم
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 شدم و وارد ساختمون شدم. ادهیپ نیبودم، از ماش یمیساختمون داغون و قد یرو به رو یاز ساعت بعد

 

 همه پر شدن. ،یامد ریوقت شب؟ د نیا یریآقا کجا م یهو-

 

 رو باد یبود که آدامس ستادهیمقابلم ا یبه سمتش برگشتم، دختر چادر یدختر یصدا دنیباشن

 ترکوند. یداد و م یم 

 

 گردم. یم یکس هیدنبال -

 

 باال انداخت و گفت: ییبه کمرش زد و ابرو یدست

 

 اسمش؟-

 

 نجاست؟یا ل،یآن-

 

 زد و گفت: یمرموز لبخند

 .دیدونم شا ینم-

 

 کردم و داد زدم. یکه داشتم رو روش خال یتیعصبان
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 اون بکشم؟ یتورو به جا ای یگیم-

 

 به عقب برداشت و با ترس گفت: یقدم

 .یبر یتون یدختره هم طبقه دوم واحد سه، اما االن نم نیکنه ها، ا یم یادم زندگ نجایا دیزنیچرا داد م-

 

 کردم و گفتم: زیر چشم

 تونم؟ یچرا نم-

 

 تته پته افتاد. به

 خب...خب، االن ممکنه که...-

 

ل ک یدرپ یپ یها غیج یباال، صدا دمیبه ادامه حرفش گوش نکردم و از پله ها دو ییدخترونه ا غیج یصدا دنیشن با

 امد. یم لیساختمون رو پر کرده بود، صدا از اتاق آن

 بود و... ستادهیکه وسط اتاق ا لیآن ندیدرو با شدت باز کردم و با د 

 

#part۴۲ 
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 آورد. یفرود م یسر پسر جوون یرو رو ییا لهیو م زدیم غیج

 

تاشو انداخت و دس نیرو زم لهیم  دنم،یرو تو دستم گرفتم، سرشو باال گرفت و با د شیخون یسمتش رفتم و دستا به

 دورم حلقه کرد.

 

شد و لب  رمیخ شیاشک یبزرگم گرفتم و از خودم جداش کردم، با چشما یتو دستا فشویظر یکردم و بازوها یاخم 

 زد.

 

 شدن. یمن کشتمش... دستام خون-

 

 که غرق خون بود، انداختم. یبه پسر جوون یو نگاه برگشتم

 کردم و پرحرص گفتم: لیبه آن رو

 

 ش؟یوضع انداخت نیچرا به ا-

 

 شد و گفت: شتریب  شیگر یدهنش گرفت و هق زد و صدا یجلو دستشو

 کنه. تمیخواست اذ یم-
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 داشت. یرو از روم بر نم دشیمظلوم شده بودن، نگاه ترس شیاز پ شیب چشماش

 کنم؟ یکرد کمکش م یفکر م 

 

#part۴3 

 

 

 

 دلم زنده شده بود، کنار پسره نشست و نبضشو گرفت، برگشت و با غضب نگاهم کرد. یتو یدیامدن کارن ام با

 گرفته ام به حرف امدم. یمقاومت کردم و با صدا دتم،یجاش بلند شد و دستمو گرفت و به سمت در کش از

 

 کارن...-

 

 ادامه دادم. یگرفته تر یو با صدا ستادیحرکت ا از

 

 مرده؟-

 

 .میرفت رونینگفت و از اتاق ب یزیچ

 زدم. ادیسرش فر اریاخت یب

 



 ییرها یپرواز برا

 
122 

 

 شه؟یم یپس اون چ-

 

 امد. یبند نم میجوابم رو نداد، به هق هق افتاده بودم و گر بازم

 

 داده بود. هیبهش تک یحرکت کرد که مرد یرنگ یمشک نیخروج مون از ساختمون به سمت ماش با

 و درو بست. نیدر جلو رو باز کرد و پرتم کرد تو ماش کارن

که به سمت  دمید و قامت مرد رو دبعد  سوار ش یشده بودن و نفس کم اورده بودم، کم شتریشدت اشکام ب 

 کرد. یساختمون حرکت م

 

 سمت کارن و به حرف امدم. برگشتم

 تورو خدا راستشو بگو، کشتمش؟-

 

 رو پر کرد. نیماش یکارن بود که فضا ادیفر یبلند ترشد و صدا میگر یکه خوردم ساکت شدم و صدا یتو دهن با

 

 بوده. ومدهیخوشت ن نیاز ا دمی،؟شایبود نایاز ا یکیتو بغل  شبمید ؟یکن یتو بگو، از دست من فرار م-

 

 باال بردم و گفتم: صدامو

 

 کردم؟ یم کاریچ دیبس کن، با-
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 ارن؟یسرم ب ییخوان بال یشهر همه ازم متنفرن و م نیا یچرا تو د،یکن تمیاذ نیخواست یم شماها

 

 نتونستم ساکت باشم و به سمت فرمون هجوم بردم و داد زدم. گهیکه خوردم د ییا گهید یتو دهن با

 

 نگه دار...-

 

 یکه تو یکرد و هولم داد، که سرم محکم به در برخورد کرد و همراه با درد بد شتریتوجه به حرفم سرعتشو ب یب

 پر سوزم خارج شد. یاز گلو یغیج د،یچیسرم پ

کرد، با بسته شدن  یم یرانندگ تیتوجه به من با عصبان یکه ب دمید ینور چشمام کم سو شدن و کارن رو تار م 

 اطراف غافل شدم. یایو از دن دمینفهم یزیچشم هام چ

 

#part۴۴ 

 

 

 

 چشم باز کردم و نگاهم به چهره کالفه کارن افتاد. دیچیکه سمت راست صورتم پ یشدن صورتم و سوزش سیخ با

 شد. دیکه درد سرم تشد دمیخودم رو عقب کش دهیترس 

 

 آشغال وقت تلف کردم. هیبخاطر -
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 شد. ادهیو پ دیگفت و خودشو عقب کش نویا

 گلوم غده شد و راه نفسمو تنگ کرد. یتو یبغض سخت م،یعمارت بود اطیح یبه اطراف انداختم تو ینگاه

 آشغالم پس چرا راحتم  اگه

 زاشت؟ ینم

 کردم. یشدم و دنبالش راه افتادم، پوششم مناسب نبود و احساس سرما م ادهیحرف پ یب

 

 کرد. یداد و تو وجودم رخنه م یموهامو تاب م باد

 

 که رو کاناپه دمیخانم رو د نیکردم و کنارش قرار گرفتم، با وارد شدنم به داخل عمارت، آفر شتریقدم هامو ب سرعت

 .دیبه سمتم امد و سرم داد کش تیا عصباناز جاش بلند شد و ب دنمینشسته بود، با د

 

 ؟یبهت اجازه داده بود بر یک-

 

 کردم و گفتم: یکم جون اخم

 

 نداره. یبه شما ربط-

 

 شد و بلند تر گفت: یحرص
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 ؟یواسه من ادم شد ییتو دختره هرجا گهیحاال د-

 

 امدند. یصورتم فرود م یحرفش سد چشم هام شکسته شدن و اشک هام بودن که رو دنیشن با

 بودم؟ ییهرجا من

 

 تونستم جوابشو بدم؟ ینم چرا

 کردم. یرو درک م ییو تنها یکس یب یتازه معن انگار

 شدن... شتریبه عقب برداشتم و شدت اشک هام ب یچهره پر خشمش، قدم دنیو باد نمونیقرار گرفتن کارن ب با

 

#part45 

 

 

 

 ازشون دور شدم و درو باز کردم و وارد اتاقم شدم. عیسر یبهشون ندادم و با قدم ها یحرف اجازه

 

 زاشتن؟ یتخت نشستم، چرا راحتم نم یپاک کردم و رو اشکامو

 

 اون پسره مرد؟ یعنی
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 شدن؟ یمحسوب م دیو همه کس برام تحد زیشهر همه چ نیتو ا چرا

 

 شد. یبلند تر م میگر یامد صدا یکه تو ذهنم م ییفکر ها با

 

 بخواب رفتم. یک دمیپتو و نفهم ریز دمیخز

 

*** 

 

 

 کرد، چشم باز کردم. یکه به پشت پلک هام برخورد م ینور  با

 

بغض کردم، چقدر بدبخت شده بودم. چشمام پف کرده  نهییخودم تو آ دنیرفتم، باد سیجام بلند شدم و به سرو از

 شده بودن. زیبودن و ر

و  دمیچیبود برداشتم و دورم پ زیکه تو آو یدیحوله سف یحمام حساب هیبعد از  ستام،یدوش ا ریدر آوردم و ز لباسامو

 فرستادم. یفراموش نیبه ا یلباس هام لعنت دنیاز حموم خارج شدم، در کمد رو باز کردم و با ند

 

 گرفتم. یاز سونا کمک م دیبا

 شد. دهیاز پشت در شن یقهقهه بلند یاما در کمال تعجب در باز نشد و صدا دمیرو کش رهیسمت در رفتم و دستگ به
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#part4۶ 

 

 

 

 .دیکوثر بود که به گوشم رس زیتمسخر آم یصدا و

 شه؟ یباز نم هیچ-

 

 شدم و داد زدم. یعصبان

 درو باز کن احمق... نیا-

 

 کرد و گفت: ییا گهید خنده

 .ستیخونه ن یبکش، داد بزن کس غیج-

 

 به در زدم. یشدم و لگد محکم یحرص

 درو... نیباز کن ا ونهیدختره د-

 

 گوشم رو خراش داد. غشیج یصدا

 نه من... ییتو ونهید-
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 اوردم و گفتم: نییرو پا صدام

 

 ام حاال در و باز کن. ونهیاره من د-

 

 من رفتم، خوش بگذره.-

 

 نه کوثر، نرو، درو باز کن...-

 

 که دور  ییقدم ها دنیشن با

 شدم و پشت در نشستم. دیشدن، ناام یم

 شد. نییباال و پا رهیگذشت که دستگ یاز نشستم م ییا قهیدق چند

 شدم و حولم رو دورم سفت کردم و گفتم: بلند

 ه؟یک-

 .دیکالفه کارن به گوشم رس یصدا

 

 ؟یکن یم یخودکش یاگه خدا بخواد دار یدرو چرا قفل کرد-

 

 مهم نبود. ی، جونم واسه کسحرفش بغضم گرفت از
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 د جوابش رو دادم.که گرفته شده بو ییصدا با

 عقلت درو قفل کرده. یب یاون ابج ر،یچشم شما نخ یبه کور-

 

 قدم هاش که ازم دور یصدا

 و گفتم: دمیشد، محکم به در کوب یم دهیشدن شن یم 

 ...یدرو باز کن...ه یریکجا م-

 

 تخت نشستم. یو رو دمیکش یپوف

 

#part4۷ 

 

 

 

رو چنگ زدم  یو روتخت دمیکش یغیشدن قامت کارن، ج انیو با نما دمیقفل از جام پر یتو دیکل دنیچرخ یصدا با

 و مثل چادر سرم کردم و  با حرص گفتم:

 

 تو اتاق، من نم... یایصدا م یکه ب یمگه الل-

 

 در همش ادامه حرفم رو نگفتم. یاخم ها دنید با
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 گفتم و سرم کج شد. یکه رو صورتم نشست، آخ بلند یلیشدنش و  س کینزد با

 

 به من و خواهرم... نیبخاطر توه نیا-

 

 رو برگردوندم و گفتم: سرم

 

 باهاتون داشتم؟ یمگه من چه دشمن دیکن یچرا ولم نم-

 

 بود که گونم رو داغ کرد. یناحق یلیجوابم س و

 

 تو چرا لخت  ستمیمن الل ن-

 ؟یچرخ یم

 

 به حرف امدم. یکه راه گلوم رو بسته بود به سخت یصورت پر سوزم گذاشتم و رو کردم بهش و با بغض یرو دستمو

 

 ...من لباس ندارم...نهیسنگ یلیدستت خ-

 گره کردش باز شدن و گفت: یها اخم

 ...سیاسد لباساتو اورده اما تو عمارت ن-

 بگم که از اتاق خارج شد. یزیخواستم چ یم
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 ...گهیبود د یک اسد

 

 

*** 

 

 آوردم. رونیسطل فرو بردم و ب یرو تو یط گهیرو پاک کردم و بار د میشونیآرنج عرق رو پ با

 کردن آشپزخونه  زیاز تم بعد

 رو دستم داد و گفت: یچا ینیکه سونا س رونیخواستم برم ب یم

 

 خانم. یببر واسه مهمونا-

 

 سونا بود انداختم. یبه لباس هام که برا ینگاه

 هم سرم بود. یدیسف یروسر ،یآب یگشاد زرد و دامن نخ رهنیپ

 نگاهش کردم. ملتمس

 

 ؟یشه خودت ببر ینم-

 

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 شه برو... ین نم-
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خانم بودن و  نیبودن که دوتاشون همسن آفر منینش ینگفتم و از آشپز خونه خارج شدم، پنج تا خانم تو یزیچ

 کرد. یم تمیخنده بلندشون اذ یشد، صدا شتریاسترسم ب دنشونیبا د دن،یرس یجوون تر به نظر م هیبق

 به سر تا پام انداخت و با مکث یگرفتم، نگاه شونیکیرو به سمت  ینیشدم و س کشونیو نزد دمیکش یقیعم نفس

 برداشت و بلند گفت: یفنجون

 فرستادم. یخوبشو برات م یکی یگفت یبه خودم م یخواست یجون کلفت م نیآفر-

 

 بلند شد. گشونید یکی یخانم نگاه کردم که صدا نیبغض به آفر با

 

 گه واال، ادم  یاَه راست م-

 شه. یاشتهاش کور م نتشیب یم

 

 به سمتش برگشتم. یزن قبل یصدا با

 مونه... یرو نگاه مثل گداها م ختشیر-

 گفتم: یو رو به زن اول دمیکوب نیرو محکم به زم ینیشدن و س ریتحملم تموم شده بود اشک هام سراز گهید

 هم مثل بار براست. ختتونیو ر نیهست هیشب شتریب دیکن ینم یچرا خودتون کلفت-

 

شدم و رومو برگردوندم که نگاهم  نهیشدم، از جاش بلند شد، دست به س رهیتموم شدن جملم به چهره سرخش خ با

 تو نگاه کارن

 قفل شد...  دیرس یبه نظر م بیبرام عج که
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#part4۸ 

 

 

 

 شدنم براش خنده دار بود؟ ریو تحق ینگاهش خنده بود، بدبخت تو

 

 به دستش بود. یو چرم اهیبود و دستکش س ستادهیکنارش ا یبلند قد و الغر اندام مرد

 خانم حواسمو بهش دادم. نیآفر یباصدا

 

 کن. یدختره کودن، زود عذر خواه-

 

 کردم و تخس گفتم: اخم

 

 معذرت بخواد... دیاون با-

 

 خواست معذرت بخوام. یبهش وارد کرد، صورتم از درد جمع شده بود، اما بازم دلم نم یبه بازوم زد و فشار یچنگ

 ازم گرفت و رو به زنه گفت: یشد و بشکون محکم یخانم حرص نیآفر
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 .رسمیجون تورو خدا شرمنده خودم به حسابش م مایش-

 

 تموم شدن حرفش هولم داد و گفت: با

 

 گمشو تو اتاقت...-

 

و به اتاقم  دمیکه کنارش بود گذشتم و از پله ها باال دو یکارن و مرد یکردم، از جلو یکه اشکامو پاک م همونجور

 پناه بردم.

 

 من گفت گدا؟ به

 

 من اشتهاشون کور شد؟ دنید با

 

 داغون شدم؟ انقدر

 

 به خودم انداختم. نهییتو آ یقیجام بلند شدم و نگاه عم از

 دهیگونه هام به وضوح د یرو یزده بودن و کبود رونینبود و استخون گونه هام ب یاز صورت تپل و پُرم خبر گهید

 زده بودن، کنار لبم زخم شده بود. رونیب یروسر ریشده بودن و از ز دهیشد، موهام ژول یم

 ...یداشتم و نه لباس حساب یشیفکر کنن، اما نه لوازم آرا نطوریدادم که ا یحق م بهشون
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 شدنم رو فراموش کنم. ریکردم تحق یبستم و سع پلک

 

#part4۹ 

 

 

 

 باغ یتو یبهتر بود گشت دیشا

 زدم، از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. یم

 رفتم و وارد آشپز خونه شدم. نییپله ها پا از

 .دمیرفتم و به پشت باغ رس رونیدر آشپز خونه ب از

روح بود،  یخشک و ب یادیبود اما ز یدرخت ها به راه افتادم، منظره قشنگ نیو قدم زنان  ب دمیکش یقیعم نفس

 بودم! دهیند یبودم باغبون نجایمدت که ا نیا یتو

 

 و به سمت صدا برگشتم. ستادمیاز حرکت ا یآروم یصدا دنیشن با

 

شدنم تونستم اتاقک  کیشد، به سمت نور حرکت کردم و با نزد ینم دهید ییرنگ و کم سو یبه جز نور آب یزیچ

تر جلو نمیداشتم بهتر بب یکردم و سع زیباز بود، چشم ر مهیکه ن یبدم و در صیرو داخل درخت ها تشخ یکیکوچ

 باز اتاق افتاد. مهیرفتم و نگاهم به در ن

 

 بکشم. یکرد سرک یم کمیتحر یحس قو 
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که پشت به من نشسته  دمیم، کارن رو دشد رهیو آهسته خودمو به در رسوندم و از گوشه در به داخل خ اطیاحت با

 کرد. یآروم نجوا م ییبود و سرشو باال گرفته بود و زمزمه ا

 بود داخل باغ؟ یاتاقک چ نیبود؟ اصال ا نجایا چرا

 براشون نبود. یآوردن و جواب یها به ذهنم هجوم م سوال

 .نستایپشت در وا-

 

 خوردم و با ترس بهش چشم دوختم که هنوزم پشت به من بود. یپر تحکم کارن تکون یبا صدا 

 

#part۵۰ 

 

 

 

 باز کردم. شتریقورت دارم و درو ب یدهنم جمع شده بود رو به سخت یکه تو یبزاق

ده از ش دهیپوش یها واریمتعجب به د ،نشیو خشمگ نهیتوجه به نگاه پر ک یوارد شدنم، به سمتم برگشت و من ب با

 پوستر نگاه 

 کردم. یم

 ...یوودیهال یها گریمختلف و باز یعکس اسلحه ها ،یبتمن و مرد عنکبوت یها پر شده بودن از عکس ها وارید

 

 پر سوالم رو بهش دوختم و به حرف امدم. نگاه
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 ...نیجالب یعکسا-

 

 کرد و گفت: یظیغل اخم

 

 ؟یکش یو همه جا سرک م یکن یم یچرا فضول-

 

 .دیکن یخوام بدونم که چرا انقدر باهام بد رفتار م یم-

 

 گفتم. یاگه الزم بود بهت م-

 

 ن؟ینگهم دار دیدار یچرا سع-

 

 بهم نداد. یهم فشار داد و جواب یرو چشماشو

 

 حقمه که بدونم. ؟یدار نهیچرا ک-

 

 گفت: یبلند یرو گرفت و باصدا ازم

 بس کن...-
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 رخنه کرده بود، اما حقم بود که بدونم. ترس به وجودم تشیاز عصبان نکهیا با

 باال بردم و به حرف امدم. صدامو

 

 چرا کوثر ازم متنفره؟ جوا...-

 

ساکت شدم و  اریاخت یزد، ب یم یمشت شدش و صورتش که به کبود یدست ها دنیبه سمتم و د بابرگشتنش

 به عقب برداشتم. یقدم

 .دیلب غر ریتر شد و پرحرص ز کینزد

 

 کنم. یبهشون کمکت م دنیقته، تو رسح زایچ یلیخ-

 

 تر شد. کیتموم شدن حرفش نزد با

 

 کرد. یوحشت رو به تن لرزونم القا م بیخشم مرد مقابلم عج 

 

 شدن بودن که... یجار یبرا یچشمام پر از اشک شده بودن و منتظر تلنگر 

 

#part۵۱ 
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 یتر شد که قدم کینزد دم،یکش یصدا م یرو تموم کرد و مقابلم قرار گرفت، نفس هام رو آهسته و ب نمونیب فاصله

گونم نشوند، سرمو تکون دادم و با  یآروم رو یبرخورد کردم، دستشو باال آورد و نوازش واریبه عقب برداشتم وبه د

 که گرفته شده بود به حرف امدم. ییصدا

 

 خوام برم. یم-

 

 کرد و زمزمه کرد. کمینزد سرشو

 

 خوام بهت بدم... یحقت رو م-

 

 تو وجودم نشست. یتموم شدن جملش لرز با

 آورد و به سمتم گرفت. رونیرو ب یرنگ ییکرد، فندک نقره ا بشیج یبرد و تو نشیبه سمت شلوار ج دستشو

 

 .یتوهم مثل کوثر بش نکهیخب حق اول ا-

 

 وحشت نگاهش کردم و با نکلت گفتم: با
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 کشم. ی.م..غیج-

 

 زد و گفت: یپوزخند

 .غتیج یصدا دنیخواد شن یم نویکوثرم هم-

 

 کرد، صدامو باال بردم و داد زدم. یفکرم کار نم ادیز جانیترس و ه از

 

 ؟یروان مارستانیکجاست؟ ب نجایا-

 

 شدن. ریو اشکام سراز دمیکش یغیصورتم کرد، ج کیتوجه به حرفم فندک رو روشن کرد و نزد یب

 

 یپوست صورتم با وحشت سرمو تکون دادم و دستمو رو یتر شدن شعله زرد رنگ و احساس حرارت رو کینزد با

 بلند تر شد و زار زدم. میگر یصورتم گذاشتم محکم گرفتتم و مانع از تکون خوردنم شد، صدا

 نه کارن، تو رو خدا ازم دور شو...-

 

 آوردم. نییو دستمو پا دمیکش یبلند غیکه پشت دستم احساس کردم، ج یو سوزش یگرم باحس

 

#part۵۲ 
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 وقفه یبود و اشکام بودن که ب دهیچیتو دستم پ یدیشد سوزش

 .دنیبار یم 

 

 ازم فاصله گرفته بود دوختم. یرو به کارن که کم میاشک نگاه

 گفت: یرو باال آورد و روشنش کرد و با لحن مرموز فندکش

 

 صورتت مونده...-

 

امد، به پاهام حرکت دادم و به سرعت از اتاقک خارج شدم و به سمت عمارت  یباال نم گهیحرفش نفسم د دنیشن با

 .دمیدو

 دنیدو یکردم، صدا یبه درختا برخورد م یتار شده بودن و گاه سمیخ یبود، چشما دهیدستم امونمو بر سوزش

  شتریو وحشتم ب دمیشن یکارن رو از پشت سر م

 شد. یم

 

 .ستنین یآدما عاد نیکرده بودم که ا دایپ نیقیشده بودم و  خسته

 

 .دمیدو یکردم و م یم هیگر یبلند یاندازه بود، با صدا یکم تر شده بود و سوزش دستم ب سرعتم
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به لب داشت و به درخت  ییمندانه ا روزیپ ینگاهم به کوثر که لبخند دم،یاشکامو پاک کردم و با بهتر شدن د 

 داده بود ثابت موند. هیتک ییا دهیخشک

 کردم. یبدنم حس م یرو تو تک تک سلول ها یپناه یو ب یدیناام

 شدم.  میو تسل ستادمیحرکت ا از

 شد... یکه در حقم م یظلم میتسل

 خدا کجاست... پس

 درد خواستن ستیکیتار درد

 از خود کاستن هودهیو ب رفتن

 ها نهیدل س هینهادن بر س سر

 اه نهیآلودن به چرک ک نهیس

 افتنیماران  شینوازش ، ن در

 ...افتنی ارانیدر لبخند  زهر

 

#part۵۳ 

 

 

 

 لب هاش نقش بسته بود، به سمتم امد،  یکه رو یبا لبخند کوثر
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 که پشت سرم بود برخورد کردم. یعقب گرد کردم که به درخت اریاخت یب

 

 قرار داشت. میکه تو چند قدم دمیرو د کارن

 باشه. دهیرو داشتم که به ته خط رس یهق هق افتاده بودم و احساس کس به

 

شد، ترس و وحشتم از کارن  شتریشد و ترس تو وجودم ب دیدست کارن سوزش دستم تشد یفندک تو دنید با

 تر... یشده بود و نفس هام طوالن شتریب

 

شده بود و باغ دور سرم به گردش در امده بود، کارن و کوثر رو که مقابلم  نیخوردم و به زانو در امدم، سرم سنگ سر

 دنیند دیبود، با بسته شدن چشم هام و به ام دهیچیسرم پ یتو یدیو سردرد شد دمید یبودند دوتا م ستادهیا

 اطراف غافل شدم. یایدوباره از دن یصبح

 

#part۵۴ 

 

 

 

 سر دادم و پلک باز کردم. ییدستم احساس کردم،  ناله ا یکه تو یو سوزش یسیخ با

 

 افتاده بودم. دهیخشک یباغ رو برگ ها یروشن شده بود و من هنوز تو هوا

 امدن. یسرم فرود م یکرد و قطرات بارون بودن که رو یبه شدت درد م کمرم
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و  رنگ ییقهوه ا رهیم که نگاهم به دابلند شدم و خودمو تکوندم و به سمت عمارت به راه افتاد نیاز رو زم یسخت به

 دستم ظاهر شده بود افتاد. یکه رو یبزرگ

 

 تنم نشست. یاز سوز هوا تو یو لرز دیاز گوشه چشمم چک یشب قبل قطره اشک یآور ادیبه  با

 

 باز شد؟ یلعنت یزندگ نیدوباره چشمم به ا چرا

 لب زمزمه کردم. ریم و زتر ازمن بود چشم دوخت ریکه دلگ یبلند کردم و به آسمون سرمو

 

 ش؟یبد هیبهم هد یستیمرگت انقدر ارزش داره که حاضر ن ایخدا-

 

 وارد عمارت شدم. ختمیر یهمونجور که اشک م 

 اداشتیکاغذ  یرو رو یزینشسته بود و چ زیسمت آشپز خونه رفتم و داخل شدم که چشمم به کارن که پشت م به

 موند. رهیکرد خ یم

 

نفسم حبس شد و  اریاخت یلب هاش جا خوش کرده بود، ب یکه رو یمرموز شخندیاون ن دنیبلند کردن سرش و د با

 به عقب برداشتم. یقدم

 و به حرف امد. ستادیجاش بلند شد و به سمتم امد مقابلم ا از

 

 ...یچه زود زنده شد-
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 من از آشپز خونه خارج شد. یاز سو یمنتظر موندن جواب بدون

 

#part۵۵ 

 

 ))کارن((

 

 جواب دادم. عیاعصابم متشنج شد و سر میدوباره زنگ گوش یصدا با

 

 ؟یزنیور ور زنگ م یه هیچ-

 

 .دیآروم و مسلطش به گوشم رس شهیهم یصدا

 کرد، احمق نشو... یرو قبول م شنهادمیبود تو هوا پ ییا گهیاگه کس د ؟یکن یچرا قبول نم-

 

 زدم و پر حرص گفتم: یپوزخند

 

 من واسه خودم کار  دیرش نیبب-

 .زننشیکه تو هوا م ییببر واسه کسا شنهادتمیکنم، پ یم

 

 مزخرفش تماس رو قطع کردم. یگوش کردن به ادامه حرفا بدون
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 باز کردم و از تنم خارجش کردم. رهنمویپ یها دکمه

رد وا اطیکه با احت لیبه آنشدم و  زیخ میباز شدن در ن یکه با صدا دمیتخت دراز کش یو رو دمیکش یقیعم نفس

 اتاق شد چشم دوختم.

 بودنم نشه. داریبستم تا متوجه ب پلک

 یدستش گرفته بود، م ینگاهش کردم که چندتا از کت و شلوارامو تو یچشم ریباز شدن در کمدم ز یصدا با

 کنه؟ کاریخواست چ

 تخت بلند شدم. یجهش از رو هیبود با  زیم یبرداشتن فندکم که رو با

 

 کردم. زیو لباسام از دستش افتادن. سرمو کج کردم و چشم ر دیکش یکوتاه غیحرکتم ج نیا دنید با

 

 ؟یبزن شمیبا لباسام آت یخواست یم-

 

 نه تکون داد. یدرشت کرد و سرشو به معن چشماشو

 که تنش بود کردم. یگشاد و حال بهم زن یبه لباسا ینگاه

 شدم. کشیگره کردم و نزد ییابرو

 

#part۵۶ 
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 زد. غیداد و ج تینگاهش جاشو به عصبان یتو ترس

 

 ...یعوض یکن تمیاذ زارمینم گهید-

 

و بهم نخورد و  دمیبرداشت و ناغافل به سمتم پرتاب کرد، کنار کش زیم یعطرمو از رو شهیدر کمال تعجب من ش و

 گفتم و باخشم نگاهش کردم. یبود که به کتفم برخورد کرد، آخ یدوم شهیش

 

 

 ((لی))آن

 

 درو قفل عیعمل سر هیانداختم و تو  رونیدر زدم و خودمو از اتاق ب یرو دیبه کل یغفلتش استفاده کردم و چنگ از

 کردم.

 

 لب هام نشست. یرو یو لبخند دمیکش یراحت نفس

 تر کرد. قیپر حرصش از پشت در لبخندمو عم یصدا

 

 درو باز کن. نیا-
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 خودشو در آوردم و گفتم: یادا

 

 ؟یباز کنم که حسابمو برس ه،یدرو باز کن...مگه الک نیا-

 

 بشکنمش؟ ای یکن یباز م-

 

 زدم و گفتم: یصدادار پوزخند

 

 بکن. یخوا یم یمال خودته، هر کار-

 تونستم بشنوم. یرو م شیبلند و عصب ینفس ها یصدا

 برم بازش کن. دیشده با رمیقرار دارم، د-

 باغ انداختم. یرو تو دیسمت پنجره ته سالن و کل رفتم

 باغ گمشد. یتو دیکل شهیاگه خودمم بخوام نم گهید-

 

 گفتم و از اتاقش فاصله گرفتم. نویا

 کوثر...-

 

 بلندش گوشامو گرفتم و داد زدم. ادیفر یصدا با
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 کنه. دارشیتونه ب ینم پورمیش ده،ینداره قرصاشو خورده و خواب دهیفا-

 

 ...لیآن زارمیسالم واست نم یجا رونیب امیب یوقت-

 

 خوردم. یکردم کتک م یکارو نم نیشد، اما حقش بود اگه ا خیمو به تنم س دشیتهد از

 

#part۵۷ 

 

 

 

 یآوردمش و به شماره ناشناش رو رونیب بمیاز ج میزنگ گوش یرفتم و وارد آشپز خونه شدم، با صدا نییپله ها پا از

 شدم،  رهیخ میگوش

 دادم. جواب

 بله...-

 

 .دیبه گوشم رس ایبرد یصدا

 

 ؟ییکجا یسالم آن-
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 کردم و گفتم: یرو جد لحنم

 ؟یداشت یسالم، کار-

 

 ؟یایم رونیب میبا بچه ها بر میخوا یآره م-

 

 نداشت؟ میکار یرفتم کس یاگه م یعنی

 اجازم دست خودمه... من

 شده بود جواب دادم. دیکه ناخودآگاه پر ترد یلحن با

 آدرس بده. ام،یآره م-

 

 ...سیبنو-

 

 کردم و تماس رو قطع کردم. یکوتاه یاز گرفتن آدرس خداحافظ بعد

 برام خوب باشه. حیکم تفر هی دیشا

ردم، به خودم نگاه ک نهییسرم انداختم و تو آ یتنم کردم، شال مشک یو شلوار مشک یکرم یاتاقم برگشتم و مانتو به

تاق از ا مینکردم و بعداز برداشتن گوش یروح شده بود، توجه یب یلیصورتم خ زد،یمانتوم گشاد بود وتو تنم زار م

 خارج شدم.

 رفتم. رونیراحت از عمارت ب یالیبود، با خ ییرفتن از عمارت کار ساده ا رونینبود و ب یکس
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 به سمتش رفتم و سوارش شدم. ستاد،یجلوتر ا یامد تکون دادم، کم یکه به سمتم م یسبز رنگ یبه تاکس یدست

 ن آدرس به راه افتاد.از گفت بعد

 

*** 

 بود گوش  میقبل یاز همکارا یکیزهرا که  یوجودم رخنه کرده بود به حرف ها یکه تو ییدلهره ا با

داختم بود ان دایتوش پ یدیسف زیر یشده بود و نقطه ها رهیکه ت یبه آسموت ینگاه میدادم، با تموم کردن بستن یم

 صدام مشهود بود گفتم: یکه تو یو با نگران

 برم. دیشده من با رمید یلیبچه ها خ-

 

بهم برخورده بود از جام بلند  یکم نکهیتوجه به من مشغول صحبت کردن شدن، با ا یتکون دادن و ب یسر همشون

 کردم. یبلند یشدم و خداحافظ

 جوابمو دادن. همشون

 روکرد بهم و گفت: ایبرد

 رسونمت. یم-

 

 کردم.زدم و قبول  یلبخند

 و به راه افتاد. میشد نشیماش سوار

 داد. یشب رو نشون م۹کردم که ینگاه م نیگرفته بودم و مدام به ساعت ماش استرس
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 مشکوک نگاهم کرد و گفت: ایبرد

 

 تو خونه منتظرته؟ یکس-

 

 دادم و گفتم: لشیتحو یپر اظطراب لبخند

 نه...فقط زود برسم بهتره...-

 

 دم.ش رهیخ رونیلب هاش نشسته بود، از پنجره به ب یکه رو یمرموز شخندیتوجه به ن یگفت و ساکت شد، ب یآهان

کردم و  یسرسر یشد و خداحافظ شتریعمارت، دلهرم ب یدر چوب دنیباد ستاد،یعمارت ا یمن جلو یها ییراهنما با

 شدم. ادهیپ

 

 جاده محو شد. چیازم دور شد و تو پ ایبرد

 .دیکارن به گوشم رس یعصب یرفتم که صدا یو به سمت در چوب برگشتم

 ...یخوش امد-

 

 کردم. داشیکنار درخت کاج داخل کوچه پ یکیوحشت نگاهم رو چرخوندم که تو تار با

ا ازش برج ییا هیشب سا یاهیس یکه تو یقورت دادم و با ترس به مرد یدهنم جمع شده بود به سخت یکه تو یبزاق

 شدم ... رهیبود خ
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#part۵۸ 

 

 

 

 وجودم، سرکش تر شد. یچهره اخم آلودش ترس تو دنیشد، باد انینور نما یامد و تو رونیب یکیتار از

بودند و قدرت حرکت  دهیچسب نیداد، اما پاهام بودن که به زم یفرمان دور شدن و فرار کردن رو بهم م یمبهم حس

 نداشتند.

 .ستادیشدن، مقابلم ا یشد، نفس هام بودن که کند تر و کندتر م یتر م کیکه نزد یهرقدم با

که رو گونم نشست،  زبونم بسته شد و با بغض نگاهش کردم که  یمحکم یلیباز شد، اما با س یزدن حرف یبرا دهنم

 .دیغر رلبیز

 

 یریم ،یکن یم میتو اتاق زندان-

 خونه من؟کارش باهات تموم شد که مثل سگ انداختت در  هیچ ؟یول گرد 

 

 بغض آلودم گفتم: یشدن و باصدا ریکه راجعبم کرده بود، اشکام سراز یحرفاش و فکر با

 

 .یدرک کن دیبا دم،یخب...منم ترس ،یکن تمیاذ یخواست یتو م-

 

 سوختن. یبه صورتم پردردم زد، گونه هام به ذوق ذوق افتاده بودن و م ییا گهید یلیس



 ییرها یپرواز برا

 
154 

 

 

 چشم دوختم و التماس گونه گفتم: بهش

 من... یبهم گوش کن دی+با

 

 رو قطع کرد. حرم

 کنم. یبهت حال یرو عمل تیتا آزار و اذ الیخفه شو، برو تو و-

 

 از گفتن حرفش بازوم روگرفت و به سمت عمارت هولم داد. بعد

 که از اشک تار شده بودند، وارد باغ شدم. ییحرف و با چشم ها یب

 باهام فاصله داشت. ینگاهش کردم، چند قدم یچشم ریدادم، ز ینجات م خودمو دیبا

  شتریپشت سرم دلهره م رو ب یخش خش برگ ها یصدا دم،یتند کردم و به سمت ساختمون دو پا

 کرد. یم

و به  دمیبودند از پله ها باال دو ستادهیخانم که کنار آشپز خونه ا نیتوجه به کوثر و آفر یعمارت شدم و ب وارد

 سرعت وارد اتاقم شدم.

رو  شیراآ زیم یدرو بستم صندل دنشیقبل از رس  د،یتپ یقلبم به شدت م ادیز جانینفس نفس افتاده بودم و از ه به

 .دیچیبلند کارن تو گوشم پ ادیبه در وارد شد و فر یقرار دادم، که همون لحظه ضربه محکم رهیدستگ ریز

 

 درو... نیمادرمه، باز کن ا ریامشب خونت حالل تر از ش لیکشمت آن یم-
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 گرفته ام داد زدم. یشدن و با صدا شتریو شدت اشکام ب دمیکش یفیخف غیج 

 نکن... تمیاذ-

  

 کنار افتاد و در به شدت باز شد. یکه به در وارد شد، صندل ییا گهیضربه د با

 

#part۵۹ 

 

 

 

 د.کارن تو درگاه در ظاهر ش دهیقامت کش و

به گردنم انداخت، و فشار  یبهم چنگ دنشیشد و با رس کمیشده بودم، نزد رشیگرفته بود و با وحشت خ سکسکم

مچ دستش گذاشتم، اما پر زور  یکردم، دستمو رو ینگاهش م میاشک یکرد، با چشما شتریانگشت هاشو به حلقم ب

 تر از من بود و در مقابلش ناتوان شده بودم.

