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 مقدمه 

ازمندین مان، یمؤثر بودن تعامالت و روابط اجتماع یو برا رونیتعامل در جهان ب یى ما برا همه  

هركدام از ما مجبور یگاه  ،یزندگ شینما  ۀ. در صحنمینقاب هست ا یاستفاده از ماسک و  به  

ی كارمند، گاه  یو گاه میشاگرد هست یگاه  م؛ یرا عهده دار شو یمتفاوت و متنوع ینقش ها میهست  

. دوست کی  ی و گاه میهمسر هست کی  

بعضى نقابى از جنس خوشى، بعضى از جنس غم و بعضى از جنس م؛ یما نقابى به چهره دار  همه  

نقاب ها مى افتند؛ آن زمان است كه چهره واقعى آشكار  نیتفاوتى؛ اما روزى مى رسد كه ا  بى  

 مى شود.

اول   فصل  

! م یكرد دایباالخره اون سگ رو پ  س،یرئ  - 

گوشه لبش شكل گرفت؛ چند ماهى بود متوجه جاسوسى در دستگاهش شده بود؛ حاال  پوزخندى  

: كرده بودند. با حفظ ظاهر خونسردش، گفت ى یافرادش او را شناسا  

 - كجاست؟

پاسخش را داد؛ و او بى تفاوت سرى تكان داد. در كمى آن طرف تر، شخصى به  نانیااطمب مرد  

خونى بود و از هوش رفته  اد،یبسته شده بود و سر و صورتش به خاطر شكنجه هاى ز صندلى  

. با ورودش، تمام افراد حاظر در اتاقک سر خم كردن؛ او با حفظ ظاهر خون سردش، روىبود  

: ست؛ و گفتصندلى مقابل مرد نش  

! اریبه هوشش ب  - 

دن یاز افراد، سطل آبى را روى مردك مفلوك خالى كرد؛ مرد ناله اى كرد و بهوش آمد. با د  كىی  
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: تار مقابلش، پوزخندى زد و گفت  ر ی تصو  

 - باالخره متوجه شدى سامان خان؟ حاال كه من رو گرفتى بچم رو آزاد كن!

 سامان خان پوزخندى زد و گفت:

! ایدن نی تند نرو؛ به زودى به بچه ات می رسى؛ ولى نه ا  - 

 خنده اى سر داد؛ سپس اسلحه ى كمرى اش را روى سر مرد گذاشت؛ و گفت :

كردى آشغال!؟  دایما چه اطالعاتى پ از  - 

بود و دردى دهیكه د   ادىی ز بیسامان خان برافروخته بود؛ برعكس مردك كه با وجود آس صورت  

داشت، به هر حال مى دانست چه حرف بزند و چه ساكت باشد؛ در آخر خواهد مرد! با وجود  كه  

 دردى كه داشت؛ با تمام توانش قهقهه سر داد و گفت :

! نه من رو نمى تونى از من حرف بكشى؛ پس نه خودت رو خسته كن و  - 

خبر داشت؛ پوزخندى روى لبش شكل گرفت و اسلحه  شیخان از سرسختى مرد روبه رو سامان  

اد یرنگى را آورد! مرد فر دیدستانش اشاره كرد؛ مرد بقچه ى سف ر ی از ز  كىی غالف كرد. به  را  

: دیكش  

. ... پستى سام لىیتو خ  - 

دیخفه شد؛ ناله اى كرد. بقچه ى سف اش نهیى حرفش با مشتى كه حواله ى صورتش شد، در س ادامه  

: ى نوزاد بلند شد؛ سامان خان پوزخندى زد و گفت  هیرنگ تكانى خورد و صداى گر   

گفتى حرفى براى گفتن ندارى... مطمئنى؟ كه  - 

با خون سردى به مرد نگاه كرد؛ اما مرد تمام حواسش به نوزاد درون بقچه بود. سامان سپس  

 پوزخندى زد و گفت :
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! زنت هم وقتى داشت جون مى داد الل شده بود كه؟یالل شدى مرت  - 

مردك  نی رنگ همسرش مقابل چشمانش آمد. ا شىینگاهى به سامان انداخت؛ سپس چشمان م مرد  

حواله سامان   ىیبود؟ خشمى سرتاسر وجودش را در بر گرفت و ناسزا را هم قربانى كرده  او  

از  كىیفرستاد! سپس رو به  رونیآتش زد و دودش را ب گارىیاما سامان بی تفاوت س كرد؛  

 افرادش گفت :

 - بكشش!

. ى نوزاد همراه شد هیمرد با بلند شدن صداى گر اد یصداى فر   

*** 

ال یبود و كم كم داشت بی خ امدهیطرف معامله هنوز ن د؛ یروى پا انداخت و كمى از قهوه اش نوش پا  

شد شی دایاز آن بدقول ها بود؛ باالخره پ  كىی  نیشد! از آدم هاى بدقول خوشش نمى آمد و ا مى ! 

سه ساله اى بور با كت و شلوار نفتى رنگ؛ به نظرش با آن گوشواره در گوشش،_سى و دو مردى  

لبخندى زد و به سمتش آمد؛ او اما بى تفاوت بود و دنشیغالم هاى حلقه به گوش بود! با د مثل  

هرچند د؛ یآدمى بود كه مى شد د نیخاصى نشان نمى داد. از نظرش آن مرد، حال بهم زن تر  واكنش  

ورا بر چهره داشت؛ اما ا شیدر كارشان تمام افراد منفور بودند. مرد همچنان لبخند مصنوع كه  

: نشست و گفت  شیرغبتى براى زدن حتى لبخندى كوتاه را نداشت. مرد روبه رو  

کیو  ستی... بستیفكر مى كردم بزرگ تر باشى؛ بهت مى خوره ب ا،یخوشحالم سان دنتید از  - 

باشه؛ نه؟  سالت  

روى اعصاب بود؛ شتر یب ایحرف هم واكنشى نشان نداد؛ بى تفاوتى سان  نیا دنیحتى با شن ایسان  

ا یكه مى دانست سان ارش یاى گذاشت. ك شهیش ز یو فنجان را روى م  دیكمى از قهوه اش نوش ایسان  
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 چه اخالقى دارد؛ لبخندى زد و گفت:

! سراغ كارمون؛ پارسا خان میبر  دیاگه موافق باش  - 

بود، سرى تكان داد و به نوچه اش اشاره كرد؛ مرد كت  امدهیخوشش ن ا یكه از برخورد سان پارسا  

از بسته هاى داخل  كى یجلو رفت و   ارشی را كه دستش بود، باز كرد. ك فىیجلو آمد و كشلوارى   و  

رو كرد  ایسپس به سان د؛یرنگ را چش دیرا برداشت؛ با چاقو بازش كرد و كمى از پودر سف ف یك  

 و گفت :

 - خوبه!

سامسونت ارشی اشاره كرد و محافظ سامسونت به دست جلو آمد؛ ك شانیاز محافظ ها  كىیبه  سپس  

پر از پول را بردارد؛ ف یباز كرد و مقابل پارسا گذاشت. پارسا به نوچه اش اشاره كرد تا ك را  

 سپس لبخندى زد و گفت :

 - معامله خوبى بود؛ فقط... افتخار هم صحبتى با بانو رو نداشتم!

ن یواكنش نشان داد و پوزخندى زد! البته كه ا ایبار سان نی اد؛ اسرى به نشانه ى تاسف تكان د سپس  

اخالق خاصى دارد، اما تا آن روز با او ایبود كه سان دهیاز چشم پارسا دور نماند؛ شن صحنه  

و  رهینگاه خ ارشینداشت و تازه معناى حرف هاى حسام را درك مى كرد. ك برخوردى  

: و گفت  د؛یل**ب هاى افتاده ى پارسا را د  

! من به جاشون حرف بزنم دنیم حیخانوم ترج  - 

د یبه درك « : پارسا جلوى خودش را گرفت تا نگو نی عوض » تو و اون خانومتون، باهم بر  در  

 لبخندى زد و گفت :

زم؟ی خانومتون زبون نداره؟ زبونت رو موش خورده عز  نكنه  - 



 

 
 

7 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

فرستاد امىی توجه به پارسا، تلفن همراهش را درآورد؛ براى برادرش پپوزخندى زد؛ و بى  ایسان  

: بلند شد و گفت  شیسر داد! بى تفاوت از جا ش یپالتو بیرا در ج متشیو گوشى گران ق  

! ازش استفاده كنم دمیند  ازىیزبون دارم جناب؛ ولى ن  - 

در هم، رفتن ىی اكه با ابروه ىی به پارسا  ارشیرفت؛ ك رونیپوزخندى زد و از آن جا ب مجدد  

! رفت  رونیدخترك را نظاره گر بود، نگاه كرد. سرى تكان داد و بدون گفتن كلمه اى، ب  

*** 

ا یباز كرد و سان شیاز محافظان در را برا كىی مقابل در ورودى عمارت نگه داشت؛  ن،یماش  

گى، كه شد. از مقابل محافظ كت و شلوارى گذشت؛ و وارد عمارت بزر  ادهیپ نیتفاوت از ماش بى  

اى  روزه یخانه شاهانه بود. مبل هاى سلطنتى ف ونیزندگى او و برادرش بود، شد؛ دكوراس محل  

ونی دكوراس ایسان براى  ولى.  …و ستالى یمجسمه هاى برنزى، لوسترهاى بزرگ كر ى،یطال  

: از خدمه جلو آمد و گفت كىی نداشت؛  تیعمارت ذره اى اهم  

! خانوم نیخوش اومد  - 

: سردش گفت شهی سرى تكان داد و بالحن هم  

تو اتاقشه؟ برادرم  - 

 دخترك خدمتكار كه به رفتارهاى خانومش عادت كرده بود، سرى تكان داد؛ و گفت :

 - بله خانوم!

تقه اى به در زد و بعد از  ستاد؛ی « از پله ها باال رفت و مقابل اتاقى با در چوبىِ قهوه اى رنگى ا ایب  

احترام قائل بود، برادرش بود؛ » تو  ش یبرا  ایبرادرش، داخل اتاق رفت. تنها كسى كه سان گفتن  

تمام  اریمنبود! داخل اتاق سا  شگىیاحترام نسبى اى كه به برادرش مى گذاشت هم ن یحتى ا  هرچند  
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اری رنگ! سام لى یف وارهاى ی بود. دكور اتاق مشكى و خاكسترى بود؛ البته به استثناى د مشكى  

عصبى  شهیهم اى یو سان دیمى كش گاری كارش نشسته بود و داشت س  زِ یصندلى چرمىِ پشت م روى  

نیكه با گذشت سال ها نتوانسته بود به آن عادت كند، هم زىیعصبى مى كرد؛ تنها چ شتر یب را  

مداوم برادرش بود. نمى دانست چرا با آن كه با پسرك نسبتى جز هم خونى از  دنیكش گاریس  

وابستگى نی بود ا بیعج شیتوجه نشان مى داد؛ و برا اریحد به سام  نیپدرش ندارد تا ا  قیطر   

: بلورى تكاند و بى تفاوت گفت  گارى ی را داخل جاس گارشی خاكستر س  اریاحساسى! سام  

! پارسا زدى ن یپر ابدجور تو  دمیشن  - 

: بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت ایسان  

! ومدیپررو... اصالً ازش خوشم ن كهیچون حقش بود مرت  - 

دنیدخترك مى توانست باعث خند نیسال ا   ن یبلند شد؛ هنوز هم با گذشت چند اریقهقه ى سام صداى  

: سرى تكان داد و سرد گفت لبانش را انحنا داد؛  ایسرد شود! سان شهیمرد مغرور و هم ن یا  

! برم خسته ام گهی خوب، من د لهیخ …خنده نداره  - 

لبخندش را جمع كرد و سرى تكان داد؛ باز هم در جلد خشن و سردش رفته بود. با لحن  اریسام  

 خشكى گفت :

 - آره باشه، برو استراحت كن!

: با لحن آرومى گفت  ایسان  

اون كوفتى رو نكشى؟ گه ید شهیم  - 

: قاطع و محكم گفت لىی خ اریسام  

 - نه!
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سرش را به  ستاد، یو از اتاق خارج شد؛ مقابل در چوبى مشكى رنگى ا  دیعصبى نفسى كش ایسان  

. وارد اتاقش كه تا مدتىدیكش ن ییرنگ را به سمت پا ىیى طال رهیو راست تكان داد و دستگ  چپ  

و مشكى رنگى  دیسف ونیشكل بزرگى كه دكوراس لىیبود، شد. اتاق مسطت اریمتعلق به سام قبل  

از ل،یاتاقى كه با رفتن امپراطور خسروى ها مال او شده بود! به خاطر نو بودن وسا داشت؛   

ش یشخصى اش را به اتاق منتقل كرده بود. كفش ها لیصرف نظر كرده بود و فقط وسا  ضشانیتعو  

بود كه با  شیاز عادت ها  كى یبه گوشه اى پرت كرد و به سمت حمام رفت؛ حمام رفتن شبانه  را  

! نكرده بود رییگذشت سال ها تغ  

*** 

كه  ارشیصندلى نشسته بود و به خاطر راه طوالنى طى شده، خسته و بى حوصله بود. به ك روى  

: را انحنا داد و بى تفاوت گفت نگاهى كرد؛ لبش میتنه اش بود، ن نییسرخوش مشغول تكان دادن پا  

فه؟یهمه چى رد  ا،یك  - 

: سرى تكان داد و گفت ارشیك  

. ... سیمى گم ها رئ فه؛ یرد فهیرد  زیتخت، همه چ التیخ  - 

: ادامه داد   ارشیانداخت؛ و ك ارشینگاهى به ك ایسان  

به گىیر  هیمشكوك مى زنه؛ به گمونم   ىیجورا   هی... ادیدختره افى خطر، ازش خوشم نم نیا  - 

! باشه؟ زى یكفشش هست، احتمالش هست مامورى... جاسوسى چ  

كمى فكر كرد؛ چهره ى خشن زنى با چشمان مشكى و ل**ب هاى گوشتى در ذهنش جوالن  ایسان  

سابقه خوبى درباره ارشیبود؛ مى دانست ك نای. افسانه، همان زنک مسئول آموزش دختران نداد  

رابطه  نا یو حتى خود ن نایبا همه دخترهاى ن ارشینداشت؛ و حتى مى دانست كه ك نا ین اىدختره  
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دخترك همسن د، یرا مى د ناین اد یاست! چهره ى نقاشى شده اى در ذهنش تداعى شد؛ ز داشته  

ن یقابل قبول بود؛ ولى ا د، یایخوشش ب نا یاز ن  ارشیكه ك نی نقش بود. ا ز ی ولى برخالف او ر خودش  

 كه چشمش افسانه را گرفته باشد؛ كمى خنده دار بود! پوزخندى زد و گفت :

! گى؟یرو م ن یا ومدهیچون باهات راه ن  - 

: دستش آمده بود، با لودگى و لحن معترضى گفت ایكه اخالق مزخرف سان ارشیك  

س؟ی... با ما هم آره رئاِ  - 

آمد؛ و حتى شده بود كه گاهى مى خواست گلوله اى را  خوشش نمى ارشی از لودگى هاى ك ایسان  

و كوتاه دیكش قىیحال، نفس عم ن یكار را بكند! با ا نیكند؛ االن هم دلش مى خواست هم حرامش  

 گفت:

 - آره!

گذاشته بود؛  شیكار قدم پ نیمغرور را خفه كند و چند بار هم براى ا  اى یمى خواست سان ارشیك  

: و بالودگى گفت دیكش قىیعا روى اعصاب بود! نفس عمواق ایچرا كه از نظرش سان  

! دروغه ایچه سابقه اى نوكرتم؟ به جون سان  - 

: گفت  تیبا عصبان ایسان  

! نفله ست،یجون من كشک دم مشكت ن   - 

*** 

 - اسى، اون زر زروها رو خفه شون كن!

دختركى چشم آبى   ادیى چند نفر از دخترها روى اعصابش بود و او را به  ه یگر  صداى  

چشمانش آمد؛   شیطور بود. چهره ى عشقش پ نیاش با او هم هم ى یانداخت؛ نحوه ى آشنا مى  
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در نگاه اول  د، یرنگ كه عاشقشان بود؛ وقتى دخترك را د ىیچشم آبى با موهاى بلند طال دختركى   

آن سامان خانِ بى رحم، دخترك را از او گرفت! سرى تكان داد تا خاطره اى  یاش شد؛ ول دلباخته  

ى دخترها نگاه كرد؛ و دهیرا پس بزند؛ به چهره هاى ترس ردیمى رفت، تا در ذهنش شكل بگ كه  

انتخاب   نیولى خوب ا ست؟یاى كه معلوم نبود آخرش چ ندهیبترسند، آ ندهشان یحق داشتند از آ دیشا  

كى یبود!  دهیبى فا  شانی بود؛ پس دلسوزى برا ادشانیخودشان و كنجكاوى ز  ریبود، تقص انخودش  

: آمد؛ و با چشمان اشكبارى گفت ش یاز دخترها كه شباهت بى اندازه اى به عشقش داشت، پ  

! میجا اومد ن یبه خدا ما اشتباهى ا م؛ یآقا توروخدا بذار ما بر   - 

. پرت شد نیزم یرو ل، یدخترك با تو دهنى اسماع  

 - خفه شو دختره ى... سر جات بتمرگ!

هیخونى بود؛ سر جاش ، كنار بق لیبا چشمان اشكى و دهنى كه به خاطر، ضربه ى اسماع دخترك  

معمولى اى داشت و افهینبود؛ ق شتر یهفده سالش ب ای. به دخترك نگاهى كرد، انگار شانزده  نشست  

چهارده ساله، بور ولى قدش بلند  زدهیدخترى س ش، یاندام بود؛ دخترك كنار ز ی متوسط و ر قدش  

ندارد؛ پس  ىیگفته بود خواهر دوقلو  مشیبود كه مر ادشی دخترك با عشقش مو نمى زد.  بود؛   

ا ی شباهت داشت  م یدخترها شد؛ چه تفاوتى داشت دخترى به مر  الیخیبا او نسبتى نداشت. ب دخترك  

شان به آن سوى آب ها فرستاده مى شدند و خدا مى دانست سرنوشتشان چه وقتى به زودى همه  نه؟  

اعضاى بدنشان را خارج مى كنند. سرى تكان داد و رو به  ایبه فروش مى رفتند و  ا یشود؛   مى  

 حسنا گفت :

! بده لشونیها رو تحو ن یوقتى برزو اومد، ا  - 

داشت و به زحمت سىی ف بى بى ا یهشت ساله اى بود، صورت بچگانه -وهفت ستیزنى ب حسنا  
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فراوان قابل تحمل شده بود؛ حسنا برخالف ظاهرش، صداى كلفتى داشت و با همان لحن شیآرا  

 چاپلوس گونه اش گفت:

 - چشم قربان .

! رفت  رونینگاهش را حواله شان كرد؛ و از اتاق ب ن یآخر   

*** 

شد. مقابل در ورودى ادهیپ  نیبى تفاوت از ماش ا یو سان ستاد؛ ی مقابل در آهنىِ زنگ زده اى ا نیماش  

بدون توجه به اطراف، وارد ایاز مراقب ها در را باز كرد؛ سان كىی نفر مراقب بودند و وقتى  چند  

اما بزرگى كه براى نگه دارى دختر ها از   مىیاز نظر خودش دخمه شد. كارخانه ى قد ای  ناین مكان  

از آن مكان بى زار بود و هرچند به طور كلى از شغلش متنفر بود! ظاهر ا یاستفاده مى شد؛ سان آن  

: رفت؛ روى صندلى زهوار در رفته نشست؛ و كوتاه گفت ز یسردى به خودش گرفت و به سمت م  

 - خب مى شنوم!

كوتاه و ش یاى داشت و موها رهیاهرش چشمان سبز ت( برعكس خوناین ار ی)خواهر و دست لوین  

زن جوان ک یمردها بود تا  هیشب شتر یب اتشیپسرانه مىزد و اخالق پیت شه یرنگ بود؛ هم شرابى ! 

 قدمى به جلو آمد و با لحنى كه سعى داشت خشن و سرد باشد، گفت :

اومده بود كه حلش شیپ الیمشكل جزئى براى كام هی چى طبق خواسته ات انجام شده؛ فقط...  همه  - 

! م یكرد  

ش یحال برا نی بودش؛ با ا دهیبار از دور د ک ی ا یاز پخش كننده هاى مواد بود و سان كى ی ال،یكام  

: گفت  تیو جد  الى یارزشى نداشت. با بی خ چیدستانش ه ر ی زندگى ز  

! حواست رو جمع كنى شتر یب دیبا  - 
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: سرى تكان داد؛ و با ناز گفت ناین  

! ادین شیمشكلى پ گهی د میحتما، سعى مى كن  - 

سى و دو ساله برخالف سنش، مثل دختران چهارده ساله رفتار مى كرد؛ لباس هاى جلف و  ناىین  

ن ی بود؛ با ا لو یبود. درست نقطه ى مقابل ن شیادا و اطوار جز كارها  شهیو هم دیگانه اى مى پوش بچه  

ا یبا او كار مى كرد! سان ا یخاطر بود كه هنوز سان نیدرست انجام مى داد و به هم كارش را حال،   

: و گفت  دیكش قىی چشمانش را بست؛ نفس عم  

چندتا رو مى خواى بفرستى؟ خه یاون ش براى  - 

: گفت  عیسرى تكان داد و سر  لوین  

! خان وندیو سه تا از دخترهاى فر  حهیسه تا از دخترهاى نازى، چهار تا از دخترهاى مل  - 

باند قاچاق دختر ک یخان  دونیهر دو مسئول خانه هاى عفاف شهر بودند و فر  حهیو مل نازى  

بازنده  عنىیمتنفر بود؛ ولى در كارش دل سوزى و رحم   شانیقلباً از همه   ایهر چند سان داشت؛   

را به ایبى رحمى باعث شده بود كه سان نیگرفته بود رحم نداشته باشد؛ هم  ادی  ایو سان بودن  

: نگاهى به ساعت مچى اش انداخت؛ و گفت مین ایكند! سان لیدخترى بى احساس و مغرور تبد  

! بفرستشون برن ارشی با ك گه یساعت د میبشه؛ ن داشیاالن هاس پ خه یخوب، اون ش لىیخ  - 

نامرتب و  شیآمد؛ لباس ها  رونیاز اتاق روبه رو ب ارشیروى صندلى بلند شد و رفت. متقابل ك از  

گفته بود   ارشیاخمى روى صورتش نشاند! بارها به ك ایبراى كار « : عرق كرده بود؛ سان وقتى  

غلط اضافه اى نكن  م،یایم ناین شیاثرى نمى گذاشت! »! پ ارشیروى ك ایچند حرف هاى سان هر   

خشک و اخمو   شهیمثل هم ایسرخوش، سان ارشی لبخند گشادى زد؛ برعكس ك د، یرا د ایسان وقتى  

رفت. وقتى رد مى شد بوى مواد و سوختن زغال،  رونیپوزخندى زد و از آن مكان منفور ب بود؛   
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. و با انزجار از آنجا دور شود  ندازدیب نىیبه ب نىیباعث شد چ  

*** 

بود؛ تی مفت خور بى خاص ک یحسام   ایو حسام نشسته بود؛ از نظر سان ار یه روى ساماتاق، روب در  

پا روى پا انداخته بود و اریدختر لوس و بى خود بود! سام کی  ایالبته از نظر حسام هم سان و  

كه از مردها و مخصوصاً از  ایمى خورد و حسام هم دو لپى مشغول خوردن بود؛ سان نسكافه   

نمى آمد و فقط به خاطر دوستى برادرش، حسام را تحمل مى كرد؛ حسام  برادرش خوشش دوست  

شده بود، به شدت دایخواهر ناتنى دوستش كه چند سالى بود كه سر و كله اش پ ن یمتقابالً از ا هم  

ا ینبود؛ براى حسام تحمل سان شتر یدختر بچه لوس ب ک یدختر جز  ن یمى آمد و به نظرش ا بدش  

متنفر شد ا یاز قبل از سان شتر یباشد، ب ایاز او خواست مراقب سان  اریبود و زمانى كه سام سخت . 

: گذاشت و گفت زیفنجانش را روى م ایرفت؛ سان رونیب شیحسام بلند شد و براى شستن دست ها  

! پسره رو خفه كنم  نی برم ا گه، یحسى بهم م هی  - 

هم تنها خودش  ایتنفر سان ن یر است و مسبب اچرا از جنس مرد متنف  ایخوب مى دانست سان اریسام  

خوب بود و باعث خوشحالى اش مى شد. لبخند كم رنگى روى شیبرا ایالبته نفرت سان بود؛   

: شكل گرفت و گفت اریل**ب هاى سام  

حس رو داره؛ ولى خودت مى دونى كه تو كار ما احساسات نیاون هم نسبت به تو هم   جالبه،  - 

! هندار تىیاهم  نیكوچک تر  

نیخوب مى دانست كه شرط اول خالفكار بودن، بى احساس بودن است و مى شد گفت به هم ایسان  

 خاطر وارد كار خالف شده بود؛ شانه اى باال انداخت و گفت:

بوده سام! حاال مى شه بدونم نیهام براى كار كردن با تو هم لیاز دل  كى یمى كنى نمى دونم،  فكر  - 
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ه؟ یجا چ ن یدوست خل و چلت ا  نیاومدن ا لیدل  

كار را نكرده بود، عالقه نی آن كه تا االن ا لیمى خواست دخترك را خفه كند؛ و البته دل حسام   

بى اعصاب  ار یسام اهیس ستیبود؛ نمى خواست با كشتن دخترك، وارد ل شیبه خواهر ناتن اریسام  

 شود! روى صندلى نشست و گفت:

ولى آره، خودم هم كنجكاوم بدونم چرا خواستى ست؛ین ایكه از تو خل و چل تر از تو دن ن یا با  - 

ام؟یب  

نگاه اریپا رو روى پا انداخت و به حسام چشم غره اى رفت؛ البته كه حسام بى تفاوت به سام ایسان  

هشیگذاشت؛ و بالحن هم  ز یبود، فنجانش را روى م دنیكه خون سرد مشغول نوش ار ی. سامكرد  

 سردش گفت :

! و حسام با هم كار كنن  ایمى خوام گروه سان  ا، ی براى محموله ى بزرگ در  - 

لوس، اىیخوشش اومد و نه حسام؛ ولى چون حسام مى دانست سان ا ینه سان ار، یحرف سام از  

: معترض به برادرش نگاه كرد و گفت ا یشروع به كولى بازى در آوردن مى كند؛ ساكت بود. سان  

كار كنم؟  نیمى خواى من با ا  ؟اریچى سام عنىی  - 

و با  دیرا داشت؛ نفسى كش ایاز سان دترىیبرخورد و حتى واكنش شد ن یانتظار ا اریسام  

قىینفس عم ایعصبى و حسام بى تفاوت بود! سان ایسردى تمام به هر دو نفر نگاه كرد؛ سان خون  

: و گفت  دیكش  

هی براى  ستمیهم حاضر ن می! به هر حال، بكشادیگاهى لجم در م ت، یخونسرد  نیاز ا   واقعا  - 

! شكشیرو تحمل كنم؛ كار كردن پ ن یام ا قهیدق  

: انداخت و گفت  ایحسام نگاهى تند به سان  
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 - دخترهِ افاده اى، انگار من عاشق چشم و ابروتم... .

: و گفت  دیحرف حسام پر  نیعصبى ب ایسان  

! میرو تحمل كن گه ید هم  ستیبه هر حال قرار ن اد، یبه درك كه خوشت نم  - 

: صداش رو صاف كرد؛ و گفت ا،یحسام و سان نیاز دعواى ب رىی براى جلوگ اریسام  

! نیكار تو و حسام با هم همكار  ن یكه گفتم تو ا نی هم ار،یبچه بازى در ن ایسان  - 

: بلند شد و عصبى گفت ایسان  

! دوست نفهمته ن ینه، بچه ام ا گمیمن هم م  - 

راحت  ه یكار كردن با بق ایرفته بود. براى سان رونیاز اتاق ب ایخواست حرفى بزند؛ ولى سان حسام   

باحرص به اتاقش رفت و روى تختش نشست؛ ایذاتش! سان ا یبود و  تشیبه خاطر ترب دیشا  نبود؛   

: گفت تیضرب گرفت. با عصبان  نیروى زم ش یعصبى با پا  

! رو از دست داده باشم، بخوام با اون جلبک كار كنم كه عقلم نی كار كردن با حسام؟ هه... مگه ا  - 

را پشت گوشش فرستاد  شیو موها دی» با حسام كار كنى « ؛ پوف كالفه اى كش ار یكه سام  نیا  

و از دی از همكار خوشش نمى آ ایبود. مى دانست سان بیخواست با حسام كار كند، براش عج مى  

! مى گذرد  اریسوال بود كه در ذهن سام  شی حسام هم بى زار است؛ برا  

... اگه اعتماد نداشت كه كارهاى محرمانه اش رو بهمایبهم اعتماد نداره  ه؟یكارش چ لیدل »  

بى اعتمادى لیرو بهم مى سپرد؛ ولى دل ز یكارهاى خورده ر  شتر یاواخر، ب  نیسپرد، هر چند ا  نمى  

من عالوه بر همكارش خواهرش هم هستم پس مى مونه نبود،  ... .» 

سرش داشت منجر مى شد؛ سوال هاى  د؛ یو روى تخت دراز كش  دیآخر پوف كالفه اى كش در  

! د یمى رس جهیفكر مى كرد، كم تر به نت شتریبى جوابى در مغزش جوالن مى داد، كه هرچه ب  
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*** 

اسلحه بروند؛ مدتى مى شد به خاطر فرارى اراندیاز خر كى یبود براى معامله به خانه ى  قرار   

الزم  داری خر  نی سامان خان، رابطه ى خسروى ها و منوچهر خان شكرآب بود؛ و مالقات با ا بودن  

براى ن یرا تحمل كنند؛ و ا گر یو حسام مجبور بودند هم د ایخان، سان اری. طبق فرمان سامبود  

نیى آمد، سخت بود. در سكوت داخل ماشخوشش نم ایبى اعصاب و حسامى كه از سان اىیسان  

بود. حسام دست برد و ضبط را روشن كرد؛ آهنگى كه از  نیسنگ ن یبودند، فضاى ماش نشسته  

كالفه سرى تكان داد  ایمزخرف و چرت بود، از ضبط در حال پخش بود؛ در آخر سان ایسان نظر   

 و گفت :

 - واى، سرم رفت... اون رو خفه اش كن !

و اورد یهم كم ن ایكرد؛ سان شتر یدست برد و صداى ضبط را ب  ا،یبراى در آوردن لج سان حسام   

 ضبط را خاموش كرد و گفت:

 - كرى مگه؟ اعصابم رو خورد كردى.

تدخترك لوس لذ ن یكردن ا  تیرا درآورده بود، خوشحال بود؛ از اذ ایاز آن كه حرص سان حسام   

: و گفت  دیكش قىیمى برد؛ نفس عم  

كه تحملت مى كنه؛ واقعا چطور مى تونه؟ اریسام چارهیقدر غر مى زنى؟ ب چه  - 

شانه اى باال انداخت، نقطه ضعف حسام خواهرش حنانه بود؛ نمى دانست چرا و چطورى،  ایسان  

: زد و بى رحمانه گفت  ثىیولى حسام خواهرش را از دست داده بود؛ لبخند خب  

... نداره؛ برعكس خواهر تو كه نتونست تحملت كنه و تىیمن رو دوست داره و ازم شكا  اریسام   - 

. 



 

 
 

18 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

دخترك لوس چطور از خواهر معصومش با بى رحمى حرف زده بود؛ نی عصبى شد، ا حسام   

دخترك ننر، بدون  نی بود. و حاال ا دهی نمرده بود؛ بلكه با بى رحمى به قتل رس شیى بى نوا حنانه  

درباره جان حسام داشت حرف مىزد. خون جلوى چشمانش را گرفته بود و به زىیچ دانستن  

! نگاهش را به روبه رو داد ا یفرمان چرمى چنگ مىزد؛ با داد سان  

 - بی شعور جلوت رو نگاه كن!

 فرمان را چرخاند و با صداى دورگه اى گفت :

! سر  رهیكشتنمون ندادى؛ دخترهِ خ  خفه شو سر جات بتمرگ، تا به قهیدو دق - 

و دنده را  دیكش قىیو حسام را به بار فحش گرفت؛ حسام هم نفس عم دیپوف كالفه اى كش ایسان  

شدند و داخل  ادهی پ نیسكوت حكم فرما بود. باتوقف ماش نشانیبه مقصد ب دنیكرد. تا رس عوض  

محل مالقاتشان بود! سوار آسانسور شدند و  د،یساختمان ده طبقه ى ساده با نماى سف ک ی رفتند؛   

چی. هشی و آرا  دهیو چهار ساله با صورت كش ستیدختر ب کیبه خودش نگاه كرد؛   نه یاز در آ ایسان  

به خودش نداشت، فقط سنش واقعى بود. البته ظاهراً واقعى، پوزخندى زد؛ باصداى شباهتى  

از آسانسور   ایبقه مورد نظرشان را اعالم مى كرد. اول حسام و پشت سرش سانكه ط آسانسور  

رنگى باالى چشمى  ىیواحد بود و روى در چوبى، شماره ده طال کی شد؛ در آن طبقه فقط   خارج  

بود؛ حسام زنگ در را فشار داد و منتظر شد تا در باز شود! محافظى در را باز كرد و بعد از در  

كرد؛ خانه دست كمى از  شانییسالن رفتند. مرد كت و شلوار پوشى راهنما بازرسى كامل به کی  

سلطنتى، مجسمه هاى مرمرى و تابلو  گرى ی راحتى و د كى یخودش نداشت؛ دو دست مبل  عمارت  

چشمى  ر ی بى تفاوت، حسام ز اىیسان برعكس !  …لوستر چند شعله ى بزرگ و س،ینف فرش  

از مبل هاى   كىی كرد. روى  شان ییكنكاش بود؛ مرد كت و شلوارى به محوطه باز راهنما مشغول  
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زن جوان با چهره نقاشى ک یسرش را بلند كرد؛  اینفره نشستند؛ با صداى تق تق پاشنه اى، سان دو  

 شده مقابلشان بود؛ زن لبخندى زد و گفت :

. نیخوش اومد  - 

: گفتبلند شد و به اجبار لبخندى زد؛ و   ایسان  

! خسروى ا یهستم، سان ایسان  - 

حسام بود كه با  ا یرا با اكراه به سمت زن دراز كرد و با او دست داد؛ نقطه ى مقابل سان دسش  

: بلند شد؛ و گفت شیلبخند از جا  

 - من هم حسام هستم، حسام مرادى!

د واى ز گه یدست زن را گرفت و با او دست داد؛ زن از رفتار حسام خوشش آمد؛ لبخند د  سپس  

 گفت:

! نی نیبش دییخوشبختم؛ بفرما تونییمن هم هلنا هستم، از آشنا   - 

نشست؛ از نظر شیو بعد سر جا  ندیبدون تعارف نشست؛ اما حسام صبر كرد تا اول هلنا بنش ایسان  

سعى  شهی دخترك لوس و گستاخى بود؛ و حسام مردى متشخص و اجتماعى! حسام هم ا یسان هلنا،  

مهم نبود نظر شینقطه ى مقابل حسام بود؛ برا  ا یباادب باشد و سان گران یكرد در معاشرت با د  مى  

هر چند كه او  اورد؛یشربت ب شانیاشاره كرد تا برا شخدمتشی. هلنا به پستیدرباره اش چ گرانید  

بود؛ ولى مجبور بود به خاطر نقشه اش با او امدهیهمان برخورد اولش از دخترك خوشش ن در  

: گفت  ا یخوش رفتار باشد! به اجبار لبخندى زد و رو به سان  

ک یخواهر خوشگل داره كه تازه از كانادا برگشته؛ خوشحالم از نزد هی  ار،یبودم سام دهیشن  - 

! نمت یمى ب  
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اگر از اخالق به قول حسام  دیخوشگل بود؟ شا ایف « حسام پوزخندى زد؛ سان» مزخر   دخترك  

: بى تفاوت سرى تكان داد؛ و جدى گفت ایبود! سان با یز  دیصرف نظر مى كردى، در ظاهر شا  

. … سر كارمون میبهتره بر   - 

*** 

! بود  زىیعجب چ  - 

ام سرى تكان داد و با همان طور كه كمربنش را مى بست، پوزخندى حواله حسام كرد! حس  ایسان  

بچه حرف مى زنم « : خودش گفت نیا  شیشانه اى باال انداخت و پشت »؟ اصالً چرا دارم پ سپس  

بود؛ به  ایرا روشن كرد و باز هم صداى آهنگى آمد كه روى اعصاب سان ن ینشست؛ ماش فرمان  

ر دلش گفتآهنگ خوشش « : نظرش متن آهنگ مزخرف بود. د نیبشر از چى ا  نیموندم ا  ىیخدا  

داد. حسام » اومده؟ همه اش آه و ناله اس ه یتك نیماش شه یو سرش را به ش دیكالفه اى كش پوف  

دخترك در شیدارینگاه كرد؛ خالف زمان ب ایرا مقابل در ورودى نگه داشت و به سان نیماش  

چه در خواب  ایآرام و معصوم و البته براى حسام قابل تحمل مى شد! هرچند به نظرش سان خواب  

بود! شانه اى باال انداخت و به شانه  نیموجود روى زم نیاعصاب خوردكن تر دارىیچه زمان ب و  

 دخترك ضربه ى آرامى زد !

! ایپاشو؛ با توام سان میدیهى پرنسس، رس  - 

اده یپ نیو از ماش دیباز كرد؛ دستى به گردن خشک شده اش كش تكانى خورد و چشمانش را ایسان  

و با همان لباس هاى دیاى كش ازهیگرفت! خم شیبى توجه به اطرافش، راه اتاقش را در پ شد؛   

سی نشست. صورتش خ شیو در جا  دیاز خواب پر  غىیروى تخت ولو شد! با صداى ج رونشیب  

؛ دست برد و موهاى آشقته اش را از روىاش نشسته بود شانىیو دانه هاى عرق روى پ بود  
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خوابش نمى برد و  گری را با ست گرم كن خانگى اى عوض كرد؛ د ش یكنار زد. لباس ها صورتش  

كه كابوس هر شبش بود و  ىی ای! روندیرا بب ایهم نمى خواست بخوابد و دوباره آن رو دیشا  

؛ اعصابش را متشنج مى كرد   《كه سرخوشانه مى خندد و دور  دیخوابش دختر بچه اى را مى د در  

غیخانه اى مى دود؛ و پسر بچه اى كه بالبخند به دختر بچه نگاه مى كرد، بود. و بعد صداى ج اطیح  

گنگ و مبهم، كه كابوس هر شبش » دختر بچه و تقالى پسر بچه براى نجات دختر اىِیرو کی  

هم سالن  ن،یرزمیرفت. ز نیزم ریسپس بلند شد؛ به سمت زو  دیكالفه دستى به صورتش كش بود؛   

استرسش. وارد اتاقكى كه براى ورزش بدنى بود، شد؛ دستكش هاى  هیبود و هم اتاق تخل ورزش  

. بوكس افتاد  سهیبوكس را دستش كرد و به جان ك  

*** 

بقه نداشت از اتاقک كنارى اش شد؛ سا  ىیآمده بود، متوجه سر و صدا رونیكه تازه از آب ب حسام   

ساعت از شب را، براى ورزش كردن انتخاب كند! حتماً آن دخترك گستاخ بود؛ نی ا اریسام  

در  ایرفت. اتاقكى كه سان رونیو از استخر ب دیهاى چرمش را پوش ى یاى باال انداخت و دمپا شانه  

ند؛ یرا بب ایبود و حسام ناخواسته هم مى توانست سان ک یمشغول مشت زدن بود به استخر نزد آن  

بود، به احتمال نود درصد سهی كه اگر آدمى به جاى ك  زدیضربه م سهیچنان باقدرت به ك  دخترك  

 مى مرد. و حسام به خودش گفت:

هیوقت، كه اون وقت مرگت حتم هی نكنى  شىیرو آت وونهی د ن یباشه ا ادتی  » -  ! » 

 سپس پوزخندى زد و در جواب خودش گفت:

زورىی ختره ى پد  ستیحرف ها ن نی مال ا » -  ! » 

است كه دارد دخترك را تماشا مى كند، سرى تكان داد و  قهیخودش كه آمد و متوجه شد چند دق به  
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: و گفت ستادی ا ایوارد اتاقک شد. با فاصله از سان  

طور با خشم مى زنى؟ نی رو دارى ا كى  - 

: كه برگردد گفت   نیكه حدس زد متعلق به حسام است، بدون ا ىیصدا دنیبا شن  

ه؟یرو مى زنم؛ نظرت چ وت  - 

شد و به گفتن الیخیزد؛ حسام خواست جوابش را بدهد ولى ب سهی به ك گرىیسپس مشت د «  

اى  وونهی» د  ى یپوزخندى زد و به مشت زدنش ادامه داد تا جا ایلبى بسنده كرد و رفت! سان ر یز  

را در آورد شیولو شد؛ نفسش كه جا آمد به رختكن رفت و لباس ها  نیخسته شد و روى زم كه . 

. رفت  رونیو ب دیاى، حوله تن پوشى پوش قهیدوش پنج دق کیبعد از   

**** 

! خانوم، آقا منتظرتونن ایسان  - 

اول صبح  عنى یبود و االن خسته بود؛  دهیخواب ر ی د شبش، یزد؛ به خاطر شب زنده دارى د غلتى  

و به دیاش كش  ىیموهاى بلند طال نی با او چه كارى داشت؟ با اكراه از جا بلند شد؛ دستى ب اریسام  

مرتب بود؛ برق لبى زد و لباس شهیكند ولى هم  شیراه افتاد. عادت نداشت آرا ىیدستشو سمت  

نشسته بود و داشت قهوه مى خورد؛ عادت زشیپشت م اریرفت. سام رونیو از اتاق ب دهیپوش  

وموهاش مرتب بود؛ ن ییسرش پا اریخوردن قهوه به جاى صبحانه بود. سام شان یوهر د مشترك  

عاشقانه برادرش را دوست ایكت شلوار مشكى تنش بود و كروات زده بود. سان شه،یهم مثل  

بود. درست شیگاه محكمى برا هیپس از تجربه نافرجامش، برادرش تنها كسى بود كه تك داشت؛   

چشمى به ر ی ز ار ینبود! سام ایممنوعه ى سان رهی در دا اریاحساسات مى داشت؛ ولى سام دینبا بود  

: كفت تی گذاشت و با جد  ز یخواهرش نگاه كرد؛ فنجانش را روى م  
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شد؟ تموم  - 

لبخند كمرنگى زد؛ سپس ار یمتوجه منظورش شد؛ ولى با تعجب به برادرش نگاه كرد. سام ایسان  

: اى گفت تک سرفه اى كرد و با لحن جدى  

زدنت، تموم شد؟ دید  - 

شد و  رهیرنگ برادرش خ رهینشست؛ در چشمان ت اریآشكارا لبخندى زد و رو به روى سام ایسان  

 گفت:

 - نوچ!

( را كمى نرم كند، تنها اری)سام خیلبخند كم رنگى زد؛ تنها كسى كه مى توانست آن كوه  اریسام  

اریكند هم سام لیرا به دختر قبلى تبد ایسان دخترك بود؛ و البته تنها كسى كه مى توانست همان  

نقاب و تظاهرى چیدو نفر زمانى كه كنار هم بودند، خودشان بودند؛ بدون ه  نی! در واقع ا بود ! 

د یدخترك چه گناهى داشت كه با نی نگاه كرد؛ ا شیسرى تكان داد و به دخترك روبه رو اریسام  

پا رو پا  ا یلبخندى روى لبانش آورد؛ سان ار،یى سام رهیبازى اى مى شد؟ نگاه خ نیهمچن وارد  

 انداخت و با لحن جدى اى گفت:

وقت صبح چى كارم داشتى؟ نی ! امیدونم؛ بگذر مى  - 

: دستانش را در هم قالب كرد؛ و با اكراه گفت  اریسام  

 - بابا... .

: دامه داد مكثى كرد و كمى جلوتر آمد؛ با خون سردى ظاهرى، ا  

. نتیمى خواد بب  - 

بود، نگاه كرد و پوزخندى زد؛ با  شیمانندش نشانه داغ چ یبى تفاوت به قهوه اش كه بخار مارپ ایسان  
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آمده بود و ظاهراً با پدرش رابطه خوبى داشت؛  رانیآن كه بعد از ماجراى خواهرش به ا وجود  

و نه پسر  ندیگاه حس نكرد كه سامان خان پدرش است . حاال ناگهانى مى خواست او را بب چیه اما  

: باال انداخت و بى تفاوت گفت  ىیدوردانه اش را؛ ابرو  

! نمشیرفتم بب  دیخب، بعدا شا لىیخ  - 

سرى تكان داد؛ حتى او هم از پدرش دل خوشى نداشت؛ و مى شد گفت از پدرش متنفر  اریسام  

: وت شانه اى باال انداخت و خون سرد گفت است! بى تفا  

 - خواستم بدونى.

: از جا بلند شد و گفت  اریسرى تكان داد؛ و سام ایسان  

! برم سوئد دیمن با  - 

سرى تكان داد و فكر كرد  ا یخداحافظى انقدر براش سخته؟ سخت، نه سخت نبود؛ « : سان هی  عنىی  

خوبى با خداحافظى نداشت ونهیل**ب گفت » ! :فقط... فقط م ریتكان داد و ز  سرى  

 - مواظب خودت باش داداشى!

ى یبلند باال ازهیو كمى از قهوه اش خورد؛ حسام با لباس راحتى و درحالى كه خم دیكش قىیعم نفس  

: نشسته بود، نشست و گفت شیرو  اریروى صندلى اى كه تا چند لحظه قبل سام د،یمى كش  

! پرنسس ر یصبح به خ  - 

: نگاهى به ساعت مچى اش انداخت؛ پوزخندى زد و گفت ایسان  

 - از نظر تنبلى مثل تو صبحه !

! گذاشت و بلند شد و از آن جا رفت   ز یزد، فنجانش را روى م گرىیپوزخند د  

*** 
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رو  ارشیروى اعصاب نداشته اش بود؛ به ك  ارشیخوشمزه بازى هاى ك د،یپوف كالفه اى كش ایسان  

: فتكرد و جدى گ  

! كه حوصله ات رو ندارم چیبه پر و پام نپ ارشیك  - 

در دلش پوزخندى زد و با خودش گفت  ارشیروز حوصله داشته باشى، دختره « : ك ه یتو شده  آخه  

گفت »؟ :دائم العصبى  شیشگیبا لودگى هم سپس  

! تو كه مى دونى چشه؛یآخه نوكرتم، كار من پ  - 

: كفت تی و با جد د؛ یشكه بى حوصله بود، پوف كالفه اى ك  ایسان  

هماهنگ كردى؟ اسىیبا   ز، ینر  مزه  - 

مجدد دخترك با چشم اشكى، پوزخندى زد و ادآورىیدخترك چشم قهوه اى افتاد و با  ادی  ارشیك  

: سپس احمقانه لبخندى زد و گفت د؛یدستى به گردنش كش  

! نوكرتم فه یهمه چى رد  - 

بود! تک سرفه اى كرد و ار یبه تمام ع … هی ارشی آمد؛ به نظرش ك ا یگوشه ل**ب سان پوزخندى  

: گفت   تیبا جد  

... محموله كى مى رسه؟میبگذر دم؛ ی... آره فهمآره  - 

ى متعجبى  افه ی محموله ها شده بود. ق ىیبا آن همه تكبرش، مسئول جابه جا  ایپوزخند زد؛ سان ارشیك  

 به خودش گرفت و گفت :

مى خواى انجامش بدى؟ خودت  - 

برگشت و ارشیافتاده بود، پوزخندى زد؛ به سمت ك  ر یاسف بارى كه در آن گ تیبه وضع ایسان  

به ظاهر ارشی انداخت؛ ك  ارشیگرفته بود، به ك اد ی ار یاز آن نگاه هاى ترسناكى كه از سام  كىی  
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و در دلش  دیپوف كالفه اى كش ای. ساند یخند ایانداخت و در دلش به حال سان ن ییو سرى پا دهیترس  

حتى من هم كه خواهرشم، بعضى وقت ها نمى فهمم چى تو سر « : گفت ار، یسام ن یاز دست ا امان  

بشر مى گذره نیا  ! » 

دونیشد و به سمت خانه ى فر ادهیپ نیداد؛ با توقف ماش  هیو به پشتى صندلى تك دیكوتاهى كش آه  

به قول خودش  ایگفته ى » خرابه ى فرى خطر « خان  خانه بزرگ و دوبلكس بود و برخالف    رفت؛   

خالف لقبش، دونیشباهتى به خرابه نداشت. به نظرش فر  چیو مدرن بود و ه بایهم ز لى یخ ا،یسان  

باند قاچاق بود؛ کی سیبود. ولى واقعاً كسى كه رئ ایفقط نظر سان  نی خطرناك نبود؛ البته ا اصالً  

ازش بدش  شیبه خاطر چاپلوس ایكه سان دون،یه هاى فراز نوچ كىی توانست بى خطر باشد؟!  مى  

: كرد؛ و گفت   مىیمى آمد، جلو آمد و طبق عادت پاچه خوارى اش تعظ  

! بانو؛ با اومدنت كلبه محقرمون رو منور كردى ایخوش اومدى سان  - 

هم كه از بودن در آن به قول خودش  ا یبود، با چرب زبونى هاى غالم » خراب شده « سان عصبى  

: عصبى شده بود؛ با چهره ى اخمو و جدى اى گفت شتر یب  

كجاست؟ ستیقدر فک نزن نفله، اون رئ آن  - 

منصرف از رفتن، به  ا یسان دنیرفتن آمده بود كه با د رونیبراى ب  دون،یو پسر فر اریدست  خسرو،  

: . لبخندى زد و گفتدیتند مى تپ اریقلبش بى اخت  دیمتش رفت؛ وقتى دخترك را مى دس  

! دمیجاست؟ ملكه سانى... خوش اومدى بانو، امر مى كردى خدمت مى رس ن یكى ا  نیبه به، بب  - 

عاشقانه  ایبدش مى آمد. سان اریاز خسرو هم بدش مى آمد؛ كالً از همه ى مردها به جز سام ایسان  

با بی رحمى تمام پسش زده ایبود؛ ولى سان ایكه عاشق سان  ىیرا دوست داشت و خسرو برادرش  

: سرد كفت لىیبه خسرو انداخت و جدى و خ ىینگاه گذرا  ایبود. سان  
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 - الزم بود اومدم، در ضمن اسم من رو درست بگو نفله!

زد و لبخند از  خیقلبش   ا، ینگاه مى كرد و با لحن سرد سان ایكه هنوز با عشق به سان ى یخسرو  

روشن شده بود،  ایسان دنیخم شد و برق چشمانش كه با د  نییلبش پاك شد؛ لبانش به پا روى  

 خاموش شد. با لحن مغمومى گفت:

! داخل می بر  دییبانو؛ بفرما  دیبله، ببخش  - 

دلش به حال خسروى بخت برگشته سوخت؛ سرى تكان  ارشیسرى تكان داد و راه افتاد؛ ك ایسان  

« : داد و با خودش گفت نیگناهش فقط عاشق شدن بود، اونم نه عاشق هر كسى شدن! ا چارهیب  

كرده ر ی روانى گ اىیسان ن یا شیروى مبل » ! بخت برگشته دلش پ ایرفت! سان ایسر سان پشت  

شیشگیو لحن عصبى هم تیانداخت و با جد دونیو دستانش را قالب كرد؛ نگاهى به فر  نشست  

 گفت:

كردى؟  دایپ مردك رو اون  - 

مجموعه باند ر یباند بود، ز  کی سیمردى پنجاه و خورده اى ساله بود، با آن كه خودش رئ دون،یفر   

المللى  نی از خالفكارهاى ب كى ی)  اسرخانی « ) خسروى ها بود؛ به قول  نی هر سوراخى ردى از ا تو  

الف بچه مى دانست، .» ! خسروى هاى ال كردار هست  کیكه او را   ا، یاز آن كه مقابل سان دونیفر   

دخترك گستاخ پررو جواب پس بدهد و به او احترام هم  نیبه خاطر برادرش مجبور بود به ا  ولى  

انداخت؛ با صداى آرامى نییحسابى عصبانى بود. دستانش را مشت كرد و سرش را پا  بگذارد،  

 گفت:

 - نه هنوز... .

: ه داد سرش را باال آورد و ادام  
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! خطر رو دودره كنه دونینشده كسى كه بتونه فر  دهییاز مادر زا  ارم، یم رشیولى گ  - 

: انداخت؛ پوزخند صدا دارى زد و بعد با حالت تمسخر گفت دونی نگاه تاسف بارى به فر  ایسان  

. ... گولی الف نزن فرى ژ  - 

: ادامه داد  تی و با جد دیكش قىینفس عم  

! كن دایرو پ كهیمشت مفت، بگرد اون مرت هی جاى   - 

ن یداد و از ب رونینفسش را عصبى ب د؛ییرا روى هم سا  شیعصبانى تر از قبل، دندان ها دونیفر   

: شده اش گفت دیدندان هاى كل  

 - امر، امر شماست!

: تمام گفت  ىیبا پررو دون،یبى توجه به سن و سال فر ایسان  

! نكردى، جلو چشمم آفتابى نشو؛ افتاد؟ داشیتا وقتى پ  - 

واقعاً بى  ایسرى به نشانه تاسف تكان داد؛ سان ارشیجا بلند شد و بى تفاوت از آن جا رفت؛ ك از  

بود حتى براى بزرگ تر از خودش، كسى كه دو برابر او سن داشت، ذره اى احترام قائل ادب  

: با تاسف گفت ارشینبود! ك  

پشتش به اسم د،یخان؛ اخالقش رو كه مى دون دونیمعذرت مى خوام فر اینرفتار بى ادبانه سا بابت  - 

باز هم من م؛ یتحملش كن میگرمه؛ دختر لوسى كه به خاطر برادرش، متاسفانه مجبور  شیخانوادگ  

 ازتون معذرت مى خوام؛ با اجازه!

اى مشت فقط با تمام توانش دست ه  د،ی نمى فهم زى یچ  ارشیعصبانى از حرف هاى ك دونیفر  ولى  

! دیاش كوب نهیشده اش را به س  

*** 
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عصبى طول و عرض اتاق را طى مى كرد؛ اما او بى تفاوت روى مبل راحتى قهوه اى  لیاسماع  

مانند اسپند روى آتش شده  لیكالفه نگاه مى كرد. اسماع لیلم داده بود و با لبخند به اسماع رنگ،  

تی از شربت آلبالو بود، كرد و با عصبان ى وانیل دنیمشغول نوش الىی رو به او كه با بی خ بود؛   

 گفت:

! كرده؛ نه؟  نىیشدى پسر؟ انگارى سرت رو تنت سنگ وونهیتو د  - 

: زد و با بى تفاوتى گفت  لیاسماع  شانی اما او خون سرد بود؛ لبخندى به چهره پر   

! شربت بخور ایحرص نخور اسى جون، ب  - 

داد و با  رونیاما كالفه نفسش را ب لی اسماع  د؛ یشربتش را سر كش  وانیبا خون سردى تمام، ل و  

: باشد، گفت  میلحنى كه سعى مى كرد مال  

! رهیم ن یی كه راحت از حلقومت پا هیكوفت   نیآخر نیبخور احمق، ا   - 

: گفت  ال یخ یاما او خون سرد لبخندى زد و ب  

نگران دیه! اونى كه با تازه شروعش ن یكوفت؛ ولى نوچ، ا نیمورد باهات موافقم، آخر هی تو  - 

! ان، نه من  كهیتوله هاى اون مرت ستم؛ یباشه من ن  

اش به  چاره یفكر مى كرد؛ نمى خواست او را هم مانند برادر ب گرىیطور د لیاو، اسماع برعكس  

انتقام احمقانه از دست دهد! با آن كه مى دانست نمى تواند او را از گرفتن کیگرفتن    خاطر   

: گفت  لیدل نیتالشش را بكند؛ به هم ن ید؛ اما مى خواست آخرانتقامش، منصرف كن  

 - مراقب حرف هات باش، حرفى نزن كه بعدا مثل خر بمونى توش!

مش، یلبخندى ناخودآگاه روى لبانش آمد؛ اما با فكركردن به مرگ ناعادالنه ى مر  م، یمر  ادآورى ی با  

و با لحن دیانتقامش، خند ادآورى یبه جوش آمد؛ دستانش مشت شدند و با  شیدر رگ ها خون  
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 سردى گفت:

 - نگران من نباش داش اسى!

: و با كالفگى گفت  دیو پوف كالفه اى كش دیدستى به گردنش كش لیاسماع  

مى دونم چه كله خرى هستى، نگرانتم بچه؛ نمى خوام تو هم مثل اون دختر بخت برگشته،  چون - 

! پشتى  اطیمتر جا تو ح هیآخرِ كارت بشه    

تیبا عصبان لینگرانش شده بود، لبخندى روى لبانش شكل گرفت؛ اما اسماع لیآن كه اسماع از  

نقاب خون سردى اش افتاد و با كالفگى  ل،یرفت و او را تنها گذاشت. با رفتن اسماع رونیاتاق ب از  

گل  دنیكه از حال درونى اش خبرى نداشت؛ نمى دانست د لی. اسماعدیبه صورتش كش دستى  

خبر نداشت! آه  شیها ه یكه از گر  لیسخت بود؛ اسماع ش یكه بى رحمانه پرپر شد، چقدر برا نازش  

و از جا برخاست؛ به خودش تشر زد  دی براى « : سوزناكى كش دیبراى آه و ناله وقت ندارم؛ با االن  

آماده بشم اقوت یشد؛ »! رفتن به عمارت  لشیرا باز كرد و مشغول جمع كردن وسا  چمدانش  

بار به اتاقش نگاه كرد، اتاقى كه پر از خاطرات خوب و بد بود؛ نی و براى آخر  دیرا پوش لباسش  

فرستاد؛ شیها  هی و با ولع عطر عشقش را به ر دیكش قىیدر اتاق بود! نفس عم میعطر مر  هنوز  

چمدانش را برداشت و با خودش گفت د؛یتو « : سرى تكان داد و كتش را پوش ام یبعدى كه ب دفعه  

امیم  هاش توله و …با خبر بدبختى اون ام؛ یم دیاتاق، رو سف نیا  رفت و در را »! رونیاتاق ب از  

نشسته بود و او را برانداز ز یپشت م اریشد! سام اقوتی پشت سرش بست؛ راهى عمارت  محكم  

نى یمتوجه نمى شد قرار است او را براى خبرچ ایكرد؛ قدش بلند و الغر اندام بود؛ بى شک سان مى  

مى دانست ار یمتفاوت بود؛ سام اریانتخاب كرده باشد! اما تفكر سامتوى نگاه اول « :  ایسان دیشا  

هیاون دختر باهوش ست؛ یبه نظر »! نفهمه، ولى ساده ن ایسان دیبود! شا ار یالبته كه حق با سام و  
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هم خوب مى توانست نقش  اریحتى در مقابل سام ایتنها در ظاهر بود و سان ن یولى ا د؛ یایب احمق  

خاص مى كرد و حتى تا  اریبود كه دخترك را براى سام ىی ها ژگى یاز همان و كى ی ن یكند؛ ا  بازى  

تمام شد، سرش  اریكردنش توسط سام زیلقب جواهر ناب من بدهد. وقتى آنال ا یكه او به سان ى یجا  

را  ار یواست گردن سامنگاه كرد. اگر مى شد، مى خ اریبلند كرد و به چشمان قهوه اى سام را  

را گرفته و او را كشان كشان به انبارى برده بود مشیمر  فیبود كه گردن ظر  اریسام بشكند؛  ! 

حمله كند و ار یمى كرد تا به سام كشی تا با وسوسه اى كه تحر  دی و عصبى اى كش قیعم نفس  

پوزخندى زد و با خونسردى اریحلقه كند، غلبه كند! سام اریرا دور گردن كلفت سام دستانش  

 گفت:

فرز و باهوشه؛ درضمن اگه  لىی امروز تو محافظ شخصى خواهرمى، حواست باشه اون خ از  - 

! روبه رو نشه  ایمواظب باش با سان دى، یدختره رو د نیا  

گرفت؛ عكس دختركى همسن و سال  اریرا كه به سمتش گرفته بود، را با اكراه از سام عكسى  

بلندى داشت؛ صورتش كوچک و پوستش ى یبود. دخترك چشم عسلى اى كه موهاى خرما ایسان  

جالب بود كه چرا  ش یباشد . برا ار یسام گر یبود؛ حدس زد دخترك خواهر د دیسف اریسام مانند  

: ! سرى تكان داد و به اجبار گفتنند؟یرا بب گری د کی دو خواهر، نمى خواهد كه  اریسام  

 - چشم قربان!

: سرى تكان داد و گفت اریگرفت! سام ار یبه عكس كرد؛ سپس آن را به سمت سام گرى ی نگاه د  

هم بگم تو قراره به عنوان مترجم اون باهاش برى دبى؛ ولى در واقع براى ن یباشه، ا شتیپ  - 

دى؟ ی. فهمىیا اون ج  ایاز سان محافظت  

خان، خودش رزمى كار حرفه اى  اریبود خواهر سام  دهیرفت. شن رونیتكان داد و از اتاق ب سرى  
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دختر لوس و ننر؛ دستانش را مشت كرد و پوزخندى زد؛ در دل گفت کی مىگه، « : بود و   داداشش  

اریخواهر تنى سام دم؛ یكنه، هرچند اون طور كه شن ف ی از خواهرش تعر  هیعیو باهوشه! طب فرز  

نامشروعه  عنىی  ست،یطور كه از راه پله مى گذشت، تابلوى نقاشى شده ى سامان » ! خان ن همان  

در دو طرفش بودند؛  ایو سان اری! در عكس سامان خان نشسته و سامدیرا د  ا یو سان اریسام خان،  

هم  اینمى رفت؛ چهره ى سان ادشی وقت تا عمر  چی، هپسرش اریهاى منفور سامان خان و سام چهره  

نداشت؛ اما دختر آن مردك قاتل كه رى یتقص چیه ایاضافه مى كرد؛ با آن كه سان ستشیبه ل دیبا  

 بود!

نی مى خواست براى سفرش ا اریبا تمسخر به پسرك الغر اندام مقابلش نگاه كرد؛ سام ایسان *** 

: و پوزخندى زد. به برادرش رو كرد و با تمسخر گفتپسر محافظش باشد؟ چشم از پسر گرفت   

! بابا فتهیفوت كنى م  هیرو   نی جوجه مى خواد محافظ من بشه؟ ا نیا  - 

احساسى با  چینگاهى به خواهرش كه با تمسخر به پسر اشاره مى كرد، بدون ه میبدون ن اریسام  

 خون سردى مخصوص خودش گفت:

! البته دفاع شخصى بلده؛ اما... اون فقط مترجم توئه ست؛ یاون محافظ تو ن  - 

خون سرد و آروم نگاهى كرد؛ در دلش پوزخندى زد و گفت ار یبه سام ایتو بگو « : سان آره،  

هم اضافه شد نی... حسام كم بود ا هیو »! مترجم؛ ولى من كه مى دونم اون ك دیكالفه اى كش پوف  

: گفت  تیباعصبان  

. داشته باشم ازیمحافظ؛ گمون نكنم بهش ن ا یحاال هر چى، مترجم   - 

نگاه كرد؛ از جاش بلند شد  شیو به ساعت مچ دینگاه برادرش ساكت شد؛ پوف كالفه اى كش مین با  

 و گفت :
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! برم  دیبا  گهیمن د  - 

دیكه عصبى بود؛ خم شد و گونه برادرش را كوتاه بوس شهیشد و برخالف هم کی برادرش نزد به  

 و با مهربانى گفت:

 - تا من برگردم، مراقب خودت باش!

خوشحال شد؛ ولى هنوز ظاهرش ایكار سان  نیبرخالف ظاهر جدى و بى تفاوتش از ا اریسام  

: كوتاه گفت   لىیخون سرد و بى تفاوت بود. فقط خ  

 - زودتر برو!

*** 

آمده بود، راضى نبود و عصبى بود. از روى حرص پوزخند ایاز آن كه به اجبار همراه سان حسام   

 عصبى اى زد و گفت:

 - نگاه، به افتخارت فرش قرمز پهن كردن!

عنوان خوشحال نبود. بى توجه به حسام، با  چیهم از آن كه مجبور به تحمل حسام بود، به ه ایسان  

بقه را به خاطر سفرشانط کیشد؛ از قبل  ادهیسوار آسانسور شد و با توقف آسانسور، پ تیجد  

از اتاق ها رفت. حسام   كىیبى توجه به حسام و پسر مترجم نام، سمت  ا یكرده بودند؛ سان رزرو  

: رو به پسرك كرد و گفت ایسان ال یبی خ  

! میبگو آشنا بش ه؟یخل و چله، راستى اسمت چ  ادىی ز كم ی ا یسان نیا  - 

ارشیخان و دست  اریم، تنها دوست ساممرد حسا نینگاهى به حسام كرد، از قبل مى دانست ا  پسر   

 است؛ سرى تكان داد و گفت :

! قربان  استیاسمم برد  - 
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بود،  ای ضربه ى آرامى زد؛ به سمت اتاقش كه اتاق كنارى سان ا یلبخندى زد و به پشت برد حسام   

 راه افتاد .

؛ د یشدن در اتاق، از خواب پر  دهیبود؛ با صداى كوب دهیروى تخت به حالت دمر خواب ایسان *** 

ل**ب فحشى نثار شخص پشت در كرد و از جا بلند شد؛ هر چند مى دانست جز حسام، كسى   ر یز  

و درحالى كه حسام  تیبه عبارتى به در بكوبد! با عصبان ا یطورى به در بزند؛  نی ندارد ا جرئت  

: قرار مى داد، در را باز كرد و پرخاش كرد   تیرا مورد عنا  

مى خواى؟ چى  - 

خنده زد و بلند بلند شروع به   ر ی با آن لباس خواب كوتاه و موهاى آشفته اش ز ایسان دنیبا د  حسام   

به تیكه با تعجب به حسام نگاه مى كرد، وقتى حسام كنارش زد؛ با عصبان ایكرد. سان دنیخند  

ریانداخت و ز نییسرش را پا  ای. برددیخط و نشان كش  شیال**ب بر   ر ی نگاه كرد و ز رفتنش  

 ل**ب گفت :

. خانوم دیببخش  - 

: نگاه كرد و گفت  ایبرگشت و برزخى به برد  ایسان  

ه؟یچ هان؟  - 

: بود، با آرامش گفت  نییهمان طور كه سرش پا ا یبرد  

. ... من ن؛ی دار اجی حسام خان گفت بهم احت  - 

: گونه گفت باال انداخت و پرخاش ىیابرو  ایسان  

! تو ایب سادى؟یپس چرا وا   - 

نظر داشت، با  ر ی را ز ایروى تخت نشست و به حسام نگاه كرد؛ حسام همان طور كه سان ایسان  
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: پا روى پا انداخت و عصبى گفت ایاتاق كنكاش مى كرد. سان خچال یخون سردى در   

جا چه غلطى مى كنى؟ نی مى خواى بگى ا حاال  - 

كهربائى  اتینشست و كمى از محتو  ا یبرداشت؛ روى مبل مقابل سان خچال یاى از   شهیش حسام   

قىیخورد؛ صورتش را جمع كرد و با پشت دست دور دهانش را پاك كرد؛ نفس عم شهیش رنِگ  

: و گفت  دیكش  

. میدورى بزن هی  م یبر  میحوصلمون سر رفته بود، خواست ست،یمهمى ن ز یچ  - 

از نظرش حسام واقعاً اعصاب خورد كن   د؛ یكشرا در هم  شیپوزخندى زد و سپس اخم ها ایسان  

دنیبرود. حسام با د رونیب حیانگار كه نه انگار براى كار آمده بودند، مى خواست براى تفر  بود؛   

: سرى تكان داد و بى تفاوت گفت ا،یسان افهیق  

نه؟ ا ی اىیم نمیرو اون طورى نكن، خواستم بب افتیق  - 

د؛یایاو هم از بى حوصلگى درب دیساز مخالفت مى زند، باز هم گفت شا ا یآن كه مى دانست سان با  

بهتر بود تنها باشد تا او را همراهى كند؛ هرچند نه حسام مى خواست كنار دخترك  ا یبراى سان ولى  

: عصبى و جدى گفت ایحوصله ى حسام را داشت. سان  ایباشد و نه سان  

جا نیجا براى خوشگذرونى، براى معامله ا   نیا  میومدین اى،یواستى نات سر رفته؟ مى خ  حوصله  - 

! تموم شده، بزن به چاك  تی حاالم اگه مفت خور م؛ یاومد  

از نظر او  اىیحرف را داشت؛ مى دانست سان ن ی» خل و چل « حسام انتظار هم ز یكارش به چ جز   

قول  اریرا همراهى كند؛ ولى هم به سام اینمى دهد. هرچند قلباً نمى خواست سان تیاهم گرى ید  

داشت. ظاهر بى تفاوتى به خودش گرفت؛  اجیبه دخترك احت ش یبود و هم براى اجراى نقشه ها داده  

 پوفى كرد و گفت :
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! میاشو بر تنها نباشه، حقشه تنها بمونه، مادر فوالد زرهِ بدبخت. بردى پ نیمن رو بگو خواستم ا   - 

هم شی كه سال ها پ  دیبرقى را مى د  ای خوشش آمده بود؛ در چشمان سبز رنگ برد ا یاز برد حسام   

هم  ایشده بود؛ از نظر برد  مىیرو با او صم نی بود و از ا دهیچشمان خودش مانند آن را د در  

باعث نیمتفاوت بود؛ انگار دردى را كه تجربه كرده بود، حسام هم تجربه كرده بود و هم حسام   

كه فكر كشتن حسام بود و با  ایزود با هم دوست بشوند. برعكس سان لىی و حسام خ ایبود برد شده  

گوله تو اون مخ « : خودش فكر كرد   هیبزنم  ست، یو كسى براى شهادت ن ستیهم ن اریكه سام  حاال  

» ! پوكش خالى كنم، از دستش راحت بشم  د،یطور كه با خودش نقشه كشتن حسام را مى كش نهما  

به گفته حسام  ای  ا یو كاناپه خالى بود. با »! بردى « : متوجه كاناپه خالى شد؛ نه حسام و برد نبودند  

ها كى رفتن « : خودش گفت نیرفت؛ »؟ ا سیتفاوت شانه اى باال انداخت و به سمت سرو بى  

اى از هم جدا شده بودند؛ حمام شامل دو بخش بود،  شه یش وارىیى د لهیو حمام به وس ىیستشود  

وان را انتخاب كرد؛ لباس هاش را  ایوان بزرگ و مكعبى شكل. سان  گرىیو د  ىیدوش سرپا  كىی  

و با همان حوله تنش، روى تخت نشست و دیو داخل وان نشست؛ حوله تن پوشى پوش درآورد  

اى  نىیاز محافظ ها همراه با س كىی سفارش داد و منتظر نشست؛  كىیرو برداشت. قهوه و ك تلفن  

بدون توجه  ا یگذاشت. سان زیرا روى م لى یوان _شكالتى کیرنگ و بشقاب ك دیشد؛ فنجان سف وارد  

 به محافظ پا روى پا انداخت و گفت:

 - هى تو… .

: افظ نگاهى كرد و گفتبه مح  

! ها رو چک كردى؟ نیا  - 

 محافظ سرى تكون داد و گفت:
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 - بله خانوم!

بى اعتماد بود؛ هیبى اعتماد بود؛ در واقع به جز برادرش به بق نشیپوزخندى زد، به محافظ ایسان  

گذاشت و ز یاى زد و قهوه را روى م گهی اش برد. پوزخند د نییب کی قهوه را برداشت و نزد  فنجان  

شیو پاها  دیرنگش پر  د؛ یگفتند؛ مردك بخت برگشته گرخ  زىیلحظه در گوش محافظش چ همان  

: كه با پوزخند و خون سرد نگاهش مى كرد رو كرد و با من من گفت ای. به ساندیلرز  

. ... ... مندیخانوم... من رو ببخش  - 

: مجدد پوزخندى زد و با خون سردى گفت  ایسان  

از همكارهات رفته  كىی احتماال االن  ختن؛ی كوفتى ر ه یقهوه  ن یتو ا دمیمن من نكن، فهم انقدر  - 

. ... ایاون دن  

: زد و با تمسخر ادامه داد  گرىیپوزخند د   

تنها نباشه؟  ششیخواى تو هم برى پ مى  - 

بود و روى كلى یكه ه نایلحظه اى نگذشته بود كه چند مرد كت و شلوارى داخل شدند و س هنوز  

: محافظ ها، گفت هیبق سیصورتش جاى زخم بود، و البته رئ  

 - ازتون واقعا معذرت مى خوام خانوم!

دستش را باال برد و به محافظ بخت برگشته كه روى زانوهاش نشسته بود و با عجز به او  ایسان  

: مى كرد؛ پوزخندى زد و ب تفاوت گفت نگاه  

اشتهام رو ن، یها رو هم ببر نیتو اتاقم؛ ا  ایكارت كه تموم شد ب نا،یو تو س ن؛ ی احمق رو ببر   نیا  - 

 كور كرد !

بار كدام  نی فكر مى كرد كه ا   نیكه ظاهر خون سردى داشت؛ به ا  ایچشمى گفت و رفت؛ سان  نایس  
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قصد كشتش را داشت!؟ احمقى  

*** 

مى خورد؛ چند مرد در حالى كه مردى را گرفته بودند و به دنىینشسته بود و داشت نوشالبى  در  

ش یآمد كه چند سال پ ادشیرا صورتش داشت؛   ىیاز آن ها زخم آشنا  كىی استخر مى رفتند؛  سمت  

: كرده بود. به رضا رو كرد و گفت شیخودش نقاش  

چه خبره؟ نیدنبال اون ها بب برو  - 

 رضا بلند شد و رفت، كمى بعد آمد؛ نشست و گفت :

مسموم بوده و اون بخت برگشته فقط سشیاز محافظ ها اشتباه كرده بود؛ ظاهراً قهوه رئ  كىی  - 

. هام خالصش كردن نیقهوه رو برده تو اتاق و ا   

قهوه، براى كشتن دست « : لبخندى زد و با خودش گفت قیمسموم كردن، اون هم از طر  راه  

راه بود  نیخانِ خسروى، احمقانه تر اریزد و رو به رضا گفت » . :پرورده سام دىپوزخن  

! كه مى خواد اون بچه رو بكشه؟ هیك نیبب  - 

به دل گرفته بود و  دىیى شد نه یانداخت؛ بعد از مرگ پدرش از دخترك ك  سشینگاهى به رئ رضا  

 حال در صدد انتقام بود! رضا سرى تكان داد و گفت:

! مى فهمه شتر یبار، ثابت كرده نسبت به سنش ب نیولى براى صدم  - 

از خودش مى شناخت. سرى تكان داد و شتریحرف رضا خنده بلندى كرد؛ دخترك را حتى ب با  

 گفت:

. می سوزه تیطول بكشه از دور خارج كردنش؛ ولى درنها دی معلومه زرنگ و باهوشه، شا   - 

: ضرب گرفته بود، از نظرش  نی كالفه با پاش روى زم ایسان *** 
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بودن كه تا امروز باهاشون روبه رو شده بود نیموجودات روى زم ن یمردها احمق تر  نیا  » -  .» 

: داد و گفت رونیعصبى نفسش را ب  

! ست؟یطور ن نیمعامله براى من مهمه، اما گمونم براى شما مهم تر از ما باشه؛ ا  نیا ن،ینیبب  - 

كه در حال ترجمه بود نگاه كرد و در دلش گفت ا یهاى زبون نفهم، فقط بلدن زر « : به برد  كهیمرت  

را »! مفت بزنن ا یچشمى سان ر ی و قهوه بود؛ هر چند كه ز کیمشغول خوردن ك الی هم بی خ حسام   

را  ایسان شتر یحسام بود كه ب الىینظر داشت و از حرص خوردنش لذت مى برد. البته بی خ ر یز  

: رو كرد و با آرامش گفت  ایبه سان ایعصبی مى كرد؛ برد   

گنی« م - م یدار ازی( ننیطور كه اون ها پول رو دوست دارن، ما هم به دوا )هروئ همون  .» 

آورد  ادی را به  اریعصبى شد؛ حرف سام شتر یحرف ب ن یا دنیكه عصبى بود، با شن ای« : سان وقتى  

رو باال ببره متیرا مى دانست ». ... طرف معامله بخواد ق ن یى زد؛ او پوزخند دیكش قىیعم نفس  

: بلد است، پس خودش شروع كرد به حرف زدن سى یطرفش انگل  

. نی به معامله ندار لىیاون طور كه متوجه شدم شما تما لتونه؛ یخب، هر طور م اریبس  - 

: زد بلند شد و ادامه داد  گرىیپوزخند د   

. ... و نه خودم رو خسته كنم  رمیبهتره نه من وقت شما رو بگ ن،یبنابرا  - 

د یتقل اریكه خوب از سام  زىی را به طرفشان كرد و با خون سردى به سمت در رفت؛ تنها چ پشتش  

بدجور روى اعصابش بود اریرفتار سام نی از حد بود؛ با آن كه ا شیخون سردى ب نیكرد، هم مى  

ف در مى رفت، نگاهى به حسام كه به ظاهر بى توجه به او گاهى مؤثر بود. درحالى كه به طر  ولى  

لبى اسمش را صدا زد. حسام در دلش پوزخندى ریعصبى ز  ایخوردن بود، انداخت؛ سان مشغول  

نشستند كه حسام بى نیحركت كرد. در ماش ایظاهرى بلند شد و دنبال سان تى یو با نارضا زد  
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 مقدمه گفت:

كردى؟ ن یهمچ چرا  - 

: داد؛ با كالفگى گفت رون یه چشم نگاهش كرد و عصبى نفسش را باز گوش  ایسان  

حواست باشه، در حال لمبوندنى؛ مگه به خاطر   دیداشت دبه مى كرد؛ تو هم وقتى با چون  - 

همراهم اومدى؟ خوردن  

: زد و گفت  الىیلذت را مى برد، لبخند بی خ تینها  ا،یحسام كه از حرص خوردن سان  

كنم  ادآورى یرفته    ادتیتو غر مى زنى پرنسس، تو هم فقط بلدى غر بزنى؛ درضمن اگه   چقدر  - 

 كه من و تو ... .

: را سمت پنجره برگرداند و با حرص گفت شی رو د؛ یحرفش پر نیب ایسان  

كنى؛ اوكى؟ شیادآوری نمى خواد هى  م؛ یدونم... مى دونم! من و تو همكار مى  - 

به بهانه نهار  ای حسام همراه برد دند،ی رد و بدل نشد؛ و وقتى رس نشانیبه هتل، حرفى ب دنیرس تا  

پوفى كرد و سوار آسانسور شد؛ ناخودآگاه ذهنش سمت گذشته اش پر ایدر البى ماندند. سان خوردن  

. ن یری؛ گذشته اى كه هم تلخ بود و هم ش دیكش  

ا یسان _گذشته »  

! حال غر زدن بود در حال نوشتن مطالب روى تخته بود و خواهرش كالفه در   

! ها میبجنب دختر، دو ساعته معطل توا  - 

: مشغول نوشتن بود؛ پوفى كرد و گفت  ال یبی خ  

! گهی چه كم طاقتى بابا... اومدم د  - 

را داخل ل یوسا ز؛یكلمه را كه نوشت، دفترش را بست و بعد از گذاشتن دفتر داخل م نی آخر   
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: نداخت؛ خواهرش جدى گفترا بست. كوله را روى دوشش ا پشیكوله اش گذاشت و ز   

! ها  اىیكجا موندى؟ من رفتم اون وقت مجبورى با اتوبوس ب  - 

عجله كند و او هم شانیدر كارها شه یرفت؛ خواهرش عادت داشت هم رونیاز كالس ب سپس  

رونیاز مدرسه ب هیزودتر از بق شهینودى بود! دوست داشت هم قهیدرآورد حرصش، دق براى  

مى گفت  شه ینفرات بود. هر چند خواهرش هم ن یبه خاطر او آخر  شهی« : برود و هر چند كه هم كه  

مى كند ری»؟ چرا د ا ی«  رهیم رونینفر از مدرسه ب نیاونه كه آخر ر یتقص  .» .» 

از محافظ ها در را  كىی شد؛  ادهیو پ دیباز شدن در آسانسور، از فكر كردن به گذشته دست كش با  

. د؛ ولى او بى توجه به اطرافش روى تخت ولو شدباز كر  شیبرا  

... خواهرم رو كجا مى برى؟نه - 

! ... داداشىدی... ولم كننیولم كن  - 

دختر و پسر ر ی چشمانش را باز كرد و روى تخت نشست؛ فكرش در گ ش،یشگیهم كابوس هم باز  

ل**ب تكرار كرد ر ی ارتباطى « خوابش شد؛ كالفه ز  هیمن و اون خواهر و برادر   نیب حتماً  

نگاهش به پنجره افتاد؛ با آن كه پنجره اش »! هست، حتماً  د،یچه ارتباطى؟ پوف كالفه اى كش ولى  

بود؛ باخودش گفت بیعج شیبسته ولى پرده تكون « : بسته بود پرده تكان مى خورد؛ برا  پنجره  

كى یكار   دیشا ا یكرده  ز یاز خدمه اومده تو و اتاق رو تم  كىیخوره؛ احتماال وقتى خواب بودم   مى  

ان ینداشت وقتى خواب بودم ب لىیمى گفت » ! از محافظ ها بوده باشه. ولى دل شی« : حس درون نیا  

ستین تیموضوع بى اهم هیهم باشد، « ».    هی تهو ستمیكه تكان هاى پرده به خاطر س ن یامكان ا البته  

طور باشه فكرهاى بی خود كردم  نیمحتاط ». كه اگه ا  ادى یخاطر كارش ز اى باال انداخت؛ به  شانه  

رفت؛ احساس تشنگى مى كرد. زبانش را روى لبش خچالیبلند شد و به طرف   شیبود. از جا  شده  
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گذاشت. طبق عادت  ز یرا روى م شه یآبى برداشت؛ جرعه از آب خورد و ش شهیو ش دیكش  

خوابش نمى برد؛ به بالكن رفت تا كمى هواى تازه بخورد گری كه بعد از آن كابوس ، د شگىیهم . 

. باز هم به گذشته پرت شد؛ با دیكش قىیچشم هاش رو بست و نفس عم  د؛ یمى وز مىیمال باد  

چه آن روزها خوب بود؛  د؛ یگذشته اش، لبخندى ناخودآگاه روى لبش آمد. آهى كش  ادآورىی  

بود؛ رستانیدختر دب نیباتریدغدغه اش، انتخاب شدن به عنوان ز نیكه بزرگ تر ىیروزها  

« : پوزخندى زد  ىیبا یبود. به »؟ هه، ز  ى یبایبود، ز  تیبى اهم شی روزها برا  ن یكه ا زى یچ تنها  

توجه را جلب كرد؛ زن و مردى در حال گفت و گو  زىیشب چ  كىیشد؛ در تار رهیرو خ روبه  

نداشت؛ ولى آن شخص هر كسى  تىیاهم ن یكوچک تر   شیفش برا. در حالت عادى افراد اطرابودند  

: بار به گذشته رفت  نینبود؛ براى چندم  

ا یسان _گذشته »  

حال آماده شدن براى رفتن به مهمانى دوست مشتركشان سارا بود؛ خواهرش در حالى كه  در  

دینه « : مرتب از او مى پرس ایمى شد كه » ؟ حاظر شدى   ادآوری« : مدام  میاالن ن قه،یپنج دق گفتى  

میاون جا باش دیساعت هفت با  ى؛ یآخر دوستشان گفت ». :ساعته اون تو در  

م؟یدارى وقت تلف مى كنى؛ بر شتر یكه بلطفا بس كن؛ تو  ملو،  - 

: گفت  د،یشد؛ درحالى كه دستش را می مال نیو سوار ماش دیخواهرش دستش را كش  

 - دختره ى بى مغز، داشتى ناقصم مى كردى!

: و دنبالش صداى پسرانه اى آمد  ى یصداى خنده ى ناآشنا  

! نیچه دوست بامزه اى دارى؛ ملور  - 

صورتى قلبى شكل و موهاى كوتاه ر،ی كرد؛ چشمان آبى س به پسرك ناآشنا نگاهى متعجب  
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بود! خواهرش اما با بى تفاوتى امدهی رنگى داشت. از همان نگاه اول از پسرك خوشش ن صورتى  

 رو به همان شخص گفت:

! وونمهیخواهر بزرگ د ست؛ یاون دوستم ن  - 

: اى حواله خواهرش كرد و بعد جدى گفت یخودت وونهیل**ب د  ریز  

! كهیآبجى كوچ  تیممنون از معرف  - 

ولى خوب  د؛ یكلمه خوشش نمى آ  ن یداد؛ مى دانست خواهرش از ا رونینفسش رو پرصدا ب نیملور  

 حرص دادن خواهر كوچک ترش لذت خاصى داشت! خواهرش حرصى گفت :

! اومدی! هى تو سرم بكوبش ایسال زودتر دن کی بازم گفتى؟ خوبه، همه اش   - 

: شده بود؛ لبخندى زد و با مهربانى گفت  رهی به خواهرش كه با ل**ب هاى افتاده به روبه رو خ  

! كهیگاهى تلخه، آبجى كوچ قتیحق  - 

: دد به حرف آمد؛ رو به او گفتپسرك ناشناس مج  

! ن ی حرفت درسته، خواهر ملور  - 

 سرش را تكان داد و جدى گفت:

! نیدوست دارم تا خواهر ملور   شتریولى من اسم خودم رو ب  - 

: و گفت دیپسرك خند  

ه؟یخوب اسمت چ درست،  - » 

ست كسآمد و چشمانش را روى هم فشار داد؛ آن مرد همان مرد بود؟ نمى توان رونیگذشته ب از  

دستش را به  فتادنشیخالى شد، براى ن ش یپا  ر ی تعادلش را از دست داد و ز ار یباشد! بى اخت گرى ید  

ادآورىی كنار در ولو شد. با  نیبالكن گرفت؛ به سختى خودش را به اتاق رساند و روى زم نرده  
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ریو ز كه در گذشته بود، چند بار سرش را تكان داد  زى یبود و چ دهیكه چند لحظه قبل د زىیچ  

« : ل**ب تكرار كرد  ستیواقعى ن نی صدا را خوب .» ا ن یو آن ا دیبعد صداى تقى شن كمى  

گلوله هم احتماالً كار  کیگلوله بود؛ پس توهم نبود، او بود و صداى شل ک یشناخت؛ صداى شل مى  

لیكرده بود و حتى مى شد گفت دل  ر ییتا آسمان تغ نیزم ایبود. بعد از آن اتفاق، سان خودش  

او بود! با خودش گفت  کیتار اىیاون دختر بچه ى « : ورودش به دن گهیكردم، د ر ییمن تغ آره  

ستین گه یاون دختر بچه ى ساده و احساساتى د  ستم؛ ین ورك یویتو ن رستانىی»! دب دیكش قىیعم نفس  

 و بلند شد .

: دیحسام با تعجب پرس *** 

جا بمونى؟ نی ى اكه مى خوا هیچ منظورت  - 

عصبى بود ست،ی چ ایاصرار سان لیاما بى تفاوت به حسام نگاه كرد؛ حسام كه نمى دانست دل ایسان . 

كه وقتى نقشه اى داشت، ظاهر بى تفاوتى به خودش اریخون سرد بود؛ درست مثل سام ایسان  

حسام را عصبى مى كرد؛ در  شتر یب ا، یهمان شكلى بود. خون سردى سان ا یگرفت؛ اكنون سان مى  

: گفت  الىی آخر حسام ظاهراً بى تفاوت، با بی خ  

بذاره؟ اریبخواى بمونى، فكر مى كنى سام اصال  - 

حال پا  ن یخودسر كارى كند؛ با ا ایبه راحتى اجازه دهد سان اریهم فكر نمى كرد كه سام ا یسان خود  

: با بى تفاوتى گفت  روى پا انداخت و  

هر چند فكر نكنم براى اون مهم باشه من ست؛ینه، اصال برام مهم ن ایبزاره   ار یكه سام  نیا  - 

! نباشم  ای كنارش باشم   

خواهر لوس ن یبه ا اریبا ناراحتى جمله آخرش را گفت؛ حسام كه به عالقه و وابستگى سام ایسان  
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ل**ب گفت ریرش با خبر بود، پوز خندى زد و ز طور فكر مى كنى « : و نن نی داشت »! تو ا انتظار  

: گفت  زىیزد. حسام مجدد پوزخندى زد و با لحن تمسخر آم حىیو لبخند مل دینشنود؛ اما شن ایسان  

. رو به خودش بگو... من كه مى دونم تو از سامى، مثل چى مى ترسى نیمى تونى ا  - 

قائل بود را با ترس اشتباه  اریاى سامباال انداخت؛ انگار حسام احترامى كه او بر  ى یابرو ایسان  

. مجدددینوش شیكرد؛ كمى از محتوا   ک یپوزخندى زد و فنجانش را به لبش نزد ا یبود. سان گرفته   

 پوزخندى زد و گفت :

احترام مى ذارم ولى ازش نمى ترسم؛ گمونم اون قدرى بفهمى، بدونى  اریجناب، من به سام نیبب  - 

بخواى بفهمى دم؟یم حیچرا دارم برات توض  ال،یتفاوت هست. بی خ دنیاحترام گذاشتن و ترس نیب  

فتهیجنس هاش آماده اس گفتم كه خودش دنبالمون م ارو،ی  ن یآهان... ا گه، یمی فهمى د  خودت . 

. ... نه با توئه رسوندن محموله به خو  

نمى ترسد؛ لبخندى زد پا  اریكرد كه از سام نشیخوشش آمد و در دلش تحس ا یاز نطق سان حسام   

 روى پا انداخت. سپس بى تفاوت گفت:

. رفتار نكنى اریسام لیواقعا خوبه كه از سامى نمى ترسى؛ اما به نفعته خالف م  - 

س یل زد؛ حسام با زبان لبش را خگذاشت و به حسام ز  ز یپوزخندى زد و فنجانش را روى م ایسان  

 كرد و ادامه داد :

. هست كه تو ازشون بى خبرى ى یزهای چ د،ینه تهد حتهینص هی  نیا  - 

حسام گوش بدهد؟ اما حتیبود كه به نص دهیرس ىیكارش به جا  عنى یباال انداخت؛   ى یابرو ایسان  

كه به قول حسام  زىی! پوزخندى زد و گفت » ازشون بى خبره « : :كنجكاو شد بداند آن چستیچ  

چى؟ مثالً  - 
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: . شانه اى باال انداخت و گفتزهای چ لى یحسام پا روى پا انداخت؛ هنوز زود بود براى گفتن خ  

كه هست نمونى و لى یپس بهتره... به هر دل رى؛ یبهتره، بپرسى هم جوابى نمى گ ندونى  - 

! هم از رفتنت حرف نزنى  اریسام شیبرگردى؛ درضمن پ  

است؛  اریكه وابسته سام ستیبود كه فقط خودش ن ندیخوشا  ایجا بلند شد و رفت. براى سان از  

اواخر نسبت به احساس برادرش نسبت به خودش  نی هم به او وابسته است، هر چند كه ا اریسام  

حسام بى دست و پاى خنگ مى توانست زیسام مشكوك بود؛ چه چح ا، یدل بود. از نظر سان دو  

 مشكوك باشد؟ خودش از تفكرش خنده اش گرفت، شانه اى باال انداخت و به اتاقش رفت.***

بلند شد، برش داشت؛ دخترك را  لشی صداى زنگ موبا د؛ یمى كش گار ی مبل نشسته بود و س روى  

زد؛ صداى نازك دخترك بلند شد و خدا  و به اجبار دكمه اتصال را دیداشت. پوفى كش كم  

 مى دانست چه قدر از دخترك بدش مى آمد !

؟یبیعخشم، خوفى ب هاى  - 

اداها « : از اداهاى دخترك حالش بهم مى خورد؛ با خودش گفت  ن یى احمق، فكر مى كنه با ا دختره  

وگرنه حالش رو مى گرفتم  رهیكه كارم گ ف ی ! حشهیزد و با » خواستنى م گارشیبه س قىیعم پک  

 اكراه گفت :

دت؟ید سالم،  - 

: سپس جدى شد د؛ یدخترك با ناز خند  

! مى دونم شناخته باشتم دیاز دور؛ ولى بع دم،ید  - 

فرستاد و جدى رونیب نىیزد؛ دودش را از ب گارشی به س گرىیمندى زد و پک د تیرضا لبخند  

 گفت:
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! با من شین بده؛ باقتو فقط همون طور خودت رو نشو ده،ید نهیمهم ا  - 

: گفت  تیدخترك با جد  

... كى برمى گردى؟اوكى  - 

آمد و در دل گفت دی« : پوزخندى گوشه لبش پد  نمیتو چه كه كى بر مى گردم؟ فعال كه منتظرم بب به  

الف بچه مى خواد چى كار كنه  نیصداى دخترك بلند شد كه با لحن مغمومى ابراز » ! ا  مجدد  

: گفت  مىیزد و به اجبار با لحن مال گارشیبه س قى یمدلتنگى مى كرد؛ پک ع  

! میچ ریمن هم دلتنگتم؛ اما مى دونى كه درگ  - 

مانند دختر بچه ها نق زد و خدا مى دانست كه او چقدر از دخترك بدش مى آمد. دخترك با  دخترك  

 لحن طلب كارانه اى گفت:

! گه یاههِ... عشقولى فكر منم بكن د  - 

از دخترك بدش شتر یبه او محبت مى كرد؛ او ب شتر یدلباخته اش شده بود؛ هر چه دخترك ب دخترك  

آمد. خودش را مالمت مى كرد كه كارش را به آن دخترك لوس سپرده بود و بارها به فكرش مى  

دیدختره بسته شده بود. « : رس ن یدختره اگه خودم دست به كار مى شدم؛ االن دفتر ا  ن یجاى ا به  

فیح رته، یكه كارم گ ف یح  ه،یلحن جدى اى گفت » ! :ولى عجب دختر زبون نفهم با  

! چى ام ر یلطفا درك كن، درگ  ومدم؛ یوشگذرونى نمى دونى كه پى خ - 

 دخترك پشت چشمى نازك كرد و با لحن دلخورى گفت:

 - مى دونم، وگرنه فكر مى كنى مى ذاشتم برى؛ اون هم با اون دختره؟!

صاحبمه، تازه سرم منت هم « : پوزخندى زد و با خودش گفت ه؟ی دختره احمق فكر كرده ك نیا  

را »! مى ذاره شیكه دخترك ناراحت شود و نقشه ها   دینگو زى یتا چ دی شك قىیكرد و نفس عم  پوفى  
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: ترى گفت  میخراب كند! با لحن مال  

نقشه بشم؟ الیخیچى كار كنم؟ برگردم خوبه، ب گى یم زم،یبا توئه عز حق  - 

 دخترك مجدد پشت چشمى نازك كرد و با لحن لوسى گفت:

. ... رو نگفتم، فقط نیمن ا  - 

را تحمل ایدخترك را نداشت؛ به حد كافى لوس بازى هاى سان دنی بود؛ حوصله ى ناز كش عصبى  

: حرف دخترك آمد و خشک و جدى گفت انیآن روزش پر شده بود. م ت یكرده بود و ظرف  

! دختره لوس حسابى خط خطى شده ن یمى دونى من هم اعصابم كنار ا گه،یخب د  - 

: گفت شی غو یج غیدخترك با صداى ج  

اون دختره بودى؟ با مگه  - 

عذاب آور بود؛ شیبودن جز محاالتش بود و حتى فكر با او بودن هم برا ا یزد؛ با سان پوزخندى  

فكر را كرده بود. با خودش گفت نی دخترك ا نی « : حاال ا ایبه چ كشی احمق، اون مغز كوچ دختره  

ا تو فكر رابطه ان همه دختره عنىی »؟ فكر مى كنه؛   گارشیبه س قىیزد و پک عم گرى ی د پوزخند  

: خاموش كرد و گفت  گارىی را در جاس گارشیس لتریزد؛ ف  

! جام؟ ن یخوب مى دونى كه براى چه كارى ا ست؛ یاونى كه فكر مى كنى ن  زم،ینه عز   - 

د؛ینفس سر كش کیاش را پر كرد و   دنیینوش وانیتماس با دخترك، براى آرامش اعصاب، ل بعد  

افتاد كه  یی سال ها اد یرنگ در ذهنش جان گرفته بود! باز هم به   شىی و آن چشم هاى م خاطراتش  

بود؛ زمانى كه او بود و زندگى اش حداقل شیدور نبود؛ ولى براى او صدها سال پ لى یخ دیشا  

عسلى ع یرا پر كرد؛ ما وانشیگفت و مجدد ل  ىیل**ب ناسزا   ر یشور و نشاط داشت! ز  كمى  

در مقابل سوزش شینداد؛ سوزش گلو  تیاهم ش یو به سوزش گلو دیشنفس سر ك کیرا   رنگ   
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! افت ی مى  انی قلبش بى اثر بود. تشنه بود و عطشش فقط با انتقام گرفتن پا  

*** 

بار كابوسش فرق داشت نیبود؛ باز هم كابوس مهمانش شده بود؛ اما ا  دهیروى تخت خواب ایسان . 