 کشمت... یآسون نم-

 

 یسر دادم، هوا رو م یتند یازم فاصله گرفت، به زانو در امدم و سرفه ها یتموم شدن حرفش گلومو ول کرد و کم با

 چشم هام یو از شدت سوزش گلوم چهره ام جمع شده بود، با باال  آوردن سرم، برق سگک کمربند بود که تو دمیبلع

 نشست، 

بازوم فرود آورد و  یرو یدستشو باال برد و ضربه محک دم،یاز گلوم خارج شد و خودمو عقب کش یغیگاه ج ناخود

 .دمیکش یگوش خراش غیکتفم فرود امد، ج یرو یضربه بعد
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 تورو خدا تمومش کن...-

 

 یرحمانه ضرباتشو تند و محکم تر کرد و کمر بند که مثل شالق درد آور یکه دادمش، ب یتوجه به حرفم و قسم یب

 بلند و پر دردم بود که اتاق رو پرکرده بود. یها غیکرد و هق هق و ج یتمام بدنم رو لمس م

 

 به پام زد و گفت: یو لگد محکم دیکوب نیزم یرو رو دیکه از زدنم خسته شد و کمرب یساعت بعد

 

 سگ جون...-

 

 بهم گفت و از اتاق خارج شد. یاتاق خارج شد و پشت سرش کوثر بود که خاک برسر از

 رفت. رونیبهم انداخت و از در ب یخانم نگاه تحرم بار نیآفر

 و هق  دمیچیپ یپهن شده بودم و از درد به خودم م نیزم یرو

 زدم. یم

 دارم. یشم، اما چه مرگ درد ناک یکردم و خوشحال بودم که بالخره راحت م یمرگ رو احساس م یبو

رفتمش، گ یافتاده بود، دستمو دراز کردم و به سخت نیزم یافتاد که کنارم رو فمیبلند شد و نگاهم به ک میگر یصدا

 که واقعا دوستم داشت رو گرفتم. یآوردم و شماره تنها کسم کس رونیب فمیاز ک مویگوش

 داشتم. اجیامد اما بهش احت یباال م یبه سخت نفسم

 .دیچیتو گوشم پ خسته مادرم یبوق چهارم بود که صدا یتو
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 الو...-

 

 خش دارم به حرف امدم. یصدا با

 

 مامان...-

 

 .دیپرخشم مادرم به گوشم رس یصدا

 دختر... ادیتف تو روت ب-

 

 زدم و گفتم: هق

 خوام به حرف خان گوش کنم، غلط کردم مامان... یخوام برگردم کنارت، مامان م یمامان غلط کردم، مامان م-

 زدم. زار

 

 نجاتم بده... انیون آتو رو به ج-

 

 مامان بلند شد. یصدا

 

 ل،یپشتته آن شهیهم نمیخفه شو جون پسرمو قسم نخور، آه و نفر-

 شد. یتو ده واسمون نموند، خواهرت بخاطر تو قربان آبرو
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 حرفاش قلبم به درد امد. دنیشن با

 

 نبود. نینبود مامان، حقم ا نیحق دختر خان ا-

 

 آزار داد. شتریبغض آلود مادرم روحمو ب یصدا

 

 ...یدیخواب یتو بغل کدوم انگل ،یهست یدختر، کدوم گور یبه پدرت خوب ادا کرد نتوید-

 

 .دیچیاز جواب دادنم، بوق اشغال بود که تو گوشم پ قبل

 

 زدم و زار زدم از درد روح و قلبم... غیج

 شده بود؟ یسالم قربان۱۵ خواهر

 

#part۶۰ 

 

 

 جونم انداخته بود. یبه تن ب یلرز نیمز یسرد

 بدم. نایسخت، پا یتلخ نیوقتش باشه که به ا دیگذره، شا یندارم، سرنوشتم چه تلخ م ییکنار خانوادم هم جا گهید
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 ))کارن((

 

  نییکه از پله ها پا همونجور

 به سمتش برگشتم. نیآفر یبستم، با صدا یرنگم  رو دور دستم م ییامدم ساعت نقره ا یم

 ؟یریم ییپسرم جا-

 

 تنم کردم. یبه کت و شلوار خوش دوخت تو یینگاهش کردم و اشاره ا سرد

 

 ست؟یمعلوم ن-

 

 و گفت: دیکتم کش قهیبه  یشد و دست کمینزد

 .یشیپدرت م هیشب یادیز یدار گهید-

 زدم و تلخ گفتم: یشخندین

 

 نکن. هیمنو به شوهرت تشب-

 

 رنگش رو کش داد و گفت: یب یهم گذاشت و فشار داد، چشم باز کرد و لب ها یهاش رو رو پلک
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 دنده بودنت هم به اون رفته. هیلجباز و -

 

 تر شد. قیعم شخندمین

 

 ؟یمثل اون سکته بد یخوا ینکنه منم م-

 که بغض دار شده بود گفت: ییو با صدا دیکش یقیعم نفس

 

کردنش  تیقرارمون اذ ومده،ین رونیاز اتاق ب شبیدختره از د ،یکن یم یرو ادهیز یدار یلیخ گهیکنم د یفکر م-

 نبود.

 

 به ساعتم انداختم و کالفه گفتم: ینگاه

 .شهیبهتر م دنشیعذاب کش دنیخواهرم با د-

 

 نگاهم کرد و گفت: یعصب

 بسه... گهید ،یدرک کن دیتو با ضهیاون مر-

 

 باال بردم و گفتم: صدامو

 خانم... نیآفر یاما دختر خودت رو به فنا داد سوزه،یها م بهیدلت واسه غر-
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 .اوردیبه دلم ن یغم زدش هم رحم چهره

 

 زدم. رونیاز جانبش نشدم و از عمارت ب یجواب منتظر

 باغ گذشتم و وارد کوچه شدم. از

 راننده نشستم. یرنگم رفتم و کنار صندل یمشک نیسمت ماش به

 رو کرد بهم و گفت: اسد

 د؟یریکارخونه م سییر-

 

 .میریم گهیجا د هینه امروز -

 س؟ییکجا ر-

 کردم بهش و گفتم: رو

 انبار شهبار... میریم-

 

 رو به حرکت در آورد. نیحرف ماش یب

*** 

 انبار شدم. اطیشدم و وارد ح ادهیپ نیبه انبار از ماش دنمونیرس با

 گرفتم و شیدفتر رو درپ راه

 به در زدم و درو باز کردم. یی، تقه ادر بود یکه جلو یتوجه به منش یب
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 نشسته بود. زشیپشت م یبا اقتدار و خونسرد شهیهم مثل

 شدم. کشیکردم و نزد یظیغل اخم

 جاش بلند شد و گفت: از

 

 .یخوش باش نمیخوره که همچ یخواستم بهت خوش آمد بگم، اما به چهرت نم یم-

 

#part۶۱ 

 

 

 

 و کتم رو صاف کردم و گفتم: ستادمیا مقابلش

 ...دینداره رش یباهات خوش یهمکار-

 لبم گذاشتمش و مشغول روشن کردنش با فندکم شدم. یبهم داد، رو یگاریس زشیم یرو از

 

 .میهمکار بش یخوا یپس چرا م-دیرش

 زدم و گفتم: گارمیبه س یمحکم پک

 تو فکر کن واسه پولشه...-

 

 زد و گفت: یلبخند
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 پس از کارخونه خودت شروع -

 .میکن یم

 ادم و گفتم:تکون د یسر

 کنم. یخبرت م-

 

 

انداختم و از انبار  نیزم یرو رو گاریمشغول کار کردم، س یبه کارگرها یامدم نگاه رونیگرد کردم و از دفتر ب عقب

 خارج شدم.

 

 شدم. نیسمت اسد رفتم وسوار ماش به

 به حرف امد. اسد

 خونه؟ دیریم-

 

 کارخونه جلسه دارم. میرینه م-

 

 نگفت و راه افتاد. یزیچ

 

*** 
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کردن، از پله ها باال رفتم و به سمت  یخسته بودم و چشمام درد م یلیعمارت شدم و کرباتم رو شل کردم، خ وارد

 شد. دهیکش لیاتاقم رفتم که نگاهم به سمت اتاق آن

 

 س؟یازش ن یخبر چرا

 

 هیگر دنیخواستم درو ببندم که با شن یاتاق نبود، م یو تو دستم گرفتم، در اتاقش رو باز کردم، تو دمیکش کراباتمو

 برگشتم و وارد اتاق شدم. ،یفیضع

 زد. ینشسته بود و هق م زیکه کنار م دمیرو د لیرفتم و آن جلوتر

 تر رفتم و گفتم: کینزد

 ؟یچته؟ درد دار-

 

 زدم و گفتم: کنازش زانو دیبلند کرد و انگار تازه متوجهم شده باشه، با وحشت خودشو عقب کش سرشو

 .یکرده بود میعصب یلی، خکتکت بزنم یخواستم اونجور یمن نم-

 

 حرف نگاهم کرد. یزد و ب هق

که خورده بودم روم اثر گذاشته  یکیدو پ دیو مظلومش از وجودم گذشت، شا ینگاه اشک دنیبود که باد یچ دونمینم

 نگاه بدحالم کرده بود. نیا نجوریبود که ا

 تکون دادم و تند تر برخورد کردم. نیبه طرفت یسر

 

 ...گهیبگو د ،یمگه الل-
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 گفت: ییگرفته ا یبلند و باصدا د،یشو باال کش ینیب

 بکنم هان؟ مویزندگ دیزار یچرا نم ،ادیاز همتون بدم م-

 

 تر شد و صداشو بلند کرد. کیکرد و نزد داینگفتم و فقط نگاهش کردم، جرعت پ یزیچ

 هیشدن به  غهیشکنجه بشم، من حق داشتم فرار کنم، حق دختر خان ص نکهینه ا ،یشم لعنتمن فرار کردم آزاد با-

 زن دار نبود... رمردیپ

 

 .دیکش غیش بلند تر شد و ج هیگر یصدا

 حقم نبود...-

 

 کرد،  یم هیو گر زدیم زار

 جمع کرد. شتریکه خودشو ب رمیخواستم دستشو بگ یم

حرکت به سمت  هیمخم بود و سردرد گرفته بودم، کراباتم رو باال بردم و دور شونه هاش انداختم و تو  یرو صداش

که  یسکینگاهش، اجازه دادم و دنیدرشت شدش نگاهم کرد، با د یکه صداش قطع شد و با چشما دمشیخودم کش

 کردم و... کشیبه خودم نزد شتریرو بذاره،  ب رشیخورده بودم تاث

 

#part۶۲ 
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در باز شد و سونا داخل شد و شروع به حرف زدن  دم،یدر کراباتم رو ول کردم و خودم رو عقب کش یصدا دنیشن با

 کرد.

 نزن خود... یخودتو به موش مردگ لیآن-

 

 و ساکت شد. دیمن حرف تو دهنش ماس دنید با

 چم شده بود؟ دم،یبه صورتم عرق کردم کش یبلند شدم و دست لیکنار آن از

 از اتاق خارج شدم. لینگاه کردن به آن بدون

 

 

 ((لی))آن

 

 سونا به خودم امدم و بهش چشم دوختم. یصدا با

 

 االنم کارن خان... ان،یاول ک ،یدونیخودتو زرنگ م یادیز نکهیدختر مثل ا یه-

 

 نگاهش کردم و گفتم: جیگ

 ...یگیم یچ فهممینم-
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 چرخوند و گفت: چشم

 اتییمظلوم نما نیباا گمیم-

 ...یکارن رو خام کن یتون ینم 

 

اال و صدامو ب ستادمیمقابلش ا دیچیکه تو تنم پ یریتوجه به درد نفس گ یحرفش از جام بلند شدم و ب دنیشن با

 بردم.

 

آشغال و خانوادش متنفرم حاضرم سر به  کهیمرت نیمن از ا ؟یمگه تو عقل ندار ،یکن یم سمونیر یدار یچ-

 خرشون کنم؟ امیتنشون نباشه، اونوقت ب

 

 نگاهم کرد. رهینگفت و خ یزیچ

 سونا... رونیبرو ب-

 

 حرف از کنارم گذشت و از اتاق خارج شد. یب

 کم متعجب شده بودم. هیاون حرفارو بهم زده بود  نکهیافتاد، از ا نیزم یرنگ رو یبه کرابات مشک نگاهم

 

 حس کردم. مینیب ریمخصوصش ز گاریس یبرداشتم و بو نیزم یرو از رو کرابات

 کشوم گذاشتم. یرو تا کردم و تو کرابات
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#part۶۳ 

 

*** 

 

 

 از کتک خوردنم  یروز چند

 گذشت و زخمام بهتر شده بودند. یم

 نداشت. میکار یکم بهتر شده بود و کس هیبودم و اوضاع  دهیاون موقع کارن رو ند از

 

 که وارد آشپز خونه شده بود به خودم امدم. انیک یصدا با

 ؟یدیآب بهم م وانیل هی یآن-

 

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 خانم... لیآن-

 

 و گفت: دیکش یپوف

 نه؟ ای یدیخوره، آب م ینم افتیخانم به ق-
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م و برگشت ختم،یبراش ر یآب وانیرو باز کردم و ل خچالیگذاشتم و در  زیم ینگاهش کردم و آب پرتقالم رو رو یحرص

 رو به دستش دادم. وانیل

 

 رفت. رونیرو گرفت و ب وانینگاهم کرد و ل زیه

 

 هول شدم و گفتم: دنشیکارن  وارد شد و مشکوک نگاهم کرد، با د انیرفتن ک رونیب با

 

 ن؟یخواست یم یزی..چیچ-

 

 کرد و گفت: زیهاشو ر چشم

 

  ؟یدیچرا ترس-

 

 دهنمو سخت قورت دادم و گفتم: آب

 .دمیترس؟ نه نترس-

 

 نشست. زینگفت و پشت م یزیچ

 بود انداخت و گفت: زیم یام که رو وهیبه آب م ینگاه

 



 ییرها یپرواز برا

 
170 

 

 خورن؟ یتاحاال کلفت ها هم آب پرتقال م یاز ک-

 

 نگفتم. یزیو چ دمییحرص پوست لبم رو جو از

 و پرخشم نگاهم کرد. ختیر رونیدهنش رو ب یتو اتیدفعه محتو هیاما  د،یرو برداشت و سرکش وانیل

 

 شد؟ نیهمچ چرا

 

 رو با زبونم تر کردم و گفتم: لبم

 شده؟ یزیچ-

 

 رو خورد و مزه مزه کرد. وهیاز آب م گهیکم د هی

 شد. کمینزد یو عصب دیکوب نیرو محکم به زم وانیل

 

#part۶۴ 

 

 

 

 به عقب رفتم و پر بغض گفتم: یقدم

 نکردم. یمن که کار ؟یشد یچرا عصب-
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 .دیکش ادیبلند کرد و فر صداشو

 هان؟ ؟یبود ختهیر یچ وانیتول-

 

 گرفته بود و هول شده بودم، با تته پته گفتم: میگر

 آب...آب پرتقال...-

 

رم س یتو یدیبرخورد کرد و درد شد یبه لبه صندل میشونیشدم و پ نیبه صورتم زد که پخش زم یمحکم یلیس

 کرد. شتریبلندش دردم رو ب یو صدا دیچیپ

 

 منم مثل خودت کودنم؟ یفکر کرد-

 .یبود ختهیواد رم وهیآب م یتو

 

 جون نگاهش کردم. یسمتش و ب برگشتم

 ؟یچ-

 

 صورتم تکون داد. یحرص نگاهم کرد و انگشت اشارش رو جلو پر

 

 کنم. کارتیدونم چ یبرگردم، م یوقت ل،یآن رسمیبه حسابت م-
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 گفت و از آشپز خونه خارج شد. نویا

 روون شدن، هنوزم  اشکام

 تونستم حرفشو هضم کنم. ینم

 مخدر؟ مواد

 از جام بلند شدم و از آشپز خونه خارج شدم، به سمت اتاقم رفتم و واردش شدم. یسخت به

که بهم زده بود سرخ شده بود و  یلیس یشده بود و جا یام خون جار قهیبه خودم نگاه کردم، از کنار شق نهییآ یتو

 گرفته بودم. جهیسرگ

 

 کردن زخمم شدم. زیآوردم و مشغول تم رونیو چسب رو از کشوم ب پنبه

 .دمیتخت دراز کش یاز تموم شدن کارم رو بعد

 

  دنمیاز دراز کش یساعت مین

 شده بود. ریکردم و د یشام درست م دیگذشت و حالم بهتر شده بود، با یم

 .دمیجام بلند شدم و به آشپز خونه برگشتم که سونارو د از

 و صورت رنگ برگشتم کرد و گفت: میشونیبه پ ینگاه

 ...یبازم که کتک خورد-

 

 به دستم داد و گفت: ینینگفتم که س یزیچ
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 کوثر خانم رو براش ببر. یقرص ها-

 

وصله وارد ح یدر بزنم، ب نکهیبدون ا ستادم،یرفتم، از پله ها باال رفتم و پشت در اتاق کوثر ا رونیگفتم و ب ییا باشه

 اتاق شدم.

 

  شینیرو به ب یدیکوثر که ماده سف دنیباال آوردم و با د سرمو

 چشمام درشت شدن و ناباور نگاهش کردم. د،یکش یم

 .دیمن هول شد و از جاش پر دنید با

 ...رونیبرو ب ؟یچرا در نزد-

 

 ؟یکن یکوثر تو مواد مصرف م-

 

 وار گفت: دیو تحد ستادیو مقابلم ا امد

 ...یبگ یبه کس یحق ندار-

 

 زد و ادامه داد. یپوزخند

 .یکن یمصرف م یتوام به زود-

 

 شدم و گفتم: یو مواد داخلش عصب وهیآب م وانیل یآور ادی با



 ییرها یپرواز برا

 
174 

 

 

 دونه؟یشدم، کارن م یمن به خاطر کار نکرده زخم یکار تو بود؟ عوض وهیپس اون آب م-

 

 و گفت: واریبه د چسبوندتم

 ؟یدیفهم یگیتو بهش نم-

 

 دادم و داد زدم. هولش

 ...گمینشد، بهش م مینه حال-

 

 شد و گفت:تر  کینزد

  گهیصدات قطع بشه د یوقت-

 ...یبگ یتون ینم

 

 بهم دست داد. یدستش حس خفگ یتو یبرق چاقو دنیبهش بدم که باد یخواستم جواب یم

 که جلوتر امد و چاقو رو به لبم چسبوند. دمیلبم کرد، خودم رو عقب کش کیرو نزد چاقو

 .کردیبه وحشتم اضافه م نیامد و ا یبرم یدستش هرکار از

 

 ؟یالل شد هیچ-
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 دلم نشست و... یتو یدیباز شدن در، نور ام یصدا دنینگفتم و با ترس نگاهش کردم، که با شن یزیچ

 

#part۶۵ 

 

 

 

 کارن رنگ باخت و خودشو گم کرد. دنیباز شد و کارن داخل اتاق شد، کوثر با د در

 گفت: یشد و عصب کینزد کارن

 امد، چه خبر شده؟ یم نییصداتون تا پا-

 

 زد و گفت: ییلبخند نصفه ا کوثر

 .میخودمون بود که حلش کرد نیب س،ین یزیچ-

 

 من و ادامه داد. هیکرد  رو

 

 ل؟یمگه نه آن-

 

 رو کردم به کارن و گفتم: زشیآم دیتوجه به نگاه تحد یب
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 بودم، خواهرت اون کارو کرده بود. ختهینر  یزیمن چ وانیاون ل یتو کرد،یامدم داشت مواد مصرف م یوقت-

 

 رو به کوثر گفت: زدیم یکه به کبود ییبا چهره ا کارن

 

 تموم شده. یبهم گفته بود-

 

 افتاد. هیبه گر یبلند یبا صدا کوثر

 

 .ادیچشمام م یجلو لییکنار عزرا زارمشیم یبفهم، وقت یتونم لعنت ینم-

 

 .دیلب غر ریو از ز دیمحکم به صورتش کش یدست کارن

 

 ؟یچرا بهم نگفته بود-

 

 .دیکش غیاز کوره در رفت و ج کوثر

 

 ولم کن.. ،یدوست ندارم باز خواستم کن-

 که کارن به صورتش زد صداش قطع شد. یلیبا س و

 و ناباور به کارن کردم. دمیکش ینیه 
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 که گرفته شده بود گفت: ینگاهم کرد و با صدا یاشک یسرشو بلند کرد و با چشما کوثر

 ...یدیکه از داداشم خوردم رو پس م یلیس نیتاوان ا-

 

 و ازمون دور شد و از اتاق خارج شد. دیکوب نیاخم نگاهش کردم که پاشو به زم با

 

 رو کرد به من و گفت: کارن

 ...سین یجد داشیاون تحد ،یکن تیخودتو...اذ سیالزم ن-

 

 نگفتم. یزیزدم و چ ییا مهین لبخند

 جودم انداخته بود.به و یبیلرز عج دشیتحد

 

 مرد هم کوثر زخم خورده رو خوب نشناخته بود. نیا نکهیا مثل

 

 گرد کردم و از اتاق خارج شدم. عقب

 اتاق خودم برگشتم. به

 

 شدم. رهیصفحش خ یبرش داشتم و به شماره ناشناس رو زیم یاز رو میزنگ گوش یبا صدا 

 دادم. جواب
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 بله؟-

 

 دختر... ییکجا-

 

 تند پدرم اشک به چشمام هجوم آورد. یصدا دنیشن با

 بابا...-

 

 حاال... نیهم رونیب یایاز اون خونه ب دی...باسیکردن ن هیاالن وقت گر لمیگوش کن آن-

 ...لکمیزود باش آن ارمت،یم امیم خودم

 

 کرده بود. جمیگ بشیعج یمهربون تر شده بود، اما حرفا پدرم

 

 من کجام؟ یدونیبابا مگه م یگیم یچ-

 

 بلندش گوشموخراش داد. دایفر

 منتظرتم... نیکوچه که پر درخته اونجا تو ماش نییپا ایب رونیب ایاالن ب نیدختر هم-

 

 گوشم، به خودم امدم. یبوق اشغال تو یصد دنیچیپ با
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#part۶۶ 

 

 

 

 کنم. کاریدونستم چ یجام بلند شدم، دست پاچه شده بودم و نم از

 

 و از اتاق خارج شدم. دمیکش نییرو پا رهیشک نکنه، دستگ یبردم تا کس یباخودم م یزیچ دینبا 

 

 رفتم؟ یم دیبا چرا

 کرده بود؟ دامیاز کجا پ خان

 

 م.شد رهیبود خ ستادهیبه خودم امدم و با ترس به کارن که با باال تنه برهنه مقابلم ا یمحکم زیبرخوردم به چ با

 

 .دیکالفش به گوشم رس یچشم ازش گرفتم، که صدادهنم جمع شده بود رو فرو دادم و با شرم  یکه تو یبزاق

 

 تونم راحت باشم؟ یتو خونه خودمم نم ،یاریهارو در ب ایبا شرم و ح نیا یخواد ادا ینم-

 

 شده بود و ریشده بودم و دلهره تو وجودم سراز مظطرب
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 رفتار کنم. یعیتونستم طب ینم 

 

 هم دار... یقشنگ یلیخ کلیه د،یتون یالبته که م-

 

 کنم. یم سمونیدارم ر یچ نکهیا دنیفهم با

 شده نگاهم  زیر یشده بود و با چشم ها نهیو نگاهش کردم که دست به س دمیرو لبام کوب محکم

 کرد. یم

 

 پس به نظرت قشنگه...-

 

 ریو ازشون سراز دمیچشم هام گذاشتم و به سمت پله هادو یرو به دندون گرفتم و دستم رو رو نمیریخجالت لب ز با

 م.شد

 

تماس پدرم لبخندم محو  یآور ادیلب هام نشست و با  یرو یبار لبخند نیاول یخنده بلندش برا یصدا دنیشن با

 شد و از عمارت خارج شدم.

 

 یکردم و از دروازه چوب شتریتنم نشست سرعت قدم هامو ب یکه تو یسرد شده بود و با لرز یلیباغ خ یهوا

ه کوچه ک نییکردم، به پا دنیامد، تو امتداد کوچه شروع به دو یکه از پشت سرم م ییپا یصدا دنیگذشتم، با شن

 .دمیکارن رو شن ادیفر یصدا دمیرس
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 نرو... سا،یوا-

 

رو باز کردم و قبل از  نیکردم و در ماش شتریبود سرعتم رو ب دایکه پدرم از داخلش پ یرنگ یمشک نیماش دنید با

 .دیم رسدوباره کارن به گوش ادینشستم فر

 

 بهش اعتماد نکن... لینه آن-

 

از جا کنده شد و با سرعت شروع به حرکت  نینشون بدم، ماش یعکس العمل نکهیقبل از ا نیبسته شدن در ماش با

 کرد که...

 

#part۶۷ 

 

 

 

رو تو  یشد، شکسته تر شده بود و غم خاص ینم دهیسابق د تیچهرش جد یتو گهیکردم به سمت پدرم، د رو

 .دمید ینگاهش م

 رو با زبون تر کردم و به حرف امدم. لبم

 

 توم بهتون اعتماد کنم. یم-
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 و گفت: دیسرم کش یرو نوازش گونه رو دستش

 به پدر گوش کنه. دیدختر با-

 

 نگاهش کردم و گفتم: دیترد با

 .دیتند تر برخورد کن نمتونیبب یکردم وقت یفکر م-

 

 زد و گفت: یلبخند

رو به جا  یموم کنم، اما حاال تو با اطاعت کردن از خواسته پدرت، حق فرزندخواستم کارتو ت یاولش م-

 گرده دختر... یشدم بر م ختهیر یآبرو ینجوری...ایاریم

 

 نگاهش کردم و گفتم: جیگ

 کدوم خواسته؟-

 

 ازدواج موقت با فرمان... زکوم،یمعلومه عز-

 به در چسبوندم و صدامو باال بردم. خودمو

 براتون داره خان؟ یزن دار چه سود رمردیپ هیشدن من به  غهیص-

 

بهت  ینیسنگ هیکنه و با تموم شدن مدت ازدواجت مهر یبرام نداره دختر، اما اون ثروتمند، خوشبختت م یسود-

 .دهیم



 ییرها یپرواز برا

 
183 

 

 

 ینیزهرآگ یها ریپدرم ت یحرفا

 شدن و به روحم اصابت  یم 

 کردن. یم

 که بغض آلود شده بود گفتم: ییصدا با

 ؟یدیاجاره ام م یدار-

 

 کرد و گفت: یاخم

 کشتت... یکارن بالخره با شکنجه م یبمون نجایبس کن دختر، اگه ا-

 

 .ستیدلتنگش شدم، اون هرچقدرم که بد باشه، پست تر از پدرم ن ییلحظه ا یاسم کارن برا دنیشن با

 

 .دمیکش غیشد و ج شتریب میگر یصدا

 ...یوشفر یمنو م یکه دار ییاون شرف داره به تو-

 

 که بهم زد خفه خون گرفتم. یمحکم یتودهن با

 کارن  نکهیتصور ا یتو حت-

 دختر احمق نباش. ،یبکن یتون یبکنه هم نم کاریخواد باهات چ یم

 



 ییرها یپرواز برا

 
184 

 

 گفتم: یآروم یاز اشکم نگاهش کردن و با صدا سیخ یچشم ها با

 دوستت ندارم بابا...-

 

 .دمیرنگش د یزمرد یبار حلقه شدن اشک رو داخل چشم ها نیاول ینگاهم کرد و من برا رهیحرف من خ با

 

 نگه دار...-

 

 چروک شده ش پاک کرد و گفت: یهاش رو با دست ها چشم

 شه... یراحت م المیخ یاگه ازدواج کن وفته،یدست دشمنم ب ریخوام دخترم ز ینم-

 

 خواستم باهاش برم،  ینم

 کرد از  یو درد مداده بشم، قلبم مچاله شده بود  هیخواستم کرا ینم

 پدرم... یرحم یب

 

 .دمیکش غیرو باز کردم و ج نیانداختم و در ماش رهیبه دستگ یچنگ

 

 بگو نگه داره...-

 

 هول شد و داد زد. پدرم
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 نگه دار کاظم...-

 

 کرد، شروع به راه رفتن کردم. یم تمیکه خلوت بودنش اذ یو تو جاده خاک دمیپر نییپا ن،یماش ستادنیاز حرکت ا با

 

 .دمیشن یپدرم رو از پشت سر م یصدا

 

 ...ستیخونه مادرت منتظرته، چشم به راهته، حالش خوب ن میبر دیبا-

 

 کنه، اما من دخترش بودم و حقه هاش رو از حفظ... کمیخواست تحر یم

 

 نکردم و به راهم ادامه دادم یتوجه

 

#part۶۸ 

 

 

 

 به عقب برگشتم. ن،یماش یصدا دنیجاده افتاد و با شن یکه تو یادینور ز با

 ادیو فر دیدو یبه سمتم م بابا

 .دیکش یم 
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 ...لیآن میبر دیبا-

 

 .دتمیخودمون کش نیبه بازوم انداخت و به سمت ماش یشد و چنگ کمینزد

 

 .نمیتونستم خوب بب یچشمم افتاده بود و نم یامدن تو یکه از روبه روم م ییها نیماش نور

 به عقب برداشتم. یپامون، قدم یها جلو نیماش ستادنیا با

 

 دمیو بعد قامت کارن بود که تو د نمیامدن رو بب رونیب نیکه از ماش ییبرهنه ا یباز شد و تونستم پاها نیماش در

 قرار گرفت.

 گرفتم.شدند، ترس تودلم لونه کرد و پشت پدرم پناه  ادهیها پ نیکه ازماش یکلیه یقو یآدم ها دنید با

 

 شدم و به لب هاش چشم دوختم. رشیکارن خ یصدا دنیشن با

 

 ...یزود امد یلیواسه بردن دخترت و شوهر دادنش خ رمرد،یپ-

 

 

 جوابشو داد. یعصب یبا صدا بابام

 .یبر ینم شیاز پ یجوون، با بردن دخترم، کار میبزار ما بر-
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 نفرت مشهود بود گفت: نهیکه توش ک یبا لحن کارن

تو و  دنش،یو با زجر کش ارم،یسر دخترت م ،یکه تو سر خانوادم آورد ییتموم بالها وفته،یدخترت به دستم ب یوقت-

 .دیکش یخانوادت هم تک تک عذاب م

 

 دادم؟ یتاوان م دیبخاطر گناه نکرده من با یعنیشدم،  یحرفاشون نم متوجه

 

 شدن دستم، به خودم امدم. دهیکش با

  دستم رو گرفته بود و کارن

 .دیکش یم

 نداشت. ییا دهیکردم اما فا یم مقاومت

 و به پدرم چشم دوختم. برگشتم

 .نمیتونستم تو چشم هاش بب یاشک رو م برق

 زدم. غیو ج دمیکش رونیکردم و دستم رو به شدت از دستش ب بغض

 ...یولم کن عوض-

 

 قرمزش نگاهم کرد. یسمتم برگشت و با چشم ها به

 کولش انداختتم. یخم شد و زانو هام رو بغل کرد و رو یناگهان یلیخ

 و گفتم: دمیکش یبلند غیج
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 ...نیبزارم زم م،ینداز یم-

 

 به کمرش زدم. یبلند تر شد و مشتت محکم میگر یتوجه به حرفم به راهش ادامه داد، صدا یب

 .یصندل یرو باز کرد و پرتم کرد رو نیماش در

 کرد. یاشا مبود و فقط تم ستادهیدورتر ا پدرم

 خواهد داد. یکار کارن جواب دندون شکن نیدونستم که به ا ینگاه مظلومش کباب شد، اما خوب م یبرا دلم

 شد و آخ بلند گفت و حرکت کرد. نیسوار ماش کارن

 ؟یدیانقدر انتقام برات مهمه که کفشم نپوش-

 

 بلند کرد و گفت: صداشو

 ...یخوب تا ادب بش یجا هیخوام ببرمت  یم ،یکه فرار کرد هیبار نیدوم نیخفه شو، ا-

 

 قورت دادم و گفتم: یدهنم رو به سخت آب

 م؟یریکجا م-

 

 و گفت: دیبه گردنش کش یدست

 .ی...اضافه وزنم که داریفهمیم میریم-

 بهم خوش گذشته که اضافه وزن داشته باشم. یلیحرفش حرصم گرفت، نکه خ از

 م؟یرفتیکحا م میداشت
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 امد. یازش بر م یهرکار دم،یترس یپشت دستم افتاد و بغض کردم، ازش م یبه سوختگ نگاهم

 گونه ام فرود امد. یو رو دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 به خودم امدم و به اطراف چشم دوختم. نیماش ستادنیا با

 

 مرگ رو نشونت بدم... خوامیکه م میبر-

 شدم که... رشیبه تنم انداخت و با ترس خ یلرز روزش،یمرموز و پ لحن

 

#part۶۹ 

 

 

 

 شد و در سمت من رو باز کرد. ادهیپ

 شدم. ادهیپ یمقاومت چیه بدون

 

کارن  یسرد تر شده بود، با صدا یلیشد، هوا خ یم دهیهر کدومشون چندتا درخت د یپر کوه و تپه بود و رو اطراف

 به خودم امدم.

 اون باال... میبر دیبا-

 

 روش افتاده بود. نیداد و نور ماش یرو نشون م یبه رد دستش انداختم که کوه بلند ینگاه هی
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 سمتش و پر حرص گفتم: برگشتم

 ؟یکن یکوه نورد یخوا یموقع شب، م نیا یشد ونهید-

 

 برداشت و به سمت کوه حرکت کرد و به حرف امد. نیاز صندوق ماش یباال انداخت و طناب ییا شونه

 

 شه گفت... یم مینجوریا-

 

 کارن شدم. کیتونستم بشنوم، به پاهام حرکت دادم و نزد یزوزه گرگ رو م یصدا

 

 و سرما داشت از پا  م،یکوه امده بود یتا وسط ها بایتقر

 نداختتم. یم

دادم، به خودم جرعت  هیتک میو به درخت کم جون کنار ستادمیبگم، از حرکت ا یزیتونستم چ یو نم دیلرز یم تنم

 دادم و گفتم:

 

 .امینم یباال آخه؟ تا نگ میریم میدار یواسه چ-

 

 و نگاهم کرد. برگشت
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 ...نییخوام از اون باال پرتت کنم پا یم-

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 ؟یپرتم کن یمگه من توپم که بخوا-

 

 زد و گفت: یصدادار شخندین

 ...یستیشباهتم ن یب-

 

 ...امینم گهیمن د-

 

 .دمیکه صداشو شن نییگفتم و برگشتم، به سمت پا نویا

 .نمیبب سایوا-

 

تم و به سمتش برگش ستادمیبلندش از حرکت ا ادیفر یکم تندتر حرکت کردم، که با صدا هیپاش،  یصدا دنیشن با

 پاشو رو زانوش گذاشته بود. هیکه نشسته بود و 

 

 شدم. کیبهش نزد آروم

 شد؟یچ-

 

 ترسوندتم. یبلند کرد و پرخشم نگاهم کرد، نگاهش براق شده بود و م سرشو
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 شد. یکودن پام زخم یبه خاطر تو ؟یکن یچرا به حرفم گوش نم-

 

 جلو تر و کنارش نشستم. رفتم

 گفتم: یبغض آلود یچشم هام جمع شده بود و با صدا یتو اشک

 ...میبنداز یخوا یم یتو گفت-

 

 گفت: یجد یلیخ

 .یکم باال تره، خودمم برگردم تا صبح جون بد هیکه  یببندمت به درخت خواستمیبندازمت، م خواستم ینم-

 

 شدم و گفتم: یحرفش حرص از

 جون بده. نجایگردم تو ا یحاال من برم-

 توش رفته بود. یبزرگ شهیخواستم بلند بشم که نگاهم به کف پاش افتاد که ش یم

 

#part۷۰ 

 

 

 

 شد و صورتم رو جمع کردم. چندشم
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زد و  یکه داد بلند دمیبه پاش انداختم، دستمو روش گزاشتم و به سمت خودم کش ییا گهیتر شدم و نگاه د کینزد

 نگاهش کردم و گفتم: دم،یپرحرص تر پاش رو به سمت خودم کش د،یپاشو عقب کش

 .ارمیرو در ب شهیانقدر تکون نخور تا ش-

 

که  دمشیکش رونیضرب ب هیگذشتم و  شهیش یدستم رو رو رشیتوجه به نگاه خ یشد، ب رمیهاشو باز کرد و خ اخم

 گفت و چهرش درهم شد، از کف پاش خون  یآخ

 .کردیذاشت، حتما عفونت م یخاک م یاگه پاش رو رو خت،یر یم

 

باد موهام رو  ش،دمیرو باز کردم و از سرم کش میبه صورت پر دردش نگاهش کردم، دست بردم و گره روسر دیترد با

 بهم 

 کرد، که معذب شده بودم. ینگاهم م یجور خاص هی خت،یر یم

 

 رو به کف پاش بستم و بدون نگاه کردن بهش از جام بلند شدم و گفتم: میروسر 

 ؟یبلند بش یتون یم-

 

 و گفتم: دیاز گوشه چشمم چک یبود، قطره اشک رمیاز طرفش، بهش نگاه کردم که همونجور خ یجواب دنینشن با

 شد. یزخمش بدتر م ،یذاشت یم نینگام نکن، خب اگه پات رو زم ینجوریا-
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سرم گذاشت و موهام رو مرتب کرد، نفسم حبس شد و با خجالت  یدستش رو رو ستاد،یجاش بلند شد و مقابلم ا از

 .دمیکه صداش رو شن دمیخودم رو عقب کش

 

 ...ممنونم...یلیخ-

 

 تم:کوه نگاه کردم و گف نییپا به

 ن؟ییپا میسردمه، بر-

 

 حرکت کرد،  نییدستش گرفت و به سمت پا یرو تو دستم

 بکشم که نذاشت وگفت: رونیخواستم دستمو از دستش ب یم

 کنه،  یپام درد م گه،ید ایب-

 .سمیتونم وا ینم

 

با برخورد گرما به پوست صورتم، حس  م،یشد نیسوار ماش م،یدیکوه که رس نیینگفتم و همراهش شدم، به پا یزیچ

 .دمیکش ینفس راحت ن،یبهم دست داد و با به حرکت در امدن ماش یخوب

 

 شدم و وارد عمارت شدم. ادهیحرف پ یب ستاد،یعمارت ا یجلو نیو ماش میگذشت یاز در چوب میدیکه رس الیو به

از داخل اتاقش  انیک یخواستم وارد اتاقم بشم که صدا یکرد و خسته بودم، از پله ها باال رفتم، م یدرد م تنم

 زد. یتوجهم رو جلب کرد، انگار داشت با تلفن حرف م

 



 ییرها یپرواز برا

 
195 

 

 بگه... یزیتونه به من چ ینم یکس-

 

-... 

 

 به من چه... ،یکنیهمش زر زر م گه،یخفه شو د-

 

 نکردم و از در فاصله گرفتم و وارد اتاقم شدم. یادامه حرفاش توجه به

 آوردم. ادیپدرم رو به  یچشم هام رو بستم که نگاه اشک دم،یتخت دراز کش یرو

 شدم؟ یم یقربان دیداشتن که من با یدشمن چه

 کرده بود؟ کاریچ پدرم

 

 ذهنم بود، به خواب رفتم. یکه تو ییفکر کردن به سوال ها با

 

#part۷1 

 

 

 

 داد. یصبح رو نشون م۱۰امد چشم هام رو باز کردم. ساعت یم رونیکه از ب ییصداها با

 جام بلند شدم و وارد حموم شدم. از
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 یمشک یشلوار خونگ هیآوردم و با  رونیامدم، سارافون سبز رنگ و گشادم رو از کمد ب رونیگرفتم و ب یکوتاه دوش

 سرم کردم و از اتاق خارج شدم. یتنم کردم، موهام رو خشک نکردم و همونجور بستمشون و روسر

د چن د،یرس یداغون به نظر م یلیوارد شد، چهره اش خ یفتم که نگاهم به کارن افتاد که از در ورودر نییپله ها پا از

 مبل رها کرد و گفت: یرنگش رو باز کرد و خودش رو رو یمشک رهنیپ ییدکمه باال

 ...اریب خیمثل بز نگاه نکن آب -

 

 من گفت بز؟ به

کردم و از آشپز خونه خارج شدم  خیآب رو پر وانیل یشدو و نگاهم رو ازش گرفتم، به آشپز خونه رفتم، عصب یحرص

 آب رو بهش دادم. وانیو ل

 

 رو به دستم داد. وانیو ل دیرو سرکش آب

 داد. هیبود، چشم هاش رو بست و به مبل تک دهیچیپاش رو باند پ دور

 

 خواستم برم که صداش متوقفم کرد. یم

 

 و آروم گفت: دیکش یقیعم نفس

 شه؟یخانواده جمع و جور نم نیکنم بازم ا یم یداغونم...چرا هر کار-

 

 حرف رو بزنه. نیانقدر مظلوم ا  یکردم کارن خشن و عصب ینم فکر

 کم ازش حرف  هیبهتر بود  دیشا
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 دمیکش یم

 رو با زبونم تر کردم و گفتم: لبم

 پدر منم داره؟ یبه کارا یربط نایا-

 

 زد و گفت: یشخندین

 از خانواده ام رو ندارم. یکنم من توان سرپرست یکم نه...اما احساس م-

 

 به سمتش برگشتم. انیک یصدا دنینگاهش کردم، که با شن رهینگفتم و خ یزیچ

 کردن. یبه به نوکر خونه و کارن خان چه خلوت-

 

 کرد. انینه صورت کروا یو به سمتش رفت، دستش رو باال برد و مشت دیاز جاش پر کارن

 

 کردم. ینگاهشون م متعجب،

 رو گرفت و تو صورتش داد زد. انیک قهی کارن

 احمق... یاخراج شد یچرا بهم نگفت-

 

 کارن رو از خودش جدا کرد و گفت: یدست ها انیک

 ...سیدانشگاه اصال واسم مهم ن-
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 .دیبه صورتش زد و پر خشم غر ،یمحکم تر یتموم شدن حرفش کارن مشت با

 ...یخاستگار میریم ،یقبول کن دیرو با یکه زد یگند تیحاال مسول نجا،یکثافت، باباش امده بود ا ؟یدختره چ-

 به من انداخت و با دستش منو نشون داد و گفت: ینگاه انیک

 آشغال نه... یبا اون دختره  یازدواج کنم ول یپاپت نیحاضرم با ا-

 

 شده بودم. لیانقدر خار و ذل یعنی ،یگفت پاپت یکردم و به من م بغض

 که حس یبرگشت و نگاه کارن

 گفت: انیکردم سرشار از حقارته بهم انداخت و رو به ک یم

 ...میریآماده باش، شب م-

 

 نداد و از عمارت خارج شد. انیبه ک یجواب یتموم شدن حرفش اجازه  با

 

#part۷۲ 

 

 

 

غول م مش وهیآشپز خونه برگشتم و بعد از خوردن آب م به د،یکش یموهاش دست م یتو یکه عصب انیتوجه به ک یب

 درست کردن ناهار شدم.
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 کــــــارن

 

 انداختم و وارد آپارتمانم شدم. دیکل

 بود. ختهیبهم ر انیک یها یاز نافرمان اعصابم

 جا انداختم. میگوش یرو برداشتم و تو میکارت اعتبار میکمدم س یکشو یاتاقم رفتم و از تو به

 رو گرفتم. شماره

 .دیچیگوشم پ یتو دیشاد رش یکه صدا دیبوق نکش نیدوم به

 

 .یکن یدونستم زود آمادش م یم-

 

 لب هام نشست و گفتم: یرو یشخندین

 بار ها... یبه جاساز میکن یآمادس از فردا صبح شروع م یآره همه چ-

 

ه آماد یتر شد، همه چ قیاندازش عم یاعتماد ب یبه خودم نگاه کردم، پوزخندم برا نهییآ یرو قطع کردم و تو یگوش

 بود.

*** 

 

 زدم و گفتم: انیک قهیبه  یدست

 اخم داشته باشه داداش... دیشاه داماد نبا-
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 گفت: یشونش انداخت و عصب یرو از رو دستم

 کارن خان... یکرد یباهام نم نکارویاگه داداشت بودم، ا-

 

 به صورت درهمش نگاه کردم وگفتم: کالفه

 باشه... تونهیتو م یبرا نهیگز نیبهتر دم،یاون خونه د یکه من تو یاون دختر-

 بهم نداد و نگاهش رو ازم گرفت. یجواب

 کنارش گذشتم و از عمارت خارج شدم. از

 

 

 ـــــــلیآن

 

 تخت نشستم، حوصله ام سر رفته بود و  یو رو دمیکش یپوف

 ریخانم و کوثر ز نیبودمش بود، آفر دهیکه تاحاال ند یختربا د انیک یکنم، امشب شب عروس کاریدونستم چ ینم

 کمک به من و سونا امده بودن. یبودن و چند تا خدمه هم برا شگریدست آرا

رفته بود  دمی، شاعمارت بود یتو شهیداشت چون هم یبرام تازگ نینبود و ا یشد که از کارن خبر یم ییهفته ا هی

 نداشت! یدرست یزندگ لیبه آپارتمانش اما آخه اونجا که وسا

 متوجه کار کارن نشده بودم. هنوز

 بود؟ خالفکار
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 قاتل؟ ای

 ...دمیشا

 

 بود چشم دوختم. ستادهیباز شدن در اتاقم رشته افکارم قطع شد و به سونا که تو چهارچوب در ا با

 

#part۷۳ 

 

 

 

 دستش اشاره کرد و گفت: یتو یلب هاش بود وارد اتاق شد و به لباس ها یکه رو یقیبا لبخند عم سونا

 .شونیبپوش یکوثر خانم برات لباس فرستاده واسه مهمون-

 

 نگاهش کردم و گفتم: دیترد با

 کوثر واسه من فرستاده؟-

 

 گفت: یتکون داد و با لحن قاطع سرشو

 .لیآره خودش گفت ببر واسه آن-

 

 بهشون انداختم. یهارو ازش گرفتم و نگاه لباس
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تر از سرشونه هام بود و پف دار بود و دستام  نییکم پا هی نشیرنگ و کوتاه، آست ییابود، سورمه  یقشنگ لباس

 بود. کیداشت که قشنگ ترش کرده بود، ساده و ش یرنگ ییموند ، کمربند طال یبرهنه م

 داشت. یکه پاشنه کوتاه یرنگ ییهم بود و کنارش کفش سورمه ا یرنگ جوراب یمشک میساپورت زخ هی

 از لباس خوشم امده بود. یلیخ

 

 سونا بهش نگاه کردم. یصدا با

 خوشت امد؟-

 

 ذوق گفتم: با

 ...یلیآره خ-

 آورد و به سمتم گرفت. رونیب زیفرو برد و چندتا چ بشیج یدستشو تو سونا

 خوره. یکمه اما به درد م ر،یبگ نارویا ،یداشته باش شیکنم لوازم آرا یفکر نم-

 

 لبخند نگاهش کردم و گفتم: با

 ازت ممنونم.-

 به سمت در رفت و گفت: سونا

 کارا رو درست انجام بدن. سمیمن برم باال سرشون وا-

 

 نگفتم. یزیتکون دادم و چ سرمو
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 نگاه کردم. الیبه وسا یاز رفتن سونا با خوشحال بعد

 داد. یبهم هشدار م بیعج یعماق وجودم، حس یتو اما

 

 دادم فقط به امشب فکر کنم. حیو ترج بهش نکردم یتوجه

 جام بلند شدم و وارد حموم شدم. از

 یبه موها یو نگاه ستادمیا نهییآ یامدم، جلو رونیو ب دمیچیحوله رو دورم پ ،یحموم درست و حساب هیاز  بعد

 انداختم. سمیخ

 نشستم. نهییآ یکه سونا آورده بود رو برداشتم و جلو یشیآرا لوازم

 

اله و دنب دمیپشت پلک هام کش اطیکم کرم به صورتم زدم که رنگ پوستم رو روشن تر کرد، خط چشم رو با احت هی

 تر نشون داد. دهیبهشون دادم که چشم هام رو کش یکم

 به چشم  شتریکه پرنگ تر شدن و ب دمیپرم کش یبه مژه ها یملیر

 امدن. یم

 .دمیرو داخل چشم هام کش یمشک مداد

 دستم چشم دوختم. یرنگ پر زرق و برق  تو یگریرژ ج به

 داشته باشه. یرادیا یمهمون یکنم برا ینم فکر

 سر رژ دور لب هام رو خط انداختم و وسطش رو پر کردم. با

 و ساپورت رو تنم کردم. دمیرو پوش لباس

 .دیرس یتر به نظر م فیکه لباس داشت کمرم ظر ییا رهیکامال اندازم بود، با کمربند و رنگ ت لباس
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 موهام نشوندم. یقرار داشت رو ییکه سمت چپش گل برجسته ا یرنگ دیلختم رو شونه کردم و تل سف یموها

 

 .ستادمیهام رو پام کردم و عقب ا کفش

 داشت. یبرام تازگ دنیلباس پوش نجوریقشنگ شده بودم و ا واقعا

 

#part۷۴ 

 

 

 

 مهمونا کم کم دیبا گهید بایتقر

 باغ عمارت برگزار بشه. یقرار بود تو یامدن، مهمون یم 

 سمت در رفتم و از اتاق خارج شدم. به

 سخت نبود. ادمیرفتن بااون کفشا ز راه

 رفتم و وارد آشپز خونه شدم. نییپله ها پا از

 ذوق زده شد و گفت: دنم،یبا د سونا

 .یچقدر خوب شد-

 که تنش بود انداختم و گفتم: یقشنگ زیبه دامن و بول ینگاه

 .یخوب شد یلیتو هم خ-
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 نگاه کردم و رو به سونا گفتم: دیجد یچرخوندم و به خدمه ها چشم

 رو ببرم؟ نایو ا ییرایپذ لیکنم، وسا کاریاالن چ-

 

 گفت: ییدست به کمر شد و با لحن خسته ا سونا

 واسه انجام کار ها. میریبعد ماهم م انینه بزار همه ب-

 نشستم. یصندل یگفتم و رو ییا باشه

 

که مجاز به نظر  ییها یدنیپر از نوش ینیشدن سرو صدا ها و رفت آمد داخل عمارت از جام بلند شدم و س ادیز با

 امدم. رونیرو برداشتم و از آشپز خونه خارج شدم و از عمارت ب دندیرس ینم

 

م برهنه ا مهین یباز و دستا یاز زن و مرد امده بودند و من بخاطر موها یادیز تیشده بود، جمع نییتز بایز یلیباغ خ 

 معذب شده بود.

 شروع کردم،  زیم نیو از اول دمیکش یقیعم نفس

رو  ینیچندتا مرد جوون نشسته بودند و مشغول بگو بخند بودن، به سمتشون رفتم و س دم،یکه رس زیم نیچهارم به

 گرفتم که گفت: شونیکیبه سمت 

 ب باشه.خو شمیده سیداره، فکر کنم سرو یکارن نوکر خوب-

 

 نکهیبگم، بدون ا یزیسر دادن، با خشم نگاهش کردم و نتونستم چ یخنده بلند گهید یتموم شدن جملش مرد ها با

 تعارف کنم. هیبه بق

 زدن. یکه داشتند باهم حرف م دمیفاصله گرفتم که صداشون رو شن ازشون
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 پس کارن کجاست؟-

 منم به فکر انداخت. سوالش

 ازش نبود. یکردنش، اما هنوز خبر دایپ یچرخوندم برا یچشم

 

  ینیس اتیتموم شدن محتو با

 لب هاش قرار داشت گفت: یکه رو یو با لبخند ستادیمقابلم ا یخواستم به عمارت برگردم که زن قد بلند یم

  ه،یکیتنشه، موهاشم بلنده، اسمشت ن یرفته اون سمت باغ، لباس قرمز کمیدختر کوچ زم،یعز-

 بچه ها؟ هیبق شیپ شیببر یکن داشیپ یتون یم

 

 زدم وگفتم: یکمرنگ لبخند

 باشه حتماـ-

 فکر کرده؟ یچ و به سمت ته باغ حرکت کردم، برگشتم

 من پرستار بچشم! انگار

 شروع کردم صدا زدنش. دم،یته باغ که از همه جا خلوت تر بود رس به

 ...یکین-

 

 کوچولو... یکین-
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 آروم یدهنم بود چشم دوختم، که صدا یکه جلو یبا ترس به دستو  دمیکش یفیخف غیشدن دستم ج دهیکش با

 .دیکارن به گوشم رس

 منم، نترس... س،یه-

 

ش، سرو وضع دنیبگم که با د یزیخواستم چ یبه سمتش برگشتم، م عیتموم شدن حرفش دستشو برداشت، سر با

 و متعجب نگاهش کردم... دمیکش یبلند ینیه

 

#part75 

 

 

 

پاره و خون آلودش، ترس تو  رهنیکرده بود، با افتادن چشمم به پ رهینگاهم رو خ نش،یاصالح نکرده و خون صورت

 نگاهم نشست.

 نیا یتو دنشیمجلس کنار مهمون ها حاضر باشه، اما باد یتو کیو ش پیخوشت یلیخ دیکردم االن با یم فکر

 شوکه شده بودم، لب باز کردم و گفتم: ت،یوضع

 شده؟یچ-

 

 نگاهم کرد و گفت: خمباا

 بشم ببرتم باال. دهید نکهیکن بدون ا دایپ یراه هیسوال نپرس، -
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 ؟یآخه چجور-

 نگاهم کرد و گفت: کالفه

 به کار بنداز. دونم،فکرتوینم-

 

 فکر کردم و گفتم: یکم

 .ایب م،یریاز در آشپز خونه م-

 

 .میافتادم و اونم دنبالم راه افتاد، از در آشپز خونه وارد شد راه

 بودند و مشغول حرف زدن بودن. ستادهیا یچند نفر منینش یتو

 

 .ستادمیخانم ا نیآفر یصدا دنیخواستم از آشپز خونه خارج بشم که با شن یم

 .رنیگ یکارن کجاست، مهمونا همه سراغش رو م نیپس ا-

 

 .دیکوثر بود که به گوشم رس یعصب یصدا و

 زشته. م،یدمونو نشون بدخو م،یحداقل ما بر دمش،یمنم ند دونم،ینم-

 

به کارن عالمت دادم که پشت سرم  د،یدور شدن قدم هاشون به گوشم رس یگفت و صدا یخانم باشه اروم نیآفر

 .میبا باال رفتنمون از پله ها، وارد اتاق کارن شد اد،یب
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 به سمت حموم رفت و همونجور گفت: عیسر کارن

 لباسامو آماده کن.-

 

 ناراحتم  دینبا شیدستور لحن

 کرد؟ یم

 رونیثابت موند، ب یرنگ ییکت و شلوار خوش دوخت سورمه ا یسمت کمدش رفتم و با باز کردنش، نگاهم رو به

کربات رو به  شهیآوردم و کنارش گذاشتم، هم رونیرنگش هم ب ییتخت گذاشتمش، کرابات سورمه ا یآوردمش و رو

 یی. ساعت نقره ادیداخلش چرخ کیش یساعت ها یگاهم رون ،یاول یدادم، با باز کردن کشو یم حیترج ونیپاپ

 به ساعت پدرم بود رو تودستم گرفتم. هیشب بیکه عج یرنگ

 که جرم نبود، بود؟ یشده بودم، دلتنگ دلتنگش

 

 امدم و در کشو رو بستم. رونیدر حموم از فکر ب یصدا با

 یرو یاز خون ها گهیم، صورتش رو اصالح کرده بود و دبود انداخت ستادهیبه کارن که با باال تنه برهنه مقابلم ا ینگاه

 .یشگینبود و شده بود کارن هم یبدنش خبر

 ازش برداشتم و گفتم: چشم

 لباساتون آماده س...-

 

 نگفت و به سمت لباساش رفت، به سمت در رفتم و گفتم: یزیچ

 .نیشما راحت باش رم،یمن م-
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 امدم. رونیگفتم و از اتاق ب نویا

 

#part7۶ 

 

 ))کارن((

 

ون و درستش دمیپرم کش یبه موها یدست نکهیو بعد از ا دمیبرام کنار گذاشته بود رو پوش لیکه آن یو شلوار کت

 یو مردونه ام، نگاه یورن یکفش ها دنیبود رو دستم کردم و بعد از پوش زیم یرنگم که رو ییکردم، ساعت نقره ا

 به خودم انداختم. نهییآ یتو

 یکم الغر شده بودم، اما به همه نشون داده بودم که تو کار کارن موش دوندن عاقبت خوش هیهفته  هی نیا یتو

 نداره.

 کردم. یلب هام نقش بست، خوشحال بودم و احساس قدرت م یرو یبدجنس لبخند

 بود، نبود؟ نیریش یروزیپ

 فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم. نهییآ از

 

  یگرم احوالپرس دنمیخاصم اضافه شدم، همه با د یامدم و به جمع مهمون ها رونیعمارت ب از

 گذشتم. یاز کنارشون م انیخوش آمد گو یکردن و منم به رسم مهمون نواز یم

 نشستم و گفتم: نیکنار رام زیم پشت

 بشه. داتونیبدم تا پ یمهمون نکهیمگه ا ن،یخوش امد-
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 زد و گفت: یلبخند

  یشرمندتم، کار و سفر ها-

 .دهیرو بهم نم یکار چیاجازه ه یدر پ یپ

 

رنگ و  یمشک یها مقابلم قرار گرفت. نگاهم رو باال دادم و از موها یدنیاز نوش ینیبگم که س یزیخواستم چ یم

 کردش ثابت موندم. شیچهره آرا یرو پوشونده بود گذشتم و رو لیآن یکه شونه ها یصاف

ابرو هام  اریاخت یبرهنش، ب یباز و دستا یگذاشته بود، موها شیرو به نما فشیظر کلیبود، ه دهیکه پوش یتنگ لباس

 رو کنار هم نشوند.

 شده بود. کیکه تحر یاعصاب یرو دیکش یکه فضارو پر کرده بود، خط م یتیآروم و ال کیموز

 

 شده بودم؟ یجر چرا

 نداشت. ینبود و به من دخل حقم

 کنم. دایتونم دخل پ یکه بخوام م یزیکرد، تو هرچ یوجودم بهم امر م یدجنس توو ب یحس قو اما

 

 .دمیبرداشتم و سر کش یدنینوش

 ازم فاصله گرفت و خرامان خرامان ازم دور شد. لیآن

 د؟یپر ینگاه من بود که هرز م ایکرده بود  رییرفتنش تغ راه

 شده بودم؟ قیانقدر به رفتار و پوشش اش دق یک از
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 .دمیکش یقیبستم و نفس عم چشم

 عروس به داخل باغ، بلند شدم و به سمتشون حرکت کردم. نیورود ماش با

 

 ((لی))آن

 .سمیتونستم سرپا وا یخسته بودم و نم یلیخ

 شده بود. یرفته بودن و باغ خال مهمونا

 بود به سمتش برگشتم. کمیکارن که نزد یصدا با

 .یدیلباس پوش ینجوریچرا ا ه،ییا افهیچه ق نیا-

 نگاهش کردم و گفتم: جیگ

 قشنگن که...-

 

 به روم زد و گفت: یشخندیسمتم و ن برگشت

 بهت شتریگشادت ب یلباس ها-

 امد. یم 

 حرص پوست لبم رو  از

 .دمییجو یم

 داشت؟ یبه اون ربط دنمیکار ها و لباس پوش مگه

 نگفتم و از کنارش رد شدم و از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. یزیچ

 زود به خواب رفتم. یلیکه داشتم خ یو با بدن درد دمیتخت دراز کش یتوجه به لباس هام رو یب
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*** 

 

تخت بلند شدم، به سمت حموم رفتم و  یکم جونم، چشم باز کردم و از رو یبرخورد نور آفتاب به پشت پلک ها با

 اردش شدم.و

 امدم. رونیو ب دمیچیرو دورم پ دمیحوله سف ،یاز دوش کوتاه بعد

 که از موهام  یآب یقطره ها 

 نشستن، سرما  یبرهنه ام م یشونه ها یو رو دنیچک یم

به سمتش  عیبلند باز شدن در اتاقم، سر یکه با صدا کردن، به سمت کمد لباس هام رفتم یم قیبه وجودم تزر رو

 برگشتم 

داد، بهم چشم دوخته بود، ثابت  یسرش م یشوم تو یکه خبر از نقشه ها یکه، با لبخند مرموز یکوثر یگاهم رون و

 موند.

 

#part7۷ 

 

 

 

 گفت: ییبه وضعم کرد و با لحن آزار دهنده ا ییشد و اشاره ا کمینزد

 .ییکه خودتم مشتاق و آماده ا نمیب یم-

 ام رو محکم تر کردم و به سمتش رفتم و گفتم: حوله
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 ؟یگیم یدار یچ-

 

 کرد. ریپر نفرت و هول ناکش ترس رو به وجودم سراز نگاه

 .دتمینم ناکم زد و به سمت در کش یبه موها یرو باال آورد و چنگ دستش

 .دمیکش یبلند غیج دیچیسرم پ یکه تو یدیدرد شد از

 ولم کن.-

 

 زد.داد  ییا نهیلحن پر ک با

 رو امروز دمیکه من کش ییدردا س،یخونه ن یگلوتو خش ننداز کس-

 .یچش یم 

 

 خارج شدنمون از اتاق موهام رو ول کرد و هولم داد. با

 تعادلم رو حفظ کردم. یسخت به

شوک زده به سمت صدا  ییمردونه ا یصدا دنیبگم که با شن یزیخواستم چ یبه سمتش برگشتم و م تیعصبان با

 ستادهیدور تر از من ا یتنه برهنه کم میو با ن دنیرس یهم جوون به نظر نم ادیکه ز یسه مرد دنیبرگشتم و با د

 به عقب برداشتم. یبودند، وحشت زده قدم

 زد و گفت: یصدادار شخندین کوثر

 سه تا. قایعادالنه اس، دق-

 .دمیکش غیم رو با دست نگه داشتم و ج حوله
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 چه خبره؟ نجایا-

 

 مسن تر بود، به سمتم امد، با ترس نگاهش کردم. هیکه از بق یمرد

 گلوم راه نفسم رو سخت تر کرده بود. یسبز شده تو بغض

 .دیشونه برهنه ام کش یو انگشت اشارش رو رو ستادیاز من ا یفاصله کم با

 فرود امد. صورتم یاز سد چشم هام خارج شد و رو یو قطره اشک دمیرو عقب کش خودم

 گفت: یآروم یدستش گرفت و با صدا یبازوم رو تو مرد

 .فشهیح ،یدار ینقص یپوست ب-

 

 بلند تر میگر یبرد و با باز کردن دکمه اول، تنم لرز گرفت و صدا شیشلوار پارچه ا یرو به سمت دکمه ها دستش

 شد.

و با وحشت  ستادمیشدن حوله ام از حرکت ا دهیبا کش دم،یجونم هولش دادم و به سمت پله ها دو یب یبا دست ها 

ه رو به لب سنجاق کرده بود، نگا یحیدستش گرفته بود و لبخند کر یاز حوله رو تو ییکه گوشه ا یکلیه یبه مرد قو

 کردم.

 

#part7۸ 

 

 

 



 ییرها یپرواز برا

 
216 

 

 شونه ام نشوند، یرو ییآورد و بوسه ا نییاز ترس الل شده بودم، سرش رو پا د،یرو گرفت و به شدت کش دستم

 .دمیچهرم درهم شد و زار زدم و دستم رو عقب کش

 بهم دست نزن کثافت...-

 

 .دمیکش یبلند غیشونه ام ج یرو یدیتر نگهم داشت، با احساس سوزش شد محکم

 شده بود دوختم. یکه از شونه ام جار یبلند تر شد، نگاه تارم رو به خون میگر یصدا

به کمرم  یچنگ از دست مرد پر زور مقابلم، ییرها یزدم برا یرو گرفت و به خودش چسبوندتم، دست و پا م کمرم

که  یشدم و زار زدم و ملتمسانه به سه مرد نیداغ شده از اشکم نشوند، پخش زم یگونه ها یرو یمحکم یلیزد و س

 شده بودن، نگاه کردم و گفتم: رمیپر هوسشون خ یبا نگاه ها

 من...من... ن،ینداشته باش میتورو خدا کار-

 و سفت گرفتمش. دمیکش یغیج د،یخم شد و حوله ام روکش شونیکی

 .دینداشته باش میتورو خدا کار دیآبروم نکن ینه ب-

 زدم  یم غیو من ج دیکش یام رو م حولم

 رحمانه نگاهم  یچه ب و

 رو داشتند. دنمیکردند و قصد در یم

 و التماس کردم. دمیکش یگوش خراش غیبرداشته شدن حوله از روم، ج با

 توروخدا نه...-

 

کردم دورش  یم یبه تن برهنه ام زد، زار زدم و هولش دادم، سع یشد و چنگ کمیبودم نزد دهیکه اول د یمسن مرد

 کردم. یم یشده بود و احساس خفگ شترینداشت، لرزم ب ییا دهیکنم، اما فا
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 دارد یبیچه دل پاک و نج ایدر

 دارد یبیکه چه حالت غر بنگر

 کوبدیخره ها مموج که سر به ص آن

 دارد !!! یبیمن چه شباهت عج با

 

 ))کارن((

 

 دادم و گفتم: هیتک نیماش یبه صندل یخستگ با

 .فتادهیخانوادم ن یبرا یعمارت زود برو، تا اتفاق ادیداره م دیبرو اسد،  رش-

 

 کرد. یم دمیتحد یگفت و راه افتاد، لعنت یچشم اسد

شدم رو به اسد  ادهیپ نیو از ماش دمیکش ینفس راحت دیرش نیماش دنیدر عمارت و با ند یبه جلو دنمونیرس با

 کردم و گفتم:

 .دمیبرم بهت خبر م ییببر، خواستم جا نمیتو برو، ماش-

 

 نگاهم کرد و دوستانه گفت: اسد

 .سییبشه ر دایصفت پ یبمونم ممکنه سرو کله اون ب دیخوا یم-

 لب هام نشست. یاز معرفتش رو یکمرنگ لبخند
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 .ریدست کم نگ ستمییرو، رنه ب-

 

 رو حرکت داد. نیگفت و ماش یچشم

 از باغ گذشتم و 

با فکر کردن به کوثر، به سمت  د،یبه گوشم رس ییدخترونه ا غیج یکر کننده  یوارد شدنم به داخل عمارت، صدا با

 و ازشون باال رفتم دمیپله ها دو

 بود، خشم وجودم رو به تسلط خودش در آورد و... یمقابلم، که برام سخت باور نکردن یصحنه  دنیبا د و
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 برام ثابت شده بود افتاده بودند  تشیکه مظلوم یجون دختر یتن برهنه و ب یکه رو یبلند به سه مرد یقدم ها با

 حال،  نیتو ا دنشید و

 سوزوند. یدختر دل م نیا یبرا یادیروز ها ز نیکه ا یشده بود به سمت قلب یخنجر

متوجهم شد و زود به سمتم  یکیاون  دم،یدوتاشون رو از پشت گرفتم و عقب کش یسمتشون هجوم بردم و موها به

دم ز یبه صورتش م یدر پ یپ یکردم، مشت ها حشیحواله صورت کر یبرگشت، دست گره کردم رو باال بردم و مشت

 .دمیکش یم ادیو فر

 

 کثافت...-
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 شدن دستام از پشت، دهیکش با

 نتونستم تکون بخورم، محکم نگهم داشته بودند. 

محکم ترربه دلم   یبه صورتم زد و لگد یکه رو به روم بود مشت محکم ینداشت، مرد ییا دهیکردم اما فا یم تقال

و با خشم نگاهش کردم،  آرنج دست راستم رو خم کردم و  دمیکش یقیاز گلوم خارج شد، نفس عم یفیزد، آخ خف

رو  مییرو هم از خودم دور کردم، گردن مرد جلو یکیزدم، دستم آزاد شد و اون  میبه شکم مرد پشت سر ییضربه ا

ت و از پله ها غل دیکش یادیپرتش کردم، فر نییبه پا یگرفتم و به سمت پله ها بردمش و با لگد محکم و پر حرص

 پاگرد افتاد. یخورد و رو

 رونینه مقابلم چشم دوختم، دست بردم و کلت خوش دستم رو ببره مهین یبه مرد ها یعقب برگشتم و عصب به

ندش کل بل ادیحروم کردم، فر شونیکی یبه پا یگلوله ا د،یترد ییدرنگ و لحظه ا یو به سمتشون گرفتم، ب دمیکش

 واریکرد، به سمتش رفتم و به د ینگاه کردم که وحشت زده به اطراف نگاه م شیعمارت رو پر کرد، به کنار

 .دمیگلوش گذاشتم و غر ریاسلحه رو ز ،دمشیکوب

 شمارو فرستاده؟ ییشده، کدوم حروم زاده ا داتونیاز کجا پ-

 

 گلوش سفت کردم که با هول گفت: ریکرد وخفه خون گرفته بود، اسلحه رو ز یترس نگاهم م با

 .میایگفت...گفت که ب شبیخو...خودش...د-

 

 کردم و گفتم: زیر چشم

 گفت؟ یک-

 

 ...لی...آنگهیهمو...همون دختره د-
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 .دمشیکوب واریشوکه شدم، محکم به د ییلحظه ا یبرا

 ...یآشغال، راستشو بگو لعنت-

 

 کرد و گفت: ییا ناله

 خودش گفت... گمیبا...باور کن دارم راست م-

به صورت مرد زدم و  یحال و خون آلود گوشه راهرو افتاده بود انداختم و با خشم ضربه محکم یکه ب لیبه آن ینگاه

 گفتم:

 ؟یعوض نیپس چرا انقدر کتکش زد-

 

 .ستادیا ینم یوا شبشیچموش شده بود، رو قول د-

 راهرو بردم و پرتش کردم داخل اتاق و درو قفل کردم. یو به سمت اتاق تو دمیکش دستشو

 

 یبازش تکون م مهین یافتاده بود،چشم ها نیزم یرو یبرگشتم، غرق در خون بود و تنش بدون پوشش لیسمت آن به

 خوردن و

 .ختیر یصدا اشک م یب 

 رو از تن زخم خوردش منحرف کردم، خم شدم و رو دستام بلندش کردم. نگاهم

 سمت اتاقش رفتم و واردش شدم. به

 بدنش به مالفه نفوذ کردن. یرو یکه خون ها دینکش هیبه ثان دم،یچیتخت گذاشتمش و مالفه رو دورش پ یرو
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 نشستم و سرش رو نوازش کردم و گفتم: کنارش

 ...لیآن-

 

 .ختینداد و همونجور اشک ر یجواب

 کردم... یرو درک نم تیموقع نیا یتو دنشیکش ریقلب پر تپشم گذاشتم، ت یرو رو دستم

 

 خودش خواسته باشه. لیتونستم باور کنم که آن ینم

 کردم. هامو محکم باز و بسته چشم

 شد؟ ینجوریبگو چرا ا یحرف بزن دیبا لیآن-

 

 نگاهمم  ینزد، حت یهم حرف باز

 کرد. ینم

 گرمم نشست. یدست ها یرو یخواستم بلند بشم که دست سرد یسرش برداشتم و م یرو از رو دستم

 شده بود. رمیاز اشکش خ سیخ یکردم که با چشم ها نگاهش

 رو  یو خاص دیجد یحس

 ذهن آشفتم شده بود. یتداع شیشد، نگاه بارون یدرونم داشت منقلب م یزیچ هیتونستم درک کنم،  یم

 توجهم رو جلب کرد. فشیضع یصدا

 کوثر...-

 



 ییرها یپرواز برا

 
222 

 

 کرم. کشیرو نزد سرم

 فهمم. ینم ؟یکوثر چ-

 

 .دیبلند تر شد و نال شیگر یصدا

 کوثر...-

 

 آوردم و به اسد زنگ زدم. رونیب بمیرو از ج میگوش

 بوق تموم نشده بود که جواب داد. نیاول

 .سییجانم ر-

 

 .اریهم باخودت ب ییدکتر موال نجا،یا ایبلند شو ب-

 

 گفت: یبا لحن نگران اسد

 س؟ییر ستیحالتون خوب ن-

 

 شدم و صدامو باال بردم. کالفه

 که گفتم رو بکن. یکار-

 

 انداختم و از اتاق خارج شدم. لیبه آن ییا گهیتموم شدن حرفم تماس رو قطع کردم و از جام بلند شدم و نگاه د با
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#part۸۰ 

 

 ((لی))آن

 

کتک خورده  یلیبود، خ یصورت پردردم جار یو رو دیجوش یکرد، چشمه اشکم م یبدنم درد م یتک اعضا تک

 به کارن دیبودم و تنم له شده بود، انگار قصدشون فقط ترسوندنم بود، با

 دم؟ید یوثرو نمگفتم که کار کوثر بود، اما چرا ک یم 

 بلند تر شد. میگر یصدا د،یچیتنم پ یتو یدیشد یخواستم خودم رو باال بکشم که درد یم

کوثر تنم لرز گرفت و با نفرت نگاهش کردم، پشت  دنیشد، با د دهیباز شدن در اتاقم، نگاهم به سمتش کش یصدا با

 سرش کارن وارد شد.

 نگران نگاهم کرد و به سمتم امد. کوثر

 ؟یشد ینجوریچرا ا لیآن یوا-

 

 زد و درباره خودشو نگران نشون داد و رو کرد به کارن و گفت: یزینگاهش کردم که لبخند تمسخر آم جیگ

 کارو کرده؟ یا یداداش کدوم عوض-

 مشکوک نگاهم کرد و گفت: کارن

 ...دونهیم لیآن نویا-
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 دیچیم پتن یکه تو یریتوجه به درد نفس گ یشدم و ب زیخ میامدنش رو تحمل کنم و ن لمیهمه ف نینتونستم ا گهید

 رو به کوثر داد زدم.

  ،یکارو کرد نیا یعوض یتو-

 منم مثل خودت نجسم؟ یبخشمت کوثر، دختره آشغال، فکر کرد ینم

 

 .دیگونم نشست با بغض به کارن نگاه کردم که پرخشم غر یکه رو یلیسوزش س با

 .یبهشون گفت شبیگفت خودت د یاز اونا م یکیکنه،  ینم یکار نیچرت و پرت نگو، کوثر همچ-

 

 گفت؟ یداشت م یزده و متعجب نگاهش کردم، چ شوک

 گفت: یتر امد و دست به کمرش زد و با لحن تند کینزد دیکارن رو د تیکه حما کوثر

و خودشو تکون کرد  یبود ارز اندام م دهیکه پوش یبا لباس ،یدیند شبیاره داداش حتما راست گفته، مگه خودت د-

 داد و راه  یم

 کنه ها. یپچ پچ م یبا گوش دمید یرفت، حتما خودش گفته، همش م یم

 

 کرد گوش یم سمونیکه پشت سر هم ر ییدهن باز به دروغ ها با

 دادم. یم 

 کرد. یهم رنگ خون نگاهم م ییبه کارن انداختم، صورتش از خشم قرمز شده بود و با چشم ها ینگاه

 کردم و گفتم: نگاهش ملتمسانه

 کارن، باورش نکن. گهیداره دروغ م-
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 رو لب هاش نقش بست. یو سرد نگاهم کرد، پوزخند دیکش یقیعم نفس

 ؟یگیو تو راست م گهیخواهرم دروغ م-

 

 لباسش رو تودستام گرفتم. قهیشدم و  لیسمتش متما به

 کشتنم! اونوقت هنوزم فکر یداشتن م ؟ینیب یمگه وضع منو نم-

 گم؟یدروغ م یکن یم 

 

 کوثر بلند شد. یبگه که صدا یزیخواست چ یم

 که از خونه باباش فرار یدختر اد،یبر م یبگ یهرچ ییدختره هرجا نیها، از ا یداداش خامش نش-

 تونه بکنه. یهم م گهید یکنه، کارا یم 

 بکشه که نذاشتم و تکونش دادم. رونیاش رو از دستم ب قهیخواست  یم کارن

 کارن. گهیبه واله داره دروغ م گه،یباور نکن، بهش گوش نده، به خدا داره دروغ م-

 جدا کرد. قشیدرهم کرد و دستم رو از  صورتشو

 بره و دستم رو رو صورتش گذاشتم و به طرف خودم برش گردوندم و گفتم: نزاشتم

 بود، باورم کن. ختهیبرنامه هارو ر نینکردم کارن، کوثر همه ا یکار نیمن همچ-

 

 شدم، ریغافلگ شیناگهان یلینگاهم کرد و با س رهیخ

 که در حقم شده بود. یظلم یزار زدم برا 
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 نفرت نگاهم کرد و گفت: با

 که تو صورتت تف بندازم. یندار اقتیل یسوزه، دل سوزوندن که سهله حت یدلم به حالت نم-

 

 گفت و ازم دور شد،  نویا

 شه که داد زدم.خواست از اتاق خارج ب یم

 تونم ثابتش کنم. ینکردم، م یمن کار ستم،یآبرو ن یمن...من هنوز دخترم، من ب-

 

  ریزمستون رو به وجودم سراز یو به سمتم برگشت، نگاه سردش، سرما ستادیحرکت ا از

 تر شد و گفت: کیکرد، نزد یم

 باشه، ثابتش کن...-

 دم؟کر یثابت م دیبا یترس نگاهش کردم، حاال چجور با
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 .ستادیشد و مقابلم ا کینزد

 ثابت کردنش سخته نه؟-
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 هام رو پاک کردم و بهش چشم دوختم و گفتم: اشک

 .نمیب یاثباتش نم یبرا یازیکنم، ن یفکر م شتریکه دخترم سخته، حاال که ب یمن یثابت کردنش برا-

 

 صورتم خم شد. یتر شد و رو کینزد

 ارم؟یسرت ب ییکه چه بال ستیپس برات مهم ن-

 .دمینداشت، لرزون پرس ییا دهیاز ترسم بروز ندم، اما فا یزیکردم چ یم یسع

 ؟یبکن یتون یکار م یچ-

 .ختمیچشم بستم و اشک ر د،یصورتم کش یرو نوازش گونه رو انگشتش

 به دلم فتیو کث یتن زخم-

 نقص  یو ب زیچسبه، تم ینم 

 خوامت. یم

 

 لرز انشیو لحن ب حرفاش

 انداخت به تن رنجورم. یم 

 رو داشت؟ دنمیزد و قصد در یم یگذشت پرطمع ناخونک یهرکس از مقابلم م چرا

 رو بهم بده ازم دور شد و از اتاق خارج شد. یاجازه جواب نکهیا بدون

کردم استراحت  یو سع دمیسرم کش یو پتو رو رو ختمیو به حرفاش فکر کردم و اشک ر دمیتخت دراز کش یرو

 کنم.
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*** 

 از اون ماجرا  ییهفته ا کی

 گذشت و من هرشب کابوس  یم

 .دمید یم

 رو ازش ییبودم و فقط خبر ها دهیمدت کارن رو ند نیا یتو

 .دیرس یخانم نگران به نظر م نیازش نداشتن و آفر یخونه هم خبر یاعضا دم،یشن یم 

 

کرده بود، از اون موقع که ازدواج کرده بودن، کار  شیدوباره سحر عصب دم،یکش یپوف ان،یک ادیفر یصدا دنیشن با

 روز و شب شون دعوا بود.