به چشم هاى از حدقه در آمده فرد  دهیدر خوابش را مى شناخت؛ خودش بود كه ترس دهیترس دخترك  

را باز كرد و روى تخت نشست؛ دستى به شیچشم ها  د؛ ینگاه مى كرد. از خواب پر  شیرو روبه  

نگاه كرد؛ وار یو آباژور كنار تخت را روشن كرد؛ به ساعت روى د   دیعرق كرده اش كش صورت  

آب، به سمت بالكن رفت. هوا كمى خنک بود و  وانیل کیروى تخت بلند شد و بعد از خوردن   از  

و پنجم اوت بود ستیبلكه، امروز ب دی كه مى وز  مىیاحساس سرما مى كرد؛ نه به خاطر نس ایسان ! 

روز هشت سال  ن یروز بود؛ هم نیخالف شده بود، درست هم اىی نبارى كه وارد د نیاول سالروز  

ن ینحس تر  دیبود. برگشت به همان روز، روزى كه شا  شیهفته پس از تولد هفده سالگ کی  قبل،  

. بود  شیروز زندگ  

ا یسان _گذشته »  

را هم به  شی را باز كرد و همراه كوله اش روى مبل تک نفره ى اتاقش انداخت؛ كفش ها كرواتش  

خاطر عصبانى بود نیاى پرت كرد؛ روز خوبى را در مدرسه نگذرانده بود و به هم گوشه . 

انداخت. صداى شیمدرسه اش را باز كرد و آن را گوله كرد و در سبد لباس ها  راهن یهاى پ دكمه  

بیاش بلند شد؛ آهنگ سلنا براى شماره هاى ناشناسش بود؛ دست برد و گوشى اش را از ج گوشی  

« : كنارى كوله اش برداشت؛ جان با خودش گفت ستین كىی پسره به من زنگ زد؛  نی باز ا اووف،  

بشر نی ا  شهیر یتماس داد و »! بگه آخه پسر خوب من رو چه به تو!؟ مگه ول كنه، بس كه س رد  

كرد. سمت كمد رفت و حوله ى تن پوش نارنجى رنگش را  شیتماس ها اهیس ست یرا وارد ل شماره  
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و كوتاهى گرفت؛ حوله را  ى یوان، دوش سرپا الیخیوارد حمام بزرگ اتاقش شد و ب برداشت؛   

كه به تازگى زرد رنگش شیبا آن موها دیرفت. پسرك چشم آبى را د  رونیو از حمام ب دیپوش  

و با  دیكش قىیاتاقش نشسته بود؛ نفس عم  بود و حالش را بهم مى زد؛ روى تخت دونفره ى كرده  

جاست « : خودش گفت  نی ا ن یتوجه به پسرك كه با لبخند او را نگاه مى كرد، به »! باز هم كه ا بى  

متوجه ى حضور پسرك شد؛ د،یرا پوش رشیرفت؛ وقتى كه لباس هاى ز  شیاتاقک لباس ها سمت  

شد. وقتى كه دست هاى پسرك دور شی لباس ها  دنیتوجهى نشان نداد و همچنان مشغول پوش ولى  

: گوشش نجوا كرد  ک یپسرك نزد د؛ یكمرش حلقه شد دست از كارش كش  

! خواستنى شدى لىیمى دونى خ  - 

شدن به کی نزد  نشید ن ییزد و دست هاى پسرك را از دورش باز كرد؛ با آن كه طبق آ پوزخندى  

بزرگ شدن لشیدل دیبرخورد با نامحرم و نداشتن حجاب عادى بود؛ شا  شیگناه بود، برا نامحرم  

و واجباتش، رو به پسرك با بى  نیدر خارج بود. پوفى كرد و به جاى فكر كردن به د  تشیترب و  

 تفاوتى گفت:

ا؟یجا ن  نینگفتم، ا  مگه  - 

 پسرك سرى تكان داد و گفت:

 - چرا گفتى؛ ولى...ولى من، دوست دارم ملودى!

: كرد و بى تفاوت گفت  پوفى   

حرف هاى تكرارى خسته نشدى؟ از  - 

تر آمد و در چشمان قهوه اى رنگش نگاه كرد؛ هر چه ملودى بى تفاوت بود، عطش  ک ینزد پسرك  

ملودى را گرفت  ک یتر آمد و كمر بار کی بود. در آخر پسرك نزد شتر ی در چشمان پسرك ب خواستن  
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: اى لرزانى گفتو نفسش را توى صورت ملودى فوت كرد؛ با صد  

تو هم از مقاومت خسته نشدى؟ نه،  - 

را برداشت. ملودى لحظه اى شوكه ماند، سپس نشان یخواست جوابش را بدهد؛ پسرك فاصله ب تا  

به كار افتاد و با تمام قدرت پسرك را به عقب هلش داد؛ لبانش را با پشت دست پاك كرد و  مغزش  

 هشدارگونه به پسرك گفت :

ونى دارى چه غلطى مى كنى؟مى د وونه،ی د پسره  - 

 بعد محكم با پا به ساق پاى پسرك ضربه زد؛ پسرك آخى گفت و همان طور كه خم شده بود، گفت :

 - دختره ى وحشى، همه آرزوشونه با من باشن اون وقت تو... .

: را پشت گوشش فرستاد؛ پوزخندى زد و گفت  شیموها  

باشن؛ من نمى خوام باهات باشم، به زور كهكه آرزوشونه با تو  ى یپس برو سراغ اون ها همه؟  - 

! شهینم  

: در چشمانش نگاه كرد؛ با لحن خاصى گفت  طنتیو باش  ستاد یراست ا  د؛یپسرك خند  

! خوبى دهیزور؟ چه ا  - 

پسرك نگاه مى كرد؛ كم مانده بود تا اتفاق  ىیا یجلو آمد. ملودى ابتدا مسخ شده به چشمان در  ثانهیخب  

تكرار شود كه ملودى به خودش آمد و با قدرت پسرك را هل داد؛ جان سكندرى شیپ لحظات  

زد و رونیافتاد؛ خون از سرش ب نیو روى زم خورد  … » 

حبس شد؛ با خودش گفت نهیآن روز شوم، نفسش در س ادآورى یاون روز زودتر خونه « : با  اگه  

مى شد؛ اگه  دیقاتل نشم؟! شا   هیو من  رهیبودم، اگه منتظر ملو مى موندم، ممكن بود جان نم نرفته  

خالفكار مى شدم؟ هی خالف كار مى شدم. مى شدم،   هیها نمى شد، من باز هم   نیكدوم از ا  چیه  
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كه االن هستم  نىیرا كشت؛ »! نمى دونم، نه باز هم من مى شدم، هم شیآدم زندگ نیروز اول آن  

خالف كار شدن در سرنوشتش بود؛ تعجبى نداشت، وقتى پدر و برادرش خالفكار بودند، او انگار  

در ذهنش حک شده بود؛ جاى تعجبى نداشت كه  قیدق لىیقاتل باشد! خاطره ى آن روز، خ هم  

قتل نیعشق و اول نیدوست، اول نیسال مدرسه، اول  نیند؛ اولآدم مى ما ادی ها در  نیاول شهیهم ! 

و به روبه رو نگاه دیكش قىیاى باال انداخت و دستانش را دور بازوانش حلقه كرد؛ نفس عم شانه  

به خاطر دیهم كه خوابش نمى برد به تراس آمده بود؛ بى خوابى به سرش زده بود و شا ای ! بردكرد  

به سمتش رفت؛ دلش ایسان دنیشدن سالگرد عشقش بود كه بى تاب شده بود؟! با د کینزد  

و او را خفه كند؛ ناخودآگاه دستش را براى گرفتن او ردی را بگ ای سان ف ی خواست گردن ظر  مى  

د؛یدستش در هوا خشک شد! به خودش آمده و دستش را پس كش ایناگهانى سانكرد؛ با تكان  دراز  

س یرخ دخترك نگاه كرد؛ صورت گندم گون دخترك خ میو به ن ستادی ا  ایتر رفت و كنار سان کینزد  

كنه « : بود. با خودش گفت   هیدختره احساسم داره كه بخواد گر نیمگه ا  ه؟یگفته بود: » !؟ گر  حسام   

روانى قلبش از سنگه؛ الكردار احساس سرش نمى شه نی ». ا سی م، صورت خحاال به چش اما  » 

احساسش  گران ی احساس داشت؛ اما مقابل د نی ر ی هم مانند سا ایبود. به نظرش سان دهیرا د  دخترك  

صحنه هم باعث نشد تنفرى كه در قلبش نسبت به خسروى ها داشت  ن یا  دنیبروز نمى داد . اما د را  

 كم شود. تک سرفه ى مصلحتى اى كرد و گفت :

 - حالتون خوبه؟!

كه نمى دانست كى صورتش را پر كرده بود،  ىیبا صداى مردانه اى به خودش آمد و اشک ها  ایسان  

شده بود، به بار فحش را صاف كرد و مى خواست كسى را كه مزاحم خلوتش  شیكرد؛ صدا پاك  

نگاه كرد! با خودش گفت ا یبرگشت و به برد رد؛ یكه همون مترجمِ پردى بود! نه « : بگ نی ... ااِ  
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جا اومده » پرى؟ آهان... بردى بود  نیا   نیفكر مى كرد » ؟ چرا ا   نیداشت به ا  ایجا « سان نی ا ن، یا  

سوالش را داد » ؟ چى كار مى كنهبغل اتاق منه « : فكر كرد و خودش جواب  نی آهان... اتاق ا »  

مشترك بود و به سفارش حسام دو اتاق كنار هم را انتخاب كرده بودند تا بعد از شانیاتاق ها تراس  

ایبه قول سان اىیباشد! پوزخندى زد، حسام مى خواست برد  ایمراقب سان ا ی« رفتن او، برد  الغر   

گفت » :مردنى   داد و هیباشه؟ تک سرفه اى كرد و به صندلى تك مراقبش  

جا چى كار مى كنى؟  نیا  - 

: نشست و گفت ایروى صندلى مقابل سان ا یبرد  

 - مثل شما، خوابم نمى بره!

سرش نمى شد؛ اصالً » مثل شما  زىیادبش خوب بود، در مقابل حسام كه از ادب چ ایاز نظر سان »  

به ا، یمى كرد؟ شانه اى باال انداخت و بى توجه به برد  سهیو حسام را با هم مقا ایداشت برد   چرا  

. شد رهیروبه رو خ  

*** 

: دیبار پرس نی حسام براى آخر   

! مى مونى؟ گه،یمطمئنى د  - 

: سرى تكان داد و بى تفاوت گفت ایسان  

! پروازت مى پره، مجبورم باز هم تحملت كنم گه، یبرو د  - 

كه گفت  اینم « : حسام با بخش آخر جمله ى سانبود و پوزخندى »! مجبورم باز هم تحملت ك موافق  

: خوشحال بود، بالودگى ظاهرى گفت ار یاز او بس ایزد؛ با آن كه از رفتنش و دورى سان  

 - از خدات باشه دختر !
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: گفت  تیباال انداخت و پوزخندى زد؛ با جد ىیابرو  ایسان  

 - برو زودتر از دستت نفس راحت بكشم!

: لبى گفت ر ی حسام جدى شد و ز  

قیهر چى ال  ق،یخال » -  ». 

شانه اى باال انداخت و بدون آن كه منتظر  ا یرفت؛ سان تیدسته چمدانش را گرفت و سمت گ بعد  

نشسته بود و سرش ن یراه افتاد. در ماش نیرفت و سمت ماش رونیحسام باشد، از فرودگاه ب  رفتن  

: متنفر بود، غر زد  کیهم كه از تراف ایبود و سان کیداده بود؛ تراف ه یرا به پشتى تك  

! لعنتى هست کیتراف نی جا هم مثل تهرانه، هر جا برم ا  نیاه... ا  - 

كند، سرى تكان داد  ک ینزد ایسفر، حتماً خودش را هرطور شده به سان نیكه مى خواست در ا   ایبرد  

 و گفت :

سر درد اد،یخوشتون نم اد یحسام خان گفت از سر و صداى ز  گه؛ی د نیبزرگ هم شهرهاى  - 

ن؟ یاالن هم سر درد دار  ن؛ ی ر یگ مى  

: مى گذاشت، بى تفاوت و بى حال گفت  شانىیهمان طور كه دستش را روى پ ایسان  

م؟یمى رس كى  - 

رو به راننده كرد و به عربى گفت  ایبرد  

- « مونده قدر چه …؟ تا هتل  ». 

: برگشت و گفت ایبعد سمت سان  

! گه یساعت د میحدوداً ن  - 

رو كرد به  ا یبرد دند،یعصبى چشمانش را بست و سعى كرد كمى استراحت كند. وقتى رس ایسان  
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. داشت چه مشیمعصوم بود؛ مثل مر  گر یوقتى چشمانش بسته بود هم مثل دخترهاى د دخترك،   

پاك و بى گناهش میآن دخترك قاتل را با مر ا،یمى كرد؟ سان سه یرا با گل پاكش مقا ا یكرد؟ سان مى  

حاال دخترك را خفه كند؛ به جهنم كه   نیمى كرد؟ از خودش بى زار شد؛ مى خواست هم سهیمقا  

را نداشت؟ دستانش را مشت نی كار شده بود انتظار بدتر از ا ن یمى شد. مگر وقتى وارد ا ر یدستگ  

: حن آرامى گفت و با ل دیكش قىیاحساس خشمش مى شد؛ نفس عم میتسل  دینبا د؛ یكرد و لبش را گز  

! میدیخانوم رس  - 

درد مى كرد و به سختى سوار لى یشد. سرش خ ادهیپ نیچشمانش را باز كرد و از ماش ایسان  

: و گفت ا یشد. رو كرد به برد  ادهیآسانسور شد؛ با توقف آسانسور پ  

! در رو باز كن نیا  ایهى تو، ب  - 

: گرفت و ادامه داد   ای رو به سمت برد فشیبعد ك  

! بازش كن نه،یا ماسماسكش تو  - 

ایبود، برداشت و در اتاق را باز كرد؛ به سان دیچرم را گرفت و كارتى را كه همان كل  ف یك  ایبرد  

: روى تخت نشست و بى حال گفت  ایكمک كرد داخل اتاق رود؛ سان  

! گه یاس، بجنب د  هیمسكن بده... تو كشو دوم هی - 

بى حال بود و  د، یچیكه در سرش مى پ دى یبه خاطر درد شد اینگاهى به دخترك انداخت؛ سان ایبرد  

در فكر بود كه حاال زمان مناسبى براى ای سختى مى توانست چشمانش را باز نگه دارد. برد به  

طبق گفته ى حسام  رد؟یانتقامش را مى گ ا ی« : تمام كردن كار دخترك است؛ اما با كشتن سان اریسام  

خواهر لوسش وابسته است  ن یمى زند؛ ولى ؛» به ا  اریكشتنش، حتماً ضربه ى بزرگى به سام سپ  

دست نگه مى داشت؛  دیكافى بود؟ قطعاً كه نبود! پس فعالً با شی برا اریضربه خوردن سام تنها  
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بعد از خوردن مسكن روى تخت ایداد. سان ایاى باال انداخت و مسكنى به همراه آب به سان شانه  

. و خوابش برد  دیاز كشدر  

*** 

دوش حسابى حالش را جا مى آورد؛ كتش را روى تخت انداخت کی   مه،یساعت و ن ک یپرواز  بعد  

د؛یو نفس راحتى كش دیرنگ را دورش بست و روى تخت دراز كش دی به حمام رفت. حوله ى سف و  

جا خانه ى خود آدم نمى شد؛ البته  چی خوشحال بود. به نظرش ه ایراحت شدن از دست سان براى  

كه  زىیبود؛ به جز آن، به خاطر خواهرش از آدم هاى آن خانه بى زار بود! چ اریجا خانه ى سام آن  

دو هفته از دست دخترك راحت بود. با كىیبود؛ حداقل  ایمى كرد، دورى از سان خوشحالش  

دختره خوشش « : خودش گفت نی ا ه یاز چ اریدختره بدجور رو مخه، واقعا موندم پسره سام نیا  

گفت .»!؟ :اومده  ریاى به در خورد؛ گلناز داخل آمد و سر به ز  تقه  

 - آقا، آقا كارتون دارن!

شده جیبود، نگاهى انداخت و سپس گ دهی رنگى كه پوش دیبه دخترك با لباس فرم مشكى، سف حسام   

: باال انداخت؛ بى حوصله گفت  ىیابرو  

گى؟یرو م كى  - 

لباسش بازى نیی همان طور كه با تور پا  د؛یحسام خجالت مى كش انیعر مهیبدن ن دنیكه از د  گلناز  

 مى كرد، گفت :

! با شما كار دارن ار،یآقا سام  - 

ز گفتن رفت؛ حسام با خودش گفت » با اجازه اى « دخترك سرى تكان داد و بعد ا رونیكه « : ب  حاال  

باز هم دردسر سازه  ست،یجا ن  نیدختره لوس ا  نیجا بلند شد؛ شلوار ورزشى و تی شرتى .»! ا  از  
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تقه اى به در چوبى اتاق زد  د؛ یكش قىیو نفس عم ستاد یا  اریرفت. پشت در اتاق سام رونیو ب دیپوش  

زشیپشت م ش،یطبق معمول روى صندل اریبه اتاق رفت. سام ار،یتو گفتن سام ایپس از ب و  

اریغرق مى كرد. حسام روى مبل روبه روى سام گاریبود و داشت خودش را در دود س نشسته  

بود دهینداشت؛ اما هنوز زمان انتقام گرفتن نرس تىیاهم شیبرا  اری با آن كه نابودى سام نشست؛  . 

: گفت تی و با جد دیكش قىینفس عم  

! نابود مى كنىكوفتى خودت رو   نیآخرش با ا   - 

: زد و بى مقدمه و جدى گفت گارشیبه س قىیپک عم اریسام  

كجاست؟ ایسان  - 

بازرسى آقا شروع شد « : حسام با خودش گفت  ومدهیخم شد و از جعبه ى .»! بفرما، هنوز ن  الیخ بی  

رنگش روشن كرد؛ پكى به ىیبرداشت و با فندك طال گارىیس  ز، یكارى شده ى روى م خاتم  

: جدى گفت  اریزد و مثل سام گارشیس  

 - موند دبى!

: گفت  تیبلورى خاموش كرد و با عصبان گارىیرا داخل جاس گارشیس اریسام  

چى موند دبى؟ عنىی  - 

: زد و بى تفاوت گفت گارشی حسام پكى به س  

! گهیموند دبى د  - 

سر خود كارى كنند، متنفر بود و حسام   ردستانشی از آن كه ز د؛ یعصبى پوف كالفه اى كش اریسام  

را روشن مى كرد با لذت نگاه گرىید  گاریس تیكه با عصبان اریموضوع، به سام ن یدانستن ا  با  

: زد و كالفه گفت  گارشیبه س قىیپک عم اریلذت را مى برد. سام تی نها تشیعصبان دنیكرد؛ از د  
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مونده؟ چرا  - 

اریدخترك را نمى دانست؛ البته اگر هم مى دانست براى عصبانى كردن سامماندن  لیكه دل حسام   

اى باال انداخت و بى تفاوت گفت ،» نمى داند « :مى گفت شانه  

بهت جواب پس ستیتوام، الزم ن سیرئ گهیچى كار مى كنه؟ مدام م  گه یچه مى دونم، مگه م من  - 

 بدم؛ به نظرم بهتره زبونش رو كوتاه كنى !

را عصبى كند؛ البته موفق هم شد؛ چراكه  ار یسام شتر یطورى جواب داد تا ب نی به عمد ا حسام   

: دیو كالفه پرس دیاش كش  رهیعصبى تر از قبل، چنگى به موهاى ت اریسام  

اى نگفت؟ گهی د زهیچ  - 

سرش را باال انداخت؛ بد نبود ار،یم در شعله ور ساختن آتش خشم سا تشیراضى از موفق حسام   

! را عصبى تر مى كرد  اریمى گفت و سام ایكمى از خودسرى سان  

« نوچ... چرا گفت  -هر چند فكر نكنم براى اون  ست؛ینه، اصال برام مهم ن ا یبذاره  ار یكه سام  نیا  

نباشم ا یسر خود شده، گفتم كه .» .مهم باشه من كنارش باشم  نیآست  

ار یعصبى و كالفه شده بود؛ داشت با لذت به سام شیاز پ شیب اریبود، سام دهیسخواسته اش ر به  

را خاموش كرد و بلند شد؛ كالفه دستى  گارشیس اری. سامدیمى كش  گاری نگاه مى كرد و س عصبى  

: و گفت دیكش شیدر موها   

! خوب؛ مى تونى برى یلیخ  - 

: شروع كرد به حرف زدن ال یحسام بی خ  

 - راجع به معامله... .

: كالفه دستش را باال برد؛ پشتش را به حسام كرد و گفت اریسام  
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ًً 

 - بعداً، مى تونى برى!

خود سر شده بود؛ حسام  ادىیداد؛ دخترك ز رونیكالفه نفسش را ب  ستاد؛ یو كنار پنجره ا رفت  

بود؛ امدهیخوشش ن اریاز برخورد سام حرف بزند! حسام كه ایبا سان ستیمى گفت، مى با راست  

محترمانه گفت  لىیكه به صورت خ اری» گمشو شرت كم « : ولى به رفتارهاى مغرورانه سام عادت  

خاموش كرد و در دلش گفت ز یبلورى روى م  گارىیرا در جاس  گارشیس الیبود؛ بی خ كرده : 

هِرى  گنی م شهیدو تاخواهر و برادرمثل همن، تا كارشون با آدم تموم م نی »! ا د؛ یكش قىیعم نفس  » 

! دیسپس بى تفاوت شانه اى باال انداخت و بلند شد به اتاقش رفت و سوت زنان روى تخت دراز كش  

*** 

و با خودش گفت دیچیرا الى حوله پ  شییبرم « : موهاى بلند و طال دیبلند شده، با ادىی ز موهام  

هم كوتاهشون مى كنم هم رنگش مى كنم، لنزم رو هم عوض مى كنم  شگاه؛ یتخت .». آرا  روى  

لشیموبا  شگری گوشى اش بلند شد و سمتش رفت؛ اسم سامى روى نما  نگتونیبا صداى ر  نشست؛   

و در دلش گفت  دیكش قىی«: در حال روشن و خاموش شدن بود؛ نفس عم دهیتا االن حسام رس حتما  

خونده ار یچى به گوش سام ستیرا صاف كرد و تماس را وصل كرد. ». و معلوم ن شیصدا  

: دیچیدر گوشش پ ار،یصداى عصبى سام  

! براى موندنت بگو؟ لیدل ه یفقط   - 

هنوز با گذشت هفت سال به ایوقت احوال پرسى نمى كرد؛ سان  چیه اریزد؛ سام پوزخندى  

گفت » مزخرف « :اخالق هاى به قول حسام   زىیبود. با لحن طعنه آم امدهیكنار ن اریسام  

 -سالم خوبم؛ من هم دلم برات تنگ شده!
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: و گفت  دیكش ششی عصبى دستى به ته ر  اریسام  

 - جواب من رو بده؛ طفره نرو!

با خودش گفت ایعاشق ابراز عالقه و محبت برادرانشم، موندم كى گفته اگه سرد « : سان عنىی  

از حد  شی سرد و مغرور گاهى جذابه، داداش گند اخالق من گاهى ب ار یجذاب ترى؟ البته سام باشى  

وجه »! جذابه چیبه ه ن یاحساساتى مى شد و ا ادىیچند روزه ز نی احساساتى شده بود؛ ا  دوباره  

خوبى نبود؛ نرم شدن قلبش پس از تالش هفت ساله اش براى سنگى شدنش؛ اصالً نشانه نشانه  

: لبخندى زد  اریخوبى نبود. باصداى عصبى سام  

! با توام  ایسان  - 

چى كار كنم؟ حتى فكرش هم برام « : با خودش گفت دیفكر مى كنم اگه روزى ولم كنه با  گاهى  

»! :سخته گفت   اریو بى اخت  دیاشكى از چشمش چك قطره  

 - عاشقتم داداشى!

بودن ن یكم شد؛ طاقت غمگ تشیدخترك كمى از عصبان نیكالفه بود؛ ولى با لحن غمگ اریسام  

سخت بود! با شینرم شده بود؛ برا  ایصداى آرام سان دنیرا نداشت؛ قلب سنگى اش با شن دخترك  

: د یلحن آرام ترى پرس  

! ا؟یحالت خوبه سان  - 

پوزخندى زد؛ ضعفش باعث احساساتى شدنش و نگرانى برادرش شده بود؛ با خودش گفت ایسان : 

احمقم لىی خ ستم،ینگرانم بود، اون وقت من فكر مى كردم براش مهم ن اریتكان داد و »! سام سرى  » 

: تفاوت داشت و جدى گفت شیاشک چشمش را پاك كرد؛ لحنش با چند لحظه پ  

ه؟یموندنم چ ل یاحساساتم فوران كرد؛ گفتى دل هو یخوبم،   من  - 
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بود و گفته بود دهیكش قىینفس عم اریكرد؛ سام فیرا براى برادرش تعر اریكام دنیماجراى د و : 

مدت دور باشم هیو سشوار را به » خوبه برام   دیكش قىینفس عم ار،یاز حرف زدن با سام بعد  » 

! د یروى تخت دراز كش دنیاز لباس پوششد؛ بعد  شیبرق زد و مشغول خشک كردن موها  

! بعد لنز آبىلىیكرده بود ولى نه خ  ر یینگاه كرد؛ موهاى كوتاهِ مشكى؛ تغ نهیخودش در آ به *** 

وقت بود به رنگش توجه نكرده بود لىیرا در آورد؛ تازه متوجه رنگ چشم هاش شد؛ خ رنگش . 

مانش هم رنگ چشمان خواهرش مادرش بود؛ چش ادگارىیچشم هاش قهوه اى بود؛ چشم هاش   رنگ   

را در چشمش گذاشت؛ حاال چشمانش  دیو لنز جد دیشباهت مسخره! پوفى كش نی . لعنت به ابود  

ها  لیی از نظر خ دیداشت؛ شا  تىیهم بود! چه اهم دیبود، رنگ خاصى نبود و شا  رهیت خاكسترى  

خط چشم كلفتى، كت چرم و مشكى رنگش دنی! بعد از كشایخاصى بود؛ ولى نه براى سان رنگ   

! آورد اد یمنفرد، به   اریبا او را به عنوان كام دارشید ن یخاطره اول د؛ یرا پوش  

ا یسان _گذشته »  

ضرب گرفته بود؛ نفس هاى كالفه و  نی روى زم شینشسته بود و كالفه با پا لىیراهروى طو  داخل  

رنگى در  اهیه تن داشت و تخته شاسى س! دختركى كه لباس فرم كاربنى رنگى بدیدرپى مى كش پى  

نگاهى به ملودى انداخت؛ سپس میاش جابه جا كرد و ن نىیرا روى ب نكشیداشت؛ دخترك ع دستش  

 با لحن پرسش گونه اى گفت :

! درسته؟ یتو ملودى هست  - 

سخت بود كه بعد مرگ جان، به  شی سرى تكان داد و با گوشه كرواتش مشغول شد؛ برا ملودى  

عمد، به خاطر دفاع از خود بود ریاتل شناخته شود؛ سخت بود! حتى اگر قتل غق  کی عنوان . 

تق تق پاشنه ى مردانه اى بلند شد؛ ملودى از گوشه ى چشم نگاهى به روبه رو انداخت. ابتدا صداى  
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شده  دهیرنگى پوش رهیكه با پارچه ى سرمه اى ت ى یسپس پاها د؛ یهاى چرم قهوه اى رنگى را د  كفش  

 بود. صداى بم و مردانه اى بلند شد :

دختر قاتلِ سامان خان توئى؟ پس  - 

بردن اسم پدرش و اسم خودش كنار واژه ى قاتل، سر بلند كرد و به صاحب آن صدا نگاه كرد؛ با  

بود ستادهیبود و كنارش پسر جوانى كه به اسم كامى مى شناختش ا ستادهیمسن مقابلش ا  مردى . 

 همان طور كه با تعجب به پسرك نگاه مى كرد، با صداى مرد كه گفت :

! كه از قبل با پسرم آشنا شدى خانوم خسروى نمیمى ب  - 

فرد پشت كامى، چشمانش گرد شد دن یبلند شد؛ كه با د اریاخت بى  .» 

شد و با ادهیبارى كه صداش مى زدند ”خانوم خسروى“ پوزخندى زد و با توقف آسانسور، پ نیاول  

باال انداخت ىیهاى محكم از راهرو گذشت؛ چند مرد كت و شلوارى راهش را سد كردند، ابرو قدم  

 و پوزخندى زد. با تمسخر گفت:

حرف بزنم؛ انتظار استقبال گرم ترى داشتم؛ هى بهتره اون ماسماسكت رو ستونیبا رئ اومدم  - 

 غالف كنى!

: گفت در آورد و با تمسخر بشیحركت كاغذى از ج  ه یبعد با   

! انتظار داشتم؛ خودش می فهمه شتر یبگو، ازش ب اریبه كام  - 

كه  ا یانداخت و رفت؛ به كافه هتل رفت و قهوه اى سفارش داد؛ برد  نیبرگه را روى زم بعد  

و به كنجكاوى سه روزه اش دیكش قىیقصد چه كارى را دارد؛ نفس عم ایبود بداند سان كنجكاو  

: د یداد. پرس انی پا  

ن؟یچى كار كن ن یتونم بپرسم مى خوا  مى  - 
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پوزخندى نیجاسوسى اش را مى كند؛ براى هم ای انداخت؛ متوجه شده بود برد ای نگاهى به برد ایسان  

 زد و با تمسخر گفت:

میجا بمون  ن یمدت ا هی نگفته، قراره  داسیبهت نگفته؟ اون طور كه پ ارینمى دونى؛ مگه سام واقعا  - 

. ... مى رفت  ادم یداشت  ه؛ یرو بدونى كاف نیهم  

 كمى از قهوه اش خورد و ادامه داد :

عربى متنفرم؛ زحمت مترجمى هم عالوه بر به پا بودن به عهده خودته. سوالى مونده؟ از  - 

به حرف حسام كه مى گفت  ای احمق و « برد ستیكه ن زى یدختره وانمود مى كنه خنگه؛ ولى چ نیا  

قصد »! كودنه   ایچشمانش را بست؛ مى دانست برد   ای. سانآورد؛ سرى به نشانه نفى تكان داد مانیا  

: شدن به او را دارد. لبش را انحنا داد و گفت ک ینزد  

سن و سالى هم ندارم بخواى مثل نی از دوم شخص جمع استفاده نكن؛ همچ  گهی راستى د خوبه،  - 

! هم خودمونى نشو  اد یها باهام حرف بزنى؛ ولى ز رزنیپ  

فكر مى كرد  ای براى نرم كردنش « : برد هیقدم خوب  نیم جلب شده؛ ا بعد » دختره توجهش به ولى  

آمد كه حسام گفته بود  ادش یدختره است « :  نی ا ا، یدن نىیزم بیس نیى چند ؛»! بى رگ تر  هی گر  ولى  

دهیرا كه شن ى یها ز یرا نشان مى داد. نمى دانست كدام را باور كند؛ چ  نیدخترك خالف ا  شیپ روز  

! بود؟ دهیرا كه د  زى یچ  ایبود   

: با صداى آرامى گفت ا،ی زد و رو به برد ثىیلبخند خب *** 

! تنهاست گه،یمطمئنى د  - 

سرى تكان داد و با خودش گفت ا یقدر ازش « : برد  نیا  ایكه سان هی چ ایو سان اریكام  اروی  نیا نیب  

. آرام .»؟ متنفره دیو نقابش را روى صورتش كش دیكش قىینفس عم ا ینگاهى كرد؛ سان ایسان به  
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 گفت:

! ... دو... سهکیخوبه؛ با شماره سه؛   - 

دیحوله ى سف ک یكه با  ارى یباال رفتند؛ از پشت پنجره، به كام واری و بعد خودش، از د ای برد اول  

مى گفت  ار ی« : رنگ دورش بود و داشت براى خودش آواز مى خوند نگاه كرد! روزى به كام لىیخ  

از شرش خالص مى شد! » جذابه  شهیبراى هم دیاالن فقط در نظرش آشغالى بود كه با اما  

مشغول زمزمه ى آهنگى شد ال یبی خ ار یاشاره كرد تا وارد اتاق شود. كام ای زد و به برد پوزخندى  

اول كه   اریكام  د؛ یاى را باز كرد؛ داخل اتاق لوكس و پر زرق و برق پر شه یام در شآر  ایبرد و  

پوزخندى بر ایمنصرف شد. برد  ایخواست به محافظانش خبر دهد كه با حرف برد د،یرا د  ایبرد  

: گفت  الى یل**ب نشاند و با بی خ  

! دنیبهتره خودت رو به زحمت ندى؛ اون ها االن هفتا پادشاه رو هم خواب د  - 

خودش با مرد مقابله كند، حالت تدافعى به خود گرفت و خواست به مرد ناشناس دیبا  دیكه د اریكام  

و زنانه اى او را از  فیكند. با احساس جسم سردى روى گردنش متوقف شد؛ صداى ظر حمله  

 كارى كه مى خواست انجام دهد، منصرف كرد !

! اون شوكر شو آق كامى الیبی خ  - 

پوزخند صدا  ایافتاد؛ سان نیو مردك بى هوش روى زم دیكوب اریپشت سر كام كلتش را به ایسان  

با  ا یرا به صندلى چوبى اتاق بست. سان كلىی ه اریكام  ایاشاره كرد و برد ای زد و به برد دارى  

نگاه كرد. وقتى كه بهوش آمد اول به خاطر  اریسردى روى مبل نشست و با لذت به كام خون  

و منگ بو؛د به خود آمد و شروع به تقال كرد. وقتى  جیه بود گاى كه به سرش خورد ضربه  

پوشى كه با لذت مشغول تماشاى او اهیكارى براى خالصى اش كند، رو به دخترك س نتوانست  
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 بود، با حرص گفت :

! ن؟یشماها كى هست  - 

هم به سمت مردك رفت و مشتى حواله ى  ایاشاره كرد؛ برد  ا یپوزخندى زد و به برد  ایسان  

پوزخندى زد و كاله مشكى  ایگوشه لبش پاره شد و دهانش پر خون. سان  اریكرد؛ كام شصورت  

 رنگش را برداشت؛ مجدد پوزخندى زد و گفت :

! كامى جون م؛ یها بشناس نی ازت انتظار داشتم زودتر از ا  - 

اد ی آشنا به نظر مى آمد؛ اما هنوز به  شی پوش برا اهیداشت فكر مى كرد، صداى دخترك س اریكام  

ایبا تعجب به دخترك نگاه كرد. سان ن یبود؛ بنابرا دهیرا شن شیصدا ا ی دهیآورد كجا او را د نمى  

بود. « : پوزخندى زد و در دلش گفت دهیمال رهیاش ش  افهیها رو، با ق لی یمعلوم بود سر خ هه  

... اون موقع براى من هم جذاب بود؛ ولى االنآشغال رذل بود. ».  کی االن در چشمش فقط  اریكام  

: به مرد منفور مقابلش انداخت؛ لبش را انحنا داد و گفت  گرى ی نگاه د  

نه؟ خوب برات آسونش مى كنم، دختر قاتلِ سامان ارىیسخته به اون مغز پوكت فشار ب برات  - 

اومد؟ ادتی  خان  

ک یدندان هاى كل انیجمع شد و از م عصبى خون جمع شده در دهانش را فرو داد؛ چهره اش اریكام  

: د یشده اش غر   

 - ملودى!

لذت مى برد. لبخندى زد تیدر آن وضع اریزهرخندى زد و سرى تكان داد؛ از تماشاى كام ایسان  

 و با خون سردى گفت :

! جام؟ ن یحتماً مى دونى براى چى ا  - 
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: د یشده بود؛ عصبى غر  ا یخوب متوجه حرف سان  لىیكه خ  اریكام  

ى... چى مى خواى؟ دختره  - 

: لبخندى زد و گفت  ایزد؛ سان اریتوى صورت كام گرى ی مشت د ا یبرد  

نداره، االن جور ددى جونت گردن من افتاده؛ از بینداده؟! ع ادتینوچ.. ددى جونت ادب   نوچ  - 

! بكش  لطف رو در حقش مى كنم. زحمتش رو نی بخشنده ام، ا لى یكه من خ ى یاون جا  

دهانش را با تكه مالفه اى بست و شروع  اریعلى رغم مقاومت هاى كام ای اشاره كرد؛ برد ا یبرد به  

با بى رحمى تمام با لذت نظاره گر ایمردك را مىزد و سان لشیكرد؛ على رغم م اریزدن سام به  

و از بلند شد  ایاز هوش رفت؛ سان  اریخسته شد و كام  ای بود. در آخر برد ار یخوردن كام كتک  

: گرفت و گفت  ای بطرى آبى در آورد؛ بطرى را سمت برد خچالی  

! ات بود  فهیبابت خالى كردن عقده ام ممنون؛ هر چند وظ  - 

دختره مشكل روانى ن یاعتراف كرد؛ حق كامال با حسام بود ا  ایبه روى اعصاب بودن سان ایبرد  

دختره خصومت داره انقدر بدش ن یفكر مى كرد چون با ا  لیاصالً تعادل روحى نداره! اوا داره؛   

از تعادل روانى بى بهره است! بطرى را برداشت  ایمى گه؛ ولى االن خودش هم معتقد بود سان رو  

ناله اى كرد  اریكام  قهی. با گذشت چند دقستادی ا ا یكمى از آن را خورد؛ سپس دوباره پشت سر سان و  

: گفت ز یروى صندلى نشست و تمسخر آم ا یو بهوش آمد؛ سان  

دلم لىی دلت براى من تنگ نشده؟ من كه خ م،یدیرو ند گه یوقته هم د لىیكامى جون، خ خوب  - 

! ادته؟ی  م؟یدیرو د گه یبار كجا هم د  ن یآخر ادته یبرات تنگ شده،   

نگاه ایدور دهانش بسته شده بود. سان  صداش نامفهوم بود، تعجبى هم نداشت؛ چون پارچه اریكام  

: با تمسخر گفت ایانداخت؛ رو به برد  ار یبه كام زىیآم ر یتحق  
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بزنى،  ادى یبدبخت كه نمى تونه حرف بزنه، دهنش رو باز كن؛ ولى واى به حالت زر ز  نیا  اِ، - 

 اون وقت... .

 كلتش را باال گرفت و جدى گف:

! ستمیگرفتى؟ مى دونى كه من اهل شوخى ن اد؛یجاى اون پارچه م نیا  - 

اشاره كرد كه پارچه را باز كند؛ به محض باز ا یبه برد  ایكرد؛ سان  نییسرش را باال و پا اریكام  

گفت ای به سان ى یخون دهانش را تف كرد و با صداى بلندى ناسزا اریكام  ا؛ ی پارچه توسط برد شدن . 

مجدد ا یشد و ناله اى كرد؛ برد دهیبه عقب كش  اریسر كام د؛ یگرفت و كش ار یاز موهاى كام  ایبرد  

تک خنده اى كرد؛ پا روى پا انداخت و با خون سردى  ایبست و سان ار یرا روى دهان كام پارچه  

 گفت:

ادته؟یخب   م؛ یدیرو د گهیبار كجا هم د  نیآخر ادتهی دمی آهان... پرس م؟یكجا بود خب  - 

مشتى به صورتش زد كه صداى ایبرد  ا،ینگاه كرد؛ با اشاره ى مجدد سان ایعصبى به سان اریكام  

: اخمى كرد و گفت  ایبلند شد؛ سان ارینامفهومى از كام  

رو گه یبار هم د ن یخب... بهت كمک مى كنم، آخر  گه؛یگفتم با ادب باش د  گه،ی و نسازى د اومدى  - 

! اومد؟   ادتیتو اون بار،   م،یدید  شیپنج سال پ  

: پوزخندى زد و با بى رحمى گفت اینگاه كرد؛ سان ا یضب به سانباغ  اریكام  

چى بهت گفتم؟  ادتهیرو هم  ن یاومد، حتما ا   ادتی پس  - 

: و گفت  دیصدا دار خند ایمجدد نگاهش كرد، سان اریكام  

! گهید دهیخوبه االن وقتش رس ادته؛یپس   - 

كتش در آورد؛ لبش كش آمد بیدست برد و گوشى اش را از ج ایتلفنش بلند شد و سان امکیپ صداى  
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: گفت  ار یو رو به كام  

***! دهیخوشحال باش كامى جون، كه عجلت سر رس  - 

دوم  فصل  

واقعى اش باخبر بود؛ تینظرش داشت. از هو  ریرا سمت خانه چرخاند؛ مدتى مى شد كه ز نیماش  

شد؛ سمت خانه رفت؛ زنگ در را  ادهیپ نیبود. از ماش دهیكش  ادىیزحمت ز دنشیبراى فهم البته  

مدتى منتظر ماند تا در باز  قه، یدق ک ی ه،یثان ستیب ه،یده ثان ه،یدو ثان ه، یثان ک یو منتظر ماند.  فشرد   

بزرگى بود و بى شباهت به خانه ى با یداد و وارد شد؛ خانه تقر  رونی. كالفه نفسش را بشود  

نگاه كرد و بى معطلى  شیبه مرد روبه رو باال انداخت و ى یكمى كوچک تر بود. ابرو پدربزرگش،  

 گفت:

 - سالم جناب، درباره باند خانواده خسروى اطالعاتى دارم!

بود. به دختر  دهینشن دىیوقت بود درباره آن ها خبر جد لىیباال انداخت؛ خسروى، خ ىیابرو  

به قول   نگاه كرد؛ دختر جوانى بود و بهش نمى خورد اهل خالف باشد. دخترك از آن شیرو روبه  

بود. مانتو و شلوار ادارى مشكى و مقنعه ى دهیمعمولى لباس پوش لىیداف ها نبود؛ خ معروف  

ن یدستى چرم مشكى رنگى در دست داشت. ساده ولى در ع ف یبود و ك دهیاى پوش رهیاى ت قهوه  

: بود. دخترك لبخندى زد و گفت  کیحال ش  

! ر؟یاساط ن یآقاى رام  - 

: كردن دختر برداشت و گفت  زیدست از آنال نیرام  

 - گفتن درباره خانواده ى ... .

: را قطع كرد؛ لبخندى زد و با متانت شروع به صحبت كرد  نیدختر حرف رام  
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. ... خسروى  اریرستگار، خواهر سام نیمن ملور  - 

خوب مى دانست كه سامان خان فقط دو  لى یدر چشمان عسلى دخترك نگاه كرد؛ خ قیدق نیرام  

حال حسى در درونش مى گفت نی دختر گوش كن؛ اون دختر « : فرزند دارد؛ با ا ن یحرف ا به  

كمكت كنه  لىیاز طرفى نمى توانست به راحتى به دخترك اعتماد كند؛ ولى » ! مى تونه خ اما  

رد؛یحرف هاى دخترك كه ضررى نداشت؛ داشت؟ اما نتوانست جلوى خودش را هم بگ دنیشن  

 پوزخندى زد و گفت :

خواهر داره، اون هم اسمش  هیخسروى فقط    اریجداى اون سام ست؛ ین كىی كه  لتونیفام واقعا؟  - 

. ... خسروى؛ پس ایسان است،یسان  

: قطع كرد و گفت حىیرا با لبخند مل  نیحرف رام ن یملور  

 - اشتباه نمى كنى؛ ولى... بذار از اول بگم.

خودش و از خواهرش گفت؛ از پدرى كه پدر نبود و از برادرى كه برادر نبود؛ از مادرش  از  

را  نیبزرگ كرد و سپس رها كرد. گفت و رام ىیكه چگونه او و خواهرش را به تنها  گفت  

: و گفت  دیكش قىینفس عم ن یمتعجب كرد؛ ملور  

. ریطور خواهرت، رها اساط نیمى دونم اون مرد، پدرت رو كشته و هم  - 

شد؛ دخترك گفت  ز یناخودآگاه ت نیسرى تكان داد؛ دخترك نام .» رها « : گوش هاى رام نیرام  

گفت گری را برده بود؟ دلش بار د زش یمنطقش مى گفت: ؛»! به دخترك اعتماد كن « : عز اما  

كنى؛  رونشیب دیو او دختر همان مرد باشد، با دیگر راست بگوتوانى به او اعتماد كنى؛ ا  نمى  » 

بگذارد  رت یبگذارى تحت تاث دیشد. با .»! نبا روزی جدال عقل و احساسش، عقلش پ  نیب تینها در  

كسى بود، نمى دونست كه بابا به دست خالفكارها كشته شده و رها توسط « : خودش گفت كمتر   
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شده  دهیهمه سال، كسى از رها حرف »! همون پست فطرت ها دزد ن یبار بود كه بعد از ا نیاول اما  

البته جز اون و مادرش و گاهى دوست و آشنا؛ ولى آن دختر اگه طبق گفته اش دختر مىزد؛   

را در چشمان  دیكه ترد   نیبار عقلش خاموش بود؛ ملور  ن یدر فكر فرو رفت؛ ا نیباشد. رام سامان  

: لبخندى زد و با متانت گفت د؛ ید نیرام  

! گوشت با منه؟ ر؟یآقاى اساط  - 

: سرى تكان داد؛ تک سرفه اى كرد و گفت  نیرام  

 - گفتى خواهرم... .

: خاص خودش گفت  نانیزل زد و با غرور و اطم نیبا چشمان رنگ عسلش به رام ن یملور  

شما دنبال خواهر شما از خانواده من متنفری، مثل من؛ ن،یآقا رام نیگفتم خواهرت، بب بله  - 

تو براى  اق ی ها و اشت ى یكه من مى دونم و توانا ى یزهایمن هم دنبال خواهر خودم. با چ گمشدتى،  

نداره من بخوام دروغ لىیدل عنى ی نی و ا  میدار  ازیكردن خواهرت و نابودى اون باند؛ به هم ن دایپ  

بعد از رفتنم سوابقم رو برسى به آب بزنى؛ مى دونم ی. در ثانى، فكر نكنم شما بى گدار بخوابگم  

تو رو بازى بدم؛ وگرنه  ستمیمى كنی؛ اون قدر احمق ن قیكنى و بعد براى صحت حرف هام تحق مى  

. جا خودم رو خسته نمى كردم   نیتا ا  

مطمئن بود و بدون لرزش مردمک هاى ن ینگاه كرد؛ نگاه ملور  ن یدر چشمان نافذ ملور نیرام  

ن یو رام د یحال ممكن بود دروغ بگو نی در چشمانش نبود. با ا دىیشک و ترد چیرنگش؛ ه عسلى  

به دخترك اعتماد كند؛ هنوز كامال به دخترك اعتماد نكرده بود؛ لیدل  ن یتوانست فقط به هم نمى  

: جدى گفت ن یبنابرا  

. ... تی درباره خواهرم رها خوب، گف اریمطمئن حرف مى زنى، بس  - 
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: لبخندى زد و گفت ن یملور  

گمیمن هر چى مى دونم بهت م ر،یآقاى اساط نینداری كه فقط درباره خواهرت بگم؟ بب توقع  - 

معامله منصفانه، من خواهرم رو مى خوام و شما  هی نه االن، من براى معامله باهات اومدم؛  ولى  

آدم خواستار نابودى باند خسروى  هیبه عنوان   نیبرادر خواهر گمشده ات رو، همچن ه یعنوان  به  

خودم و خواهر و مادرم رو از  ى یهات باشم، مى خوام انتقام تنها اتیمن هم تو عمل  دی. اما با هستی  

. دمیشرط من اطالعاتم رو بهت م ن یبا ا رم؛ یشده بگ نی اون امپراطورى نفر   

: گفت  نانیگرفت و با اطم  نیدر آورد؛ فلش را سمت رام بشیفلشى از ج  

فلش سوابق من هست، كامله؛ براى صحت حرفم مى تونی به سفارت كانادا بری، من ن یا تو  - 

هم بگم من قصد فرار ندارم؛ توى خونه پدرىِ نیبراى پنهون كردن ندارم. فعالً با اجازه، ا  زىیچ  

. هم در تماسم  شهیگل ها... از تهران خارج نمى شم، هم ابون یمادرم ساكنم، تو خ  

هنوز حرف هاى دخترك هضم نشده بود كه با جاى  ن یرفت. براى رام رونیرا گفت و از باغ ب نیا  

دخترك چقدر  ن یشد؛ به فلش در دستش نگاه كرد و لبخندى روى لبش نقش بست؛ اروبه رو  شیخال  

نه! آن قدر مطمئن حرف مىزد كه درصد دروغ  دیاز طرف خسروى ها بود و شا  دیبود؛ شا  بیعج  

نمى توانست به راحتى به دخترك اعتماد كند؛ اگر دخترك  نیحال رام  ن یكم بود. با ا لىیخ گفتنش  

باشد. فلش را در دستش چرخاند؛ فلش  شینسبتى داشت؛ ممكن بود تله اى برا  با سامان خان واقعاً  

ن یحروف الت  سى،یدست نو ىی رنگى كه با خطوط طال قرمز   M.R حک شده بود؛ به داخل  شیرو  

زد!بعد از رفتن دخترك، مشغول كارش شد؛ هرچند ز یو فلش را به ل**ب تاپ روى م بازگشت  

را بهتر از هر كسى مى دانست كه سامان خان تا  نی بود؛ ا ش یحواسش پى دخترك و حرف ها تمام  

. دیو دستى به صورتش كش دیكش قىیچه حد پست است ولى نه تا حدى كه واقعا آن دختر؛ نفس عم  
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! باشه وونىیح نیاسم پدر كه براى همچ  ف یح  - 

او مى گفت   نه؛ اما حسى به ا ی  دیاو اعتماد كن؛ « : البته هنوز مطمئن نبود دخترك راست مى گو به  

د یاز همكارانش بود؛ روى »! او دروغ نمى گو كىیاز طرف  لیمی آمد؛ ا ش یبرا لى یمیبعد ا كمى  

 عالمت پاكت گوشى ضربه زد:

سرى از اطالعات مربوط به سفارت خانه كانادا تو هی فقط  ن؛ یاطالعاتى كه خواسته بود  قربان،  - 

 تهران، ممكنه مستند نباشه .

اتاق كنارى اش رفت؛ كاپشنش را برداشت و راهى محل قرارش شد سرى تكان داد و به نیرام . 

شد و دستى در ادهیپ ن ی! از ماشستادی را سمت جاده اى خاكى راند و مقابل خرابه اى ا نیماش  

كمى بعد با مردى كه از نوجوانى او را مثل پسرش مى دانست رو به رو شد. نگاهى د؛یكش شیموها  

 به او كرد و گفت:

! انسالم عمو ج  - 

 او را عمو مى خواند؛ مرد نگاهى به او كرد و گفت:

جا چى كار؟  ن یا  امیپسر جان گفتى ب خب،  - 

نگاهى به سر تا پاى مرد انداخت؛ با آن كه سنى از او گذشته بود، هنوز هم جوان به نظر نیرام  

و چروك داشت؛ اما به  ن یشده بود و صورتش كمى چ دیسف بایتقر  ش ی. هرچند كه موهادیرس مى  

بازگو  شینام را برا  نیماجراى آمدن دختر ملور  نیورزش های مرتبش سالم مانده بود. رام لطف   

: و گفت دیتظر پاسخش ماند؛ مرد، دستى در موهاى خاكسترى اش كشكرد و من  

كنى؟  هیتك ستى؛ یكه نمى خواى به حرف ها و مداركى كه از صحتشون مطمئن ن تو  - 

: برد و گفت  شی كالفه دستى در موها نیرام  



 

 
 

73 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! نمى دونم چى یه اد؛ یدونم عمو، وقتى حرف رها م ینم  - 

وجه شد كه بعضى حرف هاى دخترك با اطالعاتبا خواندن اطالعات داخل پرونده، مت نیرام *** 

و بعضى ها نه؛ با توجه به گزارش ندیدر مى آ جور  DNA موجود در پرونده، دخترك فرزند 

سوال  ن ینبود، مشكوك بود. كرمى زحمت پاسخ به ا كىیبا او  لشیكه فام  نیخان بود؛ اما ا  سامان  

كرد  ر ی داده بود؛ باز هم سوالى ذهنش را درگ « : را عنى یرستگار، فرزند سامان خان بود؛  نیملور  

»! مى توانست تله اى باشد شتر یهنوز به دخترك مشكوك بود؛ در واقع مشكوك نبود، ب نیرام  

رستگار صحبت مى كرد؛ اما اگر بخواد  نی مجدد با ملور ستیحال مى با نی كار بود؛ با ا  محافظ  

مطمئن بود، نشان مى داد كه  شیچه؟ اما آن طور كه دخترك از خودش و حرف ها دیبگو دروغ  

پوفى كرد و بلند  نیهم براى دروغ نگفتنش وجود نداشت. رام لىیاما دل   د؛ یدروغ نمى گو  دخترك  

طبق عادتش كه هر وقت كالفه بود و با مشكلى مواجه مى شد، شروع كرد به قدم زدن و در شد؛   

نیرفت؛ از ب زشیبا دخترك دوباره حرف بزند. به سمت م دی كه با دیسننتجه ر ن یبه ا آخر   

كرد؛ آدرسش، آپارتمانى حواله ى  دایرا پ ن یآدرس و شماره ى تلفن ملور  زش،یهاى روى م برگه  

گل ها بود و شماره اش، شماره اش را نوشته بود؛ اما داخل پرانتز نوشته بود دانی« : م ادی ز چون  

رم یخودم تماس مى گ ن یبذار امیممكنه جواب ندم؛ پ ستم، یكه .». خونه ن ن یمشكوك هم بود ا البته  

« : گفت نیبذار ام یو پ ستیخونه ن  ادیشود؟ » ز  ابىینبود، كه نمى خواهد رد  نیدهنده ا نشان  

بازى بود كه خود سامان خان كارگردانش بود؟! اما طورى هی  نی ا ای توانست دروغ گفته باشد   مى  

طور انتقامى كه مى خواست از   نیدرباره سامان خسروى و نفرتش از پدر و برادرش، هم كه  

كرده باشد؛ ولى ممكن بود همه  كىیبود با آن ها دست به   دی بع زد؛ یحرف م رد، یبگ برادرش  

و مطمئن دشیمى د دیكرده باشد؟! با كىی به  الكى بوده باشد و خودش با برادرش دست شیها  حرف  
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شد؛ ضررى ندارشت به آن آدرس برود و مطمئن شود. گوشی اش زنگ خورد؛ مادرش بود؛ مى  

آرزوى تمام مادرها براى پسرانشان ند؛ یمى خواست تک پسرش را در لباس دامادى بب مادرش  

مخالف بود و مى گفت نیبود، نبود؟ اما رام نیمن « هم طی بگه آخه مادر من، شرا ستین كىی  

رو هم بدبخت   كىی  رمیساعت بعدم بى خبرم، برم زن بگ کیمن از   ست؛ یازدواج مناسب ن براى  

را جواب داد »؟ :كنم، خوبه  تلفنش  

 - جانم مادر جان!

: د یچیصداى خسته اما رساى مادرش در تلفن پ  

! زم یسالم پسرم، خسته نباشى عز  - 

بر لیحالش دل نی نشست؛ كالفه و بى حوصله بود؛ ولى ا زشیو پشت م دیبه گردنش كش دستى  

: گفت مىیداد و با لحن مال رونیبى احترامى به مادرش، تمام زندگى اش را نداشت؛ نفسش را ب  

نباشى مادرم، جانم كارى داشتى؟ درمونده  - 

: ربانش گفتمه شهیمادرش با لحن هم  

اى؟یبدونم شب خونه م خواستم  - 

: و گفت دیدستى به گردنش كش  

. كردم   داینمى دونم مادر جان، مى دونى كه سرم شلوغه؛ تازه فكر كنم رها رو پ  - 

كرد؛ هرچند خودش مطمئن نبود؛ دواریاحتمال ام ک یكرد؛ چه گفت؟ حاال مادرش را سر  اخمى  

مى كنى « : اما حسى در درونش مى گفت  دایواهرت را پنمى توانست آن قدرها »! به زودى خ  اما  

حسش حساب كند؛ به خودش و حسش شک نداشت؛ اما نمى توانست به طور صد در صد  ن یا روى  

لعنت بر دهانى كه بى موقع باز  د؛ یمادرش رو را از پشت تلفن مى شن ه یباشد. صداى گر  مطمئن  
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با خودش گفت د؛ یكالفه اى كش قینفس عم « شود؛ چشمانش را بست و رزنیپ ن یباز داغ دل ا  آخ  

با صداى دورگه اى گفت »! :رو تازه كردم، لعنت به من مادرش  

مادر؟ گىیم راست  - 

 سپس تک سرفه اى كرد و گفت:

خوام تو هم مثل بابات از دست بدم، پسرم؛ دخترم رفت؛ شوهرم رفت؛ نمى خوام تو رو نمى  - 

 هم ... .

از  كىی هق هق مادرش بلند شد؛ پدرش وقتى داشت دنبال خواهرش مى گشت، توسط  صداى  

عنى یپسرش  دشیشد. با رفتن پدر و خواهرش، مادرش تنها شد و تنها ام دیهاى سامان خان شه آدم  

بود؛ اگر براى او هم اتفاقى مى افتاد؛ معلوم نبود مادرش چه كار مى كرد؛ حتى فكرش هم نیرام  

: و گفت دیخت بود. كالفه دستى به گردنش كشس نیبراى رام  

! امینكن جانانم، سعى مى كنم امشب خونه ب ه یگر   - 

: با صداى آرامى گفت خت؛ یمادرش انگار نه انگار كه تا االن داشت اشک مى ر  

دنبالم؟ اىیشد م ریمسجد، روضه مهرانه خانومه اگه د  رمیمادر؟ من عصرى م گىیم راست  - 

 لبخندى زد و گفت :

. برم دیدنبالت، مادرم من كار دارم با  ام یبه روى چشم م  - 

 مادرش لبخندى زد و پر انرژى گفت :

 - برو پسرم، به كارت برس مادر!

مانند شیصحبت با مادرش، هرچند كوتاه، برا شهیروى لبش آمد؛ گوشى را قطع كرد؛ هم لبخندى  

دیمى شد. دستى به گردنش كش قیتزر شیک سلول هاانرژى بخش بود؛ انرژى اى كه به تک ت آمپول  
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. نشست زشیو پشت م  

را روى دوشش جابه جا كرد فشیاز جا بلند شد و بعد از خداحافظى از پدربزرگش، ك  نیملور *** 

طبقه اى كه  ک یرفت؛ خانه ى پدر بزرگش برعكس خانه ى خودش بود؛ خانه ى  رونیاز خانه ب و  

آن شهیبود. هم ىیمنظره ى با صفا ب،ی باغچه ى پر گل و دو درخت س کیبزرگى داشت؛ با   اطیح  

را دوست داشت و پدربزرگش را هم دوست داشت؛ از در آهنى كه خارج شد؛ از دور،  خانه  

و شلوار طوسى با كاپشن چرم  شرتیمى شد؛ ت ادهیپژو مشكى پ کی كه از   دیرا د  ریاساط نیرام  

نگاهش مى كند؛ سرى به نشانه  ن یملور دیهم » سالم « مشكى تنش بود. تا د ن یداد و ملور تكان  

نشاند و با شانىیپ انیدستى كرد. اخمى م شیپ نیسرى تكان داد؛ به سمتش رفت و رام متقابالً  

: گفت  تیجد  

 - سالم خانوم رستگار!

: سرى تكان داد و رسمى جوابش را داد  ن یملور  

ن؟ی كرد قیدرباره ام تحق سالم،  - 

: كمى تمسخر بود؛ گفت ش،یبعد با لحنى كه چاشن  

گم؟یدروغ نم یدیفهم  - 

: آمد پوزخند زد. با لحن خشكى گفت  ن یبه نظر ملور ای پوزخندى زد؛  نیرام  

! هم بود؛ اومدم تا ابهاماتم رو رفع كنم  ىیها ضیبله، البته ضد و نق  - 

با خودش گفت ن یابهامات « : ملور ض،یتكان داد؛ .». چه لفظ قلم حرف مى زنه؛ ضد و نق سرى  

: گفت متیانتظارش را داشت؛ پس با مال  

رو مخفى كنم؛ شما هم جاى من زهای سرى چ هی خالفكار مجبورم   هیدونم، به عنوان دختر   مى  - 
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ى ننگه، حداقل براى من  هیخالفكار بودن ما  هی مجبور مى شدى. در هر صورت دختر  دیشا  بودی،  

! طوره  ن یكه ا  

و منتظر   دیكش قىیخالفكار است، از او متنفر شد؛ نفس عم کیپدرش  دیاز وقتى كه فهم  نیملور  

: سرى تكان داد و گفت  نیشد؛ رام ن یادامه حرف هاى رام  

ماد كسى رو جلب كنى، فرق مى كنه؛ مگه نه؟ خوب مناما وقتى بخواى اعت د؛ یشا هیبق مقابل  - 

نه؟ یاز ا  ریطورى بهتون اعتماد كنم؛ غ نیمطمئن بشم، نمى تونم هم دیبا  

انداخت؛ توقع  ن ییمعذب بود؛ سرش را پا نینگاه نافذ رام ریز  نیموشكافانه نگاه كرد، ملور نیرام  

به راحتى بهش اعتماد كند؛ باخودش گفت نیهر صورت من سمتش رفتم؛ « : نداشت رام در  

خالفكارم، از بخت بدم دختر  هی راحت به من اعتماد نكنه، به خصوص كه من دختر  هیعیطب  

سرى تكان داد و گفت »! :سامان خانم نیملور  

ًً 

همون خونه حرف ام یمبرم سركار، عصر  دیمتاسفانه من با  ن؛ی كامالً حق دار ن،یدار حق  - 

! م یبزن  

: باال انداخت و گفت ىی ابرو نیرام  

كجا مطمئن باشم نمى خوای فرار كنی؟ از  - 

قبول داشت كه  ن یمشكوك باشه « باز هم حق داشت و ملور عىیاون كه من رو نمى شناسه، طب !»  

: گرفت و گفت  نیكارت محل كارش را در آورد؛ به سمت رام فش،یدست برد و از توى ك  

. خالفكار نسبتى دارم ه یآدرس و شماره تلفن محل كارم، فقط لطفاً نگی من با   - 

: به ساعت مچى اش نگاه كرد؛ اخمى كرد و گفت  نیسرى تكان داد و كارت را گرفت، ملور  نیرام  
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! برم، با اجازه گهیمن د  - 

ى دستشده بود نمى توانست منتظر اتوبوس بماند؛ براى تاكس  رشی را گفت و رفت؛ چون د نیا  

كرد و بعد از دادن آدرس، به مردمى كه در حال رفت و آمد بودند چشم دوخت. راننده، مقابل بلند  

 ساختمان پنج طبقه اى نگه داشت و با صداى بمش گفت :

! میدیخانوم رس - 

فیو بند ك دیكش قىینفس عم ستاد؛ ی شد. مقابل ساختمان زرد رنگ ا  ادهی را حساب كرد و پ هی كرا  

، منتظر 5شكل انداخت؛  لىیمستط  شگر یاش را جابه جا كرد و داخل رفت. نگاهى به نما  چرمى  

و زنگ را فشرد. خانوم  ستاد ینشد و از راه پله باال رفت؛ مقابل در چوبى نباتى رنگ ا  آسانسور  

: گفت  شیاحمدى در را باز كرد و با صداى تو دماغ  

 - سالم مهندس جون!

در آن مشغول  گر، ی تكان داد؛ به سمت اتاقى كه همراه دو نفر د شیلبخندى زد و سرى برا  نیملور  

كاه از او خوشش نمى آمد؛ با خودش  چیه د؛ یكار بود شد؛ مهندس بخش طراحى شركت را د  به  

اصالً امروز چند شنبه اس؟ دوشنبه! « : گفت   نم؛ یرو بب نی ا خت یر دیبا ومدهیخشک شانس، هنوز ن به  

نبود  اروی  نیسش لعنت فرستاد؛ برعكس او، »؟ مگه روزهاى دوشنبه روز مرخصى ا شان به  

ن یبهانه به شركت آمده بود؛ از وقتى ملور نیخوشحال بود؛ در واقع به هم ن یملور دنیاز د   پسرك  

 براى مصاحبه به شركتشان آمده بود؛ دلش مى خواست او را داشته باشد. لبخندى زد و گفت:

! رسالم خانوم رستگا  - 

ًً 

بود، سعى سشیرا بهم مىزد؛ اما چون پسر خاله ى رئ ن یاو عمالً حال ملور دنیكه د  هرچند  
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سرى  الیبی خ ن یبه معنى روى خوش نشان دادنش نبود! ملور ن یكرد او را تحمل كند؛ البته ا مى  

 تكان داد و گفت :

! عجله دارم د یسالم آقاى مرحمت، ببخش  - 

ز ی و داخل اتاق رفت؛ سالمى كرد و پشت م دیكش ن ییرا پا رهی بى توجه به مرحمت، دستگ و  

را روشن كرد. مشغول كارش وترشیگذاشت و كامپ زشیرا در كمد چوبى م فشیبعد ك نشست،  

گریاش مرتبط نبود؛ اما د  لىیبا مدرك تحص لى یكارش مثل منشى بود؛ با آن كه كارش خ شد؛   

فرستاده بود را استفاده كند؛ پول كمى را كه  شیپدرش از راه نادرستى برا  نبود پولى را كه  حاضر   

مى داد. به ساعت مربعى حیى هنگفت اما حرام ترج هیكارمندى به دست مى آورد را به آن ارث از  

براى نهار رفته بودند و اتاق خالى بود. به بدنش كشى داد و هینگاه كرد؛ بق وار ی روى د شكل  

در  تىییسكویو از داخل كمد ب دیش را در آورد؛ دستى به چشمان خسته اش كشها و مقنعه ا كفش  

كه حوصله نهار رفتن را  ىیدر كمدش داشت؛ براى روزها ىیبسته اى ساقه طال شهیهم آورد؛   

را همراه بطرى آب خورد. اگر تییسكو یبسته غذا پولى نداشت. ب دنیبراى خر  ای نداشت  

بستى به اون وامونده ات؛ برو « : خواهرش بود، مى گفت ر یباز آب و خم وونه،یمار، دختره د  زهر   

درست و حسابى بخور، شدى پوست و استخون احمق  ز یچ  هی. خوردنش » دیغش غش مى خند بعد  

برگه هاى داخل كشو، برگه مرخصى را برداشت و پر كرد و نیتمام شد؛ صبر نكرد و از ب كه  

! راه افتاد  سیسمت اتاق رئ  

و از  دیشد و به سمت خانه راه افتاد؛ به خانه رس نشیسوار ماش نیرام ن، یرفتن ملور از  پس *** 

و مدام به ساعتش نگاه زد یكالفه بود و مثل مرغ پر كنده در اتاقش قدم م نیشد. رام ادهیپ نیماش  

: غالش گذاشته باشد. گوشى اش زنگ خورد؛ جواب داد نیمى كرد؛ نگران بود كه مبادا ملور  
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! كردم دایرستگار رو برات پ نیسوابق شركت و ملور  ،یكارتى كه بهم داد  قیاز طر   - 

: سرى تكان داد و گفت نیرام  

 - ممنون عمو جون.

روى كاناپه ى چرمى نشست نیفرستاده بود. رام شیرا قطع كرد و به آدرسى رفت كه برا  گوشى  

پوشه را باز كرد. پس از خواندن برگه ها سرى تكان داد؛ و  

كارشناسى ارشد شبكه هاى لی بخش فناورى، هفت سال سابقه ى كار، فارق التحص كارمند  - 

 كامپوتر !

ن یكامل داشت؛ بنابرا ىیآشنا  وتر یهم آن شک لعنتى مثل خوره به جانش افتاد؛ دخترك با كامپ باز  

دهد؛ امكانش بود دخترك حقه اى زده باشد؟ نه، ر ییراحتى مى توانست هرچه مى خواهد را تغ به  

ًً 

اگر حقه اى بود، خودش و همكاران بخش اطالعاتشان حتماً متوجه مى شدند. مجدد به چون  

تكان خوردن را نداشتند؛ كالفه به چشمانش الینگاه كرد؛ انگار عقربه هاى ساعت، خ ساعتش  

نشست و زشیاى انداخت؛ براى گذر زمان، پشت م شهیش ز یپرونده را روى م و دیكش دستى  

نوشتن گزارشش شد. سر بلند كرد به ساعتش نگاه كرد؛ از وقت نهار گذشته بود؛ گرسنه  مشغول  

و او نباشد. از جا بلند شد و كمرى راست كرد؛ براى دیایخسته بود ولى امكان داشت دختر ب و  

برداشت؛  ز یدسته دار را از روى م  وانیى مى توانست مؤثر باشد. لچا وانی ل هی  شیخستگ رفع  

ش،یپدرش بود. طرح رو  وانیمشابه ل وانى،ینبود؛ ل وانیپدرش بود؛ البته همان ل ادگارى ی وانیل  

بود از زمانى كه خانوادگى به مشهد رفته بودند؛ آن زمان او پسر بچه اى شش ساله بود و  عكسى  

داد و چشمانش را هینوزادش هنوز در قنداقش بود. احساس خستگى مى كرد؛ به مبل تك خواهر  
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داخل اتاق رفت؛ چهره اش خسته  نی. با صداى زنگ چشمانش را باز كرد. در باز شد و ملوربست  

درست نشست و دخترك هم خسته بود؛ از روى مبل بلند شد و نیكرد و نشست. رام سالمى بود؛   

: بى قدمه گفت  ن ینشست؛ ملور  زشیپشت م  

مبهمه؟ قاًیدرباره ى من ابهاماتى وجود داره؛ خب... چى دق گفتی  - 

: دستاش را در هم گره كرد و گفت نیخسته ولى رسا و قوى بود؛ رام شیصدا  

جاعل هی كه با كمک  نیمال مادر بزرگته و ا  ست؛ یمال خودت ن تتیرو مى دونم كه هو  نیا  - 

كه چرا؟ چرا نخواستى به عنوان دختر سامان خسروى باشى؟  نی دادى؛ سوال ا رشییتغ  

ى یبو تیواضح بود؛ سامان خسروى، مردى كه از انسان لشینمى خواست دختر او باشد؟ دل چرا  

بود هم  نیبود و حتى به خانواده ى خودش هم رحم نكرده بود؛ هركس جاى ملور  نبرده  

خواست او را پدر خود بداند نمى  

: گفت  ز یپوزخندى زد و تمسخرآم ن یملور  

شما از؛ یكلمه است، ن  هیحال هنوز من آزادم؛ چرا؟ جوابش  نی با ا ، ی كن رمیدستگ دیپس با  خوب  - 

دارى. و سوال دومت، اگه جاى  ازیكردن خواهرت و متالشى كردن اون باند، به من ن دایپ براى  

جوابت مسلماً نه هست؛ درسته؟  ن؟یبودی مى خواستی دختر اون مرد باش من  

دیفهم  دش،یرا همان بار اول كه د ن یمغرور است. ا ن یلبخندى زد؛ مى دوانست ملور نیرام . 

: سرى تكان داد و گفت نیرام  

وب چرا نمى خواستى دختر سامان خان باشى؟خ درسته،  - 

كه به او لقب خان را داده بودند؛  ىی احترام قائل بود؛ تا جا   شیهم برا سیخان، حتى پل سامان  

كه دخترش بود؛ سامان خسروى، آن قدر ارزش نداشت كه او را حتى به ن یبراى ملور برعكس  
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: پوزخندى زد و گفت  ن یاسم، پدرش بداند. ملور  

. اون براى منستیخان باشه؛ ولى براى من ن ه ی دین! چه جالب، براى شماها اون شا خا سامان  - 

! ارزش نداره  زىیپش  

خودش جواب سوالى   نیملور د؟یآن قدر از پدرش خجالت مى كش عنى یباال رفت؛   نیرام ابروهاى  

: بود، را داد  نیكه در ذهن رام  

مهم ادیسواالتت هم ز هیفكر كنم بق  ست؛ یاز اون مرد متنفرم، چراش در حال حاضر مهم ن من  - 

درسته؟ نباشه،  

. نگاه كرد  نی به ملور قیپوزخندى زد و دق نیرام  

خانوم رستگار، اگه نی! ببرى؟یمى گ مینبودن سواالتم هم شما تصم ای درباره مهم بودن  جالبه،  - 

سرى حرف بى سر و ته زدى و انتظار دارى بدون معطلى كارت  هیجا و  ن یمى كنى اومدى ا فكر  

. ... بره  شیپ  

: عصبى از جاش بلند شد و گفت ن یملور  

جا اشتباه بود، معذرت مى خوام كه نیفكرى نكردم؛ از اول هم اومدنم به ا  چیمن با خودم ه اصالً  - 

 وقتت رو گرفتم !

ز آنى بود كه دنبالش برود؛ با خودشبى حوصله تر ا ن یبه سمت در رفت و بازش كرد. رام بعد  

« : گفت رمیآدرس خونه و محل كارش رو دارم م ومد،یفوقش اگه ن اد؛ یخودش دوباره م  احتماالً  

از آن جا خارج شد؛ در دلش عصبى گفت »! سراغش تیبا عصبان نی كرده با خودش « : ملور فكر  

چطور به خودش جرئت داده اون طورى رفتار كنه  ه؟یتاكسى دست بلند »؟ ك نیبراى اول كالفه  

و با خودش گفت  دیكش قىیكه بهش فكر مى كنم، « : كرد. روى صندلى جاى گرفت؛ نفس عم  حاال  
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من هم خوب نبود، در واقع اصالً درست نبود؛ مثل بچه هاى دو ساله رفتار كردم، اون بنده  رفتار  

حق داشت راحت كه نمى تونست به من اعتماد كنه؛ با اون اطالعات ناقص و عدم شناخت  خدا  

ازش توقع داشتم راحت بهم اعتماد كنه و حرف هام رو باور كنه؟! نه، واقعا چه توقعى داشتم؟ من؛   

شم،یخالفكارم؛ پس با در نظر گرفتن اون قضاوت م  هیر حال، چه بخوام چه نخوام من دختر  ه به  

ام یو باهاش كنار ب رم یرو بپذ ن یا دیدرد مى كرد، احتماالً فشارش افتاده بود؛ آدرس »! با  سرش  

پدربزرگش برود. چشمانش را بست و  شیحال خرابش نمى توانست پ ن یخودش را داد؛ با ا  خانه  

ى جلوى  نه یشكل آ لىی و از قاب مستط ستاد یداد. راننده مقابل آپارتمانى ا هیى صندلى تكپشت به  

: كرد؛ با صداى بمى گفت ن ینگاهى به ملور  ن،یماش  

! میدیخانوم رس  - 

. شد  ادهی رو حساب كرد و پ ه یكرا  

 - خانوم رستگار!

وجود بى محلى هاى آن قدر بى پروا بود كه با  عنى یاو آن جا چه مى كرد؟  د؛ یكالفه ى كش پوف  

بود  گرىیاو اما در فكر د  د؟یایهنوز دنبالش باشد و تا خانه اش ب ن،ی مسئله « : ملور  نیامروز ا  دیبا  

مى كنه  دایكش پ ادىی داره ز گهی اما حتى حال و حوصله بحث با او را »! رو حل كنم؛ د  نیملور  

بى توجه به او سمت آسانسور رفت؛ منتظر آسانسور بود كه متوجه شد پشت سرش  نداشت؛   

گو نبود و پشت سرش هم چشم نداشت. به لطف كالس هاى دفاع  بیاست؛ غ ستادهیا  شخصى  

سعى مى كرد محتاط باشد؛ بى توجه به شخص پشت سرش، چشمانش را باز  شهیاش، هم شخصى  

به خانه تحمل مى كرد. آسانسور كه  دنیتا رس دیو؛د ولى با ب دهیبسته كرد. سر درد امانش را بر  و  

داد و چشمانش را بست؛ مرحمت كه   ه یاتاقک تك وارهیسوار شد و به سر پر دردش را به د  د،یرس  
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: دیكرد و پرس نی پشت سرش آمده بود؛ نگاهى به ملور  

خوبه؟ حالت  - 

كه در شركت نبود؛واقعا حوصله آن مردك را نداشت؛ االن  د؛یكش قىینفس عم نیملور  

واره یاش را از د ه یچشمانش را بازكرد و تك الیبی خ رد؟ی مردك پررو را بگ نیتوانست حال ا  مى  

 گرفت؛ با چشمانى بى روح و با لحن سردى گفت :

 - فكر نمى كنم باهاتون نسبتى داشته باشم كه حالم بهتون مربوط باشه... .

سابى به تنگ آمده بود و اگر جلوى خودش را كه از كم محلى هاى چند ساله ى دخترك ح مرحمت  

اما بى توجه  ن ی. ملوردیكش قىیدستش را مشت كرد و نفس عم زد؛ یگرفت، حتماً دخترك را م نمى  

شكل نقره اى چشم دوخت؛ با توقف  لىیمستط دیروى صفحه كل شگر یبه نما  تش،یاو و عصبان به  

: رساند و گفت نیشد و به سمت واحدش رفت. مرحمت خودش را به ملور  ادهیآسانسور، پ  

خانوم، چرا از من فرار مى كنى؟ چرا به حرف هام گوش نمى كنى؟  نیملور  - 

در را  دیحداقل االن مهم نبود! پوفى كردو با كل ش؛یمهم نبود، نه خودش نه حرف ها نیملور  براى  

 باز كرد و با لحن سردى گفت:

! میبعداً حرف مى زن ستم؛ یرحمت، من االن مساعد نآقاى م نینیبب  - 

داخل واحد رفت و خواست در را ببندد؛ مرحمت كه از رفتار سرد دخترك صبرش تمام شده  به  

مانع بسته شدن در شد؛ در را به عقب هل داد و داخل شد؛ در را پشت  شیرفت و با پا شیپ بود،  

 سرش بست و گفت:

! بهم گوش بدى دیبار، چه بخواى چه نخواى با نی ا اهمش دارى ازم فرار مى كنى؛ ام  - 

مرد  کیكه حالش خوب نبود؛ ولى نمى توانست بگذارد  ن یانداخت؛ با ا ن یرا روى زم فشیك  نیملور  
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: اخمى كرد و هشدار گونه گفت  د؛ یا یبه خانه اش ب به یغر   

! بارونیب نی چى كار مى كنى، آقاى مرحمت؟ لطفا حد خودت رو بدون، از خونه من بر  دارى  - 

 شمام جناب !

دخترانى   گر یبود و با لبخند نگاهش مى كرد؛ دخترك مانند د ستادهیبی تفاوت همان طور ا مرحمت  

هخودشان را به او عرض ار، یبا آن ها بود، نبود؛ برعكس آن ها كه تمام و كمال، با اخت كه  

تفاوتش بود كه توجه او را به دخترك جلب مى كرد! لبخندى زد و   نیهم دیكردند، نبود و شا مى  

 سرى تكان داد و گفت :

! رفتارهات كه عاشقت شدم ن یبه خاطر هم  - 

ن ینبود؛ ولى نمى شد عكس العملى نشون « : از نظر ملور  ن یوقت مناسبى براى فكر كردن به ا  االن  

تفاوت گفت .» ! :ندم  باال انداخت و بى ىیابرو  

و بعداً حرفتون  دیلطفا بر ست؛ یابراز عالقه اتون، زمان مناسبى ن دنی! خوب االن براى شنعجب  - 

! د یرو بزن  

بى توجه به مرحمت به آشپزخانه رفت و مسكنى با آب خورد. روى صندلى چرم  د، یكش ر یت سرش  

كه نرفت رونیب ن، یور گذاشت. مرحمت خالف گفته مل ز ینشست و سرش را روى م آشپزخانه  

را درآورد و وارد واحد پنجاه مترى دخترك شد؛ خانه ى كوچک و جمع و جورى  شیكفش ها چ،یه  

دست مبل ک یو  كشی به تابلوهاى كوچ نیاستخوانى رنگ مز وارهاىیبه اطرافش نگاه كرد؛ د بود؛   

به اطرافش نگاه نكرد و وارد آشپزخانه شد و با مهربانى اد یمخمل نسكافه اى رنگ؛ ز  راحتى  

: دیپرس  

ست؟یخوب ن حالت  - 
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بود، نگاه كرد؛ ستادهیتمام، وسط آشپزخانه ا  ى یسر بلند كرد و به مرحمت كه با پررو نیملور  

: گرانه اى گفت  خیاخمى كرد و بلند شد و با لحن توب  

. ... تا  دیلطفاً بر  د،ییجا  ن یشما كه هنوز ا  - 

: خسته شده بود، پوزخندى زد و گفت   نیرحمت كه از مقاومت هاى ملورم  

ه؟یگر  ریبزنى ز  ای خواى چى كار كنى؟ داد و هوار كنى  مى  - 

با خودش گفت نی« : ملور  نهیاى داشته باشه، هم یخوب هی»! لعنتى؛ اگه دختر اون بودن  پوزخندى  

: گفت  زیزد و تمسخرآم  

! ارسالن مرحمت  ر یى ندارى؛ جناب امشناخت چی كدوم، معلومه از من ه چیه  - 

ارسالن تعجب ر یبا تمام توان به سمتش حمله ور شد؛ ام نیباال انداخت وملور ى یارسالن ابرو ر یام  

طرف صورتش کیشده بود و  نیشوكه شده بود؛وقتى به خودش آمد كه نقش زم ایبود   كرده  

! كناره كتش را گرفت و بلندش كرد  ن یمى سوخت؛ ملور   

. ... ایبا زبون خوش گورت رو گم مى كنى    - 

شترشیب ب یزدن است؛ براى تخر  لىیدر همان حد س ن یارسالن كه فكر مى كرد واكنش ملور ر یام  

 پوزخندى زد و گفت :

! شىیطورى جذاب تر م  نیگربه كوچولوى وحشى، ا   - 

بود، نبود؛ تازه داشت ذات دهیآن هفت سال دارسالن مرحمت، آن مردى كه در   ر ینظرش ام به  

گاه تالشى براى پنهان كردن، نكرده بود. در شركت  چیرا نشان مى داد؛ هرچند كه مردك ه دشیپل  

كه نسبت به او  نىیاز خوش گذرانى ها و هوس بازى هاى او، خبر داشتند؛ ولى براى ملور همه  

پوزخندى زد و به مردك  نیشت! ملورارسالن تازگى دا ر یروى ام ن یا  دنیتوجه بود؛ د بى  
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: نگاه كرد؛ با تمسخر گفت  شیروبه رو  

كه؟یبودن رو دوست دارى مرت وحشى  - 

: ارسالن لبخندى زد و گفت ر یام  

 - تو رو دوست دارم!

را بلند كرد و با كفش راحتى اش محكم به شیپوزخندى زد و لبه كتش را ول كرد؛ پا  نیملور  

مجدد  نیارسالن فواره زد! ملور   ر ینسبتا كوچک و عملى ام نىیخون از ب د؛ یكوب صورتش  

 پوزخندى زد و گفت :

. ... ای چطور بود؟ خوشت اومد   - 

: ارسالن از درد جمع شده بود؛ ناله اى كرد   ر یصورت ام  

 - دختره روانى.

افتاد؛ سرش ک،یطاقت نداشت؛كف آشپزخانه، روى سرام گر یكه د ن یبلند شد و رفت. ملور بعد  

داد و  هیتك  زیم لیى است ه یمسكن بود. توان بلند شدن را نداشت؛ سرش را به پا ر یبود، تاث نیسنگ  

 از هوش رفت .

جلوى در، وارد ن یو بعد از پارك ماش دیاز كمى استراحت، راهى خانه شد؛ به خانه رس بعد *** 

بارى بود  نیدر ذهن تداعى مى شد؛ آخر شهیهم اط، یكه با ورودش به حصحنه اى  نیشد. اول خانه  

خانواده اش كامل بود؛ مادر و پدرش، او و خواهرش بودند؛ اما حاال چه؟ مادرش و خودش كه  

و حوض وسطش هم بود؛ ولى پدرش و رها نبودند؛ خانواده چهار نفره اط یحتى خانه و ح بودند؛   

مادرش  عنى ی ن یاز پله ها باال رفت؛ چراغ ها خاموش بود و ا و دینبود. آهى كش گر ی د خوشبختش  

را درآورد و به داخل رفت. بدون روشن كردن چراغ، به سمت شی برنگشته بود. كفش ها  هنوز  
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دوش كوتاه، روى کیداشت؛ بعد از   ازیرفت؛ خسته بود ولى قبل از استراحت به حمام ن اتاقش  

. حرف هاى دخترك در ذهنش درحال رژه رفتن بود دیكردن « : تخت دراز كش دایبراى پ شما  

دارى  ازی»! خواهرت و متالشى كردن اون باند، به من ن دی« به پهلو چرخ ن یجاى من بود  اگه  

وقت براى من پدرى  چیمن از اون متنفرم، اون مرد ه ن؟یدختر اون مرد باش نیخواست مى  

با من نسبت داره كىی ولوژیه!... اون برادر نام، فقط از نظر ب»! نكرد ش یدخترك و حرف ها صداى  

حد از پدر و « : مدام در ذهنش، در حال چرخش بود؛ با خودش گفت ن یمى شود كسى تا ا  مگر   

همخونش بى زار باشد؟ پدرش هر كارى هم كرده باشد باز پدرش بود؛ هرچند نه سامان برادر  

مى خواست كه او پدرش باشد فشیسى با دانستن كارهاى كثلقب بود و نه ك نی ا قی»! خان ال  كالفه  

مدام دارم به اون دختر و حرف هاش فكر مى كنم؟ « : روى تخت نشست و با خودش گفت چرا  

بهش اعتماد كنم  دیبه اعتماد كردن »؟ اصالً رو چه حسابى با بیحس دونی اش او را ترغ هرچند  

در ذهنش جرقه زد؛ زىی . چدیكش شیه دستى در موها داد؛ اما هنوز كامال قانع نشده بود؛كالف مى  

مانده بود؟! از  شیاش زد و بلند شد؛ مگه حواس برا   شانىی! قرار بود دنبالش برود؛ به پمادرش  

رونی از اتاق ب چیو بعد از برداشتن سوئ دیلباسش را پوش ن یتخت بلند شد و دم دستى تر  روى  

! صداى در متوقف شد دنیرفت. با شن  

! امیتا من برم لباسم رو عوض كنم و ب نیبش زم یعز   - 

دستش، كم تر به خانه مى رفت؛ چون با مادرش ر یروزى بود كه به بهانه پرونده ى ز چند *** 

نشسته زشیشده بود و مجبورى قولى داده بود كه مطمئن بود به آن عمل نمى كند. پشت م حرفش  

 بود و به حرف هاى چند روز قبلش با مادرش فكر مى كرد .

نیرام  _فلش بک سه روز قبل  »  



 

 
 

89 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

خانوم  هی دخترى نشان كرده بود؛ دختر كوچک مرض شیجابه جا شد؛ مادرش باز هم برا  شیجا  در  

سر نیرام شهیى معمولى اى داشت و باز هم مثل هم افهیبود و نه زشت؛ ق اب ی. دخترك نه زبود  

: و گفت دیناسازگارى گذاشته بود. كالفه دستى به گردنش كش  

! مادر من رمی باز اون بحث رو شروع كردى؟ من نمى خوام زن بگ  - 

گذاشته بود؛ با لحن   نیدوخت؛ دست روى نقطه ضعف رام  نیچشمانش را به زم مادرش  

: نى گفتمحضو  

نم؛ یبب دی! قسمت نشد دخترم رو تو لباس سفهیبچه اش تو لباس عروس دنیمادر، د ه ی دنید آرزوى  - 

. ... نمیبب شیحداقل آرزومه قبل از مردن، تک پسرم رو تو كت و شلوار داماد  

اشک هاى مادرش بود نیرام گری را باال گرفت؛ رد اشک روى صورتش بود؛ نقطه ضعف د سرش . 

: فرستاد و گفت  رونیكالفه نفسش را ب  

ولى بعد رم؛ یمشتاق ازدواج كردن منى؟ باشه خواستگارى هر كى بگى م لى یمادر من... خ آخه  - 

دستم رو حل كردم  ریكه پرونده ز نی ا از  !» 

حل كرده بود؟ حاال هم دروغگو شده شی دستش؟ همانى كه هفته پ ر یه زرا تكان داد؛ پروند سرش  

دیرستگار را د ن یرفت؛ از پشت پنجره، ملور رونیو هم بدقول. از جا بلند شد و از اتاقش ب بود  

مادرش به اون جا آمده بود شیبعد از رفتن پ ن یبود، ملور عى یتمام مشكى بود؛ طب شیلباس ها  كه . 

: بلند شد و گفت  نیرام دنیبا د نیدكمه اش را فشرد! ملور  رفت و  فونیبه سمت آ  

بدون در نظر گرفتن اتفاقات اون روز شه یمعذرت مى خوام؛ م شمیبابت رفتار چند روز پ سالم،  - 

م؟یبزن حرف  

چشم  نی اش قفل كرد و به ملور  نهیسرى تكان داد و روى مبل نشست؛ دستانش را روى س نیرام  
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: و گفت  دیكش  قىینفس عم نی دوخت. ملور  

ز یپدرى نداشتم؛ در واقع هم داشتم و هم نداشتم، خوب كسى كه جز وار اد، یم ادمیاز وقتى   من  - 

اسم تو شناسنامه باشه، نمى تونه پدر باشه. من با خواهر و مادرم زندگى ه یپول ماهانه و  مقدارى  

ازدواج كرد، اون موقع من و ملودى  مردى آشنا شد و بعد از مدتى هی كه مادرم با  نی كردم؛ تا ا مى  

. مادرم بعد ازدواجش من و خواهرم رو ترك كرد؛ من و ملودى هم تامیشانزده ساله بود  خواهرم  

. ... اتفاقى افتاد كه ملودى هم من رو ترك كرد  هی  م؛ یهفده، هجده سالگى تو كانادا بود  

: و ادامه داد دیكش قىینفس عم  

میفوت كرد؛ بعد من و مادرم برگشت میمادرم رفتم؛ بعد مدتى ناپدر  شیاز رفتن ملودى، من پ بعد  - 

مادرم هم فوت كرد؛ دنبال پدرم شی . گذشت تا شش سال پمیپدر بزرگم زندگى كرد شیپ ران،یا  

بودم تو كارهاى خالف دست دارن رو ول كردم، هرچند اگه  دهیاما... پدر و برادرم كه فهم گشتم  

حال مادرم  نی كه من هم كارى بهشون نداشتم، ولى... با ا  نیرو مى خواستن دنبالم مى گشتن. با ا  من  

. نامه بهم داد  ه یقبل از مرگش، چند تا دفترچه و   

: و گفتگرفت  نیرنگ را سمت رام دیپاكتى در آورد؛ پاكت سف فش،یدست برد و از ك  

تو دفترچه خاطرات مادرم اتشینامه اون چه كه الزمه بدونی سر بسته گفته شده؛ جزئ ن یا تو  - 

. ... نذارى ان یهست؟ تا وقتى كه من رو هم در جر  ادتیهست؛ اما... شرطم براى همكارى رو    

: پاكت را گرفت و گفت نیرام  

د؛ تازه اگر هم بتونى وارداطالعات رو بررسى كر  دیاول با رم،یبگ مینمى تونم تصم ىیتنها  - 

! نمى تونى هر كارى بخواى بكنى  ست؛ یبشى كه وارد شدن راحت ن اتىیعمل  

: لبخندى زد و گفت ن یملور  
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حال از خون ن یسعى در انكارش دارم؛ با ا شه یكه من رو دست كم گرفتی، درسته هم  نیا مثل  - 

عنوان؛ پس چینام، به ه . مخصوصاً براى اون برادرستمیمرد هستم، پس هدف آسونى ن همون  

! گرفتم  دیدست كم نبا  

: سرى تكان داد و گفت نیرام  

. ... كه براى ارتباط ن یباشه، ولى ا  - 

: گرفت و گفت نینوشت و سمت رام زىیلبخندى زد و كاغذى برداشت؛ روى كاغذ چ ن یملور  

! ر یشماره منه، هر وقت براى معامله آماده بودی تماس بگ نیا  - 

 بلند شد و سمت در رفت و گفت:

 - فعال جناب.

بدرقه اش نكرد؛ پاكت نامه را باز كرد و مشغول خواندنش شد. داخل نامه،  نیرفت. رام و  

خود آن كه پدرش، توسط  نیى سامان خان و چند تن از هم دستانش نوشته شده بود و همچن درباره  

از افسرهاى مرتبط با پرونده  كىیاست؛ نوشته بود براى گروكشى دختر   دهیخان به قتل رس سامان  

به خوبى مى دانست كه آن افسر، پدرش بود و آن دختر هم خواهرش ن یبودند؛ رام دهیدزد را ! 

ان انتقام خون پدرش را از سامان خ دیمشت شدند؛ با اریبه جوش آمد و دستانش بى اخت نیرام خون  

تقاص اشک هاى  دیطور انتقام خواهرك سه ساله اش را؛ با نیدار و دسته اش مى گرفت و هم و  

و  دیكوب  ز یخودش را از سامان خان مى گرفت. دست مشت شده اش را روى م  ىیو تنها مادرش  

. و منتظر برقرارى تماس شد  ستادیگوشى اش را برداشت؛ كنار پنجره ا  

: فكر كرد   شیروى مبل نشست و به اتفاقات ساعاتى پ  

ن یرام _شهر  رونیخرابه ى ب _چند ساعت قبل  »  
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 سرى براى مرد تكان داد و با لحن محكمى گفت :

 - قربان، درباره خانواده ى خسروى... .