 .دیرس یبه نظر م یکم موز هیبود اما  یدختر خوب سحر

 کرد. یداد، با منم خوب رفتار م ینشون م انیتر از ک دهیفهم یلیبود، اما خ انیسن ک هم

 با توام ها. وونیح یه-

 

 گزاشتم و به سمتش برگشتم و با اخم نگاهش کردم و گفتم: زیم یکوثر چاقو رو رو یصدا با

 جزقاله؟ یگیم یچ ه؟یچ-

 

 .دیکش غیشد و ج یشیآت نگاهش

 ادمت کنم. یدونم چجور یم ،یپرو شد یلیخ-
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 ها شدم و گفتم: یو دوباره مشغول خورد کردن سبز برگشتم

 خام ورت نداره. الیبرو، برو خ-

 

ر کوث یکه بازو دمیگفتم، که با رها شدن موهام به سمتش برگشتم، سحر رو د یشدن موهام از پشت، آخ دهیکش با

 کرد، تکونش داد و گفت: ینگاهش م یرو گرفته بود و عصب

 دفعه آخرت باشه.-

 

از  یارینشست و خ زیگفت و ولش کرد، کوثر با خشم نگاهش کرد و از آشپز خونه خارج شد، سحر پشت م نویا سحر

 :سبد برداشت و گفت یتو

 نگام نکن، پخمه نباش، نزار بهت زور بگن. یاون طور-

 

 و گفتم: نشستم

 بشم، همشون مثل...ولش کن اصال... فشونیحر یچجور-

 به سمتم خم شد و گفت: سحر

 نه، بگو، همشون مثل سگ هار -

 مونن. یم

 رو گاز گرفتم و گفتم: لبم

 .زاره یکارن زندم نم شه،ینگو، اگه بشنون برام بد م ینجوریا-
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 زد و گفت: یلبخند

 .یگنده تر از کارنم رام خودت کن دیدختر توبا ستین یزیکارن که چ-

 

 نگاهش کردم وگفتم: جیگ

 ؟یگیم یدار یچ-

 

 برام نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 کم به خودت برس. هی ؟یپوش یکه م هیکهنه و گشاد چ یلباسا نیا-

 شده بودم. رزنایگفت، شکل پ یبه خودم انداختم، راست م ینگاه

 کردم و گفتم: نگاهش

 برم. رونیتونم از خونه ب یحقوقم رو گرفتم اما نم-

 

 لبخند نگاهم کرد و گفت: با

 خرم. یواست م رونیب رمیپولت رو بده من خودم م-

 

 گفتم و ازش تشکر کردم. ییا باشه

 

#part8۲ 
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 ))کارن((

 

 بود! دیبرش داشتم، رش زیم یاز رو میزنگ گوش یرو برداشتم، با صدا نکمیتاپم رو بستم و ع درلب

 .دیچیاتاق پ یشادش تو یفشوردن دکمه اتصال صدا با

 

 ؟یزنیم نیمنو زم سیتوسط پل ونامیاز کام یکیبا گرفته شدن  یفکرت کوتاه شده شاهکام، فکر کرد -

 

 شروع بود. هیفقط  نیزدنت دارم، ا نیواسه زم یبهتر یسگ، نقشه ها ریپ یکن یزر زر م یچ-

 

 .دمیشن یشدن دندون هاش  روهم رو م دهیساب یصدا

 .دمیجواب شروعت رو با زجر دادن خانوادت م-

 

 .دمیکش ادیشدت از جام بلند شدم و فر به

 کثافت؟ یبکن یخوا یم یچه غلط-

 

 زد و گفت: یصدادار پوزخند

 جوش نزن پسر، سنگ قبر جور کن.-
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 به سراغم امد. ییجوابش حس ناآشنا دنیشن با

  یبوق ها یصدا 

 نشون از قطع کردنش بود. دیچیگوشم پ یکه تو ییا یدر پ یپ

 امدم. رونیزدم و از خونه ب چیبه سو یچنگ

 گاز فشار دادم. یشدم و پامو رو نیماش سوار

 که استخدام کرده بودم دوختم و گفتم: یدر نگاهم رو به محافظ یشدم و جلو ادهیپ نیبه عمارت از ماش دنمیرس با

 ...ییگروهت رو آماده کن امشب خبرا-

 تکون داد و گفت: یسر

 آماده ان... شهیاونا هم-

 

 وارد عمارت شدم و داد زدم. 

 کوثر... ان،یمامان، ک-

 

 امد. نییبود که از پله ها پا ینفر نیاول نیآفر

 گفتم و به سمتش رفتم. یلب خدارو شکر ریز

 گفت: یبا نگران دنمیباد

 پسرم؟  یودمدت رو کجا ب کی نیا-

 توجه به سوالش گفتم: یب

 ...دیبر دیبا-
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 بهش بدم داد زدم. یاجازه جواب نکهیبدون ا و

 

 کوثر... ان،یک-

 

 امدن. رونیو سحر هم از آشپز خونه ب لیامدنو آن نییو کوثر پا انیک

 

 کردم بهشوم و گفتم: رو

 .دیبر دیهمتون با د،یبر دیبا دیزود باش-

 

 با ترس نگاهم کرد و گفت: سحر

 شده داداش؟ یچ-

 

 بهش انداختم و گفتم: ینگاه

 زود. دیبر دیموندنتون خطرناکه، با نجایبدم فقط ا حیتونم توض ینم-

 

 جلو امد و گفت: انیک

 روشنه؟ نیماش-
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 دست سحر رو گرفتم و رفت. انیرو به سمتش انداختم، ک چیتکون دادم و سو یسر

 ینفر نیآخر لیشدن، آن نیسوار ماش ،یکی یکیاز عمارت خارج شدن، دنبالشون رفتم،   به سمت در رفتن و همه

 بود که داشت سوار 

 شد، نیپخش زم لیاز جا کنده شد و آن نیجا نگرفته بود که ماش نیشد، هنوز داخل ماش یم

رو تار کرده بود و  دمیفضا پخش شد. د یتو یپام پرت شد، و دود مه آلود یجلو یبه سمتش برداشتم که قوط یقدم

 دستم رو تکون  نم،یرو بب ییتونستم جا ینم

 به اطراف نگاه کردم. لیآن دنیبهتر بشه، جلوتر رفتم و از دود گذشتم و با ند دمیصورتم تا د یداد جلو یم

 کجا رفته بود؟ یعنی

 

 شد، به سمت صدا برگشتم کیکه شل ییگلوله ا یصدا با

 یشدن موهام پاهام ب دهیکه با کش رمیو به سمت باغ حرکت کردم تا پناه بگ مدیکش رونینبود، اسلحه م رو ب یکس

 بلند کنار پله قرار گرفتم. یبوته ها نیشدن و ب دهیبه عقب کش اریاخت

 لینآخ آ یکه صدا چونم،یگرفتم و به سمتش برگشتم و دستش رو پ دیکش یکوتاهم رو م یکه از پشت موها یدست

 گفتم: ییکنترول شده ا یدستش رو ول کردم و باصدا عیبلند شد، سر

 خواد؟ یدلت کتک م یدختره روان-

 گفت:  یاز اشکش رو بهم دوخت و با لحن مظلومانه و بغض آلود زیلبر یها چشم

 ...گهید یایب اد،یدردت ب دمیموهاتو کش نور،یا ارمتیتونستم ب یکردم؟ نم یکار م یچ-

 

 بود؟ یکرد و گفت:چ ینگاه ترسون لیتوجهم جلب شد، آن یزیافتادن چ یصدا با

 تموم شدن جملش... با
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#part8۳ 

 

 

 

 انفجار مخلوط شده بود. یبود که با صدا لیآن غیو ج دیچیفضا پ یتو یبیمه یصدا

بلند و هق  هیگر یامدم و به اطراف چشم دوختم، صدا رونیانفجار با خشم از بوته ها ب یدر پ یپ یصدا دنیشن با

 داشت. یاعصاب خورد شده ام قدم بر م یرو لیزدن آن

 که جواب داد. دینکش یآوردم و شماره شو گرفتم، طول رونیرو ب میگوش

 ؟یرو دوست داشت یترقه باز-

 ؟یشده بود میقا خوب

 

 .دمیکش ادیفر تیداشته باشم با اعصبان یخودم کنترول یرو نکهیا یب

 ...مرگت امده...دیمرگت امده رش ارم،زیجواب نم یمسخرت رو ب یشوخ-

 .ستادمیاز حرکت ا لیخش دار آن یبه سمت باغ رفتم که با صدا تیرو قطع کردم و با عصبان یگوش

 ؟یریکجا م یه-

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 .امیم گهیساعت د هیتو برو داخل -
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 داد و گفت: ینیسرخ شده شو چ ینیتر شد و مقابلم قرار گرفت، ب کینزد

 ام؟یب ام،یمونم منم باهات م یتنها نم نجایمن ا-

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 .گردمیلحظه صبر کن االن برم هیباشه، -

 نگفت و فقط نگاهم کرد. یزیچ

 کنارش رد شدم و به سمت عمارت قدم برداشتم. از

 

 ((لی))آن

 

 و دیرس یجوون تر به نظر م هیکه از بق یبودم امدن، محافظ دهیکه قبال د ییکه کارن و محافظ ها دینکش یطول

 و دلسوز گفت:  ستادیبود کنارم ا لیاسمش سه

 حالت خوبه؟ -

 زدم و گفتم: یپر تشکر لبخند

 ...یاره چ-

 ی، اخم آلود نگاهکارن قفل شده بود یدست ها یگرم شدن دستم حرفم قطع شد و به دستم چشم دوختم که تو با

 گفت: لیبهم انداخت و رو به سه

 .یوفتیحالش خوبه بهتره جلو ب-

 شده بود؟ یرتیبرام غ یعنیبا تعجب نگاهش کردم،  
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 لب هام کش امدن که اریاخت یب

 گفت: ینگاه من به سمتم خم شد و عصب دنید با

 .یکارا رو دار نیبعدا هم وقت ا وفت،یراه ب ،یرو واسه همه باز کن شتین نکهیا یبه جا-

 .دمیکش رونینگاهش کردم و به شدت دستم رو از دستش ب یحرص

 به راه افتاد. یزد و به سمت در چوب یشخندین

 دم.نگاه کر رونیبه ب شهیجا گرفتم و از ش نشیجلو ماش یصندل یازش از باغ خارج شدم، کنارش رو یادیفاصله ز با

 

#part۸۴ 

 

 

 اروم کارن به گوشم خورد. یصدا نیراه افتادن ماش با

 نگا کن. نورویا یه-

 نگفتم که صداش بلند شد. یزیسماجت تموم به سمتش برنگشتم و چ با

 با توام، نگام کن.-

 بار به سمتش برگشتم و  نیا

 حرف نگاهش کردم که گفت: یب

 شده. زونیدماغت آو هیچ-

 حرص نگاهش کردم و گفتم: با

 دماغ خودت بزرگه...-
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 زد و گفت: یلبخند

 کشش کنم. شیخوام پ یتو رو هم م ریتو دهن ش میریم میدار-

 به جونم و افتاد و اما با لجاجت گفتم: یحرفش لرز از

 کن. شکشیتر پ عیلطفا سر شمیاز دست توام خالص م یچه عال-

 

 شده بودم آروم گفتم: مونیکه از حرفم پش یخشم نگاهم کرد و چشم هاشو به جلو دوخت، در حال با

 کارن...-

 

 ارد کرد که ترسون نگاهش کردم.به فرمون و یمحکم ضربه

 نگفته بودم؟ یزیشد من که چ یچرا عصب ؟یکارو بکنه چ نیا تیعصبان یاز رو اگه

شد، که سقف  یم دهیکارخونه بزرگ د هیبود و فقط  یخلوت یلیخ یبه اطراف چشم دوختم، جا نیماش ستادنیا با

شده بود، با  ریبه وجودم سراز یبد یلیروشن شده بود، حس ناآشنا و خ یزرد یداشت و با چراغ ها یمانند یرونیش

 گفتم: یبه سمت کارن برگشتم و با نگران ن،یباز شدن در ماش یصدا

 .میبرگرد ایتورو خدا ب ؟یریکارن، کجا م-

ر شکا یبود که برا یکرد، چشم هاش امشب براق شده بودن و مثل شکارچ ینگاه م قیشد، عم رمیکرد، خ نگاهم

 اماده باشه.

 بزرگ و مردونش گرفت و گفت: یدست ها یزدم رو تو خی یزد و دست ها یتصوراتم لبخند برخالف

 ؟یدیفهم ،یامدن ندار رونیحق ب یدیشن ییهر صدا ا،ین رونیب نیشد از ماش یهر چ-
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 شد و گفتم: شتریب دلهرم

 ندارم. یترسم، حس خوب یمن واقعا م م،یبرگرد ایبشه؟ کارن ب یمگه قراره چ-

 بخش گفت: نانیهام رو فشورد و اطم دست

 جات امنه... ،یکنار من باش یتا وقت-

 

 دلم شروع به آب شدن کرد. یتو یزیحرفش چ دنیشن از

 شد، درها رو قفل کرد و ازم دور شد. ادهیپ نیبزنم که اجازه نداد و از ماش یخواستم حرف یم

 

#part۸۵ 

 

 ))کارن((

بود، که مثل خوره امشب تو جونم  یچه حس نیشد، ا یترسم، انگار ترسش به من هم منتقل م یگفت م یم یوقت

 منفوذ شده بود،

 شد، به حرفم شک داشتم. یاکو م شمیذهن پر تشو یگفته بودم تو اریاخت یکه ب یحرف

 شدم. یمن براش خود خطر محسوب م دمیمن جاش امن بود؟ شا کنار

 نگران نگاهش گرفتم. یچشم از دوگو 

 شدم. ادهیپ نیبهش ندادم و از ماش یحرف اجازه

 دلم راه انداخته بود. یتو یبه سمتش برگشتم و نگاهش کردم چهره نگرانش آشفته بازار نیدور شدنم از ماش با

 کردم، امشب چش شده بود؟ یدلم رو درک نم حال
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 به خودم امدم و نگاهش کردم که گفت: لیسه یصدا با

 ...سییر دیده اآما-

 

 و مطمعن گفتم: تیجد با

 اون داخل منتظرمونن. یادیز یدرنده ها میبر دیبا اطیبا احت-

 

 .میتکون داد و باهم به سمت کارخونه حرکت کرد یسر

ضرب درش رو  هیبه دفترش  دنمیبود، با رس شهیبر خالف افکارم، خلوت تر از هم م،یصدا و آروم وارد شد یب یلیخ

د و از جاش بلند ش دنمینشسته بود، با د زشینبود آروم پشت م یسلحه رو به سمت جلو گرفتم، اما خبرباز کردم و ا

 گفت:

 شاهکام. یکردم امد یزود تر از اونچه که فکرش رو م یلیخ-

 

 .دمینگاهش کردم و غر پرخشم

 .دینبود رش ییبامن اصال کار هوشمندانه ا یباز-

 

 زد و گفت: یپوزخند

 دمیقول م   یبهتره دختره رو بهم بد م،یجنگ رو تموم کن یخوا یاگه م نته،یدختر تو ماش هیکالغا خبر رسوندن -

 به اونم خوش بگذره.

 

 زد؟ ینگاه کردم، چه زر حشیصورت کر به
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 رو ضمانت کرده بودم؟ تشیکه امن یاونم با دختر یخواست؟ خوش گذرون یرو م لیآن

 کردم. کیانگشت هام داشته باشم شل یرو یکنترول نکهیشد که بدون ا یچ دمینفهم

جمع شده  ادیبه دستش خورده بود و صورتش از درد ز ریباهم مخلوط شده بودن، ت دیرش ادیگلوله و فر غیج یصدا

 لبش برام واضح نبود. یاون لبخند رو یبود، اما معن

 گفت: یحرف امد و به سخت به

 نشونمت، دختره برات مهمه ها؟ یم اهیبه خاک س ،یکارن، گاف داد یگاف داد-

 

 کردم؟ یحرفاش فکرم تازه به کار افتاده بود، من چه غلط با

 چشم هام جون گرفت. یجلو لینگران آن چهره

راسم قرار  دید یتو نیبا خارج شدنم از کارخونه ماش دمیدو یاز دفتر خارج شدم و به سمت در بزرگ و آهن عیسر

 یوحشت ناک انفجار تو یسمتش قدم برداشتم، قدم دوم رو برنداشته بودم که صداو به  دمیکش یگرفت، نفس راحت

 .دیچیآسمون ب

 کردم که شعله ینگاه م ینیبه موهام زدم و شوک زده به ماش یچنگ دم،یدو نیو به سمت ماش دمیکش یبلند ادیفر

 کرده بود. یخلوت رو نوران ابونیخ ششیآت یها

 

#part۸6 

 

 

 

 .دمیکش ادیتر رفتم و فر کینزد
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 ...لیآن-

 

لب   ری، زبزنه رونیب نمیبود، ضربان قلبم باال رفته بود و قصد داشت از س نیجلز و ولز سوختن ماش یفقط صدا جوابم

 اسمش رو 

 یباز کردن در، با احساس سوختگ یتونستم باور کنم، جلوتر رفتم و دستم رو جلو بردم برا یگفت،م هنوزم نم یم

 شیبه در وارد کردم، ضربه دوم و ضربه سوم، آت یو ضربه محکم دمیکش ادیفر دم،یکش دستم، زود خودم رو عقب

  شتریشد و جنون من ب یشعله ور تر م

 .دمیکوب یزدم و با لگد به در م یشد، داد م یم

 .مدیبه صورتش زدم و غر یشدم و مشت محکم ونهید لیسه دنیشدم، با د دهیشدن دستام به عقب کش دهیکش با

 ؟یبود یاستخدام کردم؟ کدوم قبرستن یمن شماها رو واسه چ-

 .رسنیاالن م یلبش رو بادست پاک کرد و گفت:زنگ زدم آتش نشان گوشه

 شد و در حال سوختن یم شتریقلب من هم گرماش ب د،یکش یکه م یینگاه کردم که با هر شعله ا ینیبه ماش دوباره

خدا لعنتم کنه،  دم،یفهم ریدختر رو د نیکه  دوست داشتن ا یبه منچقدر عذابش دادم، لعنت به من،  ل،یبود، آن

رو به حصارش در آورده بود  لیکه آن یسرخ رنگ یهااز اون شعله  یو با فاصله کم دمیدو نیجنون وار به سمت ماش

 .دمیزدم و داد کش نیبه در ماش ییا گهیو ضربه د دمیکش ادیو فر ستادمیا

 باز شو... یلعنت-

 

بود دوخته شد، از در باز  یصندل یکه رو ییکه به در زدم، در باز شد و نگاهم به جسم مچاله شده ا ییا گهیلگد د با

 لیبکشم، اون...اون آن ادیتونستم فر ینم گهیشده اش، د اهیجسم سوخته و س یرو دیکش یشعله م شیآت نیماش

 بود؟

 شد. یگلوم جا به جا م یتو ینیسنگ غده
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 امد؟ یاز دستم بر نم یکار

 شد که کارن شاهکام انقدر درمونده شده باشه! ینم باورم

 و کدر شدش اهیجسم س دنشیکش رونیب یبه خودم امدم و دستم رو برا یآتش نشان نیماش ریآژ یصدا دنیشن با

 شد، به سمتش برگشتم و به عقب شتریب نیفاصله ام از ماش یشدنم توسط مامور اتش نشان دهیدراز کردم اما با کش

 لش دادم و داد زدم.هو

 سوخته، نابود شده، من نابودش کردم... یلعنت-

 شد. یتر م فیو ضع فیضع صدام

 من نابودش کردم...-

 لب زمزمه کردم. ریدوزانو افتادم و ز یرفت و رو لیتحل میتموم شدن جملم انرژ با

 بودم من کردم؟ یچه غلط نیا-

  نیلعنتم که، لعنت به ا خدا

 .دمیبه رخ کش دیرش شیکه پ یرتیکه کردم، لعنت به غ یعقل یب

و با دو خودم رو به دفترش رسوندم، اما  میخشم و نفرت وجودم رو پر کرد، به شدت از جا پر د،یآوردن رش ادیبه  با

 مبهوت به اطراف نگاه کردم، رو دست خورده بودم... دیرش یخال یجا دنیباد

 

#part۸۷ 

 

 

 فرار کرد؟ چطور

 کمکش کرده بود؟ یکارا رو انجام بده، ک نیتونست ا یمن ییتنها
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 تر از پوچ بود! یکردم تمرکز کنم اما ذهنم خال یبستم و سع چشم

 

  یکینبود، جلوتر رفتم و از لیاز آن یخاموش شده بود و خبر نیافتاده از کارخونه خارج شدم، ماش یشونه ها با

 .دمیپرس شدیکه داشت سوار آمبوالنس م ییپوش ها دیسف

 کجاست؟ لیآ...آن-

 نگاهم کرد و گفت: یدلسوز با

  ،یقانون یپزشک رهیجسدش م-

 .دیریبگ لشیاونجا تحو دیتون یم

 

 .دمیکش ادیو فر دیحرفاش خون تو رگ هام جوش دنیشن با

 خوام ببرمش خونه... یالزم نکرده، م-

 با تعجب نگاهم کرد و با اخم گفت: مرد

 .میبه کارمون برس دیکنار بزار دیحاال هم بر د،یبکن نکارویا دیتون ینم-

 

 بستم و سخت به حرف امدم. پلک

 ...نمشیخوام بب یخوام...م یم-

 

 .دمیشن یها رو م نیماش ریدور شدن آژ یگفت و سوار شد، صدا ییا شهیتفاوت نم یب مرد

 بود. میها یتمام خود خواه انیپا دیشا خواستنت
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 کل یدانا

 

 خشک شد. شیلب ها یخبر رو دنیبا شن روزشیپ لبخند

 بود! دهیبه اشتباه شن دیفشورد، شا شیگوش ها یرو شتریتلفن را ب یگوش

 گفت: یبلند یشد و با صدا یعصب

 نبود، قرارمون دختره نبود. نیقرارمون ا ،یلعنت-

 مرد عصابش را متشنج کرد. شخندین یصدا

  یزیچ هی دیبالخره به منم با-

 ...گهید دیماس یم

 زدن کارن بود. نیبود، قصدش زم دهینقشه کش نیهم یاول هم برا از

 کرده اش؟ زیبهتر از عز یزیو چه چ 

 شد و تند به حرف امد. یعصب سخت

 وگرنه... یرو درستش کن یکه زد یگند نیا دیبا-

 و به تمسخر گفت: دیحرفش پر انیم

 ...یچیه به دست و پام نپکنم، بهتر یم چتیتو رو هم مثل اون نسخه پ ؟یکن یم کاریوگرنه چ-

 

 به شانس بدش فرستاد. یانداخت و لعنت نیرا زم یگوش دیچیکه در گوشش پ یبوق اشغال یصدا با
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 مرد خرفت را  ریپ نیا دیبا

 کردند... یآرامش م شیوقت بود که کشتن دشمن ها یلیخ ابد،یکشت تا آرامش  یم

 

#part۸۸ 

 

 ))کارن((

  لیاز نبودن آن یروز چند

 نیزم یمثل آب تو یکنم، لعنت دایرو پ دیشده بود، هنوزم نتونسته بودم رش ینیگذشت و کار من فقط خونه نش یم

 فرو رفته بود.

 بود، خبر نگرفتن خان از بیکه برام عج یزیچ رم،یبگ لیرو تحو لیتا جسد آن یقانون یرفتم پزشک یم دیبا امروز

 افتاده. یقبود چه اتفا دهیدخترش بود، مطمعنا تا االن شن

 رو صاف کردم و از عمارت خارج شدم. میمشک رهنیپ قهی

 شدم و حرکت کردم. نمیماش سوار

 

 مختلف، تونستم یتو بخش ها یمعتل یشدم و واردش شدم، بعد از کم ادهیپ یقانون یدر پزشک یجلو یساعت بعد

 . نمیدکتر رو بب

 رو صاف کردم و رو بهش گفتم: صدام

 فوت کرده بود امدم. یکه تو آتش سوز یگرفتن جسد خانم یبرا-

 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: دکتر
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  د؟یکن یاشتباه نم-

 

 شدم و گفتم: کالفه

 نگفتم. یاشتباه زینه چ-

 

 چشم هاش درست کرد و گفت: یرو رو نکشیع دکتر

بود،  آقا هیخانم نبود، بلکه جسم سوخته  هیبود، جسد  یسوز شیآت یکه تو یهست چون جسد یحتما مشکل-

تازه  منیها همچ یقرار گرفته، چون سوختگ نیماش یآقا رو از قبل سوزونده بودن و بعدش تو نیبگم که ا دیالبته با

 .ستنین

 متعجب، سردرگم گفتم: ایدونستم خوشحال باشم  ینم

 هست؟ یآقا ک نیاصال ا یعنیچطور ممکنه؟  نیاما ا-

 و گفت: دیکش یآه دکتر

 د؟یریگ یم لشیانقدر داغون هست که شناخته نشه، حاال شما تحو-

 

 .صیواسه ترخ فرستمیرو م یکیو  دمیاره همه کاراشو انجام م-

 

 شینمرده پس االن کجاست؟ با خشم دستم رو مشت کردم، قطعا پ لیتکون داد و از کنارم گذشت، اگه آن یسر دکتر

 بود. دیرش

 شدم و به سمت عمارت روندم. نمیخارج شدم و سوار ماش یقانون یاز پزشک تیعصبان با
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 ییخواستم به اتاقم برم که صدا یگرفتم و ازشون باال رفتم، م شیراه پله هارو در پ میوارد شدنم به عمارت مستق با

 زد. یحرف م یصدا واضح تر شد، انگار داشت با کس ستادم،یاز اتاق کوثر نظرم رو جلب کرد، پشت در اتاقش ا

 .یدختر رو برگردون دیبا گم،یبه کارن م زویهمه چ-

-... 

 تا امشب خونه باشه وگرنه من... دیبا لیآن-

 نییدستش رو پا یتو یگوش د،یجا خورد و از جا پر دنمیحرفاش با خشم در اتاق رو باز کردم، کوثر با د دنیشن با

 آورد و گفت:

 داداش من...-

 تم.شدم و بازوهاش رو تو دستام گرف کشینزد

 کجاست؟ یدونیم ؟ی! ازش خبر دارلیآن ؟یزدیحرف م یداشت یبا ک-

 

 کرد. هیگر یبلند ینگاهم کرد و با صدا یکم

 نبود. نیبشه، قرارمون ا ینجوریخواستم ا یداداش من نم-

 تر شدم و تکونش دادم. یعصب

 رو  یکوثر حرف بزن چ-

 بشه. ینجوریا یخواست ینم

 کرد و گفت: ینیف نیف

 مرد بوده؟ هیبود،  نیماش یکه تو یکه اون یدیحتما تا االن فهم-
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 تکونش دادم و داد زدم. شتریب

 کجاست؟ لیآن-

 و از حصار دستام آزاد شد و به حرف امد. دیعقب کش خودشو

سراغ  یریو م یشیم یکار من بود، مطمعن بودم که عصب یبود، همون کثافت، اون ترقه باز لیاون مرد پدر آن-

از قبل هماهنگ کرده بودم، به پدرش  ،یبا خودت آورد لمیرفت و آن شیاز شانس خوبم نقشه ام درست پ ،دیرش

 که باهاش گذاشته بودم. یکم عقل هم زود امد سرقرار رمردیاون پ ره،یم یزنگ زدم و گفتم دخترت امشب م

 

 تونستم حرفاشو باور کنم. یکوثر شده بودم، نم مات

 ؟یکارو کرد نیکوثر تو چطور ا یگیم یدار یچ-

 زد و گفت: یشخندین

 شدنیاون آشغال امد، با د یشد، وقت ینم دایجهنم هم پ یتو رشیبه پا کردم که نظ یشیهم کمکم کرد، آت دیرش-

کرد  یم یزد و سع یم ادیکه درست کرده بودم، فر یشیامد، انداختمش تو آت ادمیکه باهام کرده بود،  ییهمه کارا

 فرار کنه.

 

 سر داد و ادامه داد. یها خنده بلند ونهید مثل

و  نیتو ماش مشیکه کامل سوخت، انداخت نیشد، بعد از ا یبرابر م نیآرامش من چند د،یکش یکه م یادیبا هر فر- 

 رو...با خودش برد. لیچزوندن تو، آن یاما اون کثافت برا م،یرو خارج کرد لیآن

 

به صورتش زدم و  یلیبردم، س ورشیکردم، صبرم تموم شد و به سمتش  یخواهرم رو درک نم یرحم یهمه ب نیا

 شد. نیهولش دادم که پهن زم

 رو درست زیمگه بهت نگفته بودم خودم همه چ ؟یکارو بکن نیا یبخشمت کوثر چطور تونست ینم-
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 کنم؟ یم 

 

 جاش بلند شد و گفت: از

 ...یداد یتو نستم صبر کنم تو همش طولش م ینم-

 بهش زدم و گفتم: ییا گهید یلیس

 خفه شو...-

 شد و گفت: کمینزد

 ...لیدنبال آن میبر دیکنم، با یرو تموم م یباز نیخودم ا-

 

 سر تکون دادم و گفتم: یعصب

 کجاست؟ یدونیم-

 شد و گفت: مرموز

 .دمیم انیخودم بهش پا م،یریاما با نقشه من جلو م دونم،یاره م-

 

#part۸۹ 

 

 ((لی))آن

و  بهم انداخت یسرداد، نگاه ییکردم، باند دور دستش رو محکم تر کرد و ناله ا ینفرت به مرد مسن مقابلم نگاه م با

 گفت:
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 به اون کارنت بدم. یدرس هیمن  ،یکن یجغد نگاه م نیع هیچ-

 

 کردم و گفتم: شترینگاهم رو ب یتو نفرت

 .ادیتف به روت ب ،یبکن یتون ینم یغلط چیه-

 شد. کمینازکش نشوند و نزد یلب ها یرو رو شیشگینشد و لبخند هم یچند روز اصال عصب نیا مثل

 برات قصه بگم؟ قصه انتقام کوثر از تو... یخوا یم-

 حرف نگاهش کردم. ینگفتم و ب یزیرو بدونم، اما چ یخواست همه چ یدلم م یلیخ

 نشست و به حرف امد. نیزم یرو کنارم

 کار اون وقتا من با پدر کارن -

پدر تو امد وسط، ادم  یپا نکهیزدم، تا ا یو دورش م زاشتمیسرش کاله م شهیبود، اما من هم یکردم، ادم خوب یم

 یگفت رو عمل یم یبود، هرچ ییدنده ا هیلجباز و 

 لنگه خودم بود. ییجورا هیامد، اما من دوستش داشتم  یازش خوشش نم ادیکرد، پدر کارن ز یم 

شد، اما خوشگل و جذاب بود،  یاون وقتا همسن تو م ،یدختر خوشگل و وحش هی دیروز پدرت کوثر رو د هی نکهیا تا

جمع  یکرد، پدرت رو تو یم دایپ یداد، اما اون قبول نکرد و باهاش لج کرد، هروقت فرصت شنهادیپدرت بهش پ

کردن کوثر  کیو تحر یا دورهمشو جواب داد و با چند ت یپدرتم لجباز دن،یخند یکرد و همه بهش م یم ریتحق

 معتادش کرد.

 

 .دمینگاهش کردم و کنجکاو پرس متعجب

 شد؟ یکوثر چ-
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 یچ کینیکل یدونست تو یبود، م طانیاما مادر که مادر نبود، ش ک،ینیبه زور فرستادش کل دیمادرش فهم یوقت

ش اول یرفت، همه چ کینیکوثر به کل یاما ثروت پدرت و زن خان بودن کورش کرده بود، وقت دیکش یانتظارش رو م

 کنن. یسراغش و بهش تجاوز م رنیپدرت م یکرده ها ریشب سه نفر از اج هیخوب بود، اما 

سراغ پدرت، اما اون نامرد،  رهیصاف م شه،یمرخص م کینیاز کل یوقت ده،یو عقلش رو از دست م شهیم ونهید کوثر

 ونهیسوزه، کوثر د یکم از قسمت گونه اش م هیونتش، البته سوز یزاره و م یصورتش زغال م یو رو زنهیکتکش م

 کنه و صورتش رو یخونه خودش شعله گاز رو روشن م رهیم یوقت شه،یتر م ونهیبود، د

افته تو کار خالف و قصد نابود کردن  یسوزونه، کارن هم از همون موقع م یگاز و صورتش رو م یرو رهیگ یم 

 کنه. یخانواده شما رو م

 

 هام رو صورتم جوالن  اشک

 پدرم رو باور کنم. یرحم یتونستم انقدر ب یدادن و من نم یم

 و گفت: دیگونه ام کش یرو یتر شد، دست کینزد دیرش

 ؟یو من رو غرق خودت کن یبه خودت بد یتکون هیچطوره  ،یگفت توام خوشگل و جذاب شهیم-

 

 و تخس گفتم: دمیرو عقب کش صورتم

 لجن، کثافت... یکنم، اما تو یغرقت م-

 نشد و فقط لبخند زد،  یعصب بازم

 موهام فرو برد و گفت: یرو تو دستش

 چرب شده اما بازم  یادیز-

 .یاریسرحالم ب یتون یم
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و به شدن به صورتش  دمیچیبا فشار آوردن به طناب دور دستم تونستم بازشون کنم، طناب رو دور دستم پ بالخره

 گفت و عقب رفت. یآخ دم،یکوب

 لب هام نشست و گفتم: یرو یشدنش لبخند یبا عصب ستادم،یجام بلند شدم و مقابلش ا از

 حفظ ظاهرت افتضاحه...-

تونستم تکون بخورم، هر لحظه درد دستم  یداد، پشتم بهش بود و نم چیآورد و دستم رو گرفت و پ ورشیسمتم  به

کردم  یو سع دمیکش یبلند غیردم، جگ یرو یدیشد، با احساس سوزش شد یشد و صورتم جمع تر م یم شتریب

 خودم رو آزاد کنم.

 ولم کن کثافت...-

 .دیچیدستم پ یتو یبرخورد کردم و درد بد واریجلو هولم داد، که به د به

 کرد ببوستم، یم یجونم، سع یتن ب ینشستم، که به سمتم امد و خودش رو انداخت رو نیزم یرو

 سرمو به چپ و راست تکون  

 غیاز لبام گرفت که ج یگاز محکم د،یکارو بکنه، اما بالخره موفق شد و لبم رو به دندون کش نینه ادادم تا نتو یم

و بازش  دمیعقب رفت، از غفلتش استفاده کردم و به سمت در دو یو با پام هولش دادم که کم دمیکش ییخفه ا

نکردم و از در  یکردم و لباسم پاره شد، توجه که مقاومت دیرو گرفت و به سمت خودش کش رهنمیپ نیکردم، آست

 دور شکمم حلق شد. یبه در برسم دست نکهیقبل از ا دم،یدو یخارج شدم و به سمت در ورود

 از شونه و گردنم یمحکم یبه خودش چسبوند و گازها منو

کردن،  یگو مشده بودند و عجزم رو باز یصورتم جار یکردم، اشکام رو یو تقال م دمیکش یم غیگرفت، ج یم 

 یدادم، با صدا یزدم و خودم رو تکون م یاز شکمم گرفت، زار م یشکمم بود رو چنگ زدم که بشگون یکه رو یدست

بود، خوشحال شدم، با جدا شدن دست  دمیکه تنها روزنه ام یمرد دنینگاهم رو به سمتش دادم و با د یزیافتادن چ

 م.اون آشغال از دورم، به سمت کارن پرواز کرد یها

 .دمینفس کش قیو عم دیچیپ مینیب یمخصوصش تو گاریس ینا خودآگاه تو آغوشش جا گرفتم، بو 
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#part۹۰ 

 

 

 ها کارن دورم حلقه شد، نگاهم رو به صورتش سوق دادم. دست

 شده بود.  رمیخ

 دهیروشنش د یچشم ها یتو یناب یاز کارن جدا شدم و بهش چشم دوختم، دلتنگ یدر ورود یصدا با

 رفت. دیبهم انداخت و به سمت رش یکوثر متعجب شدم، نگاه دنیشد، به سمت در رفت و بازش کرد، باد یم 

 ها؟ یزنیم نیمخت تاب برداشته بود؟ که منم زم رمردیپ-

 

 داد. یبروز نم یادیز زیامد، اما چ یم دهیبه نظر ترس دیرش

حفظ تعادل کرد، کارن جلوتر رفت  یبه سختبه عقب پرت شد و  دیبه دلش زد، رش یشد و لگد محکم کشینزد کارن

 کارن بلند شد. یافتاد و صدا نیزم یرو نباریرو به پاش زد، ا یو لگد بعد

 کنم. یتمومش م د،یرش شهینه؟ کابوست امروز تموم م یترس یم ه؟یچ-

 گشت. یم یو انگار به دنبال راه فرار دیچرخ یبه اطراف م دیوحشت زده رش نگاه

 ولم کن، بزار برم. ،ینکردم، لعنت تشیکارن دست بهش نزدم، اذ-

 

 کنار رفت و گفت: کارن

 بلند شو...-
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صورتش فرود امد، عقب عقب رفتم و به در  یخوشحال نگاهش کرد، با بلند شدنش مشت کارن بود که رو دیرش

 زد. ییا گهیو مشت د دیکش یادیکارن فر دم،یبسته چسب

 .دیکَنم رش یگورتو م ،یهفتس عذادارم کرد هی ؟ینکرد تیکشم، اذ یهفته اس دارم زجر م هی-

 

 زد؟ عذادار شده بود؟ یداشت حرف م یزد، از چ یگفت و م یم

 رو کشته بود؟ یکس دیو از دست داده بود، رش یک مگه

زد، حرصش  یکه به اون نامرد م یکردم که با هر مشت ینگاه م یبه کارن رهیشدن و من خ یسرم اکو م یها تو سوال

 شد و صورتش سرخ تر... یم شتریب

 کارن از روش بلند شد و به سمتم امد. د،یحال شدن رش یب با

 

 کنه، نگاه تشنه اش حالم رو دگرگون یو نگاهم م ستهیا یم کمینزد 

 افتاده بود. شیهفته ا یدلتنگ ادیانگار قلبم تازه به  دنشیکنه، با د یم 

 ؟یشد تیاذ یلیخ-

 جا جون بدم. نیمکردم ه یفکر م-

 رفت؟ ادتیحرفم رو -

 ...یتو که کنارم نبود-

 

کرد  یستد شیبگم، گلوله بود که پ یزیکه چ نیافتاد که کارن رو نشونه کرده بود، قبل از ا دینگاهم به رش ییا لحظه

 رو در بر گرفت. یخال اطیح یبلندش فضا غیج یو صدا
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#part۹۱ 

 

 

که اسلحه گرم به دست گرفته بود و  یشده بود گرفتم و به کوثر ریسراز دیرش نهیکه از قفسه س یرو از خون نگاهم

 کرد، دوختم. یکه کرده بود نگاه م یترس به کار یب

 کارن بلند شد و زمزمه وار گفت: "یوا" یصدا

 ...!شیکوثر؟ کشت یکرد کاریچ-

مل نشون داد و خودش رو عقب گرفتن اسلحه دراز کرد، کوثر عکس الع یبه سمت کوثر رفت و دستش رو برا عیسر

 .دیکش

 و گفت: دیکش شونشیپر یتو موها یدست یعصب کارن

 اون اسلحه رو بده به من...تو -

 ...من کشتمش...یگناه یب

 

 و نگران نگاهشون  متعجب

 کردم، کوثر عقب تر رفت و گفت: یم

کنم، حس پرواز دارم، من رو  یم یخوام رها بشم، احساس سبک ینداره، م دهیفا نجایتو ا دنمینه کارن، زجر کش-

 رو کردم درک کنه... یهم من رو ببخشه و کار لیآن یروز هی دوارمیبرم، ام دیتونم بمونم، با یببخش، نم

 داد؟ یم یحرفا چه معن نیکردم، ا ینگاهش م جیگ

 شد و جسم  یکیکلت  یکارن با صدا ادیسرش گذاشت، فر یدستش رو باال برد و اسلحه رو رو کوثر

 پهن شد. نیزم یفشان کوثر رو نخو
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 .دمیو به سمتش دو دمیکش یغیج

 .دیخودش رو رسوند و کوثر رو به آغوش کش کارن

که ازم گرفتنت، قصد  ییها لیلعنت به دل ،یدیکه کش ییلعنت به همه زجرا ،یخودت رو پر پر کرد زم،یخواهر عز-

 ...یلعنت یجونم رو کرد

 

صدا اشک  یصورتش روون شد و ب یرو یداد، قطره اشک یسرخ شده کارن، بغض پردردش رو نشون م صورت

 کرد و از خواهرش وداع  یم هیمردونه گر خت،یر

 و ناباور به کوثر غرق خون نگاه  ختمیر یکرد، پا به پاش اشک م یم

 بود... دهیکه کش یزجر ها یسوخت برا یکردم، دلم م یم

 که آزارهاش برام گرون تموم  یکوثر یکردم برا یم یدلسوز

 شدن. یم

 کرده اش... زیمرد مقابلم چه سخت گذشت مرگ خواهر عز یبرا و

*** 

 نصب شده بود، دوختم. وارید یکه رو یدیکارن گرفتم و به تابلو جد یمشک رهنینگاهم رو از پ  

 جا به جا شدم و گفتم: یکم

 زم؟یبر ،براتیخور یم ییچا-

 

 غم زدش رو بهم دوخت و گفت: نگاه

 گردم. یبرم به عمارت سر بزنم،زود برم دیندارم، با لیم-
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 از جام بلند شدم و گفتم: 

 خفه است. یلیبمونم، خ نجایتونم ا ینم ام؟یمنم باهات ب-

 جواب داد. یکرد و جد یاخم

 .یتون ینه نم-

 کردم و گفتم: لج

 گشنمه، تازه حمومش هم آب گرم نداره. میلیسرده، خ نجایا-

 شد . شتریب اخمش

 گفتم نه...-

 رفت. رونیمن، از در ب یتوجه به صورت ناراض یگفت و ب نویا

 .دمیقفل شدن در رو شن یصدا 

 بود. ختهیخورده بودم، معدم کامل بهم ر تزایآپارتمان کارن، حبس شده بودم، انقدر پ یبود که تو یروز هشت

 یکرد؟ مثل انسان ها یم یزندگ ینجوریخونه دوختم، چرا ا یخال ینگاهم رو دوباره به فضا و دمیکش یپوف

 ...نینخست

بار  نیدر زدن تکرار شد و ا یشدم، صدا کشیحرف نزد یخواستم به اتاقم برم که زنگ در به صدا در امد، ب یم

 .دیمرد به گوشم رس هی یصدا

 .دیشاهکام، لطفا درو باز کن یآقا-

 جواب دادم و گفتم: نباریا

 .ستنین شونیا-

 گفت: دیکه با ترد دیمرد به گوشم رس یهم صدا بازم
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 .دیلحظه در رو باز کن هی شهیم ؟یشما خدمتکارشون هست-

 گرفت و گفتم: حرصم

 تونم بازش کنم. یمن همسرشون هستم در هم قفله و نم رینخ-

 که ومدین ییصدا  ییا قهیدق چند

 .دمیهم همه شن یبه در خورد و صدا یو از در دور شدم، لگد محکم تر دمیاز جا پرکه به در خورد،  یلگد با

 .دمیکش غیبه در خورد که ج یعقب تر رفتم و به در چشم دوختم، ضربه محکم تر دهیترس

 د؟یکن یم کاریچ-

 شد و قفله در شل تر که... یم شتریها ب ضربه

 

#part۹۲ 

 

 

 

بازش کردم، چند تا  یشکستن و راه فرار نداشتم، به سمت در قدم برداشتم و ناگهان یدر شکسته شد،  درو م قفل

در جمع شده بودن، جرعت  یکه جلو یتیجمع دنینگاهم کردن و بلند شدن، با د رهیمرد به داخل پرت شدن، خ

 گفتم: یگرفتم و عصب

 د؟یاورد ورشیمثل سگ هار  هیچ-

 

 د گفت:تنش بو یکه کت و شلوار خوش دوخت شونیکی
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 خانم شما هم که مثل شوهرتون طلبکار بودن تو خونِتونه...-

 

 نگاهش کردم و گفتم: جیگ

 کنم. یم تیازتون شکا د،یگیم دیدار یچ-

 بود، جلو امد و مودب گفت: هیکه جوون تر از بق گشونید یکی

 .دیگ یکارن خان خونه هستن و شما به ما نم میما فکر کرد دیببخش-

 

 کردم و گفتم: یاخم

 مگه من آزار دارم که بهتون نگم.-

 

 گفت و به صورتم نگاه نکرد. یاستفر الله شهیمسن ساختمون از در داخل امد و مثل هم نگهبان

 ادعا  ونیآقا نیخانم ا لیآن-

 شاهکام بهشون بدهکاره... یکنن آقا یم

 

 بدهکار باشه؟ دیشد، چرا با یشدم، باورم نم متعجب

 .ادیب سیتا زنگ نزدم پل رونیب دیپس لطفا بر ستن،ین نکه اال شونیا-

 

 گفت: یجلو امد و با لحن بد گشونید یکی

 .رمینم رونیخونه رو نگردم ب نیخانم، من تا وجب به وجب ا ستنیاز کجا معلوم ن-
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 خونه شدن. یگفت و بدون توجه به جواب من مشغول بررس نویا

 گفت: شونیکیگشتن و رفتن و قبل رفتن،  ییا قهید چند

 کنه؟ یهم خاموش م یگوش چ،یه ادیحساب مارو صاف کنه، شرکت که نم ادیبهش بگو ب-

 یزندگ یکه واحد رو به رو یخواستم در رو ببندم که نگاهم به مرد یکردم، م رونشونیتکون دادم و به زور ب یسر

ردم ک یکرد، درو بستم و سع یم رمیتحق زشیبودم و نگاه ه دهینگاهش رو د نیبار بود که ا نیکرد افتاد، چندم یم

 تفاوت باشم. یب

 شدم. یکه تو خونه بود مشغول آشپز یکم لیو وارد آشپز خونه شدم و با وسا دمیکش یپوف

*** 

 به نظر  یاز اتاق خارج شدم، به کارن نگاه کردم که عصب ،یباز شدن در ورود یصدا دنیشن با

 جلوتر رفتم. د،یرس یم

 درست... یمن ماکاران ؟یشام خورد-

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 که نکردن؟ تتیاذ-

 

 حرفا... نیو از ا یحسابشونو بد یبر دونمیمشت مزخرفات گفتن و رفتن، چه م هینه فقط -

 تکون داد و گفت: یسر

 .دمیتا آخر ماه حسابشون رو م فروش یشرکتم به مشکل خورده، مجبور شدم، عمارت رو بزارم برا-

 

 ز خونه رفتم.گفتم و به آشپ یآهان
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 رو سفره، بلند صداش زدم. لیرو برداشتم و پهن کردم و بعد از گزاشتن وسا سفره

 کارن...-

 و دوباره گفتم: دمینشن یجواب

 ...گهید ایکارن، ب-

هش و ب دمیکش ینیخواستم از آشپز خونه خارج بشم که با برگشتم، ه یازش، کالفه شدم و م ییصدا دن،ینشن با

 چشم دوختم.

 امد و گفت: جلوتر

  ه؟یچ-

 کنم. یدو ساعته دارم صدات م--

 بودم. نجایاز اولش ا-

 .یداد یپس...پس چرا جواب نم-

 تر شد. کینزد

 .وفتهیخواستم اسمم از زبونت ب یآخه نم-

 به عقب برداشتم. یو به دندون گرفتمش، قدم دمیرو داخل دهنم کش نمیریز لب

 .دیشما بخور رمیمن س-

 یمنظم و آرومش تو یکرد، نفس ها کمیو به خودش نزد دیبرم  که دستم رو کش رونیخواستم ب یگفتم و م نویا

 صورتم پخش 

 چشم هام بسته شدن و به حرف امدم. اریاخت یشدن و ب یم

 .یناراحت باش یلیکردم خ یفکر م-
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 .دیرو سفت تر چسب کمرم

 دارم. یخونه نگهت م نیتو ا نیواسه هم-

 بهش دادم. یگذاشتم و فشار آروم نشیس یرو رو دستم

 فهمم... ینم-

 به خودش چسبوندتم و زمزمه وار کنار گوشم نجوا کرد. شتریب

 تپه... یم جانیقلبت انقدر با ه یوقت یفهم یچطور نم-

 

 کردم و گفتم: شتریاش ب نهیس یدست هام رو رو فشار

 زده شده، لطفا ولم کن. جانیاز ترس انقدر ه-

 که گفت: دمیهاش شل شدن و کمرم از حصارش آزاد شد، خودم رو عقب کش دست

 .زنمینم بیمن بهت آس ؟یترس یم یاز چ-

 خودم جرعت دادم و گفتم: به

 نداره. یاصال چهره خوب نیکه ا یفکر کرد چیآپارتمان، ه هی یهان؟ من و تو، تنها تو ؟یچرا نگهم داشت ،یپس چ-

 ابرو هاش نشست. نیب یظیغل اخم

 بهت گفته؟ یزیچ یکس-

 

 یخودشون فکر م شیساختمون که پ یها زمردیبگه، طرز نگاهشون، رفتارشون، نگاه ه یزیچ یکس ستیالزم ن-

 کنن که...
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بهشون وارد کرد، دردم امده بود و چشم هام پر از  یادیدستش گرفت، فشار ز یرو ادامه ندادم، که بازوهامو تو حرفم

 اشک شده بودند.

 

 نگاه کرده؟ هان؟ زیبهت ه یک-

 

 کرد و داد زد. شتریشدم، فشار دست هاش رو ب رهیکه پهن کرده بودم، خ ییازش گرفتم و به سفره ا رومو

 

 نزدم. شیساختمون رو با آدماش آت نیبگو تا آ لیآن-

 

که اشک هام روون شده بودن  یو درحال دمیکش رونیاز درد جمع شده بود، بازوم رو از دستش به شدت ب صورتم

 گفتم:

 شیدر موردم بکنند، پس خودتو آت یکه هر فکر یتو باعث شد ،ینگاه ها شد نیکنه، تو باعث ا یم تمیرفتارت اذ-

 بزن.

 گفتم و از آشپز خونه خارج شدم، وارد اتاق شدم و در رو بستم. نویا

 .نبودم، حقش بود مونیکردم، اصال از حرفام پش یم یسبک احساس

 

#part۹۳ 

 

 

 ))کارن((
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 ادب یکم دیکرد، با یرو درک نم یدختر آزاد نیکرده بودن، انگار ا میتند و حرفاش، عصب رفتار

 هاش اضافه شده بود، کمتر بشه. یژگیبه و یتخس بودنش که به تازگ نیشد، تا زبونش و ا یم 

 پدرش افتاده. یبرا یداشتم که بهش نگفتم چه اتفاق یبد یلیدلم حس خ ته

 جوجه جلوم بود. هی ی، انگار غذاکه جلوم بود نگاه کردم یظرف ماکارن به

 .دیبهم چسب شینیزم بیس گهیته د یاز ماکاران شتریگاز برداشتم و گذاشتم جلوم، ب یرو از رو قابلمه

 

 دیخونه خر یکم برا هی دیبا

 .میتو خونه نداشت یسرد بود و بخار یلیکردم، هوا خ یم 

 .ستادمیدوش ا ریسفره رو جمع کنم بلند شدم و به سمت حموم رفتم، واردش شدم و ز نکهیا نبدو

  لیبه آب سرد، عادت داشتم، اما آن دم،یکش یقیپوستم، نفس عم یشدن آب سرد رو ختهیر با

 آب سرد بمونه؟  یتونست تو یجونش، چطور م یب کلیآب رو تحمل کنه، پوست نرم و ه یتونست سرد ینم

 دادم. یحواسم رو بهش م شتریب دیبا گه،یبود د فیلب هام نقش بست، جنس لط یرو یکم رنگ لبخند

 

 ((لی))آن

زنگ در به زور چشم هام رو باز کردم، پتو رو از روم کنار زدم و بلند شدم، از اتاق خارج شدم و در رو باز  یصدا با

دستش بود و  هیداخلش بود تو  لهیبزرگ که پر از وس کیساله پشت در بود و دوتا پالست ۱۵بایپسر تقر هیکردم، 

 گفت: دنمیبا د ،اش بود گهیدست د یهم تو یرنگ دیسف میچند شاخه گل مر

 و به شما بدم. ارمیها رو گفتن ب دیخر نیشاهکام ا یسر کوچه تون امدم، آقا یسالم خانم من از سوپر-

 ها رو به سمتم گرفت، از دستش گرفتم و گفتم: کیگفت و پالست نویا
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 ممنونم. ،یدیزحمت کش-

 خواستم، در رو ببندم که نزاشت و و گل هم به سمتم گرفت وگفت: یم

 نره. ادتونی ینیزم بیس گیخانم گفتن که بهتون بگم، ته د یشماست، راست یبرا نمیا -

 زدم و گل رو از دستش گرفتم و گفتم: یلبخند 

 ارم؟یبرات ب یخور یم وهیباشه، آب م-

 دادم. هیدر رو بستم و بهش تک گفت و تشکر کرد و رفت، ییا نه

 یروز هیشد منم  یم یعنیخانم خونه دار رو داشتم،  هیدستم نگاه کردم، حس  یداشتم، به گل تو یحس خاص هی

قرار  یپر آب وانیل یتو ها روتو آشپز خونه گزاشتم و گل هم لهیو وس دمیکش یخانم خونه خودم بشم؟ آه پر سوز

 دادم.

 کردم؟ یدرست م دیبا یچ حاال

 برش داشتم، شماره ناشناس بود، جواب دادم. لمیزنگ موبا یصدا با

 بله؟-

 .دیچیپر درد مادرم تو گوشم پ یصدا

 .یآبرو واسم نزاشت ؟یهست یخدا لعنتت کنه دختر، تو چجور فرزند-

 کردم، چقدر دلتنگش شده بودم... بغض

 دخترش رو فراموش کرده؟ ای زنهیم یمامان منو ببخش، مامان دلم واست تنگ شده، مامان بابا ازم حرف-

 .دیچیپ یگوش یپر سوز مادرم تو هیگر یصدا

 ...لیآن یشد میتیشده؟  وهیمادرت ب یدختر؟ خبر ندار یخبر ندار-

 بابا...بابام مرده بود؟ ،یده بودم، کش میتیامونش نداد و ادامه حرفش رو نگفت، حرفاش برام مبهم بود،  هیگر
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 رو محکم تر گرفتم و گفتم: یگوش

 براش افتاده؟ یشده، اتفاق یمامان، بابا چ یگیم یچ-

 

پدرت خوب جولون  نیکشتنش، تو خونه قاتل یکن یم یعمارتشون کلفت یکه تو ییاره...کشتنش، همون نامردا-

 واسه خودت... یدیم

 

که برگردم  ،یگیدروغ م یبابام زندس تو دار ،یگیچطور امکان داره؟ مامان دروغ م ،یگیدروغ م یمامان بگو دار-

 خونه، مامان

 خوام برگردم. یم 

 شد و گفت: یمامان عصب یصدا

 خودم یپات رو تو روستا بزار-

 .یستیدختر من ن گهیکشمت، تو د یم 

 

 .دیچیگوشم پ یبوق اشغال تو یبگم که صدا یزیخواستم چ یم

 که من باور کنم؟ شهیباورش م یرو به روم شده بودم، خان مرده، ک دیفس وارید مات

صدا  ینشستم و سرم رو تو دستام گرفتم، اشک هام ب نیزم یکشته بودتش؟ اره حتما کار خودش بوده، رو کارن

 داشتند. ازیرفتم، خانواده ام بهم ن یم دیبودن، با یصورتم جار یرو

*** 

 کارن به خودم امدم و نگاهش کردم. یدونم چقدر تو همون حالت مونده بودم، با صدا ینم

  شده؟یچ-
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 آورد، گفت: یحرف نگاهش کردم، متوجه امدنش نشده بودم، همونجور که کتش رو در م یب

 .ادینم ییبو ؟یدرست نکرد یزیچ-

 انزجار نگاهش کردم و گفتم: با

 ...یلیخ ،یپست یلیازت متنفرم، خ-

 ؟یپس چرا هنوز نگهم داشت ،یخانوادم رو داغون کرد ،یرو کشت مپدر

 

 خوردنش رو احساس کردم. جا

 بهت گفته؟ یک-

 زدم و داد زدم. یشخندین

؟ چرا هان ،یقاتل پدرم یشدم، چرا نگفت میتی یچرا نگفت ،یکه بدبختم کرد یچرا بهم نگفت ؟یکن یچرا ولم نم-

 ؟ینگفت

 شونم گذاشت و تکونم داد و گفت: یبه سمتم امد و دستش رو رو یعصب کارن

 که  ییکدوم پدر؟ همون بابا-

 ؟یچرا به حرفاش گوش نکرد یشد مونیحتما پش ؟یدوستش داشت یلیخواست اجارت بده؟ خ یم

 ؟یروحش رو شاد کن یخوا یم ه؟یچ

 

 کردم. یم هیدادم و گر یام رو گرفت و نگهم داشت، هولش م قهی

  ،یپست یلین کارن، خولم ک-

 قاتل... یخانوادم، عوض شیخوام برم پ یم
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 بود و یحرص یلیانگار خ 

 و گفت: دیشونه برهنه ام کش یو با خشونت دستش رو رو دیکش نییام رو پا قهیکنه،  یخواست سر من خال یم 

 چقدره؟ تیدارم، فقط نرختو بگو کرا ینگهت م-

 

ستم بهش بزنم، د یلیگرفتم، خاکستر شدم و مات نگاهش کردم، دستم رو بلند کردم که س شیحرفش آت دنیشن با

 .دیلرز یآورد، تنم از حرص م نییرو گرفت و پا

 

 ولم کرد و گفت: کارن

 ...لیآن-

 بهش ندادم و نگاهم رو از صورتش گرفتم که دوباره با عجز  گفت: یجواب

 من نکشتمش...-

 حرف از کنارش گذشتم که... یو ب دمیام رو باال کش قهیگفت،  یبرام مهم نبود، داشت دروغ م حرفاش

 

#part۹۴ 

 

 

 کردم که قصد قانع کردنم رو داره اما برخالف افکارم گفت: یفکر م ستاد،یراهم ا سر

 غذا درست کن.-

 خوام برم... یم ،یفکر کنم هنوز متوجه حرفام نشد-
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 .یمون یم نجایفعال ا ست،یخواستن تو برام مهم ن-

 زور داشت. یادیبرام ز حرفاش

 که سابقه هم دارم. یدونیکنم، م یفرارم-

 زد و گفت: یصدادار شخندین

 زندان بانت خوب نبوده.-

 

د بو زیکه از اشک لبر ییذاشت، تو مراسم پدرم شرکت کنم، بغضم گرفت و با چشم ها یرحم بود که نم یب چقدر

 حرف به اتاق خواب پناه بردم. ینگاهش کردم و ب

 

 ))کارن((

 غرق در سکوت بود، شهیانداختم و وارد خونه شدم، مثل هم دیکل

 خوام انتقام یگفت نم یدونست، م یتو صورتمم نگاه نکرده بود، من رو قاتل پدرش م یحت لیچند روز آن نیا یتو

 اما رم،یبگ

 ...رهیگ یانتقام رو ازم م نیدونست که با رفتنش بدتر ینم 

گذاشتم و دوتا قاشق برداشتم، به  ینیس هی یآشپز خونه گذاشتم، کتم رو در آوردم و غذا ها رو تو یغذا ها رو تو 

صورتش پخش شده  یخوابش برده بود و موهاش رو نیزم یدر بزنم وارد شدم، رو نکهیسمت اتاقش رفتم و بدون ا

ز چند رو نیاشتم،  موهاش رو جمع کردم، صورتش مثل ارو کنار گذ ینیتر رفتم و کنارش نشستم، س کیبودن، نزد

کمرش  یکنار رفتش دوختم، پتو رو برداشتم رو یداد،   نگاهم رو به پتو یسرخ بود، ناراحت بودنش عذابم م

 و نگاهش رو ازم گرفت. دیخودش رو عقب کش دنمیو نشست، با د دیاز جا پر ل،یانداختم، با برخوردش به آن

 شدم و گفتم: یعصب اریاخت یرتش بردم که با دستش پسم زد، برو به سمت صو دستم

 پسم نزن...-
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 شونشیپر یشد، تحمل کردنم براش سخت بود؟ موها یم ییگلوش باال پا بینگفت خودش رو جمع کرد، س یزیچ

 رو کنار زدم و گفتم:

 خانوادت؟ شیپ یبر یدوست دار یلیخ-

 کرد، چشم هاش پر از اشک بود، به حرف امد. نگاهم

 برم؟ یزاریم-

 

 صداش، حالم رو بدتر  بغض

 خواست بره،  یکرد، م یم

 بمونه، خود خواه بودم، خواستنش، خود خواهم کرده بود. شمیخواست پ ینم

 کرد، مگه دوتا ناز و عشوه امدن براش چقدر سخت بود؟ یم میراض دیدور من شده بود، با دور

 دستام گرفتم. یتر شدم و دستش رو تو کیموهاش فروبردم و نوازشش کردم، نزد نیرو ب دستم

 کرد. ینگاهم م سشیخ یهم با چشم ها هنوز

 ...یبر یتون یم-

 

 .دینگاهش دو یحرفم تعجب تو دنیشن با

 هفته... کیفقط  ،یبرگرد دیاما با ،یبر زارمیم-

 کرد و گفت: اخم

 هفته... هیاما اخه -
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 گفت: یفکر کرد و ادامه حرفش رو خورد و با خوشحال یکم

 باشه، قبوله...-

 

 کرد من احمقم؟  یم فکر

 عقلم کم بود؟ نکهیا ای

 زدم و گفتم: یپوزخند

 شرط دارم...-

 

 لب هاش محو شد، ادامه دادم. یرو لبخند

 ...یمحرمم بش دیبا-

 قدره؟ نیهم رتتیغ-

 ستیحروم که ن-

 ماه... کیفقط -

 

 بودم نداشت. دهیکه براش د یساده بود و خبر از خواب چه

 عقد داءم...-

 اجبار براش الزم بود. نیکرد، ا یفرق م نیخواست زورش کنم، اما ا یاصال دلم نم دم،یخوردنش رو به وضوح د جا

 کنم. ینم نکارویمن ا-
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 ...یجوابتو بگ یتون یتا فردا م-

 

 به چهره آشفته اش انداختم و از اتاق خارج شدم. ییا گهیرو گفتم و از جام بلند شدم، نگاه د نیا

 

#part۹۵ 

 

 ((لی))آن

 

 کردم که محرمه قاتل پدرم بشم؟ یشدم، چطور قبول م یم ونهید داشتم

 یم یمادرم بمونم، چرا انقدر بدبخت بودم؟ انتقامش رو گرفته بود، پس از جونم چ شیتونستم پ ینم گهید اونوقت

 خواست؟

 کرد؟ یم یسرم نداشتم، پس چه فرق یازدواج رو تو الیردم، خک یقبول م دیبا

قاشق رو برداشتم و پرش کردم،  دم،یرو جلو کش ینیکردم، س ینگاه کردم، احساس ضعف م ینیس یتو یبه غذا 

 شد، خودش غذا خورده بود؟ دهیفکرم به سمت کارن کش ییلحظه ا یبرا

 فکر بدبخت کردنم رو داشت و من به فکر غذا خوردنش بودم. رو تکون دادم و مشغول خوردن غذام شدم، کارن سرم

 که خوابم برد. دینکش یو طول دمیاز خوردن غذام سرجام دراز کش بعد
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کارن که تند  دنیچشم هام رو باز کردم، از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم، باد دم،یشن یکه م ییسرو صدا با

 خورد، بهش چشم دوختم و گفتم: یتند صبحونه م

 شده؟ یچ-

 دهنش رو فرو داد و گفت: یلقمه تو 

 .میریخونه بگ یبرا لهیکم وس هی رونیب میحاضر شو بر لیآن یگشنم بود، راست یچیه-

 

 ؟یخوا یم یچ-

 

 و با پشت دستش گونم رو نوازش کرد. ستادیا کمیسر سفره بلند شد و به سمتم امد نزد از

 .یکن یقراره زندگ نجایبالخره ا ،یکه تو بخوا یزیهر چ-

 

 بگم که اجازه نداد و گفت: یزیخواستم چ یم

 جوابت مثبته مگه نه؟-

 

 د،یاز گوشه چشمم چک یقطره اشک فم،یانداختم، گفتنش برام سخت بود، خاک بر سرمن که انقدر ضع نییرو پا سرم

 سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم.

 هم داره؟ ییا گهید یچاره  -

 ؟یزاریانقدر ازم ب-

 .شهیم شتریعذابم ب دنتیبا هرلحظه د-
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 کرد، خودش رو به  یم یسع

 تفاوت شد. یبزنه، ب یالیخ یب

 حاضر شو...-

 

 گفتم و به اتاقم برگشتم. ییکردم، باشه ا یتحملش م دیبا فعال

 به صورتم زدم. یشدم و آب سیسرو وارد

 سرم انداختم. یرو یتنم کردم، موهام رو مرتب کردم و شال ینیشلوار ج و دم،یکه داشتم رو پوش یبلند یمانتو

  ،یمشک نیبود و شلوار ج دهیپوش یمشک رهنیدر منتظرم بود، پ یاتاق خارج شدم، کارن جلو از

 شد... ینم جادیا نمونیکاش انقد تنش ب یا رم،یبگ دهیبودنش رو ناد پیتونستم خوشت ینم

 یرو ازم نم زشیبود، باز هم نگاه ه ستادهیدر ا یجلو ییرو به رو زیمرد ه م،یو از خونه خارج شد دمیرو پوش میکتون 

دستم رو  م،یمتعجب نگاهم کرد، وارد اسانسور که شد دم،یشدم و بازوش رو چسب کیبه کارن نزد شتریگرفت، ب

و از آپارتمان  میامد رونی، بآسانسور ستادنیا ادستش قفل کرد، ب یکه کارن نزاشت و دستم رو تو دمیعقب کش

 .میخارج شد

 

#part۹۶ 

 

 

 

ها واقعا ذوق زده شده  نیتریپشت و یبایو مبلمان ز یدکور دنیبا د م،یبود یاز لوازم خانگ یبزرگ دیمرکز خر یجلو

 بلند کردم و نگاهش کردم. یکارن سرم رو کم یبودم، با صدا
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 انتخاب کن. م،یاول از لوازم بزرگ خونه شروع کن یاگه دوست دار گمیم-

 کرد؟ یکارا رو م نیمن باشه؟ چرا ا قهیخواست خونش به سل یواقعا م یعنی

 ...میداشت که من انتخاب کنم؟ حاال که امده بود یرادیچه ا مگه

 یزوج موفق م هیکرد، به نظر  ینگاهمون م رونیاز ب یو مشغول انتخاب، اگه کس میشد یمغازه فرش فروش وارد

 .میامد

 گفت: یداد و م یمختلف رو نشونم م یکرد و فرش ها یبه کارن انداختم که داشت تو انتخاب کمکم م ینگاه

 چطور؟ یکی نیا ؟یچطوره؟ دوسش دار نیا-

اون پخش شده بود، کارن  یکه رو یزرد یزییپا یو برگ ها ییسورمه ا نهیبا زم یکیاز انتخاب فرش ش بعد

 یلیکه خ یرنگ ییطال فیچوب ظر هیکه ال یرنگ ینگاهم رو به مبل کرم م،یامد رونیسفارشش رو داد و  از مغازه ب

 به نظرم مناسب بود و متشیم، قیکرد متشیو ق میشد کیکنارش کار شده بود ثابت موند، وارد بوت بایز

 نگفت و حساب کرد. یزیکارن هم چ د،یارز یم 

                        *** 

 خسته شده بودم و پاهام یلیخ

هم به  یو سر میرو هماهنگ کرده بود یهمه چ بایزود تر برم خونه، تقر یکردن، دوست داشتم هرچ یگز گز م 

 یامونم نم ییتو وجودم رخنه کرده بود و لحظه ا دیدلهره و ترد م،یعقد بر یبرا ۶و قرار بود ساعت  میمحضر زده بود

 .دمنگاهش کر ستاد،یاز حرکت ا نیلباس ماش کیبوت هی یداد، جلو

 خوام. یمن لباس نم-

 

 به خودش گرفت و گفت: یمتفکر افهیق کارن

 خوان؟ ینکنه عروس خانم طال م ؟یپسند یلباس رو نم هیچ-
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 واسه محضر الزم دارم. یچند دست لباس مشک هینگاهش کردم و گفتم: اتفاقا  یحرص

 

 زد و گفت: یطونینشد و لبخند ش یخالف تصورم عصب بر

 کوتاهش قشنگ تره... اد،یبه چشم م یلیخ دتیدوست دارم، رو پوست سف یلیمنم خ-

 

 فکر نکرده بودم، اگه عقد  نیشرم بود، اصال به ا یچقدر ب دم،یمنظورش، خجالت کش دنیفهم با

 نگاهش رو به صورتم دوخت.نگاهش کردم و صداش زدم،  ؟یزد چ یو بهم دست م میکرد یم

 ؟یکن یفکر م یبه چ-

 بشه؟ یقراره چ م،یمحرم بش یوقت-

 ...یشیخانمم م-

 ؟یشینامرد م-

 دست هاش گرفت. یرو تو دستم

 

 .یوگرنه حق رفتن ندار ،یکن نیتضم دیچطور بهت اعتماد کنم؟ با ؟یاگه برنگرد-

 تنم بشه؟واسه برگش ینیرفتم تا تضم یم نیکامال از ب دیشد تا اعتماد کنه، با ینابود م دیبا میکردم، دخترونگ بغض

 ؟یکن یم تمیکارن؟ چرا اذ یکن یکارو م نیچرا ا-

 و گرم... قیکرد، عم نگاهم

 .میبهتره بر-
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لباس هاش قشنگ بودن، وارد مانتو  م،یشدم و وارد پاساژ شد ادهیپ لیم یشد، ب ادهیپ نیرو گفت و از ماش نیا

داشت، توجهم رو جلب کرد، به فروشنده  یآخوند قهیکه  ییا روزهیف یبا طرح ها یمشک یمانتو م،یشد یفروش

 یلیاندازم بود، خ دمش،یشدم، پوش پروداد که بپوشمش، وارد اتاق  شنهادینشونش دادم، برام آوردش، کارن پ

اشتم، رو به خوان گذ شیپ یامدم و مانتو رو رو رونیب دم،یخودم رو پوش یخوشم امده بود، در آوردمش و مانتو

 کارن گفتم:

 اندازم بود.-

 داشت. یرنگ بود و مدل قشنگ ینشونم داد، کالباس ییا گهید یتکون داد و فروشنده مانتو یسر

 .میامد رونیاز پاساژ ب میدیخر گهید ازیمورد ن لیوسا یدو دست مانتو و شلوار و مقدار نکهیاز ا بعد

 

#part۹۷ 

 

 

 

 یو رسم کیداده بود، کارن هم ش نتیبه صورتم ز ممیکم و مال شیبودم، آرا ستادهیدر ا یگرفته و حاضر جلو دوش

 امد. یبود بهش م دهیکه پوش یطوس ییو شلوار پارچه ا دیسف رهنیبود، چقدر پ دهیلباس پوش

 بهم زول بزن. ینجوریبزار آقات بشم، بعد ا-

 انداختم و گفتم: نییحرفش سرم رو پا با

 کردم. یفکر م یکه برام ساخت ییمراسم عذا نیداشتم به ا-

 

 نشون بده زنگ در به صدا در امد. یعکس العمل نکهیقبل از ا یشد ول یکرد، عصب رییتغ چهرش
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دوشم انداختم و به  یرو رو دمیشده جد یرنگ و پولک دوز دیسف فیرو برداشت و به سمت در حرکت کرد، ک کتش

عقدمون باشن،  یبودن و قرار بود شاهد ها ستادهیدر ا یکه جلو یدو پسر جوون دنیدنبالش از اتاق خارج شدم، باد

 .میشد آسانسورآروم جواب سالمم رو دادن و باهم وارد  یلیبهشون سالم کردم، خ

 

عروش و داماد،  گاهیبا نشستنمون تو جا م،یو وارد محضر شد میشد ادهیپ ستاد،یاز حرکت ا نیمحضر ماش یجلو

و نه  ینه شاد ،ینه مادر ،یشدم، نه پدر یداشتم محرم مرد مقابلم م بانهیچه غرکرد،  دنیدست هام شروع به لرز

 کردم. یخودم تصور م یکه برا ییایلباس عروس رو

 .دیسر یبار به گوشم م نیچندم یعاقد بود که برا یصدا اوردم،یو گالب ن دمیگل نچ د،یسرمون قند نساب یرو یکس

و شمندان و شاخه  نهییجفت آ کی د،یجلد کالم اهلل مج کیمعلوم،  هیشمارا با مهر لمیبنده وک ایعروس خانم آ-

 اورم؟یکارن شاهکام در ب ی... شمارا به عقد آقاینبات

 

رد، لب ک ینگاهم م یتونستم قبول کنم، نگاهم رو به کارن دوختم که عصب یبهش ندادم، بغض کرده بودم، نم یجواب

 زد.

 ؟یزارم بر ینم-

 

 لم؟یوک-

 

 اجبار رو دادم. نیو پربغض جواب ا بلند

 بله...-

 

 تارم  یو مقابل چشم ها دیمبارک باشد عاقد به گوشم رس یصدا
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انگشتم کرد، حلقه برام حکم خانم شدن رو  یقرار گرفت، کارن دستم رو گرفت و حلقه رو تو ییبایز ی حلقه

 بود.  انگشتم هک کرده یامد که کارن رو یم ینداشت، بلکه به نظرم مهر بردگ

 خودش حلقه اش رو دستش کرد. د،ینگاه ماتم رو د یوقت 

                        *** 

 

روشون نداشتم، کارن  یاریشدن و اخت یگونه هام روون م یوارد خونه شدم، اشک هام پشت سر هم رو هیگر با

رو داشتم، اشک هام رو  ییخسته کننده ا یلیحرف وارد اتاقم شدم، روز خ یکرد، ب ینداشت و فقط نگاهم م میکار

گشاد  رنگ دیتاپ سف دم،یکش رونیازتنم ب وو لباس هام ر دمیکش یقیکم بشه، نفس عم دمید یپاک کردم تا از تار

 یبودن، رو اوردهیرو ن میبود دهیکه خر یلیهنوز وسا دم،یپوش یبودم رو تنم کردم و شلوار خونگ دهیکه خر یو راحت

 خسته بودم اما  یلیهم گذاشتم، خ یچشم هام رو رو ،دمیدراز کش نیزم

تر  کیکارن با ترس نگاهش کردم، نزد دنیو نشستم، با د دمیباز شدن در اتاق از جا پر یتونستم بخوابم، با صدا ینم

 شد و کنارم نشست.

 تموم شد؟ تییمظلوم نما-

 رو داره. دنشیقصد در نداره و یگرگ مظلوم باشه بازم گرگ براش فرق یبره هر چقدرم که برا-

 بشم و بهت رحم نکنم. دهیدوست دارم واقعا در یدیانقدر تخس جواب م یوقت-

 ؟یرحم کن یبار بخوا نیکه ا یکرد یمگه تاحاال رحم-

 صورتم خم شد و گفت: یرو

 نکن. کمیتحر لیآن-

 یکه تو یرو به حصار دست هاش در آورد، از فکر فمیشد و کمر ظر کینگفتم و دلخور نگاهش کردم، نزد یزیچ

 سرم افتاده بود هراس داشتم، تنم لرز گرفته بود و 

 کرد. یکمرم رو نوازش م یمانع چیه یتاپم قرار گرفت و ب ریتونستم کنترولش کنم، دستش ز ینم
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 کردم. اعتراض

 کارن...-

 ...شیه-

 دهیبهونه بود، به سمتش کش هیفقط  نیش بود، اما اشدن یپس نزدنش عصب یتونستم پسش بزنم، بهونم برا ینم

که من  ییفقط دست ها ایبودند  نطوریآغوشش جا گرفتم، چقد گرم و آرامش بخش بود، همه آغوش ها ا یشدم و تو

 رو به آغوش گرفته بودند آرامش داشتند؟

و  دمیکش یقیگلوم نشوند، نفس عم ریز ییآورد و بوسه ا نییکرد، سرش رو پا یموهام رو نوازش م گشیدست د با

 نگاهش کردم، سرش رو کنار گوشم قرار داد و زمزمه کرد.