نقل قول كرد؛ سشیتمام حرف ها و اطالعاتى كه دخترك داده بود را به عالوه شرطش براى رئ و  

: و گفت  دیاز لحظاتى، دستى به محاسنش كش مردپس  

ه؟یحرف چ  نیاز ا  منظورت  - 

: فرستاد و گفت  رونینفسش را صدا دار ب نیرام  

باشه؛ مى خواد اتیاون دختر گفته فقط در صورتى همكارى مى كنه كه خودش هم تو عمل  قربان،  - 

! نهیخسروى هست، بب  ایخواهرش رو كه همون سان  

: گفت   تینشاند و با جد شانىیمرد اخمى روى پ  

اگه  ات؛ یعمل نیمهمى مثل ا  اتیكرد؛ اون هم عمل اتی دختر رو وارد عمل هیطورى   نیشه هم نمی  - 

. رهیدر ثانى اون دختر خواهر اون دو نفره، راحت لو م نه،یآموزش بب  دیبشه اون دختر با   

: كالفه سرى تكان داد و گفت نیرام  

ن؛ ولى پدر و خواهر من به خاطر اون خانواده قربانى شدن؛ خواهش مى كنمبا شماست قربا حق  - 

! كمک مى كنه  لىیقربان، اطالعات اون دختر خ   

: و گفت  دیمرد مشغول قدم زدن شد؛ بعد از مدتى دستى به محاسنش كش  

نمى تونم قول بدم؛ ولى تالشم رو مى كنم بهت  - ! » 

به لطف ن یمى كرد؛ منتظر شدن بود و رام دیكارى كه با» بازى هاى روزگار « حاال تنها  انتظار  

فكر كرد كه   نیگرفته بود. به ا  اد یكنم و « : را به خوبى   دایموافقت كنن ممكنه بتونم رها رو پ اگه  

داد »!؟ .مامان دوباره شاد بشه  هیزد و سرش را به مبل تك لبخندى  
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*** 

 (دو هفته بعد)

زده خودش را با سرعت به محل قرارشان رساند؛ مانند بچه ها  جانی را خواست، ه نیاو رام وقتى  

« : شده بود؛ وقتى او گفت نمیخوشحالى به طرف آدرس محل كار » مى خوام اون دختر رو بب با  

در اتاق نشسته بود و فكر مى كرد كه ن یراه افتاد. ملور ن یهفته از اون روز گذشته « : ملور دو  

گفتم  ر ی زنگ نزده بود؛ » وقتى آماده معامله بود زنگ بزنه « : بود؛ اون روز كه به اون اساط هنوز  

دست به كار بشم  ى یخودم تنها  دیمى شدم، با دواریام دیانگشتانش »! از اول نبا نیكه ب خودكارى  

را كه حرف  وانشیگذاشت؛ ل زیرا روى م بود  M به دست وانیبود را برداشت؛ ل شیرو  نىیتال  

سمت او  گری سمت آبدارخانه رفت. بعد از روزى كه در خانه اش مرحمت را زده بود؛ د به  

كرد؛ به قولى   جاد یبود « نمى آمد؛ نه اطرافش آفتابى شد نه مزاحمتى ا  دهی.» چشمش حسابى ترس نیا  

نشست و مشغول  ز یپشت م خت؛ ی خوب بود؛ لبخندى زد و براى خودش قهوه ر  نیملور  براى  

. خاطرات گذشته افتاد  ادی  شهی خوردن شد. باز هم مثل هم  

ن یملور  _گذشته »  

نشسته بود و ماگ محبوبش را در دست داشت؛ زیكه پشت م دیآشپزخانه رفت؛ خواهرش را د به  

: دستانش را به كمرش زد و گفت  ستاد؛ یباالى سر خواهرش ا  ن یملور  

هم به جاى صبحونه قهوه مى خورى؟ باز  - 

 خواهرش سرى تكان داد و بى حوصله گفت :

! هاى غرغرو شروع به غر زدن نكن ملو رزنیتوروخدا مثل پ  - 

به كمر به ملودى اى كه روى صندلى نشسته بود، نگاه كرد و چشم غره اى رفت؛ ملودى اما  دست  
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باالى سرش  رغضبیسپس به خواهر كوچک ترش كه مثل م د؛ یسكافه اش نوشتفاوت كمى از ن بى  

: گفت  الیبود، نگاه كرد و بی خ  ستادهیا  

ایمى كنى   دایپ زىی مسكنى چ هیتو اون جعبه   نیبب نستا،یمثل مجسمه ابوالهول باالى سرم وا لطفاً  - 

 نه؟ !

: پوفى كرد و گفت  ن یملور  

بخورى ارم یب زىیچ  ه یبرم برات  سای وا وونهیمسكن مى خواى؟ د هیات خال معده  - .» 

قهوه بخورد  وانیل کیزد؛ ملودى اش عاشق قهوه بود؛ عادت داشت به جاى صبحانه فقط   لبخندى . 

و با خودش گفت دیعادت رو داشت « : آهى كش نی هنوز هم ا ه؟یطور نیهنوز هم ا  عنىی»؟  ماگ  

را شست و گذاشت تا خشک شود. طبق عادت  وانشیقهوه را كه خورد؛ ل  د،یرنگ را سر كش دیسف  

لحظه  کیزنگ خورد؛ شماره ناشناس بود. براى  شیرا با لباسش خشک كرد؛ گوش شیهاى خ دست  

باشد؛ ولى بعد با خودش گفت ر یاساط  نیهفته است زنگ نزده؛ « : دلش خواست تماس از رام دو  

مانتواش گذاشت. »؟ االن چرا بخواد زنگ بزنه بیا در جشانه اى باال انداخت و گوشى ر سپس  

: گفت دنشیمنشى با د   

 - مهندس جون، آقاى محمدى كارت داره!

سشیسرى تكان داد و به اتاقش رفت؛ حاال كه رئ نیعامل شركت بود؛ ملور  ر یمد محمدى  

وقت مناسبى بود كه استعفانامه اش را هم بدهد . روى صندلى نشست و مشغول  ندش،یخواهد بب مى  

را قبول كرد؛ با خودش شیاستعفانامه شد؛ بر خالف تصورش، محمدى راحت استعفا پیتا  

ًً 

كرده! به درك، به هر حال من كه مى خواستم «: گفت   ىیارسالن مرحمت درباره ام بدگو  ریام حتماً  
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چند »! استعفا بدم ک یبا آن كه نزد اورد؛ یب ش یاز منشى خواست تا كارتنى برا  اى باال انداخت و شانه  

و لشینداشت! بعد از جمع كردن وسا ادىیز ل یمى شد كارمند آن شركت بود، اما وسا سال  

كه  دیرا د  ن یآمد؛ رام رونیرفت. از ساختمان كه ب رونیبا همكارهاش، از شركت ب خداحافظى  

باال انداخت و بى توجه به راهش ادامه داد! با آن كه  ى یابرو ن یبه سمت شركت مى آمد؛ ملور داشت  

را عصبى مى كرد؛ نیرام ن یبود؛ ولى بى توجه به او به راهش ادامه داد و ا دهیرا د نیرام نیملور  

: داد زد  باً یبا صداى بلند تقر   

 - خانوم رستگار!

به او برسد؛ از قبل به خودش قول داده بود نیتا رام تادسیا  نیدرباره ملو باهاش « : ملور  گهید  

و نگاهى به جعبه در دست » حرف نمى زنم؛ خودم دنبالش مى گردم  دیكش قىینفس عم نیرام  

: انداخت و گفت ن یملور  

كارت استعفا دادی؟ از  - 

: سرى تكان داد و بى تفاوت گفت ن یملور  

ن؟یكارى داشت بله،  - 

باال  ى ی ابرو نیدخترك لحنش، انگار طلب كارانه بود؛ رام امد؛ یخوشش ن  نیاز لحن ملور  نیرام  

: رسمى گفت  ریانداخت و غ  

 - زنگ زدم جواب ندادى؛ گفتى وقتى آماده معامله بودم... .

با خودش گفت امد؛ یخوشش ن نیلحن ناگهانى رام  ر ییباال انداخت؛ از تغ ىیابرو نی« : ملور  چه  

مطمئن نبود كه »! بى ادب، زود پسرخاله شد ادی بود؛ هرچند ز فضا  رییفقط تغ  ن،یقصد رام اما  

منتظر نگاهش نیبودموفق شود. هرچند ممكن بود دخترك دچار سوءتفاهم شود! ملور  توانسته  
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: و گفت  دیدستى به گردنش كش ن یكرد؛ رام  

! االن اى؛ یالزمه همراهم ب  - 

: لحن ممكنه گفت  نی باال انداخت و با سردتر  ى یابرو ن یملور  

! شدم با اجازه مونیاما من پش د؛ یببخش  - 

مانتوى نیو با خشونت آست دیكالفه نفسى كش  نیرد شد؛ رام  نیرا گفت و از جلوى رام نیا  

: گفت  تیباعصبان د؛ یرا كش ن یملور  

چى؟ مگه من مسخره توام دختر؟ عنىی  - 

تعجب كرده بود، ولى سعى كرد تعجبش را بروز ندهد و با لحن  ن یكه از رفتار رام  نیملور  

 سردى گفت:

! رو ول كن نمیگفتم كه معذرت مى خوام؛ حاال هم لطفاً آست  - 

با لحن  د؛ ی كش قىیو نفس عم دیاش كش شانییرا ول كرد؛ دستى به پ نی ملور ن یكالفه آست نیرام  

 جدى گفت :

م؟یبعد دوباره حرف بزن میشب نیسوار ماش شهی مى خوام تند رفتم؛ م معذرت  - 

د یخواست بگو ن یجعبه ى در دستش را گرفت و به ؛». من باهاتون كارى ندارم «: ملور نیرام ولى  

كه  نیراه افتاد. داخل ماش  نیرفت؛ شانه اى باال انداخت و لبخندى زد و دنبال رام نشیماش سمت  

بود؛ چشمانش نیى داخل ماشبهش جلب شد، بوى گل محمد ن یكه توجه ملور  زىی چ نیاول نشست،  

د؛بهیكالفه دستى به گردنش كش  نیفرستاد. رام  شیها ه یبست و با لذت عطر گل را به ر را  

: شد و گفت  رهی رو به رو خ  

 - وقتى خودت نباشى، حرف زدن برات راحت تره تا وقتى خودت باشى و بخواى حرف بزنى.
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كه به قاب عكس روى داشبرد نگاه نی رو كرد؛ ملور نی و به ملور دیكش گرىید قیعم نفس  

فكر بود كه   نیپدر و برادرم خالفكار نبودن، اگه ملو تركم نمى كرد، اگه «: مى كرد و در ا  اگه  

میعكس خانوادگى داشته باش ه یما هم  شدیزخندى »؟ مامان طالق نگرفته بود؛ مبه فكرش پو سپس  

را صاف كرد  شیصدا نیهم وجود نداشت. رام هیامكان كنار هم بودنشان، حتى براى چند ثان زد؛   

 و گفت :

نشدن خونه پدرشه؛ ازت كمک مالی پسر كه دنبال پا  هیبرادر كه دنبال خواهرشه و   ه یعنوان  به  - 

! خانوم  نی م ملورمى خوا  

جز خواهرش نی گذاشته بود؛ خانواده، هرچند ملور  نیدست روى نقطه ضعف ملور نیرام  

: و گفت  دیكش قىینفس عم نی نداشت. ملور  گرىیخانواده د  

هر كارى ای  اتیپسر... ولى من هنوز روى حرفم هستم؛ من هم تو عمل ه یبرادر و  ه یعنوان  به  - 

! خسروى باشه هستم. فقط در اون صورت همكارى مى كنم  ایكه مربوط به سان  

: لبخندى زد و گفت نیرام  

. نتتونیمن مى خواد بب سیمزاحمتون شدم؛ رئ نیبراى هم  - 

لحظه فكر كرد كه  کیبراى   نیلحن داده بود و ملور ر ییتغ نیدو « : دوباره رام اروی  ن یا ممكنه  

باشه  تىیتک سرفه اى كرد؛ با متانت سرى تكان داد و گفت »؟ :شخص سپس  

! مینیمافوقتون رو بب میقبوله، بر  - 

كه براى نیموافقت كند؛ رام طشیبا شرا نیرام سیآب نمى خورد، رئ ن یچشم ملور هرچند  

ل**ب استغفراهلل گفت؛ سرش را تكان داد و   ر ی شده بود، ز ن یاى محو چشمان عسلى ملور لحظه  

را  نیشد و ماش نگیوارد پارك نیرام ستاد؛یا  مىیمقابل ساختمان پنج طبقه ى قد ن یافتاد! ماش هرا  
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شدند و در سكوت سوار آسانسور شدند؛ با توقف آسانسور در ادهی اى پارك كرد. هر دو پ گوشه  

ادهی ى چهارم، از آسانسور پ طبقه  

باز شد؛  كىیو زنگ را فشرد. چند لحظه بعد، در با صداى ت ستادی مقابل واحدى ا نیرام شدند؛   

واحد سى مترى بود؛ كمى از  کیپشت سرش وارد واحد شد. خانه    نیو سپس ملور  نیرام اول  

دست مبل بود، بزرگ به نظر کی  لهیچون تنها وس  دیخودش بزرگتر به نظر مى آمد؛ شا خانه  

احترام نظامى نینشسته بود؛ جلو رفتند و رام كه روى مبل تكى اى  دیمردى را د نیآمد. ملور مى  

: بود، سرى تكان داد و گفت نیهمان مافوق رام ا یسالمى كرد. مرد كه گو نیگذاشت و ملور   

 - آزاد؛ خوش اومدى خانوم رستگار!

سالى بود با موهاى مشكى كه انیسرى تكان داد و به چهره ى مرد نگاه كرد؛ مرد م نیملور  

بى پروا به  نیداشت، جدى به نظر مى آمد. ملور  لیو سب ش یبود و كمى ر انشانیم دیهای سف رگه  

: گفت  تینگاه كرد و با جد ش،یى فرد روبه رو رهیچشم هاى ت  

! دیعلى مقدم باش ریام دیشما هم با  - 

ن یهم مى توانست حقه ى سامان باشد؛ به چشمان ملور نینظر مرد، دخترك باهوشى بود و هم به  

هر دو را دعوت به نشستن كرد نیكرد، از چشمانش نمى توانست به حسش پى ببرد؛ بنابرا  نگاه  . 

كه متوجه شد هنوز هر دو مرد به او شک دارند؛ نیدو روى مبل هاى تک نفره نشستند. ملور هر   

: گفت متیلبخندى زد و با مال  

رو شون یخسروى، بهتره اسم اصل  اریسام ایبگم من از طرف سامان   دیبتى، بااز هر صح قبل  - 

شدنشون هم هستم. مطمئناً ر یبلكه حتى خواستار دستگ ومدم؛ یمحمود و مهران رستگارى، ن بگم،  

. ... براتون گفته چى بهش گفتم و  ر ی آقاى اساط  
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: و ادامه داد  دیكش قىینفس عم ن یملور  

. ... دیهمون طور كه مى دون ه؛ یاسته من چخو دیمطمئناً مى دون  - 

اد یرفتار دخترك ناخودآگاه به  دنی از رفتار گستاخانه دخترك عصبى شد؛ ولى مقدم با د نیرام  

اش افتاد؛ با خودش گفت نه یر ی« : دوست د امرزهیخداب نِ یحس هیشب لى یدختر، خ ن یرفتارهاى ا !»  

 سپس سرى تكان داد و گفت :

بهتون اعتماد بشه خانوم رستگار؟ دیرو چه حسابى با خب،  - 

نیدخترخالفكار بود. رام ک یحرف را داشت؛؛به هر حال او در چشم آن ها   نیانتظار ا   نیملور  

: را صاف كرد و گفت  شیصدا  

! شمیاگه الزم باشه من ضامنشون م  - 

: نگاه قدر شناسانه اى كرد و گفت ن یملور  

دیاگه بخوا د؛ ینشناخته به من اعتماد كن نیدرسته شما نمى تون ،نیشما ضامن من بش ستین ازىین  - 

. خالصه زندگى منه  نیا  ست،ین ازى یكنم؛ ولى مطمئناً ن ف ی رو تعر  میمى تونم كل زندگ  

اى گذاشت و شهیش ز ی( در آورد؛ عكس را روى مایعكسى از خودش و ملودى )سان فشیاز ك و  

 گفت:

با خواهرم زندگى مى كردم و اون تنها خانواده منه؛ جز اون به اسم دختر مردى ام كه شما من  - 

نه؟ ولى من حتى تا چند سال قبل، جز چند تا  ای دیسامان خان. نمى دونم باور مى كن دیگفت بهش  

عكس و اسم ه یاز اون به اسم پدر نمى دونستم و اون برادرى كه دارم، جز  زىی اسم چ ه یو  عكس  

. ... نمى دونستم تا چند سال قبل  زىیازش چ  

: د ینگاه كرد و موشكافانه پرس ن یمرد به ملور  
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: به مرد نگاه كرد و با آرامش گفت نیدى؟ملوریتا چند سال قبل؟ چند سال قبل چى فهم  - 

بایالبته قبال هم اومده بودم ولى با مدارك جعلى... تقر   ران؛ یتازه برگشته بودم ا  ش، یسال پ چند  - 

هستن ىی والهایكه به عنوان پدر و برادرم هستن، چه ه ىیاون ها  دمیبود كه فهم شیسال پ شش ! 

. ... و مى دونم كه  دیمطمئناً شما از كارهاشون اطالع دار  

: شد؛ جدى شد و گفت   رهی در چشمان مرد خ ن یملور  

. ... دیكردن اون و پسرش ندار ر ی هنوز مدركى براى دستگ  - 

نگاه  ن یرا مشت كرده بود و به ملور شیدست ها  نید نگاه كرد؛ رامبا دقت به هردو مر  نیملور  

كسى  اد یرا به   نیكرد؛ مرد با خونسردى نظاره گر دخترك بود؛ خون سردى مرد ملور  مى  

كمى  د؛ ی را د  ن یانداخت كه او حتى حاضر به تحمل لحظه اى او را نداشت. او كه سكوت ملور مى  

: گفت  تیشد و باجد لی به جلو ما  

خوب چرا االن به فكر لو دادن خانواده ات ن؟یاطالعات دار  سیپل کی از   شتریكه ب دیبگ دیخوا  مى  - 

خانوم رستگار؟ افتادى   

: لبخندى زد و گفت ن یملور  

نی اسم اصلى، مطمئناً شما از ا نی... درباره ى سوال اولتون، فكر كنم كه بله؛ مثال همخب  - 

وقت چیكه من با اون ها اسمى نسبت دارم و درباره سوالتون، من ه نی دوم ا  د؛یبى خبر بود موضوع  

بهتره براى  …میروقت نمى خواستم دختر اون باشم؛ بگذ چیدردسر نبوم؛ در واقع من ه دنبال  

خوام خواهرم  ی و من هم... خب من م ن یدار ازی. شما به مداركى كه من دارم نمیتوافق كن معامله  

و من هم در عوض تمام اطالعاتم رو بهتون دیهاتون شركت مى د اتیشما من رو تو عمل نم؛ یبب رو  

بهتون گفته كه اطالعات من فقط به خسروى ها ربط نداره؟ براى اثبات ر ی فكر كنم آقاى اساط دم؛ یم  
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سامان خسروى و چند تا از همدست هاش رو رىی مدرك الزمه براى گرفتن حكم دستگ تم،ین حسن  

ه؟یبدم. خب، نظرتون چ بهتون  

و منتظر به مرد چشم دوخت؛  نهیداد؛ دست به س ه یو به پشتى مبل تك دیكش قىینفس عم نیملور  

ضرب گرفته بود؛ او هم منتظر بود و لبش ن یروى زم شیهم كه ساكت بود و كالفه با پا نیامر  

: گفت  تشی! پس از مدتى او با حفظ جددیرا مى جو  

. توستیكافى ن ىیبدونى شجاعت به تنها  دیخانوم رستگار؛ اما با رهیكه شجاع هستى قابل تقد  نیا  - 

مى دونى كه اون ها حتى به همخون خودشون هم ه؟یبهتر بدونى كه پدرت چه طور آدم دیبا  خودت  

نمى كنن؛ باز هم مشتاقى مالقاتشون كنى؟  رحم  

بود و پاسخ تندى از  دهیسوال را پرس نیكه قبال مشابه ا   نیشد؛ رام نیمنتظر پاسخ ملور  سپس  

: با متانت گفت  ن یكرده بود، كمى از واكنش دخترك نگران بود. ملور  افتی دخترك در  

دیكه گفت نی حماقت رو همراهش داره؛ و ا  ادى،ی« : حق با شماست؛ گاهى شجاعت ز  -ها حتى   اون  

درسته؛ چون خودم هم مورد لطف اون ها بودم. من »! به هم خون خودشون هم رحم نمى كنن  كامال  

و چهره ى واقعى اون ها رو بهش نشون نمیط مى خوام خواهرم رو ببفق نم،یخوام همه رو بب نمى  

! خواهرم هستم  دنی بدم؛ پس بله هنوز مشتاق د   

با خودش گفت نیگفت دنبال خواهرشه و مجازات « : سپس به دو مرد مقابلش نگاه كرد؛ رام وقتى  

مى گفت داشت راست ست؛ یآخر او سرى تكان داد و »!؟ شدن پدر و برادرش براش مهم ن در  

 گفت:

دهیهاى دوره د  سیكرد؛ حتى پل ات یعمل ه یدختر جوان رو وارد   کیراحت   شهیحال نم ن یا با  - 

ممكنه؛ ولى  ریسخت و تا حدودى غ  اتی! پس ورود به عملشهینم دانىیم ات یهم وارد عمل خانوم  
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! با خواهرت صحبت كنى رىی بدم كه بعد از دستگ نانیمى تونم اطم  

: سرى تكان داد و گفت ن یملور  

مملكت خدمت نیدارم به ا  دیوسط چه سودى مى كنم؟ فقط لطفاً نگ نیاون وقت من ا  د،یببخش  - 

مملكت نبود كه كمكم كرد؛ فقط و فقط خودم بودم كه  ن یداشتم ا ازیكنم؛ وقتى كه من به كمک ن مى  

دم؛ یرو بهتون م ى ر ی. االن هم طبق حرفم فقط مدرك براى دستگرونیب دم یرو از آب كش ممیگل  

بردارم؟  نتون یرو از ماش لمی تا من وسا ن ییپا دیایب شهیم ریاساط  آقاى  

****** 

داده بود و حاال منتظر بود از  لیمدارك مربوط به سامان خان را تحو نیهفته گذشت؛ ملور  دو  

،دو هفته ن یاز دوسال گذشت. طى ا  شتریب نی دو هفته اى كه براى ملور د؛ یا یخبرى ب  نیرام طرف  

رندیسامان خان بگ رىی داده بود، توانسته بودند حكمى براى دستگ نی به رام نی مداركى كه ملور با  

سامان خان، منوچهر راد هم نهیریدربه در دنبال سامان خان بودند! به جز سامان خان، دوست د و  

داشت ن یها دنبال او هم بودند؛ از طرفى ملور سیدر كار قاچاق اسلحه بود، فرارى بود و پل كه  

كمک به او شده باشند؛ مى خواست خودش دست به  الیو مقدم بی خ  ن یكه نكند رام شدیسرد م دل  

از دوست هاى مادرش برود؛ زنى به اسم اكرم دست طال  كىی شی پ افه یق  ر ییشود و براى تغ كار . 

رنگ برداشت و چند دسته  وپ یو چند تو س یمحتواى كاله گ سهیجفت لنز و ك کی  زشیوى مكش  از  

گذاشت و راهى آدرسى شد كه  فشیدو هزار تومانى اى را كه قبال آماده كرده بود، داخل ك اسكناس  

بعد از  نی توقف كرد و ملور مىیمقابل خانه اى قد نیبراش فرستاده شده بود. ماش امکیپ  قیطر  از  

و خرابى شد و مقابل در رنگ و رو رفته ى  ک یشد؛ وارد كوچه ى بار ادهیپ ه، یردن كرا ك  حساب  

: زنگ در را فشرد و پس از چند لحظه زنى با صداى دورگه اى گفت  ستاد؛ ی آهنى ا  
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ش؟یفرما  - 

: از زن، با صداى كلفتى گفت  تیتک سرفه اى كرد و به تبع ن یملور  

 - سودى ام، با اكرم پنجه طال كار دارم.

اسمش را سودى گذاشته نیصداش كار كرده بود؛ همچن ر یینشدنش، روى تغ ىیخاطر شناسا  به  

. چند لحظه بعد، دیایچون اسم سابق مادرش سوزى بود مى خواست مثالً اسمش به مادرش ب بود؛   

با لباس كهنه ظاهر شد؛ دختر با  باز شد و دختركى ژىی ژقیآمد و بعد در با صداى ق ىیدمپا صداى  

 صداى دورگه اى گفت :

ى؟یتو سودى  - 

ک یبزرگى داشت كه  اطیسرش را تكان داد و پشت سر دخترك وارد خانه شد؛ خانه ح نیملور  

ن یشده بود. ملور دهیكش  واری مربعى شكل وسطش بود و چند تا بند رخت هم سرتاسر د حوض  

و با صداى دیكوب  شهیدختر به ش  ستاد؛ ی سر دختر رفت از چندتا پله باال رفت و مقابل اتاقكى ا  پشت  

 بلند گفت:

. اومد شتیتیاوى اكرم طال، مشترى ت  - 

با تعجب به دختر نگاه كرد و با خودش نیرفت؛ ملور  نی برگشت و چشم غره اى به ملور بعد  

« : گفت  دیباشه با ادمی ش؟یتیبچه اى بود ها؛ پررو انگار مى خواست درسته قورتم بده؛ گفت ت عجب  

»! روى لحنم هم كار كنم  هیبه قول بق ای ظاهر شد؛ اكرم دست طال   ن یالغر اندام جلوى ملور زنى  

” زن الغر و كوتاه قدى بود، صورت استخونى با چشم هاى خمار مشكى اى داشت و "طال اكى  

: رنگ بود؛ اكرم دست به كمر شد و رو به دخترك گفت  رهیو ت ک یانش هم بارلب  

! زر زدى بزمجه؟ برو گمشو از جلو چشمم ادى یباز ز  - 



 

 
 

104 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

با تعجب به رفتن دخترك  ن یو رفت. ملور دیچشم غره اى به اكرم رفت و راهش را كش  دخترك  

قد بلند و الغر اندام بود و  ن یرا برانداز مى كرد، ملور ن یكرد؛ اكرم دست به كمر داشت ملور نگاه  

بود. اكرم با گفتن  شیتیبه قول دخترك ت ا یبه تن داشت و   کی« : مانتو شلوار ادارىِ آبى نفتى ش به  

»؟ چى نگاه مى كنى  ای را درآورد و داخل رفت. اتاقک  شیكفش ها نی داخل اتاق رفت؛ ملور به  

به جاى فرش موكت مى؛یكهنه و قد لی سا و نیخانه اكرم، اتاقى دوازده مترى بود با ساده تر همان  

قاب   کیچند كتاب،   شیطاقچه هم بود كه رو ک ی شگرى، یآرا  لیو رو رفته اى پهن بود و وسا رنگ   

: برگشت و با لحن دستورى گفت نیعكس و صندقچه چوبى بود. اكرم سمت ملور   

 - در رو پشت سرت ببند!

: شده بود، بست و گفت دهیاى را كه با روزنامه پوش شهیدر ش ن یملور  

! تابلو كارى اومدم هیسوزى زلزله ام؛ براى   كهی من هم دختر كوچ ى، یتو اكرم دست طال  - 

از  كى یآمد؛ قبالً اتاقى در   رونیاز خانه ى اكرم ب  دشیبا ظاهر جد نیاز دو ساعت، ملور  پس *** 

بود. با دهیگوشى هم خر  کیخط اعتبارى و   ک ی ریشهرى گرفته بود؛ طى مس نییهاى پا  مسافرخانه  

براى او و مادرش مدارك  شیاز جائالنى بود كه به لطف ناپدر كىی اعتبارى به رضا، كه  تلفن  

ک یاقدام كند. باالخره دختر  دش،یگرفته بود، تماس گرفت تا براى كارهاى مدارك جد  ىیشناسا  

اشت؛ هرچقدر مى خواست، نمى توانستد انیكار بود و خون خالف كارى در رگ هاش جر خالف  

در  ن یرا براى شركت ملور  سشیتوانسته بود موافقت رئ ن یشود. از طرفى رام نی ا منكر   

هر چند با شرط ها و شروط ها؛ البته بماند كه مجبور شد كلى از پدرش براى ردی را بگ تیمامور  

در اتاق نشسته بود  نیساله اش را؛ رام  ن یبگذارد و او هم آبروى چند ه یما سشیموافقت رئ گرفتن   

و تنها جمله  زدیزنگ م نی مورد نظر در « : و براى بار چندم داشت به شماره همراه ملور مشترك  
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» دسترس نمى باشد زش،یكاغذهاى روى م نیگوشى را قطع كرد و از ب نیمى شد. رام شینصب  

كند؛ مجدد تلفن را برداشت و شماره را گرفت و باز هم تنها پاسخش  دایرا پ نی خانه ى ملور شماره  

برگه ها، تكه اى كاغذ برداشت  نیو از ب دیكش  شیموها  انیهاى ممتد گوشى بود. كالفه دستى م بوق  

را نوشت و از جا بلند شد كاپشن مخصوصش را برداشت و نی كاغذ آدرس خانه ملور  روى و  

ساختمان گفت داریسرا  دیشد؛ اما وقتى پرس نی هفته است « : رفت. راهى خانه ملور هی حدود  

ومدهینشست و با خودش گفت » ن نیدست به كار « : داخل ماش ىیدختر كجاست؟ نكنه تنها نیا  عنىی  

كاپشنش درآورد و شماره ى دوستش .»؟ شده  بیگوشى اش را از ج د؛ ی دستى به صورتش كش كالفه  

كند. نگران  دا یپ شیرا برا نی گرفت؛ از دوستش كه در اداره آگاهى بود، خواست تا ملور را  

بود كه  نی ملور نبود، چون به واسطه ى  ن ینگرانى براى خود ملور ن یبود؛ ولى ا نیملور  

مى گشت و  دیحاال حاالها با  شد،یم دی تر به خواهرش برسد و اگر آن دختر ناپد عیتوانست سر  مى  

تماس گرفت و نیربع بعد، دوست رام ک یكردن خواهرش نمى شد.    دایوقت موفق به پ چیه دیشا  

بعد از گرفتن  ن ینقطه شهر راند. ملور نیبه سمت جنوبى تر نیرا داد؛ رام ن یملور  بىیتقر  نشانى  

را در قفل چرخاند؛  دیراهى مسافرخانه شد؛ از پله ها باال رفت و كل ش، یبراى مدارك جعل عكس  

. چشمانش خسته بود و مى سوخت؛دیكش قىینفره ى اتاق ولو شد و نفس عم کیروى تخت   خسته  

ادى یمانگارى داشت و مدت ز ادىیكه لنزها مدت ز ن یلن،ز خشک شدنش بود و با وجود ا بدى  

ل**ب لعنتى اى گفت و بلند ر یكه آن را گذاشته بود، ولى باعث سوزش چشم هاش شده بود. ز نبود  

ىی آورد لنز ها را در آورد و در روشو رونیجعبه و محلول مخصوص را ب  فشیاز داخل ك شد؛   

كرد؛ سپس همه دستمال مرطوبى برداشت و صورتش را پاك  ششیآرا  ف ی اتاق شست. از ك كنار  

كوچه ى   ستاد؛ ی مقابل كوچه اى ا نیبه رخت خواب رفت. رام ر یرا در آورد و با لباس ز شیها لباس  
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پارك كرد و راهى مسافر ابانی را كنار خ ن یداخل رفت؛ پس ماش نی بود و نمى شد با ماش كىیبار  

فرخانه اولى اسمش به همه سر بزند. مسا  دیشد. چون در آن كوچه چند تا مسافرخانه بود، با  خانه  

آن جا  طیآن جا نبود؛ مح  نی نگاه مى توانست بفهمد كه ملور کی با  نیبود؛ رام تختیپا ر یپذ مهمان  

: متصدى رفت و گفت ز یحال به سمت م ن یدختر نبود. با ا کیمناسب   

جا اتاق داره؟ نی رستگار ا ن یخانومى به اسم ملور دیببخش سالم  - 

گوشى اش را در آورد و روبه روى مرد  نیبود تا خواست حرفى بزند؛ رام رمردىیپ متصدى  

انداخت و داخل دفترش دنبال اسم گشت. سرش را نچى یمرد نگاهى به صفحه چهار ا گذاشت؛   

: رو كرد و گفت نیرا از چشم برداشت؛ به رام نكشیخاراند و ع  

خانوم مجرمه؟ نی ا نمیبب ست، یكسى ن نیهمچ  - 

: گفت  ىیحال با خوش رو   نیدادن نداشت؛ با ا  حیحوصله توض نیرام  

! ستینه پدر جان، مجرم ن  - 

: لبخندى زد و گفت  رمرد یپ  

 - پس نامزدته حتما!

: مجدد لبخندى زد و گفت نیرام  

! هام هست؛ با اجازه لیاز فام كىی  - 

مسافرخانه هم نتوانست نیآمد و راهى مسافرخانه ى بعدى شد؛ در دوم رونیمسافرخانه ب از  

ن یبود؛ وقتى عكس ملور رانىی ا  ر یمسافرخانه كه اسمش مهمان پذ ن یكند. در سوم  دایرا پ نیملور  

: سى و پنج ساله بود، نشان داد؛ مرد كمى فكر كرد و سپس گفت ایرا به متصدى كه مردى سى    

. ... جا و  نیعكس اومده بود ا  ن یا  هیخانوم شب ه ی روزید  - 
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: باز بود نگاه كرد؛ سپس سرش را بلند كرد و گفت شیى كه جلو مرد به دفتر   

! ستیرستگار ن نیجاست؛ ولى اسمش ملور ن یجا بود و هنوز هم ا ن یا روز یاز د  - 

گفته بود   ن یآمد كه ملور  ادشیكمى فكر كرد و   نیبا مدارك جعلى اومده « : رام شیسال پ هشت  

رو داشتم ى ر یام كایاسم رون ران؛ یزد و گفت » :بودم ا  لبخندى  

!؟ستین رىیام كایرون اسمش  - 

 مرد دوباره نگاهى به دفتر انداخت و گفت :

جناب؟ ستیمجرم كه ن  نه؛ یاسمش هم بله  - 

: سرى تكون داد و گفت نیرام  

كدوم اتاقه؟ نیگفت ست،ین  - 

 مرد گفت :

. ، طبقه سوم جناب ٣٢٠اتاق   - 

: سرى تكان داد و گفت نیرام  

! ممنون لىیخ  - 

گشت. مقابل ٣٢٠و دنبال اتاق  دیمنتظر حرف مرد نشد و سمت پله ها رفت؛ به طبقه ى سوم رس و  

بی هوش شده بود؛ بایخسته بود و تقر  لىیكه خ  نیو تقه اى به در زد؛ ملور  ستاد یچوبى اى ا  در  

لباسش را كه  نیتا متوجه شخص پشت در شود. از جاش بلند شد و دم دستى تر دیطول كش مدتى  

در آن ن یملور دنیبا د  نیو سمت در رفت؛ رام دیكوتاه باال زانوى ساتن قرمزبود، پوش شامروبدو  

ن، ینگاه كرد! برعكس رام نیانداخت و به زم ن ییكرد؛ سرش را پا دىیاحساس گرماى شد ط یشرا  

و سر نی كه شد متوجه سرخى صورت رام قینگاه مى كرد؛ دق نیداشت به رام الى یبا بی خ نیملور  
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: افتاده اش شد؛ لبخندى زد و گفت  نیی پا  

! نی چند لحظه صبر كن آقا رام - 

شلوار ورزشى و تى شرتى برداشت و ک یاتاق برگشت و در را بست؛ از داخل چمدانش  به  

نگاهى به نیموهاش را شانه كرد و باالى سرش جمع كرد و دوباره در را باز كرد. رام د؛ یپوش  

و حاال هم سر برهنه! بدون  دیدختر را با لباس كوتاه مى د کیبارش بود  نیكرد چون اول  نیملور  

: گفت  نیبه ملور  مینگاه مستق  

فت و در دلش گفتخنده اش گر  نی از رفتار رام نیم؟ملوریصحبت كن می« : مى تون -مرد   چه  

را صاف كرد و گفت »! :خجالتى اى  شیصدا سپس  

م؟یجلوى در حرف بزن نی تو؛ مطمئناً نمى خوا  دییبفرما  - 

ش یدختر دست و پا کی دنیحس كرد عرق كرده است؛ جوان تازه بالغ شده اى نبود كه با د  نیرام  

: دخترك فرق داشت. سرش را تكان داد و گفت ن یرا گم كند؛ اما ا   

رون؟یب میبر  شهیم  - 

: مجدد لبخندى زد و گفت ن یملور  

 - چند لحظه!

شال دم دستى سرش كرد؛ گوشى اش را برداشت کیو  دیرا پوش شیبه داخل بازگشت؛ مانتو  سپس  

مسافرخانه رفت! البته کیبه پارك نزد  نیگذاشت. همراه رام شیمانتو بیدر ج دشیهمراه كل و  

هم با فاصله از دخترك  نینشست و رام مكتىیفضاى سبز بود؛ روى ن  هیشب شتر یكه نه، ب پارك  

: گفت  ت یو با جد نىیبدون مقدمه چ نینشست. ملور   

ونم؟یمالقات رو به چى مد ن یا  لیدل خب،  - 
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: پا روى پا انداخت و گفت  نی از ملور تیبه تبع نیرام  

لطف اون مدارك  بودم؛ به هیو بق سم یروز كه مداركت رو دادى، دنبال راضى كردن رئ اون  - 

االن هم براى  بن؛ یپد... سامان خان و چند تا هم دستش گرفته شده و تحت تعق رىیحكم دستگ االن  

 كمک تو اومدم!

: باال انداخت و گفت ى یابرو ن یملور  

كردن رها؟ خوب من خودم مى تونم كارى رو كه مى خوام انجام بدم؛   دایپ ای كمک به من  براى  - 

انداختن قاتلش بود كه به لطف اون مدارك انجام  ریمادرم گ تیبه كمک ندارم. وص ازىی... نپس  

. ... كه   نیو ا  دیجا اومد نی تا ا هودهیندارم؛ فكر كنم ب ازیبه كمک ن گهیمن د نیشد؛ بنابرا  

: و ادامه داد  دیكش قىینفس عم ن یملور  

كه كجاست رو ن یاز خواهرتون اطالعات دارم؛ بله فقط مى دونم اون زنده است ولى ا گفتم  - 

! ولى كجاست نمى دونم اره،ینمى دونم؛ فقط مى دونم جز آدم هاى سام  

جدى  نیو مانند ملور دیكش قىیتمام شود؛ سپس نفس عم ن یمنتظر شد تا حرف هاى ملور نیرام  

: فت گ تیشد. باجد  

ازیكه من دنبال خواهرم هستم و به كمک ن ن یمادرتون، همون پدرتون سامان خانه، درست؛ ا قاتل  - 

ر ییدارم، خانوم رستگار فكر كردى با تغ از یكه به كمک ن ستمیهم درست؛ ولى فقط من ن دارم،  

طور فكر نیجعلى مى تونى راحت وارد باند خسروى بشى؟ من كه ا  ى یو مدارك شناسا چهره  

 نمى كنم!

از نقشه اش با خبر شده بود، تعجب كرد؛ ولى خودش را نباخت. با  ن یاز آن كه رام  نیملور  

 خون سردى لبخندى زد و گفت:
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تى امروزو ح روزی راهِ. تا د نیراه آسون تر  نیبهتر شهیاما هم ه؛ ی پا افتاده ا  شیراه پ ن یا درسته  - 

اومده باشى، خواه ناخواه بعضى  ایخواستم منكر بشم اما... وقتى توى خانواده خالفكارها به دن هم  

خالف كارم، مى تونم كارهاى  ه یخب، چون من هم دختر و خواهر   شه؛ یمثل اون ها م رفتارهات  

انجام بدم كنى؛ چون من خودم به جرمى كه مى خوام   ریبكنم. شما مى تونى من رو دستگ ادىیز  

كار رو نمى كنى، حاال اگه حرفتون تموم شده ن یاعتراف مى كنم؛ ولى چون مدركى ندارى ا دارم  

! ن یبهتره بر   

با آن كه دلش به رفتن  نیگرفت؛ رام شیبلند شد و راه مسافرخانه را در پ نیبى توجه به رام و  

بور به انجام كارى بكند؛ از او را مج  ا ی اوردیفشار ب  نی نمى داد، ولى نمى توانست به ملور تیرضا  

: رفت گفت كشیجا بلند شد و نزد  

خانوم رستگار؛ خودت بهتر  دینمى تونم به كارى مجبورتون كنم؛ ولى مراقب خودتون باش من  - 

. ... ساخته است، اگه بفهمن كه تو  ىیمى دونى از اون ها چه كارها  

رونیسپس نفسش را صدا دار ب د؛ یادامه حرفش را نگفت و در عوض دستى به گردنش كش نیرام  

 فرستاد و گفت :

ای...  دیچى كار كن دیبا دیكرد مى دون ر ییاگه نظرتون تغ د؛ یهر صورت مراقب خودتون باش در  - 

 على!

به جز نفر بدون انتظار نگرانش شده بود؛ البته کیاز آن كه   ن یجهت راه افتاد؛ ملور  خالف  

تو نبود، براى خواهرش « : خواهرش، خوشحال شد. سرى تكان داد و با خودش گفت نگران  

و گفت .»! :نگران بود دیكش  پوفى  

 - اون فقط نگران خواهرشه؛ فكر الكى نكن!
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 سپس راهى مسافرخانه شد .

*** 

الناز  دشیبا اسم جد نی مى گذشت؛ ملور نیو رام نیروزى از مكالمه نه چندان دلچسب ملور  چند  

دو روز، اطالعات مناسبى براى نابودى باند جمع ن یوارد باند منصورى شده بود؛ طى ا شاكرى   

هم طى آن چند نیمنصورى استفاده كند. رام هیبود و مى خواست سر فرصت از آن ها عل كرده  

با موهاى آشفته و ن،یود ملورو حرف ها و ظاهرش فكر مى كرد. چهره خواب آل نی به ملور روز،  

ل**ب  ریشد و ز  یمى افتاد گرمش م  ادشی كوتاهش، مدام جلوى چشمش بود و هر بار كه  لباس  

« : هى مى گفت  طونیش اهی سعى مى كرد خودش را به كارش »! استقفراهلل... لعنت خدا بر دل س و  

 مشغول كند.

*** 

سوم  فصل  

ها رسماً دنبال سامان خان مى گردند، سامان خان  سیبراش خبر فرستاد، پل ار یسام نیخبرچ وقتى  

را به عنوان دست راست ایو او هم سان دیرس اریشد و رسماً امپراطورى خسروى به سام فرارى   

را  ایمعرفى كرد. سامان خان خواست قبل از رفتنش از كشور، براى بار آخر سان  نشیگزی جا و  

بودند و حسام  نیدر ماش ا،ی برد عنىی   ا،یحسام همراه محافظ شخصى سانو  ای. االن هم سانندیبب  

كه  ایپخش مى شد، مى خواند. سان نی راحت نشسته بود و داشت آهنگى را كه از ضبط ماش لىیخ  

شده بود و از صداى حسام كه به نظرش بى شباهت به قارقار كالغ نبود، كالفه شده بود؛ به كالفه  

: رو كرد و گفت ا یبرد  

م؟یمى رس كى  - 
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كفرى شده بود و مى خواست سر از تن دخترك جدا  ا یمدت از دست سان نیكه حسابى طى ا  حسام   

: را با سوت زدن خالى كرد؛ سوتى زد وبا لحن شوخى گفت  تشیو عصبان دیكش قىیكند، نفس عم  

 - خسته شدى پرنسس؟ تو كه تا االن خواب بودى!

با خودش گفت  ایفک زدى « : سان  ایآهنگ گذاشتى  ای»! مگه تو گذاشتى بخوابم؟ تموم راه   پوزخندى  

 زد و گفت :

 - داشتم پدر جد تو رو مى رقصوندم.

بار آرزو كرد  نیملت از « : حسام براى هزارم هیكاش مى شد تو رو خفه كرد؛ هم من هم   اى  

ل**ب گفت » :شرت راحت بشن  رینمى توانست كارى كند؛ فقط ز ولى  

 - دختره ى بی شعور !

چشمانش را باز كرد؛ حسام ن،ی پوزخندى زد و چشمانش را بست؛ با توقف ماش د،یشن ایسان  

: گفت  ز یتمسخرآم  

. پرنسس میدیرس  - 

شد و به اطرافش نگاه كرد؛ با خودش ادهیپ نیحسام، از ماش ز یبى توجه به لحن تمسخرآم ایسان  

آشغال دونى مى مونه « : گفت  ن ی»؟ بابا بعد از فرارش تو ا ا یرا كج كرد و سرى تكان داد. برد  لبش  

از  ایمتروكه. سان عتاًیبود و طب  مىیآهنى اى را باز كرد؛ داخل كارخانه رفت؛ كارخانه قد در  

؛ اول خودش و سپس حسام به داخل اتاقک رفتنداى را باز كرد  شهیهاى آهنى باال رفت و در ش پله . 

ک ینفره، اتاق محقرى بود؛ ولى براى  کیچهل مترى، فرش شده با تختى فرفورژه ى  اتاقكى   

شاهانه به نظر آمد. سامان خان روى مبل نشسته بود؛ مرد پنجاه لى ی،خ بیتحت تعق فرارى   

و بیآراسته بود؛ حتى االن كه تحت تعق شهیاى كه با وجود سنش، جوان تر بود و مثل هم ساله  
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چه قبالً و چه   ایكف سامان خان خسروى بود. سان  نیبود؛ كت و شلوار و كفش چرم جز ال  فرارى   

: تكان داد و با لحن تمسخرگونه اى گفت االن از پدرش متنفر بود؛ سرى   

 - سالم بر بزرگ خانواده خسروى.

بدتر  تشیسامان خان، كسى كه روزى او را آدم هم حساب نمى كرد، ولى حاال وضع دنیاز د  حسام   

ط یسامان خان در آن شرا دنیاو شده بود، دلش مى سوخت و از طرفى هم خوشحال بود؛ از د از  

دراز كرد؛ با آن كه  این خان از جا بلند شد و دستش را به سمت سانلذت را مى برد. ساما تینها  

بار بعد از هجده  نیبرادرش را بغل نكرده بود و حتى وقتى اول ایوقت او  چیدخترش بود، ه ایسان  

نه شک ای كه واقعاً دختر سامان بود  نی گاهى به ا  ای. فقط دستش را گرفته بود. ساندشید سال  

نگاهى به حسام انداخت و حسام به  میدست پدرش را فشرد؛ سامان خان نكرد؛ پوزخندى زد و  مى  

هم روى تنها صندلى داخل اتاق  ایلبخندى زد. سامان خان روى تک مبل نشست و سان اجبار  

: گفت  زى ینشست؛ به اطرافش نگاه كرد و با لحن تمسخرآم  

گذشته، نه؟ لىیخ دمتیبارى كه د  ن یآخر  از  - 

 سامان خان مغرور پا روى پا انداخت و بى تفاوت گفت:

! هم نكردى  رىییتغ ن یدو سال، ولى همچ  - 

بچه ى لوس رو سر « : حسام در دلش پوزخندى زد و با خودش گفت نی مى تونه ا كىی حداقل  خوبه  

بار كه طى سال ها آن پدر و پسر .» جاش بنشونه نیسپس به سامان خان نگاه كرد؛ براى هزارم و  

نیو به شباهت اخالقى و رفتارى آن دو اعتراف مى كرد؛ باز هم به شباهت ب دیكه كنار هم مى د را  

با پدر و برادر ناتنى اش هم ایچند سال، به شباهت هاى سان نیها اعتراف كرد. البته طى ا  آن  

 اعتراف كرده بود. سامان خان خشک گفت:
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! پسر  رونیبرو ب  - 

: گفت  ایانحسام سرى تكان داد و رو به س  

! سامان خان دارید دیمنتظرتم پرنسس، به ام نیتو ماش  - 

رونیو اعدام شود؛ لبش را كج كرد و از اتاقک ب ریدستگ س،یبود كه توسط پل دواریچند ام هر   

برگ محبوبش را گار یبه پدرش نگاه كرد؛ سامان خان بى تفاوت نشسته بود و داشت س ای. سانرفت  

با خون سردى و در كمال آرامش چشم دوخت شیرور روبه رواو هم مانند مرد مغ  د؛ یكش مى . 

 پوزخندى زد و پا روى پا انداخت و با لحن تمسخر گونه اى گفت :

خانواده خسروى ام؛جالبه نه؟  عهدیاز بچه هات بى خبرى سامان خان؛ االن من ول معلومه ! - 

مهره ه ی خانواده اته و تو، تو االن  عهدهیروز از داشتنش شرمنده بودى، االن ول کی كه   دخترى  

كه نتونستى با زنگ بگى؟ هیكارت چ  نى،یدادى مى خواى من رو بب غامیاى. خب، پ سوخته  

زد و  گارش یپكى به س د؛ یرا تكاند؛ در دلش به دخترك ساده خند گارش ی خان خاكستر س سامان  

با خودش گفت ایفرستاد. سان رونیمثل اون « : دودش را ب اریكه سام  نیدرستش ا  ار،یسام مثل  

منتظر به پدرش نگاه كرد؛ سامان خان خاكستر » بود نهیو دست به س دیكالفه اى كش پوف  

: تكاند و گفت گارىیرا در جاس گارشیس  

. كنم ادآورىیچند مورد رو بهت  دیچون با اى،یگفتم ب  - 

: كرد و دستورى گفت ا یگذاشت؛ رو به سان ز یپاكتى درآورد و روى م بشیاز ج  

! نیبرش دار بب  - 

چهره اى آشنا،   نیخم شد و پاكت را برداشت و بازش كرد؛ داخل پاكت چند تا عكس بود؛ با د  ایسان  

 به نه سال قبل برگشت!
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ا یسان _گذشته »  

مى توانست شكه كننده باشد، نه؟ شی روبه رو رینگاه مى كرد؛ تصو شیشكه به روبه رو یملود  

و كسى كه قلبش را به او داده بود،كنارهم بودند. به خودش آمد، قهقه اى زد؛ دستانش را خواهرش  

با لبخند گوشه ى  ایو شروع به دست زدن كرد! با صداى دست زدنش عرش دیكوب گرید  کی به  

: زد و رو به او گفت  یتخت بلند شد؛ پوزخند ی لبش، از رو  

! م ملودىمتاسف  - 

 ملودى پوزخندى زد و گفت :

كردى؟ انتیچرا؟ چون با خواهرم بهم خ متاسفى؟  - 

كه تازه به خودش آمده ن یشد؛ ملور شیو مشغول بستن دكمه ها دیرا پوش راهنشیپ ال یبی خ پسرك  

نگاهى  الی رنگ را مقابلش گرفت؛ به پسرك بی خ دیشده بود، ملحفه سف تشیو متوجه وضع بود  

بود كه  نی كه مى دانست ا زىیآورد؛ تنها چ  ادیبا « : كرد و خاطرات گنگ شب گذشته را به   هرگز  

بود، گفت ». ... :عشق خواهرش نبوده ولى  دنیعجز و چشمانى كه آماده بار با  

! ملودى گوستیخدا، اون طور كه فكر مى كنى ن به  - ...» 

د؛یكش قىیعصبى مى كرد؛ خودش را كنترل كرد و نفس عم شیاز پ شیرا ب ایگذشته، سان  ورىادآی  

: انداخت و بى تفاوت گفت  زیپاكت عكس ها را روى م  

ها به من چه ربطى داره؟ نی دخترته، ا كىی ها عكس هاى اون  نیكه چى؟ ا  خب  - 

را دود مى كرد؛ خون سردى  گارشیعصبى، سامان خان با خون سردى داشت س اىیسان برعكس  

برعكس پدر و ایمى شد؛ سان ایباعث عصبى تر شدن سان شتر یاز حد سامان خان بود كه ب شیب  

را در  گارشیاز حد خون سرد و بى تفاوت باشد. سامان خان بى تفاوت س شینمى توانست ب برادرش  
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: فتخاموش كرد و گ شیگار یجا س  

! فقط خواهر توئه  تهیدخترى ندارم؛ اون عفر  نیمن همچ  - 

: پوزخندى زد و با بى تفاوتى گفت ایسان  

 - انگار فراموش كار شدى، متاسفانه من هم خواهر ندارم !

را مرده فرض كرده بود؛ سامان خان چشمانش را نی شده بود، ملور لیتبد ا یاز ملودى به سان وقتى  

: و گفت دیكش لشیبیى به سدست  د؛ یكش قىیبست و نفس عم  

)منظور همسر سابقشه( قبل از سقط شدنش، هر چى درباره من كهیاون زن  اى،یگفتم ب  نیا  براى  - 

داده؛ سی پل به رو همه  ام… دختره  نی ( ؛ انی)ملور تهیمى دونسته نوشته داده به اون عفر  اریسام و  

! بهت ربط نداره؟ گىیو منه! اون دختر دنبال توئه، باز هم م  اریدنبال سام سیاالن هم پل  

مرد به کیكه  ن یارزش نداشت، ولى ا زىی متنفر بود و براش پش نیكه از ملور   نیبا ا  ایسان  

لقبى ن یپدرى به دخترش، همچ چیمى گفت، براش قابل هضم نبود؛ ه  زىیچ  نیهمچ دخترش  

ک ینداشت؛ نمى دانست پدر داشتن چه طور است و وقت پدر  چیداد، مى داد؟ نمى دانست چون ه نمى  

: و بالعكس. شانه اى باال انداخت و بى تفاوت گفت  دیمى گو  زىی پدر به فرزندش چه چ  

ای من  بى؛یتو االن هم تحت تعق ست؛ یتو مدركى باشه جاى تعجب ن هیبه من چه؟ اگه عل خب  - 

وارد خالف شد همه كارهاش بدون  اریرفته، وقتى سام ادت ی! نكنه ستیاز ما مدركى ن ار،یسام  

نىی. مى بتمیر یدانشجوى ساده مد  هیرستگارى   ایمن سان ستم،یبود؛ من هم كه خالفكار ن سند  

ستیانداختن ما آسون ن  ر یگ  م؛ یردى به جا نمى ذار چیتو، من و سامى از خودمون ه برعكس  

سامان خسروى، اگه نطقت تموم شده من برم؟ جناب  

 پوزخندى زد و سرى تكان داد، وقتى به سمت در مى رفت، گفت:
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! آوردم ز ی سرى خورده ر هیبرات   - 

: گفت  ا یرفت؛ رو به برد رونینگاهش را حواله ى مرد كرد و سپس ب نیآخر  

 - افتخار كشتنش با تو!

ایگلوله همراه بود؛ سان  کیبا شل  ایقدم سان نی رفت؛ آخر  ن ییپوزخندى زد و از پله ها پا سپس  

: ل**ب گفت ر ی پوزخندى زد و ز  

 - باى باى بابا جون!

: بود؛ لبخندى زد و گفت  نیكه با لذت نظاره گر جان دادن مرد روى زم ا یاز طرفى برد  

ادیزود اون هم م لىیسامان خان، فعالً منتظر پسر و دخترت باش كه خ نمتیجهنم مى ب تو  - 

! شتیپ  

. كرد  کیبه سمتش شل گر ی سپس گلوله اى د  

*** 

اریبود؛ سام دنیكش گاریدرحال س شهیمثل هم ارینشسته بود و سام اریروى مبل مقابل سام ایسان  

: زد و گفت  گارشیپكى به س  

! من و خودش هیون هم با مدرك عل رفته؛ ا سی پل شیكه گفت اون دختره پ  - 

: سرى تكان داد؛ پوزخندى زد و گفت  ایسان  

. ... هم به خاطر منه سیبا پل شیكه دنبال منه و همكار نیو ا  - 

: و ادامه داد  دیپر صدا خند  

طبق عادتش سعى داشت ناخواسته بودنم رو تو ه؛ یمنه كه االن فرار ر یخواست بگه تقص مى  - 

! عادتم دهنش رو بستم سرم بكوبونه؛ منم طبق  
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: كالفه پوفى كرد و گفت ایروشن كرد؛ سان گرى ی د گاری سرى تكان داد و س اریسام  

اون آشغال رو نكشى؟ گه ید شهیم  - 

: گفت شیشگ یبا لحن خشک هم اریسام  

. ... كه تو كارم دخالت كنى  نیاز ا  شه؛ ینه نم  - 

برادرش باخبر شده بود، سرى تكان داد؛ حرف  ات یسال ها به خوبى از اخالق نی كه طى ا ایسان  

: را قطع كرد و كالفه گفت اریسام  

جز نابود كردن خودت،  اد؛ یخوشت ن ستی. مى دونم؛ ولى تو هم مى دونى كه برام مهم نادیم بدت - 

نداره، پس لطفاً سگ نشو؛ ر یاخالق سگى رو من تاث اریسام نیكوفتى چه خوبى اى داره؟ بب  نیا  

جز تو كسى رو ندارم؛ اگه فكر كردى نگران توام كور خوندى، مى ترسم خودم تنها وونهی د آخه  

 بشم! خودخواه هم خود بی شعورتى!

خنده اش گرفته  ا یبه فكرش است و هم از جمالت آخر سان ایهم خوشش آمده بود كه سان اریسام  

بخندد. پس تنها به نگاه كردن به دختر ایقدرى مغرور بود كه نخواهد حتى مقابل سان  ولى به بود؛   

فكر مى كرد كه  نی به ا ای« : چشم آبى روبه روش اكتفا كرد؛ سان نی مى دونم اگه كسى جز من ا خب  

بى برو برگشت مرده بود؛ ولى خوب من كه هر كسى نبودم، من خواهرش زد، یها رو م حرف  

در چشمان قهوه اى برادرش زل زد و بى تفاوت گفت »! :بودم  ایسان  

رو تحمل كنم؟ اروی   نیا  دیسامى، تا كى با  راستى  - 

: اخمى كرد و خشک گفت  ست؛یچ  ایخوب مى دانست منظور سان اریسام  

گى؟یحسام رو م ارو؟ی كدوم  - 

وب مى دانست كه خ  د؛ یكش قىیبلند شد؛ سمت پنجره رفت ونفس عم  اریسرى تكان داد و سام ایسان  
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دخترك را تا مرز انفجار مى برد؛ اما مجبور بود، چون نمى خواست وارد بخش حرفش،   

: نامفهوم و تعرف نشده بود، شود؛ پس بى تفاوت گفت شیاحساسات، كه برا  

! دیفكرم كه تو و حسام ازدواج كن  نیتو ا  - 

: جدى گفت  لى ینگاه كرد، پوزخندى زد و خ اریبا چشم هاى گرد شده به سام ایسان  

! حرفى نزن؛ اوكى؟ ن یهم مسخره است، لطفاً براى شوخى ام همچ شیمى دونى حتى شوخ  - 

ایحرف براى خودش هم راحت نبود؛ به اجبار سمت سان  نیگفتن ا  د؛ یكش  قىیمجدد نفس عم اریسام  

: و جدى گفت  دیچرخ  

دى؟یحاال از من شوخى د تا  - 

با خودش گفت  ایچى كه « : سان عنىیحرفش  ن یبودم؛ ولى ا دهیتا حاال ازش شوخى ند گه،یم راست  

» !؟ :ازدواج كنم، اونم با حسام  دیرا به زبان آورد و با تعجب پرس فكرش  

ه؟یچ منظورت  - 

را زود ز یدختر باهوشى بود و همه چ ایاست؛ سان دهیمنظورش را فهم ایمى دانست سان اریسام  

: داد و گفت رونیرا انجام مى داد. بازدمش را صدا دار ب دكارشیبا ار یحال سام نی با ا د؛ یمى فهم  

. ... از تو تجربه داره اون شتریكار رو بكنى؛ حسام ب  نیا دیبا  - 

: جدى و طلب كارانه گفت د؛یحرف برادرش پر  نیحرصش گرفت؛ ب ایسان  

بود؛ اون هم مى گفت نی« : مى دونى حرف پدرت هم هم - استی دخترى، براى ر هیتو   چون  

ستىیحق با اون بود »! مناسب ن گى، یرو م نی دخترم « االن هم تو ا هی نظر مردهاى » من  از  

هیفكر كردم براى تو من با بق  چى؛ ی ه عنىیاگه دختر باشى   ه،یحاال چه خالف كار چه بق رانى،یا  

دختر لوس  هی  گهی د رم، یندارم. فكر مى كردم اگه تو كارهات باشم و اسلحه دستم بگ فرقى   
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دختر ه یدخترم،  ه ی. اشتباه مى كردم، از نظر تو هم من ستمیدخترها ن هیمثل بق احساساتى  

حرف مسخره ات رو پس نی مصرف و به درد نخور؛ باشه من از كار كنار مى كشم، تو هم ا بى  

. ر یبگ  

كالفه شد؛ انتظار مخالفت دخترك را داشت؛ اما  ار یكرد؛ سام اریو پشتش را به سامبلند شد  بعد  

: را ناراحت كند، حداقل االن نمى خواست؛ برگشت و گفت  ایانگار تند رفته بود و نمى خواست سان  

! ملودى سایوا  - 

فس حبسو ن ستادی بود؛ ا دهیچسب نیبا چسب به زم شیاش حبس شد؛ انگار پاها نهیدر س ایسان نفس  

را نشان مى داد ن یو پى درپی اش ا قیكالفه بود و صداى نفس هاى عم اریاش را رها كرد. سام شده . 

اش نگاه كرد و ىیا یگذاشت به سمت خودش چرخاندش؛ در چشمان در  ایرا روى شانه سان دستش  

 گفت:

ملودى تو خواهر  نیقبل رفتنت حرف هاى من هم گوش كن، بب رى؟یهات رو زدى دارى م حرف  - 

ه یدختر نمى دونم، آره تو   ه یولى وقتى وارد كار شدى خواهرم نبودى؛ من تو كار تو رو  منى  

وقت نگو اون مرد پدر منه، آره من بهش پدر چی! هستىیولى بى مصرف و به درد نخور ن دخترى  

نكرد؛ آره من پسر اون مرد بودم، ولى اون مرد بچهگفتم ولى اون مرد در حق من پدرى  مى  

شیمن رو پ نیرو انجام بده، براى هم فشیرو مى خواست كارهاى كث كى یخواست؛ فقط   نمى  

تا به موقعش برتون گردونه و كا ینگه داشت و تو رو با مادر و خواهرت فرستاد آمر خودش  

پدر و  هیو من هر سه از   نیملورتو و  ستى،یاستفاده كنه. فكر مى كنى نامشروعى؟ن ازتون  

دی. حاال كه مى گم با نی كانادا بود  نیموندم و تو و ملور رانی بعد از طالق اون دوتا من ا م؛فقطیمادر  

! انجام بشه دیكار با  نی دارم؛ نپرس چى كه نمى تونم بهت بگم. ا ل یبا حسام ازدواج كنى، دل  
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ى یجا   هیمتعجب داشت به برادرش نگاه مى كرد و از حرف هاش سر در نمى آورد، حداقل از  ایسان  

« به بعد  ستىیتو نامشروع ن میپدر و مادر ه یو من هر سه از  نیخان هر وقت » تو و ملور سامان  

مى گفت  ار یبه سام ا یاز مادرش حرف » داداش « سان  اریوقت نمى گذاشت سام چیمى زد؛ ه پوزخند  

بود؟! خاطرات گذشته جلوى  اریمادر سام ا، ینمى گفت؛ چون مادر سان زىی و خودش هم چ بزند  

 چشمانش بود.

نه سال قبل..ملودى _گذشته »  

خواست به خانه برود؛ وقتى حیعصبى شد و زنگ تفر  د، یسیمعلم گفت از پدرتان انشا بنو وقتى  

رفت رونیتوجه از كالس ب یبه صدا در آمد كوله اش را روى دوشش انداخت و ب حیتفر  زنگ  . 

نظر داشت و زمانى ر یمى دانست او حساس است ولى بروز نمى دهد؛ خواهرش را ز  خواهرش  

. رفت رونیخارج شد دنبالش از كالس ب دشیكه ملودى از د  

! جا ن یا  ایهى ملودى، ب  - 

كوتاهى كرد  میتعظ دنشیسمت خروجى رفت؛ راننده با د توجه به صدا زدن هاى خواهرش، به بى  

را روشن كرد ن یرا باز كرد. سرى تكان داد و سوار شد؛ راننده هم سوار شد و ماش نیدر ماش و ! 

 رو به دخترك گفت:

كجا برم؟ خانوم،   - 

 ملودى كوتاه گفت :

 - خونه!

رو دارم كه « : پوزخندى زد و با خودش گفت ىیسوال مسخره اى! مگه من جز اون جا، جا  چه  

رو داشتم كه برم  ىیخونه و مدرسه جا   ر یدوسال، جز مس  نینه » نه « ؟ برم؟ تو ا  هی سوالم  جواب  
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نگهبانى در »! بزرگه  د؛ یكى به خانه رس دیقدر فكر كرد و به زندگی اش لعنت فرستاد كه نفهم آن  

باز شی در ورودى را برا  گرىیشد؛ نگهبان د ادهیپ نیباز كرد و او بى توجه به اطرافش از ماش را  

از شیعمارت بزرگ با ب ک ی. پوزخندى زد به آن جا خانه مى گفت؟ آن جا خانه نبود قصر بود! كرد  

ه پدرى كرد شان ی گذاشته بود. گفت پدرش؟ مگر آن مرد برا شانیمحافظ و نگهبان كه پدرش برا ده  

و نام خانوادگى اش واقعاً كارى نكرده بود؛ شانه اى باال انداخت و راهى  انهیالبته جز پول ماه بود؟  

به قول خودش ایقصر مانند شد « : اتاقش  زندون  .» 

و برادر واقعى بودند؟ اتاق داشت دور ارخواهر یواقعا اون و سام عنىیدرد مى كرد؛   لىیخ سرش  

بود و نمى دانست چرا آن حرف ها را   جیكه گ ار یافتاد. سام نیو بعد روى زم دیمى چرخ ایسان سر   

!به خودش كه آمد، دیو پی درپی مى كش قی و نفس هاى عم زد یزده بود؛ پشت سر هم پلک م ایسان به  

واكنشى  ایزد ولى سان شیافتاده بود و چشمانش بسته بود؛ چند بار صدا نیكه روى زم دیرا د  ایسان  

: را بلند كرد و روى تخت گذاشت؛ با صداى بلندى گفت   ایجلو رفت و سان نشان نداد!  

! اد یب تونیكیبرزو، مارال...    - 

: را چک كرد؛ نفسش كوتاه و مقطع بود؛ زنگ كنار تختش را فشرد و نعره زد  ایكالفه تنفس سان  

 - آهاى با شمام... .

: بدو بدو به اتاق آمد و نفس نفس زد رهین  

! آقا  …جانم  - 

حس بدى وجودش را در بر گرفت؛ از وقتى كه ار، یروى تخت و كالفگى سام ایسان دنید با  

نسبت به او حس خوبى داشت؛ حتى با وجود رفتارهاى  د،یرا در عمارت خسروى د دخترك  

: فگى گفت نگاه كرد و با كال رهیبه ن اریدخترك او را دوست داشت. سام  
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 - دكتر خبر كن.

فرستاد رونیرفت. دكتر آمد؛ او را از اتاق ب رونیو ب دیاز جا پر  ار،یبا داد سام رهین چارهیب . 

دكتر ا؛یپشت در منتظر بود و به خودش لعنت مى فرستاد براى گفتن آن حرف ها به سان اریسام  

: آمد و گفت رونیب  

 - به خاطر شوك ناگهانى، از هوش رفته؛ االن خوبه، فقط ... .

: د یمى دانست؛ نگاهى به دكتر كرد و پرس تیوضع نیمجدد خودش را مقصر ا  اریسام  

چى؟ فقط  - 

ایاى كه سان ژهی و تیخواهر و برادر و اهم  نیهمه از عالقه ا  باً ینگاهى كرد؛ تقر  اریبه سام دكتر   

ایدرباره سكته ى سان اریبه سام عی ؛ دكتر هم مى دانست اگر سر داشت باخبر بودند ار یسام براى  

: و گفت دیكش قىیگوله حرومش كند. نفس عم کینبود  دیبى اعصاب، بع اریاز سام د، یبگو  

. ... كه ناراحتش مى كنه، دور بمونه؛ وگرنه زى یاز استرس و هرچ دیبا  - 

كه از دست دكتر كالفه شده بود،  ارینگاه كرد؛ سام اریو به سام دی كش گرىید قینفس عم دكتر   

: و با لحن عصبى اى گفت  دی اش كش  رهیكالفه دستى در موهاى ت د؛ یكش قىینفس عم  

 - انقدر من من نكن دكتر؛ هر چى مى خواى بگى، بگو!

كالفه بود و  ار یكرد؛ سام  اریو نگاهى به سام دیكش قىینفس عم د،ی ند ز ی را جا  شتر یسكوت ب دكتر   

: كتر مضطرب، در آخر گفت د  

. قلبش هم كه دوباره عود كرده تیممكنه سكته مغزى كنه؛ وضع  - 

خون سرد بود ولى  شهیمثل هم ار یسكته ناقص را رد كرده بود؛ سام کی  اینگفت سان اریبه سام البته  

داشت خودش را مالمت مى كرد كه چرا آن حرف ها را گفته بود؛ داشت اریدر ظاهر. سام فقط  
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اش  نهیدستش را روى س ایگاهى سان دیبرخورد مى كرد و نقشه اش را به باد مى داد. مى د احساسى   

مى داد ولى فكر نمى كرد مشكلش جدى اى باشد! كالفه دستى به صورتش كشد و نگاهى به  فشار   

ا یقلبى دخترك حرفى بزند  مارىیانداخت؛ دكتر نمى دانست به آن مرد بى اعصاب درباره ب دكتر   

است، مطمئنا تكه بزرگش ضیخواهرش مر  دیمى فهم گرى ید   قیاز طر  اریولى اگر سام نه؟  

: و گفت دیكش قىیگوشش بود. نفس عم  

ًً 

دیباال بود، گاهى قرص مى خورد؛ اما االن... با شكى كه بهش وارد شده، با كمیضربانش  قبالً  - 

 مراقب خودش باشه !

بود  دهیروى تخت خواب  ایباز هم خودش را لعنت كرد؛ سرى تكان داد و به اتاق رفت. سان اریسام  

مى رفت؛ روى تخت نشست و نیی اش به آرومى باال و پا نه یسرمى به دستش وصل بود، قفسه س و  

دخترك را نوازش كرد. از ضعفش در مقابل دخترك بى زار بود؛ كالفه از روى ىیطال موهاى  

داد؛ درمان  رونیبلند شد و به اتاق مخفى اش رفت. روى مبل نشست و كالفه نفسش را ب تخت  

حرف   اد یلبانش گذاشت.  انیرا م گاریدرآورد و س  گارىیبود؛ از جعبه نخ س گار یاش س كالفگی  

افتاد  ا یشو لطفاً « : سان نی ا ال یپرت كرد و به خودش »! به خاطر من بی خ ز یى مرا رو گاریس  

طور  نی فرستاد؛ از خودش و احساسش بدش مى آمد؛ تازه االن متوجه شد وجدان دارد كه ا  لعنت  

 خودش را مقصر مى دانست؟ كالفه گفت:

 - من چه مرگم شده؟ منى كه به بى احساسى معروف بودم، االن چه مرگم شده؟ پوف!

هاى مختلف و  شهیش ن یاى رفت؛ از ب شه یكالفه بود؛ از جا بلند شد و به سمت قفسه ش حسابى  

ک ی را پر كرد و  ستالىی كوچک كر  وانی برداشت؛ ل وانىیرا همراه ل ستالىیبطرى اى كر  رنگارنگ،  
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نفس سر کیرا پركرد و دوباره   وانینداد، دوباره ل تىیش سوخت ولى اهم! گلودیسر كش نفس  

دینفس سر كش کیرا پر كرد و باز  وانشینداد، دوباره ل تىیباز هم به سوزش گلوش اهم د؛ یكش . 

اى  شه یتمام شد؛ بلند شد تا دوباره ش شهیبار و پنج بار باز هم خورد تا آن كه محتواى ش چهار  

اى آب انگور برداشت؛ شهیبار ش نی اى رفت و ا شهی ان به سمت قفسه شتلو تلو خور  بردارد؛   

بلند شد  ایخورد، صداى سان شهیشد و از ش وان یل الیلطفاً!... مگه من جز تو كی « بی خ ار،یسام  

بلند شد »؟ رو دارم  ایجلوى چشم هاش آمد، دوباره صداى سان ایرو « : و بعد چهره سان تو،  

آدم تو زندگى منى... دوستت دارم  نی»! راست تر واری كالفه كنار د د؛ یكوب وار یرا محكم به د  شهیش  

ری شده بود؛ ز داریب ایخواب آور زده بود وگرنه االن سان ای. خوب بود كه دكتر به ساننشست  

 ل**ب لعنتى اى گفت و بى هوش شد!

ار یسام_ایرو »  

دستور داده بود تا شخصا دخترك را آموزش دهد؛ بود؛ پدرش  راندازىیت دانیدخترك در م همراه  

مى داد اد یپشتى عمارت بودند و داشت به دخترك آموزش استفاده از كلت را  اطیهم در ح حاال . 

را كالفه اریكه آن زمان نحوه ى استفاده از كلت را بلد نبود، مدام اشتباه مى كرد و سام ملودى  

: زد  اد یكالفه فر ار یمى كرد؛ در آخر سام  

دختر اصالً تا حاال اسلحه دستت گرفتى؟ نمیاون طورى نه، بب نه،  - 

: و با خون سردى گفت اوردیبود ولى به روى خودش ن دهیترس بای تقر  ار یدخترك كه از داد سام  

! كمون و چاقو چرا، ولى تفنگ نه ر یت  - 

: ترى گفت  میو با لحن مال دیكش قىینفس عم  د؛ یكه در چشمان دخترك برق ترس را د  اریسام  

بعد رى؛ ی جا رو مى گ نی دستت ا كى یدستت دسته رو نگه مى دارى و با اون  هیبا   نیخب، بب لىیخ  - 
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كه بلدى؟  رى ینشونه گ نمی... ببکی و شل رىینشونه م هدف رو  

ا یبا تعجب به دخترك نگاه كرد سان اریسرى تكان داد و كلت را به سمتش نشانه رفت؛ سام دخترك  

: و گفت  دیخند  

كردى مى خوام تو رو بزنم؟ فكر  - 

 لبخندى زد و تفنگ را سمت سرش گرفت و گفت :

! ادیز لىیدارم سامى، خ  نمى زنم... دوست بیوقت به تو آس چیمن ه  - 

: افتاد و خون از سرش راه افتاد؛ لبخندى زد و گفت نیكرد، روى زم کیو بعد شل  

. تو نبودم... خداحافظ مرد من... خداحافظ  هیوقت عل چیمن ه  - 

: نگاه كرد و داد زد  نیروى زم اىیچشمانش را بست، ناباور به سان  

... هى شوخى نكن احمقوونهی ... بلند شو دایسان  - !» 

! ایسان  - 

و بلند شد، دیسرش را بلند كرد؛ دستى به صورت عرق كرده اش كش د،یداد خودش از خواب پر  با  

باز از خودش بى زار شد. دستش را مشت كرد؛ رفت و د؛ یخواب را د اىیاتاق برگشت و سان به  

مثل مادرى مهربون  اریود و سامب دهیمثل كودكى بى آزار خواب ا یسان د؛ یدراز كش ا یسان كنار  

دخترى كه  د،یمى تپ ایواقعى بود، كسى كه قلب داشت و قلبش براى سان ار یسام نی بود؛ ا كنارش  

 خواهرش شده بود .****

در لواسان آمده بود؛ ىیالیبراى استراحت مطلق، به و ا یسان ار،یروزى بود كه به دستور سام چند  

. روى تخت نشست و به چند روز قبل فكر كرد كارى حوصله اش سر رفته بود؛  یاز ب  

ا یسان _سه روز قبل  »  
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ایو روى مبل مقابل سان ستادیا  زد؛ یو دور اتاق قدم م دیمى كش قینفس عم ی كالفه و پى درپ اریسام  

 نشست و گفت :

كه ناراحتت مى كنه دور نمونى، ممكنه سكته كنى؛  زى یگفت اگه از استرس و هرچ دكتر   - 

چى؟  عنى یفهمى سكته  مى  

: سرش را تكان داد و بى تفاوت گفت ایسان  

! ستیمهم ن  - 

ن یاز بى توجهى دخترك عصبى شده بود و از طرفى نگران خراب شدن نقشه ى چند  اریسام  

: كشد و گفت  قىیساله شان بود؛ كالفه دستانش را مشت كرد، نفس عم  

! مدت بمون و استراحت كن  هی مثل احمق ها رفتار نكن؛   - 

خوشحال بود اما ظاهر بى تفاوتى به خودش گرفت و خواست  تینها یآن كه از توجه برادرش ب با  

دیاز حد ندارم « ؛ بگو شیبه استراحت ب از یبا نگاه غضبناك برادرش، ؛»! من حالم خوبه ن ولى  

بى بود؛ ولى ظاهر خون سردى به خودش گرفت وهمچنان عص ار یداد. سام حیرا ترج سكوت  

 گفت:

شدى؟ متوجه  - 

با لحن  اریكه خودش هم حوصله كار كردن با حسام را نداشت، سرى تكان داد و سام ایسان  

 آرام ترى گفت :

استراحت كن  كمی حاال   خوبه، - .» 

اریود، وقتى ساماتاقش روبه باغ ب رونیآمده بود؛ منظره ب الیو نیهمان شب به ا  اریاجبار سام به  

آب پرتقالش وانیاى را داده بود. ل شهیش وار ی د کیطرح   ا یجا را به مناسبت تولدش به او داد، سان آن  
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دور باشد تا با  ایمى خواست مدتى از سان اریزنگ زد. سام اریگذاشت و به سام  ز یروى م را  

و چه بهانه اى بهتر رد یگ میتصم شینقشه ها  زى یو به دور از دغدغه فكرى، براى برنامه ر  آرامش  

گوشى  نچىیا  میروى صفحه سه و ن ایزنگ خورد و اسم سان شی! وقتى گوشایسان ضىی مر  از  

كوبش بى امان قلبش بود كه معادالتش را عنى ی خت؛یو خاموش شد، تمام معادالتش بهم ر روشن  

تا حدودى آرام شد و بعد تماس ق،ینفس عم کی دنیكرد خون سرد باشد و با كشسعى  خت؛ یر بهم  

 را وصل كرد؛ جدى و بى تفاوت گفت:

 - بگو؟

كلمه باهاش حرف زد؛ به   هیخشک و رسمى فقط   اریعصبى شد كه بعد از چند روز، سام ایسان  

و گفت » اخالق خركى « :اخالق به قول خودش به دیكش قىیعادت كرده بود؛ نفس عم اریسام  

سامى؟ چطورى  - 

بهتر بود از اول دخترك را كنارش نگه دیشا ست؛یراحت ن شیشد دورى از دخترك هم برا متوجه  

: و گفت  دینمى داشت؛ نفس عصبى اى كش  

 - بعداً باهات حرف مى زنم.

دیكوب وار ی مى توانست با آن حالش با دختر حرف بزند؟ گوشى را قطع كرد و محكم به د چطور . 

د،یچی تو گوشش پ ایروشن كند؛ اما دوباره صداى سان گارىیصندلى نشست و خواست س روى  

رفت و از قفسه شیل**ب لعنتى گفت. به سمت اتاق مخف ر ی را در دستش فشرد و ز گاریس  

به گوشى در ا یاى برداشت و روى مبل نشست. از آن طرف سان ىستال ی اى، بطرى اى كر  شهیش  

 دستش نگاه كرد و گفت :

طور  نیا  دیطورى برخورد مى كنه؟ حتما كار داشته، ولى نبا ن یشعور، آدم با خواهرش ا  بی  - 
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 برخورد كنه !

! رفت  رونیگذاشت و از اتاق ب  ز یگوشی را روى م  

براى نقشه اش ار یاجبارى اش گذشته بود، سام التیاز تعط ا یروزى از برگشت سان چند *** 

ایبود؛ سان ایبراى اجرا اقدام مى كرد و قدم اول، مستقل شدن سان دیبود و حاال فقط با ختهیر برنامه  

باز هم مثل قبل جوش  د،یرا شن اریآگاهى نداشت، وقتى حرف هاى سام ار یاز قصد اصلى سام كه  

فت و گفت؛ضرب گر  نی روى زم شیعصبى با پا  آورد؛   

ار؟یباز زده به سرت سام تو  - 

اریجبهه گرفت و سام  ایبحث ازدواج او و حسام رو مطرح كرده بود؛ دفعه قبل سان اریهم سام باز  

اریبار سام نیبود؛ اما ا  ایسكته سان  جهیمى گفت و نت دیشد كه نبا ى یبه گفتن حرف ها مجبور  

: باتحكم گفت ار یروش سست شود. سام مسمم تر از قبل بود، نمى خواست مقابل دختر روبه  

! رو انتخاب كنى كى ی  دیبا ا؛یرفتن به استرال ای ازدواج با حسام   ا یمجبورى،   - 

با حسام و رفتن، مجبورش كند ایازدواج سان نیبه بهانه اى ب دیرس  جهینت ن یاز كلى فكر به ا بعد  

پس  ست؛ یعنوان حاضر به ازدواج با حسام ن چیبه ه ا یرا انتخاب كنه و چون مى دانست سان كىی  

دار یدور مى شد و هم مانع د ایسه نشان مى زند. هم از سان ر یت کی به رفتن مى شود و با  مجبور  

فكراما   ایامن بود. سان ا یشد آن وقت جاى سان یو زندانى م ریمى شد؛ هم اگر دستگ ایبا سان نیملور  

از او خسته شده و حاال مى خواهد با دست به سر كردنش از او خالص شود. با  اریكرد سام مى  

شی مى دانست او از همه مردها به جز خودش متنفر است؛ باز بحث ازدواج را پ ار یكه سام آن  

: پوزخندى زد و گفت ایبود و راه حلش خارج رفتن بود. سان دهیكش  

! ختهیبگم هرمونات بهم ر  ستىیچى شده؟ تو كه دختر هم ن هوی  - 
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: و گفت دیكش قىیعصبى نفس عم اریسام  

. ... ملودى نیبب  - 

: حرف برادرش را قطع كرد و عصبى دادى زد  ایسان  

 - من رو با اون اسم صدا نزن؛ اون دختر مرده می فهمى؟ مُ...ر... د... ه!

ار یكى اشكش در آمده بود؛ سام دینفهم ایرا نداشت و سان ایچشم هاى اشكى سان دنیطاقت د اریسام  

نفس ار یاشكش، چشمانش را بست. سام زشیاز ر   رىیبراى جلوگ ا یكرد و سان ایرا به سان پشتش  

: و گفت  دیكش قىیعم  

! تو ملودى اى... ملودى رستگارى رى،یرو بپذ نیا  دیاز امروز با دى؟یتو ملودى اى فهم  - 

عصبى پوزخندى زد و  ایسان د؛ یكش قىیمجدد نفس عم اریرا مشت كرد و سام ش یدست ها ایسان  

 گفت:

مى گم قاطى كردى نگو نه، اوكى؟ نیباشه، البد تو ام مامانمى نه؟ بب آره  - 

گارى ی توجهى نكرد و س ایسان  تیعصبى؛ به وضع لىی عصبى بود، خ اریقهقه زد؛ اما سام و  

 روشن كرد و گفت :

 - حواست باشه با كى دارى حرف مى زنى، حد خودت رو بدون ملودى!

احساس  ایكارش را مى كرد؛ سان دیحرف بزند؛ اما با  اینمى خواست آن طورى با سان اریسام  

دوباره زخمى كه از هم نوع د؛ یدوباره شكسته د  كرد دوباره غرورش را شكسته اند؛ قلبش را مى  

كرده بود؛ دوباره زخم خورده بود  میخورده بود، حاال به لطف كسى كه زخمش را ترم اریسام ! 

 پوزخندى زد و گفت :

وقته حدم رو فراموش كردم داداش؛ تو مى تونى بهم هر چى بخواى بگى، ولى  لىیخ من  - 
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نه  رى؛یبگ می كنى نه بچه ام جام تصم ف ی تكل ن ییبخواى برام تا ام  لهیمورد من نه وس ن یتو ا شرمنده؛   

! ریكنم. االن هم مى خوام برم تو اتاقم؛ شب بخ یازدواج م ارو یو نه با اون  رم یم ایاسترال  

فكر  ایهم نشست روى صندلى و به حرف هاى سان اریرفت؛ سام رونیبلند شد و از اتاق ب بعد  

: و نعره زد ختیرا بهم ر  ز یروى م  لیكرد؛ دادى زد و تمام وسا   

 - لعنتى!

بار برخالف ن یرا تازه كرده بود؛ اما ا شیزده بود؛ دوباره زخم ها  بیهم به روح دخترك آس باز  

بود؛ راحت ز ی عز  تیبود؛ راحت نبود زخم زدن به كسى كه برا دهید بیخودش هم آس گذشته،  

هم همان طور بود! مى شد گفت اریماز دخترك « : بود؟ پاسخ قطعاً منفى است؛ براى سا شتر یب حتى  

است  دهید بیبازى او »! آس ن یحواله ى پدرش كرد؛ چرا كه طراح اصلى ا ى یل**ب ناسزا  ر یز  

را به اتمام رساند. از خودش، از پدرش، از شغلش، از ف یبازى كث نیمجبور بود ا  اریو سام بود  

و همه كس متنفر بود؛ از ضعفش بى زار بود؛ حالش از خودش و همه بهم مى خورد ز یچ همه . 

اى  دهیمى كرد؛ ضجه زد و داد زد؛ ولى فا ه یروى تخت افتاده بود و گر  ا یمتر آن طرف تر سان چند  

آن كه دوباره به د،یاز قبل درد مى كش شتر یزخم كهنه قلبش دوباره سر باز كرده بود و ب نداشت؛   

از همه شتریكه آن مرد برادرش بود، ب ن یتماد كرده بود و باز هم ضربه خورده بود، ا اع مردى  

قلبش را از جا  دیبود، االن هم برادرش شكاندش؛ با  دهید انتیمى داد! قبالً از خواهرش خ آزارش  

د یبخش سف نیو ضجه زد براى مرگ قلبش براى آخر ختی كند تا دوباره ضربه نخورد. اشک ر مى  

از هم دور شده   اریو سام ا ی. حسام كه شاهد ماجرا بود، خوشحال شد؛ آن كه حاال سانوجودش  

دلم خنک شد، بخور « : بودند، خوشحال بود؛ به اتاقش رفت و لبخند زد؛ با خودش گفت ول یا  

خانوم، خواهر من رو مسخره ایو تو سان چى! بخور. عنىی  ز ی خان، حاال مى فهمى درد عز  اریسام  
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رو مى فهمى  زتی خوشحال بود؛ »! مى كردى؟ حاال طعم دورى از عز  تیوضع ن یته دل براى ا از  

بود؛ ختهی بهم ر ار یرفت و در را باز كرد. اتاق سام اریلبخندى زد و بلند شد؛ به اتاق سام مجدد  

: گفت دیمى كش  گاریكه داشت س اریه سام. و رو بردیرا بگ دنشیتک سرفه اى كرد تا جلوى خند  

اتاق رو نگاه، شده بازار شام... چته باز تو؟ ن؟ی شما دوتا گرد و خاك كرد باز  - 

: زد و گفت گارشیبه س قىیكالفه پک عم اریسام  

 - برو پى كارت حسام، حوصله ات رو ندارم!

: لذت را مى برد؛ تک سرفه اى كرد و گفت  تی نها  اریسام شانىیحسام از پر  

! دمشیمى كرد، د ه یو تاپ هم، وقتى داشت گر  پیبه ت ن یزد ا یچى؟ معلومه باز با سان عنىی  - 

: دندان قروچه اى كرد و گفت اریسام  

! رونیبرو ب ست؛ ین زىیچ  - 

دواری او بود؛ ولى ام ا یبود و از خودش متنفر، مسبب اشک هاى سان ایصورتى كه نگران سان در  

سركوب مى شد؛ غافل  شهیطورى احساساتش براى هم ن یا  دیازش ببرد و شا ایطورى سان ن یا بود  

شد و داریبا سردرد ب ایاى خالف تصورش داشت!صبح روز بعد، سان جهیكارش نت نیكه ا  نی ا از  

روقتی تا د شبیو از اتاق خارج شد. د  دیرا پوش شیسمت حمام رفت؛ بعد از حمام لباس ها  به  

ن ییهاى صبح بودكه خوابش برد. از پله ها پا ک یدر آخر نزد خت؛ ی مانده بود و اشک مى ر داریب  

ولى بى توجه به او، به سمت آشپزخونه رفت. حسام كه متوجه چشم هاى قرمز د؛یحسام را د  رفت؛   

رفت و درش را خچال ی سمت  ای! ساندیخندباصداى بلند  ا،یشد، بعد از رفتن سان ایپف كرده سان و  

آمد و به چشم هاى سرخ و پف ایسمت سان رهیبرداشت و روى صندلى نشست؛ ن وهیكرد؛ آبم باز  

داشتن، سخت  دىیشب گذشته را بحث شد ایو سان اریآن كه سام دنیى دخترك نگاه كرد؛ فهم كرده  
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: با مهربانى گفت ایرا بفهمد. رو به سان ن یبه راحتى مى توانست ا رهینبود و ن  

! ارمیتا براتون صبحونه ب نینیبش ن؛ی درست حسابى بخور ز یچ  هیخانوم جون،    - 

داد؛ دستش رونیخدمت كار را كم داشت؛ نفسش را صدا دار ب کیپوزخندى زد؛ فقط توجه   ایسان  

: سرد گفت لى یرا باال برد و خ  

! صدام كن شه؟ینهار كى آماده م ست؛ ین ازین - 

پوزخندى زد و د، یرا در راهرو د  ار یرفت؛ تابلوى بزرگى از خودش و سام رونیآشپزخانه ب از  

ریبود؛ با سوزش دستش، به خودش آمد و ز ختهیطبقه باال رفت. اعصابش حسابى به هم ر  به  

فرو رفته بود و  **ب لعنتى اى گفت؛ دستش را باز كرد؛ ناخن هاى بلندش در گوشت دستشل  

را  شیرا برداشت و ناخن ها  ر یناخن گ كورش، یو ست مان زیخون مى آمد. از داخل كشوى م داشت  

بود و دهیبه ذهنش رس  شبیرا بست. فكرى كه د  شیو چشم ها  دیكرد؛ روى تخت دراز كش كوتاه  

ه صلیموضوع را ف نی ا شهیبار و براى هم کی  دیعملى كردنش را داشت، مرور كرد؛ با قصد  

 مى داد!

*** 

تعجب كرده بود، ولى خوشحال بود كه حداقل نقشه اش طبق  ای كه از سرعت عمل سان اریسام  

د، یرا شن ایخون سرد بود. حسام هم وقتى حرف هاى سان شهیمى رفت، ظاهرش مثل هم شیپ برنامه  

باالخره راحت مى شم؛ رابطه اش با اون داداشش هم كه خوب « : در دلش گفت ته یعفر  ن یشر ا از  

راحت تر گورش رو گم مى كنه  ست،یمطمئن بود، گفت » :ن مشیكه از تصم ایسان  

من و توئه، البته نه از نظر كارى؛ فقط ىی راه جدا ن یبهتر ط،یكنم با در نظر گرفتن شرا  فكر  - 

خونه رم یباشى؛ فردا م انیاجازه نمى خوام، خواستم در جر! ازت میمدتى دور از هم باش بهتر   



 

 
 

134 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! هست نا یالله، همون جا كه سار ابونیخ  

داد  رونینفسش را پر صدا ب اریو حسام رفت. سام اریاز روى مبل بلند شد و بى توجه به سام بعد  

لذت را  تینها  اریناخن هاش را در دسته ى مبل فرو كرد؛ حسام كه از حرص خوردن سام و  

: گفت  ار یسام شتر یب تینگاه مى كرد. براى عصبان اریى برد، ساكت و صامت به سامم  

سر خود شده ن ینگاه آست ن؛ یدختره رو لوس مى كنى، نوكش رو بچ نی ا ادى یگفتم دارى ز  بهت  - 

 بچه ... .

: بلند شد و داد زد  اریسام  

دى؟یخفه شو حسام، خفه شو؛ فهم فقط  - 

: بود، پوزخندى زد و گفت  دهیحسام كه به مقصودش رس  

رى؟ی سگت كرده، چرا پاچه من رو مى گ دختره  - 

داد و به سمت اتاقش رفت. حسامى كه در دلش رونیاخمى كرد؛ نفسش را پر صدا ب اریسام  

حرصى به اتاقش اریگذاشت و لبخند پت و پهنى زد. سام ز یرا روى م ش یبه پا بود، پاها عروسى  

گلوله شده اش راهن ی را با حرص باز كرد و پ راهنشی و در اتاق را محكم بست؛ دكمه هاى پ رفت  

با  ایدر اتاق كنارى اش، سان  رد؛ یگوشه اى انداخت. به سمت حمام رفت تا دوش بگ تیبا عصبان را  

هشت ف یآن دختر ضع گری ز كارش راضى بود، دمندى به روى تخت نشست؛ ا تیرضا لبخند  

بار متولد شده  نیحساب مى برد، نبود. براى سوم  اریدختر بچه اى كه از سام  گر ی نبود، د شیپ سال  

. اش  هیجز خودش به كسى اعتماد نمى كرد، حتى به سا   گر ی تفاوت كه د نی بود، با ا  

داشت قهوه مى خورد؛ گاهى ش،ی ظاهر شگى یصندلى نشسته بود و با خون سردى هم روى *** 

رضا نبود،  ا یهم از ظاهر خودش و خون سردی اش تعجب مى كرد. دلش به رفتن سان خودش  
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حتى كشورى كه آن دخترك  ای در شهر  ا یدور باشد؛ ولى نمى خواست با سان ا یخواست از سان مى  

كه كمى، فقط كمى  زىی بود؛ تنها چ شانی دورى به نفع هر دو ن یهم ا  دیا ( هم بود، باشد. شنی)ملور  

بود و با خشونت رژ ل**ب ستادهیا  نهیجلوى آ  ایبود؛ سان ایكنار سان  ایمى كرد، بودن برد  آرامش  

انداخت؛ فشی. وقتى از رنگ لبانش مطمئن شد، رژ را داخل كدیرا روى لبانش كش  غىیج  قرمز   

نه یبار نگاهى به خودش در آ نیبلند شد و براى آخر نهیبود! از جلوى آ قرمز و مشكى اى زده  پیت  

به جز چشمانش قرمز بود و روسرى قرمز و مانتو و شلوار مشكى اى تنش بود،  ششیآرا  انداخت؛   

را كج در شیاى كه جلو  ىیو كفشش هم مخلوطى از قرمز و مشكى بود. با موهاى طال ف یك  

رونیزد و ب   نهیدر آ رشی . پوزخندى به تصودیجذاب به نظر مى رس ادىیبود، ز ختهیر صورتش  

ا، یرفت؛ با صداى پاشنه هاى سان نییبا اقتدار و جذبه ى ارثى خانواده خسروى، از پله ها پا رفت؛   

انداخت. سوتى زد و در دل اعتراف كرد  ای« : حسام برگشت و نگاهى به سر تا پاى سان دختر   

كه دختر خسروى هاست  ف یولى ح ه؛ی»! :خوشگل و جذاب گفت  اریعصبى كردن سام براى  

خوشحالى؟ لىیخ  رىیكه دارى م  نیكردى، نكنه از ا  کیش چه  - 

حرف حسام آتش گرفت؛ ولى هم نی كه قبل از حرف حسام هم به شدت عصبانى بود، با ا  اریسام  

: پوزخندى زد و با خونسردى گفت  ا یچنان ظاهر خون سردش را حفظ كرده بود. سان  

! ستین شگىیهم چى یبره؛ ه دیفتنى بار  - 

: آمد و گفت نییپله پا  نی از آخر   

ًً 

تل هیبار دل شكسته اى ندارم، به جاش   نی جا اومدم؛ ولى ا   نیهشت سال قبل با دل شكسته ا  باًیتقر   - 

از خداحافظى بدم می اومد؛ ولى شهیبسه، هم گهیبراى جا گذاشتن دارم؛ خب، سخنرانى د خاكستر   
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گمیم ى یبار با خوشرو ن ی« : ا ار یسام خداحافظ  !» 

فرستاد و بلند شد. بر  رونینفسش را پر صدا ب ار یرفت؛ سام رونیدستش را باال برد و ب سپس  

خوشحال بود و براى پنهان كردن شادی اش تالشى  لىیخ ایحسام از رفتن سان  ار،یسام عكس  

از   ایهم سوار شدن؛ برد ایشد؛ راننده و برد نیرفت و سوار ماش رونیعمارت باز   ایكرد! سان نمى  

بود كه  دهیدختره مى خواد بره... خدا بهت صبر « : حسام شن نیبار ا  ن یدو تا دعوا كردن و ا ن یا باز  

با بى تفاوتى گفت »! بده  ایهم وقتى سان ایقراره كالً از عمارت برم... فكر كنم كارمون « : و برد  من  

گفته بود »! با هم تموم شده  ای»! اگر مشكلى نداشته باشه،كنارت بمونم « : برد  ن یحال هم در ماش و  

گفته بود ا یته بود. سانتابستونى « : كنار راننده نشس الىینبود، خانه ى بزرگى »! برو و الیو البته  

شد ادهیپ نیاز ماش ایو سان ستادیمقابل برج بزرگى ا نیگذاشته بودند؛ ماش  الیكه اسمش را و بود . 

تابستانى بود؛ التیو براى تعط شی به آن جا رفته بود، حدوداً سه سال پ ایبارى كه سان نی آخر   

ا یبى هتل پنج ستاره نبود؛ بردداخل ساختمان رفت. البى ساختمان بى شباهت به ال ا یبرد همراه  

« : باخودش گفت ى یخونه ها نی با بدبخت كردن چند نفر، واسه خودشون همچ ستین معلوم  

اطرافش، به سمت آسانسور رفت؛ با توقف آسانسور .»! مى خرن   ىیبایبى توجه به ز ایسان ولى  

: شدن و محافظى كه جلوى در ورودى بود؛ سرش را بلند كرد و گفت  ادهیپ  

 - بكش كنار، من ملودى ام!

قلبى نداشت كه آزرده شود. محافظ با  گریبه زبان آوردن اسمش آزارش نمى داد؛ چرا كه د  گرید  

: اش گفت   شانىیاخمى روى پ  

ه؟یك ملودى  - 

: بى اعصاب، اسلحه اى به سمت محافظ گرفت و گفت اىیسان  
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! كهیاحمق، اون در بی صاحاب رو باز كن مرت  - 

شده بود، آب ایسان پیكه تازه متوجه ت ای نگاه مى كردند؛ برد ایبا تعجب به سان ا یو برد محافظ  

تكان داد و اسلحه را ». ... اگه اخالقش بهتر بود « : دهانش را قورت داد و با خودش گفت سرى  

: گفت  ایآورد و رو به سان نیی پا  

! تو هم اون در رو باز كن  ا،یسان الیبی خ  - 

ا یگرفت؛ باز هم سان ایاسلحه را از دست سان ای باز كرد؛ برد شانیبا تعجب در را برا  محافظ  

با خودش گفت  ای « : بى توجه به اطرافش داخل رفت! برد شیملودى! پس باالخره از اسم واقع گفت  

بود. خانه دوبلكسى كه »! استفاده كرد  اى باال انداخت و داخل خانه رفت؛ خانه كه نبود، قصر شانه  

رو به كوه؛ دختر جوانى كه لباس باال زانوى آبى  وى یسبک سلطنتى و مدرن دكور شده بود با و به  

بود، جلو آمد؛ لبخند دندان  خته یطرفه روى شانه اش ر کیبه تن داشت و موهاى بلندش را  رنگى  

: زد و گفت  ىینما  

! ىیدلربا  شهی مثل هم ا،یخوش اومدى سان  - 

: با بى تفاوتى گفت ایسان  

كدومه؟ اتاقم  - 

افتاده رو « : دخترك اخمى روى صورتش نشاند و با خودش گفت  لیاز دماغ ف  نیمدت ا  هی دیبا  

شانس  نیبمونم؛ لعنت به ا  ششیگفته پ سینگفت؛ »! تحمل كنم؛ از شانس بدم رئ زىیچ ولى  

انداخت؛ ا یبه برد  دارانهاىیو سپس نگاه خر  كند ى یرا راهنما ایكارى را صدا زد تا سان خدمت  

به ارث  امرزشیمعمولى اى داشت؛ البته منهاى چشم هاى سبزش كه از مادربزرگ خداب افهیق  ایبرد  

كه مخاطبش هم  ایدخترك ظاهرش سر تا پا مصنوعى بود! با صداى سان ا، یبود. برعكس برد  برده  
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راه  ایبرداشتند و دنبال سان  گر ید کی كردن  ز ی دست از آنال  ایبود و هم دخترك، دختر و برد ایبرد  

داشت و  ل یراهروى طو ک یساده بود؛ نه در و  بایداشت؛ تقر  ناتیی. طبقه دوم خانه كم تر تز افتادند  

: دخترك جلو رفت و گفت  ستاد؛ یخدمت كار مقابل در چوبى قهوه اى سوخته اى ا   

. ... آقا هم نی طبق خواسته ات اتاق رو آماده كردم و اتاق كنارى هم اتاق كاره؛ براى ا  - 

: حرف دخترك را قطع كرد و بى تفاوت گفت  ایسان  

! تو اتاق كنارى من رهیم  - 

حسابى حرصى شده ایبه اتاقش رفت. دخترك كه از رفتار سان ایسپس بى توجه به دخترك و برد و  

: رو كرد به دخترك و عادى گفت  ایبى تفاوت به كار سان ا یبود، اخمى كرد و برد  

***! طوره نیهم شهیهم ایبهتره عادت كنى؛ سان  - 

روى صندلى هاى راحتى نشسته بودند و در سكوت درحال خودن زرشک پلوى نایو سار ایسان  

: سر بلند كرد و گفت  نایخانوم بودند؛ سار میدست پخت مر  

مثل مجسمه ساكت نباشى؟ شهیم  - 

كه از   نایشد؛ سار  شیانداخت، پوزخندى زد و مجدد مشغول خوردن غذا  ناینگاهى به سار اینسا  

كه گفته بود  ا یكالفه شده بود و طبق گفته ى برد  ا یسان ر ی راهى كه جلو « رفتارهاى چند روز اخ تنها  

كه نسبت به رفتارهاش، واكنش خاصى نشون ندى... سعى كن بهش عادت كنى  ن ی»! پاته ا سعى  

واكنشى نشان ندهد؛ ولى مگر مى توانست! به نشانه ى اعتراضش قاشقش را داخل بشقابش كرد  

بلند شد كه چون در اتاق سكوت بود ىیصدا نى، یكرد؛ از برخورد قاشق نقره اى با بشقاب چ رها  

نگاهى  دیلبش را مى جو  تیاز گوشه ى چشم به دخترك كه باعصبان  ایقابل توجه بود. سان شیصدا  

حرصش گرفت؛ كه نسبت به ایاز رفتار سان نا یبى تفاوت قاشقش را در دهانش گذاشت. سار كرد؛  
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اصالً راحت نبود نایبراى سار ن یو ا ستیبى تفاوت بمانى راحت ن رد،ی مى گ دهیكه تو را ناد كسى . 

دور دهنش را با دستمال پاك كرد و با گفتن  ایتو اتاقم « : سان ای» بباال رفت.  نا،یبه سار خطاب  

ایخسته شده بود. سان  ایاز دست سان خت؛یپوف كالفه اى كرد و كمى آب براى خودش ر   نایسار  

مشغول بررسى پرونده اى بود؛ با تقه اى كه به در خورد و  تیكارش نشسته بود و باجد ز یم پشت  

: بدون بلند كردن سرش با لحن بى تفاوتى گفت ایوارد شد؛ سان نایبود، سارداده  ا یاجازه اى كه سان  

! نمیرو بب ر یمى خوام تموم حساب هاى اخ  - 

آزرده شد؛ ولى وانمود به بى توجهى كرد، روى مبل راحتى اتاق ا یاز رفتار بى تفاوت سان  نایسار  

: نشست و گفت  ایسان  

به كلبه ى محقر ما اومده؟  اقوتیشده پرنسس عمارت   چى  - 

خنده دار بود؛ پوزخندى  شیبرا د،یبه آپارتمان دوبلكس بزرگ كلبه ى محقر مى نام نایكه سار  آن  

: گفت  تیجا خوش كرد و با جد ا یروى ل**ب هاى سان  

جا بمونم هم به كار ربط داره؛ پس نی كه چرا مى خوام ا  نیجا روشنه؛ و ا  نی كه چرا اومدم ا  نیا  - 

! نا یمطرحش نكنى، مى تونى برى سار گه یدارم د توقع   

واضح گفت لى ی« : خ رونیبهش برخورده بود ولى نمى »! تو كار من دخالت نكن و برو ب نایسار  

بود و مجبور به اطاعت از حرف هاش بود سشیرئ ا یبه هر حال سان د؛یبگو زى یچ توانست . 

: گفت  زىیآم هی كرد و با لحن كنانگاه   ا یو به سان ختیتمام نفرتش را در چشمانش ر نا یسار  

! ایسان ریشب تو هم به خ  - 

. رفت  رونیو از اتاق ب  

ع یرفت؛ روى تخت مشكى رنگ نشست و جرعه اى از ما ایبه دست به اتاق سان دنىینوش اریسام  
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كه روى ایخورد؛ از سوزش گلوش چهره اش جمع شد! عكس سان شهیرنگ درون ش ى یكهربا  

: بود به او دهن كجى مى كرد، پوزخندى زد و گفت وارید  

الف بچه تونستى من رو از ه یبه حال و روزم مى خندى؟ آره بخند... خنده هم داره، توى  دارى  - 

! هم بخندى دی... باارىیپا در ب  

ند یهوش نبود، ناراحت كه بود؛ مى گو یود، پس بنخورده ب ادىی » مستى و راستى « : ز خب  

را نابود مى كرد. بارها ایداشت سام ایبى هوش نشده داشت راست مى گفت؛ نبود سان اریسام  

دیو به او بگو  رد یبرود؛ دخترك را در آغوش بگ ا یسان شینقشه اش شود و پ ال یخواست بی خ مى : 

خونه، بابت رفتارم معذرت مى خوام  میبر ایمى شد. البته » ب ال یبعد به خودش مى آمد و بی خ اما  » 

براى آرام شدن آتش درون حسام  نیكامل را داشت؛ ولى خب ا   تیرضا تیوضع ن یاز ا حسام   

. بود  دهیبه حد جنون نرس اری كافى نبود؛ هنوز زود بود براى گرفتن انتقامش، هنوز سام  

به مرز جنون نایمدت سار  نیگذشته بود و طى ا  نایبه آپارتمان سار ایهفته از آمدن سان کی *** 

كىی چند روز باعث نزد  نینمى توانست؛ ا  ادیكنار ب ایبود و هر چه سعى مى كرد با سان دهیرس  

نا یدنبال اطالعات سار ا یمشخص بود؛ برد شانیشده بود كه البته قصد هر دو نایو سار  ای ردب شتر یب  

كند. اما  نىیخبرچ ایكند و هم درباره سان  کیهم مى خواست حسادت اربابش را تحر نایو سار بود  

سال ها هنوز ن یخوب نبود؛ چون طى ا ن یداشت روز به روز بى احساس تر مى شد و ا ایسان  

اهىینورى بود؛ اما االن آن نور روز به روز داشت كم رنگ تر و بى فروغ تر مى شد و س درونش  

! بود شی درونش روز به روز رو به افزا  

*** 

از هم بندى ها داشت با صداى بم و  كىی بود؛  دهیروى تخت زهوار در رفته فلزى دراز كش نیرام  
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تا زمزمه زد یداد م شتر یه، بل**ب زمزمه مى كرد؛ زمزمه كه ن  ریخراشش آهنگى را ز  گوش  

: زد یطبق نقشش داشت غر م د،یكردن. فر  

 - ست،یاتاق موندى؟ ال كردار اتاق هم ن ن یقدر تو ا  نیگم ها پسر، تو خسته نشدى بس كه ا  مى

 سوراخ موشه به وهلل... سوراخ موش!

كرد  چشمانش را بست وسعى زد،یها غر م رزنیكه مثل پ دیبى توجه به غر زدن هاى فر نیرام  

چیاجازه استراحت نمى داد، هرچند ه  نیكه مدام در حال غر زدن بود، به رام دیبخوابد؛ فر كمى  

اى  دانىیاز آدم هاى بى اعصاب بند با لحن چاله م كى ی. خسرو  ستیبا توى زندان بودن راحت ن كس  

 گفت:

! وند داره زر زر مى كنه پسره سوسول هیخفه ات كنم؟  ام یب ای  شىیخفه م  - 

: گفت  الىی با بی خ دیروى اعصاب بود؛ فر دیقعاً هم صداى فر و وا  

! لیبیجات رو كه تنگ نكردم؛ سگ س  - 

خسرو تابى   زد؛ یم شیصدا لیسگ سب هی مثل بق دیهاى خسرو پرپشت و قجرى بود؛ فر  لیبیس چون  

: داد و گفت لشیبیبه س  

كى باشى جوجه فوكولى؟ سگ   - 

و بیخسرو نقش داشت و مى خواست براى گلوله اى كه طى تعق   رى یكه خودش در دستگ  دیفر   

: و گفت ستاد یخسرو خورده بود، تالفى كند، مقابل خسرو ا  زیگر  

 - سرت به كار خودت باشه كچل!

هاى پرپشتش، مو نداشت و سرش بى مو و براق بود؛ خسرو كه سرش لیبیبرعكس س خسرو  

: را بدهد كه طغرل با خشم گفت  دیبراى دعوا مى رفت خواست با مشت جواب فر  
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! سر جات بتمرگ ر ی بكپ؛ تو هم گل بگ ر یبسه، خسرو بگ  - 

به روزى كه وارد زندان شده بود فكر  نیساكت شد. رام دیصداى خشن طغرل، باالخره فر  با  

 مى كرد :

نی رام _چند ماه و اندى قبل »  

را راضى كند و هم مادرش را راضى به رفتنش به مالرد كرده نی هم توانسته بود ملور باالخره  

را نوشت و از اتاقش خارج شد. عصر در  شیهر چند قصد رفتن به مالرد را نداشت؛ استعفا بود؛   

شیى امنى جمع شده بودند؛ طبق برنامه هر پنج نفر همراه مقدم جمع شده بودند؛ مقدم صدا خانه  

 را صاف كرد و گفت :

نیحاال طبق ا د؛یاز خودگذشتگى كرد  تیمامور ن یهمه ممنونم به خاطر داوطلب شدن تو ا از  - 

ى مستقر محمد وانیتو و رادمنش، به عنوان مامور مخفى تو بند ك ر،ی. اساطدیبر  شیپ نقشه  

فرشته مستقر  ابون یو بهبهانى، شما دو نفر همراه خانوم رستگار تو آپارتمان خ ان یمهر  د؛ یش مى  

و رادمنش بهتون ملحق بشن ریتا اساط دیآمد؛ به پهلو ». مى ش رونیاز فكر ب  ى،یتخت باال  ژیق ژیق با  

دند؛ سعى كرد به كه ننوشته بو ى یخط خطى شده نگاه كرد. چه چرت و پرت ها وار یو به د  دیچرخ  

فكر نكند و فقط بخوابد؛ چشمانش را روى هم فشار داد و صلوات فرستاد تا آن كه به عالم   زىیچ  

! رفت  ایرو  

. ... رها... رهانیخواهرم رو ول كن - 

. ... ( رامونی داداشى كمک... رامو )رام - 

 -رها... آبجى جونم.

ن یه مهمانش شده بود؛ هر شب ا سال ستیرا باز كرد؛ نفس نفس مى زد، باز هم كابوس ب چشمش  
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قىینفس عم د؛ یشدن رها! دستى به صورت عرق كرده اش كش دهیكابوس دزد  د،یرا مى د كابوس  

كنم، « : كشد و با خودش گفت دایكابوس، كم مونده؛ وقتى اون رو پ  نی مونده، به تموم شدن ا كم  

كابوس تموم مى شه  نی . » مى فهمم رها كجاست؛ مى فهمم خواهركم كجاست و ا قىینفس عم مجدد  

بار به  نیتختِ زهوار در رفته بلند شد، براى صدم ژ ی ق ژ ی و از روى تخت بلند شد؛ صداى ق دیكش  

رفت. بند آرام بود؛ البته به جز رونینابسامان لعنت فرستاد و از سلول چهل مترى ب تیوضع نیا  

سكوت را مى شكست. سمت نگهبان نیهاى رام ى یبود؛ صداى دمپا  نهیپس زمخروپف كه  صداى  

لبخند نیشد و سر بلند كرد؛ رام نیخواب رفته بود رفت! نگهبان متوجه رام  زشیكه پشت م بند  

 كجى زد و گفت :

اى؟یمستراح مى خواى دنبالم ب رمیم  - 

نیمخفى نداشت به هم ت یرفت؛ چند سالى مى شد كه مامور ىیزد و به سمت دستشو پوزخندى  

حمام و  نیبخش زندان هم نی نقش بازى كردن كمى براش سخت بود. از نظرش تهوّع آور تر  خاطر   

مى شد؛ ولى آدم رغبت نمى كرد از آن استفاده كند؛  ز یبود، با وجود آن كه هر هفته تم ىیدستشو  

با انزجار در آهنى زهوار در رفته را باز كرد و باعث شد صداى نیچاره اى نبود! رام ولى  

خنكى آب   د،یرفت و آب را باز كرد؛ مشتى آب به صورتش پاش ىیبلند شد. سمت روشو ژشیق  ژ یق  

رنگ و رو رفته نگاه كرد،  نهیخودش در آ  را بست و به ر یكم كرد! ش شیاز التهاب درون كمى  

و  شیبا لنز سبز عسلى شده بود، با ر شیكوتاه و رنگ شده بود؛ چشم هاى قهوه ا  شیقهوه ا موهاى  

نداشت! به سلول  شیشباهتى به خودِ واقع چیه باًیاش، تقر  شانییقهوه اى كم رنگ و زخم پ لیبیس  

چوبى   مكتیروى ن نیرى بود و رامساعت هواخو د؛یو دوباره روى تخت دراز كش برگشت  

هم طبق عادتش داشت غر مى زد. با صداى بمى دینظر گرفته بود؛ فر  ر ی را ز وانی بود و ك نشسته  
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 سرش را بلند كرد !

 -هى پسر تنها نشستى.

شد و  نهیمحمدى( انداخت و سپس دست به س وان یاز نوچه هاى ك كىینگاهى به فرامرز ) مین  

: داد؛ فرامرز پوزخندى زد و نشست و گفت  رونینفسش را ب  

! دهیكار دستت م ادى یولى غرور ز  اد،یاز آدم هاى مغرور خوشم م  - 

ن ی شد؛ فرامرز از ا رهینگاهى به فرامرز انداخت و بى توجه به رو به رو خ میباز هم ن نیرام  

: و گفت دیخوشش مى آمد؛ پر صدا خند نیرفتار رام  

نه نیپونصد گرم ال اس دى گرفتنت؛ ولى شم اها نم پس ندادگفت با  ومرثیخوشم اومد. ك ازت  - 

 تو و نه اون داداشت !

وان یك قیبه عنوان برادر هاى خالفكار به زندان افتاده بودند؛ قرار بود از طر دیو فر نیرام  

: تفاوتى گفت ینگاهى به فرامرز انداخت و با ب مین نیكنند؛ رام دایمحمدى به باند راد دسترسى پ  

: گذاشت؛ لبخندى زد و گفت نیى؟فرامرز دستش را روى شانه ى رامكه چ - 

 - آدم جالبى هستى؛ ازت خوشم اومده!

دست ها جان دست نیاز برخورد دست فرامرز با بدنش چندشش شد؛ وقتى فكر مى كرد هم نیرام  

ن یهمصد بى گناه را به خطر انداخته است؛ خونش به جوش مى آمد؛ بد تر از آن مجبور بود، با  كم  

: حال پوزخندى زد و سرد و بى روح گفت  نیبا ا  زد؛ ی امثال فرامرز طرح دوستى بر   

! بهتره رك و پوست كنده حرفت رو بگى نى یمنظور؟ به جاى مقدمه چ  - 

به ازیباشد؛ منتها ن شانیمناسبى براى كار ها نه یپسر مى تواند گز  نی مطمئن شد كه ا فرامرز   

: زد و گفت  نیشدن داشت. لبخندى زد و ضربه آرامى به شانه ى رام شیآزما  
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! از اون پر جربزه ها باشى  ادیازت خوشم اومده؛ بهت م  - 

در دل گفت نیاز انگل هاى جامعه « : :رام كى یرا كج كرد و با تمسخر گفت . » و تو   لبش  

 - مگه تو آدم شناسى؟ برو بابا حوصله ات رو ندارم!

و فرامرز  نیكه داشت به رام دیداد و با پوزخند گوشه لبش بلند شد و رفت؛ فر سرى تكان  فرامرز   

فرستاد و آرام  رونینشست، نفسش را پر صدا ب نیمى كرد؛ با رفتن فرامرز رفت و كنار رام نگاه  

 گفت:

 - چى گفت بی شرف؟!

: داد و پوزخند زد  رونینفسش را ب نیرام  

حی جا براى تفر  ن یفا كمتر غرغر كن، مى دونى كه ا كم كار داره؛ لط ه یآماده اس، اما  بایتقر   - 

! ومدى ین  

را باال  شی شدن خسرو، صدا ک یداد ساكت باشد؛ با نزد حیترج د،یرا د نیكه لحن عصبى رام  دیفر   

 برد و گفت :

 - آخه الكردار سوراخ موشه !

: آن جا افتاده بود، با تمسخر گفت  نییاز هم بندى ها كه به خاطر چاقوكشى و فروش كوكا كى ی  

جا زندونه باس جا پپسى آب خنک بخورى اونم آب خنک نی كه هتل پنج ستاره؛ ا ومدىین جوجو   - 

 تگرى!

كه آن مردك از طرف دیكه متوجه نگاه هاى فرامرز به آن ها شده بود، فهم نیرام د؛ یخند بعد  

: كند؛ از جا بلند شد و با تشر رو به عمر گفت  شیست؛ حتماً مى خواست او را آزمااو  

! مى كنى ز ی و ز یو ومدهیبه تو ن شیرو نكبت؛ شكر خور شهیببند در تاالر اند  - 
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رفت؛ مثل آن كه بدجور دلش دعوا  نیهم كه به الت بودن شهرت داشت، سمت رام عمر   

: شده اش گفت  دیدندان هاى كل نیاز برا گرفت و  نیرام راهنیپ قهیمى خواست؛    

زرى زدى نفله؟ چه - 

هم با قدرت دستانش را دور گردن نسبتاً كلفت عمر حلقه كرد و فشار داد؛ بدش نمى آمد نیرام  

و با سر در صورتش  دیكوب نیآن مردك مفلوك را ادب كند! عمر مشتش را به شكم رام كمى  

درد صورت و شكمش الیبی خ د؛ یچیدر سرش پ  ادىیراه افتاد و درد ز  ن یرام نىیخون از ب د؛ یكوب  

و با تمام قدرتش حقه ى دور گردن مردك را تنگ تر كرد؛ با فشار دستانش رنگ صورت عمر شد  

: بى توجه به او نعره زد  نیروبه كبودى رفت؛ اما رام  

! كه؟یكرده مرت ادى یسرت به تنت ز - 

را از خودش جدا كند؛ كم كم  نیگذاشت و سعى كرد رام نیدستانش را روى دست هاى رام عمر   

كرد؛ عمر هم از فرصت استفاده كرد و  شی رها نیسخت مى شد كه رام شیداشت برا دنیكش نفس  

خم شد و از درد ناله اى كرد؛ سپس صاف نیبار رام نی كرد. ا نیحواله ى شكم رام گرىید مشت  

حركت ناگهانى با مشت به  کیكه با پوزخند به او نگاه مى كرد، نگاه كرد؛ در و به عمر  ستاد یا  

خون از د؛ یاش را شن نىیبه وضوح صداى شكسته شدن استخوان ب نیرام د؛ یعمر كوب صورت  

پوزخندى زد و كنار عمر   نیعمر جارى شد و مردك مفلوك از شدت درد نعره اى زد؛ رام نىیب  

 نشست و آروم گفت:

! مناسبى انتخاب نكردى نهید داره، هوس كتک كارى كردى؟ گزكله ات با  - 

 سپس داد زد :

! سر رام سبز شو نكبت گه یبار د  ه یفقط   گه،ی بار د هیجرئت دارى    - 
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پاك كرد؛ با صداى نشیاش راه افتاده بود را با آست نییشد و خونى كه به خاطر شكستگى ب بلند  

: شد و با صداى بلندى گفت کی ماجرا متفرق شدند. نگهبان نزد انی سوت نگهبان، تماشاچ  

جا چه خبره؟  نیا  - 

: دستش گفت  ر ی اشاره كرد و ز  نیدستاش بلند مى شد به رام  ر ی از ز كىی عمر كه با كمک   

! كرده بود، داشت جفتک مى انداخت ادىی اش ز  ونجهی  ابوی  نیا  - 

: مى كرد، انداخت و گفت  كه با چشم غره به عمر نگاه ن، ینگهبان نگاهى به رام  

! نی ایراست انفرادى؛ بلكه سر عقل ب ه یاتون مثل آدم بشه بعد  افه یدرمانگاه، ق نیجفتتون بر   - 

با پوزخند به مردك منفور نگاه كرد؛ عمر ناله اى كرد؛ نگهبان بى توجه او راهى درى آهنى نیرام  

ن یملور  گر یشدند!در سمت دراهى درمانگاه  د،یبه كمک فر نیو رام  ردستشی عمر با كمک ز شد؛   

! فكر مى كرد  نیمالقاتش با رام ن یبود و به آخر  دهیبود كه روى تخت دراز كش  

*** 

ن یملور _ماه قبل چند  

ضرب گرفت؛  نیروى زم  شیكالفه داخل اتاق آمد و روى مبل نشست؛ با كالفگى با پا نیرام  

: دینشست و با آرامش پرس شیروبه رو ن یملور  

اومده؟ شیپ مشكلى  - 

به او  شیمافوق ها طى یكه تحت چه شرا  دیدانست اگر به او بگو  یكرد؛ نم ىینگاه گذرا  نیرام  

پس بهتر   د؛ یاما باالخره كه مى فهم ست؛ ی را داده اند؛ واكنش دخترك چ تیشركت در مامور  اجازه  

: و گفت  دیكش قىی. نفس عمدیبود خودش به او بگو  

تونى همه چی رو بهم بگى؟ مى  - 
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و با  دیرا در هم كش شیاخم ها  د؛ ینشد؛ سپس كالفگى اش را كه د  نیاول متوجه منظور رام  نیملور  

: گفت  تیجد  

منظورت خواهرته، قبالً هر چى مى دونستم رو بهت گفتم و اگه منظورت اطالعاتمه، قبالً اگه - 

 بهت گفتم.

خواست دخترك را، هر چند به خواست خودش، یاش زد؛ نم رهیكالفه چنگى به موهاى ت نیرام  

داد  رونیاجازه نمى دادند. نفسش را ب شی كند؛ البته اگر او هم اجازه مى داد؛ مافوق ها  اتیعمل وارد  

 و گفت :

! بشى اتیشركت تو عمل ال یمجبورم ازت بخوام بی خ  - 

خودش گفتباال انداخت و با  ىی ابرو  نیبا خودش فكر كرده با خواهش اون « : ملور  چطور  

مى شم  الیبا تمسخر گفت »؟ :بی خ سپس  

بشم؟ الیخیچرا ب چرا؟  - 

را  ن یبر خالف مدتى كه رام نیسرش را باال آورد و در چشمان دخترك نگاه كرد؛ ملور نیرام  

: داد و گفت رونینفسش را آه مانند ب نید؛رامیبار در چشمانش خواهش را د  نی مى شناخت، ا  

متوجه منظورم ى؛ یماجرا رونی ى برم تو باند، تو اون وقت بوقتى من به عنوان نفوذ  چون،  - 

 شدى؟ !

را به خوبى متوجه شد؛ اما سرى به معنى ن یمنظور رام ن ی« : ملور دمیداد؛ از » نه نفهم تكان  

را در   شیمنصرف شود، پس اخم ها مشیخوشحال شد؛ اما نه آن قدر كه از تصم  نیرام نگرانى  

: گفت  تیو با جد دیهم كش  

قاً یفكر كردى منظورم دق اتم، یعمل نینبود جناب؛ وقتى گفتم من هم تو ا  نیولى قرارمون ا  جالبه، - 



 

 
 

149 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! هستم  عنىیگفتم منم هستم  ن،یآقا رام ریچى بود؟ نه خ  

با خودش  ن یهم ضرب گرفته بود؛ ملور شیبا دست ها شیبار عالوه بر پاها  نیكالفه بود، ا  نیرام  

رو با « : گفت ن یكار رو مى كرد؛ اصالً چرا ا نیكالفه بود هم مثل ملودى، اون هم وقتى قاًیدق  

مى كنم؟ خواهر من كجا و اون از خود متشكر كجا  سهی را صاف »!؟ ملودى مقا شیصدا نیرام  

 كرد و گفت :

چى كار دیدارى؛ قطعاً مى دونى اگه بخواى برى اون جا با  ىیبا اون باند و كارهاشون آشنا تو  - 

 بكنى؟ !

: گفت  الیخی سرى تكون داد و ب ن یملور  

! مواد  یساق - 

كنترل كرد؛ قى،ینفس عم دنیرا با كش تشیاز خون سردى دخترك عصبى شد؛ اما عصبان نیرام  

: گفت  متیسپس با مال  

. ... میاجازه رو نمى د   نیا  هینه من و نه بق عنىیبرى اون جا؛   شهینم گه،یخوب د  - 

: گفت  تیبا جد د؛ یوسط حرفش پر  ن یملور  

وقتى خواستم دنبال خواهرم تو اون آشغال دونى بگردم  ک؛ ی ندارم،   ازیبه اجازه كسى ن من  - 

بی خودى نشون بدن، واقعاً حالم بهم رت یكه برام رگ غ ن یوارد چى بشم، دو! ا دیدونستم با مى  

 مى خوره!

: گونه ادامه داد ن یو حرفش را ا  دی دستى در موهاش كش نیمرا  

رو نیتونم بزارم دامن ناموسم لكه دار بشه، ا  یمرد نم هیزنى، ناموس كشورتى؛ به عنوان   هی تو  - 

 بفهم !
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دامنش لكه دار دیبود كه نبا یخنده اش گرفت؛ ناموس  نیپوزخندى زد؛ از حرف رام نیملور  

: تشد؟ مجدد پوزخندى زد و گف یم  

! چند سال كجا بودى، حافظ ناموس؟ ن یاوه واقعا؟ پس تو ا   - 

 لبخند حرص دارى زد وسپس جدى گفت :

هم مى تونم از خودم مراقبت كنم؛  نی همه سال من خودم از خودم مراقبت كردم؛ بعد از ا ن یا طى  - 

خواد كسى مخصوصاً توى مرد برام دل نگران بشى، همجنس هاى خودت هزار و صد جور نمى  

گى  یو م اىیاون وقت تو م ارن، یتونى بزارى دامن ناموست لكه « : بال سر من و همجنسام م نمى  

» دار بشه  ؟  

: زد و ادامه داد  گرىیپوزخند د   

ادعا گند مى زنن به نجابت  نیهم مثل تو، با ى یبهتره بگم نامردها ای مردهاى همجنس تو،  نیهم  - 

رتى،یدختر؛ اون وقت تو از من چه انتظارى دارى؟ انتظار دارى بپرم بغلت و بگم چه مرد ب اغ هی  

! ستیخبرا ن  نیآقا از ا  ریساده لوح بهت اعتماد كنم؟ نه خ هیانتظار دارى مثل  ای  

مىیكالفه نبود؛ با لحن مال ش،یى پ  قهیبر خالف چند دق نیفرستاد، رام رونیرا پر صدا ب نفسش  

 گفت:

لیآورى مالقات آخرشان، لبخندى روى لبانش آمد و ضربان قلبش تند شد؛ دل ادی شدى؟با  خالى  - 

وار قلبش بود؛ وانهیمسبب كوبش د  ر،ی اساط نیشدن ضربان قلبش را خوب مى دانست؛ رام تند  

سعى داشت نیندارد؛ بنابرا  شیسودى برا چیطرفه ه کیعالقه   نی كه مى دانست ا   نیملور ولى  

د؛ یفرستاد و به پهلو چرخ رونیرا خودش قطع كند. نفسش را پر صدا ب نیعشق رام ی  جوانه  

ولى ست؛ یعكس عاقالنه ن نی بالشت در آورد؛ با آن كه مى دانست همراه داشتن ا ریرا از ز  عكسى  
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را دور گردن هم حلقه  شانی دست هاتوانست نداشته باشدش. به عكس نگاه كرد، دو دختر كه  نمى  

عكس را گرفته  ن یشد، به روزى كه ا دهیبى اراده به سمت گذشته كش دند؛ یبودند و مى خند كرده  

 بودند !

*** 

گذشته_نیملور  

از خودش و رستانیعكاسى اش را آورده بود؛ مى خواست براى دفتر ساالنه ى دب نیدورب نیملور  

بود بدش مى آمد و نیخواهرش از هرچه دورب  ولى ملودى خالف رد؛ یعكس بگ خواهرش  

: كه از رفتارهاى خواهرش آگاهى كامل داشت، غر زد   نیبه عكس گرفتن نداشت. ملور ی عالقه ا  

! گهی د ایهى ملو ب  - 

 ملودى بى حوصله گفت :

! ادیمن از عكس گرفتن خوشم نم  - 

داشت آهنگى را  الیبود؛ ملودى بی خ ستادهیهم به اتاق خواهرش رفته بود و باالى سرش ا  نیملور  

هدفون را از روى گوش خواهرش نی ل**ب متن آهنگ را مى خواند؛ ملور  ر ی مى داد و ز گوش  

: گفت  تیبرداشت و با جد  

! به حرفم گوش كنى دیخواهرتم با ستم؛یغلط كردى دختره... من هر كسى ن  - 

لودى را راضى به عكس گرفتن با لباس فرمش كرد؛ ژست هاى مختلفى مى گرفتند وآخر م در  

. عكس  ک یملودى در همه عكس ها اخمو بود، جز   

*** 

داشت را پاك كرد؛ عكس را  دنیحال برگشت و لبخندى زد، قطره اشكى كه لجوجانه قصد چك به  
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: ل**ب زمزمه كرد  ریو ز دیبوس  

! ملودى من؟ ىیتو دختر؟ كجا  ىیكجا  - 

رونیو ب دی كش قىیبالشت گذاشت؛ با صدا زدنش توسط مارال، نفس عم ر ی و عكس را ز دیكش آهى  

: دستانش را قفل هم كرد و گفت  نیرفت؛ روى مبل تک نفره اى نشست و نازن  

و رادمنش موفق شدن جز افراد فرامرز محمودى بشن؛ حاال نوبت ماست كه  ر ی اساط جناب  - 

: برداشت و مقابل مارال گذاشت و گفت ز یعكسى از پرونده ى روى م نی.نازنمیدست به كار بش  

. هیمحمدى و نامزد فرامرز محمود وانیسارا فتوحى دختر خونده ك نیا  - 

: داد و در آخر گفت حاتیسرى توض  هی  ان،ی مهر  نینازن  

 - بهبهانى تو به عنوان هم دانشگاهى فتوحى وارد مى شى !

مارال را به تشیبه خاطر جد نیعالوه بر همكار، دختر خاله هم بودند؛ ولى نازن نیو نازن مارال  

 اسم كوچک صدا نمى زد؛ برعكس مارال، كه خون گرم و مهربون بود، مارال پوفى كرد و گفت:

! با ملو سر وقتش برم جون نازى بزار من  - 

برخورد مىیصم نیانتخاب شده بود، سعى مى كرد با ملور  تی روزى كه مارال براى مامور از  

رفت؛ برعكس  نیداشت، از ب ن یشكى كه به خاطر سابقه ى ملور نی و كم كم با شناخت ملور كند  

: گفت شیشگیهم تیرو به مارال كرد و باجد نیشک داشت. نازن ن یكه هنوز به ملور  نینازن  

! ماجرا نشه  ن یدادت خانوم رستگار وارد ا دیدستور اك شه،ینم  - 

باشد؛  نیشان به او حق مى داد نسبت به او بدب یی آشنا ل یخوشش نمى آمد؛ اوا  نیهم از نازن نیملور  

تالشى براى رفع  گر یهم د  نی بود و البته ملور نیبه او بدب نیماه، هنوز نازن نیبا گذشت چند ولى  

: پوزخندى زد و خون.سرد گفت  نی او نمى كرد؛ ملور نىیبدب  
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! نمى كنم روىینگفتن؛ تازه من از دستور كسى پ زى یچ نیولى به من همچ  - 

نگاه كرد؛ ن یبه ملور نىیاصالً خوشش نمى آمد، با بدب ن یكه از ملور نینازن ن، یحرف ملور  ن یا با  

: انداخت و خون سرد گفتاما بى تفاوت و پا روى پا   ن یملور  

! افه یق  نی گمون نكنم بشناستم، اون هم با ا دم؛یسارا رو تا حاال ند نیا  - 

: گفت تیسرى تكون داد و با جد نینازن  

 - در هر صورت من نمى تونم.

: و خون سرد گفت د یپر  نیحرف نازن نیب ن یملور  

با من راه دیكه با نیی شما نی ا ان، یمهر   نینازن رم؛یاى دستور نمى گ گه ی نه از تو و نه از كس د من  - 

ى ینمى كنم كه اگه قرار باشه اون تو روىیرو تو گوشت فرو كنى، من از تو پ نی االنم بهتره ا نیایب  

! كنى  روى یاز من پ دیكه با  

عصبى شد؛ پوزخند عصبى اى زد و   شتر یعصبى بود و با حرف هاش ب ن یاز حركت ملور  نینازن  

 گفت:

دست تو با اون ستیمسخره است، معلوم ن ن یا  رم؟یدختر خالفكار دستور بگ ه یاز تو،  من  - 

! كاسه نباشه؟ من كه بهت اعتماد ندارم  ه یبرادرت تو   

بود تا بعد حرف بزند، ن یرا گفت و مارالى كه منتظر عكس العمل ملور ن یحق به جانب ا نینازن  

از جا  نیلش مسلماً تند است؛ ملور از برادرش به شدت متنفر است و عكس العم نی دانست ملور مى  

: گفت  تیبلند شد و با جد  

! ندارم اجىیاحت چینكن؛ درضمن من به اعتماد تو ه كىی من رو با اون   - 

مورد، وقتى صحبت از  ه یاتاقش رفت، دختر قوى اى بود و به اعصابش مسلط، البته جز  سمت  
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خون سرد نبود شه یآن دختر آرام و هم گر یبودند، مى شد، د  شیبود كه باعث ناراحتى ها كسانى ! 

حساب بشم؟ درست كه من دختر « : روى تخت نشست و با خودش گفت كىی با اون ها  دیكى با  تا  

نه من و نه خواهرم ملودى، مثل ستم؛ یپسرش ن ای مردك هستم، ولى به خدا من مثل اون  اون  

سوءتفاهم طرف اونا رفت. ولى نه من و نه ه یر دسته ملودى به خاط م؛یو پسرش نبود سامان  

ما فقط  م ینبود ف ی نبود، ما مثل پدرمون،كث دی». ... ملودى ذاتمون پل د؛یاشكى از چشمش چك قطره  

ن یمارال و ملور ن،ینازن دی.فرداى آن روز، على رغم تاكدیاشكش را پاك كرد و دراز كش كالفه  

حال چاره اى جز قبول كردن   نی راضى نبود؛ با ا نیرفتن به دانشگاه آماده شدند؛ نازن براى  

رفت؛  رونیولى بى تفاوت و خون سرد داشت مقنعه را سرش مى كرد! از اتاق ب نی. ملورنداشت  

دن ی و سفارشاتش خسته شده بود. با د نینشسته بودند؛ مارال كه از نازن نیهال مارال و نازن در  

: غر زد   ن ی، نازنبلند شد و كوله اش را روى دوشش انداخت ن یملور  

. ... اون ن یسفارش نمى كنم؛ مراقب باش گهید  - 

: و گفت دیمارال وسط حرفش پر   

! ملو  می. فعال، برمیبابا؛ ما رفت م یبه جون نازى، خَر فهم شد  - 

رفتند؛ داخل پژو پارس  رونیو مارال هم ب نی پوفى كرد و پا روى پا انداخت، ملور نینازن  

را روشن كرد، به سمت دانشگاهى كه سارا فتوحى، در آن درس نیاى نشستند و مارال ماش مشكى  

رفتند؛ وارد دانشگاه شدند و  ادهیپارك كردند و تا دانشگاه پ یرا گوشه ا نیخواند راند. ماش مى  

: گفت  ى یمارال با خوشرو  

! میقراره كلى خوش بگذرون اد، یاون طور كه به نظر م  - 

شیباعث دل گرمى نسب  ن یو سرى تكان داد؛ رفتار مارال با او خوب بود و ا لبخندى زد  نیملور  
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بود )البته  نی ملور ه یاش شب افهیو پنج سال، ق ستیبود، حدود ب نیمارال دخترى همسن ملور بود؛   

داشت؛ قرار  ى یو مارال هم شباهت ها  نی ( البته نه فقط ظاهرى! باطن ملورنیملور  افه یق  ر ییتغ قبل  

او به راد  قیشوند و از طر  ک یبه سارا نزد ىی و مارال به عنوان دختر عمه و دختر دا ن یملور بود  

دختر  باًینشسته بودند؛ سارا تقر مكتى یسارا فتوحى همراه چند نفر از دوستانش روى ن برسند؛   

ز ا كى یمهمانى مى زد و در دانشگاه هر هفته با  پیحتى براى رفتن به دانشگاه ت عنى یبود،  جلفى  

لیبود و قصد داشت بعد از فارغ التحص  مىیدانشكده اش بود. دانشجوى رشته ى ش پسرهاى   

و محمدى، دوتا از « : شدنش، وارد كار خالف پدر و همسرش شود! مارال مى گفت فتوحى  

گفت، آن دو نفر واقعاً انگل جامعه بودند؛ مارال نگاهى به »! آشغال هاى جامعه ان  یراست م و  

داشت، مانتوى تنگ و كوتاه و شلوار تنگ و   تىیال  شی، براى دانشگاه رفتن آراانداخت  دخترك  

ًً 

مقنعه بود و اكثراً در دفتر حراست بود. مارال پوزخندى زد و رونیو موهاش ب دیمى پوش جذب  

 گفت:

! هم لوس باشه دیخالف كاره با  ه یدختر  گه یچه لوسه، بله د   - 

ر خالف كارى بود كه به اجبار دخترش بود؛ مارال به هم دخت نینگاهى كرد، ملور نیبه ملور بعد  

: زد و با لحن متاسفى گفت  شیشانیپ  

. ... عنى یمنظورم به تو نبود؛ خب  د،یواى ببخش  - 

: عنوان خطاب شده بود؛ زهر خندى زد و گفت  نیلبخند تلخى زد، بار ها به ا  ن یملور  

 - اشكال نداره؛ من خودم رو دخترش نمى دونم!

: گذاشت و گفت   نیملور یمارال دستى روى شونه    
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! دیدر هر حال باز هم ببخش - 

****** 

راد « حدود دو ماه گذشت، مارال موفق شد با میهم » مر نیمنوچهر راد دوست شود و ملور دختر   

ندان آزاد شوند، مارال گفته بود بااز ز دیو فر نیسارا فتوحى دوست شد؛ فردا قرار بود رام با  

بودند؛  ىیرادمنش دختر خاله و پسر دا  دیو مارال با فر  نیاند، نازن ىیرادمنش برادر رضا  دیفر   

: در قابلمه را گذاشت و رو به مارال دستورى گفت ن یملور  

! دم بذارش  گهیساعت د مین  - 

: دی مارال سرى تكان داد و پرس  

رى؟یكجا م باشه،  - 

: و گفت دیاى مصنوعى كش ازهیمارال برگشت؛ خم سمت ن یملور  

! بخوابم رمیخسته ام م  - 

داد؛ خسته نبود؛ ولى نمى دانست هیاتاق رفت و روى تخت نشست، سرش را به تاج تخت تك به  

را  نشانی كند و سوءتفاهم ب دا یماجرا حس خوبى نداشت. فكر مى كرد وقتى ملودى را پ نی به ا چرا  

درست مى شود. صداى درونش گفت ز یجاى درست شدن، رابطتون نابود « : رفع كند؛ همه چ به  

شه یو سعى كرد منفى بافى نكند. فرداى آن روز، » م دیكش قىیداشت؛ نفس عم بىیى عج دلشوره  

نشسته بود؛ نیبه جاى رفتن در ماش نی به زندان رفتن؛ ولى ملور دیو فر نیاستقبال رام براى  

ستادهی پشت در ا دیو فر  نیداد و چشمانش را بست!از طرفى رام هیرا به پشتى صندلى تك سرش  

: و گفت  دیكش قىینفس عم دیبودند؛ با باز شدن در، فر   

! هیراحت شدم؛ حاال درك مى كنم آزادى چه نعمت ب اارزش شیآخ  - 
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قفسى نه از جنس آهن، بلكه قفسى براش فرقى نمى كرد؛ چون هنوز در زندان بود، در  نیرام ولى  

نیخودش را مقصر مرگ پدر و گم شدن خواهرش مى دانست، به هم ن یاحساس گناه؛ رام از  

بود كه خودش را در قفسى از عذاب حبس كرده بود و روزى آزاد مى شد كه قاتل پدرش و  خاطر   

د. با خودش گفتمن از االن « : مسبب اشک هاى شبانه مادرش را به سزاى كارشان برسانن كار  

راحت بشه المیتا روز موعود خ دی فشرد و »! تازه شروع شده؛ نبا  شتر یچرمى ساك را ب دسته  

آهنى، مارال و  یگذاشت؛ در آن سمت دروازه  رونیرا از آن منطقه منفور ب شیپا دیبا فر  همراه  

و خواهرانه بغلش كرد  دیبه سمتش دو دیفر دنیمنتظر به در چشم دوخته بودند؛ مارال با د  نینازن  

هم جلو آمد و نیانداخت! نازن نییسرخ شد و سرش را پا  نیبا تک سرفه رام د؛ یگونه اش را بوس و  

: گفت   تیبا جد  

! نیخوش اومد  - 

! د و لبخندى زد گشت؛ مارال متوجه ش ن یسرى تكان داد و با چشم دنبال ملور نیرام  

! منتظره نیملو تو ماش  - 

گفته بود خواهرش را ملو صدا  نیاومد كه ملور ادشیاسم ملو كمى ناآشنا بود؛ ولى   نیرام براى  

سرى تكان داد و هر چهار نفر سمت پژوى پارك شده راه افتادند؛ با صداى باز ن یزد؛ رام مى  

نگاهى كرد مین ن ینشست و به رام تكانى خورد و چشم باز كرد؛ صاف نیملور  ن،یدر ماش شدن ! 

ن یام جذابه « : از نظر ملور  افه ی ق ر ییجناب حتى بعد از تغ نیتو چه « : بعد به خودش تشر زد »! ا  به  

احمقانه اش دست برداشت و راه افتاد. »! دختر، هر چى هست مبارك صاحبشه  رىی خود درگ از  

پارك كرد. خانه دو طبقه بود؛ براى  ابونیرا كنار خ نیخانه ى دو طبقه اى توقف كرد و ماش مقابل  

و نیهر پنج نفر، واحد طبقه اول متعلق به پسرها و واحد دومى متعلق به دخترها بود. رام راحتى  
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روى ن یو ملور نیستراحت رفتن و دخترها هم رفتن تا كمى استراحت كنن.رامبراى ا دیفر   

به دست آمد و به نىیروى كاناپه ب افاصله نشسته بودند؛ مارال س نیو نازن دیهاى تک نفره و فر  مبل  

گذاشت زیرا روى م نىیهم چاى برداشت و س دیچاى تعارف كرد و براى فر  نی و ملور نیرام . 

: و گفت  دیكش قىیگذاشت؛ نفس عم ز ی كمى از چاى خوش رنگ خورد و استكان را روى م نیرام  

ماه، معامله نی خسروى با مسعود راد آخر ا ا یقراره سان ده؛ ینشون م دهیگزارش هاى رس خب،  - 

 كنن.

: د یپر  نیحرف رام ن یسرى تكان داد و ب ن یملور  

گفت ی » احمد راد « : ملودى با راد؟ مامان م -منوچهر پسر همون  نی سامانه؛ ا مىیصم دوست  

 احمد راده!

: سرى تكان داد و هشدارگونه گفت نیرام  

محمدى كه وانیفرامرز محمودى با ك  قیوسط حرفم نپر خانوم رستگار؛ ما از طر  گهید لطفاً  - 

! م یبا مسعود راد مالقات مى كن شهیدوست راد م  

: و گفت دیدوباره وسط حرفش پر  ن،یبه گفته رامبى تفاوت نسبت  ن یملور  

نباشه، من با سارا دختر محمدى دوست شدم؛ تو مهمونى تولدش كه آخر ماهه ازى یكنم ن فكر  - 

 دعوتم كرد؛ راد هم اون جاست!

دستى كرد و با شیپ نیعصبانى شد و خواست حرفى بزند، نازن ن یملور  یاز بى توجه نیرام  

: گفت  تیجد  

. ... مقدم دستور دا ولى جناب   - 

: پوزخندى زد و گفت د؛ یرا سر كش  ىیاستكان چا ن یملور  
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همون طور كه گفتم راد تو ان؛ ی خانوم مهر   رمی كنم قبالً بهت گفتم من از كسى دستور نمى گ فكر  - 

اون شه یتولد دختره هست، مسعود هم مثل باباى آشغالش نسبت به زنا ضعف داره، م مهمونى  

! دیخسروى رس  ایطورى به سان  

دختر سرتق مخالفت كند، او  نی شد؛ ولى مى دانست اگر با ا نیبه خوبى متوجه منظور ملور نیرام  

: سرى تكان داد و جدى گفت  نیمى كند. رام بی به انجام كارش ترغ شتریرا ب  

رو هم تو گوشت فرو كن به خاطر  نی دار و دسته اش تو رو بشناسن؛ ا ا یممكنه راد  شه،ینم  - 

. ... پس  ى یجا نیحرف مافوق من االن تو ا   

خوشش آمد و هم عصبى شد؛ حتى خودش نمى دانست باالخره نیشدن رام رتىی هم از غ نیملور  

: شد، پوزخندى زد و گفت   نیعصبى؛ با دستش مانع ادامه حرف رام ا یخوشحال است   

بی خودى باد كنه، حالم رتشیفتم از كسى كه رگ غمگه بهت نگ ن؟یخركى آقا رام  رتیغ بازم  - 

هم  ستم؛ یزناى اطرافت ن هیگوشت كن، من مثل بق زهی رو آو ن یمى خوره؟ درضمن تو هم ا بهم  

 مى تونم از خودم مراقبت كنم هم مى تونم آزادانه تر عمل كنم!

: دیبه جلو خم شد و موشكافانه پرس دیفر  

ًً 

ه؟یچ   قاًیاز آزادانه تر دق منظورتون  - 

: نگاه كرد و با خونسردى گفت دیرنگ فر  شىیباال انداخت؛ توى چشم هاى م ى یابرو ن یملور  

روى ادی حجاب، من ز نیتو كانادا بزرگ شدم راحت تر از شماها رفتار مى كنم؛ مثالً هم من  - 

حال حد و   نی. با ا ستمیموضوع حساس ن نیرو ا  ادی رابطه با جنس مخالف، ز ا یندارم  دیتاك حجاب  

. قا یدق نیا  عنىی حدود خودم رو مى دونم؛ آزادانه تر   
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اما خونش به جوش آمد؛ چرا كه حاال مسئول  نینشست. رام شیآهانى گفت و دوباره سر جا دیفر   

. كالفه سرى تكان داد ندیبب بیآس گر یرهاى د کیاو بود، نمى توانست اجازه دهد كه    نیملور تیامن  

 و عصبى گفت:

هم شروع كردى دختر گانگستر؟ باز  - 

باال انداخت؛ دقت  ى یهم متعجب ابرو ن یاز حرفش تعجب كرد و حتى ملور  نیگانگستر رام  دختر   

لقبش كامالً بهش می اومد؛ هم دختر خالفكار بود و هم ضد پدر و برادرش « : كه مى كرد  اتفاقاً  

»! بود رونیو نفسش را آه مانند ب دیى به گردنش كشپوفى كرد و از جا بلند شد؛ كالفه دست نیرام  

 داد!

*** 

را  كشیك  كهیت ن یروى صندلى راحتى قهوه اى رنگى نشست و به حسام نگاه كرد؛ حسام آخر  ایسان  

: بى تفاوت گفت  ایخورد و روى مبل لم داد؛ سان  

جا؟ ن یبگو واسه چى اومدى ا حاال  - 

ا یبود چرا كه سان دهیتنگ شده بود، انگار به هدفش نرس ایواقعاً دلش براى حرص دادن سان حسام   

: شده بود؛ حسام پا روى پا انداخت و گفت ارینسخه دوم سام  

! كننده ما بشه نیقراره تأم اروی  نی آهان مسعود، ا كه، یجناب راد كوچ نیا  - 

آمد كه پدربزرگ مسعود  ادشیكمى بعد  ست؛یراد ك نی داشت در ذهنش حالجى مى كرد كه ا ایسان  

منوچهر راد و گذشته، با خشم به دسته صندلى چنگ ادآورى یدوست سامان بوده است؛ با  راد،  

ایسان  تیدانست منشأ عصبان یشد، لبش را كج كرد؛ خوب م ایسان تی!حسام متوجه عصبانزد  

: صحنه لبخندى زد و گفت  نیا  دنیخوش حال از د ست؛یچ  
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! كار اون مردك رو سر پسرش تالفى كنى هیفرصت خوب  - 

: را زد و بى تفاوت گفت شی دوباره نقاب خون سرد  ایسان  

ًً 

خوب  ومدى؛ یجا ن  نیا  ارىیكه خبر ب نی بچه بازی ها وقت ندارم؛ قطعاً تو هم واسه ا نیا  براى  - 

چى اومدى؟ براى  

بى اندازه لذت مى برد، لبخندى زد و  ار یناراحتى سام دنیبه اندازه د ایكه از حرص دادن سان حسام   

: موقع صحبت با خسروى ها به كار مى برد، گفت  شهیدر جاش ج ابه جا شد؛ با لحن ابلهانه اى كه هم  

! آشغال  ن یسروقت ا م یها آره، سامى گفت بهت بگم باهم بر   - 

پوزخندى زد و در دلش گفت  ایاله ام، بهم دستور مى ده و « : سانفكر مى كنه من بچه دو س هنوز  

رفته خودش اون ادشی  ستم،یاون بچه لوس ننر ن گه یرفته من د  ادشی  ره؛ یمى گ میمن تصم جاى  

پا روى پا انداخت و دستانش را قفل هم » ! دختر رو كشت و تو خونه اش خاك كرده  اریسام مثل  

: گفت كرد؛ با خون سردى و بى تفاوتى  

ن یبرى ا غام یكار كنم؛ حاال پ ریبا توى دست و پا گ گه یو عمراً د  رم یدستور نمى گ ار یاز سام من  - 

 رو هم بگو االنم بزن به چاك!

ى یخوشش نمى آمد و حتى اگر مى شد مى خواست خفه اش كند، ولى از جدا   ایكه از لحن سان حسام   

كامل داشت؛ حاال مى توانست راحت تر كارى كه سال ها منتظر ت یخواهر و برادر رضا  نیا  

ضربه زد! لبخندى كنج اریبود را باالخره انجام بدهد، االن مى شد راحت تر به سام انجامش  

حال وقتى حسام براى رفتن بلند مى شد، با  نی دور نماند؛ با ا ای**ب حسام آمد كه از چشم سانل  

 بى تفاوتى گفت:
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! كن دیتاك رم ی دستور نمى گ اریاز سام گهی كه من د  نیدرضمن روى ا  - 

و چنگى به موهاى پرپشت  دیكش قىینفس عم ایسرى تكان داد و رفت . با رفتن حسام سان حسام   

گرفته بود مقابل  ادی آمد، كم كم  خىی چهره ى جدى و    با نا یرا خبر كرد و سار نایزد؛ سار بلوندش  

را ای باشد و مثل خودش رفتار كند؛ البته كه كمک هاى همه جانبه ى برد خى یسرد و   ایسان  

: كوتاه گفت ای ! سانردیبگ دینمى توانست ند  

! ر یاطالعات مسعود راد رو ازش بگ ارشی برو سر وقت ك  - 

! شد زشیمشغول برسى پرونده هاى روى م نا،یبعد بى توجه به سار  

*** 

شینگاهى به برگه داخل پوشه كاغذى انداخت؛ مسعود راد استاد دانشگاه بود و چند سال پ ایسان  

شدن پدرش كارهاش را اداره مى كرد بیپدرش را شروع كرده بود و بعد از تحت تعق حرفه  . 

ا یبه نفع سان ن یبا نفوذش در دانشگاه توانسته بود كلى طرفدار براى خودش جمع كند و ا مردك  

براى مهمانى بالماسكه  ادیگفت تا ب  نایچرا كه نمى خواست خودش را بشناساند! به سار  بود؛   

ساعت بعد الهه  میرش را عوض كند. نتا ظاه ادیكند و بعد به الهه زنگ زد و گفت ب زى یر برنامه  

دنیمشغول لباس پوش دىیبا ظاهر جد  ایدوساعت بعد سان كىیجعبه بزرگى آمد؛ حدود  ه یبا  همراه  

با قبل فرق داشت موهاى بلند و بلوندش االن كوتاه و مشكى شده بود با دشی! ظاهر جدبود  

روشن تر از رنگ اصلى خودشكه لنز داشت حاال دو درجه  شیچشم هاى آب ى، یآلبالو  تیالیها  

گونه گذاشته بود و ل..*باش هم پروتزى شده بود؛ جز موها و لنزها از قبل هم مصنوعى تر  بود؛   

ای. البته ساندیمى د بهیغر  کیبه خودش نگاه مى كرد   نهیآزارش مى داد؛ وقتى در آ  نیبود و ا شده  

بود فقط نقابى بود كه زده بود! لبخند كجى  نهیبود و آنى كه در آ دهیرا ند  شیها بود خود واقع سال  



 

 
 

163 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

را ارشیك  اریسام ا، یرفت؛ خالف گفته سان نییبه طبقه پا  فشیخودش زد و بعد از برداشتن ك به  

روى مبل نشسته بود و سعى داشت به قول  ارشیتا كمک حالش باشد؛ حاال ك ششیبود پ فرستاده  

رو بزنه « معروف نایى شد؛ چرا كه على رغم خواستش » مخ سارخامش نم  ا یصد البته كه سان و  

سر بلند كرد؛ نگاهى به سر ارشیبلند شد و ك ایشده بود! صداى تق تق پاشنه هاى سان ایبرد  دلباخته  

: انداخت و طبق عادت چاپلوسانه اش سوت بلندى زد و گفت   ایتا پاى سان  

شماره بدم؟ گر، یج  - 

كه هم دلش براى  ارشیانداخت و لبش را كج كرد؛ ك ارشی چشمى به ك رینگاهى ز  ایسان  

را خفه كند،  ایتنگ شده بود و هم مى خواست با دست هاى خودش سان ا یهاى مزخرف سان رفتار  

نگ ی قبال به پارك ا یرفت؛ چون برد رونیاز خونه ب  ایپشت سر سان ارشی حرص دارى زد؛ ك لبخند  

ارشیك  ر یراست از ساختمان خارج شدند. طى مس ک یآورده بود،  رونیرا ب نی بود و ماش رفته  

چرا  د،یمى كش  قیبى توجه چشمانش را بسته بود و مدام نفس عم ای بازى درآورد؛ ولى سان مسخره  

بهتر بگم  ای  ز یچ  کیمتنفر بود، البته جز   زىی تر از هر چ شیمجدد آن مكان منفور ب دنیاز د كه  

خانه کیجلوى   ا یدوباره آن خانه به او حس تنفر را القا مى كرد؛ برد  دن یاز د شتر ینفر بود كه ب کی  

: با لودگى گفت ارشیبود و ك ستادهیباغ ا   

! از خونه جناب مسعود راد  نمیا  - 

بابت راحت شده بود؛  نیاز ا  الشیكمى خ ایخانه منوچهر نبود و سان  نیبه خانه نگاهى كرد؛ ا  ایسان  

: شود گفت  ادهیپ  نیوقتى مى خواست از ماش  

! نیجا باش نیتو؛ شما دوتا هم رمیمن تنها م  - 

انداخت و بلند  اینگاهى به برد  ارشی شد و رفت.ك ادهیپ نینشد و از ماش ای مخالفت برد منتظر   
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نسبت داد و  ا یتاسف تكان داد و در دلش القاب مختلفى را به سان یهم سرى به نشانه  ای برد د؛ یخند  

را طى كند؛  ادىیمجبور شد مسافت ز ایپارك كرد. خانه ى راد بزرگ بود و سان ابان یكنار خ بعد  

را گرفت. ورودى را رد  شیشانیو با پشت دست عرق پ دیكش قىینفس عم دیساختمان كه رس به  

از صندلى هاى فلزى نشست؛ چند  كىی لو رفت و روى رد شد؛ ج لىی و از راهروى طو كرد  

داخل پرونده گذاشته بود، مسعود راد  ارشیبعد، صداى دست بلند شد؛ طبق عكسى كه ك ی قهیدق  

بود ولى پسرش موهاى كوتاه داشت و شیتفاوت كه منوچهر كچل و با ر  نیپدرش بود با ا  هیشب  

نگاه  ایشكل هم به چشم داشت. سان ضىیب میبا فر نكىیبود و عالوه بر آن ع لیو سب شیر بدون  

با  ایبه مسعود انداخت و پا روى پا انداخت؛ وقتى سخنرانى خسته كننده راد تمام شد، سان ىیگذرا  

و از جا بلند شد؛ بى توجه به اطرافش سمت مسعود راد رفت و با دیكش  یا ازهی خم الىیخ بی  

 بى تفاوتى گفت:

 - من از طرف خانوم فكور اومدم!

نگاه ا یهاى اطراف مسعود بعضى بى تفاوت و بعضى با پوزخندى كنار لبشان به سان دانشجو  

دور ایسان دینگاه كرد و بعد چشم هاش برق زد؛ برقى كه از د ایكردند؛ راد به سر تا پاى سان مى  

بود و بس! مثل پدرش داد برق نگاه راد فقط و فقط از روى هوس صیو او خوب تشخ نماند  

چندش آور و از نظر ا یراد، مسعود زن باز قهارى بود؛ مسعود لبخندى )از نظر سان منوچهر   

: گفت ا ی( زد و خطاب به ساننیدانشجوهاى دختر، جذاب و دلنش  

! وقته منتظر اومدن خود بانوام لىیبه به، خ  - 

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

م؟یتنها حرف بزن شه یمن جاش اومدم؛ م اد،ینتونست ب نا یسار  خود  - 
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كه به ذهنش آمد، لبخندى روى لبش آمد و با دستش  دىیباال انداخت و بعد با فكر پل ىی ابرو مسعود  

 راهروى پشت سرش را نشون داد؛ لبخندى زد و گفت :

نگاهى به مسعود و لبخند روى لبش انداخت؛ سرى تكان ایتا من خدمت برسم!سان دییبفرما شما  - 

باز بود و مى شد حدس زد مهیاز درها ن كى یو سمت راهرو رفت؛ داخل راهرو دو تا در بود  داد  

براق و لوستر  ىیطال وارهاى ی وارد اتاق كار مسعود شد؛ اتاقى با د  ایبهداشتى باشد. سان سیسرو  

ودچوبى، با آن صندلى بلندِ مخمل سرخ، بى شباهت به اتاق سلطنتى نب زیو م ىیشاخه ى طال چند . 

شانه اى باال انداخت و روى مبل راحتى نشست و منتظر آمدن راد شد؛ مسعود كمى بعد آمد  ایسان  

بوى خاص محتوى  ی به لبش متوجه  وانی كردن ل  کیداد! با نزد ایرا به دست سان وانىیبا لبخند ل و  

لبش را كج كرد  ایكند؛ سان جیرا گ ایقوى، سان  دنىیشد؛ مسعود مى خواست با خوراندن نوش وانیل  

پاكت سرمه اى  فشیگذاشت و از ك  ی ا شه یش ز یرا روى م ستالىی كر وان یپا روى پا انداخت؛ ل و  

شد. مسعود با  رهی رنگ مسعود خ شىیگذاشت و در چشمان م ز یدر آورد، پاكت را روى م  رنگى  

: پوزخندى زد و گفت  اینگاه مى كرد؛ سان ایلبخند به سان  

مالقاتتون شن یخواسته براى مهمونى آخر ماه دعوتتون كنم؛ گفتن خوشحال م خانوم ازم ایسان  - 

 كنن!

كار را  نی رسمى با كسى صحبت كند؛ ولى به خاطر حفظ ظاهر مجبور بود ا  ایمى آمد سان شیپ كم  

: پوزخندى زد و گفت ایاسم سان دنیانجام دهد؛ مسعود با شن  

خانوم؟ مگه اون دختر بچه بزرگ شده؟ ایسان  - 

ش یمسعود نكند؛ در حالت عادى برا یجلوى خودش را گرفت تا مشتى محكم و جانانه حواله   ایانس  

فرق  تیاز رادها طرف حسابش بود، وضع كى یدرباره خودش مهم نبود ولى وقتى   هیبق نظر   
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: لبخندى زد و گفت  د، یكش قىیمى كرد؛ نفس عم  

! برم گهی من د م یاون قدرى بزرگ شده كه... بگذر  دمیاون طور كه من د  - 

! رفت  رونیمنتظر مسعود نماند؛ پوزخندى زد و از اتاق ب  

لباس ساده ى مشكى اى نا یبه خودش نگاه كرد و پوزخندى زد؛ بى توجه به نظرات سار نهیآ در *** 

شت؛ مردك مثلآمد و بى توجه به افراد اطرافش، دنبال مسعود راد گ نییبود. از پله پا  دهیپوش  

ا یبود و سان ستادهیرنگ ا  یری بود. پوزخندى زد؛ كنار بار مردى با كت و شلوار ش پدرش  

: كرد و خون سرد گفت ایمى توانست حتى از پشت هم او را بشناسد. اشاره اى به برد   

فرستاده؟ اریرو سام اروی  نیا  - 

نفر  کی فقط به   ایدرك كرد؛ سان را به خوبى ایمنظور سان ای« برد  ارو یرا »  نیا  ای گفت و برد مى  

: پچ زد  ا یگوش سان  ر یخم شد و ز ای خوب مى دانست؛ برد  

شت؟ یپ ارمشیخواى برم ب یم  - 

: گفت  ا یمثل خود برد  ایسان  

 - نمى خواد؛ معلومه كه چرا اومده!

وقتى حسام حال خوشى نداشت، درباره انتقام و خواهرش ستاد؛ یسرى تكان داد و صاف ا  ایبرد  

هم  لى یخبرى نداشت. در واقع خ  ایحسام و سان نیاز مشكل ب قاً یبود؛ ولى دق دهیشن ى یزهایچ  

كه لباس   نا یها به فكر انتقام گرفتن از خسروى ها بودند، از جمله خودش؛ سار لىینبود؛ خ كنجكاو  

به رنگ خون عیرا باال برد و كمى از ما  وانشی شست و لن ایبود، كنار سان دهیقرمزى پوش جذب  

: گفت  ایكرد،بعد رو به سان  ای خورد؛ نگاهى برد  

حرف بزنى؟  ارویقراره با اون  كى  - 
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شاهد نگاه هاى  ایخورد؛ دوباره كارش را تكرار كرد؛ سان شیدنیاز نوش  گرى ی جرعه ى د سپس  

شانیجدا  دیخبر داشت؛ در حالت عادى با نشانیبود و حتى از ارتباط مخفى ب ای به برد نایسار  

ک یرا ممنوع كرده بود و مجازات خطاكار را   شیآدم ها ن یارتباط احساسى ب  اریكرد؛ چون سام مى  

موضوع بى تفاوت از كنارش رد شده ن یبا دانستن ا ایكرده بود؛ اما سان  نییدر مالج خاطى تع گوله  

: گفت  نایبى توجه به سوال سار ایبود. سان  

! رو بفرست تو اتاقم اروی  نیا  ایبرد  - 

: شد و گفت  کیبه حسام نزد ای خودش هم بلند شد و از پله ها باال رفت؛ برد  

! كارت داره، باالست ایسان  - 

: اخمى كرد و گفت لبخند به لبش آمده بود، با حرفش   ای برد دنیحسام كه با د   

! پرنسس باز چه دردى داره نیا  نمیهوف، برم بب  - 

: و ادامه داد  دیرا تا ته سركش وانشیبعد ل  

! طونایشدى ش کیتو ج کی با اون قرمز پوشِ خوب ج  - 

: زد و گفت  ایبعد به پشت برد   

باال نقابش را ی طبقه  ایباال رفت؛ سان یكرد و به طبقه   ای !چشمكى حواله ى بردقیباشى رف خوش  - 

بى تفاوت ا یرا هم درآورده بود؛ حسام بدون در زدن وارد اتاق شد و سان شیبود و كفش ها برداشته  

: دراز كرد؛ حسام هم بى تفاوت روى صندلى نشست، پوزخندى زد و گفت ز یرا روى م شیپاها   

 - امر بفرما پرنسس!

: و خو ن سرد گفت الی بی خ ایسان  

جا چه غلطى مى كنى؟  نیا  - 
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: را بجود، پوزخندى زد و گفت  ایسان یحسام كه مى خواست خرخره   

! پرنسسمون باشم  شیدستور آق داداشته پرنسس! امر كرده پ  - 

پوزخندى زد و در دلش گفت ایپوزخندى زد و با »! بگو براى جاسوسى فرستادت « : سان مجدد  

 بى تفاوتى گفت:

! چیفقط تو دست و پام نپ  - 

« : حسام لبش را كج و با خودش گفت ای جمهور  سیرئ ه؟یر، فكر كرده كاز خود متشك  ی دختره  

كشور   اىیماف سیگفت »!؟ :رئ ولى  

 - پس جواب خان داداشت رو خودت باس بدى!

برادرش بود، واقعا آزارش مى داد؛ ولى پوزخندى زد و هی سا ریپوزخندى زد؛ آن كه هنوز ز ایسان  

 گفت:

! احدى حساب پس نمى دم: حاال برو پى كارت چیمن به ه  - 

از برادرش  ایسان دیگفت؛ از آن كه مى د  نیدر دلش آفر ایپوزخندى زد و به مستقل شدن سان حسام   

و بلند شد؛ همان طور كه به  دیرا پوش  شیدوباره كفش ها ا یشده و تنهاست، لذت مى برد؛ سان جدا  

 سمت در مى رفت گفت :

! كه تو اتاق چتر پهن كن  نی گفتم بزن به چاك؛ نه ا  - 

ا یبه برد ایسان د؛ یدراز كش ایرفت و حسام بى تفاوت رفت و روى تخت سان رونیاز اتاق ب ایسان  

 گفت:

 - مسعود رو به اتاق بغلى ببر.

عد مسعود راد با لبخند در حالى كه نقاب مشكى رنگش را هم به اتاق كنارى رفت؛ كمى ب خودش  
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پشتش به مسعود  نیداشت كتابى را مى خواند براى هم ایسان ستاد؛ ی مى آورد مقابل در چوبى ا  در  

را برنگرداند  شیاش وارد اتاق شدند، رو كلىیه گاردی همراه مسعود و دو باد ایو وقتى برد  بود  

: بدون آن كه برگردد با خون سردى گفت كتاب را بست و در قفسه گذاشت؛ پس   

 - خوش اومدى جناب راد!

راد شد؛ ن یمتوجه نگاه سنگ ایكرد؛ سان زیرا آنال ایروى كاناپه راحتى نشست و سان مسعود  

 پوزخندى زد و گفت :

نه؟ اینظرت اون دختر بچه بزرگ شده  به  - 

آمد كه چند ادشی بعد  نشد؛ ولى ایپوزخندى زد و جلو رفت؛ مسعود اول متوجه حرف سان مجدد  

زده بود؛ اخمى روى صورت راد جا خوش نایحرف را به فرستاده ى سار  ن یخودش ا  شیپ روز  

: گفت  تیبا جد  ایبلند بخندد؛ بعد از خنده سان ایكرد كه باعث شد سان  

مى خوام چند تا محموله رو برام آب  اى؟ینظرت عوض شده، نه؟ مى دونى چرا خواستم ب گمونم  - 

راستى حواست به  ستم؛ یمهربون و صبور ن ادى یز  ارینره من مثل سام ادتیدرضمن   كنى،  

! اواخر با آدم هاى ناجور مى پلكه   نیخواهرت باشه، ا   

راد یاز خانواده  ایرنگ مسعود دوخت؛ سان شىیبرگشت و نگاه سردش را به چشمان م ایسان  

در چشمان مرد، برق نفرت را  ایابل مسعود هم از خسروى ها بدش مى آمد؛ سانبود و متق متنفر   

: پوزخندى زد و خونسرد ادامه داد   د؛ ید  

احمق، ضرر كنم مى فهمى كه؟ یهاى لعنتى، نمى خوام به خاطر اون دختر بچه  سیپل  - 

گفت ایسان د؛یبراش مدتى طول كش ا ینگاه كرد؛ هضم حرف هاى سان ایبا تعجب به سان مسعود : 

در ارتباطه سیبچه ى « : و بعد در كمال خون سردى به خواهرش گفت » خواهرش با پل دختر   » 
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كرد؟ چهره در هم رفته مسعود نشانه » احمق دیدر آخر با بى رحمى او را با خواهرش تهد و  

قىیبا خون سردى هم چنان داشت به راد نگاه مى كرد؛ مسعود نفس عم ا یبود؛ ولى سان تشیعصبان  

: و قهقه اى سر داد  دیكش  

اون قدرى بزرگ شدى كه بتونى تو بازى رم؛ی كه گفتم بچه اى حرفم رو پس مى گ  نیا درباره  - 

. ا یشركت كنى سان  

: ادامه داد  تیبعد تک سرفه اى كرد و با جد  

! مى كنى؟ دیاون قدرى كه من رو با خواهرم تهد  - 

: پوزخندى زد و پا روى پا انداخت، دستانش را قفل هم كرد و با خونسردى گفت  ایسان  

كار با خودم رو گفتم، به خودت  طیبرداشت خودت بود جناب راد، من فقط بهت شرا نیا د؟یتهد  - 

تا ه؟یهشدار دوستانه! خب، نظرت چ ا ی  دیداره حرفم رو چه طورى برداشت مى كنى؛ تهد بستگى  

!  شنبه جوابم رو بده. فعالً

رفت؛ مسعود هنوز داشت   رونیبدون منتظر ماندن براى حرفى از جانب راد از اتاق ب و  

كه از ماندن  ایمواجه شد؛ از طرفى سان ایرا هضم مى كرد كه با جاى خالى سان ایهاى سان حرف  

: گفت  ای و به برددر آن مهمانى مسخره خسته شده بود، به اتاق رفت و پالتوش را برداشت و ر  

! خراب شده ن یاز ا رونیببرم ب شم؛ یدارم خفه م  - 

دىی بحث شد اریو سام ایمدت سان نیو مسعود مى گذشت و طى ا  ایروزى از مالقات سان چند *** 

ط یشرا  ن یبود؛ تنها كسى كه از ا  اریسام ختگىیو بهم ر ایسردرد هاى عصبى سان جهیو نت داشتن  

را نظاره گر اریلذت را مى برد، حسام بود كه با خوش حالى شكسته شدن روز به روز سام تینها  

دن یاز د ایداشت و مدام تحت مراقبت بود و برد   دىیسردرد هاى شد ای . در خانه ى تابستانى، سانبود  
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هم كه دنبال گرفتن ماهى از آب گِل آلود بود، مدام دور و بر ارشیاو خوش حال بود؛ ك  ضىیمر   

: داد زد  ارشیكالفه شد و سر ك  نای. در آخر سار دیبه بهانه هاى مختلف مى چرخ نا یسار  

! از جلو چشمم ستم؛گمشو یمن مثل دخترهاى اطرافت ن كه،یقدر طناب نده مرت نیا  - 

: هم با لودگى گفته بود ارشیو ك  

! افتاده بود؛ برو جمعش كن عشقى گه یطنابت قبال جاى د   - 

شده بود ایبه برد  نا یكرده بود؛ او هم متوجه توجه هاى خاص سار نایربعد پوزخندى حواله ى سا و  

ل**ب زمزمه مى كرد  ریبشكن زنان آهنگى را ز  ارشیبود؛ ك نا یفقط قصدش حرص دادن سار و  

ا یبه در چوبى اتاق زد و به داخل اتاقش رفت؛ سان یمى رفت، تقه ا ا یهم زمان به طرف اتاق سان و  

ایكار سان زیبود و مشغول استراحت بود. از فرصت استفاده كرد و سراغ م دهیتخت خواب روى  

را روى سرش حس كرد و بعد صداى آهسته اما  زىیبود كه چ لی وسا  نیمشغول گشتن ب رفت،  

: كه مى گفت  ا یعصبى سان  

چه غلطى مى كنى؟ دارى  - 

: گفت  شیشگیبعد با لحن لوده ى هم د؛ یكش قىیچشمانش را بست و نفس عم شاریك  

كردم نوكرتم؟ دارتیب  - 

مى توانست سردى كلت فلزى را حس  ارشیبرابر بود؛ حاال ك ایبا سان  باًیقدش تقر  ستاد یو ا  برگشت  

شیماندوتا ابرو هاى پرپشت و ك نیو ب شی شانیدرست وسط پ ایسان یچرا كه االن لوله اسلحه   كند،  

: پوزخندى زد و بى رحمانه گفت  ایبود؛ سان  

! تو اتاق من چه غلطى مى كردى؟ دمیچى گفتم نفله؟ پرس  دىینشن  - 

: جدى شد و خونسرد گفت ارشیك  
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! پرونده بودم ملودى هیدنبال   - 

تعجب داشت؛ شیصدا كرد برا شیجدى شد و او را به اسم قبل ارشیتعجب كرد؛ آن كه ك ایسان  

: لبش را كج كرد و گفت ارشیك  

توقع نداشتى اون پسرك خوشگذرون ال ابالى جدى بشه؟ ه یكردى؟ چ تعجب  - 

عوض كرد؛ حاال اسلحه در دست ای را با سان شیحركت جا   کیاستفاده كرد و در  ایضعف سان از  

ایو بعد جدى شد؛ بازوى سان دیسر مستانه خند ارش یك ا؛یبود و لوله تفنگ روى سر سان ارشیك  

كه خورده بود،  ى یبه خاطر اثر مسكنا ا یپرت كرد! البته اگر سان نیرفت و او را روى زمگ  را  

اسلحه را سمت ارشی بر مى آمد؛ ك ارش ینبود و به راحتى از پس ك ف یحال نبود، آن قدر ضع بى  

: گرفت و گفت  ایسان  

كشتنش ، یمى دونى چرا؟ به خاطر توى عوض ستیبود... ؛ ولى ن  نجایام االن ا  چارهیبرادر ب اگه  - 

! دىیو حاال تو با مردنت تقاص خون اون رو م  

كه انتظار ورود ارشی داخل شد؛ ك ای حركتى كند، در اتاق باز شد و برد  ارشیكه ك ن یاز ا قبل  

ارشیسمت ك ا یلحظه كافى بود تا برد  ک ی نیرا نداشت، لحظه اى غفلت كرد و هم ایبرد  ناگهانى  

را لشیخودش را به تخت رساند و موبا  ایشدند؛ سان زیبا هم گالو  ارشیو ك ا یشود! برد ور حمله  

هم همان لحظه  ا یگلوله بلند شد و سان  کیصداى شل رد؛ یسعى كرد شماره ى كسى را بگ برداشت؛   

با دی كه رس ایو باال آمد، به اتاق سان دهیاز صداى گلوله ترس نا یشد؛ سار هوشیتار و ب چشمانش  

! د یكش غىی ج شیصحنه رو به رو دنید  

ایآخرش با سان دار یباالى سرش نشسته بود؛ طى د ار یبود و سام دهیروى تخت دراز كش ایسان *** 

ا یسان تیاو را رنجانده بود؛ خودش را مقصر وضع  ا،یخاص سان ط یدر نظر گرفتن شرا بدون  
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رفت. مثل ببر زخمى اى خرامان خرامان سمت رونیعصبى بود؛ از اتاق ب ت یدانست و بى نها مى  

 حسام رفت و گفت :

مردك كجاست؟ اون  - 

قرمز شده تیچشمانش از عصبان دىینگاه كرد؛ سف ار یسرش را بلند كرد و در چشمان سام حسام   

ط یشرا  نی ا دنیبود؛ حسام با د  دهیرا تا آن حد عصبى ند اریوقت سام چیروز حسام هو تا آن  بود  

: لبش را كج كرد و گفت  است؛ یخواهرش سان ار، یاز قبل مطمئن تر شد كه نقطه ضعف سام اریسام  

! مرده شور برده هیتو انبار  - 

ک یشده بودند و اسلحه شل ریدرگ  ایو برد  ارشیخرامان خرامان به سمت پله ها رفت؛ وقتى ك اریسام  

را به انبارى ارشیو حسام، ك اریسام دنیخورده بود و بعد از رس ارش یبود، گلوله به پاى ك شده  

به انبارى پشت تیباعصبان اریبه خانه برگشته بودند. سام ایو برد  ایى عمارت برده و سان گوشه  

ارشیصندلى مقابل ك روى اریبه صندلى اى بسته شده بود؛ سام ارشی عمارت رفت. ك اطیح  

گرفت و سرش  ارشی كه اسمش بستام بود، جلو آمد و از موهاى ك نایاز نوچه هاى س  كى یو  نشست  

تارى لبخند پر از  ر ی تصو دنیناله اى كرد و الى چشمانش را باز كرد؛ با د  ارشی بلند كرد؛ ك را  

ى اى زد و پاپوزخند عصب د،یرا د ارشیك سیكه صورت مچاله از درد و خ ار یزد. سام دردى  

ناله ارشیك د؛یرا كش شیرا در دست داشت، موها ارش یپا انداخت؛ بستام كه موهاى ك روى  

: كه از ته چاه در مى آمد گفت  ىی كرد و با صدا فىیخف  

خسروى؛ اون دختره ى... هنوز به درك واصل نشده؟ اریسام ىیكه هنوز سر پا  نمیب مى  - 

هم مشتى حواله ى صورت نا یاشاره كرد، س نا یظاهر خون سردى به خودش گرفت و به س اریسام  

ناله اى كرد و بعد قهقهه زد، سرفه اى كرد كه از درد ناله اش بلند شد؛ با لحن  ارشیكرد؛ ك ارشیك  
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 دردمندى گفت:

. ... قدر خون سردى؛ هر چند  نیز ا انگار نمرده كه هنو   - 

: از سر درد كرد و ادامه داد   گرىیناله ى د   

.... كه  ىیخون سرد بودى، تا جا  شهیكه مى دونم تو هم  ىیتا اون جا  - 

: شباهت داشت جز لبخند؛ با صورتى كه از درد مچاله شده بود ادامه داد  زیلبخندى زد كه به هر چ  

جاى سوال داره تو عاشق چى اون دختر شدى؟ مثل داداش احمق من... واقعاً نمى دونم چى  واقعاً  - 

دختره توجهتون رو جلب كرد؟ اون  

ارشیاشاره كرد تا مجدد به صورت ك نایخسته شده بود، به س ارشیكه از وراجى هاى ك اریسام  

نا یس نیخاطر مشت هاى سنگكه خورده بود، درد داشت و حاال به  رىیكه به خاطر ت ارشیك بزند؛   

ارینگاه كرد!سام ار یپلک هاش به سام نیخونى بود، صورتش را از درد جمع كرد و از ب صورتش  

گفت  ارشیبه خاطر »! داداش احمق من « : پوزخند عصبى اى زد؛ ك ارشی ك عنىی برادرش؟  

ای بود، هم در فكر حسام و هم فكر برد اریهم در فكر سام نیرا داشت؟ ا ایقصد جان سان برادرش ! 

جز  زىی كه اخمى روى صورتش بود، نگاهى كرد؛ پوزخندى زد كه به هر چ ار یبه سام ارشیك  

 پوزخند شباهت داشت و گفت :

! سامى جون اد ین ادتیتعجبى نداره كه برادر من رو    - 

آموزش ،» سامى جون زمانى كه هنوز تحت  اورد؛ یب اد یبه  اریكلمه كافى بود تا سام  کیهمان  »  

)دست راست( انتخاب شده بود وشیبود، پسرى همسن و سالش، به عنوان خدمتكار شخص پدرش  

تازه به آن جا آمده بود، ایاومد كه سان ادش یبود؛ روزى را  ارشیبرادر ك ان یبود؛ ك انیك اسمش  

نوان خواهرش پدرش شده بود؛ دخترى كه بعد ها ع فیمتوجه بازى كث اریزمان كه تازه سام همان  



 

 
 

175 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 را گرفت !

*** 

اریسام_گذشته  

هم آن جا بود. ملودى با آن كه دختر راحتى بود، از  ان یتازه به عمارت آمده بود و آن روز ك ملودى  

چون  ار یكه توجهش به ملودى جلب شده بود و سام ان یبه شدت بدش مى آمد؛ برعكس ك انیك  

بود؛ شیو نگاه ها انیهاى دخترك از وجود ك تى یدخترك بر عهده اش بود، متوجه نارضا تیمسئول  

به در اتاق  ان یروز كه ك ک یمرد بود پس نگاه هاى هوس آلود پسرك را خوب مى شناخت.  خودش  

ن ییوقتى از كنارش رد مى شد لبخند چندش آورى زد؛ طبقه ى پا  د؛ یمى شد، او را د  ک ینزد ملودى  

ملودى بلند شد و بعد خودش با لباس پاره شده اومد و در بغلش خودش را جا  غیى جكه صدا بود  

بود و  ستاده ی به خودش آمد؛ با اسلحه اى در دستش ا ار ی. سامدیمثل بچه گنجشكى می لرز كرد،   

: و گفت دیكش قىینفس عم ار یغرق خون بود. سام نیكه روى زم انىیك  

! رونیهمه ب  - 

: رو به حسام كرد و با بى تفاوتى گفت اری امرفتن؛ س رونیافراد حاضر ب  

چى گفتم؟ دىینشن  - 

را باال زد؛ ش یها نیكتش را در آورد و آست اریرفت؛ سام رونیلبش را كج كرد و از اتاقک ب حسام   

: كرد و گفت ارشیصورت ك ی مشتى حواله   

چطور جرئت مى كنى من رو مسخره كنى؟ كهیمرت  - 

: خواباند و ادامه داد  ارش یمشت دوم را در شكم ك  

مى خواست به اون دختر دست درازى كنه؛ مى فهمى؟ براش مردن كم بود؛  وونتی برادر ح اون  - 
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. ... رو زیجنازه اش رو مى انداختم جلو سگ ها؛ اون بى همه چ دیبا  

خنده ى صدا دارى  ارشیرا مى خواست؛ ك نیهم ا  ارشیود و كنفس كم آورد، عصبى شده ب اریسام  

 كرد و گفت :

. ... خان؟ مى خواستى دست بجنبونى تو هفت سال وقت داشتى كه  اریسام هیچ  - 

ارشیك  ى یحرفش شد؛ دندان هاى جلو یفرود آمد و مانع از ادامه  ارش یدر دهان ك اریسام مشت  

كه  ى یبى توجه به درد طاقت فرسا ارشیشد؛ كدهانش شكست و صداى شكسته شدن فكش بلند  در  

اریشباهتى به پوزخند نداشت؛ سام چیلبش را به پوزخند باز كرد و البته پوزخندش ه داشت  

با ارشیرا نشانه رفت. ك  ارشیتوجه به درد دستش مجدد مشتش را بلند كرد و دوباره شكم ك بى  

به خودش ارشیباالى سرش رفت و روى زخمش را لگد كرد؛ ك ار یافتاد و سام نیبه زم صندلى  

ارشیزد. ك ارشیتوجهى نكرد و مجدد لگد محكمى به ك اریولى سام د؛ یرمقى كش یو آه ب دیچیپ  

پوزخندى زد و  ار یبى حركت شد؛ سام ه یو بعد از چند ثان دیچیچنان مثل مار به خودش مى پ هم  

رفت؛ حسام داخل اتاقک  رونیو خون سرد از اتاق ب دیكتش را پوش د، یكش ن ییلباسش را پا نیآست  

كه اشک در چشمانش جمع شده بود  دیآمد؛ طورى مى خند رونیبعد قهقهه زنان ب یا هیو ثان شد . 

: زد گفت یكه هنوز رگه هاى خنده توش موج م ىیخنده اش كه تمام شد، با صدا  

! هم بسته شد اروی  نیدفتر ا   - 

گرفت؛ انگار كه نه انگار تا لحظاتى قبل كسى به اسم شیدر پراه عمارت را  الیبعد بی خ و  

قرار   عنىیبه حسامى كه سوت زنان به عمارت مى رفت، نگاه كرد؛  ا یوجود داشت؛ برد ارشیك  

بود لیشود؟ حق با اسماع ارشی« : بود آخر خودش هم مثل ك ستیها آسون ن نیدر افتادن با ا  ؛»  

***! نبود، كسى نبود كه راحت جا بزند و پا پس بكشد  ىیهم آدم ترسو  ای ولى برد  
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لحظه اى  ا یبدون در زدن وارد اتاق شد؛ سان اریدر حال بستن دكمه هاى مانتوش بود كه سام ایسان  

روى مبل تک نفره ى اتاق نشست و به  اریشد و سپس دوباره مشغول آماده شدن شد. سام متوقف   

اینشان داد نمى تواند بدون سان ار یبود، به سام ششی پ ایكه سان  دو روزى نی نگاه كرد؛ ا ایسان  

از بودن ا یاو را دور از خود نگه دارد. برعكس سان ایكند؛ الزم نبود براى مستقل شدن سان زندگى  

عنوان خوشحال نبود؛ مى خواست هر   چیو حسام بودن به ه اریاش در عمارت و كنار سام دوباره  

شه یپا روى پا انداخت و با ظاهر هم اریزودتر حالش بهتر شود تا از آن جا برود؛ سام چه  

 خون سردى گفت:

خواى برگردى؟ یم  - 

چند وقت  نیا  شهیكردن شد؛ بر خالف هم شیباال انداخت و مشغول آرا ی بى تفاوت شونه ا ایسان  

و دیرا روى لبانش كش شیگریكردن جزو كارهاى روزمره اش شده بود؛ رژ ل**ب ج شیآرا  

 گفت:

ست؟ین مشخص  - 

به خودش قول داده ا یآمد؛ سان ایداد و پوزخندى گوشه ل**ب سان رونینفسش را عصبى ب اریسام  

ش به قول اریدر برابر برادرش ضعف نشان ندهد و االن داشت با بى محلى كردن به سام گر ید بود  

با  ایمى كرد؛ سان شیعصب شتر یعصبى بود و بى محلى هاى دخترك ب ار یمى كرد؛ سام عمل  

را از روى تخت برداشت و بى توجه به  فشی! كدیسردى آدامسى در دهانش گذاشت و جو  خون  

: گفت  اریبه سمت در رفت؛ وقتى در را باز كرد بدون نگاهى به سام اریسام  

! دو روز ممنون نیبابت ا  - 

برود و از طرفى  ا ینمى خواست سان د؛ یكش قىینفس عم اریر را پشت سرش بست. سامو د رفت  
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ایمنصرف شود؛ طى دو روزى كه سان  مشیاجازه نمى داد از دخترك بخواهد از تصم غرورش  

بود و  فیكه آن قدر در مقابل دخترك ضع نی بود، متوجه شد نمى تواند از او جدا بماند؛ ا ششیپ  

سرد و بى احساس را به  ار یاو توانسته بود سام  عنىیبود!  بیعج شی رفتار مى كرد، برا احساساتى  

دختر به زانو در آمده بود؛ نیكه به سنگدلى معروف بود، حاال مقابل ا ارى یسام اورد؟یدر ب زانو  

كرده بودند و خوشحال و راضى بودند؛  دایرا پ ار یهر دو نقطه ضعف سام ا یحسام و برد برعكس  

با  ایموضوع پى برده بود و فقط منتظر فرصت مناسب بود. سان نیحسام سال ها بود كه به ا البته  

پوزخند حسام را  ایآمد و آمدنش همراه پوزخند گوشه ل**ب حسام شد؛ سان ن ییاز پله ها پا اقتدار  

: گفت  ا یواكنشى سمت در سالن رفت و خطاب به برد چیولى بى ه دید  

! ایبرد  میبلند شو بر   - 

: چشماش رو بست و با خون سردى گفت  ا یبرد  

! ایاومدم سان  - 

خوش حال بود كه از  ای دو روز برد ن ینشسته بود؛ طى ا  نیزودتر رفته بود و داخل ماش ایسان اما  

به قول خودش ای  نا ی« سار شیاز » كنه ى سر  نایشده بود، هر چند طى آن دو روز سار راحت  

و در عمارت ادیبه عمارت آمده بود و حتى مى خواست ب ایسان یدر آمده بود؛ به بهانه  خجالتش  

ممنونش بود ن یبه خاطر ا ا یبود و برد خته یآب پاكى را روى دستش ر ا یشود؛ البته سان ماندگار . 

: بى توجه گفت  ایشد؛ سان نیكه سوار ماش ا یبرد  

! مبه بعد اون جا مى مون نیلواسون، از ا  الىیبرو و  - 

خوش حال بود و از  د،ینمى د  گر یپوزخندى زد و سرش را تكان داد؛ از آن كه دخترك را د ایبرد  

رییتغ نیا  ایقابل تحمل بود و هر چند براى سان  ر یكسل كننده براش غ اىیتنها بودن با سان طرفى  
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مهم بود، قول و قرارش با مسعود راد  ا یكه در آن لحظه براى سان زىی بود؛ تنها چ تیبى اهم مكان  

! عقب افتاده بود  ارش یبود كه به خاطر آن ك  

دعوت كرده بود، به اتاقش رفت؛  الیكه خودش را به و  ىینایو سار ای بى توجه به برد ایسان *** 

را تحمل كند؛ با خودش مى گفت نایبود كه باز مجبور بود سار  ن یناراحت از ا  ایبابا « : برد  اى  

خالصى ندارم؛ شیریس نی از ا شه؛ یدم در لونه اش سبز م ادیری ها، مار از پونه بدش مندا شانس  

شد و گفت »! :اه ک ینزد ایمثل بچه ها ذوق كرده بود؛ به برد  ایبرد دنیكه از د نایسار برعكس  

 - دلم بدجورى برات تنگ شده بود!

در گوشش پخش شد ایاى سانكه صد دی بگو  زىیبه اجبار لبخندى زد و خواست چ ا ی« : برد ایب زود  

كرد؛ ولى آن لحظه خوش حال ؛»! باال كارت دارم  ی را لعنت م ایسان  ای بود، برد گرىیوقت د  هر   

كه هر لحظه  ى یناینكرد و سار  شیخواسته بودش؛ تالشى براى پنهان كردن خوش حال  ایكه سان شد  

: مى شد را پس زد و گفت  کیتر بهش نزد شیب  

! برم  دیكارم داره با  ا یاالن نه، سان  - 

متنفر بود، چرا كه مركز توجه همه اون بود ایعصبى دستانش را دورش حلقه كرد؛ از سان نایسار  

را عصبى مى كرد؛ نایدادند؛ نوعى حسادت دخترانه كه سار  یم حیرا به او ترج  ایسان انشی اطراف و  

با ورود د؛ یو بى تفاوت آدامسش را مى جو خون سرد روى صندلى چرمىِ اتاق نشسته بود  ایسان  

: بى آن كه سر بلند كند گفت ا یبرد  

آدم هاش رو ممنوع كرده؛ البد مجازاتش رو هم نیروابط عاشقانه ب  اریدونى كه سام مى  - 

نه؟  ش؛ یمى شناس م،یدختره بود به اسم مر هی شی چند سال پ ادمهیدونى؟  مى  

آن هم با تمسخر، دستانش را مشیبا بردن اسم مر ا ینگاه كرد؛ برد ای سر بلند كرد و به برد ایسان  
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: پوزخندى زد و ادامه داد  ا، یواكنش برد دنیبا د  ایمشت كرد؛ سان  

كهیبد جور كشتش؛ مى گم مرت  كهینشو، من هم براى اون دختر ناراحت شدم؛ اون مرت عصبى  - 

ن ی با ا نم یرس چرا چون بهت دخلى نداره! لپ كالم، مى بخودمم دل خوشى ازش ندارم؛ نپ چون  

عالقه اى به وقت گذرونى باهاش نیولى انگارى همچ  ست؛ یمى پرى، هر چند برام مهم ن سارى  

! بود كه از شرش خالص بشى  نیباال فقط واسه هم اىیكه گفتم االن ب ن یندارى؛ ا  

ا یو پدرش چى شده كه سان ایسان نی كم تر شده بود و كنجكاو بود بداند ب تشیحاال عصبان  ایبرد  

ات یحواسش به اطرافش بود را مى دانست ولى آن كه از جزئ ایطورى حرف مى زد؛ آن كه سان آن  

: ولى بى تفاوت گفت ا یآزار دهنده بود؛ سان  شیهم خبر داشت، كمى برا   

تو زرد از آب در اومد ارش،یك  اروی ون الكى هم صدات نزدم؛ مى دونى كه ا نیهمچ البته  - 

رىی جاش رو بگ دیحال كارش بدك نبود، حاال كه دفترش بسته شد، تو با   نیولى با ا  مردك؛  ! 