 ...یستین لیم یب-

 

#part۹۸ 

 

 

 

 کردم؟ یمقامت م دیبا یچ یحسم نبود، خسته بودم، برا انیب یبرا ینبودم؟ واژه خوب لیم یب

 

 شه؟ینابود نم میبا مقاومتم زندگ-

 

 برهنه ام نشست. یدست ها یرونگاهم کرد و نگاهش  رهیخ کارن

 ...اریتاپت رو در ب-
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 ...یباش دیمرد تر با یلیکردم خ یفکر م-

 نه؟یبب یک نمیمن نب ستم؟یمگه شوهرت ن-

 کاغذ... یفقط رو-

حرکت درش آورد، بهت زده نگاهش کردم،  هیتاپم گذاشت و تو  یهم فشورد و دستش رو رو لبه ها یهاش رو رو لب

 و صدام رو بلند کردم. دمیپتو رو باال کش

 ...رونیبرو ب-

 

آورد، حرصم گرفته  یانقدر پرو بود و حرفم رو به حساب نم نکهیاز ا د،یبالشت گذاشت و دراز کش یسرش رو رو 

 به بازوش زدم و گفتم: یبود، مشت محکم

 ؟یشنوینم-

 

سرم  ریول کرد و دستش رو زو مجبور شدم دراز بکشم، موهام رو  دیچیسرم پ یبازم زد، درد تو یبه موها یچنگ

 گذاشت، سرم رو ماساژ دادم و پرحرص گفتم:

 دردم امد. ،یوحش-

 

 پهلو شد و گفت: به

 رو بهت بفهمونم... یگر ینکن وحش یکار هی-
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الله گوشم  یلب هاش رو رو ینذاشت و خودش رو بهم چسبوند، گرم رم،یکردم ازش فاصله بگ ینگفتم و سع یزیچ

لحظه  یبرا د،یکش نمیقفسه س یکردم، چم شده بود؟ آغوشش رامم کرده بود؟ دستش رو نوازش وار رو یحس م

 بردم، بغضم گرفت، چقدر مفت و ادیرو از  دنینفس کش ییا

درست  زاشتنیدادم، دلهره و اظطراب به وجودم رخنه کرده بودن و نم یرو از دست م میارزش داشتم دخترانگ یب 

 .دمیزمزمه وارش رو کنار گوشم شن یفکر کنم، صدا

 ...نیبغلت کنم، هم نجوریخوام هم یندارم، فقط م تیکار-

 

م؟ کرد یکار نیمن چن دیفهم یمرد باشم، اگه مادرم م نیخواست تو آغوش ا یکم تقال کردم که آزاد بشم، دلم نم هی

 .دمیصداش رو شن گهیبار د کشتتم،یقطعا خودش م

 

 حسابت پاکه... ،یبخور گهید تکون هیانقد لجباز نباش -

 

 کردم بخوابم، احساس گرما یکار ساز بود، سرجام خشک شدم و سع شیو لحن جد دشیتحد

 تباه شدم... یزندگ یبرا ختمیکرد، بغضم شکست و اشک ر یم تمیکوتاهش اذ ینفس ها یکردم و صدا یم 

 #part۹۹ 

 

 

 

 نگاه کردم. کیبه اتاق تار جیاحساس لمس شدن پوستم چشم باز کردم، گ با

 لبش رو  یلبخند رو یکیروشن مرد محرم شده مقابلم ثابت موند، تو تار یتو چشم ها نگاهم
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 .نمیتونستم بب یم

 ؟یکن یچرا اونجور نگاهم م-

 

 ؟یخواد فردا بر یدلت م-

 

 نگاهش کردم و گفتم: یشک و دودل با

 آ...آره...-

 

 سرجام نشستم. کرد، با ترس یکمرم رو نوازش آروم ریت

 نداشته باش. میتو رو خدا کار-

 

 موهام گذاشت و نوازشم کرد. یرو رو دستش

 .ینش تیاذ دمیقول م-

 

 کارن...-

 

 جانم...-

 

 دهنم جمع شده بود رو فرو دادم، سرم رو کج کردم و مظلوم شدم. یکه تو یبزاق
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 کنم... یخواهش م-

 

 و گفت: دیکرد و لپم رو کش ییخنده ا تک

 کوچولو؟ یمنو خر کن یخوا یتو م-

 نداشته باش. میاگه کوچولوام پس کار-

  د،یدستش مچ پاهام رو گرفت و به سمت خودش کش هی با

لب هام،  یلب هاش رو یشدم، نرم دهیبگم که دستش رو پشت گردنم گذاشت و به سمتش کش یزیخواستم چ یم

 کردم، چشم بسته بودم و اشک  ینم شیساکتم کرد، همراه

بهش  یرون پام گذاشت و فشار آروم ینداره، دستش رو رو ییا دهیدونستم مقاومت در برابرش فا یم ختم،یر یم

 یرو یزیر یو بوسه ها دتمیگلوم کاشت و به آغوش کش ریز ییکرد، بوسه ا شتریرو ب دنشیوارد کرد، شدت بوس

امدن، حس  یده بود، اشک هام بند نمام درتنم به گردش  یمانع رو یدرازم کرد، دستش ب نیزم یرو زد،یشونه ام م

انزجار و نفرت رو داشتم، اما نه از کارن، از خودم متنفر شده بودم، با لمس هر قسمت از تنم احساس نجاست 

، به و زار زدم دمیکش عیج د،یچیدلم پ ریکه ز یدیشدن و با درد شد شتریداد، شدت اشکام ب یبهم دست م یشتریب

 از شمر پست تر به نظرم لحظهکارن نگاه کردم، اون 

 بهم یکردم، کارن نگاه نگران هیگر یبلند یکارن رو چنگ زدم و با صدا یبود، شونه ها دهیامد، درد امونم رو بر یم 

 و نوازشم کرد. دیشونه هام رو به حصار دست هاش در آورد و سخت به آغوشم کش د،یانداخت و خودش رو کنار کش

 

 نکن. هی...تورو خدا گرلینغلط کردم آ ؟یدرد دار لم،یآن-

 

 گلوش پنهان کردم. ریزدم و سرم رو ز نشیس یرو یجون یشد و مشت ب شتریب میگر شدت

 .ستمی...من پدرت رو نکشتم، کار کوثر بود، من قاتل پدرت نلیآن-
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 گفت؟ یرو به چشم هاش دوختم، دروغ م سمیزدم و نگاه خ هق

 به حرف امدم. یسخت به

 ؟یگیدروغ م-

 

 .گمیدروغ نم لمیآن به جون-

 

 داده بود؟ وندیرو بهش پ تشیمالک میمن بود که م اسم

 .ادی...ازت بدم میلعنت ادیازت بدم م-

 گفتم، لعنتش یو م زدمیم غیج

 گفت. ینم یزیکردم و چ یم 

 ...ینیب یمنو نم گهید ،یآشغال هیکارن، تو  ینیب یمنو نم گهید-

 

 .ختمیکه خوردم، ساکت شدم و هق زدم و اشک ر یتودهن با

 ؟یدیفهم ،یزن من گهیکارو کردم؟ تو د نیچرا ا یکن یفکر م-

 ...شمیپ یکردم که برگرد نکارویا

 

 ... یخود خواه یلیخ-
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 چسبوند و گفت: نشیرو به س سرم

 ...یخواستنت خود خواهم کرده لعنت-

 

 خواست؟ دوستم داشت؟  یرو م من

 کردم. یبه رفتن فکر م دیخواستم بدونم، فقط با ینم

 تونم برم؟ یفردا م-

 

 برمت. یخودم م-

 

 .شهیبد م نتتیخوام خودم برم، اگه مادرم بب یم شهینم-

 

 توجه به حرفم گفت: یب

 دردت امد؟ یلیخ-

 

 .دیاز گوشه چشمم چک ییا گهیاشک د قطره

 ...یلیخ-

 من  ایبود؟  یکم آرومم کرد، محبت بزرگ هیموهام کاشت، بوسه اش  یرو یآروم و طوالن بوسه

 بود محبت داشتم که انقدر برام دلچسب بود؟ کم

 گردم؟  یکارش برم نیکرد با ا یفکر م کارن
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 نداره... یدونستم که رفتم برگشتن یخودم خوب م اما

 

#part۱۰۰ 

 

 

کارن رو که دورم حلقه شده بود رو کنار زدم و  یهم نزاشتم با روشن شدن هوا دست ها یخوده صبح پلک رو تا

شدم، با تموم شدن کارم،  میقبل یآوردم و مشغول جمع کردن لباس ها رونیکمد بود، ب یکه تو ییبلند شدم، کوله ا

اتاق خارج شدم، به سمت آشپزخونه رفتم و  ازامدم و  رونیب سیبه صورتم زدم، از سرو یشدم و آب سیوارد سرو

خودم و کارن گرفتم، از آشپز خونه خارج شدم و لقمه ها رو  یبرا ییاوردم و لقمه ا رونیب خجالیخامه و عسل رو از 

  یتو

 سرم کردم. یو شال مشک دمیرنگم رو پوش یام گذاشتم، مانتو و شلوار مشک کوله

شب قبل نگاهم رو با انزجار گرفتم  یآور ادیبود، با  دهیتم، چقدر راحت خواببه کارن که غرق خواب بود، انداخ ینگاه

 شونه برهنه اش گذاشتم و تکونش دادم، صداش زدم. یو بغضم رو فرو دادم، کنارش نشستم و دستم رو رو

 کارن...-

 هاش رو باز کرد و خواب آلود نگاهم کرد، سرد نگاهش کردم. چشم

 من حاضرم.-

 :شد و گفت زیخ مین

 ؟یکجا به سالمت-

 

 فکر افتادم که نکنه بهم دروغ گفته باشه؟ نیبه ا ییا لحظه
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 امد. یبر م یزیادم هر چ نیا از

 برمت. یفردا م یخودت گفت گهیبلند شو د-

 .دیرو گرفت و به سمت خودش کش دستم

 حاال... میریم-

 

 و پر حرص گفتم: دمیباال کش خودمو

 اصال... رمیخودم م-

 

 دوشم انداختم، از اتاق خارج شدم و درو محکم بستم. یجام بلند شدم و کوله ام رو رو از

 .دمیکفش هام شدم که صداش رو شن دنیرفتم و مشغول پوش یسمت در ورود به

 ...امیتا ب سایوا-

را چ ستم،یبودم، اما چرا شاد ن یخوشحال م دیشدم، با ینشستم، بالخره داشتم خالص م نیزم ینگفتم و رو یزیچ

 رفتم؟ یداشتم م ییکرده بودم، با چه رو دایرفتن پ نینسبت به ا یحس بد

 

*** 

 

کارن نگاهش  یعصب یدست کارن قفل شده بود، با صدا یکردم، دستم تو یو من به اطراف نگاه م میجاده بود یتو

 کردم.

 .شهیدرتون، فکر فرار به سرت نزنه که خونت برام حالل م یجلو امیهفته که تموم شد م هیهفته،  هیفقط -
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 بود. نیترسوندم، اره هم یدهنم رو قورت دادم، فقط داشت م آب

 من بهت قول دادم. ،یکن یشک م یخود دار یب-

 

 بهم داده بود. یادیز ینبود رو بشه! اون هم قول ها دیسف یشونیکه گاو پ دروغ

 گلوم  رو بست.دست هامون نگاه کردم، بغض راه  به

 

#part۱۰۱ 

 

 

که اجبار هاش رو بهم  یمثال شوهر نیا شیگردم پ یبرنم گهیدستم بود، من االن زنش بودم، د یحلقه تو هنوز

 شدم. رهیخ رونیو به ب دمیکش یقیکرد، نفس عم یم لیتحم

کردم، برگشته بودم به  یم یبیامد، غر یم بیغر بیهواش برام عج دم،یکش یقینفس عم م،یروستا بود یکاینزد

 نبود. یپدر گهیکه د ییجا

 قیاسب بود، دق هی نمش،یتونستم بب یو واضح تر م میشد یتر م کیو نزد کیخورد، نزد یبه چشمم م یدیسف زیچ

 رنگ، یمشک یو سم ها یو مشک دیبلند سف یباموها ،یدیتر نگاهش کردم، اسب سف

 شدن و داد زدم. شناختمش آراز بود، بغضم شکست و اشکام روون یم

 نگه دار...-

م، شد کشینزد دم،یبه اطرافم داشته باشم به سمتش دو یتوجه نکهیدر رو باز کردم و بدون ا نیماش ستادنیا با

 کرد؟ یم یبیعقب رفت، غر دنمیباد
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به کنار پاش  یصورتش نشوندم، نوازشش کردم، نگاه یشده بود و نگاهم تار، دستم رو جلو بردم و رو سیخ صورتم

که من پشت بهش کرده بودم، اسب مورد عالقم رو نگه داشته  یزخمش معلوم بود، کار پدرم بود، پدر یکردم، جا

 کارن از کنارم بلند شد. یشدن، صدا شتریبود، شدت اشک هام ب

 ...هیاسب قشنگ-

 کرد. یم جمیزد، رفتارش گ یکردم، لبخند م نگاهش

 

 ؟یبلد یسوارکار-

 

 تر کردم و جواب دادم. یزبون

 ؟یآره بلدم تو چ-

 فرو کرد. نشیشلوار ج بیج یهاش رو تو انگشت

 فرصتش رو نداشتم.-

 سمت آراز رفتم و گفتم: به

 خوام سوارش بشم. یم-

 

صورتم نشست، اشک هام رو پاک کرد و  یشد، دستش رو کیبه کارن انداختم، نزد یبهش وصل نبود، نگاه رکاب

 ستبرش گذاشتم و صداش زدم. نهیس یم گذاشت، دستم رو روکمر یدست هاش رو رو

 کارن...-

 به پهلوهام وارد کرد و زمزمه کرد. یفشار

 بزار کمکت کنم.-
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 و با کمکش سوار شدم. دتمینگفتم و چشم ازش گرفتم، باال کش یزیچ

 لب هام نشست. یرو یخم شدم و محکم بغلش کردم، ذوق زده شدم، لبخند دهیخورد، ترس یدیتکون شد آراز

 .ستادیا یافسارش رو تو دستش گرفت و حرکتش داد،کنار تخته سنگ کارن

 ؟یکار کن یچ یخوا یم-

 هاشو باال زد و از تخته سنگ باال رفت و گفت: نیآست

 خوام امتحانش کنم. یم-

 کردم. اخم

 .شهیم تیاذ ،یزارم سوارش بش ینم-

 

شونم گذاشت و  یبهم پشتم نشست، سرش رو رو دهیم، چسبتوجه به حرفم و انگار که اصال من وجود ندار یب

 نفسش رو تو صورتم رها کرد.

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 .هیمرگم حتم نه،یوضع بب نیتو ا نجایمن رو ا ینکن، اگه...اگه کس-

 

 شدم، دهیآغوشش کش به

 .دمیبمش رو کنار گوشم شن یبه خودش فشورد، صدا شتریرو ب من

 از گل نازک تر به خانمم بگه... تونه ینم یکس-

 فت؟گر یم یجمله داشت وجودم رو به باز هیبود که با  یچه حال نیشد، ا شتریحبس شد، شدت تپش قلبم ب نفسم
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 کرد؟ یم نیچرا همچ نیخدا ا یوا

 بشم. ادهیو  مجبورم کرد که پ دیپر نییبگم، پا یزیچ نکهیاز ا قبل

 شدم. یحفظ کردم و عصب یرو به سخت تعادلم

 کم مونده بود ؟یکن یم کاریچ-

 افتم. یب 

 آورد و به سمتم گرفت. رونیب یرنگ دیو سف یلمس یفرو برد، گوش بشیج ینگفت و دستش رو تو یزیچ

 ...رشیبگ-

 

 رو ازش گرفتم. یگوش دیکردم و با ترد نگاهش

 یقسم م ،یاز تماس هام رو جواب ند یکی...یکیفقط اگه  ل،یتوش داره، خوب گوش کن آن ییهمه جور برنامه ا-

 ؟یدیبرمت، فهم یاونجا و م امیخورم م

 تکون دادم و گفتم: یتنم نشست، سر یتو یفیخف لرز

 .دمیآره فهم-

 

فکر فرارم به سرت  ،یرینم رونیب ادیاز خونه هم ز ،یبه حالت اگه جوابم رو ند یوا ،یریتماس فقط تصو یخوبه، ول-

 رو بده. کتیکش زارمیرو م یکینزنه که 

 

 شدم؟ یاز دستش خالص م دیبا یگرفته بود، چجور میگر گهید

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره
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 جا گرفتم. یصندل یدر رو باز کردم و رو م،یحرکت کرد نیو به سمت ماش دیرو کش دستم

 

#part۱۰۲ 

 

 

 تر کردم و گفتم: یزبون م،یشده بود کینزد یلیخ

 کن، ادهیجا پ نیلطفا منو هم-

 ...نتمونیباهم بب یخوام کس ینم 

 

 شدم و گفتم: ینگفت، حرص یزیبهم انداخت و چ یتفاوت یب نگاه

 !؟یشنو یمگه نم گهینگه دار د-

 

 نگاهم کرد و داد زد. یبه جلو پرت شدم، رو کرد بهم و عصب شیترمز ناگهان با

 ...نییگمشو پا-

 

 کنه؟ یم نیشدم، چرا همچ متعجب

خواستم درو باز کنم که  یدوشم انداختم، م یعقب برداشتم و رو ینگاهش کردم و کوله ام رو از صندل یحرص

 کردم، برگشتم سمتش و گفتم: یم یقبل از رفتن حرصم رو خال دیشدم، با مونیپش

  یحت ؟یتعادل ندار ه؟یچ-
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 هفته باشه. کی یاگه برا یحت شم،یاز دستت خالص م نکهیکه چقدر خوشحالم از ا یتصور کن یتون ینم

 شدم. ادهیپ عیبه خون نشستش، سر یتوجه به چشم ها یب

خونه  یتو دتمید یاگه مادرم م دم،یکش یقیبغض کردم، نفس عم اریاخت یاز کنارم گذشت، ب یادیبا سرعت ز نیماش

 داد؟یراهم م

 د؟یکش یم ادیکرد و سرم فر یم رونمیب ای

شاهانه  یو عکس ها اهیس ینکرده بود، بنر ها یرییتغ چیسنگ نمامون ه در، خونه دوطبقه و یبودم جلو دهیرس

 چشم یپدرم، تو

 شدن، خاطره ها برام زنده شدن. یکه گلوم رو تلخ کرده بود، شکسته شد، اشکام جار یزدن، بغض یم 

که پشتش به من  یامد، در حال رونیب یدر زدن باال بردم که همون لحظه در خونه باز شد، خانم چادر یرو برا دستم

 .زدیحرف م یبود داشت با کس

 خودت ناراحت مکه.-

 )خودت رو ناراحت نکن(

 

حماقت هام، پدر از دست  یبرا بیصدا و غر یشدن، ب شتریقرار گرفتن مادرم تو درگاه در، شدت اشک هام ب با

 متم برگشت و زمزمه کرد.مادرم مات چهره من شده بود، زن رد نگاه مادرم رو گرفت و به س ختم،یر یرفتم، اشک م

 ...لیآن-

 شده بودن. زیچشم هاش لبر یبه سمتش برداشتم، دستش رو باال اورد و نذاشت به سمتش برم، اشک تو یقدم

 جلو... این-

 هق ام بلند شد. هق

 ...)مامان(هیدا-
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 بلند تر شد، زار زدم. میگر یگونه ام نشوند، صدا یرو یلیشد، دستش رو باال برد و س کمینزد

 من اشتباه کردم، رو ندارم بوگم من بوبخش...)رو ندارم بگم منو ببخش( ه،یبزن دا-

زد و پر بغض با  نمیبه تخت س ییضربه ا زد،یم شیدلم رو آت شیبارون یشدن، چشم ها ریمادرم سراز یها اشک

 .دیکش ادیفر ییگرفته ا یصدا

 هان؟( یامد یچ یبرا ؟یها؟)کجا بود یچه هات یبرا ییتولَه کو-

 

 یکه عاشقانه دوستش داشتم معن یمادر  ینداشتن، خم شدن و شکستنم، غرور جلو ستادنیقدرت ا زانوهام

پرمهرش رو  یبغلش، پسم نزد، دست ها یبزنه که خودم رو انداختم تو یخواست حرف ینداشت، کنارم زانو زد، م

 کرد. یو نوازشم م ختیر یدورم حلقه کرد، پا به پام اشک م

 

#part۱۰3 

 

 

 شده؟یمامان چ-

چقدر بزرگ شده بود، مامان کمکم  انمیاره خودش بود، سر بلند کردم و نگاهش کردم، آ دم،یشنیبرادرم رو م یصدا

نگاهم کرد و رو  نهیپر ک انیآ م،یکه دورمون جمع شده بودن، وارد خونه شد یتوجه به چندتا زن یکرد بلند بشم ب

 صداش زدم. رفتم،شده بودم براش، به سمتش  بیبرگردوند، دلم گرفت، چقدر غر

 ...انیآ-

 

 .دیاشکم چک دم،ید یم نهیسبز رنگش ک یچشم ها یکرد، تو نگاهم
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 چرا؟ مگه گناه من بوده؟  ؟یاز خواهرت دلخور-

 .دیکش ادیکرد و عقب رفت، فر اخم

 شیرو پگمشو ب ؟یدراورد، چرا برگشت فرارت بابا رو از پا یلعنت ؟یابرومون کرد یتو ب ؟یچ نازیگناه تو نبود؟  پس آ-

 ...یهمون پسره عوض

 داد. یرحمانه حکم م یشدم، چه ب یتر م ریو دلگ ختمیر یم اشک

 .میمون یگرده، همه باهم م یبرم نازیکنم، ا یرو درست م زیهمه چ-

 

 .ادیب نازیا زارهینم گهیحاال که بابا مرده، د یاون عوض ؟یچجور-

 

 شدم و گفتم: یحرص

 کف دستش... زارمیغلط کرده، خودم حقشو م-

 

 کردم. یرو رو به راه م زیهمه چ دینداشتم،با یادیز وقت

 هام رو پاک کردم و گفتم: اشک

 .میایگردونم و باهم م یخونه قدرت خواهرم رو بر م رمیمن م-

 نگران نگاهم کرد و گفت: مامان

 ؟یچ یاینه دخترم اگه نزاره توام ب-

 .امیکه ب دمیبهت قول م نگران نباش مامان-

 شد و گفت: کمینزد انیلبش شد، آ دنیینگفت و مشغول جو یزیچ
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 .امیمنم باهات م-

 

 به روش زدم. یکم رنگ لبخند

 خوام تنها برم. یاما م ،یمرد شد-

 زدم. رونیگفتم و از خونه ب نویا

 

رن کا ه،یدونستم ک یتنش بود، م ینیو شلوار ج یبود، کت تک مشک ستادهیدر ا یجلو یکلیجوون و درشت ه مرد

 .ستادیشدم و بهش اشاره کردم، جلو امد و مقابلم ا کشینزد ده،یرو م کمیشیک یکیگفته بود 

 بله خانم؟-

 

 ه؟یاسمت چ-

 شهاب...-

 ...ییجا میبر دیحواست رو جمع کن، با ،یهوام رو داشته باش دیخب، اقا شهاب، با-

 ها هم یکردن بعض یتعجب م دنمیو اونم پشت سرم راه افتاد، همه بادنگفت، حرکت کردم  یزیتکون داد و چ یسر

 .ستادمیخونه قدرت ا یدادن، برام مهم نبود، جلو یبه نشونه تاسف تکون م یسر

 .دمیاز خدمه هاش رو د یکیزدم و منتظر شدم، در باز شد و  در

 د؟ییبفرما-

 

 کردم و گفتم: یاخم
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 صفتت کار دارم، برو کنار... یب سییبا اون ر-

 بگه که اجازه ندادم و کنارش زدم و وارد شدم. یزیخواست چ یم

 سرم و داد زدم. یکردم، صدام رو انداختم رو یکم سرو صدا م هی دیهم پشت سرم امد داخل، با شهاب

 ...رونیب اینامرد؟ ب ییکجا-

 

ود، با باال اوردن سرش، با تعجب نگاهم کرد، اما بود و مشغول بستن کمر بندش ب نییاتاق خارج شد، سرش پا از

 نگاهش جاش رو به شرارت داد. یزود تعجب تو یلیخ

 

 ...زیامده، خواهر زن عز یک نیبب-

 ادامه بده. نزاشتم

 خفه شو...-

 شد و با اخم نگاهم کرد. ساکت

 ؟یریپاچه بگ یامد هیچ-

 

 زدم و گفتم: یشخندین

 برم. دیبا ادیب نازیبگو آ رم؟یاونوقت من پاچه بگ ییسگ تو-

 

 شد و داد زد. یعصب

 گرده. یبرنم نازیمرد، ا گهیاون زنمه، خان هم د د،یمرده بدون گهیرو د نازیآ-
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 رو صدا زدم. نازیشدم و آ یحرص

 ...نازیآ ناز،یآ-

امده بود، خارج  رونیب یکه اون عوض یبه سمتش برگشتم، خواهرم بود، از همون اتاق دم،یرو شن ییقدم ها یصدا

 رنگ و روح شده بود، بغض کردم و چشم هام پر از اشک شدن... یشده بود، چه قدر الغر و ب

 

#part۱۰۴ 

 

 

خواهرم رو اما با قرار گرفتن قدرت  دونهی یکیخواستم به آغوش بکشم،  یبه سمتش برداشتم، م یشد، قدم کمینزد

 نگاش کردم. یحرص ستادم،یاز حرکت ا نمون،یب

 زد و گفت: یلبخند

 ثبت کرد، مگه نه خواهر زن؟ دیلحظه رو با نیا-

 .ادینم ییبا تو جا خواهرت

 

 ادامه داد. یبرگشت و با لحنن کش دار نازیرو گفت و به سمت آ نیا

 ناز؟یآ گمیدرست نم-

 

 گفت: یفیضع یتند سر تکون داد و باصدا نازیکردم، آ یزد رو درک نم یموج م نازینگاه آ یکه تو یترس
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 آ...آره، درسته...-

 

 شدم. کشیشده بودم، قدرت رو کنار زدم و نزد جیگ

 ؟یشد ونهید ناز،یآ یگیم یدار یچ-

 ؟یترس یم کهیمرت نیا از

 

 شدن، ازم دور شد و گفت: یهاش جار اشک

 برو، من رو فراموش کن. نجایتو رو خدا از ا ،ینه آبج-

 .دمیکش ادیبازوش رو تو دستم گرفتم و فر ستادم،یتر شدم و مقابلش ا کینزد

 ؟یگیم یچ یدار یفهم یم-

 ...ونهیدختره د م،یبر دیبا فتیب راه

 

 و داد زد. دیکش رونیرو از دستم ب بازوش

مخمصه افتادم،  نیمن تو ا یوقت یبود یخواهر، کدوم گور یشد یکه االن امد ،یتا االن کجا بود گه،یبرو گمشو د-

 ...هیتو  اد،یازت بدم م

 گونش نشوندم. یرو یمحکم یلیادامه بده، برام سخت بود، دستم رو بلند کردم و س نزاشتم

 .میبر نجایاز ا دیاالن با نیهم دونم،یمن نم نازیآ-

 امد، کشون کشون  یکرد و همراهم نم یرو گرفتم و به سمت در کشوندم، مقاومت م دستش
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 یو با صدا دیدستش رو به شدت کش نازیشدم، آ یقدرت رو متوجه نم حیکر یلب ها یبردمش، پوزخند رو یم

 گفت: یبلند

 من حامله ام... ام،یتونم ب یولم کن، من نم-

 سخت بود. یلیجمله براش  خ نیانگار که گفتن ا زد،یسمتش برگشتم، نفس نفس م به

 ، سرش داد زدم.اعصابم بود، حرص کل وجودم رو گرفت یرو داشت و رو شخندیهنوز هم اون ن قدرت

 ولگرد رو  نیبه جهنم، بچه ا-

 کار؟یچ یخوا یم

 ...شینداز یامروز م نیهم

 

 .دمیقدرت رو شن یخواستم از در خارج بشم که صدا یو م دمیکرد، دستش رو کش یزده نگاهم م شوک

 اخط... ،یزن منو ببر یتو حق ندار-

 

حه اسل دنیبه کمرش بود، قدرت با د ی داد، کلت مشکاشاره سرم به شهاب، مقابل قدرت قرار گفت، کتش رو باال با

 زدم و از خونه خارج شدم. ییمندانه ا روزینگفت، لبخند پ یزیالل شد و چ

*** 

 

ه کز گوش هیاورده بودمش،  یکردم از وقت نازیبه آ یرو برداشتم، نگاه میدست فیرنگم رو سرم کردم و ک یمشک شال

 شدم و کنارش نشستم کشیزد، نزد ینم یکرده بود و حرف

 ؟یریماتم بگ یخوا یم یتا ک نازیآ-

 ؟یستیحال ن خوش
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 بودن. زیکرد، چشم هاش از اشک لبر نگاهم

 خوام. یمن بچه ام رو م یآبج-

 شدم و گفتم: یعصب

 

 .شیکه بنداز میریبرگردم م یوقت ،یکن یتو غلط م-

 گفتم و از کنارش بلند شدم. نویا

بود، تکون دادم و به سمت قبرستون  ستادهیشهاب که اماده باش ا یبرا یزدم، سر رونیسمت در رفتم و از خوبه ب به

 به راه افتادم.

 

#part۱۰۵ 

 

 قبرستون بودم، سرخاک پدرم،  تو

، افتادم دارمونید نیآخر ادیدلتنگش بودم،  ختم،یقبر نداشت، فقط خاک بود، کنار قبرش زانو زدم، اشک ر سنگ

 زد. یم شیمن رو با خودش ببره، دلم رو آت نکهیا یچشم هاش و تالشش برا یاشک تو ادی

 

 بابا... یچه زود رفت-

 کبابه بابا... گرمیج

 ...شهینم باورم
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 به خاکش انداختم و صدام بلند تر شد. یچنگ

 

 خاکت چقدر سرده بابا... گه،یبلند شو بگو باور نکنم، بلند شو تا بهت بگم غلط کردم، بلند شو د-

 امده، دختر بزرگت امده... لتیآن گهیشو د بلند

 

 .ختمیادامه بدم، زار زدم و اشک ر نتونستم

 براش خوندم و از خدا براش طلب بخشش کردم. ییکه آروم شدم، فاتحه ا یکم

*** 

 

بود، دلم گرفت، خواهرم  دهیدادم، رنگش پر نانیرو فشوردم و بهش اطم نازیامد، دست آ یم یبلند یها غیج یصدا

 نگاهمون  هینداشت، بق یکه سن

 کردن. یلب پچ پچ م ریکردن، ز یم

 ...گهیدختره خان د-

 ...گهیخواد د یم یچ نجایاره، ا-

داد  یکه توش کار انجام م یزد، نگاهم رو از کفشام گرفتم و سمت اتاقک یکه مارو صدا م قیصد یصدا دنیشن با

 بلند شد. هیبق یصدا م،یرفت

 .میسادیوا نجایوقته ا یلیبابا ما خ یا-

 دختره خان، که باشه، به ما چه اخه...-
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  یرو یکم یپزشک لیرنگ و وسا دیتخت سف م،یوارد اتاقک شد 

 قرار داشت. یدیو سف کیکوچ زیم

 ...رونی:فقط دختر رو بفرس، خودت برو بقیصد

 به سمتم برگشت. نازیآ

 تو رو خدا تو نرو... ،ینه آبج-

 

 .دمیرو بوس شیشونیپ

 من صالحت رو یشیعمر راحت م هینترس خواهرم، عوضش -

 خوام. یم 

 هاش روون شدن، دستش رو ول کردم و از اتاق خارج شدم. اشک

 فضا رو پر کرد. نازیآ یها غیج یکه صدا دینکش یطول

 غیج یبود، صدا یچیداد، اما بهتر از ه یرد انجام مسقط رو با د نیهم تو کارش ماهر نبود، بخاطر هم ادیز قیصد 

 ریرفت، ز یحال راه م یبود و ب دهیاز اتاق به سمتش رفتم، رنگش پر نازیقطع شده بود، با خارج شدن، آ نازیآ

 .میامد رونیبود، ب تهساخ قیکه صد یدستش رو گرفتم و کمکش کردم و باهم از جهنم

 

#part۱۰۶  

 

 

 .دمیتر کردم و آروم پرس یزد، زبون یباهام حرف نم نازیآ
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 اده؟یدردت ز-

 بهم انداخت و گفت: ینیغمگ نگاه

 ...ادهیآره دردم ز-

 دادم. نازیکه شهاب داخلش بود رو نشون، آ یمشک نیماش

 .میگرد یبا اون برم-

 

 ه؟یاون ک-

 .گمیبعدا بهت م-

 

 یطانیقدرت افتاد، لبخند ش یاز خدمه ها یکیکه چشمم به  میشد یم نیماش کیکرد، نزد مینگفت و همراه یزیچ

 شد. یم ایچه زود مح طیلب هام نقش بست، شرا یرو

 کردم و رو به شهاب گفتم: نیرو سوار ماش نازیآ

 .امیخواهرم رو برسون من خودم م-

 بهم انداخت و گفت: یدینگاه پر ترد شهاب

 مونم. یکشه، منتظرتون م یاقا من رو م افتهیبراتون ب یخانم جسارته اما اگه اتفاق لیآن-

 یبزپر از س لیبراش تکون دادم، ازشون فاصله گرفتم و به سمت خدمتکار قدرت رفتم که زنب یو سر دمیکش یپوف

 شدم و گفتم: نهیدست به س ستادم،یکرد، مفابلش ا یدستش بود و نگاهم م

 ؟یکودن تر از خودت خبر ببر سییاون ر یواسه ما که برا یکالغ شد-

 نتوتست بکنه. یغلط چیسقط کرد، بگو ه نازیبچت مرد، آبگو  بهش
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 رفتم. نیبهش بدم، برگشتم و به سمت ماش یمهلت جواب نکهیزدم و بدون ا یپوزخند

* 

 

 بود. نازیکه مال آ ییتو کوله ا دمیکه دستم بود رو چپ یحرص به مادرم نگاه کردم و لباس با

 .میتا سر اون پسره با قدرت گرمه فلنگو ببند دیت برسه، بااالنه که قدر میبا من بحث نکن وقت ندار ه،یدا-

 

 گفت: یو عصب دیکوله جا دادم که مامان کوله رو به شدت از دستم کش یرو تو ییا گهیگفتم و لباس د نویا

 فرار  یدار یاخه دختر، از چ-

زارم ببرتت، اخه چرا ببره؟ به چه  ینم ستمیمیتونه بکنه، خودم جلوش وا ینم یکار چیاون پسره کارن ه ؟یکن یم

 ؟یزنش ؟یلشیفام ؟یخواهرش ؟یحق

 

رو  زیتونستم تحمل کنم، همه چ ینم گهیشدن، د یم یتر کرد، چشمام پر و خال اهیرو برام س ایآخرش دن کلمه

ا زن ...امکرده برگردم، اما دمیتحد نکهینداره، ا یریخواهر کارن بابا رو کشت و کارن تقص نکهیبهشون گفته بودم، ا

  ییشدنم رو بهشون نگفتم، با چه رو

 کردم؟ یمن چه خبط دیفهم یم یداد وقت ینشون م یگفتم؟ مامان چه عکس العمل یم

 تر شد و بازوم رو گرفت و تکونم داد. یاشکام عصب دنیشدن، مامان با د یشکسته شد و اشکام جار بغضم

 داره. کاریآخه تو چته؟ بهم بگو، اخه پسره باتو چ-

 تموم شد، اشک هام رو با کف دستم پاک کردم و داد زدم. طاقتم

 د؟یکن یهمه تنش، چرا بهم گوش نم نیبس کن مامان، خسته شدم از ا-
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 فقط نگاهم کرد، سرش رو نرم تکوم داد و کوله رو بهم مامان

 .برگردوند

 کوله جمع کرد، ناراحتش کرده بودم. یشد، لباس ها رو تو کمینزد

 زدم. صداش

 ه؟یدا-

 دادن گفت: هیکه به در تک انیو آ نازیرو نداد و رو به آ جوابم

 .دیهم بردار یضرور لیوسا د،یاماده کن یکم خوراک هی دیبر-

 از اتاق خارج شدن. یحرف چیه یب

 فمیرو از ک یبهم نداشت، از جام بلند شدم گوش یبه مامان انداختم توجه یامد، نگاه میگوش یکه برا یامیپ یصدا با

 اوردم. رونیب

 از کارن بود که نوشته بود. امیپ

 ...مویا ایب-

 ه؟یچه کوفت گهید مویا

 کردم و واردش شدم. داشیپ ،یگوش یتو برنامه ها رفتم

دم ش ییاز اتاق خارج شدم، وارد راه رو عینقش بست، سر یگوش یکارن رو ر،یدفعه تصو هیکم باهاش ور رفتم که  هی

 اشت.و حمام توش قرار د ییکه دست شو

 نگاه کردم و گفتم: یاز تنها بودم مطمن شدم، به صفحه گوش یوقت

 سالم...-
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 سالم حالت چطوره؟-

 صورتم امده بود رو پشت گوشم دادم و گفتم: یرو که رو موهام

 ؟یخوبم...خودت خوب-

 توجه به سوالم گفت: یزد و ب یکج لبخند

 چرا؟ ،یشیم دهیکه برات گرفتم، حرف نداره، اما بازم زشت د یگوش نیدورب-

 گرفت و گفتم: حرصم

 زشت امده. یلیتوام خ ریتصو-

 

 لب هاش محو شد و گفت: یاز رو لبخند

 نمت؟یبب یایب شهیروستاتون خونه گرفتم، م یکایمونده، من نزد گهیفقط چهار روز د-

 

 حرفش چشمام رو درشت کردم وگفتم: از

 تهران؟ یپس چرا برنگشت-

 

 خواستم ازت دور باشم. ینم-

 

 دلم قلقلکم داد. یتو یحس هیحرفش،  نیا دنیشن با

 و گفتم: دمیرو گز لبم

 ؟یازم دور باش یچرا دوست ندار-
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 دم؟یبود که پرس یچه سوال نیاخه ا دم،یرو محکم تر به دندون کش لبم

 .دمیرو شن صداش

 ها. شتیپ امیم رهیم ادمیقرارمون  شم،یم ونهیانقدرم با ناز نگاهم نکن، د ر،یلباتو گاز نگ-

 لبم رو ول کردم،آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: زود

 برم مامانم منتظره. دیبا-

 سر داد و گفت: یبلند خنده

  ؟یدیخجالت کش هیچ-

 ؟یکن یم کاریرو بهت بزنم چ یاصل یحرفا اگه

 

 پرو بود؟ تند گفتم: چقدر

 من رفتم، خداحافظ. گهیبسه د-

 رو زدم. یرو قطع کردم و قفل گوش تماس

****** 

 

#part۱۰۷ 

 

 

 .دیکش یم ادیو فر دیکوب یبه در م انهیداد که قدرت امده سروقتمون، وحش یبلند در نشون م یصدا
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 ؟یکش یبچه منو م ،یدختره عوض رونیب ایب-

 :گفتم یبخش نالیقلبم رو به درد آورد، به سمتش رفتم و شونه هاش رو ماساژ دادم و با لحن اطم نازیآ دهیپر رنگ

 بزنه، مطمعن باش. بیتونه بهمون آس ینم یکس گهید میبر نجایاز ا یوقت-

 چشم هام رو بستم و باز کردم. نانینگاهم کرد، با اطم نگران

 

مجادله  یصدا م،یدیکه به در خورد هر دو از جا پر یضربه محکم یلب هاش نشست، با صدا یرو یجون یب لبخند

 .دمیشن یقدرت رو م یشهاب با ادم ها

 کار و کرد. نیهم هم انیرو برداشتم و رو دوشم انداختم آام  کوله

 

 .میریم یوقتشه، از در پشت گهید-

 