هام  ن یا …اون االن با توئه ف ی وظا ستى؛ یمترجم زبون عربى ن ای دونم تو فقط محافظ شخصى  مى  

 به دردت مى خوره .

جلو آمد و جعبه را برداشت؛ جعبه  ایاشاره كرد، برد  ای گذاشت و به برد ز ی جعبه اى روى م ایسان  

! انداخت اینگاهى به محتواى جعبه انداخت و بعد نگاهى به سان ای بود؛ برد ن یكوچک ولى سنگ  

: جعبه را بست و گفت  ا یبرد  

ا؟یسان مطمئنى  - 

: شانه اى باال انداخت و گفت ایسان  

! از كارهام مطمئنم شهیهم  - 

پوزخندى زد و سر تكان داد و دلش گفت ا یزد و به .»! اشتباه بزرگى كردى دختر « : برد  لبخندى  
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مى رفت رونیداشت از اتاق ب ایچشم دوخت؛ وقتى برد ای به برد ثانهیاما خب اینگاه كرد؛ سان ایسان  

: گفت  ایسان  

! رو بفرستم بره نا یسار ن یبرو مكان قبلى اون مردك، چند روزى اون جا باش تا ا  - 

به شى یر یكرده بود، تا حدى خوشش نمى آمد؛ ولى آن كه از س  کیروى او كل  ا یاز آن كه سان  ایبرد  

رونیب ا یسپس سرى تكان داد و از اتاق سان رفت؛یخالص شود را با روى باز مى پذ نایسار اسم  

ی و به آسمان نگاه كرد.وارد خانه  دیچرخ شیاى رو به رو شه یش واری بى تفاوت سمت د  ای. سانرفت  

 مسعود راد شد؛ خانه كه نه، قصرى براى خودش بود؛ سوتى زد و گفت :

كاخى ن یبا چندرغاز حقوق دولت، همچ شه یخالفكاره؛ مگه م  ه یتعجب نداره  ه،یكاخ عجب  - 

! مى سازن  نىیطورى با پول حروم واسه خودشون، بهشت زم نیداشت؟ ا  

! آورد  اد یروز قبل را به   

*** 

قبل  روز  

: داد و هوار كنان گفت ن یملور  

بهت اعتماد مى كردم؛ اگه خودم دست به دیقرارمون جناب؟ نبا ر ی اول كارى دارى مى زنى ز از  - 

! كرده بودم  دایرو پ میكار شده بودم، االن ملود   

هم متعجب بود؛ چون از نیتعجب كرد. نازن نی بود؛ بنابرا دهیروى عصبى دخترك را ند دیفر   

داشت و تا  نیبا ملور  كى ینزد  یهاى دخترك سر در نمى آورد؛ اما مارال كه نسبتا رابطه  حرف  

نیمى دانست كه موضوع از چه قرار است، سعى در آرام كردن دخترك داشت و اما رام حدودى  

: بود؛ كالفه ولى ظاهرا خون سرد بود؛ سپس رو به دخترك گفت  نی كه مخاطب حرف هاى ملور  
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! رستگار  اتاقم خانوم ایب  - 

و روى مبل دهیكش قىیدر آن مستقر بود، رفتند؛ مارال نفس عم نی هر دو به اتاقى كه رام سپس  

 نشست.

كردن خواهرش به او كمک كند؛ قول   دایقول داده بود، براى پ  نیجا به ملور نیاز آمدنش به ا قبل  

خسروى اینبود دنبال خواهرش بگردد؛ هر چند به نظر همه از جمله خودش، حضور سا داده  

 آن جا ممكن نبود !

اى شكل  رهیكاخ گلستان بود؛ حوضى دا  ه یكه شب رونیو وارد خانه شد؛ از ب دیكش قىیعم نفس  

با خودش بان؛ یدر كنار سا قىیو آالچ دهیمحوطه چمن كارى شده و درختان سر به فلک كش وسط  

« : گفت هی توش چه شكل هیشكل نیا رونشیاى باال انداخت و راهى كاخ شد؛ داخل »! وقتى ب شانه  

چهل صندلى و  کیاش مجلل تر بود؛ سالن بزرگ مرمرى شكل، با نزد  رونىیب ی از محوطه  خانه  

دار شربت سرخ رنگ؛ با دقت اطرافش را برانداز هی هاى پا وانی بزرگى در كنار سالن، با ل ز یم  

ندى بر ل**بفرامرز كه لبخ دنی كرد. با قرار گرفتن دستى روى شانه اش، برگشت؛ با د  مى  

 داشت نگاه كرد؛ مردك حالش را بهم مى زد؛ به اجبار لبخند مصنوعى اى زد و گفت :

! خوش اومدى  ن،یبه به آقا رام  - 

هاى كاغذ واریاز اتاق ها رفت؛ اتاقى با د  كى یسرى تكان داد و همراه فرامرز به سمت   نیرام  

حدس زد نیپوستر هاى كودكانه! راماتاقى دخترانه بود و با  د؛ یسف ز ی صورتى با گل هاى ر ی شده  

: داد  نیچن  نیاتاق بازى بوده است؛ فرامرز جواب حدسش را ا ای اتاق بچه   

! شمیخوش حالم كه باالخره دارم بابا م لى یخ م؛ ی قراره من و سارا بچه دار بش  - 

فتدر دل گ نیپدر شدن هستن « : رام قیمثل فرامرز واقعاً ال  ى یپوزخندى زد و به »؟ آدم ها سپس  
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 اجبار گفت :

 - جدى؟ مبارك باشه!

را نیشد و حال رام انیكه واقعاً خوشحال بود، لبخندى زد؛ دندان هاى زرد و نامرتبش نما فرامرز   

در دست داشت، داخل شد؛ فرامرز  گارىیدرحالى كه س انسالیم ی هم زد؛ با نشستنش، مرد به  

 بلند شد و سمت مرد رفت؛ لبخندى زد و گفت :

! جان  وانیخوش اومدى ك  - 

داشت؛  شیمحمدى بود، مردى قد بلند و عضله اى بود و بدنش پر از تتو و ر وانیكه ك مردى  

و كبود بود و به  کیداشت؛ لبانش بار اهىیبى حالت و روشن بود؛ ابرو هاى پرپشت و س چشمانش  

او چه  نی اش هم عقابى و بزرگ بود! از نظر رام نىینش بود؛ ببود گارىیس ینشان دهنده  خوبى  

هم سرى  وانی مصنوعى زد؛ ك یبود؛ به اجبار بلند شد و لبخند   هیظاهر و چه در باطن، كر در  

دستانش را براى كشتن مردك به خون آلوده لیداد و نشست؛ اگر مى توانست با كمال م تكان  

 مى كرد !

خواهرش ی رفته بود و از او درباره  ششیپ ن یه بود، ملورمحمودى آمد یكه از خانه  روزید *** 

بود، با شانه هاى افتاده و چهره ى  ختهیآب پاكى را روى دستش ر  نیبود و زمانى كه رام دهیپرس  

كند؛ البته دایناراحت بود كه نتوانسته خواهرش را پ نیدخترك روبه رو شده بود. ملور  نیغمگ  

شدن زود  دیكه هنوز براى ناام دیمى رس جهینت نی مى كرد، به اكه منطقى به موضوع نگاه  زمانى  

مى آمد او انیهنوز تازه اول كار است؛ اما چه مى كرد؛ زمانى كه حرف خواهرش به م است؛   

مارال  نی همچن د،یو فر  ن یبود و رام یبود. فرداى آن روز، تولد سارا فتوح  ایآدم دن نیمنطق تر  بى  

دشیبراى مهمانى دعوت بودند؛ البته مارال كه نمى خواست و نمى توانست خالف عقا نیملور و  
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كه به مهمانى هاى مختلط عادت داشت )هر چند  نی مهمانى مختلط شركت كند؛ اما ملور کی در  

براى رفتن به مهمانى آماده شده بود نی رغم مخالفت رام یده سال بود پارتى نرفته بود( عل کینزد ! 

رنگش ى یرنگش با ماكسى طال ىی قدى اتاق نگاه كرد؛ موهاى بلند و طال  نهیآ خودش در  به  

شیهشت سال پ کیبود؛ نزد  دهیبارى كه جز دامن و تاپ لباس مجلسى پوش ن یبود؛ آخر  متناسب  

ادگارى ی كه  انىیبرل سیمخمل را برداشت و سرو ی مسى بود؛ جعبه _ى یهم طال ششیآرا  بود؛   

دنیرفت! مارال با د  رونیسپس دامنش را جمع كرد؛ سرى تكان داد و ب د؛ یبود را هم پوش مادرش  

: سوتى زد و گفت  ن یملور  

 - چه ماه شدى؛ البته ماه بودى ماه تر شدى!

را به خود  نیباال انداخت؛ به دخترك حسودى اش مى شد؛ چرا كه او توجه رام ىی ابرو نینازن اما  

: داد و بى تفاوت گفت رونیصدا بجلب كرده بود. نفسش را پر    

 - مى خواى اغراق نكنى... .

: گذاشت و گفت ز یبعد به جلو خم شد و رژلبى را روى م  

! رىی بگ لمیسعى كن از اتاق كار محمدى ف  - 

 مارال خم شد و رژ را برداشت؛ در دست گرفت و گفت:

یا  گه ید  ز یطرف و اون طرف؟ چ  نیا  وفتى یراه ب رىیرژ ل**ب دستت بگ شه یآخه م ن؟یا با  - 

 نبود. آخه رژ ل**ب؟!

: گفت ال یو بی خ دیخند ن یملور  

! فهیهمه چى رد نیعصبى نشو؛ با ا   - 

 مدال گردنبندش را لمس كرد و گفت :
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. مادرم بهم داده انه؛یبرل نیا  - 

: و گفت دیحرفش پر   نیب الىیبا بی خ نینازن  

هاى تو االن مهمه؟ ادگارىی  آخه  - 

: گفت  نیمارال رو به نازن  

 - بزار حرفش رو تموم كنه!

: لبخندى رو به مارال زد و گفت  ن یملور  

. اضافه زیچ ه یولى با  انهیهمون طور كه گفتم جنسش از برل  - 

 سپس تبلتش را روشن كرد و به دست مارال داد؛ تک خنده اى كرد و گفت:

! رهیبگ لم یو ف هم مى تونه صدا ضبط كنه هم عكس  - 

: نگاهى كرد و پوزخندى زد. مطمئن گفت  نیبه نازن د؛ یهمان طور كه مانتوى كوتاهى را مى پوش  

! روش ساده بود هی فقط   نیبود؛ البته ا  ن یا  قاًیوقتى گفتم جاسوسى بلدم، منظورم دق  - 

ن ی، ملورنگاه كرد ن ینشست؛ مارال با لبخند به ملور نهیشده بود، دست به س ش یكه حسود نینازن  

و نیآمد و نگاهى به رام ن ییگذاشت؛ از پله ها پا  شینازك و مشكى اش را به آرامى روى مو ها شال  

ن، یانداخت. هر دو كت و شلوار خوش دوختى به تن داشتند؛ با صداى تق تق پاشنه هاى ملور  دیفر   

بار عالوه بر گرما  نیباز هم احساس گرما كرد؛ اما ا  نیشد؛ رام دهیهر دو سمت دخترك كش  نگاه  

كه سعى در عدم لرزشش  ى یشدن ضربان قلبش را هم احساس كرد. تک سرفه اى كرد و با صدا تند  

 داشت گفت :

 - حاضرى؟

سرى تكان داد و با  د؛ یكش قىیرا مى خورد؛ پلكى زد و نفس عم نی كه داشت با چشم رام  نیملور  
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 خون سردى گفت:

! میبر   - 

: آب دهانش را قورت داد و گفت  نیرام  

! برو درستش كن اده،ی ز شتیآرا  - 

قبالً زده بود، پوزخندى نیحرفى كه رام ادآورىی خوشش آمد؛ ولى با  نیاز تعصب رام  نیملور  

 زد و گفت :

! میوفتیانگار تا حاال پارتى نرفتى جناب؛ بهتره راه ب  - 

نداشت؛ نقطه مقابل شیآرا  اد یاد؛ حتى آن زمان هم زمهمانى اى كه رفته بود، افت ن یآخر  اد ی  نیملور  

زد و راه افتاد؛ روى نىیكردن بود! لبخند غمگ ش یبود، برعكس او ملودى عاشق آرا خواهرش  

را  نی ماش نیراه افتادند؛ رام یمحمد وان یبه سمت خانه ك نیعقب نشست با آمدن رام صندلى  

لحظه محو تماشاى  ک ینگاه كرد؛ براى  نیجلو به ملور  نه یآهنى نگه داشت! از آ یدروازه  مقابل  

زد تک سرفه اى  ن یشده بود؛ با پلكى كه ملور نییرنگ تز ى یطال هیگوى آبى رنگى شد كه با سا دو  

: و گفت دیكش قىیكرد و به جلو برگشت؛ نفس عم  

مى خواى برى اون جا؟ مطمئنى  - 

نیرام نیبار فرق داشت، براى ملور  نی ودش متنفر بود؛ ولى انسبت به خ  گرانینگرانى د از  

: هر كسى نبود؛ لبخندى زد و گفت  ریاساط  

 - نگران نباش، مواظب خودم هستم؛ خودت گفتى من دختر گانگسترم .

لقب برازنده دخترك بود؛ تک سرفه اى كرد و  ن یدر دلش لبخندى زد؛ دختر گانگستر، ا  نیرام  

: فتبرگشت، با لحن جدى اى گ  
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رو بهت داد؟ لهیاون وس انی خانوم مهر  م؛ یمراقب هست رونیرو جمع كن لو نرى، ما ب حواست  - 

: پوزخندى زد و گفت ن یملور  

! رژ ل**ب مسخره كه البته تو خونه مونده؛ بهت كه گفتم نگران نباش جناب هیآره،   - 

شد؛ گوشه لباسش را گرفت و  ادهیپ نیاز ماش نیو داخل رفت. اول ملور  دینفس كالفه اى كش نیرام  

نیاز ماش دیباال انداخت، كمى جلوتر رفت؛ سپس همراه فر ىیابرو ن یخانه راه افتاد؛ رام سمت  

. شد  ادهیپ  

*** 

زنگ را فشرد و چند لحظه بعد مارال در را  دیاز كمى استراحت به طبقته ى باال رفتند؛ فر بعد  

پر ن ییاز اتاق هاى طبقه ى پا كىی تفاوت كه  ن یا اواحد پسر ها بود، ب هیكرد؛ واحد دختر ها شب باز  

ن یبر خالف ا نی ملور شب یشدند؛ د نیبود! پسر ها روى مبل نشستند و منتظر آمدن ملور  ل یوسا از  

از شتریسرش درد گرفته بود و ب  نی بنابرا ادى؛یخورده بود، آن هم مقدار ز دنىیسال نوش چند  

: گفت  نیاستفاده كرد و رو به رام  نیملور  بتیاز غ نیداشت. نازن ازیپسر ها به استراحت ن  

بىیاومد خونه حرف هاى عج اریهش مهیكه ن  شبیدختر به نظر من مشكوكه؛ د  ن یا  قربان،  - 

 مى زد!

بى تفاوت بود؛ البته تا چند ماه اول به او حق مى داد؛ چرا كه خودش هم  نینسبت به شک نازن نیرام  

هنوز  ادى،یكه با گذشت مدت ز  نیاش با دخترك، نسبت به او مشكوك بود؛ اما ا  ى یآشنا ل یاوا در  

: و گفت دیدستى به صورتش كش نی قابل قبول بود. رام  ر یبه او شک داشت، به نظرش كمى غ  

! خانوم نیهست نازن زىی منظورت چه چ  - 

: زد و گفت حىیبود؛ لبخند مل ندیخوشا شیبرا  ن،ینامش از زبان رام دنیكه شن نینازن  
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پسر ناسزا مى گفت؛  نیصحبت مى كرد و بعد به هم ایاز خواهرش و مردى به اسم عرش مدام  - 

. ... من كه فكر مى كنم  د؟یمرد رو مى شناس  نیشما ا  

چرا كه داشت در ذهنش به دنبال مردى، به نام  د؛ یمرا نفه نیادامه ى حرف هاى نازن نیرام اما  

شد؛ هنوز هم سرش به خاطر داریبا سردرد از خواب ب نیمى گشت. كمى آن طرف تر ملور  ایعرش  

بلند  شی ل**ب گفت؛ سپس از جا ر ی ز ى یدرد مى كرد. كالفه روى تخت نشست و ناسزا شبید  

حاكى از وجود چند  دیكه مى شن ىیمى خورد بهتر مى شد! صدا مویچاى، ل وانی ل کیاگر  دیشا شد؛   

! پوفى كرد و ندیا یب ششانیآمد كه قرار بود، پسر ها براى صحبت پ ادشی بود؛ كمى فكر كرد و  نفر   

لباسش به آشپزخانه رفت؛ صورتش را شست و براى  ضیرا شانه زد و پس از تعو شیموها  

ختی ر وانشی داخل ل مویو قاچ كرد؛ كمى آب ل در آورد ى یمویل خچالیاز    خت؛ یچاى ر  خودش . 

ری ز نی . رامدینوش شیرفت و سالمى كرد؛ سپس روى تک نفره اى نشست و كمى از چا  رونیب  

سرش « : چشمى نگاهى به دخترك انداخت و با خودش گفت زىی دختر انگار عادت نداره چ نیا  

حرف دخترك افتاد ؛»! كنه  اد یندارم « : سپس  دییروى حجابم تاك ادیهم نداشت ؛»! من ز  تعجبى  

كه دو مرد دیبا فرهنگ غربى بزرگ شده بود؛ ولى مى توانست به خاطر حضور او و فر  نیملور  

: انداخت و گفت شیرا روى پا شیپا  ال یبی خ نیكند. ملور  تینامحرم بودند، رعا  

محموله هی گمونم  ارن،یمحموله رو از مرز ب ه یبا خسروى قرار گذاشته؛ مى خوان  راد  - 

به اسم  ىیبابا  هیفروش مواد، مى خوان اسلحه بخرن، محمدى با   ق یاس؛ پولش رو از طر  اسلحه  

تو اتشیجور كنن كه محمودى مى خواد جورش كنه؛ جزئ شهیدو تن ش دیمعامله مى كنه! با صفرى  

! نیگوش كن ن یحاال اگه مى خوا نهیا  

: را به مبل داد؛ مارال لبخندى زد و گفت اش  هیگذاشت و تك ز یبعد ممورى را روى م  
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! دختر  شىیجاسوس خوبى م  - 

: ل**ب گفت   ر یپوزخندى زد و ز  نیلبخندى زد و سرى تكان داد؛ نازن ن یملور  

 - از كجا معلوم االن هم جاسوس نباشه!

: تک سرفه اى كرد و گفت نیگرفت؛ رام دهیحرفش را ناد ن یملور  

! دهیمواد صفرى با من و فر  نیتأم  - 

: سرى تكون داد و گفت ن یملور  

! راحت دو تن رو جور كرد  شهیباند مواد منصورى م  قیاز طر   - 

: د یپرس دیفر  

! كه؟ ستیمنصورى ن ز یمنظورتون كامب  - 

: چشمانش را روى هم گذاشت و گفت  ن یملور  

. ... خب  نی ازش مدرك ندار ىعنی  ن؛ یننداخت رشی خودِ كثافتشه، تا اون جا كه مى دونم هنوز گ  - 

 لبخندى زد و ادامه داد :

نی الزمه رو تام  شهیمنصورى دارم؛ با اون راحت ش اى یكامل از كثافت كار  ستیل ه یمن  البته  - 

. ... ن یكه باند منصورى رو هم مى تون نی كرد و ا  

ه ىكه بى تفاوت بود، نگاه كرد؛ سپس به اتاقش رفت و جعب نی را ادامه نداد و به نازن حرفش  

ز، یبرداشت و بازش كرد! فلش مشكى رنگى را روى م  ششیلوازم آرا انیرنگى را از م مشكى  

: گذاشت و گفت نیمقابل رام  

 - مدارك الزم براى كارتون!

*** 
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! رهیجز م یبر  دیبا  گهی د قهیحسام پاشو برو آماده شو؛ تا ده دق  - 

را گفت و عقب گرد به آشپزخانه رفت؛ قهوه جوش را به برق زد و منتظر شد. با صداى بوق  نیا  

قهوه اى  عی نشست و كمى از آن ما ز ی. پشت مختیبرداشت و براى خودش قهوه ر  وانىیل دستگاه،  

براى آرام  زىیبوى قهوه كمى از التهاب درونى اش كم مى كرد؛ اما مدت ها بود چ د؛ ینوش رنگ   

را لعنت  ار یدر دلش سام د؛یمى كش ىی ى بلند باال ازهی! حسام در حالى كه خمافتیى نم كردنش  

تاوان بدم « : مى كرد  دی.»! آقا با پرنسس دعوا كردن؛ اون وقت من بدبخت با ن ییپله هاى چوبى پا از  

كه روى مبل خوابش برده بود، نگاه كرد؛ به خاطر خستگى رانندگى شب گذشته  ایو به برد آمد  

بى تفاوت ایداده بود روى كاناپه بخوابد. شانه اى باال انداخت و به آشپزخانه رفت؛ سان حیترج ایبرد  

: مى رفت گفت نکیروى صندلى نشسته بود و داشت قهوه مى خورد. حسام در حالى كه سمت س  

تونستى براى منم درست كنى؟ نمى  - 

بار اعتراف كرد كه ن یو براى هزارم ندیرا بب ایمى توانست پوزخند روى ل**ب سان برنگشته : 

گوله حرومش كنم ه یدختر متنفرم؛ كاش مى شد  ن یگفت و از داخل »! از ا ى یل**ب ناسزا  ر یز  » 

ز ی گذاشت. تمسخر آم ز یرا روى م وانشیپوزخندى زد و ل ایبرداشت؛ سان وانىیل ى یشو ظرف  

 گفت:

! هیخودش مى آ ه یسا ه، یسا تنبل نرو به  - 

بلند  شی بى تفاوت از جا  ایدستگاه گذاشت؛ سان  ر یرا ز  وانشیداد و ل رون ینفسش را حرصى ب حسام   

 شد و به سالن رفت .

! ادیمزخرف خوشم نم یآهنگاى، عاشقانه  ن یاز ا  - 

هم  اریدست برد و ضبط را خاموش كرد؛ حسام پوزخندى زد و سرى تكان داد. سام سپس  
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زى یاز احساسات چ ار،یدوم سام ی نسخه  ا، یر بود؛ بى احساس، پس تعجبى نداشت كه سانطو نیهم  

گرفته بود؛ سعى در بى توجه اى به دهیبود ناد  ادى یكه احساساتش را مدت ز ایاما سان نداند؛   

 احساسات خفته اش داشت. حسام مجدد پوزخندى زد و با بى رحمى گفت:

. ... كه نهیبه خاطر هم شه؛ یچون تو احساسات سرت نم  - 

: گفت  تیپوزخندى صدا دارى زد و با جد ایسان  

! بهتره  لىیاگه احساسات، اسباب بازى باشه... بى احساس بودن خ  - 

شد؛ چرا كه در حالت  ای جب حسام و بردحرف ناخودآگاه از زبانش جارى شد و باعث تع  نیا  

به چهره ى  نهیبه زدن پوزخندى اكتفا مى كرد. حسام از آ ای بى تفاوت بود و  ای  شهیهم ا یسان عادى،  

: گفت  ز یباال انداخت؛ سپس تمسخر آم ىی نگاه كرد و ابرو ا یخنثى سان  

! بى احساسى هیچه تشب  - 

به اسكله حرفى نزد؛ با توقف دنیو تا رسپوزخندى زد و سرش را به سمت پنجره چرخاند  ایسان  

ا یدر دنیبا د ن،ی ر ینگاه كرد. برخالف سا  ش یرو به رو اىیشد و به در ادهیبى توجه پ ن،یماش  

مى كردند؛ افت ی در ا،یصداى موج هاى در  دنیاز شن تیبد مى شد؛ برعكس آرامشى كه اكثر حالش  

: كرد و با تمسخر گفت  ایحالش بد مى شد و سردرد مى گرفت. حسام رو به سان ایسان  

! بشى ق ینگو كه مى خواى سوار قا  - 

: بى توجه به حسام و تمسخر لحنش گفت ایسان  

 - سرت به كار خودت باشه!

همراه او شده است؛ با خودش گفت ار،یكه مى دانست، حسام به اجبار سام  ایخواسته « : سان اریسام  

برام به پا گذاشته ره؛ینظر بگ ر یخودش، همچنان من رو ز  الیرا »! به خ  شیبى تفاوتى رو با  
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: كرد و با تمسخر گفت  بشیبرگرداند؛ حسام دستش را در ج  

! جواب داداش جونت رو بدم دیزده بشى، اون وقت من با  ا یمى ترسم در  - 

دستش را لىیم سوار شد و با بى مكه آمد؛ حسا قیسرى تكان داد؛ قا  الی پوزخندى زد و بی خ ایسان  

 به طرفش گرفت و گفت:

! ایب  - 

ایاى، نثارش كرد. سان وونهیبى توجه به حسام سوار شد؛ حسام شانه اى باال انداخت و د ایسان  

عاشق شهیبزرگ و مجهز، هم حى یكشتى تفر  کی! دندینشست؛ به كشتى راد رس قیتفاوت در قا  بى  

زده مى شد. به خاطر ا یداشت و در تیحساس  ایبا كشتى بود؛ ولى از شانس بدش، نسبت به در سفر   

سوار كشتى شد و حسام با ابروى باال  ایروى آب بماند! به كمک برد ادىینمى توانست مدت ز نیهم  

شه با بى تفاوتى به اطرافش نگاه كرد و پوزخند زد. روى عر  ایو پوزخند به او نگاه كرد؛ سان رفته  

بودند؛ همه كت و شلوار مشكى به تن داشتند و هر ستادهیمحافظ مسلح، با فاصله ى مشخصى ا چند  

: از كت شلوارى ها جلو آمد و گفت كىیدر دست داشتند!  نكوف یكالش کیكدام    

! خانوم ایخوش اومدى سان  - 

: بى تفاوت به او نگاه كرد و حسام گفت ایسان  

! مینیمنوچهر خان رو بب میاومد  - 

: بى روح گفت  ایسان  

! ای برد م یجا بمون، بر  نیتو هم  - 

به  ایو برد ا یاز صندلى هاى روى عرشه نشست؛ سان كى یپوزخندى زد و بی تفاوت روى  حسام   

ها باز شد و نیاز كاب  كىیشد؛ در   ایبود و باعث پوزخند سان نیدو تا دورب كى یرفتند. داخل   داخل  
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با پوزخند از مقابلشان گذشت؛  اینگاه كردند! سان ایآمده و به سان رونیدختر با وضع نامناسبى ب دو  

: گفت ا ی. مرد كت و شلوارى رو به سانستادندیمقابل در چوبى اى ا  

! ننتونیآقا مى خوان تنها بب  - 

راهى اتاق با پوزخند  ا یتكان داد متوقف شد؛ سان ایخواست مخالفت كند كه با سرى كه سان  ایبرد  

عادت نكرده بود؛ به  كى یهنوز چشمش به تار ایبود و چون سان کی تار  بای! فضاى اتاقک تقرشد  

: گفت  سشیاجبار چشمش را تنگ كرد. مرد رو به رئ  

! جا هستن ن یخانوم ا ایآقا، سان  - 

: رفت؛ مرد پوزخندى زد و گفت  رونیب سشیسپس با اشاره ى دست رئ  

گذشته؛ مگه نه ملودى؟ لى یآخرمون خ  دارید از  - 

آشنا بود؛ ش یخطاب مى كرد؛ ولى آن مرد، صداى مرد برا  ایمتعجب شد؛ منوچهر او را سان ایسان  

لحظه تعادلش را کیداشت؛ براى   ایبه، به عرش  ادى یشباهت ز شی او منوچهر نبود. او، صدا اما  

كه  ىی دست داد. لحظه اى با ناباورى نگاهى به او انداخت؛ آب دهانش را قورت داد و با صدا از  

 سعى مى كرد خنثى باشد گفت:

 - نمى دونم؛ گمونم هشت سال باشه!

: و گفت دیبلند خند ایعرش  

! هشت سال چند بار دلتنگ من شدى؟ راستش رو بگو ملودى  ن یملودى، خوب تو ا  ن یآفر   - 

ادآورىی مى كرد. با  هی آورد كه شب ها تا صبح گر  اد یرا به   ىی ه شد؛ روز ها محو گذشت ایسان  

دیكش قىیشدن نبود! به اجبار نفس عم هوشیدستانش مشت و نفسش مقطع شد؛ االن وقت ب گذشته،  

 و گفت :
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بدونم راد كجاست؟ شهیحاال م  ارم؛ یبار، اونم مى خواستم دخلتو ب هی  فقط  - 

: لبخندى زد و گفت  ایعرش  

! منوچهره؟ رفت؛ طرف معامله ات عوض شده خانوم خسروى ىیورت دامنظ  - 

با خودش گفت » طرف معامله ات عوض شده خانوم خسروى  ایطرف معامله؟ منظورش « : سان »  

ستیرا در اعماق وجودش حس كرد؛ دستش را روى »؟ به خودش كه ن  زىیچ ختن یفرو ر ایسان  

! اش گذاشت و از هوش رفت  نهیس  

و درحال آفتاب گرفتن بود، نگاه كرد  دهیآمد و رو به حسام كه لم رونیب نیبا سرعت از كاب ایبرد  

چشمانش را بسته  ال یكه هول شده بود؛ حسام بی خ ای بدون معطلى به سمتش رفت. برعكس برد و  

: شتاب زده گفت  ایبود. برد   

! دوباره بی هوش شده ایسان ا،یب  - 

كه نگران بود، لبخندى زد و با لحن خون سردى  ا ید؛ به بردلبخندى زد و چشمانش را باز كر  حسام   

 گفت:

! جادوگر كوچولو نی پس باالخره احساساتى شد ا  - 

داد كه   صیمبهوت به حسام نگاه كرد. از چهره اش نمى شد تشخ ا ی قهقهه اى سر داد؛ برد سپس  

اخل برگشت وبدون توجه به حسام كه هنوز لبخند مى زد؛ به د  ا ی! برد ر یخ  ای  استیسان نگران  

كىی قوطى قرصش را در آورد و  ا، یچرمى سان  ف ی نشست و از ك  ن یروى زم ایتوجه به عرش بى  

كه صورتش به كبودى مى زد ایقرص هاى صورتى رنگ را در دهانش گذاشت. رو به سان  از  

 گفت:

آب بدى؟ وانیل  ه ی شهیم ش؛یتونى بخور مى  - 
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ا یكه با پوزخند به آن دو نگاه مى كرد، گفت؛ بعد از مدتى كم كم رنگ سان  ایرا خطاب به عرش نیا  

: گذاشت و آرام گفت  ا یى برد  نهیبرگشت. بى حال سرش را روى س  

! جا ببر  نیمن رو از ا   - 

انیها فاصله بود م  لومتریمى انداخت؛ اما ك م یمر  اد یرا به   ایبود كه برد شیدر صدا تىیمظلوم  

ا یبرد. عرش رونیرا بلند كرد و ب ایكالفه سرى تكان داد و بدون حرف، سان ا ی. برد مشیو مر  ایسان  

كه مثل بچه گنجشک بى پناهى، در آغوش  ایسان دنینشست؛ حسام با د  زشیزد و پشت م پوزخندى  

ا یبا كمک برد ایبود، پوزخندى زد و به سمتشان رفت. برخالف وقتى كه آمده بودند؛ سان ایبرد  

شد. نمى توانست تنها راه برود و حسام به   ادهیپ قیله هم با كمک حسام از قاشد و در اسك قیقا سوار  

وقتى خواست بلند د؛ یروى تخت دراز كش ای بازى كرد. با كمک برد  ش یگاه را برا  هینقش تك ناچار  

: مچ دستش را گرفت و آرام گفت ایشود، سان  

 - ازت ممنونم!

از او تشكر كرده بود؟ ن اخواسته برگشت و به ایسان د؟یدرست شن ستاد؛ ی ا ش یمتعجب سر جا ایبرد  

اش به  نهیو قفسه ى س  دهیكه روى تخت خواب دیرا د م یلحظه چهره ى مر  کینگاه كرد؛ براى   ایسان  

اما تا چشمش را باز كرد با  ند؛ یمى رود. پلک زد تا مطمئن شود كه خواب نمى ب ن ییباال و پا آرامى  

در اعماق وجودش گفت ىیمواجه شد! صدا ا ی« : سان مهیمر  هیشب  لى یشباهت »! اون خ خواست  

افتی آمدنش به آن جا را مى  لیاما در مغزش فقط خسروى بودن او و دل  ابد؛ یرا ب م یو مر  ایسان . 

رفت! در كمى آن طرف تر، حسام  رونیاصلى اش خارج مى شد؛ كالفه از اتاق ب ریاز مس داشت  

اریروى كاناپه نشسته بود و گاهى پوزخند مى زد؛ گوشى اش زنگ خورد و اسم سام الىیخ بابی  

برخالف اریروشن و خاموش مى شد. پوزخندى زد و تماس را وصل كرد؛ صداى سام شیرو  
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: خون سرد نبود؛ با لحن سرشار از نگرانى گفت شهیهم  

شته؟یپ ملودى  - 

آتش درونش كم مى كرد؛ اما آتش درونش با كمى از   ار،یلحن نگران سام دیپوزخندى زد؛ شا مجدد  

: گفت  الىیبا بی خ اریكردن سام تیكوچک خاموش نمى شد. طبق معمول براى اذ زهاىیچ ن یا  

خوبم، تو چطورى؟ منم  - 

: بلند شد   اریلبخند روى لبان حسام مى آورد؛ صداى عصبى سام ار،یسام قیصداى نفس هاى عم  

 - مزه نپرون، جوابم رو بده!

: گفت  الى یلبخند روى ل**ب حسام پرنگ تر شد؛ با بی خ  

. ... عنىیمن كه نه  شیپ  شمه؛ یاوكى بابا... آره، آبجى جونت پ  - 

: كالفه داد زد  اریسام  

 - حسام!

: گفت  تیلذت را مى برد؛ با جد ت ینها اریحسام با آن كه از حرص دادن سام  

. دوباره غش كرد اروی اون  دنیتو اتاقشه، بعد از د   - 

كرد؛ تک سرفه اى كرد و ادامه  شتر ینفس هاى عصبى اش، لبخند روى ل**ب حسام را ب صداى  

 داد :

. دهیاالن حالش خوبه، خواب  - 

چند بار خواست به  اریچند روز سام ن یبه تهران برگشته بود؛ طى ا  ایروزى گذشته بود و سان چند  

ش نشسته بود كه در بازشد واتاق كار زیپشت م ایبرود؛ اما حسام مانعش شد. سان ایسان دنید  

د یبه تقل  ا یاش روى مبل چرمى نشست؛ سان شگىیبا همان ظاهر آراسته و خون سردى هم اریسام  
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: با همان ظاهر خون سرد، به او نگاه كرد و بى روح گفت ار یاز سام  

كار مى كنى؟  یجا چ  نیا  - 

: رفت؛ با نفس هاى مقطع گفت نیاز ب اریخون سردى سام  

! منطقى  حیتوض ه ی؛ مى خوام حیتوض  - 

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

! جا اومدى داداش ن ینمى دم؛ فكر كنم بی خود تا ا  حیاحدى توض چیبهت قبال گفته بودم كه من به ه  - 

براى لحظه اى فكر كرد  اریدختر، همون « : كلمه ى داداش را با پوزخند ادا كرد؛ سام نیا  

است یآمد كه »؟ سان ادش یتعجب كنم « : سپس  دیكردم؛ پس االن نبا  شی طور  نی به »! خودم ا دوباره  

 ظاهر خون سردش برگشت و گفت:

 - سعى نكن صبر من رو بسنجى ملودى خانوم !

: به شدت عصبى شد؛ ولى با لبخندى گفت  ایسان  

ن یبهت مى گم؛ من از ا ستم، یكار ن یسنجش صبر ندارم؛ مهران خان. حاال چون مثل تو ب دستگاه  - 

 معامله منصرف شدم !

سعى در خون سردى داشت؛ پا  د؛ یرا به خوبى مى د ایآشفتگى پشت ظاهر خون سرد سان اریسام  

: پا انداخت و گفت  یرو  

وقت چرا؟ اون  - 

مهم نبود پس شیسرزنش مى شود؛ اما برا اریدانست با گفتن حرفش، از طرف سام یم ایسان  

 خون سرد گفت:

! ایكلمه عرش  هیچه بگم چه نگم، تو می فهمى؛ بهتره خودم بگم؛    - 
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: باال انداخت و گفت  ى یابرو اری نماند و از جا بلند شد؛ سام اریمنتظر عكس العمل سام ایسان  

 - دختره احمق، هنوز نتونستى احساساتت رو از كارت جدا كنى؟ احساساتىِ كم عقل!

با خودش گفت اریسام ا، یرفت؛ بعد از رفتن سان رونیتاق بپوزخندى زد و از ا ایتند « : سان انگار  

زد و گفت »؟ :رفتم و ناراحتش كردم؛ االن عذاب وجدان گرفتم  پوزخندى  

 - هه... مگه منم وجدان دارم كه االن عذاب وجدان داشته باشم؟!

قی خارج شد و سمت آالچ الیرفت؛ بى توجه به اطرافش، از و رون یبلند شد و از اتاق ب كالفه  

در سرش  ایلبانش گذاشت؛ فندك را كه برداشت؛ صداى لرزان سان  ن یبرداشت و ب گارى ی. سرفت  

شو... به خاطر من « : بلند شد گارتی س الی »! تو هم مى خواى منو تنها بذارى؟ لطفا بی خ كالفه  

ایدستانش گرفت. ضعفش نسبت به سان انیرا سمت باغچه پرت كرد و كالفه سرش را م گاریس  

ودى گفتم احساساتى كم عقل و خودم « : عصبى اش مى كرد؛ پوزخندى زد و با خودش گفتمل به  

تلفنش را در آورد؛ با آن كه »! بدترم؛ اوف امان از دست تو دختر  بشینشست و از ج صاف  

را تحمل كند. از  ا یبودن سان نیمجدد آن دو را داده بود؛ اما نمى توانست غمگ دارید بیترت خودش  

كرد و بى معطلى تماس را برقرار كرد. تک سرفه اى  دایها، شماره ى مورد نظرش را پشماره  نیب  

 كرد و منتظر ماند؛ صداى بم و مردانه اى بلند شد:

! ها كردى چارهیاز ما بدبخت ب ادىی ار، یبه به، آقا سام  - 

: گفت تی از چاپلوسى خوشش نمى آمد؛ پوزخندى زد و با جد اریسام  

! رو برام بكنىعوضى  هیمى خوام كلک    - 

: گفت زىیمرد با لحن تمسخرآم  

 - شما جون بخواه.
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: گفت  تیبا جد اریسام  

! اعتمادى ای... عرشاستیچاپلوسى نكن، اسمش عرش  - 

: گفت  عیمرد سر  

 - اوكى، فقط... .

: حرفش را قطع كرد و بى حوصله گفت اریسام  

! رىیهر وقت جنازش رو آوردى، پولم مى گ  - 

روى ل یو اسماع ا یبرد گر ی برگرداند؛ در طرف د بشیتماس راقطع كرد و تلفنش را به ج سپس  

و مكالمه اش با شیدر فكر بود و داشت به چند روز پ  اینشسته بودند. برد ا یچرمى دفتر برد  مبل  

 حسام فكر مى كرد .

*** 

ا ی برد _روز قبل سه  

كه با تلفنش صحبت مى كرد و لبخندى روى لبش بود؛ منتظر شد تا تماسش تمام شود  دیرا د  حسام   

گفته  الىی پوزخندى زد و با بی خ د؛ یكه وقتى خبر بی هوشى دخترك را شن نی و ا ا یدرباره ى سان تا  

خواست از حسام بپرسد! باالخره حسام »! جادوگر كوچولو باالخره احساساتى شد « : بود مى  

: دیجلو رفت و بى پرده پرس ا یالى كه قهقهه مى زد از جا بلند شد؛ برد درح  

تو كشتى ارویبعد مالقات با اون   ه؛یچشه؟ نگو از خودش بپرس كه مى دونى جوابش چ ایسان ... - 

! نبودى  الی تو مى دونى وگرنه بی خ  

: نگاه كرد و گفت  ا یحسام به سبزى چشمان برد   

شدى؛ هان؟ ایكنه عاشق ساننگران اون بچه دماغو شدى؟ ن داداش،  - 
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: گفت ال یجدى شد و بى خ ا یسپس پوزخند صدادارى زد؛ برد  

 - فقط كنجكاو شدم؛ مى خواى نگى نگو؛ ولى چرتم نگو!

 پشتش را سمت حسام كرد تا برود؛ حسام لبخندى زد و گفت:

نشو؛ مى خواى بدونى؟ باشه بهت مى گم ناراحت  - .» 

بود دهیكه پرس ل یبه خودش آمد و در جواب اسماع ایاعتمادى مى شناسى « : برد  ا یحواس »؟ عرش با  

 پرتى گفت:

! سابق ملودى ی معشوقه   - 

بوده است؛ ا یبرد  زانی از دختر هاى آو كىیاحتمال داد كه او هم  ست؛ ی ملودى ك دیكه نفهم لیاسماع  

: دى زد و گفت لبخن  

. ... بدبخت رو نی خان نسخه ا  اریعجب! اون وقت سام  - 

هم متعجب شد و ا یآورد. برد  رونیسپس زبانش را ب د؛یبرد و كش شی گلو ریاشاره اش را ز  انگشت  

 هم به فكر فرو رفت !

*** 

ل**ب ناسزا مى گفت؛ در تصورش داشت  ر یبكس ضربه مى زد و ز  سهیبا بى رحمى به ك ایسان  

در حال رفتن به سالن ورزش بود؛ صداى ا یمشت و لگد مى گرفت. از طرفى برد ر ی ز را  ایعرش  

كردن است. صداى بغض آلود  ه یدر حال گر   ایناباورى متوجه شد سان نیو در ع دیاى را شن ه یگر   

: بلند شد ایسان  

. … لعنت به روزى كه شناختمت …ایلعنت بهت عرش  - 

: و ادامه داد  دیاش را باال كش نىیب  



 

 
 

201 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! آشغال …میلعنتى، با اومدنت گند زدى به زندگ  - 

به حال دخترك سوخت. سرى تكان داد و با  ا یلحظه دل برد  ک یشروع به ناسزا گفتن كرد؛ براى  و  

ا یدستانش را مشت كرد و سرفه اى مصلحتى كرد؛ سان مش،یسرد و بى روح مر  ی چهره   ادآورىی  

و بى روح دیكش قىیو نفس عم ستادیرا پاك كرد. ا  شیشک هاهول زد، ا ای حضور نا گهانى برد از  

 گفت:

شد؟ چى  - 

: و گفت دیكش قىیناگهانى دخترك، متعجب شد؛ نفس عم ر ییاز تغ ا یبرد  

. ... راست بود؛ اون االن هیبق حرفاى  تموم …كردم و قیتحق  - 

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

! قات باهاش بذارقرار مال  هیو   ر یانتظارش رو داشتم؛ باهاش تماس بگ  - 

به اتاقش رفت؛ داخل وان نشست و با خودش گفت ا یمن « : سپس بى توجه به برد  اره،یبا سام حق  

اومده، من چرا پا پس بكشم؟ اون ملودى احساساتى رو  ایعمل كردم؛ حاال كه عرش احساساتى  

سرد و سنگى اى نه ملودى احساساتى  اىیشناسه تو سان یرو نم ایآن »! مى شناخت؛ اون سان فرداى   

ایرا رد كرد؛ مى خواست خود ملودى دنبالش برود و سان ا یپوزخند زنان دعوت برد ایعرش روز  

ا یمى رفت. سان ایقدم شود؛ برعكس ملودى كه با عشق دنبال عرش شی مغرور بود نمى خواست پ كه  

 پوزخندى زد و گفت :

شش؟یخودم برم پ نمشیگفته اگه مى خوام بب ا یجناب عرش كه  - 

: زد و با بى رحمى گفت گرىیسپس پوزخند د   

! دنشید  رمیم من پس …خب اریبس  - 
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آماده شد و ایكه متوجه منظور او شده بود، سرى تكان داد! شب سان ا یمعنادارى زد و برد  لبخند  

گریرنگ بود و چشمان درشتش د رهی بلند و ت شینگاه كرد؛ موها نهیبار آخر به خودش در آ  براى  

در قهوه اى چشمانش، گر ی رنگ نبود. او ملودى بود ولى نه فقط ظاهر ملودى را داشت؛ د آبى  

موج مى زد و پوزخندى نهیو لبش خندان نبود؛ در عوض، در چشمانش نفرت و ك تیمعصوم  

كفش هاى ژ ی ق ژیگرفت و راه افتاد؛ صداى ق  نهیخودش در آ  ر ی ى لبش بود! چشم از تصو گوشه  

شده بود و هر براى موضوعى،  اریسام هیاز حد شب شیاش روى اعصابش بود؛ تازگى ها ب چرمى  

: آمد و گفت  نییچه كوچک و چه بزرگ، عصبى مى شد. از پله هاى چوبى پا  

چى آماده اس؟ همه  - 

شده بود؛ سرى تكان داد و با خودش گفت ایظاهر سان رییكه تازه متوجه تغ  ای« : برد  میمر انگار  

دم یشد؛ »! رو باز د ا یبرد  رهیمتوجه نگاه خ ایشد. سان ا یكودكانه سان یلحظه مات چهره   ک یبراى  و  

 پوزخندى زد و گفت :

! مالقات جناب اعتمادى میخوبه، پس بر  - 

آن منظره براى  دنیبا د  ایو سان ستادندی رفت. مقابل در بزرگى ا نیپوزخندى زد و سمت ماش مجدد  

تكان داد و سعى كرد خون سرد باشد. آب دهانش را قورت داد و گذشته افتاد؛ سرى  ادی به  لحظاتى  

 گفت:

! ستیمن ن ر یتقص اى،یولى اگه خود طرف بگه سر زده ب اد؛ یرفتن خوشم نم ى یاز سر زده جا  - 

باال رفت  واری دنبالش رفت. از د نیهم پس از پارك ماش ا یشد؛ برد  ادهیپ ن یزد و از ماش پوزخندى  

به نیپاورچ نی ها رو از كار انداخته بود؛ به راحتى گذشت و پاورچ  ر یقبال تمام دزگ  ایچون برد  و  

شلوارك روى تخت ک یبدون لباس و با  ایرفت! طبق عادتش عرش ایاتاق خواب عرش سمت  
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گذاشت؛ ا یعرش شانىیپوزخندى زد و كلتش را در آورد. تفنگش را روى پ ا یبود؛ سان دهیخواب  

: اش گفت شگىیرا باز كرد و با همان لحن هم بالفاصله چشمانش ایعرش  

 - مى دونستم دلتنگم شدى ملودى!

: پوزخندى زد و كالهش را برداشت؛ همان طور كه كلتش را غالف مى كرد گفت  ایسان  

! م یحرف بزن ایتنت كن ب زىیچ  هیاومدم؛ حاال   ام یخواستى ب - 

شده بود، در آغوش دهیكه ناگهانى دستش كش ایسان د؛ یرا كش ایپوزخندى زد و دست سان ایعرش  

ا یولت را به او وصل كرده باشند؛ تكان خورد. عرش ستیو ب ستیافتاد و انگار كه برق دو  ایعرش  

 پوزخندى زد و گفت :

برام تنگ نشده بود؟ دلت  - 

: خشنود نبود با انزجار گفت   نشانیكه از فاصله ى ب ایسان  

! وقت دلم لجن نخواست چیه  - 

ندى زد و از روى تخت بلند شد؛ با آن كه هنوز قسمتى از وجودش با صداى بلندپوزخ سپس  

: را صدا مى زد، بى توجه به آن صدا، سمت در رفت و گفت ایعرش  

 - اگه عالقه اى به حرف زدن ندارى... .

اخمى  ای خوب مى شناختش وارد شد؛ سان ایهمراه با دخترى كه سان ا یلحظه در باز شد و برد  همان  

: گفت  ز یكرد و سرزنش آم شى ینما  

نداره بی... عایعرش نىیبى چاره هم بد خواب شد؛ مى ب م یبهت نگفتم سر و صدا نكنى؛ مر  مگه  - 

! شیخودت بعدا مى خوابون  

: زد و گفت زىیآم طنتیلبخند ش  



 

 
 

204 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! زمیدرسته عز   - 

: گفت  تیسپس سمت تک مبل راحتى اتاق رفت و با جد  

! بابات دل خوشى ندارم كه،یچون نوه دوست بابامى كارت ندارم؛ وگرنه كه از اون مرت  - 

 سپس پا روى پا انداخت و گفت:

! اون چراغم روشن كن م؛یببرش اتاق كنارى تا ما هم حرف بزن  - 

به چشمان قهوه اى  ا ینشست. عرش ایو مقابل سان دیپوش شرتىیت ایكه از اتاق خارج شد؛ عرش  ایبرد  

بدون آن كه از چشمان ا ینگاه كرد؛ عرش ایى خاكسترى عرش لهیخون سرد به دو ت   ایو سان ایسان  

: چشم بردارد؛ پوزخندى زد و گفت ا یخون سرد سان  

! ملودى  ادیاكشن بازى بهت م  - 

: در حالتش ، با همان خون سردى گفت  رىییبدون تغ ایسان  

الزمه به تو هم همون حرفا رو بزنم؟  م؛ یزد ىی امسلما مى دونى با راد چه حرف خب  - 

اعتراف كرد   ایچشم دوخت؛ عرش ایمنتظر به عرش  ایبا « : سان نیرو داشتم؛ ولى ا رشییتغ انتظار  

تا آسمون فرق داره  نیزد و گفت »! :اون دختر زم پوزخندى  

 - مى دونم و جوابم هم كامال مشخصه!

روى مبل شكالتى رنگ نشسته بود و فكر مى كرد  نیم« : را ایدرباره عرش  مونینفوذ  قیطر  از  

كننده بود، سامان خان بود دیموضوعى كه ن اام م؛یدیفهم ى یزای و رابطه اش با راد چ اعتمادى . 

شم،ینم میرها خبرى نداره؛ اما من تسل قیمرده و متاسفانه جز اون كسى از جاى دق كهیمرت  

داشیرهاى من زنده اس؛ پس تا وقتى پ  گهیگفت خواهرم زنده اس جزء اون حسم بهم م رستگار  

تمومى رو كه پدرم طى اون  مهیمى كنم. كار ن دایدنبالش مى گردم و باالخره من خواهرم رو پ كنم،  
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و مشغول مطالعه پرونده هاى مرتبط با »! از جونش گذشت به سر انجام مى رسونم دیكش آهى  

ون یرفت؛ كنترل تلوز  ونیشد و به سمت تلوز ىیرایوارد پذ مهیسراس دیوى شد؛ فر خسر  خانواده  

را بلند كرد؛ صداى ونیبرداشت و روشنش كرد. روى كانال اخبار متوقف شد و صداى تلوز را  

 بم مرد خبرنگار بلند شد:

. … كه میشب گذشته، خبر دار شد الن،یشهرستان گ سیپل سیبنابر گفته رئ  - 

و مارال به همراه نیبلند شد و سمت در رفت؛ نازن شیصداى زنگ در، پرونده رابست و از جا با  

شدند؛  رهیخ ونی به تلوز نیبه داخل آمدند. هر كدام روى مبلى نشستند و مارال و نازن نیملور  

را  وارىیروى تابلو فرش د  اتینگاه مى كرد و سعى داشت آ شیكه به روبه رو نی ملور برعكس  

: گفت لى یبا بى م ن یبخواند. ملور  

رو به درك واصل كردن؛ ولى متاسفانه كه یاون مرت شبیخاموشش كنى؟ مى خواد بگه د  شهیم  - 

. همراهش جنازه اش رو سوزوندن  كهیاون خواهر ساده من، با اون مرت  

: با صداى بلندى گفت  نینازن  

! میساكت بشى تا خبر رو بشنو هشیم  - 

: را عقب داد و گفت  شرتشیعصبى كاله سو نی بعد از تمام شدن اخبار، ملور   

كارى بكنه، معلومه كار اون مثالً برادره؛ مى دونم چرا نیچطور ملودى حاضر شده همچ موندم  - 

! آشغال  دهیكار رو كرده مثل سامان، اونم داره ملودى رو بازى م نیا  

: خندى زد و مارال با مهربانى گفت پوز نینازن  

! ن یآروم باش ملور  - 

: با خون سردى اضافه كرد  نیرام  
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خبرش اومده كه اونا جدا از هم شی بار خواهرت به خواست خودش عمل كرده؛ چند وقت پ نیا  - 

 كار مى كنن !

: ضرب گرفت و گفت  نیعصبى تر از قبل بود؛ با پا روى زم نی ولى ملور  

. ... اون آشغاالى دو رو  ن؛ یها رو نمى شناسشم اها اون عوضى   - 

: و گفت  دیپر ن یوسط حرف ملور  دیفر  

! قدر مطمئن حرف نزن خانوم رستگار نیا  - 

روز پاكت  کیخبر داشتند؛ مونا وقتى نوزاد بود؛   دیاز ماجراى مونا رادمنش خواهر فر  همه  

ن یبراى خانواده اش مى فرستند كه داخلش، سى دى اى از لحظات مرگش بود. ملور ناشناسى  

 پوزخندى زد و گفت :

شتر یخواهرته جناب رادمنش، تازه به خواهرت لطف كردن كه كشتنش؛ تو از ب منظورت  - 

؛ دینه صد برابر كن ایاونا رو ده برابر   ه؟یكه تو ذهنتونه چ  ىیكارا  ن یاونا بى خبرى، بدتر  ات یجنا  

مادر بى چاره من و حتى ن،یاگه بتون  دیتازه شا ن؛یاونا چطور  دیتصور كن دیبتون دیوقت شا اون  

! ان  ى ی. من بهتر از هر كسى مى دونم اونا چه آشغاالمیخود من هم تجربه داشت  

: دستى زد و گفت  نینازن  

ن؟یدختر اعتماد دار  ن یلحظه باورم شد؛ شما به ا هیسخنرانى خوبى! براى   چه  - 

: سرى تكان داد و گفت نیرام  

چند ماه متوجه  ن یمهمه، حتى اگه جاسوس هم بود؛ تو ا اتی عمل ه یقدرى كه االن تو  اون  - 

داد. نمى گم مى تونى روى صیموقعى مى شد راست و دروغ رو تشخ هیندونى  دیشا  ن،یشد مى  

! قدر بحث بى اعتمادى رو هم وسط نكش  نیخانوم رستگار حساب باز كنى؛ ولى حداقل ا   
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كرد   ن یبراى لحظه اى از طرفدارى اى كه از ملور  نیلبخندى زد و سرى تكان داد؛ رام نیملور  

: كه انگار بهش برخورده بود گفت   نیتعجب كرد؛ نازن  

 - اطاعت قربان!

تیرا صاف كرد. با جد  شیسرفه اى كرد و صدا نیمانداخت؛ را ن ییسرش را پا نه،یبه س دست  

 گفت:

االن كه مسعود راد با خسروى ها ارتباط ست؛یمرتبط با كار ما ن  لىیموضوع االن خ نیا  خب،  - 

. ... نداره  مىیمستق  

: سرى تكان داد و مانع حرفش شد؛ آن گاه به جلو خم شد و با اكراه گفت ن یملور  

. ... خواهر زاده منوچهره؛ پس هنوز ربط داره ایشمتاسفانه هنوز ربط داره، عر   - 

: و ادامه داد دیكش قىینفس عم  

رو فرستاد  ایعرش ار یبه اروپا، با هم نامزد بودن؛ وقتى سام ایقبل از رفتن عرش میو مر ایعرش  - 

ازدواج  م ینامزد بود. االن كه برگشته، به احتمال نود و نه درصد با مر  میبا مر ا یعرش كانادا،   

البته  شه؛ یاز قبل م شتر یخسروى، ب_به عبارتى اعتمادى ای خسروى _كنه و رابطه كارى راد مى  

! اسلحه  كى یخورده با تجارت شر دیرابطه كل نی االن هم ا  

با خودش گفت د؛ یكش  شیدر موهاسرى تكان داد و دستى   نی« : رام اد یدختر، انگار هنوز   نیا  

بپره كى یوسط حرف  دیسكوت است؛ گفت »! :نگرفته نبا دیكه د مارال  

! نیراد رو به من بسپر میمر   - 

: هم با انزجار و نفرت گفت ن یملور  

دارم؛ بهتره قبل از كار شما حلش كنم؛  ا،یعوضى، عرش نی خورده حساب شخصى با ا هی منم  - 
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! ستیبرام مهم ن هم رهیبعد اون مال شما، بم  

: گفت   نیرو به ملور  دیفر  

د؟یحساب كن هی تسو ن یچطورى مى خوا  قاًیدق  - 

: متفكر گفت ن یملور  

اما براى دل خوشى ستم؛ ین كى یز یاصوالً طرفدار خشونت ف  ست،ی ن كىی ز ی حساب ف ه یتسو قطعاً  - 

! بهش بزنم  لىیچند تا س دی شا  شیر ی خودم، بعد از دستگ  

: گفت  ىیمارال كه از ماجرا باخبر بود با ترش رو  

! كمه؛ مشت بهتره منم كمكت مى كنم لىی نظر من رو بخواى چند تا س  - 

نشاند؛ نچ نچى كرد  شانىیاى روى پ شىیاخم نما دینگاهى به مارال كرد و لبخندى زد؛ فر نیملور  

 و گفت :

 - چشمم روشن مارال خانوم، خشن شدى!

از وقتى كه  نیل**ب استغفراهلل اى گفت؛ نازن  ر ی سرى تكان داد و ز دیلبخندى زد و فر مارال  

به او گفت نینزنه « : رام ه یكنا نیسرى تكان »! به ملور  نینشسته بود؛ رام ر ی و سر به ز ساكت  

: گفت  تیداد و با جد  

انداختن خسروى ها ریبهتره روى گ ست؛یحساب شخصى زمان مناسبى ن هی براى تسو االن  - 

! م یتمركز كن  

: سرى تكان داد و گفت ن یملور  

خودم دست به كار  دهیكار الزمه؛ وقتش رس ن یانداختن اونا ا  ر یزمان مناسب االنه، براى گ اتفاقاً  - 

 بشم ... .
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كه به لباسش وصل بود، توانست نىیرفت؛ به كمک دورب م یبه خانه ى مر  ن یآن روز ملور  فرداى   

نشسته بود؛ نیمارال و نازن د، یفر  ن،ی. االن هم مقابل راماردیخانه را بدست ب بى یى تقر  نقشه  

مورد نظرش را باز كرد. لپ تاپ یممورى كوچكى را به لپ تاپش وصل كرد و پوشه   نیملور  

: گذاشت و گفت زیرا روى م  

زاتیو تجه نیعكس گرفتم؛ البته چون تو خونه پر از دورب ارویكه شد از خونه اون  ىیجا  تا  - 

همه دیجشن سال نو، شب ع  دم؛ یرو فهم زىی چ هیتو خونه بچرخم؛ اما   اد یبود، نتونستم ز حفاظتى  

هم هست؛ منم اروی  ن یدعوتن تو اون مهمونى ا اریخارج از شهر سام الىیگنده ها تو و كله  

 مى خوام برم اون جا !

: گفت تی مخالفت كرد و با جد نیرام  

به خاطر انتقام شخصى تو خراب  اتیخطرناكه و نمى خوام عمل  ن یممكنه بشناسنت؛ ا  شهینم  - 

 بشه!

لحظه هم نگران او شود، با  ک یامكان ندارد حتى براى   نیكه از اول هم مى دانست؛ رام  نیملور  

نگرانش شود. به افكارش نیلحظه رام کیلحظه، فقط  ک یحال دلش مى خواست؛ براى   نیا  

 پوزخندى زد و گفت :

و تو جناب رادمنش، حتى نیخود تو آقا رام ه؛یوسط دنبال انتقام شخص نیكه ا  ستمیمن ن فقط  - 

با شم اها فرق  تمی. پس لطفا طورى رفتار نكن كه انگار من ننیانتقام هست نیهم دنبال هم مارال  

. … رو بدونى نیاى حداقل ا دوسال و خورده نی داره؛ انتظار داشتم طى ا  

 سپس با خون سردى ادامه داد:

اولش هم من نبودم كه دنبال تو اومدم؛ تو بودى كه ازم خواستى كمكت كنم؛ پس االن اگه از  - 
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! راحت ازتون جدا بشم  لى یموجب به خطر افتادن انتقامتم، مى تونم خ  

كالفه از روى مبل بلند شد و به اتاق   نیبلند شد و به سمت اتاقش رفت؛ رام شیاز جا  سپس  

: بلند شد  نیرفت؛ تقه اى به در زد و صداى خسته ى ملور  ن یملور  

 - االن نه مارال !

: مجدد تقه اى به در زد و گفت  نیرام  

تو؟ امیتونم ب مى  - 

: گفت  ال یبود بی خ دهیكه روى تخت دراز كش ن یملور  

! حرفى براى گفتن ندارم  گهی زدم؛ د  من حرفام رو  - 

: و گفت  دیكش ششیكالفه دستى به ر  نیرام  

! برام مهمه؛ لطفا دركم كن  تیمامور  نی مى دونى كه چقدر ا  - 

خسته شده بود؛ از جا بلند شد و با خشونت در را باز كرد. با  انشیكه از درك كردن اطراف  نیملور  

 صداى دورگه اى گفت :

! نیى؛ ازم توقع نداشته باش منم تو رو درك كنم آقا راموقتى نتونى منو درك كن  - 

دخترك مقابلش، دوباره احساس گرما كرد و ضربان قلبش تند شد؛ چرا كه  دنیكه با د  نیرام اما  

ن یانداخت و ملور ن ییسرش را پا نیبود. رام ستادهیرنگ مقابلش ا دیتاپ بندى سف ک یبا  نیملور  

زد؛ اما از موضعش خارج نشد و با حىیبود، لبخند مل شده نیمتوجه سرخى گونه هاى رام كه  

: گفت  تیجد  

! میجا راهمون رو جدا كن نیحتى خودتم قبول دارى؛ پس بهتره هم نى؛ یمى ب  - 

نگاه كرد و با نی به چشمان ملور میو سرش را باال آورد؛ مستق دیكش  قىیكالفه نفس عم نیرام  
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: گفت  تیجد  

! خانوم نی خودته ملور یخب، هر كارى دوست دارى بكن؛ ولى عواقب كارات به عهده  لىیخ  - 

لبخندى زد و  ن یپشتش را به او كرد و رفت. ملور ن؛ یبدون منتظر شدن كلمه اى از جانب ملور و  

 به داخل رفت!

براى رفتن به مهمانى سال نو، آماده مى شد؛ دستى به لباس كوتاه و نیسال نو بود و ملور  شب  

بود، احساس برهنه بودن مى كرد؛ با خودش  دهیچون مدت ها بود لباس آن شكلى نپوش د؛ یكش بازش  

نبود؛ پس االن چمه « : گفت الم یخ نیلباسا مى گشتم و ع نیكالفه اى »؟ واقعا من سال ها با ا  پوف  

شی رنگ آغشته كرده، برس را به آرامى روى گونه ها ى یرژ گونه ى هلوو برس را به  دیكش  

به سمت در اتاق  نهیرژ ل**ب سرخ رنگى به ل**ب زد و پس از نگاهى به خودش در آ  د؛ یكش  

نشسته بودند، رفت؛ مارال  نیكه مارال و نازن ى یجا ى،یرایآمد و به سمت پذ رونی. از اتاق برفت  

ل**ب زمزمه مى كرد و گاهى هم سرش را به چپ و راست تكان مى داد؛  ر یبار ز  ک ی هیثان چند  

به مارال نگاه مى كرد! صداى تق تق  نهیخون سرد روى مبل لم داده بود و دست به س نینازن ولى  

با تاسف و مارال با نیمارال را وادار به لحظه اى سكوت كرد؛ نازن ن،یهاى بلند ملور پاشنه  

ش یرنگ با آرا دیكوتاه و جذب سف راهنی در آن پ ن ینگاه كردند. ملور نیگرد شده به ملور  چشمان  

ل**ب گفت ریهم جذاب شده بود؛ مارال ز  دیو شا  بایز حش، یمل بایخوشگل شدى « : تقر  لىیخ !»  

كه  نیداد؛ برعكس نازن لشیتحو حىیكه ل**ب خوانى بلد بود؛ سرى تكان داد و لبخند مل  نیملور  

: ت پوزخند صدا دارى زد و گف  

بهتر بود؟ دى،ینمى كنى اگه اصال لباس نمى پوش فكر  - 

: گرفت و گفت  دیرا ند نینازن ی  هیكنا  ن یملور  
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اد؟ینگفت كى م نیرام آقا  - 

 مارال لبخندى زد و گفت :

! دنبالت انیم میگفتن ساعت هشت و ن  - 

گرفته  دهیكه از ناد  نینگاه كرد؛ نازن واریاى شكل روى د رهی سرى تكان داد و به ساعت دا نیملور  

: گفت  ال یبی خ نیرا برگرداند. ملور ش یرو ىیشدنش، عصبى شده بود؛ با ترش رو  

! نمتونیبهتره من كم كم برم؛ فردا مى ب  - 

را به عنوان شال روى سرش  رى یحر  یسمت در رفت و پارچه  نیتوجه به پوزخند نازن بى  

در  دیو فر  نیبرداشت و سرش كرد. در آن طرف راماز كمد چادر ملى مشكى رنگى  انداخت؛   

در را باز كرد و براى چند لحظه نی باال آمدن از پله ها بودند؛ با قرار گرفتن مقابل در، ملور  حال  

كسى بود   نیاول ن یكرد! قلب هر سه نفر به تپش افتاد و رام دایتالقى پ گر ید  کیهر سه نفر با   نگاه  

: هم به خودش آمد و گفت نیملور  ن،یكه به خودش آمد؛ با صداى تک سرفه ى رام  

! دیداخلن آقا فر نیمارال و نازن ن؛ یآقا رام میبهتره زودتر بر   - 

دستى به شانه ى  دیپارك شده ى مقابل در رفت؛ فر  نیاز كنار آن ها رد شد و به سمت ماش سپس  

: زد و گفت  نیرام  

! دیموفق باش  - 

براى لحظه اى مكث كرد و نفس كالفه اى  نیبه داخل رفت و در چوبى رنگ را بست؛ رام سپس  

شده بود نگاه نییتز  دینشسته و به فضاى سرسبز مقابلشان، كه به مناسبت ع نی. داخل ماشدیكش  

رضا نبود. با كالفگى  ار،یآدم هاى پستى چون سام نیب نی دلش به رفتن ملور ن یكردند؛ رام مى  

: و با لحنى كه سعى داشت عارى از تحكم و اجبار باشد گفت دیردنش كشدستى به گ   
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. ... تو یشدن وقت هست؛ م الی هنوز براى بی خ  - 

: با كالفگى گفت ن یملور  

ال یرو مى گى؛ مگه نگفتى هر كارى مى خوام بكنم؟ بی خ ن یاز دو هفته اس دارى ا  شتر یب االن  - 

! ن یرو خراب نمى كنم آقا رام تتیمامور  

بزرگى بود و  الىیراه افتاد. و الیشد و سمت ورودى و ادهیپ نیاز ماش ن یبى توجه به رام سپس  

لباس بود و بعد وارد ساختمان اصلى مى شدى؛  ضیدو بخش بود؛ اتاق بزرگى براى تعو  داراى  

و دیى حالت دارش كش به اطراف نگاه كرد و چادر و شالش را در آورد! دستى در موها نیملور  

رژ ل**ب به منظور پر رنگ تر شدنش راهى ساختمان اصلى شد؛ سالن بزرگ و دنیاز كش بعد  

كه سال ها بود  نینامناسبى بودند. ملور تیاى مقابلش بود كه پر از دختر و پسر در وضع كىیسرام  

ودش را فرا لحظه ترس وج  کیو براى  دینشده بود، لرز  ى یمهمانى ها نیوارد همچ ىیتنها به  

چند بار دن،یمجبور بود براى درست د  ن یبود و ملور کیتار مهی! فضاى سالن مه آلود و نگرفت  

 پلک زد و چشمانش را تنگ تر كند!

نگاهش را به ن یو آخر دیبا حرص، رژ ل**ب قرمز رنگى را محكم روى لبانش كش ایسان  

دودى چشمانش، با آن  ش یلباسش مشكى بود و آرا شهیى قدى اتاق انداخت؛ مثل هم نهیدر آ  خودش  

كه مهم است،  ستیظاهرى ن ىیبای اش را دو چندان مى كرد؛ هر چند ز  ى یبایقرمز رنگش ز رژ  

رفت؛ زشیپوزخندى زد و به سمت م نه یدر آ  رشی به تصو ایباشد! سان بایباطن شخص ز  دیبا بلكه  

كه به خواست ا یبه كارش ادامه داد. برد تقه اى كه به در خورد، لحظه اى متوقف شد و مجدد  با  

عالى بود؛ پشت در قهوه اى  نایسار  شنهادیدر مقابل پ ا یاز نظر برد نیهمراهى اش مى كرد و ا  ایسان  

: بود؛ تقه اى به در زد و گفت ستادهی ا ا یرنگ اتاق سان  
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ا؟یاى سان آماده  - 

: آمد و گفت رونیاز اتاق ب ایسان  

! كنم م یاسمم رو قا ستی الزم ن گهیبهم بگو ملودى؛ حاال كه به گذشته برگشتم، د  - 

اى رنگ شده روزهیكه دوباره ف ایبه چشمان سان میناخودآگاه قدمى به جلو برداشت و مستق ایبرد  

 بود نگاه كرد و گفت :

شهی هم ه؛ یكه نمى دونم گذشته ات چ نی منى و با ا سیبه هر حال تو هنوز رئ ا،یسان ای  ملودى  - 

 كنارت مى مونم!

شده بود، براى لحظه اى غرق آن سبزى شد و قلبش ا یكه تازه متوجه سبز بودن چشمان برد ایسان  

تپش افتاد. با قرار گرفتن دستى روى شانه اش، به خودش آمد و لبخند كم رنگى به چهره نگران به  

: ذشت و جدى گفتزد؛ با خون سردى از كنارش گ ا یبرد  

! میبهتره بر   - 

ن یسرى تكان داد؛ هم از رفتار خودش و هم از برخورد دخترك، متعجب بود؛ رفتارش را ا ایبرد  

كرد  حیام وادرم كرد اون حرفاى « : گونه توج  زهی غر  دمشیمردم، وقتى اون طورى د هیمن   چون  

را دور »! مزخرف رو بزنمدستش   ایرفت. سان نیی اى باال انداخت و از پله هاى چوبى پا شانه  

اتفاقات  ا،یعرش دنیشدند؛ با د اریسام  الىیو کیحلقه كرد و همراه هم وارد سالن ش ا یبرد بازوى  

گرفت و به خودش تشر زد  دهیاز جلو چشمانش رد شد؛ ضربان قلبش را ناد  لمی« : گذشته مثل ف اگه  

هاى شكسته قلبت باز كهیبدى باختى؛ خودت رو جمع و جور كن و قوى باش؛ حتى اگه ت وا  

بذارى كسى بتونه غرورت رو بشكنه و گرنه با  دیتحمل كنى و قوى باشى؛ نبا  دیكنه، با  تیزخم  

و با خون سردى به سمتشان رفت ». !مرده ى متحرك فرقى ندارى دیكش قىیعم نفس  
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چهره ى به ظاهر خون سرد  دنیكه دست در دست مى آمدند و د ای رد و ب ایسان دنیكه از د  حسام   

پوزخندى روى لبش نقش بست؛ با خودش گفت ایبهش مى گم جادوگر، قشنگ « : سان ستیخود ن بى  

قدر مغروره كه تظاهر كنه   نیولى ا  وفته؛ یرا به »! مشخصه داره پس م شیبا لودگى دست ها سپس  

: و گفت  دیهم كوب  

! آوردن؛ نمى تونم دروغ بگم كه دلم برات تنگ شده بود فیكه تشر به به پرنسس هم  - 

اما  اریهم به زدن پوزخندى اكتفا كرد؛ سام ایكرد و عرش دنیحرفش شروع به خند  ی دنباله  

از  كىیبى تفاوت از مقابلشان گذشت و روى   ا یپوزخندى زد؛ ولى سان شیسرد به روبه رو خون  

به عنوان مهمان آن جا  ا یرا هم كنارش نشاند؛ چون برد  ای هاى سلطنتى دو نفره اى نشست و برد مبل  

حسام هم به آن ها ملحق  ار،یهم نشستند و به خواست سام اریو سام ای. عرشگاردشی و نه باد بود  

قلبى هم داشت كه بخواهد گر یانداخت. هنوز هم عاشقش بود؟ مگر د  ا ینگاهى به عرش ایسان شد؛   

 عاشق بماند؟ پوزخندى به افكارش زد و گفت :

! ایمتعجب شدم عرش تیبدون نامزد دوست داشتن دنتیاز د  - 

: حالت گفت  ر ییبدون تغ ایعرش  

! كارى من نداره  یعالقه اى به دخالت تو حوضه  میسرش شلوغ بود؛ مر  - 

: پوزخندى زد و با بى رحمى گفت ایسان  

. ... ایعالقه نداره   - 

با  ا،یى سان ه یبى تفاوت به كنا  ایكرد؛ عرش كى یر یذاشت و خنده ى هسترا ناتمام گ حرفش  

 خون سردى گفت:

م؟یراجع به موضوع اصلى صحبت كن ستیبهتر ن خب،  - 
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حلقه كرد؛ با خون سردى نگاهى   شیدستان قفل شده اش را دور پا اری پا روى پا انداخت و سام ایسان  

: كرد و گفت  ایبه سان  

! میبهتر مطرح مى كن شنهاد یپ هیكه معامله نصفه كارمون رو با   ن یاصل مطلب ا  - 

. با خون سردى بهای و برد ایكرد؛ بعد به حسام، در آخر زل زد به سان  ارینگاهى به سام ایعرش  

: سرى تكان داد و گفت  ارینگاه كرد. سام شیروبه رو  

! بشى  کیاگه موافق باشى، تو كار تجارت اسلحه با ملودى و حسام شر   - 

پوزخندى زد و با خودش گفت  ایدوستش رو قالب من كنه؛ « : سان نی خواد به هر نحوى شده ا مى  

نگاه كرد؛ سپس با »! بزار تالشش رو بكنه ارینگاهش را از تابلوى خطى گرفت و به سام ایعرش  

: گفت  ش یهمان صداى رسا  

نیدرحال حاضر ب دمیشدم؛ اون طور هم كه شن ک یفقط من قبال با خواهرت شر   ه،یخوب شنهادیپ  - 

 شما اختالفاتى هست !

: با حفظ خون سردى اش گفت  اینگاه كرد و سان ایبه سان اینگاهش كرد؛ عرش اریسام  

نی . خب در هر صورت امیكیهنوز شر  ى یجورا ه ی م؛ یستیهم ن  ب یولى رق میواقع جدا شد در  - 

ى جفتمونه؛ درسته سامى؟ حرفه   

اش از ىیشدن بخش اول نقشه اش خوشحال بود و هم به خاطر جدا  ى یكه هم از اجرا اریسام  

: چشمان دخترك غرق شد؛ سپس لبخند تلخى زد و گفت   اىیدخترك ناراحت بود، لحظه اى در در   

. ... پس نیكامال درسته؛ حاال كه موافق  - 

ى اى و بطر وانیاى محتواى چند ل نى یبا س نایكمى بعد س اورند؛ یب دنىیاشاره كرد تا نوش سپس  

و هر كدام را به دست ختیها ر  وانی عسلى رنگ داخل ل عیبلند شد و از ما  اریآمد. سام ستالىیكر   
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: را باال برد و گفت وانشیداد؛ سپس ل كى ی  

 - به سالمتى شراكتمون!

 - به سالمتى!

 - به سالمتى!

كه تا كمى از آن را خورد چهره اش ایبرعكس سان دند؛ یرا سر كش شانی ها  وانینفس ل ک یمرد  چهار  

نشست. مهمانى شروع شده بود و شیگذاشت و سر جا ز یرا روى م وانیهم رفت؛ با اكراه ل در  

ناخودآگاه به  ایخامه اى را در دهانش گذاشت. برد  نى یر یخسته روى تک مبلى نشسته بود؛ ش ایسان  

دستمالى برداشت و به سمتش گرفت  ایبود؛ برد  ختهینگاه كرد؛ كمى از خامه گوشه لبش ر  ایسان ! 

 زمزمه وار گفت:

! دهنتو پاك كن ر،یبگ ایب  - 

: بار لبخندى زد و بلند گفت  نیا  ایبرخالف عادتش، سان  

 - چرا پاكش كنم؟ خودت برام پاكش كن !

 سپس زمزمه كرد :

! زودكارى كه گفتم رو بكن و سوالم نپرس؛   - 

حركت ناگهانى، صورتش را پاك كرد. حسام لبخندى زد و سر جاش کیاخمى كرد و در    ایبرد  

شانه اى باال انداخت و بى توجه به اطرافش مشغول  الیبی خ ایپوزخندى زد؛ سان  ایو عرش نشست  

كالفه  ا یرفت؛ برد وان یبلند شد و به سمت ا شیاش شد. كمى بعد از جا وهیهاى م سیاسال خوردن  

ابراز عالقه مى كند؛  م یبه مر  ا،یلحظه حس كرد به جاى سان ک یصندلى اى نشسته بود.براى  وىر  

ا یكالفه ترش مى كرد. سان شان، یلحظه خداحافظى ابد ن یافتاد و آخر  می لحظات عاشقانه اش با مر  ادی  
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: و خون سرد گفت  ستاد یباالى سرش ا   

رو گهینه تو و نه من، ما هم د شیپ قهیبگم كه چند دق ستیشدى؛ فكر كنم الزم ن جیدونم گ مى  - 

. نمى خواد ارمیدرب ا یراستش خودم نمى دونم ولى انگار دلم خواست تالفى رو سر عرش دم؛ ینبوس  

. ... دى یحرفام رو شن دمیانكار كنى؛ وقتى تو سالن ورزشى بودم فهم  

: مكثى كرد و ادامه داد  ایسان  

ایو مى دونم كه تا حدودى از گذشته من و عرش دىیحالتم د نی رتر ی پذ بیو توى آسمن تو  - 

 مى دونى؛ كلى فک زدم؛ ولى نتونستم معذرت خواهى كنم!

ها رفت؛ به حسامى كه در حال چپاندن تكه دنىینوش ز یبى معطلى از او دور شد و سمت م سپس  

خنده و  ریفت: اگه قبال بود مى زدم ز از سمبوسه در دهانش بود نگاه كرد و با خودش گ بزرگى  

سرى »! انگار دنبالش كردن؛ نترس بدبخت، همه اون سمبوسه مال توئه « بهش مى گفتم الیخ بی  

: از خدمه رو كرد و گفت كى یتكان داد و سمت آشپزخانه رفت؛ به    

! آب بهم بده وانیل هی  - 

: رفت و گفت شیپ ا،یسان دنیمارال كه تازه به آشپزخانه آمده بود، با د  

خانوم؟ ن یالزم دار  زىیچ  - 

را در حال  ار یو بى توجه به مارال از آشپزخانه خارج شد؛ سام  دیآبش را سر كش وانیل ایسان  

به آن زد؛ قىیرا از او گرفت و پک عم گاری رفت. س اریسام شیو ناخودآگاه پ دید  دنیكش گاریس  

اش، دود  نى یحلقش سوخت طورى كه اشک در چشمانش جمع شد؛ بى توجه به سوزش گلو و ب كل  

ریآورد و ز رونیب ایى سان دهیانگشتان كش انیرا از م گار یعصبى س اریداد. سام رونیرا ب گاریس  

را مى خواست؛ اما نمى توانستدلش آغوش گرم برادرش  بیپوزخندى زد؛ عج ایانداخت؛ سان پا  



 

 
 

219 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

غرورت را حفظ كنى؟ دیمحرمت هم با شیدهد غرورش خدشه دار شود. راستى مگر پ اجازه  

سخت بود شیبرا نی باز هم داشت شک مى كرد؛ داشت مجدد به برادرش شک مى كرد و ا ایسان . 

: و گفت دیكش قىینفس عم ایسان  

كار رو كردى؟ ن یا  چرا  - 

: گفت  تیبلند شد؛ او با جد  اریصداى خش دار سام  

چرا اون كار رو كردى؟ تو  - 

: منظور برادرش را به خوبى متوجه شد و با خون سردى گفت  ایسان  

! اون كارم چى بود لیخودت خوب مى دونى دل  - 

: بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت اریسام  

 - دختر لجباز!

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

احساساتى  هی  ". نمى خوام بازم ستمیعصبى باشم كه ن  دیعصبى اى؟ نباش؛ من با ا یعرش بخاطر   - 

! باشم  "كم عقل  

ا یكه سان دیپس بى معطلى، دستش را كش رد؛ی را در آغوش بگ ایهم دلش مى خواست سان اریسام  

: اش گذاشت و گفت نهیرا روى س ایسر سان اریدر بغلش پرت شد. سام  

رو مطمئن ن یوقت ولت نمى كنم؛ ا چی نو تو رو جدا كنن، نمى تونن؛ من هبخوان م ایتموم دن اگه  - 

 باش !

از ابراز احساسات برادرش متعجب شد و به  ایاش فشار داد؛ سان نهیسرش را محكم به س سپس  

جدا شد  ای از سان  ارینگذشته بود كه سام هیتكان نخورد. چند ثان شیمترى هم از جا  لىیم لیدل نیهم  
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كه هنوز هم در بهت بود، با صداى آتش بازى ها به خودش آمد و نفس ایاز آن جا رفت؛ سان و  

. داد  رونیحبس شده اش را ب  

تا خواست بلند شود دردى د؛یشد. حالت تهوّع امانش را بر  داریبا سر درد ب ایآن روز، سان فرداى   

**ب لعنتى اى گفت ول ریآورى لحظات شب گذشته، ز اد یى كمرش احساس كرد. با   هیناح در  

شد؛ اتاقى را كه در آن بود، داریصداى آب، ب دنیبا شن ا یحمام اتاق شد. از آن طرف برد راهى  

در حركت  لمیشناخت. كمى كه به ذهنش فشار آورد؛ تمام اتفاقات شب گذشته در ذهنش مانند ف نمى  

شیجا   سر  ؛ …تاق وكمک به او براى رفتن به ا ادش،یز دنیو نوش ا ینبودن سان اریهش بودند؛   

آمد؛  رونیب سیبى تفاوت از سرو ایاش زد. سان شانىیل**ب لعنتى اى گفت و به پ ریو ز نشست  

گذشت و به  ایرنگى به تن داشت، بى تفاوت از مقابل برد  ىیمویحالى كه حوله ى تن پوش ل در  

ل**ب به خودش و بى ارادگى اش لعنت مى فرستاد و از  ر ی هم چنان ز ای كمدش رفت. برد سمت  

انتی و خاطراتشان خ م یبه مر  شبی د  شب،ینمى كرد؛ چرا كه او د شیعذاب وجدان رها طرفى  

نبود؟ صداى انتیبود؛ آن هم با خواهر قاتل زندگى اش، مگر اهانت به خاطره نوعى خ كرده  

: بلند شد ا یخون سرد سان  

چى زل زدى؟ به  - 

: ت گف ا یبرد  

 - متاسفم من... .

: را سمت او برگرداند و پوزخندى زد؛ بى تفاوت گفت شیسپس رو  

اشتباه مزخرف بود و بس! متاسف نباش؛  ه یافتاد، فقط  شبیگاهى اشتباه مى كنه و اتفاقى كه د  آدم - 

اى؛ ولى،  گه یهر مزخرف د  ای مى تونى فكر كنى تونستى منو جذب خودت كنى  ستم؛ یمنم ن چون  
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احمق دهن لقت؛ افتاد؟  قیه كسى حرفى بزنى مخصوصا اون رفندارى ب حق  

نگاه كرد و سپس در دلش گفت ایبراى لحظه اى مبهوت به سان ا یدختر پررو « : برد نی خود، نه ا بى  

و »! و وقاحت رو از حد گذرونده  دیرا پوش شیبلند شد؛ لباس ها شی سرى تكان داد و از جا سپس  

. رفت رونیاز اتاق ب  

*** 

چهارم   فصل  

حال و روز خوبى  ایبود؛ سان می و مر  ا یها از پى هم مى گذشت و فردا روز عروسى عرش روز  

و هم خوردن معده اش، چ یبلند شد و با احساس پ شیو مدام حالت تهوّع داشت. كالفه از جا  نداشت  

و لبانش دهیاش نگاه كرد؛ رنگش پر  دهیاتاقش شد؛ به صورت رنگ پر ىی سرعت راهى دستشو با  

خورده و بى رنگ بود؛ مقدارى دستمال برداشت و صورتش را خشک كرد. با بى حالى ترك  

با  ا،یسان نه یرا روى صندلى رها كرد و با تلفنش شماره دكتر را گرفت؛ دكتر پس از معا خودش  

با  اینه؟ سان ا ی  دیته به او نگاه كرد؛ نمى دانست حرفى كه نوك زبانش بود را بگوهاى باال رف ابرو  

 بى حوصلگى گفت :

 - زود باش حرفت رو بزن!

برادرشه « :دكتر با خودش گفت هیشب  لىیو با صداى آرامى گفت ؛»! خ دیكش قىینفس عم سپس  

! و االنم بهتره استراحت كنى سمیتر مراقب خودت باشى؛ برات چند تا مكمل مى نو شیب دیبا  - 

: با بى حالى گفت  ایسان  

! رونینسخه ات رو بده به مهند و بعد برو ب  - 

با بى حالى چشمانش را ا یو چشمانش را بست. با تقه اى كه به در خورد، سان دیبه پهلو چرخ سپس  
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: داى بى روحى گفت و با ص دیباز كرد؛ به پهلو چرخ  

! تو ایب  - 

آمده بود، تا  رونیب ایبا اكراه در را باز كرد؛ پس از آن روز كه با كالفگى از اتاق سان ایبرد  

بود. هم از  دهیرا ند ا یرسانده بود، سان الیكه با زنگ احمد با سرعت خودش را به و امروز  

ت نسبت به آن دخترنفرت داشت و هم خودش، خودش هم نمى دانست چه حسى جز نفر  دخترك  

را به  ره یو دستگ دیكش قىینفس عم ایمى كرد. برد  ا یهر چه بود او را وادار به دورى از سان دارد؛   

هاى  وار یشد. اتاق بزرگى بود؛ ولى جز د  ایتازه متوجه بى روح بودن اتاق سان د؛ یكش  نییپا سمت  

و صندلى، كمد، مبل تک نفره ى ز یم کی تخت دو نفره،  ک یكه شامل،  لیرنگش، تمام وسا  لىیف  

پوزخندى زد و در دلش گفت ا یكوچک و گرد بود؛ به رنگ هاى سردى بودند؛ برد  چهیو قال راحتى  

داشت شهیداشته باشه؛ توقعى نم  ایبى حوصله »! وقتى صاحبى مثل سان ا،یبرد  دنیبا د ایسان  » 

با ایگاه بغضش گرفت. سانافتاد و ناخودآ میبى روح مر یچهره  اد ی  ایرا بست؛ برد  چشمانش  

 خون سردى گفت:

دم؟یآخر كارمه... هه مى دونى چى د گهی لحظه حس كردم د ک ی براى  - 

: ادامه داد  نىیلبخند تلخى زد و با لحن غمگ  

! بودم سادهیقبر؛ باالى سر قبر خودم وا  هی فقط خودم تنها بودم باالى  چى،یه  - 

ولى به خودش آمد و تشرى  رد؛ یدر آغوش بگرا محكم  ایلحظه دلش خواست سان کیبراى   ایبرد  

فقط به فكر انتقامت باشى « : به خود زد  دیقاتله و تو با  ه یپسر؛ اون  ایپوزخندى »! به خودت ب ایسان  

 زد و گفت :

براى اون محموله، همه چی رو نمیبب …میكنم هنوز اثر اون مسكنا تو بدنم مونده؛ بگذر فكر  - 
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كردى؟  آماده  

: گفت   تیآب دهانش را قورت داد و با جد ا یبرد  

دى؟یهمه چى مرتبه؛ فقط خودت انجامش م آره،  - 

رفته بودند. با  دونیافتاد؛ همان روزى كه براى معامله به مكان فر ارش یك ادیناگهان  ایسان  

نداشت؛ ولى به ارشی اه برخورد خوبى با كگ  چیلبخند تلخى زد؛ ه ارش، یآن روز و ك ادآورىی  

 بودنش عادت كرده بود. پوزخندى زد و گفت :

 - نه، تو انجامش بده؛ بهت اعتماد دارم !

«! حال حسى به او گفت ن ینمى دانست چرا آن حرف را زد؛ ولى با ا ای؟ اون برات مهمه « سان  

لبخندى زد و در  تمندیجلب كند، رضارا  ا یكه باالخره توانسته بود پس از سه سال اعتماد سان  ایبرد  

سرى تكان داد و گفت ؛»! اشتباه بزرگى كردى دختر « :دلش گفت  سپس  

! نكنم دتیسعى مى كنم ن اام  - 

*** 

تجارى به آن جا  کیمجبور بود كه به عنوان شر  ایبود و سان می و مر ایروز عروسى عرش امروز  

لباسش را گرفت و از پله هاى  ریدنباله ى حر با كالفگى اى كه منشاش را نمى دانست،  ای. سانبرود  

و  ایتاالر شد؛ جز سان کیهم طبق معمول پشت سرش وارد سالن بزرگ و ش ا یباال رفت. برد  تاالر  

ا، یو عرش م یهم بودند. البته خانواده ى مر میو مر ای چند تن از كله گنده ها و خانواده ى عرش ار،یسام  

بود و البته در همان  دهیرا د ای قبال آرش، برادر عرش ایبودند؛ سان ا یمسعود و برادر عرش فقط  

چشمانش برق زد و موجب ا،یسان دنیمتوجه چشم چران بودن آرش شده بود. آرش با د  دارید  

كرم رنگى به تن داشت  کیافتاد كه كت و شلوار ش  ایچشمش به عرش  ایشد؛ سان ایسان پوزخند . 
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نگاه كرد؛ د یرنگ، مى درخش ىیبود و در آن لباس طال ستادهیا  ایكه در كنار عرش م یبه مر  چشمش  

: زمزمه كرد  ایكنار گوش سان ای ! بردایاز سان باتر یحتى ز  دیبود و شا  با یز  میمر   

خوبه؟ حالت  - 

: زد و گفت  ىیو عروسش رفت؛ لبخند دندان نما ایپوزخندى زد و به سمت عرش ایسان  

واقعى بهت اىی هر وقت خواستى مى تونم تو شناخت عرش م یو تو مر  ا یمى گم عرش کیتبر  بهت  - 

 كمک كنم!

هم با  ایكه به ظاهر خون سرد بود، زد؛ عرش ى یایو عرش ایكه متعجب به سان میبه مر پوزخندى  

 همان خون سردى اش گفت :

 - ازت ممنونم ملودى!

مجدد پوزخندى زد و پس از گفتن ای گذاشت و محكم فشرد؛ سان ایدستش را در دست سان سپس  

: و گفت ستادیكنار مسعود ا م،یبه مر  كى یتبر   

كرده؟ انتیدونستى دامادت قبال به خواهرت خ مى  - 

: و گفت  ستادی ا ار یبا پوزخند به او نگاه كرد؛ سپس كنار سام ایمسعود خرخرى كرد و سان  

ار؟یكردى سام دونى با بازى دادن من چه اشتباهى مى  - 

است؛ خوش حال بود و از  دهیرس انی باالخره به پا شینقشه ى سال ها  ىی بخش نها دیكه د اریسام  

وابسته ى دخترك شده بود شیها نىیب شیده سال، برخالف پ ن یناراحت بود؛ چرا كه طى ا طرفى . 

: و با همان خون سردى ظاهرى اش گفت دیكش قىینفس عم  

درس من به تو باشه؛ نذار ن یآخر  ن یها انتظار داشتم بفهمى. ا ن یزودتر از ا دى؛ یباالخره فهم پس  - 

وقت به كسى اعتماد نكن؛ حتى  چیتو بشه و ه رى یپذ بیو آس ف یكس حتى خودت، باعث ضع چیه  
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! ا یبه احساسات خودت سان  

با صداى بلند ایشد؛ سان رهیكند، به رو به رو خ جادیورتش ادر حالت ص رى ییبى آن كه تغ سپس  

: و گفت  دیخند  

وقت درسم رو تموم كردم؛ هنوز منو نشناختى؛  لى ینكن جناب مهران رستگارى، من خ اشتباه  - 

 برات متاسفم!

بار بغض كرد. چرا؟ نیبراى اول اریدور شد؛ سام  اریو از سام دیمجدد با صداى بلند خند سپس  

سعى در انكارش  شهیهم مى دانست؛ اما نمى خواست قبول كند كه قلبى كه هم دیدانست و شا نمى  

ستین میقابل ترم گری حاال شكسته است؛ آن هم بد شكسته است؛ طورى شكسته كه د داشت؛  . 

طرف، بار احساس كرد كمرش خم شده است؛ از آن   نیروى صندلى نشست و براى اول ناخودآگاه  

نگرفته بودش به ای نقاب خون سردى اش را برداشت و تعادلش را از دست داد كه اگر برد ایسان  

ا یبا صداى لرزان خطاب به برد د؛ ینشست و بغضش ترك نیدر ماش  ای مى افتاد. با كمک برد نیزم  

 گفت:

! نیتو ماش این  - 

! داد  دنیبار  یاجازه  شیسپس در را بست و به اشک ها  

*** 

ماند؛ صداى دختركى كه قبال هم رهیاى لپ تابش خ  شهیاقش نشسته بود و به صفحه شدر ات میمر   

: اندخت ن یدر سرش طن گر، یبودش؛ اما با نامى د دهید  

كردى؛ عشقت ی نامزد بودى؛ وقتى كه تو بچه اون رو با خودت حمل م ا یكه تو با عرش زمانى  - 

مى كرد. منم مثل تو قربانى اون شدم؛ اون براى تو و من نقشه  انتیبا من تو كانادا بهت خ داشت  
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. ... بود دهیكش  

ا یعكس ها نگاه كرد؛ عكس هاى همسرش و آن دخترك چشم قهوه اى، نگاه هاى عاشقانه ى عرش به  

! رفت و چشمانش تار شد ج یلحظه سرش گ ک ی براى  …به دخترك، خنده هاى از ته دل دختر و  

*** 

: زد و گفت ثىیلبخند خب  

خانوم كوچولو در چه حاله؟  نیا نمیبیعالى بود؛ حاال وقتشه خودم دست به كار بشم. ب كارت  - 

عكس ها  دنیكه از د  میو تلفنش را برداشت و شماره دخترك را گرفت؛ مر دیرا به هم كوب دستانش  

از صداى زنگ گوشى اش، به سختى  دنیهنوز در بهت بود، با شن ا،یحرف هاى سان دنیشن و  

بلند شد و به سمت تخت رفت. بى توجه به شماره، تماس را قطع كرد و بى حال روى تخت شیجا  

: گفت  ای سر داد و رو به برد ىیلبخند پر صدا د،یافتاد؛ صداى بوق ممتد را كه شن  

رو تموم كنه؟ ا یاز دوستت خواسته كار عرش اریسام گفتى  - 

: سرى تكان داد و گفت  ا یبرد  

ازت ا؛ یدارى سان ادىی تو هنوز تا خان شدن راه ز فتى؛ یتو خطر ب كارى نكن كه  خواهشا   - 

 مى خوام كار خطرناكى نكنى !

كند. چرا كه وقتى ک یرا به خود نزد ا یاز در مهربانى، سعى داشت سان  ایوقتى بود كه برد  چند  

امكان هم  نی تر مى شد و راحت تر مى توانست او را بكشد؛ البته ا ر ی پذ بیآس ا یبود؛ سان كشینزد  

لبش را كج كرد و با خون سردى  ایكارش فقط گرفتن انتقامش نباشد. سان  لیداشت كه دل وجود  

 گفت:

! دنمید  ادیحواسم هست؛ تو فقط به اون دوستت بگو ب  - 
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را برانداز كرد لیاى اسماعسر تا پ ایرفتند؛ سان ایسان شیپ لی و اسماع ای همان روز برد عصر  . 

و دهیقد بلندى بود و كمى هم شكم داشت؛ صورتش كش با یمرد چهار شانه و تقر  ل،یاسماع  

بزرگ و عقابى نىیكم پشت و مشكى بود؛ ب  شیمشكى و طوسى بود؛ موها نیو ماب ز ی ر چشمانش  

: سرى تكان داد و گفت ایداشت. سان كى یشكل و ل**ب هاى بار  

محتشمى؛ نه؟ جزو دار و دسته تو  - 

: با خبر بود؛ سرى تكان داد و گفت ا یبه لطف برد ا،یسان ار یكه از كماالت بس لیاسماع  

 - بله؛ ولى حاال در خدمت شمام!

: گفت ز یپوزخندى زد و تمسخر آم ایسان  

 - مطمئنى؟

: ادامه داد  ت یبا جد ل،یاسماع  یباال انداخت و بى توجه به دهان باز شده  ىیسپس ابرو  

ارى؛ یزنش رو براى من ب ا، یازت مى خوام به جاى كشتن عرش ى؟ی جا   نیمى دونى چرا ا  احتماال  - 

 زنده !***

و شش ستیكه محو صفحه ب نیكالفه در اتاق قدم مى زد و گاهى، نگاهى به مارال و نازن  نیملور  

تلفن همراهش، روى مبل امکیبا صداى پ قىیبودند، مى انداخت؛ پس از دقا  شانی ه روروب نچىیا  

و دی باال پر  نین اآشنا كه با خواندنش ابرو هاى ملور  امىی . روى پاكت زرد، ضربه زد؛ پنشست  

شده بار ها آن را خواند پی« براى صحت از كلمات تا  ن یبه ا ایب نى،یمى خواى خواهرت رو بب اگه  

احمق بهش نمى رسه قل سیوقت، نه دست تو و نه اون پل چی و گرنه ه ایبته تنها بال آدرس؛   

كه یدوست مشتركشان، ». كوچ گرىیخود ملودى و د  كىیكلمه را فقط دو نفر مى دانستند؛   نیا  

دو سال قبل در تصادف جانش را از دست داده بود؛ حس قلبى اش مى   ن، ی. مى دانست كه كالنیكال  
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من مطمئنم « گفت  ه؛ یاز طرف ملود امی پ نیتله از « اما عقلش مخالفت مى كرد »! ا  ه ی ن یا ممكنه  

باشه ار یاحساسش بر منطقش قالب شد؛ از جا بلند شد و به »! جانب سام شهیمثل هم متاسفانه  

گفته بود  امی« سرعت به اتاقش رفت. در پ   ای،» تنها ب ک یباسش را با كند؛ ل سک ینمى توانست ر پس  

را روى یا ى یطال د،یكرم رنگ بهاره و شلوار دمپاى مشكى رنگى عوض كرد؛ شال سف بارانى  

شد، نی رفت. مارال كه متوجه ملور رون یچرمش را برداشت و از اتاق ب  ف یانداخت و ك شیموها  

: و گفت  دیگردن كش  

؟به سالمتى كجا  - 

ناشناس امكىیكه پ دیو از طرفى هم نمى توانست به او بگو  دینمى خواست دروغ بگو نیملور  

: نشاند و گفت شانىیكرده است؛ اخمى روى پ افتیدر  

! بادى به كله ام بخوره  هی رونیب رم یاز انتظار خسته شدم؛ م  - 

 مارال لبخندى زد و گفت :

 - برو جاى منم خالى كن!

انداخت كه ظاهرا توجهى به آن دو نداشت انداخت و سرى تكان داد؛ نینگاهى به نازن سپس  

: لبخندى روى ل**ب نشاند و گفت ن یملور  

 - پس فعال!

داشت، مثل دل شوره،  بى یتاكسى دست بلند كرد؛ حس عج نیاز خانه خارج شد و براى اول  نیملور  

ده ی. با صداى بم راننده به خودش آمد؛ باالخره به آن آدرس رسوفتدیقرار نبود اتفاق خوبى ب  انگار  

را حساب كرد. حسى به او مى گفت هیشد و كرا  ادهیپ نیبدون خبر به كسى « بود؛ از ماش دینبا  

خبر مى دادى  هیلحظه ترس وجودش را در ؛»! مى اومدى؛ بهتر بود قبل اومدنت به بق ک ی براى  
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اما او به ترسش توجهى نشان نداد و با قدم هاى سست راهى آدرس شد؛ هرچى جلوتر گرفت؛ بر   

و دست لرزانش را به سمت ستادیگرفت. مقابل در بزرگ مشكى اى ا یم شترى یرفت؛ استرس ب مى  

نفس نی باز شد. ملور كىیبرد؛ زنگ را فشرد و منتظر ماند. بعد چند لحظه در با صداى ت زنگ   

تعجب آور بود و هم ش یحجم از استرس هم برا  نیو با قدم هاى لرزانى داخل شد؛ ا  دیكش قىیعم  

سنگ فرشى كه به ساختمان ختم مى شد با ر ی بزرگ بود؛ مس ىیالیخانه و  کیاش مى كرد.   عصبى  

گوشه ى باغچه   قىیشده بود؛ باغچه اى بزرگ با كلى درخت و گل، آالچ نیهاى مختلف تزئ گلدان  

از استرس او ذره اى  ى،یبا یبود؛ ولى همه آن ز ىی بایز  اطیآن طرف تر بود. حو استخرى كه  بود  

گذشت. در چوبى ورودى باز بود؛ تقه اى به در زد؛ اما  اطینكرد؛ با قدم هاى لرزان، از ح كم  

تر شدن ترسش شد شیبود و باعث ب ک ی. آرام الى در را باز كرد؛ فضاى داخل تارافتین پاسخى . 

اطرافش را بررسى مى كرد؛ چون تنها منبع  اطی اى گفت و داخل شد؛ با احتل**ب بِسم اهلل   ر یز  

و مجبور بود، چشمانش ندینمى توانست خوب بب د،یمى تاب رونیهمان نورى بود كه از ب ى،یروشنا  

: است؛ آب دهانش را قورت داد و با صداى لرزانى گفت دهیرا تنگ كند. احساس كرد هاله اى را د   

ست؟یاون جا ن كسى  - 

جز انعكاس صداى خودش كه نشان از خالى بود آن خانه ى دراندشت مى داد. ترس  امد؛ ین جوابى  

وجودش را در بر گرفت؛ آب دهانش را به سختى قورت داد و مجدد سوالش را تكرار  سراسر   

 كرد :

ست؟یاون جا ن كسى  - 

 سپس با صداى لرزانى ادامه داد:

ست؟یخواهر ملودى... كسى اون جا ن نم، یملور من  - 
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آنى چراغ تلفن همراهش را روشن كرد. تا قبل  میتصم ک یدر  نیبار هم كسى جواب نداد؛ ملور نیا  

آن لحظه، مغزش از استرس و ترس ناگهانى اى كه به سراغش آمده بود درست كار نمى كرد؛ از  

سپس ضربه اى كه به سرش خورد  د؛ یش مقابلش، خواست فراركند؛ اما دستى او را ك  بتىیه دنید با  

: پوزخندى زد و گفت د؛ یچرخ شیمطلق. مرد روبه رو  كى یو تار  

بود كه كالفه نیرام گر،یجا، اشتباه بزرگى كردى؛ فضول كوچولو!در سمت د نیاومدنت به ا با  - 

ن ی نگاه مى كرد؛ هنوز خبرى از ملور واریاتاق راه مى رفت و گه گاهى به ساعت روى د  در  

بود و  ازدهی ربع به  ک ی وار، یكالفه به ساعت نگاه كرد؛ ساعت روى د گر یبار د  نی. رامنبود  

تر كالفه و عصبى اش  شیب نیبار هم زنگ نزده بود. گوشى اش خاموش بود و هم کی حتى   نیملور  

نیشود ناسزا مى گفت و بر سرش داد مى زد؛ هم دایزمانى كه پ  ن،ی كرد؛ در دلش به ملور مى  

بود؛ كسى كه به او امانت سپرده شده بود؛ نی بود كه كمى آرامش مى كرد. نگران ملور االتیخ  

اما  نیآن ها نازن  ن یبودند؛ در ب ن یهم نگران ملور دینبود. مارال و فر  شیفقط بهانه اى ب ن یا البته  

نشسته بود. او از ابتدا هم از دخترك خوشش نهیسرد روى مبل نشسته بود و دست به س خون  

د یتازه خوشنود هم بود. فر  چ،یشدن ناگهانى او، ناراحت كه نشده بود ه بیآمد؛ حاال هم از غ نمى  

: كالفه شده بود؛ با صداى عصبى اى گفت نیكه از رژه ى رام  

 -انقدر راه نرو؛ سرم رفت!

زدنش را از سر گرفت؛ نفسش را صداداربا حواس پرتى، سرى تكان داد و مجدد قدم   نیرام  

: داد و گفت رونیب  

نشده؟ هنوزخبرى  - 

ن یكالفه به سمت در رفت؛ خودش را براى سرزنش كردن ملور  نیبه صدا در آمد و رام زنگ   
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شی و در را باز كرد. با باز كردن در با فضاى خالى روبه رو دیكش قىیمى كرد، نفس عم آماده  

به خصوصى ز ی فرستاد و به اطراف نگاه كرد؛ اما چ رونیص بشد؛ بازدمش را با حر مواجه  

رنگى  دیرا جلب نكرد؛ به داخل برگشت و خواست در را ببندد كه پاكت چهار گوش سف توجهش  

رنگى نوشته بود اهی« توجهش را جلب كرد. خم شد و پاكت را برداشت روى آن با حروف س یبرا  

ریاساط نیدختر بود؛ دخترى » رام کی باال انداخت و پاكت را باز كرد؛ داخلش عكسى از  ىیابرو  

شان،یپر شیبه صندلى بسته شده بود؛ به دهانش چسب زده بودند شالش افتاده بود؛ موها  كه  

كاغذ هم بود؛ ک یو خونى بود. باكالفگى پاكت را جست وجو كرد؛ داخل پاكت  زخمى صورتش  

رنگى نوشته شده بود اهیكالفه تاى كاغذ را باز كرد. در كاغذ با حروف س نیدنبال « : رام اون  

و با »؟ خواهرش بود؛ تو دنبال چى هستى  دیداد و عصبى دستى به صورتش كش ه یبه در تك نیرام  

ال خواهرش بود « : :خود گفت گفت »؟ دنب كالفه  

! كار دستش داد؛ دختره ى احمق شیسرخود  نی آخرش ا  - 

حال مواجه   شانی پر  نیبلند شد؛ ولى با رام شیطوالنى شده است، از جا نیآمدن رام دیكه د   دیفر   

 شد. به سمتش رفت و گفت :

دستت؟ هی در رو باز كنى؛ چى شد خودتم موندگار شدى؟ اون چ رفتى  - 

نگاهى دیگرفت. فر   دیعصبى پاكت را سمت فر  نیاشاره كرد؛ رام  نیبه كاغذ در دست رام دیفر   

: زد  اد یبه محتواى پاكت انداخت و فر   

ه؟یچه كوفت  نیا  - 

: نگاه كرد و مانند خودش با تندى گفت  دیعصبى به چشمان سرخ شده فر  نیرام  

! كه؛ دختره ى كم عقل سر خود دست به كار شده نىیمى ب  - 
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ل**ب تكرار  ریو ز  دیعكس رنگش پر  دنیا خون سردى ظاهرى به سمتشان رفت؛ با دب مارال  

 كرد :

اون دنبال خواهرش بود؛ تو  گه؟یچى د عنىی  نیدنبال خواهرش بود؛ تو دنبال چى هستى؟ ا  اون  - 

ه؟یچ  نی چى هستى؟ معنى ا دنبال  

: بود؛ خون سرد گفت   ستادهیكه كنار مارال ا نینازن  

م یو مر  ایسان صحبت از روزى چند. …شده دهیتوسط برادرش دزد واضحه؛ رستگار  لىیخ - 

نشسته بود و به عكس عروسى اش كه روى چهار  ایروى تخت مشتركش با عرش میبود؛ مر گذشته  

فكر مى كرد  ایچوبى كنار اتاق قرار داشت، نگاه مى كرد و به حرف هاى سان ه یتولد « : پا تو  

برادرش آرش بود. مى گفت تو نگاه اول ى یآشنا ن یآشنا شدم؛ واسطه ا ا یبا عرش میسالگ شونزده  

گرفتم؛ ولى  دشیناد  لیمن شده؛ عشق تو نگاه اول، منم اون موقع هم ساده و هم بچه بودم؛ اوا  جذب  

لى یكه تونسته بود من احمق رو عاشق خودش كنه، خ ا یها عاشقش شدم؛ عرش وونهیكم مثل د  كم  

بود؛ مى دونى اون براى تو هم نقشه داره. مى دونى كه كار  دهینقشه كشبرام  دمیكه نفهم احمقم  

آشغال   هیبه خاطر نفوذ خانواده ات، سراغت اومده و وقتش كه برسه، مثل   ا یعرش ه؛یچ ت یخانوادگ  

دلم  اهىی اندازتت دور. مى دونى منم تجربه رها شدن رو داشتم؛ االنم تاوان رها شدنم رو با س مى  

داره ازت سواستفاده مى كنه، تو  ایتو مثل گذشته من، احمق نباش. حاال كه عرشپس مى دم؛  دارم  

هم …از پشت سر او را ».   ا، یبود و عرش ستادهی ا م ینگاهى به عكس انداخت؛ در عكس مر  میمر   

تمام  ایزمان عقدشان فكر كرد؛ در كمال تاسفش، عرش ایبه رفتارهاى عرش م یمى كرد. مر  نگاه  

را انحنا داده بود. حتى روز عروسى هم ش یكمى ل**ب ها هیبراى عكس آتل اخمو بود؛ تنها مدت  

تنها  ا،یتفاوت بود؛ برعكس او كه مدام لبخند مى زد. كم كم داشت باورش مى شد كه براى عرش بى  
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آورد كه دختر پنج  اد یبراى ادامه ى زندگى؛ روزى را به   كىی بود و نه شر  شرفتشیپ لهیوس  

كرد. قطره اشكى  م یآمد و نه تالشى براى دلدارى مر  شش ینه پ ایاش را سقط كرد؛ ولى عرش ماهه  

آن روز تلخ، قلبش به درد مى آمد  ادآورىیسال، با   ازدهی هنوز پس از  د؛ یگوشه ى چشمش چك از  

را گرفت؛ نفس مشیو تصم دیاحساساتش را به جوش و خروش وا مى داشت. آه سوزناكى كش و  

: دیچیدر گوشش پ  ایرا گرفت؛ پس از چند بوق صداى سرد سان ایو شماره ى سان دیكش قىیعم  

رو گرفتى؟ متیتصم باالخره  - 

با صداى هیبلرزد؛ پس از چند ثان می موجب شد براى لحظه اى مر ایبى روح و سرد سان صداى  

 آرامى ل**ب زد :

 - آره… .

: دیپوزخندى زد و پرس ایسان  

جه؟ینت  - 

مى آمد؛ آن قدر آرام بود كه خودش هم به زور آن را مى رونی از ته چاه ب ى یگو میمر  صداى  

زل زد؛ شیلبخندى زد و سپس خون سرد به روبه رو ای. پس از مكالمه كوتاهشان، ساندیشن  

 دستانش را در هم قفل كرد و كمى به جلو خم شد! با خون سردى گفت :

! دستمزدت رو مى ده ایبرد ل؛ یكارت خوب بود اسماع - 

: لبخندى زد و گفت  لیاسماع  

. … شد خبرم كن دو ازیهر وقت ن ا،یممنون بانو سان - 

ا یداد؛ كمى بعد برد هیچشمانش را بست و به پشتى صندلى چرمش تك ل، یبى توجه به اسماع ایسان  

به  ایپوزخندى زده و همراه برد ایمنتظرش است. سان نییدر طبقه ى پا ایآمد و گفت كه عرش داخل  
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است،  لیاخم كم رنگى كرد. اگر مى گفت نسبت به او بى م  ای و برد ایسان دنیبا د ا یرشرفت؛ ع نییپا  

بى تفاوت روى مبل نشست و ایبود؛ چرا كه ناخواسته به دخترك عالقه مند شده بود. سان دروغ  

: پوزخندى زد و گفت   ایرا هم كنار خودش نشاند؛ عرش ا یبرد  

! ملودى ر یصبح بخ  - 

: خون سرد پاسخ داد  ایسان  

ونم؟یبدون هماهنگى رو به چى مد داری د  نیخب... ا   ا،یعرش نیهمچن  - 

: مجدد پوزخندى زد و گفت ایعرش  

م؟یشه حرف بزن مى  - 

: نگاه كرد و با سردى تمام گفت  أیبا خون سردى به چشمان خاكسترى عرش ایسان  

 - البته!

مى گفت  ح یصر  لى یاگر خ  ای« : از نظر برد  ایهم ن گهی بهتر بود تا با آن لحن »! برو گمشو؛ د لىیخ  

تمام  ای نداشت و عرش تیذره اى اهم  ایلحن سرد و بى تفاوت سان ای زدن؛ هرچند براى عرش حرف  

انداخت؛ در  ا یهم نگاهى به عرش ا ینگاه مى كرد. برد رهی نشسته بود خ ایرا كه كنار سان ایبرد مدت  

ا یزمانى به سان ایمى دانست عرش ا ی. برددیو حسادت را مى د نهیطوسى اش برق نفرت، ك چشمان،  

مند بوده؛ پس االن هم مى توانست او را دوست داشته باشد؟ خشمى ناگهانى وجودش را در  عالقه  

: گفت  الىیابتدا تعجب كرد ولى؛ سپس با بى خ ایتر شد؛ سان کینزد ایبر گرفت و ناخودآگاه به سان  

دارى؟ لیم زىیساعت قهوه بخورم؛ شما چ نیعادت دارم ا  من - 

: با خون سردى سرى تكان داد؛ پوزخندى زد و گفت  ایعرش  

! ستمین به ینمى خوام؛ به من نگو شما، من غر  زىیچ  - 
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: باال انداخت و گفت ىیابرو  ایسان  

. … اریدوتا نسكافه تلخ ب ای برد و من براى  كوكب، …درسته  - 

دهیاز او بى تفاوتى د شه یاز ذائقه او با خبر است؛ در صورتى كه هم ا،یمتعجب شد كه سان ایبرد  

: پوزخندى زد و گفت  ایعالقه مند شده باشد؟ عرش ا یبه برد  ا یامكان داشت سان عنى یبود.   

م؟یمحموله، مى شه خصوصى حرف بزن درباره  - 

حركتش  نیگذاشت؛ البته ا  ا یخون سرد دستش را روى دست برد ایبود؛ سان ا یصحبتش با برد روى  

: . سپس با لحن سردى گفت ای شد و هم خود برد ای هم باعث تعجب عرش  

! نمى كنه  جادیدست راسته منه؛ پس بودنش مشكلى ا ایبرد - 

: پوزخندى زد و گفت  ایعرش  

راهى سالن ورزشى شد؛  ا، یرشخسته از صحبت نسبتا طوالنى اش با ع ای... .سانلىیطور ما  هر  - 

زد. بعد از كمى شنا كردن، كنار استخر  رجهی را در آورد و داخل آب ش دشیى تن پوش سف حوله  

لبخند روى لبش ا،یخاطراتش با عرش ادآورىیگذشته، لبخندى زد؛ ولى با   ادآورىیبا   نشست؛   

به چشمانش  ىی تش، گو. با برخورد قطره هاى آب به صوردیو دستش را محكم داخل آب كوب دیماس  

: دی. با عجز نالختیفرو ر ار یاجازه ى بارش داده باشد؛ اشكش بى اخت  

لعنت به تو و خاطرات با اد؛ یهمه خاطراتم رد پاى توئه، هر جا مى رم خاطراتت تو ذهنم م تو  - 

 تو بودن... .

ل**ب ریو ز دیشدنش، متنفر بود؛ با حرص دستش را به صورتش كش ف یخودش، از ضع از  

 گفت:

! باشه مسبب همه مشكالت تو اونه ادتی ارى؛یجلوش كم ب دینبا  - 
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آب برد؛ باز هم آن چهره مقابل چشمش ظاهر شد؛ آن  ریگرفت و سرش را به ز  قىینفس عم سپس  

جگرى رنگى كه به  میشكل با آن ابروهاى پهن مشكى و آن ل**ب هاى ضخ ضىیب صورت  

بود؛ عصبى اش مى كرد. چشمانش را بسته و محكم فشار داد  نیبه من « : پوزخند مز لعنت  

دوباره شُل شدم دنشیكم نگه داشتن نفسش سخت مى شد؛ سرش »! احساساتى، من احمقى كه با د  كم  

آمد و روى صندلى  رونی. حالش كه بهتر شد؛ از آب بدیآورد و صدادار نفس كش رونیاز آب ب را  

خاطرات گذشته، نمى دانست؛ اما، حالش اصال   ایبود   ه یسر درد گرفته بود؛ به خاطر گر  نشست؛   

: ل**ب گفت ریداد و چشمانش را بست؛ ز  هیخوب نبود. سرش را به پشتى صندلى تك  

. ... بودنم، از احساساتى بودنم؛ از ف ی از ضع  اد؛ یاز خودم بدم م  - 

نیروى زم شیبود كه عصبى با پا ایعرش گر،ی. در سمتى ددینفهم ىزیچ گری رفت و د جیگ سرش  

د، یرا د ای و برد ایسان نیب تیمی گرفته بود؛ نمى دانست چه شده است؛ چرا وقتى صم ضرب  

را با خشونت گرفت و او میرفت؛ دست مر  میشد؟ كالفه به اتاق خواب مشتركش با مر عصبانى  

را خشک مى كرد، نگاه كرد؛ شیموها  الىیكه با بی خ ایبه عرش  میروى تخت پرت كرد. مر را  

عشقى نداشت؛ گاهى به حدى از او بى زار مى شد كه مى خواست  ای نسبت به عرش گر یها د تازگى  

ایمنصرف مى شد. سان ا یحرف سان  ادآورىیشب وقتى او خواب است، خفه اش كند؛ ولى با   در  

لى تو نباش؛ سعى كن از اون طورى استفاده كنى كه اون ازت « : گفته بود كه بودم و ف یضع من  

ری»! استفاده كرد؛ انتقام شكسته شدن غرورت رو حتما بگ ف یخودش، از ضع تیوضع دنید با  

ا یرا مقصر مرگ فرزندش مى دانست؛ مى خواست از عرش ایحالش بهم خورد؛ حاال عرش بودنش  

با  ایو چشمانش را بست. سان دیبه پهلو چرخ د؛ یرا روى خودش كش . لحافردیانتقام بگ ا،یسان و  

ى یبود ونور كمى كه مى آمد تنها روشنا کیتار  مهیسرما چشمانش را باز كرد؛ اطرافش ن احساس  
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حوله و دنیكورمال كورمال به دنبال حوله اش گشت و پس از پوش  د؛ ی. با حس سرما لرزبود  

حمام به خودش نگاه كرد، موهاى بلندى داشت؛  نهیرفت. در آ  رونیاز سالن ب ش،یها  ىیدمپا  

و قهوه اى رنگ با چشمان وستهیتر شده بود؛ ابروهاى پ رهیقهوه اى روشن بود و حاال ت رنگش  

متوسط با لبان پهنى كه به نىیكوتاه، ب لىیبلند و نه خ ادی قهوه اى رنگ، مژه هاى نه ز درشت  

به نظر می آمد. باخودش گفت کیبار دگىی« : خاطر رنگ پر  چیمنم، ملودى واقعى بدون ه نیا  

و شش ساله ستیدختر ب هیزد و گفت » :نقابى؛ فقط ملودى   نهیخودش در آ ریبه تصو  پوزخندى  

! دخترم  هیدختر؟ آره من هنوز    - 

. دیخندى زد و بعد از شستن خودش، به اتاقش رفت و روى تختش دراز كشمجدد پوز  

بلند شد و شیاش گرفته بود؛ كالفه از جا نىیلباس، بدنش كوفته بود و ب دنیخاطر نپوش به *** 

كت  کیتاپ مشكى با شلوار لوله تفنگى مشكى و  کی لباسش شد؛ لباسش شامل،  دنیپوش مشغول  

جفت صندل قرمز رنگ کی شی كفش ها نیقرمز رنگ بود؛ از ب  ر ی سه ربع حر  نیآست كوتاه  

ش ینشست و شانه اش را برداشت و مشغول شانه زدن موها ششیآرا زیو پا كرد. جلوى م برداشت  

نگاه كرد و با خودش گفت  نه ی« : شد؛ به چهره ى بى روحش در آ شیگن دخترا وقتى ناراحتن آرا مى  

دخترم  هیزد و رژ ل**ب جگرى رنگ را برداشت و با »! مى كنن؛ خوب منم مثال  پوزخندى  

كرد و كمى هم  اهی دودى رنگ دور چشمانش را س ه یبا سا د؛ یروى ل**ب هاى پهنش كش خشونت  

. مجدد به خودش نگاه كرد؛دیاستخوانى اش كشرژ گونه ى قهوه اى رنگ را روى گونه هاى   از  

رفت. حسام كه به دستور ن ییبلند شد و پا ز یعجوزه ها شده بود؛ پوزخندى زد و از پشت م مانند  

کیبه آن جا آمده بود، روى مبل كرم رنگ نشسته و مشغول خوردن ك لشیعلى رغم م ار،یسام  

با  ایو به سرفه افتاد؛ سان دیپر ش یقهوه در گلو  ا،یسان دنیو قهوه ى ترك بود. حسام با د  شكالتى  
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 پوزخند روى مبلى نشست و گفت:

جا چه غلطى مى كنى؟ ن یا باز  - 

 حسام كه سرفه اش بند آمد پوزخندى زد و گفت:

! عجوزه ها شدى هیبرو از خان داداشت بپرس؛ راستى شب  - 

بلند شد و به آشپز خانه رفت؛ بى توجه به كوكب خانوم، سمت شی از جابى توجه به حسام   ایسان  

با  اریسام اقوت،ی رفت و قوطى نوشابه اى برداشت و بى توجه به اتاقش رفت. در عمارت  خچال ی  

از ارتباط  تشیعصبان شتر یب د؛یمى كش گارینشسته بود و س زش یخراب، پشت م اعصابى  

راد، نمى دانست م یبا مر  ایپنهانى سان  دار یشده بود، بود و د جادیا ایو سان ا یبرد نیاى كه ب مىیصم  

دست پرورده ى ایمى گذرد؛ با آن كه سان ایچه كارى دارد و چه در سر سان ایبا زن عرش ایسان  

هم باعث ن یاواخرش متعجب بود و به عبارتى نمى دانست؛ هم نی بود؛ اما از رفتارهاى ا خودش  

بودنش مى شد. گوشى اش را برداشت و شماره خسرو را گرفت؛ پس از چند بوق صداى كالفه  

: دیچیخشن مرد در گوشش پ  

! آقا  دیامر كن  - 

: كه خش دار شده بود، گفت ىیبا بى حوصلگى و با صدا اریسام  

! بره دیولش كن گوشمالى حسابى  هیدختره رو بعد   - 

: دیخسرو با شک پرس  

. آقا؛ اما اون... اون خواهرتونه نیمطمئن  - 

: پوزخندى زد و گفت  اریسام  

! چى گفتم؟ همون كارى كه گفتم رو بكن دىینشن  - 
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انداخت؛ مردك گفت خواهرش؟ زیپاسخ مردك نماند و تلفنش را قطع كرده و روى م منتظر   

خواهرش بود و  كىیت؛ البته آن دخترك هم از نظر ژنتنفر را خواهرش مى دانس کیفقط  اریسام  

خاطر نمى خواست او را بكشد؛ به قولى   نیگوشت و پوست هم رو بخورن؛ ولى « به هم ممكنه  

را در »! استخون هم رو دور نمى اندازن  لترشیزد و ف گارشیبه س قىیپک عم كالفه  

. اش خاموش كرد   گارىیجاس  

: نگاهى به حسام كه ران مرغى را با ولع مى خورد، انداخت و گفت مین ایسان *** 

جا چتر بندازى؟ نی تا كى قراره ا تو  - 

تا كى آن جا بماند؛ شانه اى باال انداخت و با خودش گفت  دی« : حسام كه خودش هم نمى دانست، با  نه  

توى گند دماغ بمونم شیكه له له مى زنم، پ  نی »! ا  ایمشغول خوردن شد. سان ایبى تفاوت به سان سپس  

زنگ زد. صداى ا یدر آورد و به برد بشیبلند شد؛ تلفنش را از ج ز یزد و از پشت م پوزخندى  

: دیچی در گوشش پ ا یخواب آلود برد  

! ایبله سان  - 

: گفت  تیناخودآگاه لبخندى زد و سپس با جد ایسان  

. كم داره اعصابم رو خورد مى كنه  كم اروی  نی داره چى كار مى كنه؛ ا اریسام نیبب  - 

فكر كرد كه  نی به ا  ا ی« : :برد ستیو گفت »؟ آخه تو كى اعصابت خط خطى ن دیاى كش ازهیخم سپس  

. خبرت مى كنم دمیباشه؛ فهم  - 

زیكالفه گوشى را روى م  ایبرگرداند؛ برد بشیسرى تكان داد و تلفنش را قطع و به ج ایسان  

پوزخندى روى لبش نقش  ا، یحرف هاى برد  دنیپس از شن ای. سانو مجدد چشمانش را بست انداخت  

بى گناه شی طى اتفاقات هشت سال پ ن،ی و با آرامش سرى تكان داد؛ حاال كه مى دانست ملور بست  
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كرد؛  ایبلند شد و پشتش را به برد شیاست، مى خواست به نوعى تالفى كند. بى تفاوت از جا  بوده  

: نگاه كرد و سپس با لحن سردى گفت  شیبه منظره ى سبز روبه رو شهیاز پشت ش  

! بده ش یبدون توجه كسى فرار  - 

دستور گرفتنش  ار یبود كه دختركى كه سام دهیفهم قاتشیطى تحق د؛ یبه سمت باال پر  ای برد ابروى  

ایخسروى بود. حاال كه سان  نیداده است، همان خواهرشان، دختر كوچک سامان خان، ملور را  

: خواست برخالف خواسته ى برادرش، خواهرش را فرارى دهد؛ سرى تكان داد و گفتمى   

ا؟یسان مطمئنى  - 

: برگشت و بى تفاوت گفت ایسان  

 -آره، فقط نذار كسى بفهمه كار تو بوده!

هم  دیشا د؛ید ى ینگاه كرد؛ در چشمانش برق نا آشنا ایسرى تكان داد و به چشمان سان ایبرد  

نیاز شهر، داخل ماش رونیمقابل انبارى ب ا یست درك كند. شب بود و برداما نمى خوا د،یفهم مى  

و كاله  دیكش قىیرنگى، نفس عم اهیس ن یبود و منتظر زمان مناسب بود؛ با خروج ماش نشسته  

نیپاورچ نیشد و پاورچ ادهیپ نیاز ماش ى یصدا جادی. بدون ادیرنگ را روى صورتش كش مشكى  

ها را از كار نیدستگاه، دورب لهیباال رفت؛ چون قبال به وس  واری آجرى رفت؛ از د وار ید سمت  

رد شد. از شانسش، جز سه نفر، كسى در انبار نبود؛ از پشت به  واریبود؛ به راحتى از د  انداخته  

شد و به كمک شوكر، او را بی هوش كرد؛ سپس وارد انبار متروكه شد و به کی از آن ها نزد  كىی  

مناسبى نبود و به تخت تیدر وضع  افت؛ی  ار یهش مهیه جست وجو پرداخت. دخترك را نب آرامى  

را كه به خاطر بسته  دشیبه آرامى باالى سرش رفت و دستان سف ا ی اى بسته شده بود. برد چوبى  

ا یناله اى كرد؛ ولى چشمانش همچنان بسته بود. برد نیبه تخت كبود شده بود، باز كرد؛ ملور  شدن  
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: شد و آرام در گوشش نجوا كرد  كش ینزد  

! آروم باشى  دیساكت باش؛ اومدم نجاتت بدم؛ ولى با   - 

حركت بلندش كرد. به  ک یو در  دیچیملحفه را دورش پ ا یناله اى كرد و از هوش رفت؛ برد نیملور  

 سرعت از آن جا خارج شد اما … .

: زد  اد یهبان ها فر از نگ  كى یبه سرعت از آن جا خارج شد؛ اما چند قدم مانده به خروجش،   

! سای همون جا وا  - 

دستانش را باال  شىی گذاشت و به حالت نما ن یرا زم ن یل**ب لعنتى اى گفت و ملور ریز  ایبرد  

حركت ضامن كوچک کی پوزخندى زد و در  ا یشد. برد  کینزد  ایمرد پوزخندى زد و به برد  برد؛   

از لحظاتى مرد دستش راكوچكى رها و روى گردن مرد نشست و پس  ریو ت دیكتش را كش كنار  

را بلند كرد  ن یمجدد پوزخندى زد و خم شد. ملور ا یافتاد؛ برد  نیگردنش حلقه كرد و روى زم دور  

فكر مى كرد كه  نیبود و داشت به ا  ستادهیباالى سر خواهرش ا  ایبرد. سان نیبه سمت ماش و : 

احمق شمی رو به باد دادى؛ هر چند همون ده سال پ تیحماقتت زندگ  نی ى احمق، به خاطر ا دختره  » 

انداخت و »! بودى. تقاص حماقتت رو بد جور پس دادى؛ دختره ى بى چاره نینگاهى به ملور  مین  

 گفت:

بهشت زهرا؛ مطمئن شو مى تونه کی جاده خاكى نزد  کیببرش نزد اد، یكه بهوش ب ن یاز ا قبل  - 

! كنه  داینجات پ  

خواهرش نی . در هر حال ملوردی؛ ناخودآگاه قطره اشكى از چشمش چكرفت رونیاز اتاق ب سپس  

احساسات پنهانى اش، به جوش آمده بود  ىیو حاال كه مى دانست بى گناه متهم شده بود، گو بود . 

را تكان داد و دستش را جلوى دهانش گرفت؛ از خودش و از برادرش متنفر بود. خودش سرش  
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. نست؛ اشكش را پاك كرد و به طرف خروجى رفت مى دا  ن یملور طیشرا  ن یرا مسبب ا  

*** 

كه  زىی چ نیچشمش را زد؛ چشم باز كرد و اول دىینامطبوعى را حس كرد و نور شد گرماى  

را جلب كرد، علف هاى بلند زرد رنگى بود كه اطرافش را در بر گرفته بود. چشمانش را توجهش  

ادش یصحنه اى را كه  نیاز بى هوشى اش را؛ آخر شیاتفاقات پ اورد یب ادیو سعى كرد به   بست  

ک یانبار متروكه به  ک یبار در  نی نگاه مى كرد. آخر  رهیاز دو چشم سبز رنگ بود كه به او خ بود،  

مى شد؛ سرى تكان داد و قطره اشكى  کی بسته شده بود و مردى با لبخند چندش آور به او نزد  تخت  

. مى دانست برادرش آشغال است؛ ؛ برادرش؟ اگر آن مردك پست برادرش بود كه دیچشمش چك از  

برادرش، با  دهیشبراى بخ نیملور دیروزنه ى ام نیحق خواهرانش بدى نمى كرد؛ مى كرد؟ آخر در  

هم باعث ناراحتى اش نمى شد؛ با خودش ار یرفت؛ حال حتى مرگ سام نیكارش هم از ب  نیا  

« : گفت رهیفكر كرد »! خدا كنه زودتر اون عوضى بم نی بارون « : به ا اهیدعاى گربه س با  

باره به زودى محقق مى شود و به عبارتى »! نمى نش،ینفر نیگربه « اما نمى دانست كه ا  دعاى  

رهیبار مى گ  نی ا اهه، ی»! س شیزحمت از جا بلند شد و راه خروج از علف زار خشک را در پ به  

اش، زن و شوهرى  لومترى ی. خسته كنار جاده ى خاكى ولو شد و از هوش رفت؛ در چند كگرفت  

را از   شیل**ب غر غر مى كرد رو ر ی بازگشت از شهر قم بودند؛ زن در حالى كه ز درحال  

زیچشمش را ر   ن،ی جسم بى جان ملور دنیداد؛ با د  ه یت و با دلخورى به پنجره تكگرف شوهرش  

را روى پدال فشرد؛ رو كرد  شیناگهانى زنش محكم پا غیبلندى زد. مرد با ج غیو ناگهان ج كرد  

: د یبه زنش و با نگرانى پرس  

الیكه ل ى ینشاند و به جا  شانىیبا بهت به نقطه اى اشاره كرد؛ مرد اخمى روى پ الیال؟لیشده ل چى  - 
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شد و خواست مجدد حركت كند شتر ی جانى اخمش ب مهیجسم ن دنی مى كرد، نگاه كرد. با د  اشاره  

شد و با صداى ک ینزد ن، یجان و غرق در خون ملور  مهیشد و به جسم ن ادهی به سرعت پ الیل كه  

: گفت  شیغو یج غیج  

حالتون خوبه؟  خانوم  - 

به سختى دهانش را باز كرد؛ ولى قبل از  د؛ یسعى كرد چشمانش را باز كند؛ تار مى د  نیملور  

: و با نگرانى گفت دیكمى ترس الی زدن حرفى از هوش رفت. ل  

 - خانوم؟خانوم؟

: آمد كه مى گفت نیولى دخترك از هوش رفته بود. مرد از ماش  

! ها شهیبرامون شر م میبر  ایب الیل  - 

: رو به شوهرش با داد گفت الیل  

! مارستانیب مشیكمک كن ببر  ایانگار از دست كسى فرار كرده؛ ب نش؟یچه شرى؟ بب  - 

. میبر ایب شهیدردسر م  - 

: را عصبى مى كرد؛ كالفه گفت الیرفتارهاى مرد بود كه ل نیهم شهیهم  

! اریآبم ب نیكمک رسول... از تو ماش ا یچه دردسرى؟ ب  - 

دلسوزى اش بود كه رسول را كالفه مى كرد؛ با آن كه راغب نبود،از  نیپزشک بود و هم الیل  

شد. به كمک ادهیپ ن یكه مخاطب قرارش داد؛ با اكراه از ماش الیشود، اما با صداى ل ادهیپ نیماش  

سر برهنه ى دخترك را  الیرفت؛ لروى صندلى عقب جا گ   نیو رسول، جسم بى جان ملور الیل  

و سعى كرد،  دیگذاشت وبا دستمال، روى ل**ب هاى ترك خورده دختر آب مال  شیپا روى  

را به كمک شال دور گردنش بپوشاند؛ با خودش گفت  فشیمى شن؛ « : موهاى كث دایپ ىیوونا یح چه  
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با دختر بى چاره چى كار كردن  نیبا دستمال مرطوب، زخم هاى سطحی دخترك را »! بب سپس  

روى فرمان چرمى مى تیو دخترك نگاه مى كرد و با عصبان الی به ل نهیكرد. رسول از آ ز یتم  

كارتش را نشان داد و الیل دند،ی كه رس مارستان یرا روشن كرد و راه افتاد؛ به ب نیماش د؛ یكوب  

قرار گرفته بود و   تیدخترك مورد آزار و اذ ال،یار وارد اتاق شد؛ طبق حدس لسر پرست پشت  

دلش به حال دخترك سوخت و با خودش گفت الینداره « : سپس كنار جاده رها شده بود؛ ل ارزش  

رفت. »! به خاطر شوق جوونى خودت رو تلف كنى  رونیبه دخترك، ب گرىیبدون نگاه د سپس  

شد؛ با  ری ت؛ خودش را در آغوش همسرش رها كرد و اشكش سرازو به سمتش رف  دیرا د رسول  

 صداى لرزانى گفت:

. … همسن منه رسول؛ دختره بى چاره بهش بایتقر   - 

آدم دل رحم و مهربانى است؛ دستش را دورش حلقه كرد و كمر همسرش  الیمى دانست ل رسول  

بود و به  ستاده یخبر داده بود، حال گوشه اى ا  سیاش به پل فهینوازش كرد. پرستار كه طبق وظ را  

از  كى یبا آمدن دو افسر قطع شد.  ال، یو رسول نگاه مى كرد؛ لحظات احساسى رسول و ل الیل  

لباس كم رنگ مغز پسته اى به تن داشت و از درجه اش مشخص بود ستوان دوم است و افسرها  

ت یز دوم بود؛ افسر باال رتبه تَر با جدلباس سبز پررنگى به تن داشت و درجه اش هم سربا گرى ید  

 گفت:

ن؟یهست مار یبستگان ب از  - 

: از رسول جدا شد و گفت الیل  

 - نه ستوان!

: انداخت و گفت  شیمرد جوان نگاه موشكافانه اى به زن و مرد روبه رو  



 

 
 

245 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

ن؟یچه نسبتى دار پس  - 

: لبش را تر كرد و گفت  الیل  

. ... و میتهران كه تو جاده با اون دختر روبه رو شد میبرمى گشت م یمن و شوهرم داشت  - 

: همه اتفاقات را گفت؛ ستوان سرى تكان داد و گفت  الیل  

. خب اریبس نش؟یو نمى شناس ن یكرد داشیپس تو جاده پ  - 

: دیسرى تكان داد و پرس الیل  

بمونم؟ ششی پ انیشه تا خانوادش ب مى  - 

: گفت لشیبه زن و شوهر مقابلش نگاه كرد و رسول خالف م ستوان مشكوك  

حس همدردى هیمى خواد بمونه؛ اون پزشكه و نسبت به بق شیشناس فهیمن به خاطر وظ همسر   - 

 داره!

و الیل سی نگاه قدر شناسانه اى به همسرش انداخت؛ پس از رفتن پل الیسرى تكان داد و ل ستوان  

. نشستند مارستانیآبى رنگ ب كىیرسول روى صندلى پالست  

صحنه اى را نیشد؛ نفسش مقطع و پر درد بود؛ آخر داریبا درد از خواب ب ن یاتاق ملور در *** 

الى چشمانش را باز داشت، علف زار اطرافش و گرماى طاقت فرسا بود. به سختى ادی به  كه  

به چشمانش بود كه موجب شد چشمانش را ببند؛  دىیتابش نور شد د،یكه د  زىی چ نیاول كرد؛  

رد شد لمیاز مقابل چشمانش، مثل ف ىی ى شكمش احساس كرد و صحنه هاى كذا  هیدر ناح دردى . 

. د یو آهى كش دیقطره اشكى از چشمش چك  

! دمیشدى؟ االن به دكتر خبر م داریب  - 

پرستار بوده است؛ كمى  کیو زنانه، متعلق به  فیصداى ظر  د،ینگاه كردن هم مى شد فهم بدون  
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مرد جوان اخمو كه دكتر بود، داخل شد؛ مرد نگاهى به تخته شاسى كرد و کیپرستار همراه   بعد  

و  نیرفت. پرستار هم پس از چک كردن عالئم ملور رونیاز نوشتن دستورات الزمه از اتاق ب بعد  

در اتاق دكتر نشسته دیو فر نیرام گریرفت؛ در سمتى د  رونیآمپول به سرم، از اتاق ب  قیتزر  

دستانش را مشت كرده و نیرا داد؛ رام  نیشرح حال ملور  شانی وقتى دكتر آمد و برا بودند؛   

دست مى شیتاده بود، عصبى در موهاخواهرش اف  ادی هم كه  دی به جوش آمده بود؛ فر  خونش  

: د یرا گرفت و غر  نیى رام قهیعصبى   دیآمدند؛ فر رونی. وقتى از اتاق دكتر بدیكش  

! توئه  ر ی دختر رو اون تخته، همه اش تقص نی كه االن ا نیا  - 

رنگ داده بود، نگاه كرد و مانند او رییبه سرخى تغ شانیدیكه سف  دیعصبى به چشمان فر نیرام  

: د یغر   

. ... من گفتم بمون چون من ى؟یمن؟ مگه من گفتم تنها پاشه بره جا  ر یتقص  - 

: لباسش را مرتب كرد؛ پوزخندى زد و گفت نیرا ول كرد؛ رام نیى رام قهی  دیبا داد مارال، فر   

. ... دینمى كردم شا  ک یمنه، اگه من اون رو تحر  ریآره تو راست مى گى؛ همه اش تقص  - 

 مارال كالفه گفت:

دعوا  نی جاست و زنده؛ فكر كنم بعداً بتون ن یكه االن اون ا ن ی! مهم ادی! هر دو تون بس كنبسه  - 

درسته؟  ن؛ یكن  

دوباره مركز توجه قرار گرفته است، ن یملور د؛ یكه هم عصبى بود و هم از آن كه مى د  نینازن  

عالوه بر همكار، دوست هم دیو فر نیدو دوست )رام ن یاش مى شد و آن كه به خاطر او ب حسودى   

: و گفت رد یرا بگ انهیترش مى شد؛ سعى كرد م شیبودند!( شكراب شده است، باعث نفرت ب  

! دیبعداً با هم دوستانه صحبت كن نیشما مى تون گه؛ یمارال راست م  - 
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: و گفت  دیپوفى كش نیرام  

 - من كه كارى به كارش نداشتم؛ اون... .

شكلى بود  لى یشد و چشمانش را باز كرد؛ در اتاق مستط داریس تشنگى ببا احسا نیاتاق، ملور  در  

كاناپه ى تخت خواب شوى  ک یآبى كم رنگ بود؛  وار یپنجره ى كوچک مربعى شكل كنار د  ک ی كه  

بود. با ورود چند نفر،  دهیچیضدعفونى كننده همه جا پ عیرنگ كنارى بود و بوى تند ما قرمز   

داخل آمدند. مارال روى صندلى كنار تخت  نیو نازن نیرام د،ی را بست؛ مارال، فر چشمانش  

و دی نگاه كرد؛ فر  شیبه روبه رو نه یروى كاناپه نشست و دست به س نینشست و نازن نیملور  

ظاهرش نینگاه كرد. رام الیبی خ  نیخصمانه به رام دیو فر ستادندیهم با فاصله از هم ا  نیرام  

مى ربارانیرا ت اریداشت در تصورش، سام تیبود؛ با عصبان ىی ما درونش بلواتفاوت بود؛ ا بى  

چشمانش را باز كرد و به سختى نی خسروى بود. ملور   اریچرا كه مسبب حال دخترك سام كرد؛  

 گفت:

. … آب …ب …آ  - 

: از ته چاه در مى آمد؛ مارال لبخندى زد و با مهربانى گفت ىیگو  شیصدا  

اش بود؛ مارال با دهیكج كردن لبان رنگ پر هیشب شتریزد كه ب زم؟لبخندىیشدى عز  داریب  - 

 نگرانى جلو آمد و گفت:

! دمیخوبى؟ درد دارى؟ االن به پرستار خبر م  - 

. نگاهش در سبزىدیرا د  نیو رام دی به سختى چشم چرخاند و فر   نیرفت؛ ملور  رونیاز اتاق ب و  

كرده بود؛ صورتش الغرتر شده ر ییقفل شد؛ طى آن چند هفته ظاهرش تغ  نیبى تفاوت رام چشمان  

تنها ن؛یكرده بود و هم ملور ر ییتغ نیمدت هم رام ن یچشمانش گود افتاده بود. طى ا  ریو ز بود  
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وار به وانه ید  گر،ید  کی  دنینكرده بود، طپش بى امان قلب هر دو بود كه با د ر ییكه تغ زىیچ  

رفت؛  رونیپلكى زد و از اتاق ب نی. با ورود پرستار و مارال، رامدیمى كوب شانیها نهیس وارهید  

بى حال چشم از روبه رو گرفت و به پرستار كه زن جوانى بود، نگاه كرد. پرستار نگاهى  نیملور  

: انداخت و گفت  نی به تخته شاسى و سرم ملور  

بهتره؟ حالت  - 

: پلكى زد و به سختى زمزمه كرد  ن یملور  

 - آ... آ... آب... .

 پرستار مجدد نگاهى به پرونده كرد و گفت:

! مى تونه آب بخوره؛ ولى كم چون ل..*باش زخم شدن، با نى  - 

كوچک اتاق رفت؛ بطرى آبى همراه نى برداشت و به سمت خچال یسرى تكان داد و سمت   مارال  

آب بود ایدن دنىینوش ن یكمى از آب خورد؛ به نظرش بهتر   نیرفت. به كمک مارال ملور تخت . 

كى،ید نى پالستكه به خاطر مشت هاى آن مردك بى صفت، زخم شده بود؛ حاال با برخور دهانش  

كه حال نامرتب بود، در هم برود؛ مارال لبخندى زد  نیسوخت و موجب مى شد ابروهاى ملور  مى  

 و گفت :

االن خوبى؟ م؛ ینگرانت بود لىیخ  - 

لحظه زمانى كه  کی  دیبود كه خالف گفته ى مارال نگران نبود؛ شا نیآن سه نفر، نازن نیب البته  

بود كه  نیرام  گر،یده است؛ دلش به حالش سوخت. در سمتى د چه اتفاقى افتا ن یبراى ملور  دیفهم  

« : داشت با خودش كلنجار مى رفت  گمی ... مگمیكنم، بهش م داشیگفت اگه پ شبیاونى كه د  انگار  

كه عاشقشم گم یكه چقدر دوستش دارم، بهش م گمیم ست؛یخواهر ن هی اون فقط برام مثل    گهی د كه ! 
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كه بهش مى گم خوش حال راهى شدم؛ اما  ال یشده، با كلى فكر و خ دایصبح كه احمد خبر داد پ بعد  

جا دود شد و رفت هوا   کیتموم فكرام و قولى كه به خودم داده بودم، همه   د،یفر  دنیكه »! با د  چرا  

روى ش یتر! كالفه با پا شیهم ب دی و شا نیبه اندازه رام دیشده بود؛ شا نیهم وابسته ملور  دیفر   

. فرستاد  رونیضرب گرفت و نفسش را پر صدا ب نیزم  

*** 

بكوبد. نقطه نیضرب گرفته بود؛ عادتش بود زمانى كه عصبى بود، پا به زم نیروى زم  شیپا با  

با  ایغرق مى كرد؛ برد  گاریخودش را در دود س  تش،یبود كه زمان عصبان اریسام مقابلش  

ظاهر خون سردى به خودش گرفت  ایوارد اتاق شد. سان ا یو با اجازه ى سان دیسردى به در كوب خون  

: حالت ممكنه گفت  ن ینشست و با سردتر  زشیو پشت م  

. ... حسام و حاال تو ارش،یك  ار،یكه احمق فرضم كنن متنفرم؟ سام ن یمى دونى از ا  - 

: درآورد؛ جعبه را مقابلش گرفت و ادامه داد  زیپوزخندى زد و جعبه اى از كشوى م  

! و بازش كن ر ی رو بگ نیا  - 

ا یشكل داخلش بود؛ برد  لىیمستط کی قطعه پالست  کیرا باز كرد؛   ى یجلو رفت و جعبه مقوا  ایبرد  

: پوزخندى زد و با لحن بى روحى گفت  اینگاه كرد. سان ایسوالى به سان  

! برى تیگمونم بهتره دنبال زندگ  گهید - 

: پوزخند صدادارى زد و گفت اینگاه كرد؛ سان ایبه سان جىیبا گ ا یبرد  

كردم وقتى بفهمى قراره از نقش بازى كردن خالص بشى، از خوش حالى مى پرى هوا. بفهم فكر  - 

مگه تو نمى خواستى به واسطه من  ومدى؟ین م ی... مگه براى گرفتن انتقام اون دختره مر گهید بابا  

منم دىیخب حاال انتقامت رو گرفتى؛ البته اشتباهت اونجا بود كه نفهم رى؟یانتقام بگ  اریسام از  
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رو  من تونستى تو  خوب ولى …خان خسروى نبودم  اریبراى سام زى یاسباب بازى چ هی  جز   

! بزنى پسر جون  نیزم  

د؛به او نگاه مى كر  جىیتا حدودى سر در نمى آورد، همچنان با گ ایكه از حرف هاى سان  ایبرد  

را با دست خودش ای كه بى رحم بودنش را تا حدودى از دست داده بود، نه مى توانست برد ایسان  

بود و  ریو نه مى توانست دستور قتلش را بدهد. كمى كالفه و نگران شده بود؛ ذهنش درگ بكشد  

: داد و گفت رونیچه كند؛ كالفه نفسش را ب  دینمى دانست با  

لحظه،   ن یتحمله؟ منم نمى دونستم؛ ولى فكر كنم سخت تر  قابل ریزن چى غ هی دونى براى  مى - 

نداره. فكر كنم  تىیكه مجبور بشى بچه ات رو بكشى؛ البته براى منى كه احساس ندارم اهم هیزمان  

 تا حاال متوجه شدى… .

عكس العمل دنیدوباره با د  ى یكه گو ا یشده بود؛ برعكس سان رهیخ ایهمچنان با بهت به سان ایبرد  

: داد و گفت رونیاز حد كالفه بود. نفسش را پر صدا ب شیب ا یبرد  

چى شد؟ البته براى منم نمونیشب سال نو ب ادتهی انتظار داشتم زود بفهمى؛  ا،یكردى برد دمیناام  - 

. افتادم  ادش یاتفاق زودگذر، موقتى  ه یبمونه؛ ولى خب... به خاطر  ادم ی مهم نبود  لىیخ  

: اشاره كرد و ادامه داد   ایبا سر به جعبه ى در دست برد  

! كند ذهن ا یاحمقى  لىیخ ای  دىیاگه هنوز نفهم  - 

نتوانست ظاهر  ا، ی و چشمانش را بست؛ پس از رفتن برد دیكالفه روى تختش دراز كش ایسان *** 

روانه صورتش شد. حتى هنوز هم با گذشت چند ساعت، شیسردش را حفظ كند و اشک ها خون  

گرفتنش دهیحجم از احساساتى كه سال ها سعى در ناد نی را صد كرده بود؛ ا ش یبدى راه گلو بغض  

بارها احساساتش را انكار كرده بود؛ هر چند ا یشده بود. هرچند سان ز ی باالخره سر ر داشت،  
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وان یانسان نبود؛ ولى آدم بود؛ حتى ح  دیمى كرد قلب ندارد و سنگ است؛ اما آدم بود. شا وانمود  

لحظه اى افتاد كه متوجه شد باردار است؛ هم  ادی به  ایآدم بود. سان  گریاحساس دارد؛ او كه د  هم  

آورد كه با  ادی داشت و لحظه اى را به  بىیشد و هم خوش حال شد؛ نه در واقع حس عج عصبى  

بى رحم شده بود و »! زودتر تمومش كن؛ حوصله ى دردسر ندارم « : بی رحمى تمام گفته بود  چه  

گاه به مادر شدن فكر نكرده بود؛ چیه د؛یاوج دل رحمى اش بود؟ قطره اشكى از چشمش چك دیشا  

زمان كودكى اش به جاى بازى با عروسک، وقتش را به كالس هاى مختلفى اختصاص مى داد  حتى  

برنامه شانی داده بود. پوزخندى زد؛ سامان خان از بدر تولدشان برا بیترت شانیبرا پدرش  كه  

بود كه ا یبرد گر ی . در طرفى ددی كرد و به پهلو چرخ نی ل**ب پدرش را نفر   ر ی بود؛ ز ختهیر  

از او انتقام گرفته بودند؛ حالش خوب نبود  ىیگو   ردیبود؛ به جاى آن كه خودش انتقام بگ جیگ هنوز  

در سرش  ا ی. صداى سانایحرف هاى سان ا یحال بدش، شكست خوردنش است   لیست دلنمى دان و  

« : اكو شد ریكه مرگ اون دختر تقص نی با ا رى؛ یاز من انتقام مرگ اون دختره رو بگ  خواستى  

براى انتقامش من رو الزم  كى ی... اون دهیم میباز  كىی خوبى ام؛  لهیوس من  انگار …نبود؛ ولى من  

! رو راست باشمرىی. بهتره بگم عادت كردم؛ تو هم از من استفاده كردى تا انتقامت رو بگداره  

اجازه رو دادم؛ اما   نینابودى ». ... منم تا حدودى بهت ا  عنىیدانست حاال كه به خواسته اش،   نمى  

ده یآن كه هم به خواسته اش رسمگر نه   ست؟یاست؛ چرا خوش حال ن دهیخسروى ها رس سیامپرات  

حالش را به خوبى مى دانست؛ لیدل ا یو هم جانش در امان بود؛ پس اشكال كار كجا بود؟ برد  بود  

اما نه   ست؛ ی و درمان دردش چ ستیاز انكارش خسته شده بود. مى دانست دردش چ گرید  

با صداى بلندى  ز یاى مقابلش زد؛ م شه یش ز یخواست و نه مى توانست كارى كند؛ لگدم به م مى  

. صداى شكسته شدن استخوان دیكوب واری دست مشت شده اش را با قدرت به د ای شد و برد واژگون  
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: بى توجه به درد دستش و خون جارى شده، نعره زد  ای دستش بلند شد؛ ولى برد  

! آشغال پست  ه یلجنم؛  هیمن   - 

*** 

ل**ب ریز  ىیاست. ناسزا  عىیدرد طب ن یشد؛ دكتر گفته بود ا  داریبا درد ب ایآن روز، سان فرداى   

ا، یبرد دنیرفت. با د  نییو بى توجه از پله ها پا  دیرفت؛ لباسش را پوش ىیو به سمت دستشو  گفت  

متوقف شد؛ اما بعد با همان ظأهر خون سرد و بى تفاوت روى مبل ش یاى با تعجب سر جا لحظه  

فنجانش ایكوكب خانوم را صدا زد و قهوه اى خواست. سان ای نشست؛ بى توجه به برد ایبرد مقابل  

: گذاشت و بى تفاوت گفت زیرا روى م  

. … نشه داتیپ گهیفكر كردم بعد گرفتن انتقامت د  - 

نفوذ كرد؛ ایتا عمق وجود برد  اینگاه كرد؛ سردى نگاه سان ا یسرد و بى روح به چشمان برد ایسان  

پوزخندى زد و  ایرا كم نكرد. سان ایشده در وجود برد جادیحتى نگاه سرد او ذره اى از آتش ا ولى  

 گفت:

! رو كه هنوز راضى نشده باشى رو داشتم نیالبته انتظار ا   - 

شده بود؛ شیدخترك روبه رو ى یاینمى شد و غرق چشمان در  ایكه متوجه حرف هاى سان  ایبرد  

مقابلش كه سرخ شده بود و اىیبه برد  ای داشت خودش را كنترل كند تا كار اشتباهى نكند. سان سعى  

 دستانش مشت شده بود، نگاه كرد؛ پوزخندى زد و گفت:

داشتى االن افسرده جلوت باشم؟ انتظار  - 

 مجدد پوزخندى زد و ادامه داد:

 - متاسفم كه انتظاراتت رو براورده نكردم … .
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احساسش و هم از ضعفش  ن یتازگى داشت ا شیحرف هاى دخترك نبود؛ هم برا  كه متوجه  ایبرد  

: د یدختر بشدت عصبى بود، تنها توانست با خشم بگو کیمقابل   

 -چرا؟

 و با اندوه زمزمه كند:

كار رو بكنى؟ ن یتونستى با ما ا چطور  - 

: پوزخندى زد و گفت ا،یبدون توجه به قسمت آخر حرف برد ایسان  

كشمت؟ فكر كردم براى ساكت موندنم نسبت به مرگ اون دختر مقصرم؛ بهداشتى ب انتظار  - 

! ... ولى فقط جونت رودمیتالفى سكوتم جونت رو بخش   

بود را با خود بردند؛  جیكه هنوز گ ایبشكنى زد و چند مرد كت و شلوارى، وارد شدند و برد  سپس  

بود اریسام گر،ی!در سمت داش گذاشت نهیو ناخواسته دستش را روى س دیكش قىینفس عم ایسان  

خونش به جوش آمد؛ چرا كه خودش بود كه او را به عنوان مترجم براى  ا یبرد  انتیخ دنیبا شن كه  

و عصبى بود؛ اول ؛»! گوشت را به گربه سپرده بود « دخترك انتخاب كرده بود. به عبارتى كالفه  

مى دانست در كارشان دشمن به اندازه موى سر دارند؛ اما انتظار نداشت ا،یو حاال هم برد ارشیك  

را واسطه كنند. با خودش گفت ایان قدر تابلوئه « : كه دشمنانش براى انتقام گرفتن از او، سان عنىی  

استیبه آن زد. در اتاق كنارى اش »؟ كه نقطه ضعفم سان قىیروشن كرد و پک عم گارى یس عصبى  

ک ینزد ایبراى گرفتن انتقامش به سان  ایبرد  دیرا تكان مى داد؛ وقتى فهم شیدى پا با خون سر  حسام   

عاشق  ای برد دیكرد و حتى تا مدتى طرفدارش بود؛ اما از زمانى كه فهم ن یاست، او را تحس شده  

او شد. براى حسام سوال بود كه  الیسست شده است؛ بی خ  شیدختره « : دخترك و پا نیا  چى  

ن یهمه عاشقش مى شن؛ نه اخالق داره و نه خوشگله، عقل درست و حسابى ام كه نداره؛ ا جذابه؟  



 

 
 

254 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

عجوزه مى شن ن ی»؟ احمقا عاشق چى ا   دیخودش با  گری مى سوخت؛ د ایحال دلش براى برد  ن یا با  

ى روى لبانش آمد. بلند شد و راهىساله اش، لبخند نی به كار مى شد؛ با فكر گرفتن انتقام چند دست  

! شد  اریاتاق سام  

*** 

بى توجه به حضور حسام، قاشقش را پر كرده و سمت دهانش برد؛ قاشق را در بشقاب رها  ایسان  

باال انداخت و مجدد مشغول خوردن شد؛  ى یشد. حسام ابرو ىیو به سرعت راهى دستشو  كرد  

روى مبل نشسته پودند؛ حسام  ایبرگشت. حسام و سان  ز یدور دهانش را پاك كرد و سر م ایسان  

فكر بود كه  ن یدر ا ایشود و سان کینزد ای« : مى خواست به سان شیچه بهونه اى واسه چترانداز باز  

ده یزودتر از آنچه انتظارش را داشت؛ پاسخش را گرفت. حسام پا روى پا انداخت »؟ تراش لىیخ و  

: گفت و   

! كه توى انتخاب افرادت شانس ندارى پرنسس ن یهم تو زرد از آب در اومد؛ مثل ا ایبرد  نیا  - 

پوزخندى زد و در دلش گفت ایدور و برت فقط آدماى فرصت طلب و خودخواه « : سان وقتى  

داشت  دیآدم معتمد و وفادار با هیكردن   دای بى توجه به نطق حسام سرى تكان »؟ باشن؛ توقع پ ایسان  

 داد و گفت:

مثل تو خوبه؟ كىی مثال  - 

 مجدد پوزخندى زد و ادامه داد:

از شهیمثل هم ا یساده بود  ادى یز ا ی م؛یاز اول نقشه داشت من و تو ازدواج كن اریدونى سام مى  - 

احمقم فرض كنن  هیكه بق ن یهم گفته بودم؛ از ا ا یبرد اون به قبال دونى مى … چى خبر داشت همه  

بهتره نقش بازى كردن رو بذارى كنار؛ مى دونم تو هم دنبال انتقامى؛  گم؛ ی. االنم به تو ممتنفرم  



 

 
 

255 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

... حنانه، قبول دارم با بى رحمى كشته شد؛ منم اول كه نمى دونستم ماجرا از چه قراره، خواهرت  

مهارت داشتى؛ ولى خوب نه تا حدى كه متوجه نشم؛ لى یگفتم حقشه... تو حفظ ظاهر خ مى  

زدم؛ تا حدى انتقام هممون رو گرفتم. انتقام خون مادرم  شیرو آت كهی ى وقتى جنازه اون مرتدون مى  

رو هم  ن یرو، خواهر تو رو، انتقام به بازى گرفته شدن خودم و ملور میاون دختره مر رو،  

. ... شخصا هنوز فكر مى كنم دلم خنک نشده ه؟ی گرفتم! ولى مى دونى چ  

مدت ساكت بود و به حرف هاى دخترك گوش مى داد؛ اعتراف كرد « : حسام كه تمام  نیاول براى  

نبودى دم یصداى بلند شروع به »! بار متعجبم كردى دختر كوچولو؛ انگار اونى كه تا االن مى د  با  

: سپس جدى شد و با لحن خون سردى گفت  د؛یدست زدن كرد و بلند خند  

. خوب حاال كهستىیاومد؛ پس اون قدرهام كه وانمود مى كنى خنگ و اعصاب خورد كن ن خوشم  - 

آب كنى؟ ریدونى؛ مى خواى چى كار كنى؟ مى خواى سر منم ز مى  

: پوزخند صدا دارى زد و سپس با خون سردى گفت  ایسان  

؛ تو جا چى بود؟ بدون در نظر گرفتن حرفاى قبلم  نیا به اومدن  از هدفت تو …كدوم چیه  - 

. ... شرط  هی خواستى كمكم كنى؟ باشه، قبول مى كنم؛ البته به   

مكالمه  نی در اتاقكى كه چند روزى بود در آن زندانى شده بود، راه مى رفت و به آخر  ایبرد *** 

فكر مى كرد  ایخودش و سان  نی: ب 《 تو  …ساكت موندنم نسبت به مرگ اون دختر، مقصرم براى  

ه ی براى  كه بودم  احمق دونى مى …من استفاده كردى. رو راست باشم منم بهت اجازه دادم  از  

من احمق فكر كردم با تو مى تونم تموم زخمام رو  د؛یلحظه قلب نداشتم براى تو لرز هی فقط  لحظه،  

آدم زندگى كنم و ه ی مثل …باشم هیبق مثل تونم مى كردم فكر بازم كردم؛  حماقت   بازم …كنم خوب  

رفته بود اگه قراره كسى دلش برام بسوزه؛ ادمی … احمق بودم  هیرو تجربه كنم؛ گفتم كه  شقع  
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بازى كرد، خبردارى و بعد  نی كه من رو وارد ا ا یعرش ماجراى  از تو  …فقط و فقط خودمم اون  

من،  ت ینمى خوره؛ حكا شیسوراخ دوبار ن هیداد؛ حاال خود تو. مى گن آدم از   میكه باز اریسام  

و حاال تو، هر سه تاتون احساسات و اریبعد سام ا، یتا سه نشه بازى نشس! اول عرش تیحكا   

دار  حهی نه احساسى براى جر  گهیمتاسفانه من د ایخوش بختانه    ن؛یمن رو به بازى گرفت غرور  

مرده متحرك! اگه انتقامت ه یجسم تو خالى ام،   هیدارم و نه غرورى براى شكستن؛ االن   شدن  

. نابودى من بود؛ بدون تو كارت موفق شدى》داد؛  هیپشتش تك  واری و به دسست شد  شیپاها  

در ذهنش اكو شد  ایسر خورد و جمله ى آخر سان نیرو بهت مى بخشم؛ البته فقط « : روى زم جونت  

زد و گفت »! :جونت رو پوزخندى  

! متنفرم  …ایازت متنفرم سان  - 

: ل**ب زمزمه كرد   ر یو ز دی قطره اشكى از چشمش چك  

 - چطور تونستى انقدر بى رحم بشى؛ لعنتى من... من… .

ا یهم نمى خواست اعتراف كند؛ درست است. برد دیجمله اش را كامل كند و شا نتوانست  

است « : نمى خواست اعتراف كند كه  ایوار عاشق سان  وانه یخودش بدش مى آمد؛ براى انتقام »! د  از  

هنوز مال او  میعشقش؟ مر  مش؟یخواهر قاتل عشقش شده بود؛ مر آمده بود؛ ولى عاشق   مشیمر   

 بود و عاشقش بود؟ زهرخندى زد :

كردم؟ لعنت به منى كه ادعاى عاشقى كردم و گند زدم به انتیبودم و بهش خ میمر  عاشق  - 

! ه یهرچى عشق و عاشق  

حسام بود كه داشت به گریو چشمانش را بست؛ در سمتى د دیرا محكم به زانوانش كوب سرش  

به حسام داده بود و حسام در دوراهى زهی وسوسه انگ شنهاد یپ ایفكر مى كرد. سان ا یسان شنهادیپ  
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را روشن كرد و با خودش گفت گارىی آن بود؛ كالفه س رفتنینپذ ا ی رفتن ی « : پذ ه،یخوب شنهادیپ  

خالص بشم و بعدش  اریدختر از شر سام ن یزد و خاكستر ». ... مى تونم به كمک ا  پوزخندى  

به نقش بازى كردنش  ازى ین گر یبود؛ چون د ستادهیا ا یرا تكاند. حسام مقابل در اتاق سان گارشیس  

نشسته بود و با  زش یپشت م ای اى جدى تقه اى به در زد و وارد اتاق شد. سان افهیبا ق نبود؛   

بى روح بود و حسام جدى و ظاهرش ایحسام نگاه مى كرد؛ خالف هر دفعه سان سردى به خون  

: نشست و بى معطلى گفت ایمقابل سان ت یعارى از هر گونه حسى بود. حسام با جد  

! رو قبول مى كنم شنهادتیپ  - 

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

 - پس به خانواده ى خسروى خوش اومدى!

دست حسام را گرفت و  لى یبا بى م ای دراز كرد؛ سان ایت سانپوزخندى زد و دستش را به سم حسام   

 گفت:

! ک یشراكتمون مبارك شر   - 

ایحسام و سان انیرا فشرد؛ فرداى آن روز قرار دادى م ایزد و دست سان گرىیپوزخند د حسام   

بیلباس نباتى رنگى بود كه عج دنیدر حال پوش  ا یشد. قرار دادى كه حكم مرگشان بود!سان بسته  

به تن داشت با تى  ىیبا یهماهنگ بود و حسام هم كت و شلوار مشكى رنگ ز  شیرنگ موها  با  

پوزخندى به ایمى گذاشت. سان شیاش را به خوبى به نما نهیكه عضالت س دىیجذب سف شرت  

در آن لباس اینلحظه اى خشكش زد؛ سا ا،یسان دنیرفت؛ حسام با د   رونیزد و ب نه یدر آ رشیتصو  

: و خواستنى شده بود. حسام پوزخندى زد و گفت با یرنگ ز رىیش  

اى؟ آماده  - 
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از   كىی شكل مخملى در آورد؛  لیجعبه ى مستط بشیسرى تكان داد و حسام دست برد و از ج ایسان  

: گرفت. پوزخندى زد و گفت  ایرا به سمت سان گرىی حلقه ها را دستش كرد و د  

! خنده دار مى شه نایا دنیهمشون با د  افهیق  - 

: بى تفاوت حلقه را دستش كرد و گفت ایسان  

! میانتظار رو داشت نیگمونم ما هم هم  - 

اریاز خانه خارج شدند؛ امروز روز تولد سام گر ید  کیبازوى حسام را گرفت و دوشادوش  سپس  

داده مى شد؛ آن سال  بیترت ایو خالف هر سال كه براى تولدش، مهمانى بزرگى توسط سان بود  

ه یرنگ را در دست داشت و چند ثان  ستالىی بى حوصله در اتاقش نشسته بود و بطرى كر  اریسام  

شد؛ نگاهى به ادهی پ نیبا پوزخند از ماش ای. در آن سمت، ساندیبار جرعه اى از آن مى نوش کی  

: داخت و گفت اطراف ان  

! كه براى تولد پادشاه جشن نگرفتن نمیمى ب  - 

كه از تمسخر لحن دخترك لحظه اى تعجب كرده بود؛ لبش را كج كرد و به سمتش رفت حسام  . 

: دستش را دور بازوى حسام حلقه كرد؛ پوزخندى زد و گفت ایسان  

! شروع شد شینما  - 

ا یخبر آمدن حسام و سان دنیبا شن ار یبه داخل رفت؛ سام ایپوزخندى زد و همراه سان حسام   

لحظه بغض  ک یبراى  اریسام دنیبا د  ایزد و لنگ لنگ كنان به سمت سالن راه افتاد. سان  پوزخندى  

« : كرد و با خودش گفت ارهیواقعا اون سام نیمدت ها بود كه به خودش و ظاهرش »؟ ا  اریسام  

و آشفته بود؛ صورتش كه اكثر شانیمرتب و شانه خورده اش، پر  شهی نمى داد؛ موهاى هم تىیاهم  

و آراسته بود؛ ولى  کیش شهیپرپشتى داشت؛ لباسش هم لیبیو س شی بود حاال ر غهیشش ت مواقع  
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برعكس حسام با  د؛ یحتى خطوطى را روى صورتش مى د  ایگرمكن خانگى تنش بود. سان  کی  حاال  

: با ظاهر خون سردى گفت ارینگاه مى كرد. سام شیاسف بار مرد روبه رو تیپوزخند به وضع  

مهمونى تولد؟ نیاومد  - 

نشست اینشست؛ حسام هم پوزخندى زد و كنار سان شیسر جا  الیبه خودش آمد و بى خ ایسان . 

را صاف   ش یصدا ایرنگ نشست و پا روى پا انداخت؛ سان ىیبى تفاوت روى تک نفره طال اریسام  

 كرد و گفت :

و من حال هر  به …فكر كنم بهتر بود از خودمون بشنوى تا م؛ ی گرفت  ىمیتصم هیو حسام   من  - 

. طبق نقشه تو باشه  نیا  دیشا م؛ یازدواج كرد  روزیحسام د   

فیپوزخند حسام حرفش را ادامه نداد و بى توجه به آن دو، با انگشت حلقه اش و انگشتر ظر  با  

: شد گفت  ای و سان ار یلحن ممكنه كه باعث تعجب سام نیداخل انگشتش بازى كرد؛ حسام با سردتر  

! می قرارداد امضا كرد   هیمن و تو فقط   زم؛ی درستش قرارداده عز   - 

ر او فكر مى كرد از روى عشق با حسام ازدواج كرده است؟باال انداخت؛ انگا ى یابرو ایسان  

: گفت  الىیحلقه اش را چرخاند و با بی خ  

 -هر چى دلت مى خواد اسمش رو بذار!

سرى تكان داد  د؛ یكوب گری د ک یكه تا حاال ساكت مانده بود، پوزخندى زد و دستانش را به  اریسام  

 و گفت :

! خوبى براى من شد؛ اتحاد خواهر كوچولوم و دوستم هیچه هد  - 

گفت  اریپوزخند زدند؛ سام ایو حسام، فقط موقتى آتش بس » اتحاد « : هم حسام و هم سان ایسان نیب  

بود و حسام هم تا حدى موافق بود ایى سان  دهینقش بازى كردن ها ا ن یشده بود. در واقع ا اعالم ! 
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! آن دو، خدمتكار را صدا زد بى توجه به پوزخندهاى  اریسام  

*** 

دهند؛ بیترت لیدل نیو قرار شد مراسمى به هم دیچیو حسام پ ایزود خبر ازدواج سان لىیخ  

با حرص  نا یشده بود. سار زى یبرنامه ر  نایجشن توسط سار   نیو حسام ا  ایمخالفت هاى سان برعكس  

گوشواره اش بود. به   ختنیبى حوصله مشغول آو ایبود؛ در اتاق سان ى یانجام تداركات نها مشغول  

: فرستاد و گفت  رونیحسام كه بى تفاوت مشغول بازى با تلفنش بود، نگاه كرد؛ نفسش را پر صدا ب  

و پاش الزم بود؟ خت یر ن یا  واقعا  - 

 حسام بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت :

. … رو مى ذارم پاى استرستحرفت  ن یاسترس دارن؛ ا شونیمعموال دخترا تو روز عروس  - 

 سپس سرش را باال آورد؛ پوزخندى زد و ادامه داد :

! نبود تو آنرمالى ادم یآخ ببخش،   - 

نه لباس نا،ینگاه كرد؛ خالف گفته سار نه یبى توجه به حسام براى بار آخر به خودش در آ ایسان  

كرد؛ مىی مال شیرااش را فر درشت كرد و آ ىیو نه تاج گذاشت؛ موهاى بلند خرما  دیپوش عروس  

 لباسش هم همان ماكسى نباتى رنگ بود. بلند شد و نگاهى به ساعتش انداخت و بى تفاوت گفت:

! شهیگمونم كم كم وقت نما  - 

: گفت  الى یحسام با بی خ  

 - عجب بساطى براى خودم جور كردم ها!

: بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت ایسان  

ى قهی برو  - my friend  رو جمع كلتیحاال هم لطف كن اون ه  ر؛ یخانوم رو بگ  نایسار  زت،یعز  
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! ن یی پا م یكن بر   

: باال انداخت و گفت ىیحسام ابرو  

سر اون جوجه اعصاب خورد كنه؟ ریدردسر ز  نیا  واقعا؟  - 

كالفه و ای از اتاق خارج شد؛ از آن طرف عرش ایبلند شد و همراه سان ش یبا اكراه از جا سپس  

»؟ چه مرگش است « عصبى بود و نمى دانست به قول خودش  قىیبار نفس عم نیهزارم براى  

نگاهى  میبود، حتى ن ستادهیكه كنارش ا مىیتا خون سردى ظاهرى اش را حفظ كند و به مر دیكش  

بود دهیباور رس نیبه ا  شیاز پ شیب ای عرش ر ی رفتارهاى اخ دنیكه با د  مینمى انداخت؛ مر هم : 

است میبا مر شرفتشی فقط براى پ ایجلوه دهد. با صداى »! عرش الیداشت خودش را بی خ سعى  » 

و خون سرد به  گری د کی و حسام كه دست در دست  ایزدن ها، سرش را باال برد و به سان دست  

پوزخندى زد و ظاهر سردى به خودش گرفت؛ اما دستان مشت شده اش به ا یها نگاه كرد؛ عرش آن  

پوزخندى زد و به ظاهر زوج سرد و سنگى  ار یرا نشان مى داد. سام تشیعصبان خوبى  

در ظاهر خون سرد و آرام بود؛ ولى درونش آشوبى برپا بود. حسام  اینگاه كرد؛ سان شیرو روبه  

و حسام با مهمانان كه ا یاهر خون سرد بود؛ سانكه فقط در ظ  ا یسرد بود، برعكس سان خون  

م یو مر  ایاز همكاران و دوستان مشتركشان بودند، خوش و بش كردند. نوبت به عرش  اكثرشان  

در چشمان بى روح مینگاهى كرد؛ پوزخندى زد و مستق ایبه حلقه ى در دست سان ایعرش د؛ یرس  

: نگاه كرد و گفت  ایسان  

! دمیچشم سبزت رو ند مبارك باشه ملودى؛ اون دوست  - 

افتاده بود، لبخند تلخى زد و حسام كه تا آن لحظه ساكت بود، لبخندى زد و ای برد اد یكه تازه   ایسان  

 گفت:
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! دیكن ىیرا ی شلوغ بود؛ از خودتون پذ كم یسرش  ایبرد  - 

سنگ تمام گذاشته بود نایو به سمت مبل سلطنتى سرخ رنگ رفت؛ سار  دیرا كش ایدست سان سپس  

بود و با دل خورى به عروس و داماد مقابلش نگاه مى كرد. برخالف  ستادهیحال خودش كنارى ا و  

را تماشا تیبا چهره هاى عبوس و سردى نشسته و جمع ایعروس و دامادها حسام و سان ریسا  

میدر آغوش حسام بود، چشم بر نمى داشت! مر  با یكه تقر  ا یسانهم لحظه اى از  ای كردند؛ عرش مى  

شیهنوز هم مورد توجه همسرش است، او را ب ایهمسرش برده بود و آن كه سان تیبه عصبان پى  

بى حوصله در  ای. سانردیمصمم تَر مى شد تا انتقامش را بگ میمتنفر مى كرد و مر  ایاز سان شیپ از  

 گوش حسام زمزمه كرد :

تو چى؟ ره؛ یبى خود سر م شینما  نیكم داره حوصله ام از ا  كه كم  من  - 

: تفاوت گفت یحسام پوزخندى زد و ب  

! لذت ببر  تیچقدر غر مى زنى پرنسس؛ از عروس  - 

افتاد كه با پوزخند ا یلحظه چشمش به عرش کیزد و به روبه رو نگاه كرد؛   گرىیپوزخند د سپس  

او نگاه مى كرد. دستش را دور بازوى حسام حلقه كرد و سرش را روى شانه اش گذاشت؛ حسام  به  

! پوزخندى زد و بى تفاوت به روبه رو نگاه كرد  ا،یعرش دنیلحظه اى متعجب شد و سپس با د  

*** 

: گفت  الىیخیلحظه اى تعجب كرد سپس با ب ایسان  

شدى كه زنت شدم؟ مونیتو چه؛ نكنه پش به  - 

 حسام پوزخندى زد و گفت :

نه؟ ای كنجكاوم بدونم اون بخت برگشته مى دونه داره بابا مى شه  فقط  - 
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: برگشت و به چشمان حسام نگاه كرد؛ پوزخندى زد و گفت ایسان  

! مثل تو بابا در نمی آد  كى یبراش پدرى كنى؛ هر چند از   ستینترس قرار ن  - 

: د و به سمت حمام رفت؛ حسام پوزخندى زد و گفت را در آور شیسپس كفش ها  

. اصال به من چه  اد؛یاز توى جادوگر مامان در م  نكهینه ا  - 

و شلوارش را در آورد و راهنیرنگ را كنار زد؛ پ دیرا باز كرد و لحاف سف راهنشیهاى پ دكمه  

ارج شد؛ خ  سیو از سرو دیچیپ شیرنگ را دور موها  دیحوله ى سف ای. ساندیتخت دراز كش روى  

لب گفت و سمت تلفن اتاق رفت. سفارشش را كه  ری*وس كرم كارامل كرده بود؛ لعنتى اى ز ه  

شده بود، روى تخت داریب ایبا ول*ع مشغول خوردن شد. حسام كه با سر و صداى سان آوردند  

: گفت  زینگاه كرد؛ تمسخر آم اینشست و با پوزخند به سان  

طورى مى گردى؟ نیخجالت نمى كشى جلوى من ا   الى؛ یخیمی آد ب خوشم  - 

تفاوت شانه اى باال انداخت و قاشق پرى را در دهانش چپاند. خوردنش كه تمام شد روى تخت بى  

 نشست و گفت :

! امشب رو روى كاناپه بگذرونى هی دیبا  - 

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

! ستیمهم ن نگو كه براى تو مهمِ. مى خواى تو تخت بخوابى بخواب برام  - 

شیشد و با حسامى كه رو داری. صبح با احساس خفگى بدیبى تفاوت روى تخت دراز كش سپس  

 افتاده بود مواجه شد. پوفى كرد و با كالفگى دست حسام را پس زد و گفت :

! شدم  ن یعجب غلطى كردم زن ا  - 

كه بزرگى كه در حال خوردن ت ایرفت؛ حسام به سان سیبلند شد و به سمت سرو شیاز جا  سپس  
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: شانه اى باال انداخت و گفت الیخیب ا یبود با پوزخند نگاه كرد. سان کیاز پنك  

دى؟یچى زل زدى؟ تاحاال زن حامله ند به  - 

 حسام پوزخندى زد و گفت :

! دمیمثل تو ند ىیپرو  - 

ادى ی اواخر ز نیبى تفاوت مشغول خوردن شد؛ براى خودش هم جاى تعجب داشت كه ا  ایسان  

قبل  ی برعكس دفعه  ما، یشان به دبى رفتند. در هواپ تهیخوراك شده بود. براى ماه عسل فرمال خوش  

! حسام دیهم دهانش مى جنب تشانیبه سو دنیو تا رس نیتا مى توانست مى خورد؛ حتى در ماش ایسان  

: بود و در آخر با تمسخر گفت  ا یتمام مدت با پوزخند شاهد پرخورى هاى سان  

بشى؟ لویپونصد ك مانتیقصد دارى تا زا نكنه  - 

را در دهانش چپاند؛ شانه اى باال  لىیوان_شكالتى ک یبى توجه به حسام تكه ى بزرگى از ك ایسان  

 انداخت و گفت :

... ینگو كه برات مهمِ؟ در ضمن قرار ن  - 

و به ستاد یاتاق شد؛ حسام بلند شد و در درگاه در ا  ىی اس تهوّع به سرعت راهى دستشواحس  با  

: كه در حال عق زدن بود با پوزخند نگاه گرد و گفت ایسان  

. می شه  نیوقتى انقدر مى خورى هم  - 

. رفت  رونیزد و ب  گرى ی سپس اداى استفراغ كردن را در آورد؛ پوزخند د  

*** 

بود و به دخترك فكر مى كرد؛ آن چشمان قهوه اى رنگ معصوم،  نشسته كشیتار مهیاتاق ن در  

خروشانى شده بود كه هر آن ممكن بود او را در خود غرق كند. آن روز كه اى یبه در لیتبد  
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واقعا عاشق دخترك بوده است و خودش با دست دیبود، تازه فهم دهیرا در دست آن مردك د دستش  

د؛ینفس سركش ک یرا برداشت و آن را  ستالى یكر وانیعشقش را به نابودى كشانده است! ل خودش  

زد و گارشیبه س قىیپک عم شیسوخت اما او بى توجه به سوزش گلو  شیتلخ بود و گلو طعمش  

: لب گفت  ریز  

! اشتباهاتت رو پس بدى  تاوان دیخان؛ با اریتو سام ریتقص نایهمه ا  - 

! بود نگاه كرد و پوزخند صدا دارى زد  وار یسپس به قاب عكس بزرگى كه روى د   

*** 

! انگورى ل یگور  ام  تو  با … هى حسام  - 

: و بى آن كه چشم باز كند، با صداى خواب آلودى گفت  دیحسام به پهلو چرخ  

... چى مى خواى باز؟هوم  - 

: با بى تفاوتى گفت ایسان  

! مى خوام توت فرنگى  - 

: نگاه كرد؛ پوزخندى زد و گفت  ایحسام الى چشمش را باز كرد و به سان  

 - به من چه؟ برو به باباى بچه ات بگو !

: با حرص پوست لبش را كند و گفت  ایمجدد چشمانش را بست؛ سان  

! فعال كه تو باباى بچمى شعور،یب  - 

: در تخت نشست و گفت  د؛ یچرخ ایحسام پوزخندى زد و سمت سان  

كنم؛ طبق قرارمون من فقط كاغذى باباى توله تو و اون ادآورى یاز االن بهت  بهتره  - 

ام؛ پس انقدر اسم من رو به اون توله ات نچسبون. افتاد؟   كهی*مرت  
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: باال انداخت و لبخند حرص دارى زد؛ سپس با لحن سردى گفت  ىیابرو  ایسان  

! كنى نیط اسمى باباى بچمى ولى حق ندارى به من و بچه ام توهانقدر نگو توله، درستِ كه تو فق  - 

و با خودش گفت دیدستى به شكمش كش ایسان د؛ ی« : حسام پوزخندى زد و به پهلو چرخ ببخش  

بازم من ولت نمى كنم فتهیرو ولش كن؛ هر اتفاقى ب وونهیاون د  زم،ی را روى لبش » ! عز  دستش  

شد و خطاب به ادهیپ ن یبى توجه به حسام از ماش ایو سپس روى شكمش گذاشت. سان گذاشت  

: گفت  نا یسار  

! اتاقم كارت دارم االن ایب  - 

به چهره سرد حسام نگاه كرد اما حسام بى تفاوت وارد نایبى توجه به اتاقش رفت؛ سار  سپس  

زشیدر حالى كه پشت م ا ینگرفت. سا شیرا در پ ایراه اتاق سان ىی با ترش رو نایشد. سار سالن  

 مى نشست گفت :

دونى نقش بازى كردنت افتضاحه؟ مى  - 

: با پوزخند گفت  اینگاه كرد و سان ا یمتعجب به سان نا یسار  

كمی رفتى ولى بهتِر  شیتا كجا پ ستیبا حسام با خبرم؛ راستش برام مهم ن تیراب*طه مخف از  - 

و نمى خوام دردسر داشته میتوى چشم شتر یب م، یكنى. االن كه من و حسام ازدواج كرد تیرعا  

منظورم رو متوجه شدى؟ باشم؛   

: بى توجه به او با سردى گفت  ایپوزخندى زد و سرى تكان داد؛ سان نا یسار  

 - حاال مى تونى برى!

: د یزد و از اتاق خارج شد؛ به محض خارج شدنش با حرص غر  گرىیپوزخند د نا یسار  

وام دردسر داشته باشم! هه فكر كرده حاال چون دونفر نمى خ ه؟ یفكر كرده ك شعور، یب دختره  - 



 

 
 

267 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! مى كنن واقعا براى خودش كسیِ؟ ازش متنفرم، متنفر میتكر  میبهش تعظ  

. حسام پوزخندى زد و ازختیرا بهم ر شیو موها  دیكوب نیرا به زم  شیمانند بچه ها پا سپس  

: رفت. روى مبل چرمى نشست و گفت  ایكنارش بى تفاوت رد شد و به اتاق كار سان  

دختِر باز چى گفتى؟ ن یا به  - 

: گفت  الیخیبى تفاوت شانه اى باال انداخت و پوزخندى زد؛ ب ایسان  

كردم. هرچند بازم به روش خودت مى تونى بهش بفهمونى، درسته؟ ادآورىیرو بهش  حدش  - 

نشانى از حال  چیشد. در چشمان حسام ه رهیمان مردى كه همسرش بود خزد و به چش پوزخندى  

فقط خشم بود  ا ینگاه كرد؛ در چشمان سان ایخروشان چشمان سان اىی نبود. حسام هم در در  درونش  

: بود فقط خشم و نفرت بود! حسام پوزخندى زد و گفت دهیكه حسام د زىیو نفرت؛ البته چ  

 - نه، انگار خوب متوجه شده؛ برعكس تو زود متوجه مى شه !

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

كارى بكن، مى خوام قبل مرگش كارم رو باهاش تموم  هی  ایعرش اروی  ن یمشخصِ. براى ا كامال  - 

! بشن  ونزونمی لعنتى آو ساىیپل نی كنم. نمى خوام بعد مرگش ا  

سرى تكان داد و پوزخندى زد؛ سپس بلند شد و به طرف درى كه به اتاقش راه داشت رفت حسام  . 

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

! كوچولو در چه حالِ م یمر  نیا نمیبب  - 

*** 

از لحظات عاشقانه اش با   لمیباز هم با فرستادن ف ایشده بود؛ سان رهی خ ونی به صفحه ى تلوز میمر   

در حال  م یمتنفر مى كرد و در انجام كارش او را مصمم تر! مر  شیاز پ شیا بر میمر ا،یعرش  
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بلند شد و سمت شیاز جا تیلبش بود و دستانش از خشم مشت شده بودند؛ با عصبان دنیجو  

. حتى خنكى آب هم باعث نشددیو كمى از آن نوش ختیآب براى خودش ر  وانىیرفت. ل آشپزخانه  

كه  ایاسم سان دنیاز آتش درونش سرد شود! با صداى گوشى اش به سمت اتاق رفت؛ با د كمى  

صفحه ى گوشى اش روشن و خاموش مى شد نگاه كرد و پوزخندى زد. با اكراه تماس را روى  

: د یچیدر گوشش پ ایوصل كرد و صداى سرد سان  

 - درس اول، احساساتت رو كنترل كن و تا حد ممكن تو خودت نگه دار !

: و با خشم گفت دیاز خشم لرز   میمر   

از جونم مى خواى؟ چى  - 

: سپس با صداى سردى گفت  د؛ یچیدر گوشش پ ا یصداى خنده ى بى روح سان  

كه من تجربه كردم زى یخودم مى افتم؛ فقط مى خوام كمكت كنم تا چ  شیده سال پ ادی تو  دنید با  - 

ه یشوهرت باشى، خوب باش و مثل شاهد بى محلى هاى  شهیكنى. اگه نمى خواى مثل هم تجربه  

 احمق به زندگى نكبت بارت ادامه بده!

بلند غیهمچنان با خشم گوشى را در دست داشت. با صداى ج می تلفنش را قطع كرد؛ مر  سپس  

ش یآوار شد و اشک ها نیبا حال خرابى روى زم میلوستر باالى سرش تكان خورد و مر  م،یمر   

 روانه شد !

*** 

: حسام در دفترش جا خورده بود ولى ظاهر خونسردى به خود گرفت و گفت دنیاز د   ایعرش  

حسام خان؟  ونمیرو به چى مد دارید  نیا  - 

ار یو سام ای نگاه كرد؛ شباهت بى اندازه ى عرش ایپوزخندى زد و به چشمان خاكسترى عرش حسام   



 

 
 

269 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

مى خواست او را  ى یبه دشمنش طورى نگاه مى كرد كه گو ایبزند. عرش گرىیشد پوزخند د  موجب  

ازدواج كرد دشمنش شد؛ چرا كه دختر مورد عالقه اش را از   ایدشمنش؟ وقتى حسام با سان بكشد؛   

گرفته بود. ملودى دختر مورد عالقه اش بود و او قصد داشت پس از نابودى سامان خان و او  

را مال خودش كند. پوزخندى زد  ایهم مى توانست سانبا ملودى ازدواج كند! البته، هنوز  پسرش،  

: گفت ت یو به رسم ادب براى خودش و حسام قهوه خواست. حسام لبش را كج كرد و با جد  

. مینمى خورم. اومدم درباره ى محموله صحبت كن زىیچ  - 

: پوزخندى زد و گفت  ایعرش  

… ىیكجاست؟ تا جا ایخود سان پس  - 

: را قطع كرد؛ با لحن سرد و جدى گفت  ایحسام پوزخندى زد و حرف عرش  

. میرو گرفت میتصم ن یا ایمن و سان  - 

: زد و با تمسخر ادامه داد  گرىیپوزخند د   

. كاراى مهمتریِ ریاواخر درگ نیاون ا  - 

كه حاظر به  نیحرفى بزند؛ حوصله ى دردسر نداشت؛ هم ایخواست درباره ى باردارى سان نمى  

پوزخندى زد » توله جادوگر « دادن اسمش به آن به قول خودش  ایكافى بود. عرش شیبود برا شده  

 و با خود گفت: بهونه خوبیِ براى فرار كردن. سپس با لحن سردى گفت:

... خوب اریبس  - 

دور دهانش را پاك كرد و به اتاق تیدر حال عق زدن بود؛ با عصبان ا یآن طرف تر سان كمى  

: فه گفت رفت. روى تختش نشست و كال  

... حاملگى ام نیا  - 
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بود و  دهینگاه كرد. رنگش پر  نهیجمله اش را كامل كند و مجدد عق زد؛ به خودش در آ نتوانست  

رونیو پس از خشک كردن صورتش ب  دیپوست پوست شده بود؛ مشتى آب به صورتش پاش لبانش  

اش نگاه مى كرد؛ دهیبود و با پوزخند به چهره ى رنگ پر  دهیدراز كش  ای. حسام روى تخت سانرفت  

: بی تفاوت روى تک مبل اتاق نشست و گفت  ایسان  

شد؟ چى  - 

: شد؛ با خونسردى گفت  شیحسام بى تفاوت پا روى پا انداخت و مشغول تكان دادن پا   

 - انگار حاملگى بهت ساخته، كم حرف شدى!

: گفت  تیبا عصبان ایسان  

! ب سوالم رو بدهخفه شو و فقط جوا  - 

 حسام نوچ نوچى كرد و گفت:

دستتم و نه مثل اون احمق مجنونت. پس حدت رو بدون جوجه  ریادب نشو، من نه ز  بى  - 

 كوچولو !

او و چند سالى كه با او سپرى كرده بود افتاد؛ ناخودآگاه اشک در اد ی  ایبا بردن نام برد  ایسان  

: گفت ز یند. حسام پوزخندى زد و تمسخر آماز چشم حسام دور نما نی چشمانش حلقه زد و ا  

 - انگار هرمونات قاطى كردن، احساساتى شدى!

: نشاند؛ با تندى گفت شانىیبه خودش آمد و اخمى روى پ ایسان  

 - گمشو از جلو چشمم!