 .میبه راه افتاد یپشت اطیسرتکون دادن و به سمت ح همشون

 

 بلند شد. میزنگ گوش یصدا اط،یوارد شدنمون به ح با

استرس کل وجودم رو پر کرد، دستام  شده،یخارجش کردم، کارن بود، حتما شهاب بهش خبر داده بود، که چ فمیک از

 خودت کمکم کن. ایکرد، خدا یدادم وگرنه شک م یجواب م دیبست، با خی

 

 .دیچیگوشم پ یزده کارن تو جانیه یو دم گوشم گذاشتمش صدا دمیصفحه کش یرو رو انگشتم
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 گه؟یم یشهاب چ لیآن-

 .رونیب دیایخونتون منتظرتونم، ب یدر پشت یمن جلو وفتهیب یممکنه براتون اتفاق د،ینر رونیب ییدر جلو از

 

 کرده بود؟ دایرو از کجا پ یپشت در

 نقشه هام خراب شده بود. همه

 کردم؟ یم دیبا کاریچ

 پام بزار. یجلو یراه هیخودت  ایخدا د،یچه زود رس اصال

 

#part۱۰8 

 

 

 دادم. یبهش م یجواب هی دیبا

 .میایبا...باشه، االن م-

 بکنم. دیبا کاریچ ایرو قطع کردم، بغضم گرفته بود، خدا یگوش

 .دیشد و پرس کمینزد مامان

 شده؟یچ-

 پاکش کردم و اروم گفتم: د،یچک نییکه از گوشه چشمم پا یاشک قطره

 در... یمامان من چقد بدبختم، مامان کارن جلو-
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 ات... هیبسپر به دا گهیدرو  یکی نیشده، ا یو گفت:خب حاال فکر کردم چ دیکش ینفس راحت مامانم

 کارینگاهش کردم، چ متعجب

 خواست بکنه؟ یم 

 داد و ازش باال رفت و اروم گفت: واریاشو به د هیبود رفت، تک اطیکه ته ح یبه طرف نردبون چوب مامان

 .میریاز پشت بوم م گهید دییایب-

 

پشت بوم ها کنار هم بودن و بهم راه داشتن، از خونه  م،یاز نردبون باال رفت میلب هام نشست، دنبالش رفت یرو لبخند

به استرسم  دم،یشن یرو م میزنگ گوش یبه نفس نفس افتاده بودم، صدا م،یرفت یو از پشت بوم ها م میدور شد

خواستم بندازمش دور، اما عکس  یاوردم، م رونیرو ب یگوشکردم،  یاضافه شده بود، تنم لرز گرفته بود و خدا خدا م

 صفحه خاموش و روشن یبود که روکارن 

 کردم. شتریانداختم و سرعتم رو ب بمیج یرو تو یبغضم گرفت، گوش اریاخت یشد، ب یم 

وارد بود، چون به  یلیبه چشمم خورد، انگار مامان خ واریگوشه د یمانیراه پله س م،یبود دهیاخر پشت بوم ها رس به

 که  میرفت یم نییاز پله ها پا د،یهمون طرف دو

 کرد. یدستش رو دلش گذاشته بود و ناله م ساد،یو وا دیکش یغیج نازیآ

 که رفته بودم، برگشتم. ییپله ا هی

 ...نازیچت شد؟ ا ،یخواهر-

 

 داد. یم رونیب قیرو عم نفسش

 هیتو برو، من با قدرت  رسه،یخودتو تو دردسر ننداز، االن کارن م رم،یمیاز درد دارم م ل،یتونم، آن ینم گهید ل،یآن-

 گذرونم، برو... یم یجور
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بهم  هیچرت و پرتا چ ؟یشد ونهیبغضم و فرو دادم و گفتم: د دن،یبار یدادن و پشت سر هم م یامونش نم اشکاش

  ؟یباف یم

 کرد، کردم و گفتم:کوله اتو بده به من... یکه نگاهمون م انیبه آ رو

 چرا؟-

 سوال هم تیوضع نیتوا

 داد زدم. د،یپرس یم 

 ...گهیبده د-

 رفت و گفت: نازینگفت و کوله شو بهم داد و به سمت ا یزیچ

 نوکرتم هستم.-

 رفت. نییگرفت و انداخت دور گردنش و کولش کرد و از پله ها پا دستاشو

 به پشت سرمون انداختم و پشت سرشون رفتم. ینگاه

 

#part۱۰۹  

 

 

د، معلوم بود کمرش درد گرفته، کمر صورتش جمع شده بو انیآ م،یجنگل بود کیو نزد میروستا خارج شده بود از

ه بود، ب سادهیجلوتر وا یکه کم نمیتونستم بب یدرد گرفته بود و خم شده بود، آراز رو م یلیمنم با دوتا کوله خ

 رفتم. انیافسارش رو گرفتم و به سمت ا دم،یسمتش دو

 .میایبرو، منم با مامان اروم اروم م نازیتو با آ انیآ-

 گذاشت و گفت: نیرو زم نازیگفت و آ یاخ انیآ
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 .میریم ادهیمامان خسته شده، اونا با اسب برن منو تو پ ،ینه آبج-

 زود ازمون دور شدن. یلیمامان افسار اراز رو گرفت و خ م،یرو سوار آراز کرد نازیگفتم و مامان و ا ییا باشه

 دادم و انیاز کوله ها رو به آ یکی

 ...چوقتیه گهیکردن، اما ارزشش رو داشت، خداکنه د یمپاهام گز گز  م،یبه راه افتاد ادهیپ 

 کرد؟ ینم یرو بکنم، چرا دلم همراه دنشیند یخواستم ارزو یم

 مییرو مخم بود، از ج یلعنت یزنگ گوش یشد، صدا یکردم بهش فکر نکنم، اما نگار نم یرو تکون دادم و سع سرم

 بهش یحساب شین هی دیدرش اوردم، کارن بود، با

 زدم، جواب دادم. یم 

 ه؟یچ-

 .دیکش ادیو بالخره منفجر شد و فر دمیشن یپر حرصش رو م یها نفس

 تدایپ ؟یریخودت از دستم قصر در م الیبه خ ،یکن یاگه بزارم راحت زندگ یعل یبه وال ل،یان یگور خودت و کند-

 کنم و... یم

 

 ه بودم.کرد دایزدم، جرعت پ یادامه بده، حاال من بودم که داد م نزاشتم

  ه؟یهرک یهر ک یفکر کرد ،ینیب یمنم م ینیپشت گوشت رو بب یدهنت رو ببند، اگه تونست-

 و بعد اونم فقط، سر خم کنه؟ یبهش تجاوز کن ،یکتکش بزن یرو بدبخت کن لیآن که

 .دیرس انیدوره حکومتت به پا گهیجناب د یخوند کور

 

 رو از گوشم فاصله دادم. یرو بلند تر کرد که گوش صداش
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 ...یمال من ،یحق من ،یالمصب، چه تجاوز یتو زن من-

 

 کرد؟ یداشت بلغور م یچ

 یبودم؟ پس حق من چ حقش

 ؟یمن چ شیو آسا تیشد، امن یم 

 

 خدا لعنتت کنه کارن... ،یاز حق و حقوقت حرف نزن که بدترش رو سرم اورد-

 زدم. ادیرو بلند تر کردم و فر صدام

 جناب شاهکام؟ خدا لعنتت کنه. یشنو یم-

 

 و صدادار شده بود. قیرو گفتم و قطع کردم، از حرص نفستم عم نیا

 شد و ناباور گفت: کمیکرد، نزد یانداختم که مات نگاهم م انیبه آ ینگاه

 اون بهت... ل،یان یچ یعنی ؟یتو...تو زنش-

 گونم نشوند، صورتم سوخت،  یرو یمحکم یلیادامه بده و دستش رو باال برد و س نتونست

 رو به رخم رتشیشده بود؟ برادر بود و غ نیدستش انقدر سنگ یک از

 .دیکش یم

 گفتم: ییگرفته ا یگونم گذاشتم و پر بغض با صدا یرو رو دستم
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 یشما، اله شیپ امیگذاشت ب نکار،یخواستم ازاد بشم، در عوض ا یمن احمق فقط م ،یبزن داداش، بزن، حق دار-

 خدشه دار بشه. رتتیزاشتم غ یدم و نممر یم

  

 ، چه زود رسوا شدم؟ خدا خودش بهم رحم کنه.هق هق افتاده بودم به

 

#part۱۱۰ 

 

 کرد کتکم نزنه. یم یکرد و سع یم یکرد، خود خور یبه خون نشستش نگاهم م یبا چشم ها انیآ

 کاش تو همون خراب شدت یا-

 .یموند یم 

 یشد، چنگ کمیبودمش، نزد دهیند یجور نیشد، تاحاال ا شتریب میو شدت گر دنیدادش گوشام سوت کش یصدا با

 ارومش کنم. یدونستم چجور یبه بازوم زد، محکم تکونم داد، شال از سرم افتاده بود و نم

 راحت بشه؟ التیخ یکه مامان و سکته بد ؟یچرا برگشت-

 

 کردم. یف نگاه مدلم افتاده بود، با ترس به اطرا یکه تو یاظطراب و استرس با

 

 .رسهیاالن کارن م  میبر دیتو رو خدا زود باش با انیآ-

 

 نیاز ا د،یتوجه به وحشت من ازم فاصله گرفت و به سمت جنگل دو یداد، ب یبلندش نشون از حرصش م یها نفس

 امد، به سمتش رفتم. یهمه قد بودنش بدم م
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 ...انیآ-

 

  یکیتار هوا رو به دمش،ید ینم گهیبهم نداد، د یجواب

 رفت، با ترس به اطرافم نگاه کردم، آب دهنم و قورت دادم،  یم

حشت به با و دنیگوشام سوت کش ،ینیبلند ماش کافیت یخواستم وارد جنگل بشم که با صدا یگفتم و م یالله بسم

اخود ن د،یشد و به سمتم دو ادهیپ عیکنم، سر یکار نکهیسمتش برگشتم، خودش بود، کارن و شهاب بودن، قبل از ا

  مو برگشتم و وارد جنگل شدم، با سرعت تما دهیکش یفیخف عیآگاه ج

 از ترس نفسم باال  دم،یدو یم

 کارن رو  دنیدو یامد، صدا ینم

وار شدم، اما نتونستم سرعتم رو  دینور، ام دنیخوردن، با د یگل سرم باز شده بود و موهام تو هوا تاب م دم،یشن یم

 ینینور، ه یتا خارج شدنم نمونده بود که با قرار گرفتن شهاب جلو یزیده بودن، چحس ش یکنم، پاهام ب ادیز

 .سادمیو وا دمیکش

 باهام نداشت. ییسرم رو نگاه کردم کارن فاصله ا پشت

ه شد و به شدت ب دهیگفت و صورتش جمع شد، کنارش زدم که بازوم کش یبه مچ پاش، اخ دمیو بلند کردم و کوب پام

زده  رونیقرمزش، ب یکه رگه ها ییصورتم پخش شدن و نگاه پر وحشتم رو به چشم ها یعقب برگشتم، موهام تو

 شد. یدستش داشت، له م یبودن دوختم؛ بازوم تو

 کرد، گفت:شهاب تو برو... یبگم همونطور که به من نگاه م یزینداشتم چ جرعت

 

 که ازمون دور شد. دمیهاش رو شنقدم  ،ینگفت و فقط صدا یزیچ شهاب

 

#۱۱۱ 
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 .دیکرد، تکونم داد و غر یو وحشتم دوبرابر شده بود، هنوز با خشم نگاهم م ترس

  گهیکه خدا لعنتم کنه ها؟ د-

 رجز یخوب داشت نمت؟یب ینم

 ...دایسازم اون سرش ناپ یبرات م یجهنم هیدختر،  یخوند یم 

 

 یتکون م نیافتاد، فقط سرم رو به طرف یشده بود، زبونم کار نم نیاطراف برام سنگ یشدم، هوا یخفه م داشتم

 .دیکش ادیبهم داد و فر ییا گهید دیتونستم تمرکز کنم، تکون شد یزدم و نم یدادم، هنوزم نفس نفس م

 .یشده بود ریکه خوب ش یپشت گوش ،یالل شد هیچ-

 و گفتم: دمیکش رونیبودن، تقال کردم و بازومو از دستش ب یگرفت، اشکام جار لرزم

  یچ گهید ،یآوارم کرد ،یبدبختم کرد ،یخوا یاز جونم م یچ-

 بزار به حال خودم بسوزم دست از سرم بردار... ستم؟یاالن تو جهنم ن یکن یفکر م ؟یخوا یم

 .دیگوشمون رسبه  انیآ یبگه که صدا یزیخواست چ یداد، م یهم فشار م یهاش رو رو لب

 ؟ییکجا یآبج ؟یآبج-

گفتن  یامد، چشم چرخوندم و اطراف رو از نظر گذروندم، ذوق زده شده بودم دهنم رو برا یم کیاز نزد صداش

 داد زدم. یشدم، هول کرده بودم، به سخت دهیدست کارن قرار گرفت و کش یباز کردم که دستم تو یخرف

 .نجامیکمکم کن، من ا ان،یآ-

 بود. دهیشن انیامد، اما انگار آ یگرفته شده بود و انگار از ته چاه م صدام
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 .نمتیب ینم ،یآبج ییکجا-

 

شدنم  نداشت، با پرت ریگفتم و مقاومت کردم، اما انگار تاث یآخ دتم،یکش شتریبه دستم آورد و ب یدیفشار شد کارن

 ترشیب میشدت گر د،یدو یه به سمت جاده مک انیآ دنیبشنوه،  با د انیبلکه آ دمیکش یبلند غیج ن،یداخل ماش

 شد و صداش زدم.

 ...انیآ-

 .دمیرو شن انیآ یصدا

 .یو ول کن عوض میآبج-

و سرمو برگردوندم،  دمیچسب یحرکت کرد، محکم به صندل عیبهش نداد و پشت فرمون نشست و سر یجواب کارن

کاش جواب  یارزه بودم، ا یصورتم گذاشتم و زار زدم، چقدر ب یدستم رو رو دم،ید یم یکیرو نقطه کوچ انیآ

 دادم. یتلفنش رو نم

سفت شدش به فرمون نشون از  یشدم، فک منقبض شدش و دست ها رهیرخش خ میپشت پرده اشک به ن از

 به فرمون زد که با ترس نگاهش کردم که... یخشمش بود که فرو کش نکرده بود، ضربه محکم

 

#part۱۱۲ 

 

 

ت، قرار داش یقیطرفش دره نسبتا عم هیبود و  چیدر پ چیکرد، جاده پ شتریبهم انداخت و سرعتش و ب یعصب نگاه

  یلیخ

که تو دلم افتاده بود به  یبودم، با ترس دهیرو سفت چسب یشده بودم و صندل رهینگران به جاده خ دم،یترس یم

 به حرف امدم. یسخت
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 برو... واشیکارن تو رو خدا -

 

 فقط منتظر حرف زدن من بود که منفجر بشه. انگار

 جاده... نیخوام جفتمونو خالص کنم تو هم یخسته شدم، م گهید دم،یخوام اروم برم، ترمز بر ینم-

 بلندش گوشام و کر کرده بود، اشکام صورتمو پوشونده بودن. ادیفر یصدا

  شتریشد که ب یکم نم سرعتش

 از کنارمون  نایشد، ماش یم

 .میرفت یسرعت م نیمحض بود که با ا یوانگیجاده دوطرفته د نیو اگذشتن، ت یم

 به سمتمون میکه مستق یبزرگ ونیکام دنیشدم، با د رهیرو با دستم پاک کردم و به جاده خ اشکام

 .دمیکش یبلند غیبوق بلندش کر کننده بود، ج یامد و صدا یم 

 کارن مواظب باش...-

 شده بود. ونهیرو گاز فشار داد، قطعا د شتریتوجه به حرفم پاشو ب یب

فکر چرخوندمش کارن هول کرده بود، انگار تازه به خودش امده بود،  یو خودم و انداختم رو فرمون و  ب دمیکش غیج

بلند شده بود و من فقط با وحشت به  نایبوق ماش یکرد، صدا یبه اطراف نگاه م جیپاش رو از رو گاز برداشته بود و گ

شده بود و دست هاش رو به سمتمون دراز کرده بود و  یواحشب مثل ار یکیتار نیکردم که تو ا یگاه من ییدره ا

کارن رو کمرم  یکه دست ها دمیکش یپر وحشت غیج یبیسراش یبا افتادنمون تو د،یکش یمارو به سمت خودش م

بازش کرد و انداختتم به در سمت خودش زد و  یلگد محکم دتم،یبلندم کرد و به سمت خودش کش ینشست، کم

 بود که به نیکنار دره افتاده بودم و ماش یجاده خاک یرو د،یچیتنم پ یتو یدیرون، درد شدیسمت در، پرت شدم ب

و دست هام رو به سمتش گرفتم  دمیبلند کردم و به سمتش دو یجونم رو به سخت یکرد، تن ب یسمت دره حرکت م

 .دمیکش ادیو فر

 کارن...-
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و  مستادیلبه پرتگاه ا دم،یشن یبرخوردش با صخره ها رو م یافتاد، صدا نییاز دره پا عیسر یلیچپ شد و خ نیماش

شد، گم شده بود، کارن  یم دهیکه د یظیو مه غل یاهیس نیب  نییاون پا یدرخت ها ینگاه کردم که تو ینیبه ماش

 ...ایخدا ن؟یاون ماش یمن بود تو

 زدم. داد

 کارن...-

 بود! نازیشدم، برگشتم به سمتش، آ دهیلوتر رفتم که از پشت کشزدم و ج هق

 .دمیکش رونیزود خودشون رو رسونده بودن، دستم رو از دستش ب چقدر

 من بود. ریکارن بود، تقص نییافتاد...افتاد اون پا ناز،ی...آیآ-

 کابوس وحشت ناک... هیخواب بود،  نایانگار همه ا ختم،یر یزدم و اشک م یم زار

 بلند انفجار فضا رو پر کرد. یخواست بغلم کنه، که صدا یجلوتر امد، م نازیآ

 

 بود که به گوش  شیجلز و لز آت یرنگ و صدا ینارنج یرو نگاه کردم، نور ها نییو پا دمیکش غیج

 .دیرس یم

 

#part۱۱۳ 

 

 و زار زدم. دمیکش غیخم شدن، ج زانوهام

 چرا؟؟؟ ا،ینه، خدا-
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 ...من دوستش داشتم!من

 سوخت یکردم، کف دستم م یم هیبلند گر یدورم با صدا یتوجه به ادم ها یصورتم گزاشته بودم و ب یرو رو دستم

 داد. یکنارم نشست، شونه هام رو ماساژ م نازیکرد،  آ یو گز گز م

 کنه. تتیتونه اذ ینم گهیبوده، عوضش د نیقسمتش ا زم،یآروم باش عز-

 کرد، دستشو پس زدم و سرش داد زدم. میخونسردش حرص یکردم، چشم ها نگاهش

 ره،یخواستم بم یمن نم ،یگذاشته، مثل خودش سنگ دل شد ریرو مخت تاث تیبا اون شوهر عوض یانگار که زندگ-

 من...من...

 

دور  یکه کم انیکرد و مامان و آ یبا تعجب نگاهم م نازیزدم، ا یادامه بدم، حالم بد شده بود و نفس نفس م نتونستم

 کردن. یبودن، نگران نگاهم م ادهستیتر ا

 .مدیکش ادیشدن، هق زدم و فر یاشکام دوباره جار ستادم،یزد، لبه پرتگاه ا یکه لنگ م ییجام بلند شدم، با پا از

 کارن...-

 کشوند، دلم  یمن رو به سمت دره م ییرویداشتم، ن یبیعج حس

 خواست بپرم، دوباره صداش زدم. یم

 کـــــــارن...-

 خودم بود که اکو  یصدا فقط

 گشت. یشد و به خودم بر م یم

تونستم باور کنم،  یآوردن، نم یشده بودن و به چشم هام فشار م نیحس شده بودن، پلکام سنگ یو پاهام ب دست

 اریتونستم بشنوم، هش یبود، اما م فیضع یلیبه گوشم خورد، صدا خ ییبه از حال رفتنم نمونده بود که صدا یزیچ

اضافه شده بود، صدا دوباره امد، نامفهوم بود،  بهشهم  شیرو نگاه کردم، فقط مه بود که حاال دود آت نییشدم و پا

 دلم روشن شد، داد زدم. یتو یدیام یکورسو
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 ؟ینییکارن تو اون پا-

 

 .دیبود که به گوشم رس نازیآ یبار صدا نیا

 ؟یآبج یگیم یدار یچ-

 

 .دمیشن یزینرفت مطمعن بودم چ نیاز ب دمیام

 .ادیصدا م نییاز اون پا نازیآ-

 نگران نگاهم کرد، دستم رو گرفت و از پرتگاه دورم کرد. نازیآ

 .دمینشن یزیمن چ زم،یعز یشد یاالتیخ-

 

 ادیو جنون وار سرش فر دمیکش رونینشده بودم، دستم رو به شدت از دستش ب یاالتینگاهش کردم، من خ یعصب

 .دمیکش

 ...نییاون پا میبر دیمطمعنم، با دمیمن شن ؟یدینشن یزیچ یکن یچرا وانمود م-

 کرد. ینگاهم م یبود که عصب نازیبار آ نیا

 کار اوناس نه ما. . . نیا رسهیم یاالن آتش نشان لیبس کن آن-

 .دیرس یسخت به نظر نم ادمیرفتن ازش ز نییرو نگاه کردم، پا نییاخم رو ازش گرفتم پا با

ه منعم ک نازیبلند آ یخودت کمکم کن، با صدا ایگذاشتم، خدا یکیسنگ نسبتا کوچ یگفتم و پام رو رو یاله بسم

ره گ ییو دستم رو به بوته ا دمیاز ترس کش یغیشدم، ج دهیکش نییخورد و به سمت پا زیکرد، هول شدم و پام ل یم

پام رو  یو جا دمیشک یقینگاه کردم،  نفس عم رو نییکردم و تعادلم رو حفظ کردم، آب دهنم رو قورت دادم و پا

 کارو کرده بودم. نیفکر ا یب یلیپام محکم کردم، خ ریسنگ ز یرو
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 حالت خوبه. یآبج-

 ل؟یآن-

 باال رو نگاه کردم. انیو آ نازیآ یصدا با

 فاصله داشتن، جواب دادم. ازم

 آره خوبم...-

که وجود داشت، خودم  یکم یاهیبود، بوته رو ول کردم و با کمک سنگ و صخره ها و پوشش گ یکوه سنگ هی مثل

ه کرد و به سرفه افتاد یم تمیدودش اذ نمش،یتونستم بب یشده بودم، م نیماش کینزد دم،یکش نییبه پا یرو کم

 یشده بود و کامل لنگ م شتریدردش ب اموجود داشت، پاه یبلند یبیبودم، صخره ها تموم شده بودن و فقط سراش

 زدم.

 اطراف نگاه کردم، مه  به

 گفتم: ییرفته ا لیتحل یبا صدا نم،یت درست ببذاش ینم

 ؟یشنو یکارن، صدام رو م-

 

 نکنه مرده باشه؟ ایخدا

 باد بود که به گوشم  یفقط صدا دم،یشن ینم ییصدا چیه

که اطرافم رو پر کرده بود، داشتم وحشت زده  یکیواقعا سرد بود، لرزم گرفته بود و کم کم از تار نییپا نیا د،یرس یم

 شدم، داد زدم. یم

 ؟ییکارن، کجا-

دهنم گذاشتم تا  یگرفته بود، دستم رو جلو میگر دم،یشن یخرناس م یاما کارن نبود، صدا دم،یبار صدا شن نیا

 امدم. یصدام بلند نشه، جرعت نداشتم سرمو برگردونم، اگه گرگ باشه قطعا از پسش بر نم
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 دم و سرم رو کج کردم که...دا یبه خودم دل دار یکم دم،یهمون صدا رو شن دوباره

 

#part۱۱۴ 

 

م شد ترس یباعث م نیبزرگ نبود و ا ادیکامل برگشتم و نگاهش کردم، ز د،یپارس بلند سگ به گوشم رس یصدا

براقش داشت برام خط و  یداد و با چشم ها یاز من قرار داشت و دندوناش و نشونم م یکمتر بشه، تو فاصله کم

 شده بودن و باد از ختهیدورم ر شونیتکون نخورم، اما موهام پرکردم  یم یسع د،یکش ینشون م

 یگشتم، چوب نسبتا بزرگ یم یزیکرد، آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و با چشم به دنبال چ یال به الشون عبور م 

نفس هام تند  نیحرکت خم شدم و چوب رو برداشتم، همچ هیکنار پام افتاده بود، نگاهش کردم، هنوز هونجا بود، تو 

ب رو و چو دمیکش یبلند غیبه سمتم حمله ور شد، ج م،برداشته بود ارویدن زیچ نیتر نیشده بودن که انگار سنگ

 یعقب رفت، چوب رو جلوش تکون دادم و چند تا ضربه کار یسرش فرود اوردم، کم یباال بردم و با تمام قدرت رو

جنگل درست کرده بودن،   یکه درخت ها ییها هیو سا یکیتار نیبهش زدم که واق واق کنان ازم دور شد و ب گهید

 یفضا رو پر کرد و صدا یرنگ دیشده بودم، نور سف یانداختم، چشم چرخوندم، عصب نیشد، چوب رو زم دیناپد

به شانس بدم فرستادم، جلوتر  یامدن، لعنت یسرم فرود م یکه رو یسرد یو با قطره ها دیچیتو آسمون پ یبیمه

بودم، از ته دل خدارو صدا  شده یاالتیحتما خ دم،یرو شن یفیضع یقدم ها یگشتم که صدا یرفتم و دنبال سرپناه م

، صدا لنگ زنان به راهم ادامه دادم دمیکش یهم اون مرده بود، آه دیکنم، شا دایکردم و دوست داشتم کارن رو پ یم

 خودم حس کیرو نزد ییا هیسرم رو برگردوندم، سا د،یدوباره به گوشم رس

رفتم، فکم از سرما چفت  یعقب م یزدم و به سخت یشد و من لنگ م یتر م کینزد هیکردم، کامل برگشتم، سا یم 

رد به شونه چپم برخو یزیکه چ نیقابل کنترول بود، با احساس ا ریاندازه و غ یشده بود و پاهام بودن که لرزششون ب

رنگش چشم هام رو باز تر کرد،  دیپخش شد، نور سف افض یو عقب تر رفتم که نور رعد و برق تو دمیکش ینیکرد، ه

 و دمیاز وحشت کش یبلند یغینبود، ج قیکه تمام صورتش خون آلود شده بود و چهرش قابل تشخ یمرد دنیبا د

 .دمیجونش رو شن یآروم و ب یکه صدا هیگر ریزدم ز یبلند یعقب تر رفتم، با صدا

 ...لیآ...آن-

 ؟ مرد من بود؟ بلند کردم، دوباره نگاهش کردم، کارن بود سر
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 سر صورتش امده بود؟ ییبال چه

 شدم و گفتم: کشیشد و نزد شتریب میخدا چقدر ترسناک شده بود، شدت گر یوا

  ؟یکارن؟ خودت-

مکن شده بود، کنارش نشستم، موهاش کار م نیشد و کنار پام به زانو در امد، انگار راه رفتن براش سخت تر کمینزد

 یگردنش گذاشتم، حرارت پوستش دستم رو داغ کرد، تو یبودن، کنار زدم، دستم رو رو دهیرو که به صورتش چسب

کردم؟ کمکش کردم و به زور خودمون رو به  یم دیاب کاریامدن، چ یبود، اشکام بند نم شیسرما بدنش کوره آت نیا

کارن چشم هاش بسته  دم،یلرز یکرده بود و م خیزد، تنم  یبارون کمتر بهمون م م،یپشت سرمون چسبوند یصخره 

 تونستم به صورتش نگاه کنم. یشده بودن و هنوزم تنش داغ بود، نم

 ؟یچ ارهیتونست دوم ب یبودم، اگه نم دهیترس یلیخ 

  گهیکم د هیاگه  نجایا قطعا

 .میمرد یجفتمون م میموند یم

برهنه و  نهیکارن رو که پاره پاره شده بود کنار زدم، س راهنیجابه جا شدم، پ یکم د،یکه به ذهنم رس یفکر با

  نییستبرش باال و پا

اشک به چشم هام هجوم اورد، سرم رو  دم،یکش نشیس یدستم رو باال آوردم، انگشت هام رو رو اریاخت یرفت، ب یم

حال خودم بودم که دست  ینم رو گرم کرد، توبدنش، ت ادیز یگذاشتم و خودم رو بهش چسبوندم، گرما نشیس یرو

 کارن دور شونه هام حلقه شد.

 

#part۱۱۵ 

 

اگه  نگران بودم، د،یتپ یقرار م یکرد، قلبم ب یباز بودن و نگاهم م مهیتر شدم، سرم رو باال گرفتم، چشم هاش ن گرم

 ؟یشد چ یم شیزیچ
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 گذاشتم، نشیس یرو رو دستم

کرد و به خودش چسبوندتم، آب دهنم خشک شده بود،  شتریکه فشار دستش رو ب رمیخواستم ازش فاصله بگ یم 

 امدن مارو نجات بدن. یپس چرا نم

 

 کردم و آروم لب زدم. نگاهش

 کمکمون. انیم م،یتحمل کن گهیکم د هی-

و  دمیشن یرو م نشیخس خس س یصدا د،یگاهش کرد، خودش رو باال کش هیهاش رو از دورم باز کرد و تک دست

 شد. یم شیلم رد

 کرد. یگرمم م نجوریتنش بود که ا یکرد، انگار نگاهشم به داغ نگاهم

 .دمیپر ضعف و آرومش رو شن یصدا

 ن؟ییپا یچرا امد-

 

 بگم اصن؟ یگفتم؟ چ یبهش م یسخت بود، اخه چطور سوالش

 شدم؟ نیا یمنه احمق عاشقت شدم، اخه من عاشق چ بگم

از دوست داشتنش مطمعن نبودم، نگاهم  ادمیکه ذهنم رو پر کرده بود، انگار ز ییسوال ها نیتونستم بگم، با ا ینم اما

 گم؟یدرست م یرو ازش گرفتم و آروم گفتم:خب تو شوهرم

د بو یزیبهش داده بودم اما تنها چ ییکردم، جواب احمقانه ا ینگاهش رو کامال حس م ینیگفت، اما سنگ ینم یزیچ

 .دیکه به فکرم رس

 وهرتم؟که من ش-

 ...هینجوریدهن نداشتم رو قورت دادم و گفتم:فعال که ا آب
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 به نظر  یکرد، عصب نیینگفت و سرش رو چند بار باال و پا یزیچ

  یعصب دیاخه چرا با د،یرس یم

 دادم سکوت کنم. حیو ترج دمیرو به دندون کش نمیریشد؟ لب ز یم

 دوباره داشت تو وجودم سرما

 امدن؟ یبود که چرا به کمکمون نم نیکه ذهنم رو مشغول کرده بود ا ینشست و تنها سوال یم 

*** 

 کل یدانا

و بود و کالهش ر یبه تن داشت و عضو گروه آتش نشان یرنگ یکه لباس نارنج یمرد اهیس یبه چشم ها یعصب نازیآ

 ارهیتونه دووم ب ینمسرما خواهرم  نیتو ا گمیم ن؟یفهم یشد و گفت: چرا نم رهیبغل زده بود، خ ریز یبا خونسرد

 د؟یکن ینم یچرا اقدام

 

دختره  نیحال ا نیکرده بود، حاال هم تو ا ختهیداشت فکرش رو بهم ر ایکه با رو ییکالفه بود و مشاجره ا پارسا

 یرو نداشت، نگاهش رو به چشم ها یدیبود و اصال حوصله تنش جد نجایا لشیبود، بر خالف م دهیخرشو چسب

بود، تنفر  ایرو یچشم ها هیشب بیشده دختر مقابلش دوخت، چقدر  از رنگ چشم هاش که عج ینگران و وحش

 پرتگاه اشاره کرد و داد زد. نییداشت، با دستش به پا

 ره...صف ریکردنشون ز دایاحتمال پ نییاون پا یلعنت یبارون و درختا نیمه و ا نیتو ا ،ینیب یرو نم تیمگه وضع-

 

د بلن یبه عقب برداشت، حالش اصال خوب نبود، صدا یبود، جا خورد، با ترس قدم دهیکش که سرش یادیاز فر نازیآ

 بود  دهیکه تو خونه اون قدرت نامرد کش ییعذاب ها ادیاون رو به  بهیمرد غر نیا

 انداخت. یم

 متعجب به حرکاتش نگاه  پارسا
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کرده بود، انتظار داشت اونم سرش داد و هوار کنه اما انگار  یدختر خال نیسر ا یرو رو تشیکرد، تمام عصبان یم

 دختر دامن زده بود. نیرفتارش به حال بد ا

 

#part۱۱۶ 

 

 که بشنود گفت:خانم شما حالتون خوبه؟ یبلند یو نگران نگاهش کرد و با صدا مونیپش

 

 د،یپرس یده بود و حاال حالش را مچه زود فرو کش کر تشیرنگ داده بود، عصبان رییچشم باز کرد، چه زود تغ نازیآ

نگفت و رو برگرداند و به سمت مادرش که عذا گرفته بود و  یزیچشم هاش انداخت، چ ینگاه خمار و خسته اش را تو

و سردش را در دست گرفت،  نیپر چ یزد، دست ها نورفت و کنارش زا دیکوب یم شیزد و بر پا یصورتش را چنگ م

 نداشت. مادرش را سینگاه خ نیتحمل ا

 کنن. یکه بزنه حتما اقدام م دهیگفتن، سپ دم،یقربونت برم متمان گلم، پرس یاله-

 

اش  ییبار دوم از دست رفته بود، دختر سرما یدل پر درد مادرش را داغدار تر کرد، جگر گوشه اش برا شیها حرف

 کرد؟  یاالن چه م اورد،یتوانست تاب ب ینم

 امانش  ییلحظه ا الیو خ فکر

 معده اشش تا اتیخورد، حالش بد بود، احساس کرد تمام محتو چیشده بود، دلش پ رهیبه او خ نیغمگ نازیداد، آ ینم

اورد، اشک در  یاوق زد و فقط آب دهانش بود که باال م ستاد،یحلقش باال آمده است، زود از جا بلند شد، کنار جاده ا

 یزیوقت بود که چ یلیکرده بود، خ فشیهنگامش ضع بهشدند، سقط نا  یجار شیو بر گونه ها دیچشمانش جوش

 نخورده بود و ضعف داشت.

 ست؟یحالتون خوب ن-
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د، بو دهیپرس ییشد، چه سوال مسخره ا یدوباره عصب دنشیو ترسان نگاهش کرد، با د دیمرد جوان از جا پر یصدا با

 د؟ید یمگر کور بود که حال بدش را نم

 یفراوان برا دیگرفته بود و تاک شیرا که مادرش برا یرینون و پن یلقمه  ،دید یصورتش را به وضوح م دهیپر رنگ

 .دینخورد یزیوقته چ یلی:حتما خخوردنش کرده بود را، به سمتش گرفت و گفت

که  امد یکردند، اما به نظرش درست نم یوسوسه اش م یاش و گرسنه گ یبه لقمه نگاه کرد، معده خال دیبا ترد نازیآ

 قبول کند.

 .ستیگرسنه ام ن-

 کرد. یم ییرنگ خودنما یتنگ و آب یدر آن مانتو کشیشد، کمر بار رهیاصرار نکرد و به رفتنش خ پارسا

 لب زمزمه کرد. ریرا گرفت و ز نگاهش

 ...طونیلعنت بر ش-

 و گاز اول را زد. دیچسب یاش را دو دست لقمه

*** 

کرد و به اطراف نگاه  زیچشمش را زد، چشمانش را ررنگ اطرافش  دیباز کرد، نور سف یخسته اش را کم چشمان

 کرد.