: گفت تی حسام پوزخندى زد و با جد  

! باش انی شد دوبار، بار سوم باهات نرم برخورد نمى كنم پرنسس در جر  نیا  - 
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: بود گفت  دهیكه به حد انفجار رس ایسان  

! رونیزود باش برو ب  - 

و  دیكالفه روى تخت دراز كش  ایراهى اتاقش شد؛ سان ایراضى از عصبانى كردن سان حسام   

. شد ا یناخودآگاه غرق خاطراتش با برد  

بود. بلند شد و كمى جلو رفت  کی تار مهیاتاق ن کیباز كرد؛ در   حس سرما چشمانش را با .*** 

به دخترك شد! دخترك دست از بازى رهیدر حال بازى كردن بود و او ناخودآگاه خ دختركى   

: زد و با ناز گفت ىیبرداشت و برگشت؛ لبخند دلربا  

 - سالم مامانى!

و مامان گفت؟ پس فرزندش دخترشده به چشمان سبز عسلى دخترك نگاه كرد؛ دخترك به ا مسخ  

: آمد ىیبود؛ لبخندى زد و دستانش را براى در آغوش گرفتن فرزندش باز كرد. صدا  

 - باران؟

 دخترك به سمت صدا برگشت و گفت:

جون؟ بابا  - 

و از نظر پنهان شد؛ سعى كرد دنبالش بدود ولى نتوانست با صداى دیدو  كىیبه سمت تار سپس  

 مردانه اى متوقف شد .

ما مى گردى؟ دنبال  - 

و با چهره ى خالى از حسى رو به رو شد؛ مرد در حالى كه دختر بچه را در آغوش  برگشت  

 داشت گفت :

. داشتن اون رو ندارى؛ خودم مراقب دخترم هستم  اقتیتو ل  - 



 

 
 

272 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

! شد سپس از او دور  

*** 

قرمز رنگ، جمله اى در سرش اكو  عی ما  دنیشد؛ با د داریب شیپاها  انیاى م  سىیبا حس خ ایسان  

 شد:

! داشتن اون رو ندارى. خودم مراقب دخترم هستم اقتیتو ل  - 

را در بر گرفت و با تمام توانش نام حسام را به زبان آورد. در اتاق  شیبغضى گلو  ناخودآگاه  

كرد و مجدد به ا یو برد  ایل**ب نثار سان ریز  ىیناسزا  د؛یاز خواب پر  ایسان ادیحسام با فر كنارى  

ایزد، كالفه اش كرد و با اكراه به اتاق سان یكه مدام حسام را صدا م  ایرفت. صداى سان خواب  

با عجز نام حسام را بر زبان آورد. حسام  د،یچیالى كه از درد به خودش مى پدر ح ای. سانرفت  

 لحظه اى دلش به حال دخترك سوخت و سپس با خونسردى سمتش رفت و گفت :

شبى باز چت شده؟ نصفه  - 

: د یو با عجز نال دی قطره اشكى از چشمش چك  

 - بچه ام، كمكم كن!

لكه نسبتا بزرگ قرمز رنگ، براى  دنیبا د د؛ ید اوج التماس را در چهره ى پر درد دخترك  حسام   

: . با دستپاچگى گفت دیلحظه خودش را پدر آن بچه د کی  

! االن به دكتر خبر مى دم زم،یتحمل كن عز  - 

را از روى عسلى چنگ زد و به سرعت شماره دكتر را گرفت؛ گوشى را ا یگوشى سان سپس  

: رفت و گفت را در آغ*وش گ ایكنارى انداخت و روى تخت نشست سان  

. زمیتحمل كن عز  گهی د كمی  - 
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 حالش دست خودش نبود و نمى دانست چه مى كند. دكتر با تاسف گفت:

. م یمتاسفم حسام خان، بچه رو از دست داد  - 

افتاده روى تخت نگاه كرد؛ اىیناراحت! به اتاق رفت و به سان ایخوشحال باشد  دیدانست با نمى  

بود. چهره اش در خواب مانند دختر بچه ها بود و آن  دهیتر از قبل روى تخت خواب دهیرنگ پر  ایسان  

ایاش نبود؛ حسام لحظه اى دلش به حال سان دهیروى ل**ب هاى رنگ پر شگى، یهم پوزخند  

 سوخت و گفت:

! چارهیدختره ى ساده و معصوم ب  - 

 سپس به خودش آمد و گفت:

! ؟ به عنوان جوك حرف خوبیمار هفت خط، معصوم و ساده باشه نیكى؟ ا  - 

آورى اتفاقات شب گذشته، اشک در ادیشد، احساس بدى داشت و با   داریكه ب ایروز بعد سان صبح  

شد؛ با باز شدن در و وارد شدن حسام،  ر ی و اشكش سراز  دیجمع شد.دستى به شكمش كش چشمانش  

روى تک مبل نشست داد. حسام پوزخندى زد و هیسرعت اشكش را پاك كرد و به تاج تخت تك به  

 و گفت :

برگشته معلومِ بهتر شدى؛ الزمِ بگم سقط داشتى؟ رنگت  - 

عصبى شد و در شیاز پ شیكه ناراحت بود با رفتار حسام ب ایپوزخند صدا دارى زد. سان سپس  

كه مردمش  ایحسام را گرفت. حسام حركتى نكرد و فقط با پوزخند در چشمان سان ی  قهیحركت   کی  

فوران كند و پوزخند حسام  ایسان تیتلنگر كافى بود تا عصبان کینگاه مى كرد.  دیخشم مى لرز  از  

با قدرت مشتش را روانه ى صورت حسام كرد و سپس به خاطر ضعفش، در  ایتلنگر بود. سان نیا  

شبشی د اى یرو اد یشده بود. ناخودآگاه به  کیحسام از هوش رفت؛ وقتى بلند شد هوا تار  آغوش  
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 افتاد، دخترش كه باران نام داشت و توسط مردى از او جدا شده بود.

دوست داشت دختر دار شود و نامش را باران بگذارد. صداى مردانه اى در سرش شهیهم باران؟  

! داشتن اون رو ندارى؛ خودم مراقب دخترم هستم  اقتیاكو شد: تو ل  

: ل**ب با خشم زمزمه كرد  ریدستش را مشت كرد و ز  

! مى كشمت ا،یبرد  - 

مانند همه ستیرا مقصر مرگ فرزندش مى دانست و حاال كه بچه اى در كار نبود مى با  ا یبرد او  

نشسته بود و خونسرد  ا یبا جانش تاوان كارش را پس بدهد. حسام مقابل سان ز یكارها، او ن ینامرد  

: به چشمان همسرش نگاه كرد و گفت ا ینگاهش مى كرد. سان  

! باشه  شینما نی به ادامه ا ازىیگمون نكنم ن ست،یر نحاال كه بچه اى در كا  - 

 حسام پا روى پا انداخت و گفت:

. قرارمون مى زنى پرنسس  ر ی دارى ز گه،ید نه د  - 

: پوزخندى زد و سرد گفت ایسان  

كردن. كجا بودم؟ آهان، حاال كه بهت دیحرفم تموم نشده؛ اول گوش بده بعد برو سراغ تهد هنوز - 

اما چون بهت قول دادم كمكت مى كنم. در  ستین شمونی به ادامه دادن نما ازى یندارم، پس ن ازىین  

كارى برام بكنى، قبوله؟  هی  دیتو هم با عوضش  

: كرد و جدى گفت ا یحسام نگاهى به سان  

مى خواى كه نمى تونى خودت انجامش بدى؟ چى  - 

: بى تفاوت گفت  ایسان  

! شیمى خوام بكش ستى؛ یجونش رو بدهكار بودم ولى تو ن ا یمن به برد  - 
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پوزخندى زد و با خودش گفت، حاال كه بچه نداره؛ مى خواد از شرش خالص بشه فقط  حسام   

 نمى خواد دستش به خون آلوده بشه! سرى تكان داد و گفت:

. كنن  فشیشه مى گم ردبا  - 

: مخالفت كرد و گفت ایسان  

. شیحتما خودت بكش دی ! باگهی به قول خودت دِ نه د  - 

 حسام پوزخندى زد و گفت :

ازم مدرك داشته باشى؟ كه  - 

: شانه اى باال انداخت و پوزخندى زد؛ سپس سرد و با بى رحمى گفت ایسان  

فكر كن حسام، تو كار ما كسى  كم ی؟ آب كنم ریمى كنى بدون مدرك، نمى تونم سرت رو ز  فكر  - 

مى بره؟ شیروش احمقانه پ ن یرو با ا كارش  

لحظه  کی و سامان خان تفاوت دارد. براى  اریروشش با سام ایرفت كه سان ادشیلحظه اى   حسام   

 خودش را سرزنش كرد ولى سپس پوزخندى زد و گفت:

! احمق ه یمى خواى بگى تو باهوشى و نه   - 

: بانى شد و سپس با خونسردى گفت لحظه اى عص ایسان  

. میتا شب روش فكر كن. بعد از شام درباره اش حرف مى زن  - 

*** 

دور دهانش را پاك كرد و ظاهر خونسردى به خود گرفت؛ دستانش را در هم قفل كرد و ایسان  

 گفت:

ه؟یكنم زمان كافى داشتى براى فكر كردن؛ خوب جوابت چ  فكر  - 



 

 
 

276 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

: و سپس بى تفاوت گفت دیحسام كمى از آبش نوش*  

 - باشه، قبوله !

: پوزخندى زد و سرد گفت ایسان  

 - تا صبح كارش رو تموم كن!

مجدد پوزخندى زد و بى توجه به حسام راه ایباال انداخت و سرى تكان داد. سان ى یابرو حسام   

گرفت. حسام در اتاقش مشغول آماده شدن بود. از ته دلش نمى خواست بى شیا در پر اتاقش  

را بكشد و حاال مجبور به انجام كارى بود كه دلش به آن رضا نبود. ولى نمى توانست حاال  گناهى  

در چند قدمى گرفتن انتقامش است، پا پس بكشد فقط به خاطر احساس مزخرفش. شانه اى باال  كه  

روى مبل راحتى اتاقش نشسته بود و در حال فكر كردن بود ایشد؛ سان ا یهى اتاق سانو را انداخت . 

او را مى كشت و حاال كه انتشیبه خاطر خ دیرا مقصر مرگ فرزندش مى دانست و با ایبرد  

مانعش مى شد زىیانگار چ ردیبم ای قتلش را داده بود، نمى دانست چرا نمى خواهد برد دستور ! 

بدون باز كردن ا یشد؛ سان ایدر مشترك اتاقشان وارد اتاق سان  قیاز طر  بدون در زدن حسام   

 چشمش بى تفاوت گفت :

! وقته رفتى  لى یهنوز نرفتى؟ فكر كردم خ  - 

 حسام پوزخندى زد و گفت :

نه؟ ایواقعا مطمئنى   نمیداشتم مى رفتم؛ خواستم بب االن  - 

: زد و گفت چشمانش را باز كرد و به همسرش نگاه كرد؛ پوزخندى  ایسان  

 - اگه مطمئن نبودم فكر مى كنى بهت مى گفتم؟ زودتر برو كه زودتر كارت رو تموم كنى.

رفت و راهى آدرسى شد كه مهرداد به رونیباال انداخت و پوزخندى زد؛ از اتاق ب ى یابرو حسام   
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شد  ادهیپ  نیاز شهر بود. حسام پوزخندى زد و از ماش رونیداده بود. كارخانه اى متروكه و ب او . 

! نفر هم مراقب آن جا نبود  کی بود كه حتى  بیعج شیبرا  

سه سالى كه_نشسته بود و داشت به خاطراتش با دخترك فكر مى كرد؛ طى آن دو  كى یتار در *** 

جادوگر . به گفته ى حسام، اونستیبود متوجه شده بود كه او مانند پدر و برادرش ن كنارش  

نی قابل تحمل مى شد؛ ولى مگر هم ریگاهى اوقات غ دیاعصاب خورد كنه! شا لى یخ كوچولو  

و سرش را روى دیآهى كش ند؟ینبود كه كم كم باعث شد مهر دخترك به دلش نش ش یرفتارها  

مى تونم عنى یبار بهش بگم دوسش دارم؛  هیفكر كرد كه: حتى نتونستم    نیگذاشت؛ به ا  شیزانو  

نگاه كنم و بهش بگم عاشقتم؟ پوزخندى به افكارش زد و شیتو چشماى قهوه ا نمش؟یبب دوباره  

 گفت:

نمش؟یاحمقم من، بعد اون كارى كه باهاش كردم مگه مى شه بازم بب چه  - 

حسام سوت زنان وارد محوطه  گر یدر سمت د د؛ یكوب واریكرد و سرش را به د كىی ستر یاى ه خنده  

اى مقابلش بود و دو طرف آن چند درخت مىیشد. به اطرافش نگاه كرد، ساختمان قد خاكى  

فلزى زنگ زده بود. پوزخندى زد و وارد ساختمان شد، فضاى داخلى  مكتین کیو  دهیخشك  

كت چرمى اش، بیبود و بوى نا مى داد و مجبور شد چشمش را تنگ كند؛ از داخل ج کیتار  

تا چشمش عادت كند و به سختى راه افتاد دیآورد. مدتى طول كشقوه ى مشكى رنگى را در  چراغ  . 

در آورد و دىیكل بشی. از جستادیپله هاى زنگ زده باال رفت و مقابل در فلزى زنگ زده اى ا از  

در  ژ ی ق ژ ی با صداى ق ایدر را باز كرد؛ اسلحه اش را در آورد و با پا در را باز كرد! برد قفل  

توانست چشمان حسام را كه  كىیرنگ مقابلش بود و در آن تار اهیس  بتىیرا باز كرد. ه چشمانش  

: پوزخندى زد و با صداى خش دارى گفت  ایدهد! برد صی برق نفرت در آن بود را تشخ  
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! حسام خان  داریمشتاق د  - 

 حسام پوزخندى زد و گفت :

… واسه مردن مشتاقى؟ آخ انقدر  - 

نگاه كرد  شیبه رو به رو ا یرفت؛ برد  ضربه اى كه به سرش خورد سكندرى خورد و از هوش با  

! شد شتر یكه او را خطاب مى كرد، اخمش ب ىی . با صداندیتا ناجى اش را بب  

! گهی. تكون بخور دمینشده زودتر بر  داریبهتره تا ب  - 

: دراز كرد؛ با نگرانى گفت  ا یآمد و دستش را به سمت برد شی سپس شخص ناشناسش پ  

! میبر  دیبدو با ست؛ یاالن وقت ماست بازى ن  - 

نیبه خودش آمد و دست دخترك را گرفت. بلند كه شد تمام بدنش به خاطر نشستن روى زم ایبرد  

مى شد  دهی دنبالش كش با یرفت؛ تقر  رونی و درد مى كرد. دست دخترك را گرفت و همراهش ب كوفته  

 تا راه برود.

*** 

گفته بود نایكه سار ىی سخت در فكر بود؛ هضم حرف ها ایبرد نشسته بودند و نایپژوى سار  داخل  

سقط كردنش، دستانش تیو در نها  ایو حسام، حاملگى سان ایكمى سخت بود. ازدواج سان شیبرا  

به دروغ ا یاز آن كه سان  ا،یمشت كرد. قلبش شكسته بود نه به خاطر ازدواج و باردارى سان را  

نبود، از آن كه فرزندش هم مرده بود هم ناراحت نبود، در  بود بچه را سقط كرده هم ناراحت گفته  

چشمى  ر ی ز نایدستور مرگش را داده بود. ، سار ایاز آن ناراحت بود كه سان شتریبود ولى ب واقع  

و  دهیژول ش یبود، موها ف یظاهر خوبى نداشت، صورتش خونى و كث ا ینگاه كرد. برد  ا یبرد به  

استارت نا یبود و چشمانش قرمز بود! سار ف یپاره و كث شیدر آورده بود، لباس ها لیو سب شیر  



 

 
 

279 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 زد و گفت :

! سر و وضعت رو درست كنى؛ بعد به فكر انتقام باشى دیاول با  - 

حسام بود كه با   گر ی عالقه اى به انتقام گرفتن نداشت. در سمتى د چیاو ه  نا،یبرخالف سار انتقام؟  

نش یگفت؛ بلند شد و خاك لباسش را تكاند. به سمت ماش ى یناسزال**ب   ر ی بهوش آمد و ز درد  

عصبانى باشد كه حسام بى عرضه را  ایزنده است   اینمى دانست خوشحال باشد كه برد  ای. سانرفت  

كار انتخاب كرده است؛ پوزخندى به حسام كه پكى را روى گردنش گذاشته بود زد و با  نیا  براى  

 لحن سردى گفت :

اون وقت ومدىیكار راحت بر ن  هیرضه بودى و هنوزم بى عرضه اى؛ از پس سال قبل بى ع ده  - 

انتقام هستى؟  دنبال  

 حسام بى تفاوت گفت :

نقشه احمقانه كار تو نبوده؟ نی كه ا نگو  - 

داد و  هیبه او، سرش را به مبل تك ال یخیپوزخندى زد و جواب حسام را نداد. حسام هم ب ایسان  

شد و تكانى خورد، الى چشمانش را باز   داریحسام ب ایبلند سان یرا بست. با صداى خنده  چشمانش  

ل**ب  ر ی. حسام ز دیدر حالى كه تلفنش را در دست داشت، با صداى بلندى مى خند ا یسان كرد  

با پوزخند به حسام و نگاهى به صفحه ى ا یكرد و مجدد چشمانش را بست؛ سان ایاى نثار سان  وانهید  

: تلفنش انداخت و گفت نچىیا  مین سه و  

! كارت تمومه جناب اعتمادى گهید  - 

*** 

گرفت؛ باز هم ظاهرش مانند  نهیافتاد و با پوزخند چشم از آ   نهیخودش در آ  ر ی كه به تصو چشمش  
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حق گرفتن انتقام را  گری به دنبال انتقام نبود؛ در واقع د گر یبود اما او مانند گذشته نبود. د گذشته  

كه در قاب عكس مشكى رنگى به او لبخند مى زد م یمبل نشست و به چهره ى مر . روى نداشت  

 نگاه كرد؛ نسبت به او احساس گناه مى كرد :

نیمن در حقت كوتاهى كردم پس ازت معذرت مى خوام. من رو ببخش كه ا  م؛یرو ببخش مر  من  - 

! ردم ك انتی . من رو ببخش كه بهت خدیجز تو لرز   گهید  كى یقلب بى صاحابم براى    

بود. از سستى اش  نایشد؛ وقتى به خودش آمد كه سرش در آغوش سار  ریاشكش كى سراز  دینفهم  

رفت؛ از آن كه مجبور بود به خاطر رونیرا پس زد و از اتاق ب نایزار شد و ناگهانى سار  بى  

ا ی كه از پس زده شدنش توسط برد نایبماند حالش از خودش بهم مى خورد! سار  نا یكنار سار جانش  

چند اد یبه   نایكرد! سار  دایپ تیمتنفر شد و از كارش رضا ا یاز سان ش یاز پ شیشده بود، ب عصبى  

. افتاد  شیروز پ  

*** 

: نا یهفته قبل، سار کی  

: دیآمد و غر  رونیب تیبا عصبان ا یاز اتاق سان  

! رمیاگه حالت رو نگ ستمین نا یسار ون؟یدختر شاه پر  ا یكیِ؟ ملكه اس    فكر كرده با خودش  - 

رفت. در راه با حسام برخورد كرد و نگاه دلخورش را به او نییاز پله ها پا  تیبا عصبان سپس  

بردن ن یراه از ب نیباردار است پس بهتر ا ی. با خشم روى تختش نشست. مى دانست سانانداخت  

 فرزندش بود! لبخندى زد و با بى رحمى گفت:

! ته یداغ داشتن بچه رو به دلت مى ذارم دختره ى عفر   - 

: زد و گفت ثىیلبخند خب  
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! خانوم ایهنوز مونده تا من رو بشناسى سان  - 

ریشكمش احساس كرد؛ لعنتى اى ز  ر یى ز  ه یدر اتاقش نشسته بود كه درد بدى را در ناح ایسان  

جه یآمد سرش در مى كرد و سرگ رونی ب ىیرفت. وقتى از دستشو  ىیو **ب گفت و سمت دستش ل  

را تا به حال تجربه جه یاما سر درد و سرگ  ردیشده بود موقع عادت ماهانه اش دل درد بگ داشت؛   

افتاد. حسام كه براى صحبت درباره ى معامله به اتاق  نیبود. سكندرى خورد و روى زم نكرده  

پوزخندى زد و با خودش گفت: احمق كوچولو، روى ن،یروى زم ایسان دنیآمده بود، با د ایسان  

رفت؛ خم  ایزد و رفت باالى سر سان گرى ی! پوزخند ددهیسر جاش خواب بایالبته تقر ده؛ یخواب نیزم  

 شد و گفت:

دى؟یخواب  ىیدختر جا قحطى بود كه جلو دستشو  …ا یپرنسس، بلند شو؛ سان هى  - 

: را تكان داد و گفت  ایجوابى نداد؛ حسام با اكراه شانه ى سان ا یاما سان  

! با توام ایهى سان  - 

: باز هم جوابى نداد؛ اخمى كرد و روى پاركت چوبى نشست و گفت  ا یاما سان  

! پرنسس. پاشو ار یمسخره بازى در ن  - 

نسبتا یبه سمت باال حركت كرد؛ لكه  شیرا چرخاند و با صحنه اى مواجه شد كه ابروها ایسان  

را بلند و به سمت ایباال انداخت و با اكراه سان ى یو پوزخندى زد. ابرو دیسرخ رنگى را د  بزرگ  

نهیبرد؛ لباسش را عوض كرد و روى تخت خواباندش؛ تازه توجهش جلب شد كه قفسه ى س حمام  

گذاشت؛ ضربان قلبش به كندى ایسان  نهینمى رود. پوفى كرد و سرش را روى س ن ییباال و پا اش  

رونیزد. كالفه گوشى اش را برداشت و شماره ى دكتر را گرفت؛ دكتر كه آمد او را از اتاق ب  مى  

دروغ ستی. حسام كالفه پشت در اتاق مشغول قدم زدن بود؛ اگر مى گفت نگران دخترك نفرستاد  
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ایسر سان ىی، نمى خواست بالبود! در واقع نگران او نبود ایبود، چرا كه حسام نگران سان محض  

با پوزخند نظاره گر معركه اى بود كه  ناینقشه بر آب شود. كمى آن طرف تَر سار شیو نقشه ها دیایب  

بخشى از پله ها باال آمد و حالتش را به چهره اى خنثى تیراه انداخته بود با لبخند رضا خودش  

: رفت و رو به حسام كه كالفه اتاق را متر مى كرد نگاه كرد؛ با لحنى خنثى گفت  شیداد. پ ر ییتغ  

نكنه نمی . ببینقش بازى كنى، من كه مى دونم االن دارى از خوشحالى بال در می آر ستین الزم  - 

 واقعا نگرانشى؟ آره حسام، تو هم عاشق ...

: انداخت و گفت  نایحسام نگاه برزخى اى به سار   

! . حاال هم گورت رو گم كن یِعیطب ن یزن منِ نگرانشم ا ایسان ، نایخفه شو سار   - 

پوزخند نایرا برگرداند. سار شیلحظه اى متعجب شد كه آن حرف را زد؛ سپس كالفه رو حسام   

. زنگ زد  اریعصبى اى زد و از حسام دور شد؛ تلفنش را برداشت و به سام  

*** 

ى حسام را گرفت  قهیبه سمت حسام رفت؛   نا،یرعصبى از پله ها باال آمد و بى توجه به سا اریسام  

: شده اش گفت دیدندان هاى كل نیو از ب  

كه؟یسر خواهرم آوردى مرت ىیبال چه  - 

: د یگذاشت و عصبى تر از او غر  اریحسام هم عصبى دستش را روى دست سام  

 - اگه اون خواهر توِ زن منم هست، تو نگرانشى منم نگرانشم!

: آمد و با ظاهر مضطربى گفت رونیدكتر ب رایقبل از جواب دادن سام  

! داخلى داره زىیخونر   مارستان؛ یب مشیببر  دیبا  - 

را از لباسش جدا كرد و به سرعت وارد اتاقش شد؛ بدون معطلى اریدستان شُل شده ى سام حسام   
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رفت. حسام در حالى  رونیرا از روى تخت بلند كرد و بى توجه به سرم در دستش از اتاق ب ایسان  

: را در آغوش داشت؛ رو به دكتر گفت ایكه سان  

. خودمون مارستانیدارم مى رم ب  - 

گذاشت و خودش هم نیرا روى صندلى ماش ایشد؛ سان نگ یراهى پارك هیبى توجه به بق سپس  

در حالى كه روى مبل اریكالفه مشغول قدم زدن بود و سام مارستانی. حسام در راه روى بنشست  

نگران و مضطرب شه،یضرب گرفته و ظاهرش بر خالف هم نیروى زم ش یبود با پا نشسته  

: سمتش هجوم برد و گفت  بایآمدن دكتر از اتاق عمل، حسام تقر  رونیبود، با ب  

چطوره دكتر؟ حالش  - 

د یفهم  یخبرى نداشت و اگر م ایاز باردارى و سقط سان ار یانداخت؛ سام ار ینگاهى به سام دكتر   

اگر حرفى نزند، به دیظاهر حسام مى ترس دنیبود همان جا كلكش را بكند و از طرفى با د ممكن  

: او زودتر دست به كار مى شود! آب دهانش را قورت داد و گفت   اریجاى سام  

متعجب كلمه ى سقط را در ذهنش تكرار اری.سامكرده ولى االن خوبه زى یخاطر سقط، خونر به  - 

: گفت  تیكرد؛ سپس با عصبان  

چى كه سقط كرده؟ عنىی  - 

: و گفت دی حسام دستى به صورتش كش  

نمش؟یمى دم، االن مى تونم بب حیبهت توض بعدا  - 

: داد زد بایى دكتر را گرفت و تقر قه یبی توجه به حسام  اریسام  

سقط كرده؟ ا یچى كه سان عنىیسوال كردم دكتر،  ه ی ازت  - 

ى مردك را ول  قهیلحظه اى جا خورد و سپس   اریكرد. سام اریمشتى حواله ى صورت سام حسام   
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: داد زد  بایكرد و مشتى به حسام زد. حسام بى توجه به درد صورتش تقر   

 - سگ نشو كه االن نه جاشِ و نه وقتش!

ى توجه به پرستارى كه با ترس به آن ها نگاه مى كرد از فحشى نثار حسام كرد و ب اریسام  

و چشمان دهینشست. صورت رنگ پر  ایخارج شد، حسام روى صندلى كنار تخت سان ساختمان  

! ناخودآگاه دیخواهرش انداخت. زمانى كه حنانه نفس هاى آخرش را مى كش اد یاو، حسام را   بسته  

: ل**ب گفت   ر یو ز دی قطره اشكى از چشمش چك  

! طورى برى  نی. هنوز كارم باهات تموم نشده، تو نمى تونى االن و ا رىیاالن بم دینبا تو  - 

 پرستارى كه شاهد آن صحنه بود، احساساتش فوران كرد و گفت:

. دوسش دارى. نگران نباش خوب مى شه لىیشوهرشى؟ انگار خ  - 

: نگاه كرد، سپس پوزخندى زد و گفت  ایحسام به سان  

! انجام بدىمن مى رم تا كارت رو    - 

دنیكش گاریعصبى در حال س اریرفت، در محوطه سام رونیبى توجه به دخترك از اتاق ب سپس  

كى و از چه كسى باردار شده است و سقط هم كرده است؛ مطمئن بود كار   ای. نمى دانست سانبود  

زد، حسام پوزخندى زد گارشیبه س قىی. عصبى پک عمدیكه اگر بود زودتر مى فهم ستین حسام   

متوجهش شد ولى بى تفاوت به اریفلزى محوطه نشست. سام مكتیروى ن ار،یبا فاصله از سام و  

اش گذاشت. با بى   نهیزد، حسام پوزخندى زد و دستانش را روى س گارشیبه س گرى ی پک د او  

 تفاوتى گفت:

خواست بفهمى حامله است، وقتى هم سقط كرد نمى خواست بدونى. بهم گفت بهت نگم،  نمى - 

خودش نخواست بدونى. سر اون بدبخت حرصت  عنىیجز من و دكتر كسى نمى دونست  درواقع  
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 رو خالى نكن خودت خواستى ازت متنفر بشه، پس االن حق عصبانى شدن ندارى.

: گفت  تیو با جد دیكش قىیعصبى نفس عم اریسام  

ه؟یكدوم آشغال كار  - 

: گفت  تیحال اخمى كرد و با جد  نیشد؛ با ا  اریحسام متوجه منظور سام  

 - حرفت رو رك بزن!

: عصبى ل**ب زد د؛ یاز كوره در رفت و سمت حسام چرخ اریسام  

! ازت متنفره ایكه مى دونم سان ىی نگو تو ا،یباباى بچه ی سان  - 

: باال انداخت و پوزخندى زد؛ با تمسخر گفت  ىیحسام ابرو  

كه برادرشى متنفر شده، نمى تونه من رو ىی ساعت از تو هیكه من بودم. وقتى طى   معلومِ  - 

داشته باشه؟ دوست  

فرستاد. بلند شد و از حسام دور شد و به سمت ساختمان رفت رونیعصبى نفسش را ب اریسام . 

با انزجار وارد بخش ار یسام د،یكش قىیرد و نفس عم هم بى تفاوت دستانش را پشت سرش ب حسام   

را در دستش ایسان دیرفت. روى صندلى كنار تختش نشست و دست سف ا یو به سمت اتاق سان شد  

 گرفت؛ بوسه اى روى دستش نشاند و با لحن آرامى گفت :

من. میكه تا امروز سرت اومده، من و اون باباى آشغالم ىیاتفاقا  تمام مسبب …رو ببخش من  - 

! وسط واقعا بى گناه بودى  ن یرو تحمل كنى؛ تو ا نای رو ببخش كه مجبور شدى ا   

و از دیرا بوس ایسان شانىیاشكش را پاك كرد و بلند شد. پ د؛ یاشكى از گوشه ى چشمش چك قطره  

دن یرا تكان مى داد. پس از شن شینشسته بود و پا اریمقابل سام الىیخیرفت. حسام با ب رونیب اتاق  

كالفه از حسام خواسته بود تا به خانه بروند و حاال هم در اتاق كار اریهاى دكتر، سام حرف  
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: زد و با صداى عصبى اى گفت شیكالفه چنگى به موها   ارینشسته بودند. سام اریسام  

تو هم تو اون خراب شده بودى چه شرفیب دى؟یخواهر من دارو خوروندن اونوقت تو نفهم به  - 

دى؟ ینفهم طور  

: گفت  الىیخیعصبى بود و حسام بى تفاوت و خونسرد. حسام با ب  اریسام  

كردى. با  یاش نم چهیخان كه اگه اون خواهرت بود باز اریخواهرم خواهرم نكن سام انقدر  - 

دادى كه چه طورى متوجه  ا یسان ادی حل نمى شه. خودت  زى یكردن و فحش دادن به من چ سرزنش  

زا یچ  نیبده معلوم اونى كه بهش دارو داده، از ا  صیبشه، وقتى نتونسته تشخ ى یایمیش باتیترك  

بوده، پس هر احمقى بوده ن یدكتر چى گفت؟ هدف فقط سقط جن دىی سر در می آورده و نشن خوب  

. نبوده فقط نمى خواسته اون بتونه بچه دار بشه  ایهدفش كشتن سان  

: گفت  نىیو چهره ى مغمومى به خودش گرفت. با صداى غمگ دیكش قىیسپس نفس عم  

نمونمیولى حتى بدتر  میستیمى كنى من دلم نمى خواست پدر بشم؟ درسته ماها آدماى خوبى ن فكر  - 

! ذره احساس رو داره ه یته ته وجودش   

هم لحظه اى  اریلحظه اى از خودش متعجب شد؛ طورى نقش بازى كرده بود كه حتى سام حسام   

! قرار گرفت  ر یاثتحت ت  

*** 

: د یپشت سرش چسباند، عصبى غر  واریرا گرفت و او را به د  نا یحسام گردن سار  

چه كارى بود كردى؟ نی ى احمق ا دختره  - 

: نفسش تنگ شده بود دستانش را روى دست حسام گذاشت و گفت نا یسار  

! كردم راحت  …رو كارت …فقط  من …؟  شیبكش  …خواستى نمى …مگه تو  - 
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آوار شد و ن یم رنگش به كبودى مى رفت كه حسام او را ول كرد. دخترك روى زمكم ك  نایسار  

: . حسام پوزخندى زد و با بی رحمى گفت دیهوا را بلع  

! و نقشه هام رو خراب مى كردى  شیمن كى ازت كمک خواستم؟ دختره احمق، داشتى مى كشت   - 

ى كرد و به خاطر درد سرفه ا نایرحمانه لگدى نثارش كرد و از كنارش گذشت. سار یب سپس  

: د یشد. با عجز نال ریاشک جمع شده در چشمانش سراز  شیپهلو   

! مردى یم دیلعنتى با  - 

بزرگى سکیبود، با آمدنش به آن جا ر  ستادهی مقابل ساختمان مرمرى ا ایآن طرف تر برد  كمى  

شكل تا  ر یی! با تغدیاین دنیو به محض شن اوردیبود ولى چه كند كه نتوانست طاقت ب كرده  

نه، احتمالش كم بود ولى نمى توانست ا ی آمده بود ولى نمى دانست مى تواند داخل برود  مارستانیب  

فقط داخل مى شد تا دیرد شد، حاال با ابان یبرود. تمام توانش را جمع كرد و از خ ایسان دنید بدون  

شت و پس از قفل آمده بود، كتش را بردا ایسان صیبرسد! از آن سمت حسام براى ترخ ایسان به  

لحظه  کی راهى ساختمان خاكى رنگ شد. زمانى كه سوار آسانسور مى شد براى  نش،یماش كردن  

كل  اریشد، به خواست سام ادهیاست. در طبقه ى مورد نظرش پ دهیرا د ىیكرد چهره ى آشنا  حس  

ا یاق سانوارد ات نا،یس سشانیپوش و رئ اهیرا خالى كرده بودند. حسام بى توجه به مردان س بخش  

بود. حسام پوزخندى زد و روى مبل دهیرنگى خواب  دیبى تفاوت روى تخت دونفره ى سف ای. سانشد  

: رنگ نشست، پا روى پا انداخت و بى تفاوت گفت رىیش  

! پرنسس؛ پاشو خوب به حرفام گوش كن دارىیمى دونم ب  - 

: به اجبار چشم باز كرد و با صداى خش دارى گفت  ایسان  

تحملت كنم؟ دی مرگ برگشتم ولى هنوز با از  - 
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 حسام پوزخندى زد و گفت :

! پرنسس ست،ین ر یخود كرده را تدب  - 

: نشست و گفت  ا یسپس بلند شد و كنار سان  

احمق بوده ناىیبدون مقصرش اون سار نمیدونى ماجراى سقط كردنت و بعدش چى بوده، ا  مى . - 

كار رو كرده، بهش گفته بودم پاش رو كج نذاره ولى اون ن یبه تو ا خودشیخاطر حسادت ب به  

. حماقت رو كرده  نیتو حامله اى و ا دهیاحمق فهم  

: و گفت  دیو كالفه اى كش قینفس عم ایسان  

حاال كدوم گوریِ؟ شعور،یب  - 

: گفت  ال یخیحسام ب  

! اقوتیتو انبارى عمارت    - 

: افتاد؛ چهره اش را جمع كرد و با انزجار گفت  ارشیك اد یحرف، ناخودآگاه به    نیا  دنیبا شن ایسان  

… نشده باشه ارشیمثل ك دوارمیام  - 

 سپس با بى رحمى اضافه كرد:

! از طرف منه هیبرزو و بگو هد شیاى دارم؛ بفرستش پ گه یبراى اون نقشه د   - 

: پوزخندى زد و گفت ست، یچ ایحسام كه مى دانست قصد سان  

! خشن تر مى شى باس مراقب خودم باشم اریدارى از سام  - 

د یدراز كش ا یكنار سان لشیپوزخند كمرنگى زد و مجدد چشمانش را بست. حسام على رغم م ایسان  

: ل**ب زمزمه كرد  ریو ز  

 - تكون نخور!
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: گفت  را نوازش كرد و زمزمه وار ایموهاى بور سان شىیو نما دیسپس به پهلو چرخ  

سقط كردى و در به در دنبال باباى بچتِ، طبق قرارمون عمل كردم و االن نوبت دهیفهم داداشت  - 

 تو!

: و گفت دیكش قىینفس عم ایسان  

 - دلم براى تو و خونمون تنگ شده!

حلقه كرد و زمزمه  ایدر آغوش حسام جا گرفت. حسام پوزخندى زد و دستانش را دور سان سپس  

 وار گفت :

! بوده و خالص ایبرد اروی  ن یبه داداشت بگو كار ا ایمى گم ب ما؛یعجب بساطى دار  - 

: و گفت دیكش قىینفس عم ایسان  

 - به نظر من بهتره خفه شى و به نقش بازى كردنت ادامه بدى!

نی محافظ انیشده بود، به سختى از م ا یوارد بخش سان مارستانیبا لباس نظافتچى بكه   ایبرد  

مانعش شد و نیاز محافظ كى یرفت. اما قبل از ورودش  ا یپوش گذشت و پشت در اتاق سان اهیس  

 گفت:

! برى اون جا ستین الزم  …هى، اون اتاق نه  - 

ل**ب لعنتى اى گفت و سپس سرى تكان داد؛ به اتاق كنارى رفت. حاال كه نمى توانست از  ر یز  

رفت، حاال ایپنجره برود. به اتاق كنارى اتاق سان قیدر به اتاق برود، مجبور بود از طر قیطر   

: ل**ب گفت  ر یاو و عشقش بود. لبخندى زد و ز  نیب وار ید  کیفقط    

! بگم عاشقتم بهت شتیپ امیدارم می آم عشقم، م  - 

قىیبه سمت پنجره رفت و بازش كرد. باد بهارى صورتش را نوازش مى كرد. نفس عم سپس  
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فكر كرد كه: وقتى مى خنده  نیمقابلش آمد و به ا ایو چشمانش را بست. چهره ى خندان سان دیكش  

! خواستنى مى شه؛ هرچند كم مى خنده لىیخ  

بود و اگر اشتباه مى كرد حتم اد یپنجره ها كمى ز نیشد. فاصله ى ب  زانیزد و از پنجره آو لبخندى  

بى توجه به فاصله طبقات به سمت ا،یسان  دنیو با فكر به د دیكش قىینفس عم ا یمى مرد. برد  داشت  

نفس نفس مى زد و قلبش تند د؛ یگرفت و خودش را باال كش مانىی. دستش را به لبه ى سدیدو پنجره  

اش را پاك  شانى یلباسش پ ن یخونش باال رفته بود و عرقش در آمده بود؛ با آست نی. آدرنالدیمى تپ تند  

. با فكرندی رنگ، داخل اتاق را بب دیسف ر ی . مى توانست از پشت پرده ى حر دیكش قىیو نفس عم كرد  

كت مردانه ى خردلى  دنیلبخندى روى لبش نقش بست و ضربان قلبش باال رفت! با د ایسان به  

بود  کیو نزد دیو براى لحظه اى سست شد؛ دست عرق كرده اش لغز   دیهم كش اخمش را در  رنگ،  

! وفتد یب  

بدون آب و غذا مانده بود كى،یبه صندلى بسته شده بود و در اتاقک نمور و تار نایسار .*** 

: . داشت به حسام لعنت مى فرستاد شتر یب اینمى دانست دو روز را آن جا مانده است   

مه كمک، چه طور تونستى؟ لعنتى، من چى برات كم گذاشتم كه بهطور تونستى؟ بعد اون ه چه  - 

كردى؟ تو كه گفتى از اون دختره متنفرى، پس چه طور تونستى من انتیاون دختربهم خ  خاطر   

 رو ول كنى؟ لعنتى من چى برات كم گذاشتم؟!

به كمک حسام وارد اتاقش شد، با كمک او لباسش را عوض كرد و روى ا یآن طرف تر سان كمى  

: . حسام روى مبل نشست و گفت دیتخت دراز كش  

برزو بفرستم؟ شی رو پ نا یمى خواى سار واقعا،   - 

: گفت  ال یخیپوزخندى زد؛ سرى تكان داد و ب ایسان  
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نكنه دلت براى ه؟یچ  - my friend  مى سوزه؟ مى خواى ولش كنم زتی؟ عز  

 حسام پوزخندى زد و گفت :

وقت تموم لىیانقضاى اون خ خیولش مى كنى. به هر حال تار  ای شی فرقى نمى كنه مى كش  برام  - 

 شده .

. پوزخندى زد و چشمانش را بست  ایسان  

 - پس زودتر بفرستش!

قط كمى، دلش براى مجدد پوزخندى زد و به اتاق خودش رفت، كمى فكر كه مى كرد، كمى ف حسام   

را كنارش داشت. از فرستادنش به آن نایمى سوخت. هر چه باشد حدود شانزده سال، سار  نایسار  

را راهنشیباشد. دكمه هاى پ ایداشت ولى به خاطر انتقامش مجبور بود تابع سان تى ینارضا جهنم  

. ده بود فكر كرد افتا روزی و به اتفاقى كه د دیباز كرد و آن را درآورد، روى تختش دراز كش  

*** 

 روز قبل، حسام :

دستش خواب ا،یسر سان نىیبود در آورد؛ به خاطر سنگ ایسر سان  ر یكرد و دستش را كه ز   پوفى  

داد رونیو نفسش را ب دیكش شیگفت و بلند شد. چنگى به موها ى ی ل**ب ناسزا ریبود. ز  رفته . 

. به خودش نگاه كرد  نهیاتاق شد و در آ  ىی. راهى دستشو دیاى كش ازهیلباسش را مرتب كرد و خم  

كلمه جواب اون داداش هی كردما؛ دختره ى فالن فالن شده، جونت باال می آد  رى یگ عجب  - 

. به خاطرت به چه روزى افتادم  نیات رو بدى؟ اه، بب وونهید  

نجره ى اتاق پشت پنجره، به سمت پ  زىی آمد، با تكان خوردن چ رونیب ى یاز دستشو تیعصبان با  

است. پوزخندى زد و دهیاى را د  ه ینبود ولى حس مى كرد سا زىیو پرده ى آن را كنار زد. چ رفت  
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د یآبى را برداشت. كمى از آن نوش شه یكوچک اتاق رفت و ش خچالیرا برگرداند. سمت  شیرو  

شغرق خواب نگاه كرد. به نظر  اىیبه سمت مبل رفت. روى مبل نشست و با پوزخند به سان و  

با آن كه در خواب معصوم مى شد، اعصاب خورد كن و منزجر كننده بود! چشمانش را باز  ایسان  

. داد  هیو بسته كرد و به تاج مبل تك  

*** 

 حال :

داد و رونیاست. نفسش را ب بشانیاحساس مى كرد كسى در تعق ا، یسان صیهم موقع ترخ امروز  

بدنش نجس شده است. پس از دوش ا، یاش با سان كى یحمام شد. حس مى كرد به خاطر نزد  راهى  

را خشک  سشیرنگى، موهاى خ دیشكل سف لىیآمد. با حوله ى مستط رونیاز حمام ب ی ا قهیدق پنج  

: خطاب به حسام گفت  ایكرد. سان  

! كارت دارم  ایهى، ب  - 

مین ایبه اتاق كنارى اش رفت؛. سان تیپوفى كرد و حوله را روى تخت انداخت و با عصبان حسام   

و با خشم به او نگاه مى كرد چشم  ستادهیبرهنه در درگاه ا مهیحسام كه ن دنیشده بود و با د ز یخ  

: با پوزخند به حسام نگاه كرد و بى تفاوت گفت ایدوخت! سان  

! گپ دخترونه  هیاون احمق كوچولو گپ بزنم. نظرم عوض شده. خودم مى خوام با   - 

هنوز براى راه ای. ساندی. حسام كفرى به اتاقش رفت و در را محكم كوبدیبا بى رحمى خند سپس  

روى صندلى نشست و ایرا گرفته بود. سان ا یداشت و حسام به اجبار دست سان ازیبه كمک ن رفتن  

: پوزخندى زد و گفت  برود؛ سپس رونیبه حسام اشاره كرد تا از اتاق ب  

كوچولوى احمق، شرط مى بندم تا االن كلى شوهر من رو لعنت كردى، در واقع  نایسار  - my 
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friend  نه  زتی؟ عز  

: و گفت دینگاه كرد؛ سپس خند ایسان ىیای با خشم به چشمان در نا یسار  

كه حسام چون میهر دومون خوب مى دون ا؟ینقش بازى نكنى سان گه ی كه د ستیبهتر ن شوهرت؟  - 

كدوم واقعا   چیه …حتى برادرت ا، یعرش ارو یو اون  ایبوده باهات ازدواج نكرد. برد  عاشقت  

! چارهیدوست نداشتن. تو سرنوشت تو تنها بودنه دختره ب  

لحظه ناراحتش  کی اى روى گونه اش نواخت، براى   یلیس قتیرا مى دانست و آن كه حق نی ا ایسان  

: د اما خودش را نباخت و پوزخندى زد. سرش را تكان داد و بى روح گفت كر   

بودى دستمالى چى؟  تو ولى بشم سرپا  دوباره تونم مى من  تو برعكس …حق با تو باشه ولى دیشا  - 

ا، یبعد استفاده شدن دور انداخته شدى . دلم برات مى سوزه، مى دونى چرا؟ اول حسام و بعد برد كه  

ه كردن و بعد ولت كردن؛ توى احمق واقعا عاشق جفتشون شدى؟ حسام كه ازت استفاد جفتشون  

رو نجات دادى ولى اون احمق بازم تو دام افتاد و توى  ایكرد و با من ازدواج كرد، برد ولت  

 احمق هم عاقبت خوبى ندارى!

: لحن ممكن گفت  نیو با سردتر دیسپس با بى رحمى خند  

! روت لذت ببر؛ احمق كوچولو شیپ لحظات از …از االن تو مال اونى ادته؟یبرزو رو   - 

: پوزخندى زد و گفت ا یاى وارد شد. سان كلىیپوست ه اهیبرزو را صدا زد؛ مرد س  

! اى كه بهت گفته بودم؛ ازش خوب استفاده كن  هیهد نمیا  - 

: زد و با صداى بمى گفت هىیلبخند كر كلى یمرد ه  

 - ممنون خانوم!

به برزو نگاه كرد. مرد  نایرفت. سار  رونیسرى تكان داد و با قدم هاى نامنظمى از اتاقک ب ایسان  
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اش  نىیب ره، ینداشت. چشمانش درشت و ت لیو سب ش یپوستى بود. كچل بود و ر اهیو س كلىیه  

ور بودزرد و تهوّع آ شیو كبود بود؛ دندان ها میضخ شیو قوز دار بود و ل**ب ها بزرگ . 

: زد و گفت غى یج نا یسار  

! ایجلو ن  - 

هاى پى در پى  غیمى شد. صداى ج ک یبه او نزد  هى یبا لبخند كر  نا،یبى توجه به تقالى سار  برزو  

: پوزخندى زد و گفت ایآورد. سان ایلبخندى روى لبان سان نا،یسار  

. طورى نمى شد نی اگه آدم بود ا  نا،یسار چارهیب  - 

: حلقه كرد و گفت  ا یحسام دستش را دور سان  

 - نگو كه االن دلت براش سوخته پرنسس!

: كرد و گفت  ک یبه حسام نزد شتر یخودش را ب ایسان  

شوتى رو انتخاب كرده نینه برعكس از دست اون احمقى عصبى ام كه براى كارش همچ من؟ . - 

چه فكرى كردى حسام؟  واقعا  

: آورد و گفت  ایداد و فشارى به بازوى سان رونینفسش را ب  تیحسام با عصبان  

تو چه، مگه من توى كاراى تو دخالت مى كنم كه تو توى كارم فضولى مى كنى؟ به  - 

: باال انداخت و گفت ىیابرو  ایسان  

 -فعال كه نقشه ى هوشمندانه ى جنابعالى دامن من رو گرفته!

 ***حسام با پوزخند روى مبل چرمى نشست و گفت:

! ایمقانه كار تو بود؟ واقعا كه بچه اى ساننقشه ى اح نیا  - 

: گذاشت و بى تفاوت گفت ز یفنجانش را روى م الى یخیبا ب ایسان  
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كردن اون دختر كوچولو؟ مى دونى گاهى  کیتحر ای  ایكدومشه؟ لو دادن عرش منظورت  - 

د كم احمقانه عمل كردم؛ نمى خوا  هی بردن كارت الزمه. منم فقط   ش یهاى احمقانه براى پ نقشه  

! زم ی فسفرات رو هدر بدى. تو روى نقشه خودت كار كن عز  خودىیب  

به مبل تیبود كه با عصبان ایپوزخندى زد و پا روى پا انداخت؛ كمى آن طرف تر عرش حسام   

از قبل مى دانست كه آن طورى  ا یباهوش بود و  ادىی ز ایسان ایزد. به نظرش  یچنگ م چرمى  

از تک مبل هاى چرمى كى یروى  ا یبى اجازه وارد اتاق شد و بى توجه به عرش م یشود. مر  مى  

از  میمر دنیرا خالى كند، با د تشیكه عصبى بود و مى خواست به نحوى عصبان  ای. عرشنشست  

: خونسرد و بى تفاوت گفت میخشكش زد! مر  شیسر جا  میبلند شد ولى با حرف مر  شیجا   

! ماجرا دنبال چاره باشى نی خودت از ا دنیكش نرویبهتره جاى عصبانى شدن، براى ب  - 

: نگاه كرد و پوزخندى زد؛ با همان لحن بى تفاوتش ادامه داد  ایسپس به عرش  

توى كارت دخالت نمى كنم معنى نمى ده نمى دونم دارى چى كار مى كنى نىینكن؛ اگه مى ب تعجب . - 

. مناستی نه سان ا یترِ، ملودى همش به خاطر عشقت نسبت به اون دخ  نایخوب مى دونم ا برعكس،  

میاون مر گه یرو پات تباه كردم ولى تموم شد. من د  میعاشق كردى منم كوركورانه زدندگ رو  

. و نگاهت كنم نمیگوشه نمى ش  هی گه یكه چشم بسته دنبالت مى اومدم، د  ستمیاحمق عاشق ن  

رو میهاى از دست رفته زندگ هیبشه؛ انتقام تک تک ثان مالیذارم خون بچه ام پا یخودش گفت: نم با  

. رم ی از جفتتون مى گ  

: به خودش آمد و قهقهه زد  ایعرش  

وا كردى بچه جون؟ فكر كردى دو كلمه با اون دختره حرف بزنى عوض مى شى؟ زبون  - 

میرنگاه مى كرد؛ م میخبر داشت با پوزخند به مر  م یو مر  ایپنهانى سان دارهاى یكه از د ایعرش  
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 خودش را نباخت و پوزخندى زد. با خونسردى گفت :

هنوز نتونستى من رو بشناسى  نكه یفكر نكردم؛ ا  چىیعشقته؟ نه اتفاقا، درباره ه منظورت  - 

! زم ی من رو شناخته باشى پسرعمه ى عز  كم یخودته. فكر كنم حداقل  ر یتقص  

: ش نشست و گفتروى صندلى چرم ایرفت، عرش رونیزد و از اتاق ب گرىیسپس پوزخند د   

!  - دست كمش گرفتم؛ به هر حال سگ زرد برادر شغالِ

روى تخت نشست و نفس حبس شده اش م یكرد. در اتاق كنارى اش، مر  دنیبلند شروع به خند سپس  

و دیكش قىیفرستاد. با آزاد شدن نفسش، خونسردى ظاهرى اش هم رفت. نفس عم رونیب را  

 خودش را روى تخت انداخت!حسام پوزخندى زد و گفت :

! شرف یب دیاز تو ترس دیبا  - 

: نگاهى به حسام انداخت و بى تفاوت گفت  مین ایسان  

من چه برنامه اى زیبراى داداش عز نمیكنى. بب ر یاز من تقد ستیبه فكر خودت باش. الزم ن تو  - 

 دارى؟

: برد و گفت ش یگلو ر ی حسام پوزخندى زد و دستش را ز  

درسته؟ ست،یهمه به سوى اوست؛ به نظرم داداش تو هم مستثنى ن بازگشت  - 

: بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت ایسان  

 - فقط حواست باشه بازگشت تو زودتر از اون نباشه!

: باال انداخت و گفت ىیحسام ابرو  

كردى؟ دیتهد االن  - 

: گفت  ال یخیب ایسان  
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مى خواى چى كار كنى؛ فقط حواست باشه، كسى كه به ستیبرام مهم ن ه؟یخودت چ برداشت  - 

. كه فقط دوستشى عمرا رحم كنه  ى یهمخون خودش رحم نمى كنه به تو  

. را تماشا كرد. حسام پوزخندى زد و به همسرش نگاه كرد  رونیسپس بلند شد و از اتاق ب  

*** 

شد. البته بماند كه چه  دهیكش رونیب اتی از عمل ن، یى دهن لقى نازن  به واسطه صشی از ترخ پس  

محموله ى اسلحه  سیوقتى خبر دار شد كه پل روز یاى هم نداد. د جهینت چیبه پا كرد و ه قشقرقى  

ی قابل توجه  ز یرفت ولى متاسفانه چ سیو به اداره ى پل اوردیكرده است. طاقت ن فیرا توق ایعرش  

ل**ب لعنت مى كرد و در  ریرا ز  نیبار نازن نینشد. در حالى كه براى هزارم رشیدستگ  

دهیمى كرد. روى تختش دراز كش زانیبار او را با چادرش از پلى آو نیبراى هزارم تصورش  

اگر هر كسى  دی. شادیمى كش ریت شی. با آن كه مدتى از آن اتفاق گذشته بود هنوز هم گاهى پهلوبود  

ها لىیباز گردد و حتى خ هیتجربه ى هولناك او، به سختى به حالت اول او بود پس از جاى  

به زندگى عادى اش بازگشته بود نیمى دهند. ملور انی پا شانیو به زندگ ندیا یتوانند با آن كنار ب نمى . 

خشمش مانع از ن یبود و هم دهیبود كه د بىیاز آس  شتر یخشمش ب زان یبازنگشته بود، فقط م البته  

و چهره اش از درد جمع شد. تلفنش را برداشت و دیو سستى اش شده بود. به پهلو چرخ ضعف   

مهم نبود كه  شیانداخت. مى خواست خودش دست به كار شود و برا شیها امی به باكس پ نگاهى  

ت حتى جانش، مهم نبود فقط مى خواس  زىیچ چیه شیبرا  ر؛یخ  ایبه خطر مى افتد  نیرام اتیعمل  

بود  نیرام گر ی. در سمت دوفتدیمهم نبود كه ممكن است چه اتفاقى ب شیو برا ندیرا بب خواهرش  

رونیدختره بعد از ب ن یا ستیبود و با خودش تكرار مى كرد: معلوم ن ن یدل نگران ملور كه  

اى هست ها! البته نه یهم، عجب دختر ك نینازن ن یدست به چه كار احمقانه اى مى.زنه. ا رفتنش،  
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. می مانعش مى شد دیفر  ا یخودم    دیاگه اون حرفى نمى زد شا   

د یناراحتى اش را نمى دانست. شا لیشده بود؛ اما دل ن یبه ملور دی متوجه ى عالقه ى فر  نیرام  

ب یگاه فكرش را نمى كرد رق چیه نی آن بود كه خودش هم به دخترك عالقه داشت، رام لشیدل  

رفت. پس از  رونیفرستاد از اتاق ب رونیاش باشد!نفسش را كالفه ب نهیر یاش همان دوست د  عشقى  

براى  د،یو نه فر نیشكرآب شده بود و نه رام ن یو رام دیفر  انیرابطه ى م مارستان،یروز در ب آن  

گذشت و به آشپزخانه رفت؛ دیبى تفاوت از كنار فر نیتالشى نمى كردند. رام شانی رابطه  بهبود  

. بود  نیآخرش با ملور  داریهم در فكر د  دیفر   

*** 

: د یسه ماه قبل، فر   

از تنها   ایكالفه در سالن راه مى رفت و او، او هم ناراحت بود. از رفتن دخترك بود   نیرام  

به قول مارال  ی « شدنشان، نمى دانست فقط مى دانست دخترخاله  لىیلقى كرده » نازى دماغ ف  دهن  

را بزند اما كمى كه نیدلش مى خواست نازن  لىیرا گزارش كرده است. خ ر ی و اتفاقات اخ است  

با آن  نی حق داشت و اگر خودش هم بود نمى گذاشت ملور  نینازن  دیفكر مى كرد، مى د منطقى  

نیآمد و خطاب به رام رونیبا چمدان نسبتا بزرگى ب نیلورادامه دهد. در اتاق باز شد و م ط یشرا  

 گفت:

ادتی رو   نی نه من مسئولشم نه مقصرش. ا وفتهیحاال هر اتفاقى ب  ر،یقولت جناب اساط ر ی ز زدى  - 

 باشه!

پوزخندى زد و به سمت مارال رفت؛ او را خواهرانه در آغوش گرفت و سپس رو به او سپس  

 گفت:
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. مارال جان خداحافظ د؛ یآقا فر امتیبه ق دارید  - 

مدت نی تنها ماندند. طى ا دیو فر  نیهم رفتند و رام  نیرفت مارال و نازن نیروزى كه ملور  فرداى   

خسروى با  ا یازدواج سان  كىیمهم بود،   نیحداقل به نظر رام ا یاتفاق خاصى كه افتاده بود  تنها  

نیاعتمادى بود. البته رام ا یلو رفتن محموله ى عرش گرىیبرادرش، حسام مرادى بود و د دوست  

ن ی خسروى و همسرش باشد. زمانى كه ملور ا ینمى كرد كه لو رفتن آن محموله بى ربط به سان فكر  

و پشت ختی براى خودش چاى ر  نیو خواهرش گفته بود. رام ای عرش انیجا بود از نفرت م آن  

رهیخ  وانشیلقه كرد و به بخار برخاسته از لح وان یدر آشپزخانه نشست؛ دستانش را دور ل ز یم  

تبلتش انداخت و پوزخندى زد. باالخره  نچى ینگاهى به صفحه ى شش ا ن ی. از آن طرف ملورشد  

ش یبه دوسال پ کیخان نزد دونیخان جوابش را داده بود. البته فر دونیپدر خوانده اش، فر  دوست  

مى توانست با استفاده از  نی ش بود و ملوركرده و مرده بود. پسرش خسرو هم در سدد انتقام  سكته  

بلند شد و به سمت كمدش رفت. مانتوى كوتاه فسفرى اى را  شی به برادرش برسد. از جا  خسرو  

شلوار لوله تفنگى مشكى رنگى را برداشت و همراه شال فسفرى اى روى تخت انداخت همراه . 

الك شبرنگى برداشت و به ناخن هاى بلند و ش، یالك ها نینشست و از ب ششیآرا  ز یم پشت  

كه  ىی الیرفت. و رونیب شیلباس ها دنیكرد و پس از پوش ظىیغل شیشده اش زد. آرا  كوریمان  

بود و گه گاهى  دهیچیو مواد همه جا پ گاریخانه اش شده بود، بوى س هفته اى بود كه کی حدود  

ن ییبى توجه از پله هاى عمارت پا نیقهقهه هاى زنانه و خنده هاى بم مردانه مى آمد. ملور صداى  

و با لحن چندش آورى ستادیبود. مردى مقابلش ا لیو تا حدودى خالى از وسا  مىی. عمارت قدرفت  

 گفت:

كردى خوشگله؟شال و كاله  كجا  - 
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شی بلند و ابروها  شینگاهى به سر تا پاى مرد انداخت. پسر. مانند دختر ها بود. موها  نیملور  

ش یبود. لباس ها ختهیرا به گردنش آو  ىیطال ریكرده و زنج  شیاش عملى بود. آرا نىیو ب برداشته  

نوشته بود شیرو نیپاره و تى شرت لجنى بود كه با حروف الت  نیشلوار ج کیكه شامل   هم  I‘m 

giving birth پوزخندى زد و با خودش گفت: ))خوبه خودت رو خوب مى شناسى نی، ملور  

رفت. در تاكسى نشسته » ! آشغال  رونیب ىیكذا  الىیبى توجه به آن پسرك دختر نما از و سپس  

. ه بود فكر مى كردبود و به روزى كه وارد خانه ى عفاف شد  

*** 

: ن ی دو ماه قبل، ملور  

كنار گذاشته شده  نیرام اتیمرخص شده بود و حدود دو روز بود كه از عمل مارستانیاز ب تازه  

. وقتىندیو هم خواهرش را دوباره بب رد ی. قصد داشت خودش وارد باند شود و هم انتقام بگبود  

است! از  دهیس مى كرد خواهرش را د بود، عالوه بر آن دو گوى سبز رنگ، ح اریهوش مهین  

دو تا از خانه هاى عفاف در سطح شهر با  كىی نوشته هاى مادرش، متوجه شده بود كه  قیطر   

 خسروى ها تجارت دارد و قصد داشت از همان راه به ملودى اش برسد ...

ىدو اسكناس ده هزار تومان فشیجلوى كافى شاپى، چشمانش را باز كرد و از ك نیتوقف ماش با  

شد.سر در كافى شاپ نوشته بود  ادهیپ نیآورد؛ اسكناس ها را روى صندلى انداخت و از ماش در  

پوزخندى زد و با خودش گفت .» كلبه عشق ن ی« ملور  اشونیعشق؟ البد مكان كثافتكار كلبه  » 

كه به اسم عشق، هزار و صدتا كثافتكارى مى كنن بهم مى خوره  ىیحالم از كسا  نجاست؛یا  ! » 

بود و به لطف کیو با ظاهر خونسردى وارد كافى شاپ شد. فضا تار  دیكش قىینفس عم سپس  

مطمئن شد كه  نیهمون مكانشونه « چراغ هاى كوچک كمى نور براى راه رفتن بود. ملور  نجا یا !»  
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از   كىیپوزخندى زد و بى توجه به اطرافش از پله هاى چوبى باال رفت. مردى جوان پشت   سپس  

نمى توانست به خوبى  كى یدر آن تار  نی بلند شد. ملور  شیاز جا  نیملور دنینشسته بود و با د  زهایم  

ا نگاه انداخت و ب ن یبود. مرد به سر تا پاى ملور شانیدیحاكى از سف ش، یاما برق دندان ها ندشیبب  

ى گمنام خسروى ها « : خودش گفت  كهیبرعكس خواهرش، جلف به نظر می آد؛ دختر كوچ ! »  

قد بلند بود و حاال با كفش پاشنه بلندش، بلندتر هم شده  ن ی. چون ملورستادیمقابل مرد ا  نیملور  

آمد و مرد با لبخندى ن یسر و گردن از مرد بلندتر بود! پوزخندى گوشه ى ل**ب ملور ه ی بود،  

 مصنوعى گفت :

! خوشحالم دنتیسوزان خسروى، از د  - 

: لحن ممكن گفت  ن یبى تفاوت روى صندلى چوبى نشست و با سردتر  ن یملور  

و برادرم بد خواهر  از  معلومه كه طور  اون …بگم انتظار نداشتم جوابم رو بدى؛ اما خوب رك  - 

 جور متنفرى؛ البته فاكتور از ابراز عالقه ات به خواهرم .

نگاه كرد. با خودش گفت ن یسال ها از خانواده اش دور بوده، « : خسرو، نشست و به ملور نكهیا با  

ضربانش باال مى رفت. دروغ بود ». رفتاراش كپى خواهر و برادرشه ا،یسان ادآورىیهم با   هنوز  

چون هنوز هم دوستش داشت؛ حتى اگر او باعث مرگ ستین ایعاشق سان گه یمى گفت د  اگر  

: عصبى اش مى كرد. لبخندى زد و گفت   نیحال هنوز دوستش داشت و هم نی پدرش شده بود. با ا  

ى؟ی. نكنه برگ برنده سامان خان تو ستیمنم جاى سواله كه اسمى از تو ن براى  - 

: پوزخندى زد و گفت ن یملور  

بشم. خواهرم هم با نقشه اون ای كثافتكار ن ینشد؛ چون خودم نخواستم وارد ا من اسمى برده از  - 

نیو منم هم رىی تو مى خواى از اونا انتقام بگ ال،یخیب …وارد خالف شد؛ اگه به خاطر  اریسام  
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و من به سالمت، اوكى؟ ر ی و بعدش تو رو به خ میكار همكار ن یمى خوام. تو ا رو  

بلند و ابروهاى  شانیبه شباهت دو خواهر دقت كرد؛ هر دو چشمان آبى داشتند و موها خسرو  

را هم  نی اى پهن داشتند؛ هر دو اكثر اوقات خونسرد بودند و پوزخند به ل**ب داشتند. البته ا قهوه  

ها را داشت و خسرو به ژگىیو نی مى شود به راحتى ا  نه،یو كمى هز  ن یدانست كه با تمر  مى  

را مى دانست  نیهم ا  نی ظواهر به آن دخترك نمى توانست اعتماد كند. ملور نی ا دنیا د ب راحتى  (( 

 همون طور كه من به تو اعتماد نمى كنم، مطمئنم تو هم نمى تونى راحت اعتماد كنى !))

: تالشى كند. پس با سردى گفت شیولى قصد هم نداشت براى جلب اعتماد مرد روبه رو  

رو اریچون منم بهت اعتماد كامل ندارم؛ كمكت مى كنم جاى سام خوام بهم اعتماد كنى نمى  - 

. خواهرم  شیتو هم من رو مى برى پ رىیبگ  

خسرو جاى سوال داشت كه چرا دخترك، مى خواهد كار برادرش را تمام كند و فقط  براى  

مگر او دختر كوچک خسروى ها نبود؟ نمى توانست بدون زحمت خواهرش را  ند؟یرا بب خواهرش  

شده بود نگاهى كرد  رهی مقابلش خ یبه خسرو كه با ابروهاى دزهمى به نقطه  نیكند؟ ملور مالقات  

 و گفت :

چیاون اسمى برادرمه ولى من ه  ار،یمدت هاست با خواهرم رابطه اى نداشتم و اون سام من  - 

. فكر كنم جواب بعضى از سواالتت رو گرفتى  دمش؛ یند ک یوقت از نزد  

سرى تكان داد. درست بود كه جواب بعضى از سواالتش رو گرفته بود ولى سواالى  خسرو  

شد. چرا مدت ها بود دخترك با خواهرش رابطه اى نداشت؟ چرا برادرش جادیا ش یبرا شترىیب  

: به دخترك اعتماد كند؟ خسرو صادقانه گفت  دیبود؟ چرا با دهیرا ند  

! شدم جیگ شتر یب  - 
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: را صاف كرد و گفت شیاز چشم خسرو دور نماند؛ خسرو صدا نی زد و ا حىیلبخند مل ن یملور  

. به هر حال ممكنه تو هر كسىستیظورم اعتماد كامل نتو كار اعتماد نباشه نمى شه؛ من اگه  - 

 باشى؛ نمى تونم راحت باهات كار كنم!

*** 

ضرب گرفته بود و گه گاهى به ساعت مچى اش نگاه مى كرد؛ با خودش نیروى زم  شیپا با  

اومدم؛ مى تونستم « مى گفت   نجایا كردم غلطى عجب … به محوطه »  لیبا ورود اسماع فكرش  

كه  نیل**ب غرولند مى كرد. داخل ماش  ر ی مى شد ز کی نزد نی. مرد در حالى كه به ماشماند نصفه  

كه استخونام « : نشست فارق از مكانشان او را در آغوش گرفت. طورى كه با خودش گفت االن  

سختى گفت » ! :پودر بشه  به  

! میداش اسى پوكوند  - 

: زد و گفت محكمتر او را در آغوشش فشرد؛ لبخندى  ال،یخیب لیاسماع  

! مرد؛ لهم كردى  گهیبسِ د  - 

: به چشمان سبز رنگش نگاه كرد و گفت  لیكه جدا شدند، اسماع گرید  کیاز    

. نمتیخوشحالم دوباره مى ب  - 

 پوزخند تلخى زد و گفت:

نمى كردى زنده بمونم نه؟ فكر  - 

: اخمى كرد و گفت لیاسماع  

و زن عجوزه ش جون سالم به در  كه یرو بخواى آره، فكر نمى كردم از دست اون مرت راستش  - 

 ببرى!
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اش نشست ولى  شانىیگونه خطاب كرده بود، اخمى روى پ نی را ا  ایسان ل، یآن كه اسماع از  

: از احساسش با خبر شود. خنثى گفت لینمى خواست اسماع  

كجاست؟ نایمى دونى سار ست؛ یمهم ن االن  - 

: نامناسب چشمانش را بست سپس گفت تیدخترك چشم قهوه اى، در آن وضع ادآورى یبا  لیاسماع  

وقتى مى گفت  كهیبرزوِ، مرت شیخانومِ « : !پ هی» هد  - شرف یمى كرد؛ ب فىیك چه  

لحظه دلش خواست برزو را بكشد؛ با خود گفت کیبد شده؛ مرگ بچه مون « : براى   لىیخ ایسان  

فكر گفت »! :بى رحم مطلقش كردهبدون  سپس  

! نجاتش بدم؛ بهش بدهكارم دیبا  - 

ری حوالى آن كارخانه و ز  ىیبود اكنون جا امدهین نایبود؛ اگر سار  نایسار  ونیجونش را مد او  

: سرى تكان داد و گفت  لیخروارها خاك بود! اسماع  

. كرد  شیكار  ه یولى می شه  ستیآسون ن  - 

*** 

نگاه مى كرد. با خواندن متن درون تبلت، اخمى  نچىیاتاقش نشسته بود و به صفحه ى شش ا در  

ریرا تكان مى داد. ز  شیاش نشست. حسام بى تفاوت روى مبل راحتى نشسته بود و پا شانىیپ روى  

سرش را ایشده بود نگاه كرد و پوزخند زد! سان رهیكه با اخم به صفحه تبلت خ ا یبه سان چشمى  

: آورد و خنثى گفت  باال  

آب كنه ر ی رو ز ار یساده سر سام  نی خسرو هم دم درآورده؛ بى پدر مى خواد با اون ملور  نیا . - 

 دختره ى احمق هنوز عبرت نگرفته !

: گفت الىیخیزد و با ب گرى ی حسام پوزخند د  
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خسروى اومده. سوزان خسروى، موندم اسماى  لىیاونم مثل توِ، آنرماله؛ تازه با فام خوب  - 

! به اسم مستعار  ن یدیودتون چشه چسبخ  

پوزخندى زد و با خودش گفت  ا یواقعا احمق مى شى حسام؛ معلومه چرا چون « سان گاهى  

میبا اسم خودمون خالف كن م یخوا نمى  ! » 

 سپس بى تفاوت گفت:

! كوچولو ى یخوش آمد گو  هیبتونه كمكت كنه؛ البته بعد از  دیشا  - 

و حسام با خودش گفت  دیخند ثیدارى، جادوگر « سپس خب كتی چه نقشه اى توى اون مغز كوچ باز  

و بى »؟ كوچولو  ستادیبا خونسردى تبلتش را خاموش كرد و از جا بلند شد. مقابل حسام ا  ایسان  

: ى همسرش نگاه كرد؛ با لحن سردى گفت   رهیتفاوت به چشمان ت  

! عمارت م یدنبال من تا بر  ایرو تموم كن و بعد ب ایعرش نی كار ا  - 

 حسام بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت :

رو برات بكشم بهت گفتم. چوب خطط ا یپس بهم دستور نده خواستى برد ستم؛ یدستت ن ریز من  - 

 داره پر مى شه پرنسس؛ حواست رو جمع كن !

: ح گفترا پشت گوشش فرستاد، سمت حسام خم شد و بى رو ش یپوزخندى زد و موها ایسان  

احمق ناى یباشه من مثل سار  ادتیرفته در عوض كارت چى بهت مى دم؟ تو هم   ادت ی نكنه  - 

! حواست رو جمع كن  ستم؛ ین  

كم بود  لىیخ  شانیصورت ها  نیهمسرش انداخت، فاصله ى ب ىی ای نگاهى به چشمان در حسام  . 

 حسام پوزخندى زد و گفت :

با تو  كى یكن فاصله ات رو حفظ كن؛ از نزد  نرفت. االنم لطف  ادمیوقت  چینرفتِ، ه ادمی البته  - 
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 چندشم مى شه!

پوزخندى زد و از حسام فاصله گرفت؛ سپس با خودش گفت  ایمن عاشق تو ام كه بهت « سان انگار  

نشست! حسام بى توجه به او در فكر زشی را پشت گوشش انداخت و پشت م شیبشم! موها  کینزد  

« فرو رفت نی خان كه ا دونیكرده؟ خسرو همون پسر فر  كىیخسرو با خواهرش دست به  گفت  

جوابش رو داد و قشیعجوزه با كشتن رف نیرو از سامى خواستگارى كرد، همونى كه ا  عجوزه  

دختر ره؟یرو بگ اریباباش رو كشت! پسره احمق، تازه مى خواد آدم بشه و جاى سام بعدشم  

ده یند کی بودم ولى تاحاال از نزد  دهیو عكسش رو د دمی راجع بهش شنسامان خان، قبال کِیكوچ  

عجوزه هم مثل خودش خوشگله  نیخواهر ا  عنى ینگاه كرد؛ دخترى با موهاى »؟ بودمش؛  ایسان به  

شده بود، چشمان رهیبنفش ت شیابروهاى پهن قهوه اى، لبانش كه به واسطه.ى آرا ى،یطال بلند  

كه به واسطه ى   ىیبود، گونه ها خىی سرد و  شهیبود و مثل هم هایو درشتى كه دورش س  دهیكش  

ى همسرش  رهینگاه خ دنیبا د  ایو رنگشان آجرى بود. سان دهیكش  گهی و هزار كوفت د لریكانس  

بازم چه فكرى تو كلشِ كه تو صورت من زل « : پوزخندى زد و با خودش گفت ستین معلوم  

اش سرزنش كرد؛ هر چند گناه »! زده رهیشد و خودش را بابت نگاه خ ایمتوجه پوزخند سان حسام   

ن، یزن شرعى وش بود و نامحرم حساب نمى شد؛ صرف نظر از د  ای نكرده بود. به هر حال سان كه  

رهیخ شی روى موضوعى فكر مى كرد به رو به رو قایبود كه هر گاه عم از عادت هاى حسام  كىی  

: را با پوزخندى پاسخ داد و گفت  ایشود! پوزخند سان  

عجوزه كامله البته بعد از هی فكر مى كردم كه اگه خواهرت مثل تو و سام باشه، پس  نی به ا داشتم  - 

! عجوزه كنارش داشته باشه  ه یمثل من  دیخسرو كه با  چارهی. بزمیتو عز   

رونیجلوى خودش را گرفت تا وسوسه نشود با مشت به صورت حسام بكوبد؛ باز دمش را ب ایسان  
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 فرستاد و با ظاهرى خونسرد گفت:

شهیروى كارت تمركز كنى؟ هر چند تو هم خودى، یبه جاى فكر كردن به مسائل ب ستین بهتر   - 

شده بود مقابله كرد و  رشیبانگیو خاله زنكى بودى!حسام با وسوسه اى كه گر  خود یمسائل ب دنبال  

داشت، بى تفاوت از كنارش رد شد و ای براى خفه كردن سان دىیشد ل یبلند شد؛ با آنكه م شیجا  از  

 گفت:

طرف ن یاون موقع كه تو داشتى براى عشق از دست رفتت زار مى زدى، من داشتم جنس ا آره  - 

. ردم اون طرف مى ب  

دستان مشت شده اش را باز  ایبه اتاقش رفت و در را پشت سرش بست. سان ایبى توجه به سان و  

: د یل**ب غر  ر ی كرد و ز  

! روز از عمرم مونده باشه؛ تو رو با دستاى خودم خفه ات مى كنم هی اگه   - 

ن یرا نگرفته بودند و ا ای فرستاد و روى تختش نشست. هنوز برد رونینفسش را حرصى ب سپس  

بچه اش  اد یاش مى كرد، هر چند ته دلش خوشحال بود كه او توانسته بود فرار كند! ناگهان  عصبى  

را گرفت؛ پس از لحظاتى صداى پر عشوه ى  نا یتلفن را برداشته و شماره ى ن ت، یو با عصبان افتاد  

: دیچیزنک در گوشش پ  

! خانوم ایجانم سان  - 

صداى زنک بود، تنش مور مور شد؛ حالش از او كه دختر بود از آن همه عشوه اى كه در حتى  

: د یبهم مى خورد. با سردى و كوتاه پرس ناین  

هنوز زنده ست؟ نایسار  - 

كه سعى مى كرد عادى ى یبا صدا ناین د؛یلحظه اى از بى رحمى او لرز نا یبى رحم بود و ن لحنش  
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 باشد گفت:

 - هنوز زنده ست.

: گفت  ظیشد و پوزخندى روى لبش آمد؛ سپس با غ نایمتوجه لرزش صداى ن ایسان  

درس دیبلكه روزى هزار بار آرزوى مرگ كنه. با رهیبم دیخوام هر روز زجر بكشه؛ نبا مى  - 

دى؟یبشه؛ فهم هیبق عبرت  

: آب دهانش را قورت داد و گفت ناین  

 - بله خانوم!

: گفت  الىیخیعلت تماسش با ب ادآورى یمجدد پوزخندى روى لبش آمد و با   

گرفتى كه منظورم رو؟  ت؛ یاسى بى كله رو ببر تو مرغ دون  اروی  نیا  - 

دستانش گرفت و  انیبى معطلى تلفن را قطع و روى عسلى كنار تختش گذاشت . سرش را م سپس  

در سرش اكو شد نایرا بست. حرف آخر سار چشمانش  

چارهیندارن؛ تو سرنوشت تو تنها بودنِ دختربكدومشون واقعا تو رو دوست  چیبا او(( »! ه حق  

ى یاز كسى انتظار توجه بدون بها دیهرچند كه وقتى وارد آن كار شد، خودش هم مى دانست نبا بود  

باشد. بهاى خالفكار شدنش را با كشتن ملودى شروع كرده بود و حاال هم داشت با تنها  داشته  

. از جا بلند شد و به حمام رفت و  دیكش یشدنش آن را مى پرداخت؛ پوف كالفه ا   

*** 

اتفاق  ستیاز طرفى حس مى كرد قرار ن ند؛ یشخصا مى خواهد او را بب نا یبود كه ن بیعج شیبرا  

نشست و مشغول نوشتن شد. كارش كه تمام شد خودكار را روى  ز یرخ دهد. پشت م شیبرا  خوبى  

رفت؛ آجر لقى وار ی گذاشت و برگه را از دفتر پاره كرد. كاغذ را تا كرد و به سمت شكاف د ز یم  
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گذاشت. آجر را به جاى اصلى اش  وار یبرداشت و پاكت را درون جعبه ى مخفى داخل د  را  

: ل**ب با اندوه گفت  ر ی بازگرداند و خاك دستش را تكاند؛ ز  

. دمیرو به لجن نمى كش میپول، زندگ  كنى؛ اى كاش به خاطر دوهزار  داشیپ دوارمیام  - 

پوش از  اهیدنبالش آمدند. دو مرد س دهیو راهى ساختمان شد؛ طبق قرارشان به شب نرس دیكش آهى  

نشسته بود كه  نیو او را با خود بردند. خالف انتظارش مردى داخل ماش ادهی مشكى رنگى پ ون  

حركت كرد نیبا اشاره ى مرد ماشزد.   گارشیبه س قىیشناختش! مرد پوزخندى زد و پک عم نمى . 

: نگاه كرد و گفت  شیكالفه نگاهى به مرد رو به رو  

كى هستى؟ گه ید تو  - 

بود؛ خونسردى مرد  دنیكش  گاریبدون نگاهى به او با خونسردى مشغول س شیمرد رو به رو اما  

 عصبى اش كرد و بلندتر از قبل گفت:

! الل؟  ای با توام! كرى   - 

: صداى كلفت و خشن مرد كنارى اش بود د،یتنها پاسخى كه شن  

 - خفه شو بتمرگ سر جات .

مشتش را حواله ى شكم مرد كنارى اش كرد. مى خواست  ند؛ یبش شی سر جا  ال یخینتوانست ب گرید  

مقابل ز ی اش را بردارد كه با احساس دردى در سرش لحظه.اى متوقف شد و كم كم همه چ اسلحه  

 چشمانش تار شد.

*** 

 - هى پرنسس، پاشو خودت رو جمع كن، عشق سابقت اومده!

: با كالفگى لحافش را كنار زد و گفت ایسان  
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! كنه مى  وز وز گوشم بغل هى …از دست تو خوابم ندارم؟ اه   - 

: اتاقش رفت؛ حسام پوزخندى زد و گفت سیسپس به سمت سرو  

! تختت كمه عجوزه هی  - 

ا یمى آمدند و عرش نیی از پله ها پا  گر ی كد یدوشادوش  ا ینلم داد. حسام و سا ایروى تخت سان سپس  

پیت شه یمثل هم ایشد. سان رهیخ ا ینگاهى به حسام با خونسردى ظاهرى فقط به سان مین بدون  

چشمانش دودى و  شیاش را ساده بسته بود، آرا   ىیو قرمزى داشت و موهاى طال مشكى  

دست حلقه شده دور  دنیدر دلش قربان صدقه اش رفت ولى با د  ایسرخ بود. عرش  شی**ب هال  

: لحن ممكن گفت نی با سردتر  ایچشم از او گرفت؛ سان  تیكمرش، با عصبان  

 - خوش اومدى آقاى اعتمادى.

ا یبى تفاوت روى مبل دو نفره اى نشست. پس از آوردن قهوه.ها سان  ایسرى تكان داد و سان ایعرش  

 با سردى گفت :

شده؟ چى - 

: با خونسردى ظاهرى گفت ایرشع  

 - مى خوام تنها باهات حرف بزنم!

: گفت ت یدستش را روى پاى او گذاشت. با جد ایحسام پوزخندى زد و خواست بلند شود كه سان  

. ستیكسى جز ما ن نجایهر چى مى خواى بگى بگو، ا   - 

: با خونسردى به او نگاه كرد  اینشست و عرش شیحسام سر جا  

… طور راحتىملودى؟ هر  مطمئنى  - 

: اش نگاه كرد  خى یبى تفاوت به آبى  ا یبى تفاوت پا روى پا انداخت و عرش ایسان  
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سرى هی  بودى؟ من  با قبال تو  گى مى زنم به رى  مى …انتظار كاراى بچگونه نداشتم؛ هه ازت  - 

لو مى دى؟  سیمى دى و من رو به پل لشیتحو  مزخرف  

را شی ولى نمى توانست بى تفاوت باشد. صداحسى نداشت  چیه ا یبا آن كه نسبت به سان حسام   

 صاف كرد :

… نذار كه رونیب متیلیدرست؛ ولى پات رو از گ  میكیخان، باهم شر ایعرش نیبب  - 

: پوزخندى زد  رد؛ ینتوانست جلوى خودش را بگ ایعرش  

! نه تو كم یمن با زنت شر  ک؟یشر   - 

: بى تفاوت به چشمان خاكسترى اش نگاه كرد  ایسان  

تو من … رو جا انداختى زى یچ  هیشدم. ولى  کینزد  میلو دادم و به مر سیمن تو رو به پل درستِ  - 

 رو نمى شناسم!

: دیبا صداى بلند خند اینگاه كرد؛ سان ایبا تعجب به سان ی لحظه ا ایعرش  

. طى به من ندارهارتبا چیتو پرونده اون اسلحه ها فقط اسم توِ، پس ه  - 

: لحظه اى متعجب شد و سپس پوزخندى زد  ایعرش  

رفته قبل از اون ادت یكه  ن یا مثل …گرفتى خودت رو از خالف دور كنى ملودى؛ اما   ادی  خوب  - 

احساسات رو بكشى؟ دیبا  

: با خونسردى گفت ا ی نگاه كرد و حسام پوزخندى زد؛ عرش ا یخنثى به عرش ایسان  

از دستتون در نرفته؟  انایاح …نمیاالن كجاست؟ بذار ببرو مى گم؛ راستى   ایبرد  - 

نگاه ا یخونش در نمى آمد! درست برعكس ظاهر خونسردش كه به عرش یرا كارد مى زد ایسان  

مى دونه؛ هه نمیحتى ا ى،ی كرد. حسام پوزخندى زد و با خودش گفت: ))انقدر تابلو  مى  !» 
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: گذاشت ایدستى روى شانه سان  

فقط گذاشت زنده بمونه ایبى جواب نمى مونه ولى براى اطالعت مى گم سان انتشیكه خ البته  - 

! رو پرداخت كرد  شیبهش بدهكار بود و بده ا یچون بهش بدهكار بود؛ سان  

ولى تعجبش را پنهان كرد و با دیباال پر ایفشارى به شانه اش آورد. ابروى پرپشت عرش سپس  

 خونسردى گفت :

نه؟ ست؛یش برات مهم نطور، پس االن مرگ نیا  كه  - 

را كشته بود ای خشكش زد و با آن كه در تصوراتش، بارها برد اینگاه كرد. سان ایبه سان موشكافانه  

خواند كه ا یاز ظاهر سردر گم و چشمان سان ایمرگش واقعى باشد را نداشت. عرش نكهیانتظار ا اما  

. ستین تیبى اهم شیبرا ایمرگ برد  

و نتوانست بى دیرا د ایو پوزخند گوشه ل**ب عرش ایم سكوت سانروى لبش آمد. حسا  پوزخندى  

كه تازه به خود   ایبود؛ فشارى به شانه اش آورد و سان ایباشد. دستش هنوز روى شانه ى سان تفاوت  

 آمده بود با بى تفاوتى ظاهرى گفت :

. راستى تو فقط واسهشنهادهی پ هی ستیحتما از شرش خالص شو؛ اشتباه نكن دستور ن شیدید  اگه  - 

بفهمه عصبانى م یاومدى؟ حداقل تنها نمی اومدى، مر   نجایبه خودت زحمت دادى تا ا  نایا گفتن  

 مى شه تو تنها اومدى!

*** 

چند ساعت قبلشان را  دار ی. حاال معنى ددیكش قىیخودش را روى تخت انداخت و نفس عم ایسان  

دی رو مى دونست و اومد بِر و بِر بهم زل زد تا « مى فهم ز یلعنتى، اون همه چ اىیعرش اون  

بازم مى خواد  نكه یا  ای خرد مى شم  نهیبب نكه یمى خواد چى رو ثابت كنه؟ ا نه؟یالعمل من رو بب عكس  
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بده میو با خشم گفت »؟ :باز  نشست  

. نىیه بتونى بازم اشكم رو ببكور خوندى اگ  - 

پرنسس؟ مطمئنى  - 

آمده  ایحسام پشت سرش است؛ حسام براى خبر دادن به سان دیدر افكارش غرق بود كه نفهم انقدر  

بود نگاه كرد. حسام نگاهى به صورت ستادهیبرگشت و به حسامى كه در درگاه در ا  ای. سانبود  

: شد ک یبرافروخته اش انداخت و با پوزخند به او نزد  

! گوجه كه به تو نسبت بدن فیپس گرمتِ كه مثل گوجه قرمز شدى؟ البته ح  - 

: د یكه عصبانى بود با خشم غر  ایسان  

مى خواى؟ چى  - 

اد یكه نمى شد ز فیلذت بخش بود ولى ح شیبرا ایچهره ى عصبى سان دنیپوزخندى زد؛ د حسام   

: ند شد. بى تفاوت نگاهش كرد از آن بهره م  

! پرو تعارف رو تو هوا زده  ایهووت با عشقت شب دارن می آن؛ بهش گفتى با زنت ب  - 

: دیخند ثانهیخب  ایبه آنى فروكش كرد و قهقه اى زد. ابروى حسام باال رفت و سان ایسان تیعصبان  

! كنم ى یرایام پذ ژهیمنم بلدم به روش خودم از مهموناى و انیجدى؟ بذار ب  - 

روى مبل دو ایو عرش میمر  گر،یآمدند. در سمت د نییدست در دست از پله ها پا  ایو سان حسام   

آمده بود با چشم غره اى به همسر به  تى یكه با نارضا میى آبى كمرنگ نشسته بودند و مر  نفره  

و وارد سالن شد؛ لبخند مصنوعى اى زد و  دیكش قىینفس عم ایخونسردش نگاه مى كرد. سان ظاهر   

 با لحن شادى گفت:

. نیمعطل شد نیببخش ن،یخوش اومد  - 
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: گفت  ایباال انداخت و از جا بلند شد؛ با لبخندى مصنوعى تر از سان ىیابرو  میمر   

. یخواهش مى كنم ملود   - 

 تک خنده اى كرد و با لحن به ظاهر دوستانه اى ادامه داد :

زم؟ی لودى صدات كنم عز نمى شى كه م ناراحت  - 

: نگاه كرد؛ لبخندى زد و گفت  م یبه چشمان قهوه اى مر  میمستق ایسان  

درسته؟ م یبود ک یدر هر صورت ما قبال هم با هم نزد زم؛یعز  نه  - 

متقابل پوزخندى زد و به دو گوى  میاشاره مى كرد؛ مر   ایداشت به رابطه اش با عرش میمستق ر یغ  

نگاه مى كردند، نگاه  گر ید  کیكه مانند دشمنان خونى به   م یو مر  ایشد. حسام به سان رهیرنگ خ آبى  

« كرد و با خودش گفت میدار شی دوتا در پ ن یدرست و حسابى از دعواى ا شینما  هی امشب  !» 

: خم كرد   میلبخندى روى ل**ب نشاند و سرى به نشانه ى احترام براى مر   

م؟ینیبش ستیخونه ما خوش اومدى بانو؛ بهتر ن به  - 

ا یكرد. عرش تیحلقه كرد و او را به سمت مبل سه نفره هدا  ایسان ف ی دستش را دور كمر ظر  سپس  

ن یبود و ا نىیسنگنشاند و روى مبل نشست. فضاى  شانىیحركت حسام اخمى روى پ دنید با  

به حسام را به  ا یو عرش ایو نفرت حسام به سان ایبه سان م ینفرت مر  ا، یبه عرش ایسان قیعم نفرت  

نهارخورى هشت نفره ى قهوه اى رنگ، روى صندلى هاى سلطنتى  زینشان مى داد!پشت م خوبى  

م پلوى دست پخت كوكب خانو ن یر ی و ش کیشلیرنگ نشسته بودند و مشغول خوردن ش كرمى  

به همسرش چشم دوخته بود. حسام  ظی با غ مینگاه مى كرد و مر ایچشمى به سان ر ی ز ای. عرشبودند  

بود كه  ایسان ن یب نیشده بود، پوزخندى زد و قاشقش را به دهان برد. ا  ا یمتوجه نگاه هاى عرش كه  

 در گذشته اش غرق شده و متوجه اطرافش نبود .
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*** 

: ملودى  ش،یدوازده سال پ  

براى اعترافش تمام رستوران را اجاره كرده ایدر رستوران نشسته بودند و عرش ایعرش همراه  

به قهوه اى به ا یزده شده بود اما همچنان ظاهر بى تفاوتش را حفظ كرده بود. عرش جانی. هبود  

شده  دهیچ ز یرد و لبخندى زد؛ بى تفاوت روى صندلى نشست و به مخونسردش نگاه ك ظاهر   

زىیروم ز یباز هم براى جلب توجهش سنگ تمام گذاشته بود. روى م ای انداخت. عرش نگاهى  

ایو به قولى شاعرانه بود! عرش کیرمانت لى یخ زیبلند قرمز رنگ، م هی بود با چند شمع پا قرمزى   

 مجدد لبخندى زد و مقابلش نشست:

 - ازت ممنونم كه دعوتم رو قبول كردى...

*** 

 حال :

آمد و نگاهش را به حسام دوخت. حسام با  رونیدست حسام كه روى دستش نشست از فكر ب با  

ى همسرش رهیبه چشمان ت ایمقابله كرد كه پوزخند نزند و در عوض لبش را انحنا داد. سان خودش  

 نگاه كرد و برخالف او پوزخندى زد:

حسام جان؟ بله  - 

خطاب   ایپوزخند زد و موجب شد حسام هم پوزخند زد. فكر آن كه روزى جان سان ا یبار عرش نیا  

 شود حالش را بد مى كرد! حسام نگاهى پر نفرت به همسرش انداخت و نجوا كنان گفت :

… نباش عیضا انقدر  - 

 سپس بلند گفت:
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ومد؟یاز غذا خوشت ن زمیعز   - 

: نشاند و به بشقابش كه هنوز پر بود نگاه كرد؛ پوزخندى زد و گفت شانىیاخمى روى پ ایسان  

. نجامیبخورم، االنم به رسم ادب ا  ن یخودت كه مى دونى عادت ندارم شام سنگ  - 

*** 

نگاه مى كرد؛ برعكس او كه بى تفاوت روى ش یروى مبل نشست و با اخم به رو به رو كالفه  

: نشاند و گفت شانىیرا تكان مى داد. اخمى روى پ شی بود و پا  دهیتخت دراز كش  

مرگت شده پرنسس؟ انقدر عاشقشى؟ چه  - 

م كه مثل اسپند روى آتش شده بود، با خونسردى نگاه كرد و باال انداخت و به حسا ى یابرو ایسان  

 پوزخندى زد :

شدى؟ رتىیكه برام غ نگو  - 

: حالت داد و پوزخند زد رییحسام تغ  

. براى تو پرنسس؟ من رو نخندون رت؟یغ  - 

جزو محاالتش بود. او  ن یا  ا،یشدن براى سان رتىیقهقهه زد. حسام فقط نگران بود ولى غ سپس  

: گفت   تیود كه نكند براى كارش دچار مشكل شود؛ جدى شد و با جدفقط نگران ب  

! باشه ادتی  نیا  ستیهم برام مهم ن رىیاگه بم ا؛ یدور برت نداره سان  - 

: بى تفاوت شانه اى باال انداخت و گفت ایسان  

رونیرو از اتاقم ب كلتیانقدر حرص نخور و به فكر كارت باش. حاال هم لطف كن و اون ه پس  - 

 ببر !

« بى توجه به حسام بلند شد و به سمت حمام رفت. حسام پوزخندى زد و با خودش گفت انقدر  
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نشسته بود و به حرف هاى زشیپشت م ا یمردنه؟ اشكالى نداره كمى آن طرف تر عرش مشتاق  

دخترى به اسم   هیمردك ))انگار   یر مى كرد. عصبى و كالفه بود، چرا كه به گفته  فك  لیاسماع  

آخر زده و میبه س ده،یرو شن ا یشده بود و وقتى خبر باردارى سان ایعاشق شوهر سان نایسار  

كه عشقش جلوى چشمش از آن مردك  نیاون رو بكشه...(( خونش به جوش آمده بود. ا   خواسته  

روى كمد ستالى یكر  وانىیبود! به سمت بطرى جواهر نشان و ل نی سنگ شیشده است، برا  باردار  

سوخت  شیگلو  د؛ینفس سر كش کی. ختیر  وانیكاراملى رنگ را داخل ل عیو كمى از آن ما  رفت  

. تلخ بود، مانند تمام لحظات زندگى اشدیرا پر كرد و دوباره سر كش وانشیبى توجه مجدد ل ولى . 