مقابل  شبیکرد صورتش خشک شده، اتفاقات د یبود و احساس م ریخودش را تکان داد، درد بدنش نفس گ یکم

 لشیماند، آن رهیبود خ دهیدراز کش نیکه بر زم یدختر یجان گرفت، نگاهش را چرخاند و چشمش رو شیچشم ها

 بود؟

 یرا نوازش م نیرنگش زم یمشک یحس کرد، موها شیبرداشت که درد را در تک تک سلول ها زیسمتش خ به

 قهیکه بر سرش افتاد، دستش را باال برد و انگشتانش را بر شق یریتر شده بود، با ت دیزده اش سف خیکردند و صورت 

را نوازش گر برصورتش انگشتانش  دتش،یسرش برد و به سمت خود کش ریفشورد، نگاهش کرد، دستش را ز شیها

 شد؟ ینم داریچقدر سرما زده بود، چرا ب د،یکش
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 ل؟یآن-

 

 کرد. شیارام با پشت دست به صورتش زد و دوباره صدا ییا ضربه

 ل؟یآن-

 یبیشد، اما حسش به طرز عج ینگران م دیشد دیهوش کرده بود، با یرا ب لشینگرفت، نگران شد، سرما آن یجواب

 را شبیآغوش د

به خودش چسباندتش و  شتریمهم بود؟ لبانش کش امدند، ب شیخواست، بغلش کرد، بخاطر او امده بود؟ برا یم 

و از ته  دید یکرد و محبت مردش را م یچشم باز م لیکاش آن یسرد نشاند و ا ییبسته اش را بوسه ا خی یشانیپ

 دهیمرد زخم د نینثار ا یدلش لبخند

 کرد. یم 

 

#part۱۱۷ 

 

 .دیبه گوشش رس ییا مردانه یصدا

 د؟یشنو یمن و م یصدا-

 

 نگران بود. لشیآن یرفتند برا یم رونیب نجایهرچه زود تر از ا دیبا

 گفت. یم یزیچ دیبا

 ؟ییشنوم تو کجا یصداتو م-

 زد. ادینشد فر دینکرد، ناام افتیدر یجواب
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 .میینجایما ا یه-

 

 ییکه به صخره ا ند،یرا بب یتوانست مرد یبه سمت صدا حرکت کرد، از دور م دیبار پارسا بود که صدا را شن نیا

 هیخشک شده صورتش را  پوشانده بود و کر یرا در آغوش داشت،  خون ها یتر شد، دختر کیکرده بود، نزد هیتک

 نشانش 

 داد. یم

 روح شده بود. یبو  دیبه دختر کرد، چشمانش بسته بود و صورتش از سرما سف ینگاه ستاد،یا مقابلشان

 ؟یبلند بش یتون یم-

 

 حال به او چشم دوخته بود. یب کارن

 دونم. ینم-

 نشست. شیکرد و سرجا یینداشت، ناله ا ییا دهیکرد بلند شود اما فا یسع

اول  دیرفت و گفت:بزار لیو اول به سمت آن دیرا بر صورتش کش شیکرده از سرما خیدست  شیناتوان دنیبا د پارسا

 کمک شما. امیرو ببرم، بعد م شونیا

 

 خواست بکند؟ یدختر به سمتش دراز کرد، کارن اخم کرد، چکار م فیبلند کرد تن ظر یرا برا دستش

  کاریشد، گرفت و گفت: چ یم کینزد لشیعکس العمل نشان داد و دستش را که به آن عیسر

 بِکش کنار... ،یبکن یخوا یم

 متعجب نگاهش کرد و گفت: پارسا

 کنم، تو که کاریچ یگیخب م-
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 خانمت هم یایراه ب یتون ینم 

 نه؟ ایخراب شده ببرمتون  نیاز ا یجور هی دیهوشه، بالخره با یب 

 

کرد، حق  تشیکرد، چقدر دلتنگ نگاهش بود، لعنت به او که انقدر اذ یکاش چشم باز م یکرد، ا لیبه آن ینگاه

 شناخت، دستش را به سمت مرد دراز کرد. یداشت فرار کند، اما عشق که منطق نم

 .ارمشیکمک کن بلند بشم خودم م-

 

را در آغوش  لیبلند شد و آن یکارن به سخت د،ینگفت و دستش را که در هوا مانده بود گرفت و کش یزیچ پارسا

 رفتند. لیو کشان کشان به سمت واگن جرثق دیکش

* 

 

#part۱۱۸ 

 ((لی))آن

 

 ملتمسم رو بهش دوختم و به حرف امدم. نگاه

 نداشتم. ییمامان تو رو خدا بس کن، منکه بهت گفتم چاره ا-

 

 انداخته. یمارو به چه روز نینگاهم کرد و محکم زد به پشت دستش و گفت:خدا لعنتش کنه بب یحرص
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اون اتفاق  ،یوقت م،یبود من و کارن ازدواج کرد دهیوقت بود که فهم یلیشدم، خ یبار من بودم که عصب نیا

 مجبور شده بودم، نکهیا دنیامده بود گذشت، بهش گفتم و به خاطر حال بدم و با فهم شیکه برامون پ یوحشتناک

 که تو چشم هاش نشست دلم رو خون کرد. ینشد اما غم یعصبان ادیز

 یآپارتمانش رو بهمون داده، خداروشکر دست اون قدرت از خدا ب یاز واحد ها یکی ه؟یدا یگیکدوم وضع رو م-

 کنه. یکارن کمکمون م رسهیخبرم بهمون نم

 

 انداخت و گفت: نیرو چ شینیب مامان

 سرش... ینگو حالم بد شد، کمکش بخوره تو ینجوریا اسمشو

 

، نشستم یراحت یمبل ها یو رو دمیکش یتموم شدن حرفش روش رو برگردوند و به آشپز خونه رفت، پوف بعداز

واحدش  یشد که حالم خوب شده بود، پام رو تو یم ییهفته ا هی م،یکرد یم یواحد کارن زندگ نییواحد طبقه پا

 یم نشینشده بود و همش نفر یبازم راض امانمگذاشته بود اما م ارمونیو واحد رو در اخت لینزاشته بودم، تمام وسا

 دلم یداد، غم تو یبهم دست م یبیعجکرد، حس  یکه م ینیکرد، با هر نفر

رفت و با کارن دوست شده بود، با  یمدرسه اش رو م انمیکردم، آ یتر رفتار م نینشست و با مامان سر سنگ یم

 و به سمت اتاق رفت. دیچشم دزد دنمیبود، با د نازی، به سمتش برگشتم، آباز شدن در واحد یصدا

 ها. یقبلنا با ادب تر بود-

 

 سمتم برگشت اما نگاهم به

 کرد. ینم 

 .یس...سالم آبج-
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 .دمیفهم یپف کردش ، حال منقلبش رو نم یو چشما شیگل یلپا

 شده؟ یزیسالم، چ-

 

 گفت و تند وارد اتاق شد و در رو بست. یشده نگاهم کرد و نه آروم هول

 

#part۱۱۹ 

 

ه دادم و ب ریمس رییتغ دم،یزنگ در رو شن یکرد، به سمت آشپز خونه قدم برداشتم که صدا یرفتار م بیعج چقدر

 اریتاخ یپوش مقابلم ب کیمرد بلند قد و ش دنیگذاشتم و بازش کردم، با د رهیدستگ یسمتش رفتم، دستم رو رو

دست  رش،ینگاه خ دنیباد نازه،یداشتم ماله آ تمدستش بود که ح ییو زنونه ا یمشک فیاز ابروهام باال رفت، ک یکی

 شدم و به حرف امدم. نهیبه س

 د؟ییبفرما-

 یم یجا زندگ نیخانم ا نازیآ دیگفت:سالم، ببخش ییمردونه ا یانگار تازه به خودش امده بود، با صدا دیدزد چشم

 کنن؟

 .دیبار جفت ابرو هام بود که باال پر نیا

 بله، درسته.-

 دوختم. فیرو به سمتم گرفت، نگاهم رو به ک فیک

 .نیبد لیرو بهشون تحو نیا دیدن، لطف کنجا گذاشته بو نیتو ماش-
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نازک،  یو لب ها یعقاب ینیبود، ب یبهش انداختم، چشم و ابرو مشک ییا دارانهیگرفتم و نگاه خر فیاز ک چشم

 لب هام نشست. یمناسب باشه، لبخند رو نازیآ یتونه برا یچقدر م نکهیهم نبود، با فکر به ا یبد مال نیهمچ

 یم عمل قیدق یلیحواس پرت شده وگرنه خ یروز ها کم نیا نازیازتون ممنونم، آ یلیرو ازش گرفتم و گفتم: خ فیک

 کنه.

 

 .قهیدق یلیجونه خودم خ اره

 خدانگهدار... د،یگینشست کنج لبش و گفت: بله شما درست م یخند شینگاهم کرد و ن رهیخ یکم 

 نکردم و گفتم: شخندشیبه ن یتوجه

 خداحافظ.-

به آسانسور انداخت، در حال باال امدن بود، اما منتظر نموند و به سمت پله ها رفت، مشغول برانداز کردن  یگاهن

 .دمیکارن از جا پر یکردم که با صدا یبه رفتنش نگاه م یرو بغل گرفتم و با لبخند پررنگ فیشدم، ک کلشیه

 بود؟ یک-

 شده اش، هول شدم، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: زیر یچشم ها دنیسمتش برگشتم، با د به

 .یفکر کنم طبقه رو اشتباه امد-

 

 چپش گذاشت و گفت: یپا یراستش رو جلو یکنارم زد و پا واریرو به د دستش

 اشتباه امدم. نکهیاره مثل ا-

 

 خدا االنه که غش کنم. ینکرد؟ دعوام نکرد؟ وا چمینگاهش کردم، سوال پ متعجب
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زد  یلبخند د،یکش رونیسامسونگش ب فیرو از ک شیبرداشت و گوش واریاش رو از د هیتک ش،یزنگ گوش یصدا با

 جواب داد. رون،یکه تعجب از تو چشمام زد ب

 زم؟یجانم عز-

 زد؟ یداشت حرف م یمغزم به کار افتاد، با ک یها سلول

 م.بشنو تونستمیبه من انداخت و ازم دور شد,اما صداش رو هنوز هم م ینگاه

 .میریجا باهم م نیخونه من از ا ایاره امشب منتظرتم، ب-

 

 سالم برسون. انیقطع کرد، برگشت سمتم و گفت: به آ یخداحافظ بدون

 

 بود زنگ زد؟ یرو برگردوند و سمت پله ها رفت، دو تا پله رو باال رفته بود که گفتم:ک روش

 

 کرد. یسمتم برگشت، موشکافانه نگاهم م به

 که داشت یاون یمگه تو گفت-

 نگاش یرفت و اونجور یم 

 بود؟ یک یکرد یم 

 

 کرده بود؟ رییانقدر تغ یاز ک دم،ینگاهش کردم، عقب گرد کردم و وارد خونه شدم و در رو محکم کوب یحرص

 ...یکرد، عوض یخرج م یواسه ک سیکه معلوم ن یزمیجان و عز نیجانم؟ کوفتش بشه ا زم؟یعز
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و  بود، دعوام کنه یبده و بپرسه اون ک ریبهم گ شتریخواست ب یدلم م دیفتم بود، شاچرا انقدر حرصم گر دونمینم

 .یزد یبهش لبخند م یاونجور یکرد یبگه تو غلط م

 عادت کرده بودم. گهیبودم که د دهیخوش ند یشده بودم، انقدر رو ونهید

 

#part۱۲۰ 

 

 

 خونه؟  ادیم یعنیشب منتظرتم؟  گفت

 خودت بهم صبر بده. ایدادم چشم بستم، خدا رونیو با حرص ب نفسم

 ذهنم جرقه خورد یکه تو یفکر با

کمد  ه،یمهمونش ک دمیفهم یامشب م دیبود، با دهیخواب نیرو زم نازیسمت اتاق خواب رفتم، واردش شدم، آ به

 هی د،یپوش یتر از من لباس م کیش شهیهم نازینداشتم، اما آ یرو باز کردم، خودم که لباس انچنان نازیآ یلباسا

گ پر شده بود، تا کمر تن یتنه اش با پولک مشک باال دم،یکش رونیبود از کمدش ب ونیسارافون قرمز که جنسش از ر

 شد. یپشتش بسته م یونیاز جنس خودش داشت، که پاپ یبود، کمربند مشک نیچ نیشد و چ یبود  و بعد کلوش م

 یبه خودم م دیگذاشتم و وارد حموم شدم، با ییهم انتخاب کردم، لباس رو گوشه ا یرنگ یمشک یجوراب ساپورت

 .امیکم به چشم ب هیتا  دمیرس

*** 

 و گفت:  اوردیکرد، آخر طاقت ن ینگران نگاهم م نازیآ

 ...نییپا ایب طونیکنه  از خر ش یبخدا اگه مامان بفهمه بلوا به پا م ؟یمطمعن یآبج-
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دم، کارن رو از دست ب خوامیلطفا درکم کن، نم ناز،یبزاره گفتم:آ ریکه روش تاث یا لحن ناراحتنگاهش کردم و ب دلخور

 نشون بدم. یخوام خود یفقط م ام،یب عیسر دمیقول م

مک کن ک ایبا درک و شعورم بشم، ب یآبج یگفت، پر ذوق بغلش کردم و گفتم: فدا ییبه فکر فرو رفت و باشه ا نازیآ

 تا حاضرشم.

 

 یوقت بود اصالح نکرده بودم و حاال م یلیجلوم نشست و شروع کرد به بند انداختن، خ نازینشستم و آ نیزم رو

 سوخت.

 

رد کرد و شروع ک زیبعد از اصالح صورتم، ابروهامم تم اد،یتا صدام در ن گرفتمیم شکونیچشم بسته بودم و پام رو ن 

 کردنم. شیبه آرا

 

شده بودم و ابرو هام باال رفته  دیسف ستادم،یا نهییآ یو جلو دمیمکش پوشاز تموم شدن کارش، لباسم رو به ک بعد

که زده بود مژه هام رو پر تر  یملیبود و ر دهیبرام کش یمات و قشنگ بود، خط چشم نازوک یلیخ شمیبودن، آرا

 نشون

 شده بود، لباس دهیلبام کش یرو یکمرنگ تر یگونه هام بود و رژ کالباس یرو یکمرنگ یداد، رژ گونه کالباس یم 

و برهنه ام رو به  فیظر یکوتاهش بازوها ینایو کامال اندازم بود، آست دیرس یقشنگ تر به نظر م یلیتنم خ یتو

 در آورده بود. شینما

 یموهام رو از باال بستم و شال ان،یبه چشم ب شتریتا ب دمیلبام کش یبرداشتم و رو فیشدم و رژ قرمزم رو از ک خم

 سرم انداختم. یرو

 

#part۱۲۱ 
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 گفتم: نازیبه آ رو

 .رونیمامان تو حال نباشه تا برم ب نیبرو بب-

 

بهم خبر داده بود که مهمونش امده، اما مهمونش رو  انیبه سمت در رفت و از اتاق خارج شد، آ دیبا شک و ترد نازیآ

 .کنم یال و خودم رو به عنوان زنش معرفخواستم برم با یبو، م دهیرو شن شونیاحوال پرس یبود و فقط صدا دهیند

رم س ییبشه و بال یبود، نکنه من برم خونش عصب یمهمونش ک یعنیو ترس کل وجودم رو پر کرده بود،  استرس

  اره؟یب

 ؟یباشن چ یتو وضع ناجور اگه

و  دمیکش یخورد، نفس راحت نازیشد ، با باز شدن در نگاهم که به آ شتریدر، دلهره ام ب رهیرفتن دستگ نییپا با

 مامان بود؟ شد،یگفتم:چ

 

 ده؟یچرا رنگت انقدر پر ،یبر یتون یگفت: نه نبود م یآروم یشد و با صدا داخل

 

 استرس و دلهره باهم به جونم افتاده بودن. دم،یگونم کش یرو یدست

 خواهرم. یرفتم، مرس گهیمن د شم،یخوب م س،ین یزیچ-

 

از خونه خارج شدم، شالم رو درست کردم و  نیامدم، آروم و پاورچ رونیزد و از کنارش رد شدم و از اتاق ب یلبخند

 دمیکش یقیکردن، نفس عم ینم میاریبسته بودن و پاهام  خیدستام  سادم،یواحدش وا یاز پله ها باال رفتم، روبه رو

 .سادمیتا به خودم مسلط بشم، زنگ در رو فشار دادم و عقب وا
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 دنیشروع به تپ یشتریچهار چوب در، قلبم با شدت ب یتو دنشینگذشته بود که در باز شد، با د ییا قهیدق چند

 رد.ک یتنش بود، دستش رو به چهار چوب گرفته بود و متعجب نگاهم م یدیجذب و شلوار گرمکن سف شرتیکرد، ت

 

 ه؟یکارن ک-

 

 زهیانقدر غر یعنیکرد،  دایپ نیـگزیدلم لونه کرد، چه زود جا یکه از داخل امد، غم تو ییزنونه ا یصدا دنیشن با

 قابل کنترول بوده؟ ریو غ یمردونش قو

لبام نشوندم و با دست کنارش زدم و وارد خونه شدم و  یرو یقورت دادم و لبخند پهن یدهنم رو به سحت آب

 گفتم: یبلند یباصدا

 کردم. رید دیببخش زمیعز-

 

مبل نشسته بود خشکم زد، فکر  یکه رو یانسالیزن، م دنیاهم کرد، جلوتر رفتم که با دنگفت و هاج و واج نگ یزیچ

 یهست یشده نگاهم کرد، جلوتر امد و گفت:تو ک زیر یکردم جوون تر باشه، از جاش بلند شد و با چشم ها یم

 دختر؟

 

 رو روهم فشار دادم تا استرسم کم بشه. لبام

 خونم. نیمن خانم ا-

 

که  ونتیتو، عروس یکم کم مهمون لباش شد و محکم بغلم کرد و کنار گوشم گفت: فدات بشم،چقدر خوشگل لبخند

 شدم. زیبهم نگفته بود، واقعا سورپرا یزیکارنم چ نیدعوتم نکرد

 .دمیفهم ینم یزیاز حرفاش چ گفت؟یداشت م یچ
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#part۱۲۲ 

 

 .ارمیتم:شما رو به جا نمصورتم نگه داشتم و ازش جدا شدم و گف یرو به زور رو لبخند

 

 نگفته بود؟ یزیکارن از من چ یعنی ن،یچپ نگاهم کرد و گفت:عمه کارنم، عمه شه چپ

 هم به کارن انداخت، یگفت و نگاه دلخور نویا

احمق و زود باور بودن خودم خندم  یخوشحال شده بودم، فقط برا دنشیاز د نکهیا یرنگ گرفت اما نه برا لبخندم

 گرفته بود.

 

نم برم م د،ینیبش دیینکرده، حتما من سعادت شناختنتون رو نداشتم، بفرما ی:کارن کم کارکردم و گفتم تعارفش

 .ارمیب ییچا

 

که تو وجود همه زن ها قرار  ییزنونه ا استیبود، س یجواب داده بودم، انگار ذات ینجوریشد که ا یباورم نم خودمم

 داشت.

 

 یبود و نگاهم م سادهیخشک شده وا نطورینشده، کارن هم یراض دیرس ینگفت، به نظر م یزیمبل نشست و چ یرو

 براش امدم گفتم: ییکرد، چشم و ابرو

 .زمیعز گهید نیبش-
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کنه کارن که منو تو شک  کارتیامدم، خدا بگم چ یشکست و نم یکاش قلم پام م یبشم، ا عیخواستم ضا ینم

 .یانداخت

 

 ا...سازتون خر یچا ییپسر دا-

 

 یحرفش خورد و ساکت شد، نگاهش رو دنمیبه سمتش برگشتم، باد عیامد، سر یکه از پشتم م ییمردونه ا ییصدا با

 انداختمو شالم رو درست کردم و سالم کردم. ریتنم به گردش در امد، سرم رو ز

 

جلوشون بودم و اونا هم  شیلباس و آرا نیشد، با ا شتریاز آشپز خونه خجالتم ب گهیپسر جوون د هیامدن،  رونیب با

دور شونه هام، به خودم امدم، کارن به خودش فشردتم و گفت:همسرم  یدست یگرفتمن، با حلقه شدن یچشم ازم نم

 ...لیآن

 

 مهرداد و مهران... ن،یعمه شه یرو کرد سمت من و گفت:پسر ها بعد

 

کردم؟ چه  یم کاریچ دینه شدم، حاال بالب گفتم و به سرعت از کنارشون رد شدم و وارد آشپز خو ریز یخوشبختم

 گرفتم؟ یبه سرم م یگل

 ینیگذاشتم کنارشون، س ینیریو چندتا هم ش ختمیها ر وانیتو ل دم،یکش رونیرو ب وهیرو باز کردم و آبم خچالی در

 و از آشپز خونه خارج شدم. دمیکش یقیدستم گرفتم، نفس عم یرو تو

 

#part۱۲۳ 
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 .نیبش ایب میخورینم یزیوارد شدنم، عمه لبخند زد و گفت:زحمت نکش دخترم چ با

 

زن  مینیمادر من، بزار بب میخورینم یزیچ یالغر تر از داداشش بود گفت: چ یکه اسمش مهران بود و کم پسرش

 داره. ییکارن چه هنر ها

 

 حرفش بود. شیمهران نشون از ن یلب ها یبه نظرم خنده دار بود، اما پوزخند رو حرفش

برداشت و با  یوانیمهران گرفتم، ل یبرداشت، رد شدم و جلو یوانیعمه گرفتم، ل یرو جلو ینیزدم و س یلبخند 

کرد و نگاهش  یبرداشت و  تشکر ییا وهیبهش کردم و کنار رفتم، مهرداد آبم یخند، نگاهم کرد اخم شیهمون ن

چشم هاش پر خون شده بود و  یدیسف ،کارن گرفتم یرو جلو ینیهام نشست، آب دهنم رو قورت دادم و س یرو

با صداش  شه،یم یدونستم عصب یچشم هاش رو نداشتم، م یزده بود، جرعت زول زدن تو رونیرگ کنار گردنش ب

 تنم لرز گرفت.

 .نیخورم، بش ینم-

 

مبل  یشتم و روهم خودم بردا یوانیگذاشتم و ل زیم یرو رو ینیبودن حرفش اثر خودش رو گذاشت، س محکم

 نشستم.

 

کارن هم  زا،یجور چ نیشد و از ا ینجوریکه ا شدیچ ن،یاشنا شد یشروع کرد به حرف زدن با کارن که چجور عمه

 داد، انگار اصال حوصله نداشت. یکوتاه م یجواب ها

بود به لبام، خوردم، مهرداد زول زده  یخوردم انگار زهرمار م یکه م ییا وهیجرعه آبم هینشسته بودم، هر  معذب

 خوردم بهتر بود. یگذاشتم، کوفت م زیم یرو رو وانیل
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 ...ریبخوابم، شبتون بخ رمیاز جاش بلند شد و گفت:من م عمه

 

 یم یمونده بود، حاال چجور یاتاق بود که خال هیشد که قبال اتاق من بود، حاال فقط  یو وارد اتاق میرو داد جوابش

 رفتم خونه.

 .میخواب یرو مبل م یدوتا پتو بهمون بد م،یخواب یرو به کارن کرد و گفت:ما هم تو حال م مهران

 کارن من جواب دادم. یبجا

 .ارمیاالن براتون م-

 

 به در زدم و وارد شدم. ییکه عمه توش بود رفتم، ضربه ا یبه سمت اتاق عیجا بلند شدم و سر از

 شد. یخواب اماده م یتخت نشسته بود و برا یرو عمه

من انتخاب شده بود، اره  قهیخونه بود، همش به سل یکه تو ییالیوسا نیخونه شده بودم، ا رییتازه متوجه تغ انگار

 بغضم گرفت. اریاخت یب د،یخر میباهم رفت

 امدم پتو ببرم.-

 

 .زمیزد و گفت:ببر عز یلبخند

 

شدم و پتو رو به دست  منیرنگ رو باز کردم و دوتا پتو برداشتم و از اتاق خارج شدم، وارد نش دیسف یوارید کمد

 کرد. یطور نگاهم م نیکه ا ستادمیو مقابلش ا ستیتنم ن یزیکرد انگار که چ یم تمیمهرداد دادم، نگاهش اذ

اتاق شدم و در رو بستم، به نفس وارد  عیهولناک کارن سر یتوجه به نگاه ها یگفتم، ب یریگرد کردم و شب بخ عقب

 باشم. دهیرو دو ینفس افتاده بودم، انگار که مسافت طوالن
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 آب دهنم د،یتپ یدر کنار رفتم، در باز شد و کارن وارد اتاق شد، قلبم ناآروم م یاز جلو ره،یرفتن دستگ نییپا با

 دهیمرد رو چش نیچون ضرب دست ا ،دمیترس یم میلیخ دم،یترس یلرزم گرفته بود، م اریاخت یخشک شده بود و ب

 بودم.

 

#part۱۲۴ 

 

 

شد و من  یم کیعقب گرد کردم، اون نزد د،یکش یچشم هاش زبانه م یخشم بود که تو یشد، شعله ها کمینزد

ع دهنم جم یکه تو یتخت، بزاق یرفتم، با خوردن پام به تخت، نتونستم خودم رو کنترل کنم و افتادم رو یعقب م

 شده بود رو قوردت دادم و به زور به حرف امدم.

 

 دونستم که... یبخدا نم ه،یخواستم بدونم مهمونت ک یفقط... فقط م ؟یکن ینگام م ینجوریکارن چرا ا-

 

 گفت: ییکنترل شده ا یو با صدا یرو کم کرد و عصب نمونیبلند فاصله ب یادامه بدم و با قدم ها نزاشت

 ه،یمهمونم ک ینیبب یسرو وضع امده بود نیداشت؟ هان؟ با ا یبه تو چه ربط ه؟یمهمونم ک یبدون یخواست یچرا م-

 ؟یکن یم شیخودتو ارا گهید یواسه مردا

 

 گرفته ام رو بلند کردم و گفتم: یجواب داشتم، صدا هیسوال هاش  یشد و من فقط برا یم شتریبا حرفاش ب بغضم

 من...من زنتم...-
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و از جام بلند  دمیتخت خز یترسوندتم، آروم از رو یمشت شده اش م یهم گذاشت،دست ها یهاش رو رو پلک

 نییستبرش رو به شدت باال و پا نهیس شیو عصب قیعم یکردم چشم هاش رو باز نکنه، نفس ها یشدم، خدا خدا م

 رهیدستگ یرو کردم، دستم رو یطور که روم سمتش بود و داشتم نگاهش م نیبودم، هم دهیکرد، به در رس یم

بسته  یبد یدر گذاشت که با صدا یحرکت خودش رو بهم رسوند، دستش رو هیگذاشتم و آروم در رو باز کردم، تو 

 شد.

 ییکرد، نگاهش مثل گرگ درنده ا یدر بود و نگاهم م یبود، رخ به رخم، کف دستش همونجور رو ستادهیبه روم ا رو

 به سرش زده بود. فیشکار ضع نیبا ا یچنگش بود و هوس باز یشده بود که شکارش تو

 

#part۱۲۵ 

 

جنبه  ینبودم، نفس به نفسش، چشم تو چشم، قلب ب کشیوقت بود که انقدر نزد یلیهام منقطع شده بودن، خ نفس

 یو با صدا دمیام کش دهیخشک یلب ها یدلم به پا کرده بود، زبونم رو نرم رو یتو ییام باز کنسرت پر سرو صدا

 گفتم: یفیضع

 خوام برم. یکارن، من...من م-

 زمزمه کرد. یتب دار یگلوم رها کرد و با صدا ریتر کرد، نفس گرمش رو ز کیرو نزد سرش

 ؟یستیمگه زنم ن ؟یبر یخوا یکجا م-

 

تو  یزیچ هیرو فراموش کنم، اما  زیرو نداشت، دوست داشتم همه چ یکیهمه نزد نیشده بودم، قلبم تحمل ا الل

 منو بخواد. زشیخواستم واسه هوس و غر یحس بد، من نم هی خورد،یوجودم وول م

 در برداشت و دور کمرم حلقه کرد و نگاهش رو لبام ثبت موند و آروم گفت: یرو از رو دستش
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 ؟یمن لباتو سرخ کرد بخاطر

 

داختم ان نییتونستم محوش کنم، سرم رو پا یلب هم نقش بست، لبخندم، از خجالت بود نم یرو یلبخند اریاخت یب

 .دیچیشده بودم، صداش دوباره تو گوشم پ ایح یچقدر ب دم،یو لب گز

 ؟یکن یپاکش م یپس چرا خودت دار ست،یمگه واسه من ن-

 

ب شدم و ل دهیو نگاهش کردم، دستش پشت گردنم قرار گرفت، به سمتش کش دمیکش رونیدندونم ب ریرو از ز لبم

پنجه پام  یشد، چشم بستم، رو یم قیگرفت، انگار آرامش بود که تو وجودم تزر یهاش بود که رو لب هام قرار م

 حجم گرم آغوش  یتنم تو دم،کنده ش نیزم یبلند شدم، دستم رو دور گردنش انداختم، پاهام از رو

که من رو به حصار سخت خودشون در  ییآغوش، بازوها نیا یقرار گرفته بود، چقدر خوب بود گرما رشینظ یب

حجم از  نیکردم، کم بود ا یکه احساس م یتیرو برام سخت تر کرده بودن، اما امن دنیه بودند، نفس کشآورد

 کرده بود. یمعن یرو برام ب ژنیاکس

 

#part۱۲6 

 

داغم چسبوند، نفس نفس  یشونیرو به پ شیشونیزدم، پ واریام رو به د هیکم آورده بودم، چشم باز کردم، تک نفس

و دخترونه ام رو دوطرف صورتش گذاشتم،  فیظر یدست ها دم،یبلع یگرمش رو پر عطش م ینفس ها یزد، هوا یم

 کرد، اما محکوم به رفتن بودم، لب زدم. یم یقرار یدلم ب

 برم...مامان... دیکارن...با-
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لب هام مهر سکوت رو زد، ساکت شدم، نگاه خمارم تو نگاه تبدارش گره خورد، حلقه دستهاش  یاشارش رو انگشت

 حجم از خواستنش بود. نیا یطپش قلبم، جواب گو د،یداغش به الله گوشم چسب یو تنگ تر کرد، لب هار

 

 ...خوامتیم ،یبر زارمینم ،یخوامت لعنت یم-

 

 خواستمش، دوستش داشتم، خواهانش بودم. یخودم کرد، منم م یپر تمناش کنار گوشم، از خود ب زمزمه

 کردم. زمزمه

 

 کشونه؟ نفست بهت غالب شده؟ یخواد؟ هوسته که منو به سمتت م یمنو م زتیغر-

 

 و پر احساس... قیکرد، عم نگاهم

 همه وجودمه که  زنه،یم ادیکوبه و خواستنت رو فر یم نمینه، قلبمه که خودشو به جدار س-

 حجم از خواستن، از اراده من خارجه... نیخوادت، ا یم

 

 قدم  شیبار منم که پ نیا شه،یدم از حرفاش غرق لذت مپر احساسش، کل وجو یتو حرفا شمیم غرق

 کنم و دور کمرش گره یبوسمش، پاهام رو بلند م یو م ذارمیلب هاش م یشم، لب هام رو رو یم

 داره،یکنم، محکم تر نگهم م یم 

 

  یو لپم رو طوالن شهیتنم، خم م یزنه رو یم مهیخ ام،یتشک نرم تخت فرود م یو رو شهیخم م 
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  نانیسپارم، اطم یکنم و خودم رو به مردم م یو دستم رو دور گردنش سفت م زنمیبوسه،  لبخند م یم

 کنه. یکه آرامش رو به وجودم القا م یکنم به آغوش یم

 

 بار بند بند وجودم خواهانشه. نیا ست،یدر کار ن یبار اجبار نیا

 

#part۱۲۷ 

 

 

 چشم باز  یاحساس تشنگ با

کنم، مالفه رو کنار  یبازوش بلند م یفرو رفته، سرم رو از رو یقیکه تو خواب عم وفتهیکنم، نگاهم به کارن م یم

 و لباس هام رو زنمیم

ر پ خچالیاز  یآب وانیل شم،یوارد آشپز خونه م شم،یصدا از اتاق خارج م یب یلیکنم و خ یسرم م یپوشم، شال یم 

 کنم و سر  یم

 شم یم دهیکش نهیش یبرهنه ام م یبازو یرو یدست شم،یاز آشپز خونه خارج م م،یشنگکشم، بعد از رفع ت یم

و وحشت زدم به  دهینگاه ترس شهینفسم حبس م ره،یگیدهنم رو م یجلو ییا گهیبکشم که دست د غیخوام ج یم 

نجوا  یکنم هولش بدم، اما انگار از ترس دست و پام سست شده، صدا یم یسع شه،ینگاه هول ناک مهرداد، دوخته م

 شنوم. یگونه اش رو کنار گوشم م

 

 بفهمه زنش به من نظر داره... یکنه وقت یکارن حتما سکته م-
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 یکه رو یو گوش دارهیپر زور تر از منه، دستش رو از دهنم برم یلیکنم اما خ یحرفش وحشت زده تقال م دنیشن با

 یسکوت دل هره آور خونه رو م ،یبلند افتادن گوش یصدا ده،یپز خونه اس با انگشت سبابش تکونش ماپن آش

 شکنه.

 

 فکر  د،ید یاز پشت م یکه هر کس یباز شدن در اتاق نفسم قطع شد، مهرداد خم شد روم جور یبا صدا 

 .زنمیم غیو ج شهیم شتریتقالم ب م،یبوس یرو م گهیهمد میکرد، دار یم

 

 کارن...-

 

اش رو محکم تو مشتش گرفته بود، از ترس تنم لرز گرفته بود،  قهیاز روم کنار رفت، کارن با باال تنه برهنه  مهرداد

 شد. یکیکارن  ادیفر یهق هقم با صدا

  یچه غلط یکثافت، داشت-

 ؟یریگ یانتقام اون زن هرزتو از من م یدار ؟یکرد یم

 

بود که تو صورت مهرداد نشست، مهرداد، هولش داد و با دست  گشیمشت د مشتش چلوند و یتو شتریاش رو ب قهی

 منو نشون داد و گفت: 

خودش امد  یخودش با پا یبدتر از اونه، بدبخت، خبر ندار نیداره؟ ا یدختره با زن من چه فرق نیا یفکر کرد هیچ

 که...

 

 گرفته و پر بغضم داد زدم. یهاج و واج کارن، قلبم فشرده شد و با همون صدا افهیق دنید با
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 نکردم... کارن... یکرد، من کار یم تمیبخدا داشت اذ گه،یداره دروغ م-

 

 .شهیخواب آلود مهران حرفم قطع م یصدا با

 ؟یچه خبرتونه نصفه شب-

 روونه صورتش ییا گهیبه سمت مهرداد و مشت د شهیو حمله ور م ادیانگار تازه به خودش م کارن

 .رهیگ یباال م میو هق هق گر رمیگ یدهنم م یکنه، دست لرزونم رو جلو یم 

 

#part۱۲۸ 

 

 و خودشم باهاش رفت. رونیاز هم جداشون کرد و مهرداد و فرستاد ب یبه سخت مهران

دست مشت شده اش  شم،یم کشینزد  شه،یم رهیگرفته و دستاش مشت شده خ نییبه کارن که سرش رو پا نگاهم

 .زنمیم هیکنه، نگاهم رو به نگاهش بخ یسرش رو بلند م  رمیگ یدستم م یرو تو

 نیهمچ هی دینکردم، من...من تو رو دوست دارم اخه چرا با یاون بود، بخدا من کار ریکارن، حرفم رو باور کن، تقص-

 اتش بس اعالم شده؟ نمونیکه ب یکنم، اونم درست زمان یکار

 

 عقب تر رفت و گفت: د،یکش رونیرو از دستم ب دستش

با  یامشب رو که داشت ای دمتونیرو که تو عمارت باهم د یلعنت یاون سه تا مرد ل؟یباور کنم آن دیبا رویمن چ-

 مهرداد...

 کرد؟  یراجبع من م ییفکرا چه

 وسط حرفش و تند گفتم: میپرد
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 جلوه بده. تو بد شیخواست منو پ یم یعمارت کار کوثر بود، امشبم اون مهرداد عوض هیقض-

 

 ؟یگفت: پس منو دوست دار یشد و با لحن بد کمیرو تکون داد و نزد سرش

 ...ادیز یلیخ-

 

 ...یبهم ثابت کن دینشوند کنج لبش و گفت:با یشخندین

 

 ؟ینگاهش کردم و گفتم: چجور جیگ

 خوام. یمرموزش رو تو چشم هام دوخت و گفت: من بچه م نگاه

 

 زوده... یلیدرشت کردم و متعجب نگاهش کردم و گفتم: بچه، هنوز خ چشم

 گوشم نجوا کرد. ریتر کرد و ز کیرو دور کمرم حلقه کرد و منو به سمت خودش کشوند، سرش رو نزد دستش

 ...اریپس برام بچه ب یدوستم داو یگیباال، مگه نم رهیمن سنم داره م سیزود ن-

 دامه داد.دست هاش رو تنگ تر کرد و ا حلقه

 دختر خوشگل و ملوس مثل مامانش... هی-

  ؟یه بچه دار شدم ولم کرد چ یخواست؟ ول یهام رنگ گرفتن، ازم بچه م گونه

 رو باال گرفتم و نگاهش کردم. سرم

 ؟یدوستم داشته باش شهیبچه من باعث م-
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 و زمزمه کرد. دیچسب میشونیبه پ شیشونیآورد، پ نییرو پا سرش

از دستم  ینتون چوقتیه نکهیا  میخوام بچه دار بش یم نیم رو بخاطر خودش دوست دارم واسه هممن مامان بچه ا-

 ...یمال من باش شهیهم ،یفرار کن

 حرفاش ضربان قلبم رو باال برده بود. دنیشن

عقدت کردم که  ،یکه چقدر برام مهم دمیدادم، اونموقع فهم یگرفت داشتم جون م شیات یلعنت نیاون ماش یوقت-

د ش شتریترسم ب یاز دستم فرار کرد یخودم اما وقت شیپ یبازم برگرد یهر جا بر ،یخانم خودم باش ،یمال من باش

 عاشقتم... ل،یکنم؟ عاشقتم آن داتینتونم پ گهیکه نکنه د

 

حرف ها  نیا ندیکردم، چقدر دلم شن شیهمراه د،یبوس یبازم قرار گرفت، با عطش م مهین یبود که رو لب ها لباش

 که کارن اعتراف کرده باشه شدیخواست، باورم نم یرو م

 

#part۱۲۹ 

 

**** 

 نگاهم رهیخوردم، کارن و مامانم خ یولع خرمالو ها رو م با

 و گفتم: دمیکردن، دست از خوردن کش یم 

 

 ن؟یخوا یشما هم م هیچ-

 

 نه تکون داد، مامانم از جاش بلند شد و گفت: یبه معن یسر کارن
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ه رو جمع کن بس نایسر بزنم تو هم ا نازیبه آ نییپا رمیم ،یکن یانقد پر خور سیانقدر خرمالو نخور، واست خوب ن-

 ...گهید

 

 رفت. رونیگفتم و مامان از خونه ب یچشم

 به کارن چشم دوختم که خرمالو ها تو دستش بود. زیم یظرف خرمالو رو دنیرو برگردوندم که با ند سرم

 

 نشدم. ریبده به من س-

 

 گفت؟ یمامانت چ یدیکرد و گفت:مگه نشن یاخم

 

 کنه. یم یتاب یخوام که، پسرت داره ب ینگاهش کردم و گفتم: به من چه من نم ملتمس

 

شد، دستش رو رو شکم بر آمده ام گذاشت، نوازشم کرد و گفت:بابا فدات بشه  کمیگذاشت و نزد زیم یرو رو ظرف

 ؟یایم ایبه دن یپس ک

 

  ؟یشیفداش م یدار ومدهیاخم نگاهش کردم و گفتم: ن با

 

 مامانش... یخودش هم فدا یرو تو دستش گرفت و گفت: هم فدا چونم
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 که چونم رو گرفته بود پس زدم و گفتم:کارن؟ یو دست دمیخند

 

 از ظرف برداشت و گفت:جانم خانمم... ییخرمالو

 

 دوست دارم... یلیخ-

 

 دوست یلیخ لم،یعاشقتم آن ،یخانم شتریو گفت:من ب دیموهام کش یرو یت دستزد، نگاهم کرد، با محب لبخند

 ...شتریدارم، اما بچه مو از تو ب

 

 ییبال هیبه بازوش زدم و گفتم: انقدرمنو حسود نکن،  یمحو شد و به لبخند بدجنس شدش نگاه کردم، مشت لبخندم

 ...ارمایسر خودم م

 

 حسود... یمامان کوچولو ،یحسود یاعتراف کرد بالخره یدیسر داد و گفت: د یبلند خنده

 

مامانشه که برام مهمه، من  نینداره ا یارزش چیاون بچه برام ه یدستش رو دور شونم حلقه کرد و گفت:اگه تو نباش 

 اونو دوست دارم چون از جنس تو خواهد بود.

 

 اش گذاشتم چشم بستم و زمزمه کردم. نهیس یزدم، از ته دل، خم شدم و سرم رو رو لبخند

 خوشبختم که تو رو دارم... یلیمن خ-
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 از یفرصت

 رفت کف

 گشت تمام یا قصه

 لحظه گذرد یپ دیبا لحظه

 در فکر دوام ردیکه جان گ تا

 زهر ختهیکه درون رگ من ر یدوام نیا

 من رشته حال شهیاز اند دهیوارهان

 دور و دراز یره وز

 ا فکر زوالب وندمیپ داده

 

 یسهراب سپهر"

 

مدت  نیکه تو ا ییها تیو بابت تموم اذ نیکرد یداستان هم همراه نیا یازتون ممنونم که تو یلیگلم خ دوستان

  خوام یمکردم معذرت 

 

 

 انیپا

۱۳۹۶/۱۱/۱ 
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 ۱۵:۵۰  ساعت

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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