. كرد و به گذشته اش رفت  كىیستر یخنده ى ه  

*** 

: ا ی گذشته، عرش  

نشسته بود و به رو به رو نگاه مى كرد؛ باز هم پدر و مادرش دعوا كرده بودند اطیصندلى ح روى  

مهم نبود،  شیاز دوستان مادرش بود هم برا كىی بود. ، ، حتى آن كه زن  شهیهم مثل هم لشیدل و  

از لباس هاى محبوبش را خراب كرده  كى یبه اتاقش آمده بود و  ارىیهش مهیكه پدرش موقع ن آن  

بود و هر  شانیمسئله براى دعوا نی پا افتاده تر شیبود! از نظرش پ شان یاصلى دعوا  لیدل بود،  

نیبى ارزش بمسائل  نی از ا كىی پا افتاده بود. باز هم سر  شیسر مسائل پ شان یاكثر دعواها  چند  

از تلخ كىی اش مرگ مادرش توسط پدرش بود؛ آن روز  جهیو پدرش بحث شده بود و نت مادر  

آمده بود با صحنه ى  نییبود. شب بود و او كه به خاطر سر و صدا، به طبقه ى پا  شیروز ها نیتر   

رو به رو شد. جسم بى جان مادرش غرق در خون بود و پدرش، كالفه كنار مبل وحشتناكى  

فقط هشت سال داشت كه مادرش  چارهی ب اىیبود و تفنگ نقره اى را در دست داشت! عرش ستادهیا  
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خورده بود كه در  دنىیمقابل چشمانش از دست داد و دو سال بعد هم پدرش را، او آن قدر نوش را  

ى یكرده و در جا مرده بود. نقل مكان به عمارت دا  کیلحه به سرش شلبى خبرى با اس عالم  

به  میطرفه ى مر  کی خالفكار هم زمان شد با شروع عشق  کیو آغاز كارش به عنوان  منوچهر   

اش، از  ىیعالقه اى به او داشت اما با بزرگتر شدنش و نفرتش از دا  مچهین دیالبته در ابتدا شا او،  

اش با سامان  ىیزدن منوچهر و پسرش استفاده كرد. آشنا  نیى براى زمبه عنوان سالح میمر  عشق  

گران تمام شد. مى خواست براى اثبات خودش تالش كند   شیو طراحى بازى اى كه بعدها برا خان  

خراب شد. عاشق مهره ى سامان خان شد و بازى اى كه واردش شده بود؛ خودش را بازى اما  

 داد…

*** 

 حال :

بود. دست جی. احساس گرما مى كرد و تا حدودى هم گدیرا سر كش وانشیلزد و مجدد  پوزخندى  

را راهنشیو گره ى كرواتش را باز كرد و آن را به گوشه اى پرت كرد. دو دكمه ى ابتداى پ برد  

و چشمانش را بست. در دیرا هم در آورد. روى مبل دراز كش شیكرد و كفش ها و جوراب ها باز  

نكه یمتنفر بود و ا ایبود كه عصبى به عكس عروسى اش نگاه مى كرد. از سان میكنارى مر اتاق  

هنوز هم  ایعصبى اش مى كرد. عرش  شتر یب دیهم نگاه هاى پر از عشق شوهرش به او را مى د  هنوز  

نگاه  نهیخودش در آ  ر ی قابل تحمل بود! برافروخته به تصو ر یغ شی برا نیبود و هم ایسان عاشق  

ک یاى شكل، ابروى بار رهی ى بلند و صورت دا رهیشش ساله با موهاى تو  ستیدخترى ب كرد؛  

اى معمولى داشت. ناخودآگاه خودش را با آن دخترك در عكس افهی ق ده،یو چشمان كش كمانى  

كرد و به شباهت هاى ظاهرى خودش و دخترك فكر كرد. موهاى هر دو بلند و صاف بود  سهیمقا  
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دخترك   نىیاو كه كمى پهن و گوشتى بود، ب نىیخالف بچشمانشان درشت و قهوه اى بود، بر و  

بود، برخالف ل**ب هاى پروتزى او کیو استخوانى بود. ل**ب هاى دخترك بار  کیبار ! 

را جذب آن دخترك  ا یتفاوت بود كه برد نیهم دیبود و شا  نشانیكمتر از تفاوت ب شانیها شباهت  

كرد؛ نگاهى به عكس انداخت و آن را پاره كرد. تكه هاى عكس را داخل سطل انداخت و با مى  

: ل**ب زمزمه كرد  ر ی فندك آتش زد؛ ز  

! متنفر  …ایازت متنفرم سان  - 

در سرش اكو شد و سپس صداى سردش كه مى گفت  ایرو كنترل « صداى قهقه ى سان احساساتت  

احمق احساساتى رفتار نكن؛ دنبال حقت باش و ه ی مثل … و تا حدودى توى خودت نگه دار كن  

ر یبگ شیبان  از  رو اشكت قطره هر تقاص …. آتش انتقام درون »دیى آتش درونش زبانه كش شعله  

بزرگ بود  لىیخ  میروشن كرده بود و حاال خودش نفت آتش شده بود. آتش انتقام مر ایرا سان میمر   

فراموش كرده بود بازى با آتش خطرناك  م یر را خاكستر نمى كرد خاموش نمى شد. م ایتا سان و  

! خودش زودتر خاكستر شود  نیب نی است و ممكن است در ا  

بى توجه به چهره ى درهم همسرش عصبى با اینشسته و در فكر بود. سان ایمقابل سان حسام  *** 

. با باز شدن در ودیمى كش قىیو هر از گاهى نفس هاى عم دیروى پاركت چوبى مى كوب شیپا  

رونیسرش را باال گرفت و حسام هم از فكر ب ایپوشى، سان اهیو چهارشانه ى س كلىیمرد ه ورود  

: دیپا روى پا انداخت و خونسرد پرس ایآمد. سان  

شد؟ تموم  - 

: پوش گفت اهیهمسرش نگاه كرد و پوزخند زد؛ مرد س خىی حسام به ظاهر خونسرد و   

 - متاسفم خانوم.
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: دستش را باال برد و سرد گفت ایسان  

كرد آره؟ فرار   - 

: پوزخندى زد  دیسكوت مرد را كه د  

! رونیخب برو ب لىیخ  - 

كه از شدت خنده اشكش در ى یایبلند شد و حسام متعجب به سان ایرفت، قهقهه ى سان رونیكه ب مرد  

با پشت دست چشمش را پاك كرد و تک سرفه اى كرد. با صداى دورگه و  ایبود نگاه كرد. سان آمده  

 خش دارى گفت :

 - حتما االن مثل موش تو سوراخ رفتن!

به چهره ى در  ایكمى عصبى اش مى كرد. سان ن یچه مى گذرد و هم اینمى دانست در سر سان حسام   

 فكر حسام نگاه كرد و تک خنده اى كرد :

! بر نمى خوره ىیتو ندون به جا كمم یتنفرى؟ اشكال نداره تو خمارى بمونى م نكهیاز ا  - 

داشت و حسام با  اریبه ندانستن نقشه ى واقعى حسام، براى سام مىیاشاره ى مستق ا یسان حرف  

: موضوع پوزخندى زد. با بى تفاوتى گفت ن یدانستن ا   

سوزى بهت حرفى راجع به نقشه م نزدم پرنسس؟ مى  - 

: پا انداخت  پوزخندى زد و پا روى  ایسان  

قدم از تو هی  شهیرفته من هم ادتیرو بكشى و بعد من رو. فقط    اریاول مى خواى سام واضحه  - 

 جلو ترم .

خسته وارد میو مر ای عرش گر،یداد حرفى نزند. در سمت د حیباال انداخت و ترج ى یابرو حسام   

قرار مى داد، شالش را از دور   تیرا مورد عنا ایدر حالى كه سان میى متروكه اى شدند. مر  محوطه  
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: د یكش قىیگردنش باز كرد و نفس عم  

! از دست دلخوره انگار شیسال پ ازدهیانگار عشقت بدجور ازت عصبانیِ، هنوزم به خاطر    - 

: پرخاشگونه گفت  ایعرش  

! جنابعالیِ  زیدهنت رو ببند، فعال كه اون دوست عز   - 

: دیاخمى كرد و سپس با صداى بلند خند  میمر   

كرده كه شهیعشق تو چطورى اون رو روانى تر از هم نیبب زم؟یمعشوقه تو عز  ایمن  دوست  - 

! شماس  ن یبه خاطر عشق مزخرف ب م یطیشرا نیاالن تو ا   نكهیبه خونت تشنه ست. ا   

انیحلقه كرد؛ از م م یمر  ف ی عصبى به سمت همسرش رفت و دستانش را دور گردن ظر  ایعرش  

: دیشده اش غر  ک یدندان هاى كل  

! من تو رو بكشم ایو كارى نكن زودتر از سان میخفه شو مر  - 

ک یدر حالى كه نفسش رو به قطع شدن بود در   میرا برداشت. مر نشانیخم شد و فاصله ى ب سپس  

نتوانست نفس میشُل شد و مر ایزد. حلقه دستان عرش ای ناگهانى، با پا به وسط پاى عرش حركت  

و سپس انگشت دیگذاشت و محكم هلش داد. هوا را با ولع بلع ایعرش نهی. دستش را روى سبكشد  

: كه خم شده بود گرفت   ای اشاره اش را به طرف عرش  

! ستمیات ن  گهی هاى د رخوابهیبه خودت جرأت نده بخواى ازم سواستفاده كنى؛ من مثل ز گهید  - 

ریشد. ز ریشدت درد اشكش سراز و از  دیرا نشن میاز درد خم شده حرف مر اىیعرش ولى  

كمى آن طرف تر نفس نفس مى زد و دستش م ینشست. مر  نی**ب فحشى نثار او كرد و روى زمل  

خدا لعنتت كنه كه هم ازم عشقم رو گرفتى و هم « را سمت گردنش برد. با خودش گفت ا،یسان  

گه ی. آخه بى پدر دستىیول كنم ن رىیام رو؛ خدا لعنتت كنه كه داغونم كردى و تا جونم رو نگ  بچه  
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ازم مى خواى؟ چى  » 

كرد  را در شكمش جمع ش یهمان جا نشست. زانوها نیو روى زم دیاز گوشه ى چشمش چك اشكى  

كه مواجه  زى یچ  نیچشمانش را باز كرد و با اول ىیگذاشت. با صدا ش یسرش را روى زانوها و  

و سرد مقابلش بود. براى لحظه اى با تعجب و سپس ترس به اطرافش نگاه كرد ک یفضاى تار شد . 

دستگاه هاى مقابلش به شكل  هی اطرافش، سا  كىیترس هم داشت چرا كه به خاطر تار  دیشا البته  

به ظاهر لوس كمى ترسناك بود. مخصوصا كه میبراى مر  نی افتاده بود و ا نیروى زم بدى  

هم آنتن نداشت م یرفته بود و تلفن مر  رونیبراى آوردن بطرى آب و لوازم ضرورى ب ایعرش ! 

: زد شیو مجدد صدا امدیرا صدا زد؛ جوابى ن ا یبلند شد و با كالفگى عرش شیاز جا  میمر   

… ایاى خدا، عرش ى؟یكجا  ا یهى، عرش …ایعرش  - 

به سمت درب اط یپوف كالفه اى كرد و چراغ گوشى اش را روشن كرد؛ با احت میمر امد،ین جوابى  

نیى بزرگى را در دست داشت در ماش  سهیدر حالى كه كوله پشتى و ك ا یحركت كرد. عرش آهنى  

با می ى ساختمان شد. مر را زد؛ نفسى گرفت و راه ن یماش ر یدزدگ گرشیبست و با دست د را  

بلندى زد و پشت غیج اهىیس بتیه  دنیآن را باز كرد؛ با د اطیشد و با احت کیبه در نزد  ترس  

 درختچه اى پناه گرفت !

مثل گذشته گریآراسته ى او د  شهیهم ینگاه كرد. چهره  ارینشست و به سام زشیپشت م ایسان *** 

آن غرور سابق را  گر ی مغرورش د شهیى هم رهیهرچند هنوز هم مرتب بود ولى چشمان ت نبود،  

مى شد. كنار ل**ب ها و چشمانش چروك شده دهیهم د دیاش چند تار سف رهیموهاى ت نیو ب نداشت  

لحظه اى دلش به حال  ایرنگى افتاده بود. سان اهی و پاى چشمانش گود افتاده و حلقه ى س بود  

« برادرش سوخت و با خودش گفت پىیشدى داداشم، البته هنوزم خوشت ر یپ  !» 



 

 
 

323 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 سپس پوزخندى زد و بى تفاوت گفت:

نجا؟یكشوندتت ا چى  - 

شده بود، دخترى كه روزى با چهره ى اشكى وارد عمارتش شده بود  ایاما محو چهره ى سان اریسام  

شده و مقابلش نشسته بود. چشمان قهوه اى لیحاال همان دختر به زنى جوان و بى رحم تبد و  

سرد و بى رحم مقابلش بود ى یایرا نداشت و در عوض دو گوى در شیو پاك آن روزها معصوم . 

به رژ انارى رنگ شده بود و پوزخند روى ن یال مزحا ایخندان سان  شه ی**ب هاى صورتى همل  

كنار چشمانش بود زیتر شده بود و چند چروك ر  رهیبود. پوست صاف گندمى اش حاال كمى ت لبش . 

: ى برادرش پوزخندى زد و با بى رحمى گفت  رهیبه چشمان خ ایسان  

ار؟یسام هیاومدنت چ لیدل  د،یو بازد دید ومدىین مطمئنا  - 

: ل**ب گفت ریگرفت و ز  ایچشم از سان اریسام  

… بى رحم شدى دختر  چه  - 

: نگاه كرد و خونسرد گفت میسپس سرش را باال آورد و به چشمان دخترك مستق  

فیمثل آدماى ضع رى؟یمى خواى انتقام بگ ى؟یا یدنبال كشتن عرش ا،یچت شده سان تو  - 

گرفتى؟  ادی سال ها چى  نی توى ا احساساتى؟  

: با سردى گفت  اری انداخت و مانند سامباال  ىیابرو  ایسان  

نجایتا ا م یرو شیپ لیفكر مى كنى دل  رم؟یدادى انتقام بگ ادمی رفته خودت  ادت ینشده،  م یز یچ من  - 

گرفتى؟ مریخان خسروى، آلزا  اریشدى سام ر یبوده؟ پ چى  

: به دخترك مقابلش پوزخندى زد اریسام  

. تو با فرارى دادن اونایعشق سان ،یدختر احساساتى ا  هیبره تو هنوز  ادمی تا حدى كه  نه  - 
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! لندهور شدن، اوج ضعفت رو نشون دادى هی و عاشق  تهیعفر   

خطاب كرده بود؛ با آن كه مى دانست  تهیرا عفر  ن یسامان خان افتاد، او هم ملور ادی به  ایسان  

انند قبل عالقه اىبه او م گریبوده است اما د ر یبى تقص شیسال پ ازدهیدر ماجراى   نیملور  

نهیاو را لندهور خطاب كرد. با آن كه از او به خاطر مرگ فرزندش ك اریسام ا،ی. بردنداشت  

 داشت ولى نمى توانست منكر عالقه ى بى اندازه اش به او شود! تلخندى زد :

رو گفت،   نیخانى؛ مى دونى پدرتم اون موقع به دخترش هم  ارینرفته تو سام ادمی  درسته، - 

. رى ی تو ام مثل اون من رو دست كم مى گ لى؛ یخ ار،یاونى سام  هیشب لى ی. خهتیعفر   

« سپس با خودش گفت دمیكه نمى دونى چه خوابى برات د  انقدر  !» 

 سپس پوزخندى زد و ادامه داد:

برات دارم، به جاى من برو سراغ خواهر كوچولومون سودابه خانوم؛ تو از بازى  شنهادیپ هی  - 

دیبا اونم بازى كن تازه خسرو كوچولو ام باهاشه؛ اسباب بازى جد كمی خوشت می آد نه؟ برو   كردن  

! كردم  دایبرات پ  

كرده شنهادیبچه ى سه ساله عروسک تازه اى را براى بازى كردن پ  کی . انگار به  دیبلند خند سپس  

دختر كسى كه  نیمتعجب بود. ا  ش یلحظه اى از بى رحمى زن رو به رو اری. سامباشد  

شناختش نبود؛ بى رحم تر و سنگدل تر از او و حتى سامان خان شده بود برعكس او كه كم كم  مى  

: دیه هم كوبنرم شده بود! زهرخندى زد و دستانش را ب  

آخرش مینیبب دیملودى، بازى اى كه سامان راه انداخته بود كم كم داره تموم مى شه؛ حاال با  نی آفر   - 

... بازى تو نباشى  ن یتو لحظه ى آخر بازنده ا دوارمیام می... بگذرایاور مى شه تو   میكى گ  

: بلند شد و ادامه داد  شیاز جا  
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اس دهیهمه چى داره تموم مى شه ادامه اش بى فابا تو بازى نكردم، اون كرد و حاال كه  من . - 

! ن یمن رو بكش نینمى تون تیراستى اومدم بهت بگم نه تو و نه اون شوهر قالب  

ک یرا متعجب كرده بود تنها  ایكه سان  زىی را كه مبهوت بود تنها گذاشت و رفت. تنها چ ایسان  

بود اری« جمله ى سام ا یاور مى شه تو    میآخرش كى گ مینیبب دیبا  ...» 

اریو سام  دینمى رس ىیجا  چیكرده بود. ذهنش به ه ر ی را درگ ایى نا تمامى كه ذهن سان جمله  

كرده بود و به قولى  جیرو تو پوست گردو گذاشته بود « لحظه ى آخرى او را گ دستش  !» 

ر او افتاد ))من با تو حرف آخ  اد یباشد اما بعد  اریقسمت از بازى سام کی هم  ن یبه ذهنش آمد ا اول  

اس...(( چهره.ى  دهینكردم، اون كرد و حاال كه همه چى داره تموم مى شه ادامه اش بى فا بازى  

قبل از هر كارى با حسام حرف مى زد دیمى كرد. با جیرا گ ایخالى از هر حسى بود و سان اریسام . 

 تلفنش را برداشت و شماره ى او را گرفت !

*** 

به عمارت خسرو نقل مكان كرده بود. روزى را كه خسرو به تلفنش زنگ  لشیخالف م  نیملور  

بى رحم و « زد و گفت اىیاون االن سان ستیملودى ن گهیتو دنبالشى... اون د دهیفهم خواهرت   

كه به خونت تشنه اس كه   ىیخودشم رحم نكرد. به تو ومدهین ا یدله كسى كه حتى به بچه ى دن سنگ   

خونه من تا اوضاع مرتب بشه اىیمدت ب  هیكنه. بهتره  رحم نمى  اصال  !» 

آورد. مى دانست خواهرش باردار بوده است ولى آن كه خودش فرزندش را كشته است. طى  ادی به  

مدت متوجه شده بود خسرو خواهرش را دوست داشته است و حتى بعد از مرگ پدرش كه  نیا  

حرفش مى توانست به خاطر ن یوست دارد.پس اهنوز هم او را د است،یسان ر یگفتند مرگش تقص مى  

. آورد اد یرا به  نیچند روز قبلش با رام داریعالقه اش باشد! د  
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*** 

: ن یسه روز قبل، ملور   

بالكن اتاقش نشسته بود و به خواهرش فكر مى كرد. چند روزى از آمدنش به عمارت مى گذشت در  

هم  قهیدق  ک یبه  دارشانیچند روز قبلش با خواهرش را مرور مى كرد. هر چند د  داریاو در فكر د و  

شكل خواهرش را مجسم كرد  ضىیاما چهره اش به خوبى در ذهنش حک شده بود. صورت ب دینرس  

شده بود ل یتبد خىیآن پوست برنزه اش، موهاى بلوند و چشمان درشتش كه به دو گوى آبى   با . 

حاال قلوه اى و سرخ رنگ شده بود و ابروهاى  كشیبرجسته تر و لبان صورتى بار شیها  گونه  

اه یو تازه متوجه س دی.ى دخترانه و مشكى رنگش، پهن و قهوه اى رنگ شده بود. آهى كشوستهیپ  

ارادى دستش سمت اسلحه اى كه خسرو به او داده بود رفت! شخص ریشد و غ شیرورو به  پوش  

: پوش نقابش را برداشت و با لحن آرامى ل**ب زد  اهیس  

 - نترس منم.

*** 

 حال :

لى یاتاق مستط  کی. اتاقى كه به او اختصاص داده شده بود دیو روى تخت اتاق دراز كش دیكش آهى  

با رو تختى ساده خاكسترى رنگ، باالى  دیاى شكل به رنگ سف  رهی نفره ى دا میو ن کیبا تخت   شكل  

ک یكمد مشكى رنگ دو در با  کیگرگ خاكسترى رنگ بود و  کی تابلوى بزرگ از  کی تخت  

دارش یبود كه با كالفگى به د نیاتاقش بود! كمى آن طرف تر، رام لی مشكى ساده تمام وسا  دراور  

. فكر مى كرد   نیبا ملور  

*** 
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: ن یرام سه روز قبل،  

وار در  وانهیو قلبش د دیرا در بالكن طبقه ى دوم د  ن یاز سد حفاظتى آن خانه گذشت، ملور وقتى  

بود و به دخترك كه غرق در ستادهیكرد. كمى بعد در گوشه بالكن ا دنیاش شروع به تپ نهیس  

نی از حد شده بود و نگران بود ملور شیبود و متوجه او نبود نگاه كرد. ضربان قلبش ب فكرى   

برد كه  ز یمتوجه حضورش شد و دستش را سمت اسلحه ى روى م ن یاحساسش شود! ملور متوجه  

: كالفه كالهش را برداشت و با صداى آرامى زمزمه كرد  نیرام  

 - نترس منم.

: رد و زمزمه ك  دینفسى آسوده كش ن یملور  

. فاتحه ات خونده ست نتتیجا چى كار مى كنى؟ اگه خسرو بب نیا - 

اخمش ناخودآگاه در هم رفت و  ن، یاز زبان ملور شوندیپ  اینام خسرو آن هم بدون پسوند  دنیشن با  

 عصبى زمزمه كرد :

كى تا حاال به خانواده ات عالقه مند شدى سودابه خانوم؟  از  - 

: پوزخندى زد و با تمسخر ل**ب زد  ن یملور  

! با هر كس مثل خودش رفتار كرد دیبا  دمیاز روزى كه فهم  - 

*** 

 حال :

: و با اندوه گفت دیكالفه دستى در موهاى مش شده اش كش  

! ن یلور كرده باشى م ر ییبهت حق مى دم بعد از اون اتفاق تغ  - 

: د یغر تیسپس دستش را مشت كرد و با عصبان  
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! خان اریسام رمی مطمئن باش تقاص اشكاى اون دختر رو ازت مى گ  - 

دو صفر ساده ى  ازدهی  اى یگوشى نوك ک یفرستاد و سمت تلفنش رفت.   رونینفسش را ب عصبى  

دیكش رونیتشک ب ریرنگ كه براى مواقع اضطرارى از آن استفاده مى كرد. گوشى را از ز  مشكى  

 و شماره ى عمو محمد را گرفت!

 ***صداى عصبى مرد بلند شد:

تو …تو متوجهى دارى كم كم نسبت به اون دختر  نیفقط اون دختره ست؟ رام سكتیر ن یا لیدل  - 

... اونوقت تو  نیقاتل حس  ن،یقاتل پدرت رام  ه؟یمتوجهى اون دختر ك  

: و آرام گفت  دیكالفه دستى به صورتش كش نیرام  

مى گفتى دل مى رود ز دستم صاحب دالن شه یدونم عمو، خودم مى دونم اون كیِ. خودت هم مى  - 

. اون مثلنهیبب بیآس نی از ا شی. من فقط نمى خوام اون دختر ب ستیمهم ن نی را... حاال ا خدا  

! ست یخواهر و برادر لجنش ن  

اعضاى خانواده اش نبود اما هر چه مى كرد نمى توانست  ر ی هم مى دانست كه دخترك مانند سا محمد  

هم ن یخون خالفكارى دخترك شود. به قولى عاقبت گرگ زاده گرگ شدن است! و ملور  منكر   

ادگار ی كه تنها  ندیگرگ زاده ى واقعى است. از طرفى نمى خواست بب ک یثابت مى كرد كه  داشت  

: دیهاى مرتب خاكسترى اش كش شیبه دست آن جانى ها نابود شود! دستى به ر  زش،ی دوست عز   

فكرى به حال دلت بكن مى دونى كه هی رو مى كنم؛ تو ام  میقولى نمى دم پسر جان ولى سع بهت  - 

! شدى نابود مى شه  شیقاتل زندگ اگه مادرت بفهمه دلباخته دختر   

را مى دانست مگر مى توانست به مادرش فكر نكند؟ زنى كه در اوج جوانى هم همسر ن یا نیرام  

مدت ن ی نحو از دست داده بود را فراموش كند؟ هرچند ا نیرا و هم فرزندش را به بدتر  زشیعز   
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: و با اندوه گفت  دیبورش كش شیبدون خواستش دلش را باخته بود. دستى به ته ر  

! جان عمو ممنون حال   هر  به …مگه مى تونم  - 

دن ینشست و تا رس نیدر ماش نیزد و پدرانه او را در آغوش گرفت. رام شیلبخندى به رو محمد  

رفت. از  رونیاتاق بنقاب خونسردى اش را زد و از   ن یبود. ملور نی خانه، در فكر ملور به  

سر بلند كرد نیصداى تق تق پاشنه هاى ملور  دنیرفت و خسرو كه با شن ن ییهاى مرمرى پا پله . 

زیم کیبود،   كىیبى توجه به زرق و برق خانه به آشپزخانه رفت. آشپزخانه ى مدرن و ش نیملور  

نقره اى رنگ كنار  دیسا دباییسا خچالی چهارنفره و چهار صندلى فلزى گوشه اى بود و   نهارخورى  

سمت قهوه ساز رفت و دكمه ى آن را فشرد؛ ماگ نیهاى ام دى اف رنگ چوب. ملور  نتیكاب  

نی تلخ بود مانند ا د،یرنگ نوش رهیت عینشست. كمى از ما  ز یرنگ را برداشت و پشت م قرمز   

روى ل**ب هاى مسى رنگش نشست و خسرو كه به تازگى وارد لبخند تلخى ش؛ یروزها  

: نشست. خسرو با حفظ خونسردى اش گفت شی آشپزخانه شده بود رو به رو  

. میرو بردار  ار یقدم براى نابودى سام  نیحاال وقتشه اول  - 

: كمى از قهوه اش خورد و بى تفاوت شانه اى باال انداخت ن یملور  

به دل نه یك ار یبه خاطر كشته شدن حنانه خواهرش از سام ،اریسام  مى یمرادى، دوست قد حسام   - 

عالقه به نینوجوون بوده عاشق حنانه هفده ساله مى شه و روزى كه از ا  اری. وقتى سامگرفته  

شخصا اون رو بكشه. حسام مى تونه بهت ار یمى گه اونم بدون تعلل حنانه رو مى بره تا سام پدرش  

و اگه  رهی هم از اون انتقام بگ ا یكمک كنه، فقط حواست باشه اون مى تونه با سان  اریحذف سام توى  

. هر چند مى دونم تونی با من طرف كهیاونوقته كه هم تو و هم اون مرت  ادیسر خواهرم ب ىیبال  

! اد یسرش ب ى یهنوزم عاشق خواهرمى و نمى ذارى بال  
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: امه دادپوزخندى زد و اد  ن یابرو هاى خسرو كه باال رفت، ملور  

نباشى؛ مى دونى كه ا یتو عاشق خواهرم باشى   ستیبا احساسات مشكلى ندارم و برام مهم ن من  - 

! ستی. هرچند برامم مهم نستمیمن از خالف بدم می آد ولى از قانوناش بى خبر ن  

: دیخسرو پوزخندى زد و پرس  

مطمئنى دختر سامان خسروى اى؟ تو  - 

: پاسخ خسرو را داد  لینداخت و بى مبا خونسردى شانه اى باال ا ن یملور  

! دى ان اى، دختر همون بى وجودم  شیمتاسفانه طبق آزما  - 

. رنگ خسرو نگاه كرد  شىیبى تفاوت به چشمان م نیخسرو قهقهه اى سر داد و ملور  

کیاو فقط با   دیرس اریروز از آن روز گذشت، خبر همكارى حسام و خسرو كه به سام دو *** 

هم با حسام به  ا یرساند. سان ایخبر را به سان  نیا  نایصدادار عكس و العمل نشان داد و س پوزخند  

سوار اسبش كوارتر قهوه اى رنگى شد و حسام هم سوار  ایاز شهرشان رفت. سان رونیب اسطبل  

: با تمسخر گفت  ایرنگى شد. قبل از خروجشان از اسطبل حسام به سان اهیس ر ی شا  

شرط بندى چه طورى؟ هی با  پرنسس  - 

و حسام از بچگى سوار كارى مى كردند. البته اریباال انداخت، خبر داشت كه سام ى یابرو ایسان  

ن یى ابود ولى حدود پانزده سال بود كه به طور جد  دهیهم در مدرسه دوسالى را دوره د خودش  

حسام را رد كند؛  شنهادیداشت اما مغرورتر از آن بود كه پ دیرا نكرده بود. با آن كه ترد  كار  

 پوزخندى زد و گفت :

ترسى ببازى؟ حاال شرطت چى هست؟ نمى  - 

: گفت  ثانهیحسام پوزخندى زد و خب  
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... اگه من بردم تا دو هفته تو برده منى و اگه تو بردى  قه،یدق هیدو دور تو   - 

: به سرعت گفت  ایسان  

 - مى تونم بكشمت!

: گفت  تیهمسرش نگاه كرد و سپس با جد خىی حسام لحظه اى با تعجب به چشمان   

 - قبوله پرنسس!

: پوزخندى زد و گفت ایسان  

 - قبوله!

*** 

: نگاه كرد و گفت  ایحسام با پوزخند به سان  

 - بهت می آد پرنسس... نه، كوزت عالى شدى!

با تمسخر به سرتا پاى او نگاه مى كرد چشم غره اى رفت و گوشه ى دامن به حسام كه  ظیبا غ ایسان  

از آن لباس كى ی  لشیتورى اش را در دست فشرد؛ وقتى شرطشان را باخته بود على رغم م كوتاه  

و مشكى  د یرا در آن لباس سف ا یبود و حسام موقعى كه سان دهیفرم كوتاه خدمتكارانشان را پوش هاى  

را روى   شیپا ها ا، یاز حد سان شیقهقه.ى بلندى سر داد. حسام سرخوش از كم كردن غرور ب دید  

: دراز كرد و گفت  ز یم  

! درد گرفته بمالشون لىی پاهام خ  - 

راحت  لىیبرزخى به حسام نگاه كرد و به اجبار خم شد و پاهاى حسام را مالش داد. حسام خ ایسان  

: رفتنش گفت  ن یخودش رفت و در حبه اتاق  ایبلند شد و بى توجه به سان  

مدت روى پاركت سرد بخوابى نیا دی دو هفته حق ندارى تو اتاقت و تخت راحتت بخوابى؛ با  تا  - 
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! زی كوزت عز   

: دیرا فشار داد و غر شیبا خشم دندان ها  ایسان  

! گهیمى كنى بسه د ز ی دارى صبرم رو لبر  گهید  - 

: عصبى نگاهى كرد و پوزخندى زِد اىی. به ساندیباال انداخت و روى پاشنه پا چرخ ىیحسام ابرو  

كه مى خواى جا بزنى. ها پرنسس، نكنه خسته شدى؟ نگو  - 

: پوزخندى زد و دست به كمر گفت ایسان  

آقا، خواستم بدونى چه قدر ازت متنفرم و راستى فكر كردى بدون  ر ینخ ارم؟یجلوى تو كم ب من  - 

مى تونم بكشمت؟ كشتن تو واسم مثل آب خوردنه و خودتم خوب مى دونى؛ پس حاال بندى ن شرط  

 زودتر شرت رو كم كن !

. بى توجه به حسام به سمت حمام رفت و حسام هم با پوزخند به او نگاه كرد  ایسان  

قهوه اى   _رفت. روى مبل سلطنتى كرم شیالیآن روز حسام براى مالقات خسرو به و  فرداى   

و زنانه اى سر بلند كرد. به دختر چشم  فی بود و قهوه اى را مزمزه مى كرد كه با صداى ظر  نشسته  

! نگاه كرد  شیآبى رو به رو  

 - پس تو شوهر خواهر منى...

اش  خىیكه با تمسخر به او شوهر خواهر گفته بود نگاه كرد. چشمان مغرور و    نیبه ملور  حسام   

اش هم بى شباهت به موهاى  ىیهمسرش بود و موهاى بلند خرما  خىی شباهت به دو گوى  بى  

ملودى نام نبود. مثل خواهر و برادرش با غرور و خونسردى روى مبل تک نفره ى مقابل دخترك  

 او نشست! حسام پوزخندى زد و بى تفاوت گفت :

! طوره خواهر زن نیظاهرا كه هم  - 
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دهیكردن چهره ى حسام پرداخت، در عكسى كه از او د  ز یداد و به آنالخونسرد سرى تكان   نیملور  

جز رنگ دش،یمى د  کیبودند و پوستش هم گندمى بود و حاال كه از نزد  رهیموها و چشمانش ت بود  

آنچنانى اى نكرده بود.خسرو كه شاهد نگاه هاى حسام و ر ییتر شده بود تغ رهیكه كمى ت پوستش  

رفت؛ از حسام دلخوشى نداشت و حتى از  نییوزخندى زد و از پله ها پا بود پ گر ید  کیبه  نیملور  

خسرو براى كنار زدن  لیاز دال كى ی بى زار هم بود چرا كه عشقش را تصاحب كرده بود.  او  

ژی ق ژ ی مى كرد. با صداى ق  ار یبه كنار زدن سام بیبود و او را ترغ ایتصاحب سان ار،یسام  

اش را از حسام گرفت و رهینگاه خ  نیملور  ن، یچرم كفش هاى خسرو با پله هاى مرمر  برخورد  

لبخندى زد و بشاش به سمت مبلى كه حسام روى آن  لش،یپوزخندى زد. خسرو على رغم م حسام   

: لبخند مصنوعى نكرد و با خونسردى گفت  ک ینشسته بود رفت. حسام اما تالشى براى زدن حتى   

! نیخوشحال شدم ملور  دنتیاز د  - 

دستش را مشت كرد و با خودش گفت  نی من « سپس بلند شد و به سمت خسرو رفت. ملور برعكس  

كنه یگوله حرومت م ه یمنتظر روزى ام كه خسرو  كثافت،   !» 

: در ظاهرش با سردى گفت  ر ییحسام بدون تغ  

! مینصحبت ك ىیبهتره تنها  - 

كه بى تفاوت روى مبل نشسته بود و با تلفنش بازى مى كرد نگاهى انداخت ن یبه ملور خسرو . 

كه متوجه نگاه خسرو شد سرى تكان داد و خسرو با لبخند دستش را به سمت قسمت  نیملور  

شباهت داشت را نشان داد. سالن بزرگ بود و با چند پله از  منیبه اتاق نش شتر یسالن كه ب ىیباال  

ک یدر آن نشسته بود با   نی و مبل هاى راحتى داشت جدا مى شد. بخشى كه ملور ونی كه تلوز سمتىق  

گریشده بود و قسمت د نیشكل مز ضىیب یا  شهیش زیم کیقهوه اى و  _مبل سلطنتى كرم دست  
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اى با انواع  شهیبوفه ى ش کیال سى دى و   ون یدست مبل چرم قهوه اى سوخته، تلوز کی شامل  

حسام پا روى پا  ش؛ یبود حسام روى مبل تک نفره چرمى نشست و خسرو هم رو به رو دنىینوش  

 انداخت و سرد گفت :

رو گفتم وگرنه ایعصبیِ؟ سان لىیخونه زندگى مى كنى خ  هیتو با خواهرش تو  نكهیدونى از ا مى  - 

! ارزش نداره زىی خواهرش پش كىیاون   اریمى دونم براى سام  

نام عشقش از زبان حسام عصبى شده بود ولى به خاطر نقشه اش مجبور بود  دنیكه از شن خسرو  

: كشتن حسام بگذرد؛ خسرو به طبع از حسام پا روى پا انداخت و پوزخندى زد  ریفعال از خ  

خودش و در عوض قصد جونش رو كرد؟ شیطوره پس چرا نبردش پ ن یا  اگه  - 

 حسام پوزخندى زد :

فكر نكن؛ حاال كه هدف هردومون مشخصِ بهتره روى عملى  اد یواهر زبه رابطه ى دو خ  تو  - 

. م یشدنش تمركز كن  

و توِ؛ هدف من گرفتن حقمِ « : خسرو سرى تكان داد و با خودش گفت   اریهدف من، نابودى سام ! »  

. لبخند ناخودآگاهى روى لبش نقش بست كه از چشم حسام دور نماند ایبا فكر سان  

*** 

: د یرا به گوشه اى پرت كرد و با عجز نال  شینتو كالفه ما  میمر   

گند كالغ مرده  یپنج روزه حموم نرفتم. بو م؛یخرابه ا  ن یهفته است تو ا هی خسته شدم؛ االن   گهید  - 

با تو ام مى فهمى؟  ایهفته اس خواب راحت ندارم؛ هى عرش هیبه سرم.   دهیو موهام هم چسب گرفتم   

صبر و تحملش را زانیخسته شده بود، انگار او قصد سنجش م  میاز غر زدن هاى مر  ایعرش  

م ی« : داشت؛ او هم از آن خانه به دوشى خسته شده بود؛ او هم حمام نرفته بود و به قول مر  یبو  
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كه » گند كالغ مرده گرفته بود  شیهم دلش خواب راحتى مى خواست. عصبى دستى به موها او  

: د یود كشحاال چرب شده ب  

گى چى كار كنم؟ مى  - 

تیو با عصبان دیلحظه اى آرام شد؛ البته آرامشش طولى نكش دیكه كالفگى همسرش را د میمر   

: دیتوپ  

فكر نكردى، حاال كاسه ى چه كنم چه كنم دستت  نیكه گند مى زدى به زندگى من به ا  اونوقتى  - 

نمى تونم گهید نكه یخاكه و ا   ر یم ز  دختر شش ماهه نكه یا تم،یوضع ن یمن االن تو ا نكه یا  گرفتى؟  

چى  دیحاال مى پرسى با   ن؛ ی... اكهیمقصرش تو و اون زن دم یكه كش  ىیدار بشم و تموم زجرا  بچه  

گم و گور بشى؟ مى تونى از  میمى تونى از زندگ ا یرو بهم برگردونى  میكنى؟ مى تونى زندگ كار  

مسخره ات دست بكشى؟ عشق  

خودش را خالى كند ولى نتوانست مقابل جمله ى آخر او ساكت بماند؛  م یگذاشت تا مر  ایعرش  

: د یغر  میعصبى تر از مر  

دمیخانوم منم كمتر از تو نكش ر ینخ دى؟ی سال ها سختى كش نیفكر كردى فقط تو توى ا   گه،ید بسه  - 

م ازش حرفاون باباى آشغالت كار كنم و مدا شی. فكر كردى راحت بود پدمیكش شتر یب تازه  

مثل سگ جون بكنم؟ اون دخترى كه تو  تیاون داداش عوض شیفكر كردى راحت بود پ ای  بشنوم  

مونده بود؛ بابات و برادرت، حتى تو به   شمیبود كه بى منت پ زى یدى تنها چ یلقب بدكاره م بهش  

. حاال تو عشق پاك من رو مسخره مى كنى؟ فكرنیخواسته هاى خودتون من رو مى خواست  خاطر   

اون دختر حتى نذاشته بود تا عقد نكرده بهش دست بزنن ،یكى هستى؟ تو ام مثل اون بابات  كردى  

پسراى  شتر ی. فكر نكن خبر نداشتم قبال با بدىینشده بغل من پر چىی توى بدبخت هنوز ه اونوقت  
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! ر كن فك   كمیزر بزنى   نكهیدانشگاهت بودى، قبل از ا   

: زد  غیج  میعصبانى تر سمتش حمله ور شد؛ مر  میبه نفس نفس افتاده بود و مر  ایعرش  

بود؛ پست فطرت من رو با اون اقتیشو، من هر كارى كردم به خاطر عشقم به توى بى ل خفه  - 

؟ی كن ی م سهیبوده رو با من مقا  ای قبل تو با ك ستینكن، دخترى كه معلوم ن سه یمقا دختره  

: زد و ادامه داد  ا یرشاى به ع لىیس  

عاشق شده بودم ولى االن ازت متنفرم،  دى؟یاحمق فقط عاشق توى بى وجود شدم؛ فهم من - 

 متنفر !

. مقابل چشمانش پر رنگ تر شد  شینگاه كرد و صحنه ى چند سال پ می به چشمان اشكى مر  ایعرش  

*** 

: ا یده سال قبل، عرش  

: چشم دوخت و زمزمه كرد ایملودى با چشمان اشكى به عرش  

 - چرا؟

 پوزخندى زد و با بى رحمى گفت:

 - وقت گذرونى باهات خوب بود كوچولو!

 سپس قبل از رفتنش دستش را باال برد :

! تكرارى بود باى نكهیفقط ا  - 

: اى به او زد و با تنفر گفت  لىیدخترك جلو رفت و با تمام توانش س  

! رم، متنفر ازت متنف  - 

*** 
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 حال :

شد؛ با صداى پوزخندى از  کینزد  میناخودآگاه روى صورتش نقش بست و بى اراده به مر  لبخندى  

كه او را خطاب مى ى یپوزخند از كجاست كه با صدا ندیرا برگرداند تا بب شیجدا شد و رو میمر   

 كرد متوقف شد !

كه شی به شخص روبه رو ای!عرشمیزدو خلوت عاشقانه اتون رو بهم  میكه بى اجازه اومد متاسفم  - 

داد  صی تشخ شیبود و چهر ه اش نامعلوم بود نگاه كرد، تنها از روى تن صدا ستادهیا  كى یتار در  

را رها كرد. هنوز دستش به كلتش میمرد است؛ كم كم عصبى شد و بازوى مر کیمتعلق به  صدا  

! بود كه با صداى مرد دستش در هوا ماند  دهینرس  

! ایاون دن نی بر  تیحركت اضافه بكنى تا هم خودت و هم همسر دوست داشتن هی  هیفقط كاف  - 

بود شد شیدو ابرو نیب قایو دق میمر   شانىیمتوجه نقطه قرمز رنگ كوچكى شد كه روى پ ایعرش  

: و در گوشش نجوا كرد  کی را به خود نزد م یگفت؛ سپس مر  ی ل**ب لعنتى ا ریو ز  

! انداز هست  ریتكون نخور همه جا تک ت  - 

ا یكرد كه اگر عرش دنیبست و بدنش شروع به لرز  خیسردش شده باشد تمام تنش  ى یگو میمر   

مى افتاد؛ خوب حق هم داشت، وارد معركه اى ناخواسته شده بود و با آن  نیبودش روى زم نگرفته  

خودش حس ک یحد مرگ را نزد نی گاه تا ا چیطى آن چند روز در چند قدمى مرگ بود ولى ه كه  

لحظه اى دلش به حال او سوخت و براى دلدارى لبخندى زد؛ البته ظاهر او بود،  ایكرد. عرش نمى  

آدم كشتن و مرده « خودش هم بوى مرگ را استشمام مى كرد و اعتراف مى كرد كه  ادی ز نكهیا با  

ولى االن حس مى كنم از مردن مى ترسم دمیوقت نترس چیه دمیحفظ ظاهر كرد و با » ! د  ولى  

 خونسردى گفت :
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كى هستى؟ گه ید تو  - 

: در هم رفت و مرد گفت  ای پاسخش صداى خنده بلند مردانه اى بود؛ ابروهاى عرش  

! باشى دست پرورده ى منوچهر خان نایازت انتظار داشتم باهوش تر از ا  - 

همه با یصورتش نامعلوم بود چشم دوخت؛ تقر كىی پوش كه در تار اهیبا تعجب به مرد س ایعرش  

از بچگى تحت  ایآشنا در صنفشان، مى دانستند عرش ىی سطح شهر و حتى اكثر خالفكارها افراد  

از آن صد دشمن خانواده  كىی است. پس آن مرد ناشناس هم  نشیاش و اكنون جانش  ىیدا سرپرستى  

: پوزخندى زد و گفت ایراد و اعتمادى بودند اما او كه بود؟ عرش  

 - اگه باهوشى به شناخت تفاله ها باشه، من اعتراف مى كنم كه خنگم !

بىیس با آرامش عجو سپ ستین صی قابل تشخ  كىی لبخند كجى مى زند كه البته در آن تار مرد  

: دیمى گو   

! طور متظاهر نیدرست مثل پدرتى گستاخ، پرو و هم  - 

: متعجب تكرار مى كند  ایعرش  

پدرم؟ تو كى هستى؟ مثل  - 

حاال كمى از چهره اش مشخص است؛ با وجود  د،یپوزخندى مى زند و جلو تر مى آ  مرد  

ش همرنگ چشمانداد، چشمان صیگرفتگى بد شكلش هم مى توان رنگ صورتش را تشخ  ماه  

هاى صورتش معلوم  رگی و شفاف بود به طورى كه مو دی. پوستش سفرهیبود، خاكسترى ت ایعرش  

: پرپشت و نقره اى بودند همرنگ موهاى دم اسبى نقره اى اش. مرد با لبخند گفت شیبود و ابروها   

پدر تكرار شد ایتاسفه كه پدربزرگت رو نمى شناسى پسر!تنها كلمه اى كه در سر عرش جاى  - 

و ندیگذاشت تا بهتر مرد را بب شیقدمى پ  ایبود. او پدربزرگ داشت و نمى دانست؟ عرش بزرگ  
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در بازوى او فرو مى برد؛ شترىیرا با شدت ب ش یو هم متعجب بود ناخن ها دهیكه هم ترس میمر   

دایوجه تشابهى پ چیى مرد ه دهیبه مرد نگاهى كرد و به جز رنگ طوسى و چشمان كش ایعرش  

: نشست و با تمسخر گفت  ای نكرد. پوزخندى روى ل**ب هاى عرش  

اگه ای باز ن یداشتى بپرم بغلت و بگم دلم برات تنگ شده بود آقاى پدربزرگ؟ به جاى ا انتظار  - 

! بكش  مونیمى خواى بكش  

: و با همان آرامش گفت دیاش كش رهیاى زمخت تمرد دستى به ل**ب ه  

حال احمقى، واقعا نمى دونم تو سر اون نیعماد شجاعى و مثل اون زنک مغرور و در ع مثل  - 

رو كهیابله اول اون زن یخانواده اش رو زد؟ پسره   دیق دهیاون ارك دنیاحمقت چى بود كه با د  پدر  

اون منوچهر گرگ شیكرد و بعدش خود بى عقلش رو خالص كرد؛ تو رو هم فرستاد پ سقط  

 صفت .

*** 

خبرى  دنیمشغول خواندن روزنامه بود؛ حسام با د ال یخیدر حال قهوه خوردن بود و حسام ب ایسان  

: خونسردى گفت لىیباال انداخت و با لحن خ ىیدر بخش حوادث روزنامه ابرو  

! مى گم عشقت مرده تیعذادار شدى پرنسس، بهت تسل  - 

: گفت  الیخیلحظه اى منقلب شد و سپس بى تفاوت شانه اى باال انداخت و ب ایسان  

چه طورى مرده؟ نمیبب سایراحت شد؛ وا امرزتشیمن چه، خداب به  - 

: گفت  ز یحسام پوزخندى زد و تمسخر آم  

ناراحت شدى؟ هیچ  - 

: و بى تفاوت گفت دیكرد و كمى از قهوه اش نوش  برزخى به همسرش نگاه ایسان  
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 - نمى خواى نگى نگو ولى چرت و پرت هم نگو!

را گفته بود؛ نیهم ا یو عرش ایسان انیهم زمانى از رابطه م ایپوزخندى زد، چرا كه برد حسام   

: گفت  ز یروزنامه را تا كرد و تمسخر آم  

ق سابقت با زنش موقع فرارشخب بهت مى گم، عش لىیزود رنجى پرنسس؛ خ تیعشق فعل مثل  - 

! منفجر شده نشونیماش  

نگونهی در جاده، كار او ا نیباال انداخت و متعجب به همسرش نگاه كرد؛ انفجار ماش ى یابرو ایسان  

: ل**ب زمزمه كرد  ر ی نبود. ز  

! كار اون ار،یسام  - 

: د یسپس دستش را مشت كرد و غر   

نذارى خودم شیپاپ ار یتو كاراى من دخالت كرد، حسام اگه تو براى كشتن سام اریسام ن یا باز - 

 وارد عمل مى شم!

نفر تا حدى بى رحم باشد كه براى قتل  کی حد متعجب شد؛ آن كه   نی تا ا  ایاز بى رحمى سان حسام   

در فكر ایو واقعا هم تعجب داشت، نداشت؟ سان ختیقدم شود تعجبش را بر مى انگ شیپ همخونش  

بود، او از برادرش متنفر نبود اما خشمى ناگهانى موجب به زبان آوردن آن حرف شده  گرى ید  

رنگ را روى عسلى چوبى  دیلحظه خودش هم از حرفش متعجب شد؛ فنجان سف کیو براى   بود  

مراسمى در عمارت میو مر  ایزود براى عرش لى یو بى توجه به حسام به اتاقش رفت! خ گذاشت  

كه  ایهاى سابق به مجلس ختم رفتند و سان کیو حسام هم به عنوان شر ا یبرگذار شد؛ سان مسعود  

داشت، حسام هم كت و شلوار  مىیمال ش یآرا شه یمشكى بود و طبق هم شیلباس ها شهیهم مثل  

را گرفته و با قدم هاى  ایبود. دست سان دهیجذبى با كروات همرنگش را پوش راهنیو پ مشكى  
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حالى نشسته بودند رفت؛ چشمان شانیبه سمت مسعود و آرشى كه با ظاهرى غم زده و پر  محكمى  

قرمز رنگ شده بود و نشانه عمق ناراحتى اش بابت تک خواهرش بود.برخالف ناراحتى مسعود  

دیهر چند بعبرود؛  شیحد پ نی مسعود، آرش در بهت بود و فكر نمى كرد پدربزرگش تا ا واقعى  

: را صاف كرد  شیكار را كرده باشد! حسام گلو  ن یمى دانست او ا  

سخته؛ منم خواهرم رو از دست دادم پس دركتون ز یمى گم غم از دست دادن عز تیتسل بهتون  - 

 مى كنم.

رنگ مسعود كه كامال سرخ بود و به سختى بغضش شىیى مغمومى گرفت و به چشمان م چهره  

اش  ىیرد؛ حرف آخرش صادقانه بود، چرا كه هنوز با گذشت سال ها در تنهافرو مى داد نگاه ك  را  

رهیخ شی . مسعود سرى تكان داد و آرش همچنان به روبه روختیتک خواهرش اشک مى ر براى  

: اما با خونسردى ظاهرى گفت  ایبود؛ سان  

! مى گم تیدرسته منم تسل  - 

ى تكان داد و دست حسام را گرفت وسر  ا یآتش گرفت و پوزخندى زد؛ سان ایبا حرف سان مسعود  

شده نییكه با ربان مشكى اى تز  ایبه عكس عرش ایشده رفت. نگاه سان دهیسمت صندلى هاى چ به  

نظر را داشت ن یا  ایبه او لبخند مى زد، البته سان ایو خاكسترى برد  دهیانداخت؛ چشمان كش بود ! 

حسام از فرصت براى   نیمتوجه بغض درون چشمان همسرش شد و پوزخندى زد؛ در ماش حسام   

: استفاده كرد و آهنگ غمناكى گذاشت  ایكردن سان  تیاذ  

 بغضم گرفته وقتشه ببارم  »

دارم  ه یگر  ی هوا هوا یب چه  

شد  یكاغذام با تو خط خط باز  
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حس و حال و دوست ندارم نی ا خدا  

دم یباره عطرت و نفس كش، دو  دمیدور پنجره قفس كش باز  

دم یتو دست من پر از سكوته ، دوباره از ترانه دست كش قلم  

ه یحوال ن یخاطرات تو هم باز  

هیچند سال هی و  نهیهم حالم  

ه یتو خال یجا  

حالمو  دوننیتو تمام شهر م جز   

كبوترم كه سنگ آدما شكسنه بالمو  مثل  

قرار و از تو دارم   یقلب ب  نیا  

حس انتظار و از تو دارم   نیا  

هنوز دور گردنم هست  اسمت  

طناب دار و از تو دارم  ن یا من  

شه یتو باشه دل نم یكه ب ی، دل شهینوشته رو بخار ش اسمت  

شه ی رفتن یاونم حت  ترسمیخونه ، م ی تو هیسا  هیموندمو  من  

ىی مرتضى پاشا  ادیزنده  بغض،  » 

: بود با صداى دورگه اى گفت شیدر گلو نىیكه بغض سنگ ایسان  

! كنى  تمیبدونى موفق نشدى اذ دیآزارم بدى بهت احساس قدرت مى ده؟ پس با نكهیا  - 

را برگرداند و بغضش را فرو داد ولى دلش مى گفت شیخوب تونسته، « رو  لىیو خ تونسته  

ر كرده دا حه یموافق بود، با خودش كه سر جنگ نداشت؛ حسام » ! احساساتت رو حسابى جر  كامال  
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مى گم، مى تونى خوب تظاهر كنى ولى نمى تونى منى « پوزخندى زد و با خودش گفت نی آفر  بهت  

رو گول بزنى دمتیاز ده سال د شتر یگفت »! :كه ب  ز یآم تمسخر   

! حرف رو بزن كه نشناستت پرنسس  ن یا  كىی نه بابا، برو به   - 

پر گل با درخت هاى كاج سوزنى، چون  اطىی شد؛ ح الیو باى یز اطیرا عوض كرد و وارد ح دنده  

فقط به م،یتنوع نداشت و مش رح  لى یخ ىی پشتى بود باغچه ى جلو اطیدر ح قیو آالچ استخر   

به سرعت به ا یسان نیبته رز رنگارنگ بسنده كرده بود. با توقف ماش ن یدو درخت و چند كاشتن  

بل چشمانش رد شد، مانندمقا ایرفت و خودش را روى تختش رها كرد؛ خاطراتش با عرش اتاقش  

اعتراف عشق خودش،  ا،یسال، اعتراف عشق عرش ان یكه روى دور تند باشد. مهمانى پا لمىیف  

اگر ا؛یعرش انتی و خ ایمالقات هاى عاشقانه شان، بوسه ها و آغوش هاى پر محبت عرش قرار   

ى از فكر و بلند شد و براى خالص ایبازى نبود واقعا عشقشان سر انجامى داشت؟ سان ز یچ همه  

. اضافه به حمام رفت تا آرام شود  الیخ  

*** 

حرف هاى مهبد در د؛یلبش را مى جو تیروى صندلى اتاق كارش نشسته بود و با عصبان ایسان  

بمب بوده و نوع بمبش دست ساز بوده « : سرش اكو شد نیماش ریز دم یطور كه من فهم اون  

از خرده فروش هاى »... خانوم؛ طبق اطالعات كار اسى بمبى بوده  كىیبمبى را مى شناخت.   اسى  

نبود فقط  ا یبه خاطر مرگ عرش تشیبود؛ عصبان اریبود و حشمت غالم حلقه به گوش سام حشمت  

مى كرد خسته مى شد. حسام طبق معمول شیكه برادرش در كارها  ىیكم داشت از دخالت ها كم  

نگاه كرد؛ روى مبل چرمى نشست و پا روى ایدر زدن وارد اتاق شد و با پوزخندش به سان بدون  

: با خونسردى گفت  تشیبه چهره ى همسرش نگاه كرد و برخالف عصبان ایپا انداخت! سان  
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دى؟یچه برنامه اى چ اریى؛ براى سامجوابم رو نداد هنوز  - 

: باال انداخت  ىیحسام ابرو  

! پرنسس نهیخواهرى به خاطر عشق سابقش نقشه قتل برادرش رو مى چ نمیباره مى ب نیاول  - 

: گفت تی همسرش نگاه كرد و با جد رهیخونسرد به چشمان ت ایسان  

چیه  ایره بهت مى گم عرشبا ن یكه تو كارم دخالت كنه جون سالم به در نمى بره و آخر  كسى  - 

فهم شدى، بگو  ر ینابودش مى كردم؛ حاال اگه ش دیآشغال كه با هیبا من نداشت جز   صنمى  

نه؟  ای اى دارى  برنامه  

: ل**ب گفت   ر ی حسام پوزخندى زد و به چشمان همسرش نگاه كرد و ز  

 - آره تو راست مى گى.

: گفت  ت یسپس اخمى كرد و با جد  

… دارم ولى ى یفكرا هی  - 

: و با بى رحمى گفت دیحرفش پر انیم ایسان  

 - خسرو هان؟ از شرش راحتت كردم، بى پدر داشت رو اعصابم رژه مى رفت!

شد و با رهیبى تفاوت به روبه رو خ ایباال انداخت و سپس قهقه اى سر داد؛ سان ى یابرو حسام   

كه « : خودش فكر مى كرد كه  ىیاروی نی بفهمم باالخره ا دیقبل از مرگش باهاش حرف بزنم؛ با دیبا  

ه یگذاشت. » !؟ گفت مقابلمه ك اقوتیبار پا به عمارت   نیپس از سال ها براى آخر ایسان شب  

آن گر ینداشت؛ د تىیجذاب چیه  شیكه روزى با هزار آرزو واردش شده بود، حاال برا  عمارتى  

ش یآن خاطره ساخته بود براكه روزها با  قى ینداشت، آن آالچ تىیجذاب ش یهاى رز سرخ برا گل  

با عشق نگاه مى كرد  اریكه روز ها كنارش مى نشست و به سام  باینداشت و آن آب نماى ز تىیاهم  
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بى روح بود؛ بى توجه به مارال كه  شهیبى مفهوم بود. داخل رفت، داخل عمارت مثل هم شیبرا  

. تقه اى به در زد ستادی ا ار یآمده بود از پله هاى مرمرى باال رفت و مقابل در قهوه اى اتاق سام شیپ  

بود و موجب شد دنیكش گار یشد؛ طبق معمول در حال س اریسام کی تار مهین شهیوارد اتاق هم و  

: را صاف كرد و جدى گفت  شیصدا ای. سانندازدیقلمى اش ب نىیبه ب نى یچ ایسان  

! خودت رو جمع و جور كن و اون كوفتى رو كنار بذار م،یباهم حرف بزن دیبا  - 

حال،  نی برود با ا ششیزودتر پ ا یشد و پوزخندى زد؛ انتظار داشت سان ایمتوجه سان اریسام  

. بلورى خاموش كرد و مقابلش نشست گارىیرا در جاس گارشیس  

! خانوم ایخوش اومدى سان  - 

: پوزخندى زد و روى مبل چرمى نشست و خونسرد گفت ایسان  

ای اور مى شى  م یبازى تو گ نیطراح بازى اى كه راه انداختى بابات بود و گفتى آخر ا  گفتى ... . - 

. وقت جمله ات رو نصفه ول نمى كنى پس ادامه اش رو بگو  چیمى دونم تو ه  

: د یبلند خند اریسام  

! ى بدونى؟ باشه پس بهت مى گمخوشم اومد ملودى، باهوشى دختر؛ مىخوا  - 

نشسته بود و با پوزخند به ساختمان مقابلش نگاه كرد؛ نشیعمارت حسام داخل ماش اطیح رونیب  

. آورد  ادی را به  دارشید  نیدر خاطرش آخر  

*** 

 هفده سال قبل، حسام :

نشسته بود و داشت به حرف هاى بى سر و ته او گوش مى داد؛ البته گوش هم اریاتاق سام در  

اش صحبت مى كرد با   ىیبازجو  نی اول یكه درباره  ار یداد و فقط نگاهش مى كرد. به سام نمى  
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پشتى راه اط یآمد به سمت كلبه ى كنار ح رونیب ار یچشم دوخته بود. وقتى از اتاق سام كالفگى  

بودكه با آن چشم هاى آبى اش به كتابش زل زده بود و لبش را به دندان گرفته  دیحنانه را د  افتاد؛  . 

جابه جا شد و به  شیزد و روى مبل مخمل چرك نشست؛ كمى در جا شیبا یبه خواهر ز لبخندى  

به رخت شانی شد. شب بود و حسام و حنانه پس از خوردن شام دونفره  رهی خاموش خ  ونیتلوز  

به تنها اتاق خانه رفت. در  مهیو سراس  دیخفه ى خواهرش از خواب پر  غیرفتند؛ با صداى ج خواب  

رونیب ى یرفته است. چون دستشو  ىی خواهرش دستشو   دیخبرى از حنانه نبود و حدس زد شا اتاق  

كه حنانه را به سمت انبارى   دیرفت؛ دو تن از محافظان سامان خان را د رونیبود ب كلبه  

 مى بردند .

*** 

 حال :

ظ یپشت دست صورتش را پاك كرد و با غروانه شد؛ با  شیآن روز ناخواسته اشک ها ادآورى ی با  

 گفت:

! ات  تهیهم تو و هم اون خواهر عفر  ن، یامروز تقاص پس مى د   - 

رنگ را فشرد؛ در  اهیو دكمه ى قرمز رنگ روى جعبه ى مكعبى شكل س دیخند ثانهیخب سپس  

قهقه ى بى رحمانه ى حسام بود كه  کیشد و سپس شل دهیبه آتش كش اقوت ی عمارت  هیاز ثان كثرى  

! انداز شد نیطن  

*** 

اعتمادى و از  م یو مر  ا یعرش نی كالفه در اتاق راه مى رفت، از طرفى خبر انفجار ماش نیرام  

كردن خواهرش را به باد داد؛ دایبراى پ دشیخسروى، تنها ام اریخبر انفجار عمارت سام  طرفى  
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كه از راه رفتن مداوم دیسهم در كالفگى اش بود. فر ن یشتر یب نیشدن ناگهانى ملور بیغ نیب نیا  

ار یداد؛ معتقد بود با مرگ سام هیبه ستوه آمده بود چشمانش را بست و سرش را به مبل تك نیرام  

ادامه دهند! تلفن همراه ستین ازى ین گر ی خسروى پرونده ى خسروى ها بسته شده است و د ایسان و  

آورد و رونیشلوارش گوشى اش را ب بیو از ج دیدست از قدم زدن كش نینگ زد و رامز نیرام  

 اتصال را برقرار كرد؛ مافوقش بود، صداى پخته و جا افتاده مرد مسن آمد.

! ر یاساط  نیبهتره برگرد  گهید  - 

: و نفسش را كالفه فوت كرد  دیكش ششیكالفه دستى به ر  نیرام  

 - اطاعت قربان!

: كه حاال به او چشم دوخته بود نگاه كرد  دیمافوقش روى مبل نشست و به فرپس از صحبت با   

. م یبرگرد دیبا  - 

: سرد گفت  دیفر  

 - خوبه.

*** 

بود و چشمان رهیاز حمام به اتاقش رفت؛ موهاى مش شده اش حاال مانند قبل قهوه اى ت پس  

بود نگاه  زانی گذشته اش حاال بدون لنز و قهوه اى رنگ بود. به لباسش كه در كمد آو  سبِزعسلى  

واقعى او را نشان مى داد. لبخندى زد و تیسبز مغز پسته اى محبوبش، لباسى كه هو  راهنیپ كرد؛  

داشت! كاله و اوركت مخصوصش را رىی. احساس غرور وصف ناپذدیفرمش را پوش لباس  

بود. لبخندى به  ستادهیج شد؛ مادرش در درگاه همراه قرآنى در دست او از اتاق خار دیپوش  

گذر زمان بود؛ روزگار با او و مادرش  یخطوط نشانه   نیو چروك مادرش زد، ا  ن یپرچ ی چهره  
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شدن رها و سپس خبر شهادت پدرش، هر كدام به نوعى مادرش دهیتا نكرده بود، اول دزد  خوب  

كردن  دایمى خواست با پ نیدر استوار ماندن داشت! رام شكسته بود ولى او همچنان سعى را  

دهد اما  ن یو رساندن قاتل پدرش به سزاى كارش، تا حدودى درد مادرش را تسك خواهرش  

آمد و به سمت مادرش رفت و به نیینتوانست موجب خوشحالى مادرش شود. از پله پا نتوانست؛   

نینگاهى انداخت. چهره ى رام دشیخانوم به پسر رش رهیدر دست مادرش چشم دوخت؛ من قرآن  

بود؛  ستادهی به پدرش داشت، در واقع با آن لباس فرم انگار شوهرش مقابلش ا ادى یز شباهت  

ل**ب نام پدرش را مى برد. با انگشت  ر ی كه ز دیاشک جمع شده در چشمان مادرش را د  نیرام  

گذاشت؛ سپس دست ز یچشم مادرش را پاك كرد و قرآن را از دستش گرفت و روى م اشک  

 مادرش را گرفت و بوسه زد. با صداى آهسته گفت:

! نتیجانانم كه با هر قطره اشكت آتش مى زنى به جان رام زیاشک نر   - 

ره یبراى هم قد شدنش مجبور بود خم شود؛ من نیو رام دیپسرش مى رس نهیخانوم تا س رهیمن قد  

 خانوم لبخندى زد و با صداى دورگه اش گفت :

! جلو چشمم بود؛ اشک شوق مادر جان نمیانگار حس دمتیوقتى د  - 

: مادرش نگاه كرد و با ناراحتى ل**ب زد  رهیهم لبخندى زد و به چشمان ت نیرام  

... بخشبندازم ب ر ی ببخش كه نتونستم قاتل بابا رو گ  - 

كه  دی« نتوانست بگو ارم یب شتیخانوم ناراحتى »! نتونستم رها رو پ  رهیانداخت؛ من ن ییرا پا سرش  

 پسرش را حس كرد دستى به شانه ى پسرش زد :

چى  گهی وقت براى من نمرده بود اون توى قلبم زنده اس و تو هم سالم مقابلمى د چیه بابات  - 

ن؟ یخوام جز ا  مى  
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محبوب پدرش اسی  حهیش سوار پژوى مشكى رنگش شد؛ هنوز هم رااز خداحافظى با مادر پس  

. كالهش را روى صندلى شاگرد انداخت و استارت زد؛ خاطره اىدیفضا به مشام مى رس در  

كرد. چقدر دلش براى آن نشیرا سوار ماش نیبار ملور  ن یچشمش آمد، همان روز كه اول  جلوى  

او را فراموش مى كرد؛ سرش را دی گستاخ مغرور چشم عسلى تنگ شده بود ولى نه با  دخترك  

شلوغ بود، شنبه شهیداد و بعد از گفتن بِسْم اهلل به سمت اداره راند. آن روز اداره مانند هم تكان  

سرى براى سرباز جلوى در تكان داد و پس از سالم و احوال  نیو روز اول كارى؛ رام بود  

ستش احمد راهى اتاق عمو محمد شد. بعد از احترام روى مبل قهوه اى رنگ مقابلشبا دو پرسى  

عالوه بر   عنىیدرجه ى سرگرد را داشت   نیمحمد افسر اداره ى آگاهى بود و مثل پدر رام نشست؛   

 دوست پدرش مافوقش هم محسوب مى شد! محمد لبخندى زد و گفت :

بمونه؛  جهیبى نت گهیهاى د  لىیى پدرت و خنباشى پسر گل كاشتى، نذاشتى از خودگذشتگ خسته  - 

! بود بهت افتخار مى كرد، البته منم بهت افتخار مى كنم پسرم  امرز یخداب نیاگه حس  

انداخت؛ اشک در چشمانش حلقه زد چرا كه او كارى نكرده  نییلبخندى زد و سرش را پا نیرام  

رد یتقاص خون پدرش را بگ ا یكند  دای افتخار باشد. او كه نتوانسته بود خواهرش را پ  ی ه یتا ما بود  

دلش را هم باخته بود پس كارى نكرده بود! پس از صحبت با عمو محمد راهى اتاق حتى  

كاناپه ى چرمى وسط ک یچوبى و  ز یبا احمد و چند تن از همكارانش شد؛ اتاقى با شش م مشتركش  

د ینشست. با زیو كمد آهنى نقره اى رنگى گوشه اى، كاپشن و كالهش را در آورد و پشت م اتاق  

ش یادارى و كاغذ بازى ها ط یكافى از مح یشش سال به اندازه  نی را مى نوشت؛ طى ا  گزارشش  

 دور مانده بود !

*** 
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طبق اقوت ی. پس از ماجراى انفجار عمارت  دیبرگى را مى كش گاری صندلى نشسته بود و س روى  

سشیو به دستور رئ ستیامن ن شیبرا گر ی د  رانی آمده بود؛ مى دانست ماندن در ا ه یاش به ترك نقشه  

! آمده بود. سه روز از آمدنش مى گذشت و همچنان منتظر تماس بود  هیبه ترك  

وانیآن طرف تر مردى با كت و شلوار دودى رنگ روى مبل نشسته بود و در حالى كه ل  كمى  

اش دنىیدرون لپ تاب نگاه مى كرد؛ جرعه اى از نوش ر ی ستش بود به تصواى در د ستالىیكر   

: گفت گاردش یگذاشت سپس به باد  ز یرا روى م وانشیخورد و ل  

. نمشیمى خوام بب  - 

رفت؛ مرد پا روى پا انداخت و به دفتر خاطرات رونیسرى تكان داد و از اتاق ب كلىیه مرد  

به او كرده بود؛ ادىی اش كمک ز نهیری د بیدفتر براى نابود كردن رق ن یرنگ نگاه كرد. ا  صورتى  

پدرش چشمانش برق زد و  دنیهمراه با دختر جوانى وارد شد. دختر با د كلىی باز شد و مرد ه در  

 با عشوه گفت:

! بود دهی هاى پاپى، دلم واست تنگول  - 

د پس اخمى كرد و سرد خنده ى مستانه اى كرد؛ مرد از طرز حرف زدن دخترش بدش مى آم سپس  

 گفت:

. كارت دارم نیمثل سنت رفتار كن دختر، بش  - 

: گفت  تیظاهرش و با جد ر ییگفت و روى مبل كرم رنگ نشست؛ مرد بدون تغ شىی دختر ا  

! حسام، كلكش رو بكن اروی  نیا  - 

: باال انداخت و متفكر گفت  ى یدختر ابرو  

ش؟یمى خواى بكش جدى - 



 

 
 

351 

  
 نقاب  ➢
➢ Ghazalhe.Sh 
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

: در لحنش گفت رىییمرد بدون تغ  

! رفتنشه رونیمدت بازى كرد و حاال وقت ب هیمهره ى سوخته اس؛   ه یاون االن   - 

***** 

كه حاال با عنوان سودى به كار خالف مشغول  نی آن روز خبر مردن حسام به گوش ملور فرداى   

. خسرو كجاست  ندیرفت تا بب رونیاز اتاقش ب د؛ یبود رس  

! داره چه غلطى مى كنه ستیلندهور باز معلوم ن كهیخسرو؟ مرت  - 

رفت؛ طبق معمول خسرو روى نییقرار مى داد از پله ها پا  تیطور كه خسرو را مورد عنا همان  

را خاك  ا یهفته ى قبل كه بى سر و صدا سان کی. از  دیمى كش گاریراحتى نشسته بود و س  صندلى  

مانند افسرده ها شده بود دن،یكش  گاریبودند، كار خسرو شده بود گوشه اى نشستن و س كرده . 

كار حسام است و دربه در دنبال  ن یمى دانست ا رد،یاما مى خواست انتقام خواهرش را بگ  نیملور  

برسى ک یرا از نزد  زیمى رفت تا همه چ هیبه ترك دی. بادیخبر مرگش به او رس نكهیبود تا ا حسام   

: د! رو به خسرو كرد و بلند گفتكن  

اصل ماجراش چى بوده؟ نمیبرم بب دیمرده و من با  حسام   - 

كه طى آن مدت از دست خسرو صبرش تمام شده ن یشد و ملور رهیبى تفاوت به مقابلش خ  خسرو  

: و جدى گفت ستادی بود كالفه مقابلش ا  

منم دلم براى خواهرم بفهم. ستی ن گهی االن خودت رو جمع و جور كنى؛ خواهرم د دیبا نیبب  - 

رو ایچه كمكم كنى چه نكنى من انتقام سان ستمیول كن ن رمیشده ولى تا انتقامش رو نگ تنگ   

! رم یمى گ  

افتاده  انی متوجه احساسات به غل نیاشک در چشمانش جمع شد؛ ملور ا، ینام سان دنیبا شن خسرو  
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: ادامه مى داد  دیاش شد ولى با  

نمى كنه، منم االن ناراحتم ولى تا مسبب رییتغ زىی چ دنیكش گارینشستن و س نجایخسرو با ا نیبب  - 

تو هم بهتره االن بلند ستم؛یول كن ن رمی نكردم و انتقام خواهرم رو نگ دایماجرا رو پ نی ا اصلى  

و مثل نجایا ن یبراى كمک به من تو گرفتن انتقام خواهرم، بعد بش اى یبرى حموم و بعد ب شى  

! دود كن و عر بزن  گاری معتاد سافسرده هاى   

نكرده است، دا یراهى اتاقش شد؛ به خودش قول داده بود تا روزى كه قاتل خواهرش را پ سپس  

! نكند و حتى به مزار گمنام خواهرش هم سر نزند  ه یگر   

را نگاه مى كرد؛ وقتى خبر مرگ زشینشسته بود و كاغذهاى پخش شده روى م زشیم پشت *** 

و معادالتش را به هم زد، مجدد به برسى تمام اطالعات پرونده  دیرسمرادى به گوشش  حسام   

مصرانه به ن یبود. هرچند كه پرونده خسروى ها چند ماهى بود بسته شده بود اما رام پرداخته   

ان یرا كه سرش م نیبود! احمد وارد اتاق شد و رام اقوتیعامل اصلى انفجار عمارت  دنبال  

: اش بود نگاه كرد؛ باالى سرش رفت و با لحن شوخى گفت شانىیپ نیكاغذها بود و اخمى ب  

 - احوال جناب سروان!

گرفته بود؛ تشیستاره اى كه به واسطه ى موفق کیدرجه عادت نكرده بود،  نی! هنوز به ا سروان  

آورد  ادیرا به   تر از قبل مى كرد. روزى ن یرا سنگ تشیستاره ى روى شانه اش كه بار مسئول چهار  

 كه ارتقاى درجه گرفته بود .

*** 

: ن یدو ماه قبل، رام  

نگاهش شگىینشسته بود و به قاب عكس پدرش كه با آن لباس فرم و لبخند هم شیسالن هما  در  
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ر یكرد لبخندى زد؛ اگر مى گفت استرس ندارد دروغ محض بود چرا كه امروز مراسم تقد مى  

وى صندلى كنارى اش نشسته بود و از زمانى كه وارد سالنخانوم ر رهیبود و مادرش، من پدرش  

اشک هاى مادرش را نداشت و از طرفى دنیكه طاقت د  نی. رامختیبودند اشک مى ر شده  

بود  شیتنها كارى كه مى توانست انجام دهد تكان دادن مداوم پاها د،ی بگو  زى یخواست به او چ نمى  

هیبودند براى چند ثان دهیكه همه چادر پوش  گر ی نفر دخانوم و سه  نب یز ن، یبا آمدن مارال، نازن و  

نبیل**ب سالمى كرد. پس از حوال پرسى، ز  ر ی و ز ستاد یا نیهاى مادرش آرام شد؛ رام ه یگر   

با گفتن ن یرا از سر گرفتند؛ رام ه یدوباره گر  گر ی د ک یخانوم هر دو در آغوش  رهیو من خانوم  

مراسم  ن یرفت. رابطه شان هنوز هم شكراب بود ولى ا دیاز آن ها دور شد و سمت فر  دىیببخش  

بود نگاه كرد،  رهی كه با بغض به مادرش خ دیكنار فر  نیتوانست رابطه شان را درست كند. رام مى  

وار یكه مصمم بود كه آشتى كنند، به د  نیشده بود ولى به او توجهى نشان نداد؛ رام نیرام متوجه  

: زد و با حسرت گفت هیتك  

كرده، خوش به هی خالیِ، هم آقا محسن و هم بابا؛ مامان از صبح تا حاال فقط گر  لىی خ جاشون  - 

! زه یحالش حداقل مى تونه آزادانه اشک بر  

ک یكه به سختى جلوى بغضش را گرفته بود نگاه كرد و چند لحظه بعد هر دو در آغوش  دیفر به  

. بودند  گر ید  

*** 

 حال :

خندان دوست شهیو هم رهیتلخى روى لبش شكل گرفت و سرش را باال گرفت؛ به چشمان ت لبخند  

 و همكارش نگاه كرد .
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حسام مرادى كه سال ها دنبال انتقامش بوده بعد ادیپرونده ام هنوز، با عقل جور در نم ن یا  ر یدرگ  - 

بیعج  نیا  ده،یمى شه؛ تازه مرگش تصادفى هم نبوده به قتل رس دایجسدش پ هیتو ترك انتقامش  

! مى شم احمد، پوف  وونهیدارم د ست؟ین  

انداخت؛ احمد كالفگى گرىیو پوشه ى صورتى رنگ را روى دست د دیبه گردنش كش دستى  

خودش هم مشكوك بود به مرگ ناگهانى خسروى ها. احمد روى صندلى نشست و  د،یرا د دوستش  

 زمزمه كرد :

! فكر رو مى كنم نیمن هم هم  - 

نوك مدادى اى شد و راهى محل قرارشان شد؛ پس از مرگ خسرو نمى دانست به دیپرا سوار *** 

به او اعتماد داشت را هم نمى توانست طی اعتماد كند. تنها كسى كه مى شد در آن شرا  دیكسى با چه  

اطالعاتى كه دارد مرگش حتمى مى دانست با وفتد،یاتفاقى ب شیدر واقع نمى خواست برا  ند؛ یبب  

و مقابل پارك متوقف شد؛ بسته را برداشت و راهى اتاقک نگهبانى شد دیكش قىی! نفس عماست . 

بسته ى زرد رنگى را  نیباال انداخت؛ ملور  ىیمضطرب انداخت و ابرو نی نگاهى به ملور سرباز  

. را زمزمه كرد  زى یل**ب چ  ر یمقابلش گرفت و ز   

به  ادىی مرد جوان شباهت ز  یرنگى مرد مسنى مقابل مرد جوانى نشسته بود؛ چهره  اهیون س در  

و همان ل**ب هاى كبود را داشت؛مرد  رهیداشت. همان چشمان طوسى و موهاى ت برادرش  

 جوان تر رو به مرد مسن گفت:

غلطى بكنه پدربزرگ؟ چینمى تونه ه مطمئنى  - 

: گفت تیدر هم رفته بود، خرخرى كرد و با جد شیها كلمه پدر بزرگ، اخم  دنیمرد مسن كه با شن  

! حالم بهم مى خوره دمیرو از زبون اون داداشت شن نی نگو پدربزرگ؛ از وقتى ا گهیمطمئنم، د  - 
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دیای برادرش كمى احساس عذاب وجدان داشت؛ او فقط مى خواست به چشم ب ادآورىی با  مرد  

 نمى خواست قاتل برادرش شود. پوزخندى زد :

! ى جوناوكى دد  - 

نگهبانى دور مى شد نگاه كرد؛ بدون  وسکینگاهى انداخت و به دخترك كه از ك میبه نوه اش ن مرد  

: خطاب به نوه اش گفت  شیبرگرداندن رو  

! ایكجا مى ره قبل رفتن كارش رو تموم كن و بعد ب نیبرو دنبالش بب  - 

. نگى شدمرد جوان سرى تكان داد و پس از خارج شدن از ون سوار سمند لجنى ر  

*** 

پرونده بود و  ر یذهنش در گ نینشسته بودند و هر كدام در فكرى بودند؛ رام گر ید  کیبه روى  رو  

داشت در ذهنش كلمات مناسب را انتخاب مى كرد. سكوت حكم فرما توسط مارال شكسته  مارال  

: را صاف كرد  شیگذاشت و صدا ز یشد؛ مارال فلش كوچک را روى م  

و منم تازه لمیوسا  نیممورى رو گذاشته بود ب نی ا ن یما تموم بشه، ملور  تیمامور  نكهیاز ا قبل  - 

. برام اومد امکی پ هی  روزیكردم. د  داشیپ  

: داد سپس ادامه داد  نیگوشى اش را درآورد و به دست رام  

! بى اجازه بازش كردم نیببخش  - 

پس د؛ ی خود مرور مى كرد ند شده را با پیكه كلمات تا نیانداخت و به رام ن ییسرش را پا مارال  

 از رفتن مارال بدون تعلل فلش را به لپ تابش زد .

در حالى كه ظاهرش  نیبدون تعلل بازش كرد؛ ملور  نیبود و رام ى ی ویدیو ل یفا ک یفلش   داخل  

: ل**ب گفت ر ی ناخودآگاه لبخندى زد و ز ن یبود داخل اتاقى نشسته بود، رام دارشانید نیمانند اول  
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! چهره ى معصوم تنگ شده بود  نی ا دنیاى د چه قدر دلم بر   - 

نیآمد و رام نی ملور فیچشم دوخت؛ صداى ظر   توریبه خودش تشرى زد و با اخم به مان سپس  

مجرم بود ولى با  کیشد. حق داشت هنوز داغ دار تک خواهرش بود، هر چند او   قىیغم عم متوجه  

: گفت  نىیبدون مقدمه چ ن یحال براى او فقط خواهرش بود! ملور ن یا  

بهت گفتم خواهرت زنده ست ولى نمى دونم  ادتهیجناب سروان،   رمیوقتت رو نمى گ ادیز  - 

كه هنوز سامان معروف نشده بود براى زهر چشم  شیمى دونم! سال ها پ گهیحاال د  كجاست؟  

ده و اون دختر خواهر تو بوده. بعد ماجراى كشتهاز مأمورا رو مى دز كىی  سا،دختریاز پل گرفتن   

ه یخواهرت رو مى كشتن اما سامان دلش به رحم می آد و نمى كشتش ولى  دیپدرت، طبعا با شدن  

خبر ندارم اتشیو كانادا از جزئ كا یبعد آمر ایتالیبدتر راه مى ندازه. خواهرت رو مى فرسته ا  بازى  

اعتمادى و زنش، ا یمرگ عرش گه یموضوع د  ه ی! رانِی مى دونم زنده است و االن تو ا ولى  

خانواده باى یاز رق كىی شده بود؛  زى یخسروى و حسام مرادى، همه برنامه ر  ار یو سام خواهرم  

داشته رو نابود كنه. انفجار  كىی خواسته خسروى ها و هر كسى كه باهاشون رابطه نزد  من  

اعتمادى، مرگ ظاهرى حسام مرادى، تصادف منوچهر راد و ا یعرش نیو ماش اقوتی عمارت  

شده بود و احتماال  زىی همه از قبل برنامه ر رى؛ یپسرش مسعود و غرق شدن خسرو مش خودكشى   

... تموم می شه  هیقض  نی با مرگ من ا  

: و ادامه داد  دیكش قىینفس عم ن یملور  

ى مى فهمه دختر موردبوده، اون وقت شیعشق ب یحسادت دوست سامان و رق  نایهمه ا  پشت  - 

و براى انتقام قسم مى خوره تا  رهیبه دل مى گ نهیاش همون مادر من و زن دوستش بوده ك عالقه  

اىیطورم شد، االن اون مرد تو دن نیهم بایافراد خانواده رستگارى رو نابود كنه كه تقر  همه  
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 خالفكارها براى خودش اسم و رسمى داره اون ...

: شد ان ینما دیى مضطرب فر افهیدر با شدت باز شد و ق  

! بوده ن یملور …رفته ته دره و خب راننده ن یماش هیاالن خبر دادن توى جاده تصادف شده و   - 

خبر مواجه شد بهت زده به  نیهضم نشده بود كه با ا  شیبرا ن یهنوز حرف هاى ملور  نیرام  

حرف دخترك در سرش اكو شد  ن ینگاه كرد؛ ا نیملور  ر ی تموم « تصو ه یقض  نیمرگ من ا  با  

به تازگى »... می شه ویدیحساب و نی را آورده بودند. با ا نیمرگ او، حاال خبر مرگ ملور با  

كالفه نی؟ رامولى پنهان نشده است ردیمى دانست قرار است بم  نیملور  عنىی شده بود،  گرفته   

: و زمزمه كرد  دیكش شیدستى به موها   

 - دختره احمق با پاى خودش رفته سمت مرگ!

*** 

آخر راهش است اما مانند نیبود، مى دانست ا  بشیسمند لجنى در تعق  ک یزمان حركتش از هتل  از  

راى و هفت سال. ب ستیاو هم در تقال براى زنده ماندن بود. مگر چند سالش بود؟ فقط ب گرانید  

جوان بود؛ نبود؟! فرمان را سمت راست كج كرد، مى دانست در آن ساعت اكثر  ادى یز مردن  

از مكان هاى كم تردد دورى مى كرد و به لطف دیبه نفعش بود؛ با  نیها شلوغ است و ا  ابانیخ  

ساعت خلوت باشد نبود. مى خواست به خانه ى خودش  نیامكان كه مكانى در ا  ن یتهران ا شلوغى  

را تمام مى كرد؛ سمت خانه اش در مركز شهر ش یقبل از خارج شدن از كشور كار ها دیبا برود،  

ساختمان پارك كرد و با آسانسور به واحدش رفت! به سمت اتاقش نگ یرا در پارك نیماش راند،  

بى نی اى از خاك گرفته بود. ملور ه ی جا را الو چون مدت ها بود به آن سر نزده بود همه  رفت  

را روى تخت انداخت و از داخل گاوصندوق كوچک كمدش تمام مدارك الزمش و  فشیك توجه  
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كه از مادرش به ارث برده بود را برداشت. سپس بلند شد و قیگردنبند عق کیپول و   مقدارى  

معلوم اش رفت! سمند لجنى وى نا ندهیشد و به سمت آ نگ یرا تكاند؛ مجدد راهى پارك لباسش  

ل**ب  ر ی و ز دیجوانش با پوزخند به او نگاه كرد؛ دستش را محكم روى فرمان چرمى كوب راننده  

: د یغر   

! برى شی تا كجا مى خواى پ نمیبب ایب  - 

ها با فاصله ى چند سانتى مترى از هم   نی بود و ماش کیتراف شهیقم بودند؛ مثل هم_جاده تهران در  

به نفعش بود و فقط با  کیتراف ن یبار ا نی بود ولى ا زاریو شلوغى ب ک یاز تراف  شهیداشت. هم قرار   

مى شد. كمى دشیباعث سردرد و حالت تهوّع شد کیماندن در تراف شه یمشكل داشت كه هم آن  

دیدن حالش فقط حالت تهوعش تشدرا ماساژ داد و كولر را روشن كرد كه به جاى بهتر ش سرش  

كنارى اش باعث  نیداد؛ صداى بوق ماش هی! چشمانش را بست و سرش را به پشتى صندلى تكشد  

را محكم  شی. وارد آزاد راهى شد كه ناخواسته واردش شده بود، پا وفتدیچشم باز كند و راه ب شد  

نبود دشیپدال گاز فشرد و با سرعت از مقابل سمند رد شد، لبخندى زد چرا كه سمند در د روى  

به جلو پرت شد؛  دیای. سمند با سرعت با او تصادف كرد و تا او به خودش بدیزود لبخندش ماس اما  

دارد چهره ى آشنا و دو اد یكه به  رىیتصو نیبود فقط آخر اریهوش مهیخاطر ضربه سرش، ن به  

! خاكسترى مردى باالى سرش بود  چشم  

*** 

: انداخت و با صداى بلندى گفت  ز یپرونده را روى م نیرام  

كهیاون مرت  نیراننده ى مست توى جاده خاكى؟ باور كه نمى كن هی مسخره ست! تصادف با  نیا  - 

… بگه؟ مطمئنم كار  راست  
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: را قطع كرد  نیمحمد با خونسردى حرف رام  

از كنترل خارج شده و چپ كرده. باك ن یباش سروان، طبق گزارش صحنه ى جرم ماش آروم  - 

. منم فكر نمى كنمختهیگرفته، چند جا هم خون اون دختر ر  شیآت نیسوراخ شده و ماش نیبنز   

ولى تا ستیتصادف ن ه ی ن یبه طور قطعى مى گم ا ىیو یدیو ل یباشه، در واقع با اون فا تصادفى  

! ست یوسط با قتل مرتبط ن نی شه كار خاصى كرد و عدم وجود جسد اجسدى نباشه نمى   

باخبر بود و  نیدستانش گرفت، محمد از دل رام نیكالفه روى مبل نشست و سرش را ب نیرام  

باعث شده بود برخوردى با او نداشته باشد. البته در  نیو هم ستیرفتارش چ نیا  لیدانست دل مى  

را باال نبرده بود، چه مقابل بزرگ تر از خود و چه  شیصدا چگاهیه نیعادى هم رام حالت  

را كه باالبرده بود شیتر از خود. محمد كه هم بزرگ تر از او بود و هم مافوقش؛ صدا كوچک  

: دیحتى بدون حفظ ادب حرف زده بود! سرش را باال آورد و نال چ،یه  

! دست خودم نبود دیببخش  - 

: درانه اى گفت محمد سرى تكان داد و لبخند زد، با لحن پ  

ر یمى كنم، عشق گاهى دردناكه پسر جون. فقط حواست باشه احساساتت روى كارت تاث دركت  - 

! نذاره ادىیز  

: گفت تیسرى تكان داد و بلند شد، پا جفت كرد و با جد  نیرام  

 - بله جناب سرگرد !

از اتاق  نگاه كرد كه  نیمجدد در جلد خونسرد و جدى اش فرو رفت و با گفتن آزاد به رام محمد  

وارد اتاق مشتركش با احمد شد و روى كاناپه ى وسط اتاق ولو شد. حرف  نیمى رفت. رام رونیب  

آورد ادیرا به  رى ی« : سروان ام شینبوده و با توجه به آزما  یارتباط ن یطرف نیاظهار نامه، ب طبق  
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تصادف بوده هیاتفاق فقط   ن یحساب ا نی شده؛ با ا دهیمواد و الكل د  ادىیفقط مقدار ز خون  !» 

بود با آن شیپا  ریگرانى كه ز نیو ظاهر راننده كه پسر جوانى بود و آن ماش افهیبا توجه به ق و  

تطابق  نشیى ملور  قه یبا سل ن یمشخص بود پسر پولدار و لوسى بود كه ا ده،یاتو كش لیوك دو  

متعلق به او نیمگر ملور  نش؟یرا درباره مردها مى دانست؟ ملور  ن ی. از كجا نظر ملور نداشت  

! و چشمانش را بست دیكش شیكالفه چنگى به موها نیبود؟ رام  

پاكت چهار گوش قهوه اى رنگ را  نی . رامدیرس نیآن روز نامه ى ناشناسى به دست رام فرداى   

نی شته اى داشت با اكرد، داخل پاكت تكه كاغذى بود كه با خط خرچنگ قورباغه اى نو باز  

دختِر، اونى كه باهاش بد كردى، در واقع اون دختر اصال دختر اون مردك « مضمون اون  

 «! نبوده

نوشته زىیپشت كاغذ چ دیكاغذ را برگرداند، شا  نیبود؛ رام نیجمالتى كه نوشته شده بود هم تنها  

زى یو نام خودش چ رندهیبود. پاكت را برسى كرد اما جز آدرس گ دیبود ولى پشت كاغذ سف شده  

جمالت چه  نی ا دیآن نبود. مجدد متن را خواند باز هم همان جمالت بود ولى نمی فهم روى  

كالهش د؛ ینمى فهم زى یداشت. او به كسى ناخواسته بدى كرده بود؟ هر چه فكر مى كرد چ مفهومى  

در حال بررسى نامه و اطالعاتش  دینشسته بود و فر  دیرفت.مقابل فر  رونیبرداشت و از اتاق ب را  

نشسته بود، سرانجام بلند شد و روى مبل نشست. در  وتر یپشت كامپ د یساعت كه فر  می. بعد از نبود  

: دیاى كش ازهیخم دی حالى كه چشمش را مى مال  

اسكن هی نه رمزى نه كدى، فقط چهار تا اثر انگشت رو كاغذ بود. نوشته هم  چى،یبه ه چىیه  - 

. دوتاش كه مالهدمیاطالعات فهم  كمی فتضاح كپى شده بود! فقط از اثر انگشت بود كه ا  رنگى  

قبال تو اداره.تون پرونده  اروی  ن یفاضله، ا  لیبه اسم اسماع ىیبابا  هی مال  شیكی  چ،یه خودمونه  
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 داشته ...

 نفسى كرفت و ادامه داد :

تو دار و دستهو بچه اش رو كشته و دوسال آب خنک خورده؛ بعد رفته  دهیزنش چاقو كش رو  - 

! ست یخسروى، االنم ازش خبرى ن ایالتى شهر و شده بود سگ پادوى سان  

: كمى فكر كرد و گفت  نیرام  

... نیاظهاراتش حتما نمونه دست خطشم هست با ا  نیفاضل، آهان خوب ب لیاسماع  - 

: و بى حوصله گفت دیپر ن یحرف رام نیب دیفر  

نامیو خالم ا نیفرستادم خط شناسى، جوابش تا صبح می.آد؛ راستى فرداشب خونه ما دعوت قبال  - 

 هستن، كلک نگفته بودى مامانت براى خواستگارى دنبال دختره!

ى خواستگارى و ازدواج و قول چند سال قبلش به مادرش را فراموش  هیكه به كل قض نیرام  

ى  افهیق دنیبا د دیبه قول و قرارش با مادرش افتاده بود. فر  ادشیتازه  دیحرف فر  نیبود، با ا  كرده  

: دیبا صداى بلند خند نیدرهم رام  

رهیگفت من ! اون طور كه مامانلىیاى ام برات نشون كرده، نازى دماغ ف كه یخانوم چه ت حاج  - 

ا یچه خانوم با حجب و ح نیقراره با دخترى كه بپسندم ازدواج كنه، تازه مى گفت نازن  نیرام گفته  

. قیو با كماالتیِ، گمونم قاطى مرغا شدى رف  

: را نازك كرد و ادامه داد  شیصدا  

! نیكى می آى خواستگارى؟ من عاشقتم آقا رام  نیآقا رام  - 

: نشاند و هشدار گونه گفت شانىیپ انیاخمى م نیرام  

! ستیاالن وقت شوخى ن د،یبس كن فر  - 
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: به خودش آمد و جدى گفت  ع یلحظه اى متعجب شد ولى سر  نیرام رى یاز جبهه گ دیفر  

! دیباشه ببخش  - 

: مسانه اى گفت و با لحن ملت دیكالفه دستى به گردنش كش نیرام  

. و آشفته اس سر تو خالى كردم  ر یذهنم درگ لىیاواخر خ ن یمعذرت مى خوام، ا  - 

رفته است با  شیكه متوجه شد او باز هم در جلد خوشمزه بازى ها  نی چشمانش را بست و رام  دیفر   

: گفت  الىیخیب  

! بهم بده لیكپى از پرونده اسماع هی  - 

: نشست، در حالى كه رمز عبورش را مى زد گفت زشیبلند شد و مجدد پشت م شیاز جا  دیفر  

ه؟ینشدى بدونى اثر انگشت چهارم مال ك كنجكاو  - 

 در حالى كه از اطالعات پرونده كپى مى گرفت ادامه داد :

حدس زدم كه به احتمال هی حال  ن ینشد؛ با ا دایحتى مشابهش هم پ می زد  ستمیوقتى تو س ناشناسه،  - 

! نكرد  ادىی قوى ممكنه درست باشه، هرچند اونم كمک ز  

نیگذاشت. پوشه زرد رنگ را سمت رام  ىیمقوا  یشد و برگه هاى كپى شده را داخل پوشه  بلند  

 گرفت و دوباره روى كاناپه ولو شد.

بوده  زىی چ نیهمچ ه ی ا یرابطه اى داشته، انگار پدرش  هی  ایبا محافظ سان دمیشن لیاسماع  نیا . - 

تی خواسته با اذ نمیاون خسروی ها بوده ا  ر ی پسره مرده و تقص اروی  ن یشده بود عشق ا عهیشا  

! اثر انگشت چهارمى مال اون باشه   نیكردن دختر خسروى تالفى كنه. ممكنه ا   

سرى تكان داد و به فكر فرو رفت  نی« رام ایاز دختر اون مردك، سان  لیمنظور اسماع اگه  

كنم اگه نباشه  قیروش تحق دی ... باستیدختر سامان خسروى ن ای... سانعنىیباشه  خسروى  
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 «… ممكنه

 - خدا نكنه!

كه متوجه شد فكرش را بلند گفته است با لبخند كمرنگى  نینگاه كرد، رام ن یبا تعجب به رام دیفر   

ا ی ا یبد مشخصات سان ای سمت اتاقش رفت. خدا خدا مى كرد حدسش درست نباشد اما خوب  دیفر به  

ملودى رستگارى با مشخصات خواهرش مى.خواند. ملودى رستگارى متولد پنج آذر  همان  

پنج سالگى كانادا،  كا،یر سالگى آمرو شصت و نه، گروه خونى او منفى، در چها صدیهزاروس  

ران ی است، گفته بود »! هجده سالگى به بعد ا رانی گفته بود خواهرش زنده و در ا  نیملور  

گفت سامان خواهرش را بازى داده است و ن یجز افراد سامان خان است؛ بازى، ملور   خواهرش  

هرش، رهاى معصومش همانخوا عنىی او را هم بازى داده بودند. قلبش به طپش افتاده بود   رهاى  

خالفكار و بى رحم بود؟ اىیسان  

... عوضى شده بود؟ نه... نه نمى شه ه ی... هیچى؟ خواهر من   عنىی ا،یخدا  - 

جلد اول  ان یپا  
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 «كافه نویسندگان مرجع رمان»

 مایل به همكاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی كه 

 خواهید كه رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه كرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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